
 فھرس المواضیع
 

)١   ٢المضبطة  ٢٧/١٠/٢٠٠٨                                              (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 ة    الصفح الموضــــــــــوع الرقم

  ٧  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ٨  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ٩  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
  ٩  ..................مبناسبة تدشني الرؤية االقتصادية ململكة البحرين  السكلمة    )٤
  ١٠  .............................كلمة الس مبناسبة ختصيص يوم للمرأة البحرينية    )٥
    اياـ ضحصـوص خبة املغربيةواململكـهورية اليمنية ـلجمالس لمواساة  بيان  ) ٦

  ١٠  ................. ... البلدين الشقيقنييف بعض املناطق اليت اجتاحتالفيضانات   
    رسالة صاحب السمو رئيس جملس الوزراء املوقر بشـأن عـرض بالس إخطار    )٧

    املرسوم بقانون رقم :  من الدستور ومها٣٨مرسومني بقانونني صدرا مبوجب املادة   
    م بفتح اعتمادي إضايف يف امليزانية العامـة للدولة للسنـة املالية ٢٠٠٨  لسنة٢١  
    م بالتصديق على اتفاقية قرض بني ٢٠٠٨ لسنة ٢٢م واملرسوم بقانون رقم ٢٠٠٨  
  ١١  ....................................حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر   
  ١١  ..................لى اخلطاب امللكي السامي تشكيل جلنة إعداد مشروع الرد ع   )٨
  ١٧  ...................................قرار الس املوافقة على التشكيل املقترح    )٩
  ١٧  ... ........انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل الس يف اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية  )١٠
    وص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة ألصحاب تقرير جلنة اخلدمات خبصمناقشة   )١١

    املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون التأمني االجتماعي الصادر   
  ١٧  .................................. ..م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بقانون رقم باملرسوم   
  ٥٢  ..................... ......................التقرير املذكور ومرفقاته   )١٢
  ٤٥  ............. إعادة التقرير إىل اللجنة  املوافقة على طلب رئيس اللجنةقرار الس  )١٣
      بشـأن تقريرونـوص مشروع قانـخبص جلنة اخلدماتإعادة تقرير الس قرار   )١٤

     تنظيم ستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانونـات واملـزيادة ألصحاب املعاش  
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)٢   ٢المضبطة  ٢٧/١٠/٢٠٠٨                                              (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 ة    الصفح الموضــــــــــوع الرقم

      الصادرمعاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام  
      تقرير جلنة اخلدمات خبصوصو، م١٩٧٦سنة ـل) ١١(م ـوم بقانون رقـباملرس  
    ستحقني عنهم اخلاضعني ـتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملبروع قانون ـمش  
     ومكافآت التقاعد م بشأن تنظيم معاشات١٩٧٥سنة ل) ١٣(القانون رقم ألحكام   
  ٤٨  ............................... ملزيد من الدراسة  ؛ إىل اللجنةاحلكومةملوظفي   
    شارك يف املنتـدى الربملاين ـمناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين امل  )١٥

    نتدى فيينا حملاربة االجتار بالبشـر، والذي كتمهيد مل" املخدرات واجلرمية "  بعنوان  
     إىل ١٢ النمسا مببادرة عاملية من األمم املتحدة خالل الفتـرة من -عقد يف فيينا   
  ٤٨  .......................................................م ٢٠٠٨ فرباير ١٥  
     املشارك يف الدورة الثامنة عشرة مناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين  )١٦

    بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل واالجتماعات ذات الصلة واليت عقدت يف كيب   
  ٤٩  .............م ٢٠٠٨ أبريل ١٨ إىل ١٣ جنوب أفريقيا خالل الفترة من –تاون   
      
      
      
      
      
      

      

  


