
 فھرس المواضیع
 

)١   ٤المضبطة  ١٠/١١/٢٠٠٨                                              (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٨  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٠  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٠  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
  ١١  .....ملكة يف احملافل الرياضية حققتها املاليتازات الرياضية مبناسبة اإلجنن الس ايب   )٤
    ١٢إخطار الس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم    )٥

    ٥٩لمرسوم امللكي رقم  لقـاملرافم بتنظيم مهنة الداللة يف العقارات، ١٩٧٦لسنة   
  ١٢  ............................م؛ إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية٢٠٠٧لسنة   
    إخطار الس بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع    )٦

  ١٢  .......إىل جلنة اخلدمات؛ الطلبة الدارسني يف الداخل واخلارج على نفقتهم اخلاصة  
    وص ـاقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصـمواصلة من   )٧

     قانون بشأنومشروعة، ـأن استمالك العقارات للمنفعة العامـمشروع قانون بش  
    ون بشأن استمالك العقاراتـ قانومشروعة، ـالك األراضي للمنفعة العامـاستم  
    ونـ قانومشروعم، ٢٠٠٨ لسنة ٩رسوم امللكي رقم ـ للمللمنفعة العامة، املرافق  
    الكهم لالرتداد ـاحة األراضي اليت تقتطع من أمـتعويض املالك عن مسبشـأن   
  ١٢  ...........................٤؛ ابتداًء من املادة للمباين أو لزاوية الرؤيةاإلجباري   
    ادية الثانية ـ اجتماع الدورة غري العرين املشارك يفـمناقشة تقرير وفد مملكة البح  ) ٨

    م للربملـان العريب االنتقايل، والذي عقد مبقر األمـانة العامة للجامعة٢٠٠٨للعام   
    ونيوـ ي٢٩ إىل ٢٧ترة من ـ، خـالل الفصر العربيةـربية جبمهـورية مـالع  
  ٧٧  .................................................................م٢٠٠٨  
    مناقشة تقرير وفـد الشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف اجتمـاع اللجنة   ) ٩

    الفرعية املختصة بالبيئة واالحتباس احلراري التابعة للجنة الدائمة حـول االقتصاد  



 فھرس المواضیع
 

)٢   ٤المضبطة  ١٠/١١/٢٠٠٨                                              (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

     العربية، والذي عقد يف اجلمهوريةيويةـاآلسامة باجلمعية الربملانية والتنمية املستد  
  ٧٨  ...........................م٢٠٠٨ يوليو ٢٢ إىل ٢١السورية خالل الفترة من   
    قرار الس إدراج موضوع خبصوص كلمة النائب جواد فريوز يف مؤمتر جنيبف،  )١٠

  ٧٨  .............................................حتت بند ما يستجد من أعمال   
     التنفيذية للشعبة ةـاللجن رسالة إىل رئيس بتوجيهقرار الس ختويل مكتب الس   )١١

    الربملانية تبني قلق واستياء الس من املوضوع املذكور وتطلب حبثه ووضع املعايري  
  ٨٧  ....................................اليت يتم التحدث وفقها يف املؤمترات الدولية  

  


