
 فھرس المواضیع
 

  ١٦ م المضبطة٢٣/٢/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

١(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١١  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١١  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٢  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    ة املدنية ـون اخلدمـمن قان) ٥١( مشروع قانون بتعديل املادة إخطار الس بإحالة   )٤

     الوضع املقررة بإجازة اخلاصالبند ج  ،م٢٠٠٦ لسنة) ٣٥(م ـرق الصادر بالقانون  
    إىل جلنة ؛ نوابـالس ـن جملـانون املقدم مـاملعد يف ضوء االقتراح بقمرأة، ـلل  

  ١٣  ..........................................................شؤون املرأة والطفل   
    ة املدنية ـون اخلدمـمن قان) ٢٩( مشروع قانون بتعديل املادة إخطار الس بإحالة   )٥

     مقدمني بقانونني املعد يف ضوء اقتراحني م، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم الصادر   
  ١٣  ...........................؛ إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةمن جملس النواب  

    الوة ـ مشروع قانون مبنح موظفي إدارة مكافحة املخدرات عإخطار الس بإحالة   )٦
    ؛ إىلن جملس النوابـح بقانون املقدم م املعد يف ضوء االقترا،خطر ومكافأة ضبطية  
  ١٣  .................................................................جلنة اخلدمات  
    أن األفضليات ـ مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية اإلطار بشإخطار الس بإحالة   )٧
    التجارية بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، املرافق للمرسوم امللكي رقم   

  ١٣  ...........؛ إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينم٢٠٠٨ لسنة )٦٧(  
    غ املالية اليت ـ مشروع قانون بشأن اإلعفاء من سداد بعض املبالإخطار الس بإحالة   )٨

  ١٣  .................................. إىل جلنة اخلدمات؛تستحق عند استبدال املعاش  
٩ (  ة ـ وتشجيع ومحايادلـعلى اتفاقية تبمشروع قانون بالتصديق  لس بإحالةإخطار ا    

    ة ــة البحرين وحكومة جاللـاالستثمار والربوتوكول املعدل هلا بني حكومة مملك  
    ) ٩١(ق للمرسوم امللكي رقم ـسلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السالم، املراف  
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٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١٣  .................ارجية والدفاع واألمن الوطين إىل جلنة الشؤون اخل؛م٢٠٠٨لسنة   
    ة ـ مشروع قانون باملوافقة على النظام األساسي للوكالة الدوليإخطار الس بإحالة  )١٠

    م، املرافق للمرسوم امللكي رقم ١٩٨٩ ديسمرب ٢٨للطاقة الذرية بصيغته املعدلة حىت   
  ١٤  ........... إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين؛م٢٠٠٨لسنة ) ٣٣(  
    واد ـ اإلثبات يف املونـقان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام إخطار الس بإحالة  )١١

    وء ـ املعد يف ضم،١٩٩٦لسنة ) ١٤(املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم   
  ١٤  ....؛ إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورىاح بقانون املقدم من جملساالقتر  
    طلب متديـدأن ـ الوطين بشنـواألم رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع رسالة  )١٢

    أسـرارة ـ محايبشأن بقانون االقتراحدة املقررة للجنة لتقدمي تقريرها خبصوص ـامل  
  ١٤  ..............................................................دولةووثائق ال  
  ١٤  .........................................الطلب املذكورملوافقة على قرار الس ا  )١٣
     تشجيع ةـاتفاقي على بالتصديق ونـقان مشروع قرار الس املوافقة بصفة ائية على  )١٤

    ، املرافق كومة مجهورية التشيكة البحرين وحومحاية االستثمارات بني حكومة مملك  
  ١٤  .......................................م٢٠٠٨لسنة ) ٥٨(للمرسوم امللكي رقم   
    ون ـون بتعديل بعض أحكام قانـتقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانمناقشة   )١٥

    ق ـرافم، امل٢٠٠٢لسنة ) ٣٣(ون رقم ـ الصادر باملرسوم بقان،ةـالنقابات العمالي  
  ١٥  .......................................م٢٠٠٥لسنة ) ٧٦(للمرسوم امللكي رقم   
  ٦٠  .............................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٦
  ٥٨  ........................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )١٧
  ٥٨  ..........إخطار الس بتأجيل مناقشة بقية بنود جدول األعمال إىل اجللسة القادمة  )١٨

      
  


