
 فھرس المواضیع
 

)١   ٢٧المضبطة م  ٢٨/٤/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

  ٩  .............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١١  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١١  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
  ١٢  .......................................بيان الس مبناسبة اليوم العاملي للعمال    )٤
    ةـللدول اعتماد إضايف يف امليزانية العامة  بفتحبإحالة مشروع قانونإخطار الس    )٥

ر ـسمو رئيس الوزراء املوقم ؛ إلــى صاحب ال٢٠٠٨-٢٠٠٧ للسنتني املاليتني  
  .............................................متهيدا لتصديق جاللة امللك عليه 

  

     األوىل من املرسوم بقانــونإخطار الس بإحالة مشروع قانون بتعديل املـادة   )٦
    م١٩٧٥ لسنــة ١٣ رقـم القانونبعض أحكام م بتعديل ١٩٨٢ لسنة ١٦رقم   
    التقاعد املبكـر  (ةـ احلكوميـالتقاعد ملوظف ومكافآتات ـن تنظيم معاشبشأ  
  ١٤  .............................. ؛ إىل جلنة شئون املرأة والطفل )االختياري للمرأة  
    قـ ، واملرف للتنمية السياسيةالبحرينإخطار الس برسالة رئيس جملس أمناء معهد    )٧

  ١٤  ...................................... م٢٠٠٧للمعهد لعام ا التقرير السنوي   
    ون؛ إىل جلنـة الشئـإخطار الس بإحالة االقتراح بقانون بشأن الوصية الواجبة    )٨

  ١٤  .........................................................التشريعية والقانونية   
     لسنة) ١٥(بتعديل بعض أحكام القانون رقم راح بقانون إخطار الس بإحالة االقت   )٩

  ١٤  .........م بإصدار قانون العقوبات ؛ إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية ١٩٧٦  
    إلـى؛  ةـمحاية أسرار ووثائق الدولإخطار الس بإحالة االقتراح بقانون بشأن   )١٠

  ١٤  .............................................جلنة الشئون التشريعية والقانونية   
    لسنة) ٧٤(إخطار الس بإحالة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم   )١١

  ١٤  ..............م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني ؛ إىل جلنة اخلدمات ٢٠٠٦  
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)٢   ٢٧المضبطة م  ٢٨/٤/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

    البحريـنعهد  ملالسنويتقرير ال قرار الس املوافقة على تشكيل جلنة مؤقتة لدراسة  )١٢
  ٢٢   ...............................................م ٢٠٠٧للتنمية السياسية لعام   
    ةاملؤقتــ إىل اللجنة االنضمام يف عضاء الراغبنياألقرار الس املوافقة على ترشيح   )١٣

  ٢٢  ...............، وأن يتم تقدمي تقريرها خالل أسبوعني واملكونة من ستة أعضاء   
    مناقشة تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنـي خبصوص مشـروع   )١٤

    قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية املعدلة للتعاون العربــي  
     رقــمواملرافق للمرسوم امللكيسلمية ، يف استخدام الطاقة الذرية يف األغراض ال  
  ٢٣  ........................................................م ٢٠٠٧لسنة ) ٦٨(  
  ١٠٦  ............................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٥
  ٢٥  ...............من حيث املبدأ قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور   )١٦
  ٢٧  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٧
    بشــأن من مشروع قانونمناقشة التقرير التكميلي للجنة اخلدمات خبصوص كل   )١٨

  ٢٧  .......خني مكافحة التدخني والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون بشأن مكافحة التد  
  ١١٥  ....................................................)٢ملحق (التقرير املذكور   )١٩
  ٨٧  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢٠
    بشـــأن وناالقتراح بقان خبصوص والقانونيةمناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية   )٢١

  ٨٨  ....................................................اإلعالم املرئي واملسموع   
  ١٤١  ....................................................)٣ملحق (التقرير املذكور   )٢٢
  ١٠٣  ................املوافقة على جواز النظر يف االقتراح بقانون املذكور قرار الس   )٢٣

      

  


