
 فھرس المواضیع
 

)١   ١٠  المضبطةم١٢/١/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١٠  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٢  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٣  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
  ١٣  ...................................... غزة بشأن تواصل العدوان علىلسابيان    )٤
  ٢٧  ........وقوف رئيس وأعضاء الس واحلضور دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة   )٥
    ورى والنواب بشأن طلب إخطار الس برسـالة سعـادة وزير شؤون جملسي الش   )٦

     األجنبية معاملة البحرينيةالبحريين ةـزوجتأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن معاملة   
  ٢٧  .........إحدى اجللسات القادمة إىل يف كل ما خيص الرسوم املقررة على اخلدمات   
  ٢٧  ..لسة القادمةقرار الس املوافقة على تأجيل مناقشة مشروع القانون املذكور إىل اجل   )٧
    ل مناقشة السؤال املوجه إىل وزير الصحة واملقدم من العضو ـار الس بتأجيـإخط   )٨

    ؛الدكتورة فوزية الصاحل بشأن نسبة إصابة األطفال مبرض السكري يف مملكة البحرين  
  ٢٨  .............................................................اجللسة القادمةإىل   
    مناقشة السؤال املوجه إىل وزير اإلسكـان واملقدم من العضـو السيد حبيب مكي    )٩

     ومتممة للمبالغ املعتمدة يفةـرديفبشأن تطبيق اخلطة املتعلقة بإجياد مصـادر متويل   
  ٢٨  ...............امليزانية العامة لبناء وحدات سكنية ومنح قروض إسكانية للمواطنني  
     مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية املقر بني قرار الس املوافقة بصفة ائية على  )١٠

  ٣٢  ..البحرين وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقياحكومة مملكة   
    ،  على مشـروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامةبصفة ائيةاملوافقة قرار الس   )١١

    ومشـروع قانون بشـأن استمالك األراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن  
    م،٢٠٠٨لسنة ) ٩(استمالك العقارات للمنفعة العامة املرافق للمـرسوم امللكي رقم   
    ومشروع قانون بشأن تعويض املالك عن مساحة األراضي اليت تقتطع من أمالكهم  



 فھرس المواضیع
 

)٢   ١٠  المضبطةم١٢/١/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٣٣  ....................................... أو لزاوية الرؤيةلالرتداد اإلجباري للمباين  
     وأخذ الرأي النهائي من جدول األعمال١٠ و٩قرار الس تقدمي مناقشة البندين   )١٢

    تعجال وذلكـصفة االسـذين البندين بـ املتعلقني ننيوـروعني بقانـعلى املش  
  ٣٣  ...........................................................بعد مضي ساعة   
    واالقتصادية خبصوص مشروع قانون باملوافقة على مناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية   )١٣

    من املياه) ١(اع رقم ـيف القط) EPSA(اتفاقية االستكشاف واملشاركة يف اإلنتاج   
    رسوم، املرافق للميكيةال األمراملغمورة بني حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنت  
  ٣٣  ................................................م٢٠٠٨لسنة ) ٩٥(امللكي رقم   
  ٨٨   ............................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٤
  ٣٨  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٥
  ٣٩  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٦
  ٨٥  ....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٧
    تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص مشروع قانون بتعديل القانون مناقشة   )١٨

    م٢٠٠٧لدولة للسنتني املاليتني اد امليزانية العامة لـم باعتم٢٠٠٦لسنة ) ٣١(رقم   
  ٤٠  ....................م٢٠٠٨لسنة ) ١١١( املرافق للمرسوم امللكي رقم ،م٢٠٠٨و  
  ١٠١   ............................................)٢ملحق (املذكور ومرفقاته التقرير   )١٩
  ٤٣  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٠
  ٤٥  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢١
  ٨٥  ....................ار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية قر  )٢٢
     من ٥منـاقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة   )٢٣

  ٤٥  .........................م يف شأن اإلسكان١٩٧٦ لسنة ١٠املرسوم بقانون رقم   
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)٣   ١٠  المضبطةم١٢/١/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١١٢   ............................................)٣ملحق (ر املذكور ومرفقاته التقري  )٢٤
  ٦٢  ........................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )٢٥
    من القانون) ٦(منـاقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة   )٢٦

  ٦٢  ....................م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني٢٠٠٦ لسنة) ٧٤(رقم   
  ١٢٣   ............................................)٤ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٧
  ٨٠  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٨
  ٨٤  .....................املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه قرار الس   )٢٩
    منـاقشة تقرير وفد مملكة البحرين املشارك يف الدورة العادية الثانية املستأنفة للربملان   )٣٠

    م واليت عقدت يف اجلمهورية العربية السـورية خـالل٢٠٠٨العريب االنتقايل للعام   
  ٨٥  .............................................م٢٠٠٨ نوفمرب ٩ىل  إ٧الفترة من   
      
      
      
      
      
      

  


