
 فھرس المواضیع
 

)١   ١یة االستثنائ م المضبطة٣١/١٢/٢٠٠٨                              (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 

 ة    الصفح

  ٩  ...........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ٩  ..............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٠  ........................ ................الثامنةالتصديق على مضبطة اجللسة    )٣
  ١٠  .................................ة حلول العام امليالدي اجلديدمبناسبن الس ايب   )٤
    ة ـاليت خرجت ا الدورة التاسعة ـاإلجيابيالنتائج الترحيب ب بشأنبيان الس    )٥

  ١١  ................... لس التعاون لدول اخلليج العربيةاألعلىن للمجلس ووالعشر  
    م ٢٠٠٦ لسنة ٣١إخطار الس بإحالة مشروع قانون بتعديل القانـون رقـم    )٦

    م املرافق للمرسوم ٢٠٠٨ و٢٠٠٧باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني   
  ١٢  .............م؛ إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية٢٠٠٨ لسنة ١١١امللكي رقم   

    إخطار الس بإحالة مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية االستكشاف واملشاركة    )٧
    ة ـ من املياه املغمـورة بني حكومة مملكـ١ يف القطاع رقم EPSAيف اإلنتاج   
     لسنة ٩٥البحرين وشركة أوكسيدنتال األمريكية املرافق للمرسوم امللكي رقـم   
  ١٢  ..................................ون املالية واالقتصادية؛ إىل جلنة الشؤم٢٠٠٨  
     لسنة ١٠إخطار الس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة إىل املرسوم بقانون رقم    )٨
  ١٢  ........................إىل جلنة املرافق العامة والبيئة م يف شأن اإلسكان؛١٩٧٦  
    س ـ النواب خبصوص قرار جمل جملسسـمعايل رئيرسالة بإحالة إخطار الس    )٩

     بشأنجملس النوابما انتهى إليه خبصوص  ورىــالش جملس قرار أنـبشالنواب   
    أن تنظيم ـم بش١٩٧٥لسنة  ١٣رقم  القانون بعض أحكام قانون بتعديل مشروع  
     ١ املادة شروع قانون بتعديلـوموظفي احلكومة، ـمعاشات ومكافآت التقاعد مل  
    م ـرقأحكام القانون بعض م بتعديل ١٩٨٢سنة ـ ل١٦من املرسوم بقانون رقم   
     التقاعد ملوظفي احلكومةات ومكافآت ـتنظيم معاش م بشأن١٩٧٥سنة ـ ل١٣  
  ١٢  ................والطفلإىل جلنة شؤون املرأة  ؛)التقاعد املبكر االختياري للمرأة(  
  ١٣  .................  حداد على أرواح شهداء قطاع غزةوقوف أعضاء الس دقيقة  )١٠



 فھرس المواضیع
 

)٢   ١یة االستثنائ م المضبطة٣١/١٢/٢٠٠٨                              (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 

 ة    الصفح

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء اهليئة الوطنيـة لتنظيم املهـن   )١١
  ١٣  ..........................................................واخلدمات الصحية  
  ١٣  ................... قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية  )١٢
    ون بتعديل بعض أحكام ـمناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قان  )١٣

    ، املرافق للمرسوم ةـاملائي املواردم بإنشاء جملس ١٩٨٢ لسنة ٧املرسوم بقانون رقم   
  ١٤  ................................................م٢٠٠٧ لعام ٥٨رقم امللكي   
  ٤٠   ..........................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٤
  ٢١  ...............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٥
  ٣٢  ...................املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه قرار الس   )١٦
    بتعديـل مشروع قانون خبصوصة الشؤون التشريعية والقانونية ـجلنمناقشة تقرير   )١٧

     ١٢ة والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ـبعض أحكام قانون املرافعات املدني  
  ٣٢  ...............................................................م١٩٧١لسنة   
  ٦٢   ...................................................)٢ملحق (التقرير املذكور   )١٨
  ٣٤  ......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )١٩
    أن ـوالقانونية خبصوص مشروع قانون بشتقرير جلنة الشؤون التشريعية مناقشة   )٢٠

    % ٥٠إخضاع اهليئات واملؤسسات والشركات اليت متتلك احلكومة ما يزيد على   
  ٣٤  ............................من أسهمها لوزير يكون مسؤوالً أمام جملس النواب  
  ٦٧  ............. ......................................)٣ملحق (التقرير املذكور   )٢١
  ٣٧  ......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )٢٢
    دورة ـال الـتقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف أعممناقشة   )٢٣

    اللـسويسرا خاين الدويل واليت عقدت يف التاسعة عشرة بعد املائة لالحتاد الربمل  
  ٣٧  ........................................م٢٠٠٨ أكتوبر ١٥ إىل ١٣الفترة من   

  


