
 فھرس المواضیع
 

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

١(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١٦  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٦  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٦  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    وم امللكي ـمشروع قانون بشأن الكهرباء واملاء، املرافق للمرسإخطار الس بإحالة    )٤

  ١٧  ..........................جلنة املرافق العامة والبيئة ؛ إىلم٢٠٠٦لسنة ) ٣٤(رقم   
    امة للدولة للسنتني املاليتني ـانية الع باعتماد امليزمشروع قانونإخطار الس بإحالة    )٥

    إىل صاحب م؛٢٠٠٨ لسنة )١٠٢( رقم للمرسوم امللكي، املرافق م٢٠١٠ و ٢٠٠٩  
  ١٧  .......السمو رئيس الوزراء املوقر متهيدا لتصديق صاحب اجلاللة امللك املفدى عليه  
     املعد يف ضوء نافذ،في املمشروع قانون بشأن منح عالوة ملوظإخطار الس بإحالة    )٦

  ١٧  ......؛ إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةح بقانون املقدم من جملس النواباالقترا  
    مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بني حكومة مملكة إخطار الس بإحالة    )٧

    يف متويلامهة ـاعي للمسـاء االقتصادي واالجتمـالبحرين والصندوق العريب لإلمن  
    لسنة) ٧٤(رسـوم امللكي رقم ري، املرافق للمـاء معرب سترة البحـمشروع إنش  
  ١٧  .................................... إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةم؛٢٠٠٧  
    بالتصديق على اتفاقييت االستصناع والوكالة بني  مشروع قانونإخطار الس بإحالة    )٨

    مة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ مشروع معرب سترة البحري،حكو  
  ١٧  . إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية؛م٢٠٠٩لسنة ) ٣(املرافق للمرسوم امللكي رقم   
    قانون اجلمعيات واألندية بتعديل بعض أحكام مشروع قانون إخطار الس بإحالة    )٩

    افية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسساتاالجتماعية والثق  
    م، املرافق للمرسوم امللكي١٩٨٩سنة ـل) ٢١(اخلاصة الصادر باملرسوم بقانون رقم   
  ١٨  ......................................... إىل جلنة اخلدمات؛م٢٠٠٨لسنة ) ٥٢(رقم   
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  ١٩ م المضبطة٢٣/٣/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 

 ة    الصفح

    ) ١٠(من املرسوم بقانون رقم ) ٥(ع قانون بتعديل املادة مشرو إخطار الس بإحالة  )١٠
  ١٨  ..................... إىل جلنة املرافق العامة والبيئة؛م يف شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة   
    لسنة ) ٧٤(من القانون رقم ) ٦(مشروع قانون بتعديل املادة  إخطار الس بإحالة  )١١

  ١٨  .................. إىل جلنة اخلدمات؛ملعاقنيم بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ا٢٠٠٦  
    افة واإلعالم، واملقدم من سعادة العضو ـالسؤال املوجه إىل معايل وزيرة الثقمناقشة   )١٢

  ١٨  .........خالد عبد الرمحن املؤيد بشأن توجهات الوزارة اإلعالمية الداعمة لالقتصاد  
    ر شؤون البلديات والزراعة واملقدم من سعادة مناقشة السؤال املوجه إىل سعادة وزي  )١٣

    العضو راشد مال اهللا السبت بشـأن حتمل مـالك املبـاين مسؤولية املخالفات أو  
  ٢١  ...................................التجاوزات اليت تقع يف املبىن من قبل  املستأجر  
    ملقدم من سعادة العضو السيد فؤاد السؤال املوجه إىل سعادة وزير الصحة، وامناقشة   )١٤

  ٢٤  ......أمحد احلاجي بشأن التأمني الصحي على األجانب وأسرهم العاملني يف اململكة  
    مناقشة السؤال املوجه إىل سعادة وزيرة التنمية االجتماعية، واملقدم من سعادة العضو   )١٥

    ٤ و٣  الفقرتني٦ملادة ص ارباب عبدالنيب العريض بشأن اإلجراءات الالزمة لتفعيل ن  
  ٢٧  .......................م بشأن األحداث١٩٧٦ لسنة ١٧من املرسوم بقانون رقم   
    مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون   )١٦

    ني الدولم باملوافقة على اتفاقية اإلطار بشأن نظام األفضليات التجارية ب٢٠٠٨لسنة   
    لسنة) ٦٧(األعضاء يف منظـمة املؤمتر اإلسالمي، املرافـق للمرسـوم امللكي رقم   
  ٣٢  ...................................................................م٢٠٠٨  
  ٩٢   ............................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٧
  ٣٣  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٨
  ٣٤  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٩
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٣(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٨٥  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية  )٢٠
    مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون   )٢١

    ٢٨باملوافقة على النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته املعدلة حىت   
  ٣٥  ...............م٢٠٠٨لسنة ) ٣٣(م، املرافق للمرسوم امللكي رقم ١٩٨٩ديسمرب   
  ١٠٣   ............................................)٢ملحق (ر املذكور ومرفقاته التقري  )٢٢
  ٣٦  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٣
  ٣٨  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢٤
  ٨٥  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية  )٢٥
    مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون   )٢٦

    م بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمـار والربوتوكول٢٠٠٨لسنة   
    برتوان حكومة مملكة البحريـن وحكـومة جاللة سلطان ويانغ دي املعدل هلا بني  
  ٣٩  ..............م٢٠٠٨لسنة ) ٩١(بروناي دار السالم، املرافق للمرسوم امللكي رقم   
  ١١٣  ) ...........................................٣ ملحق(التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٧
  ٤١  .................ى مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ قرار الس املوافقة عل  )٢٨
  ٤٣  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢٩
  ٨٦  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية  )٣٠
     الشؤون التشريعية والقانونية بشـأن مشروع قانون بتعديل بعض مناقشة تقرير جلنة  )٣١

    ١٤أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسـوم بقانون رقم   
  ٤٣  ............م، املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى١٩٩٦لسنة   
  ١٢٣  ............................................... ....)٤ملحق (التقرير املذكور   )٣٢
  ٤٩  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٣٣
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٤(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٥٦  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٣٤
    ركة بني جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون املالية واالقتصـادية مناقشة تقرير اللجنة املشت  )٣٥

     مكـررا إىل قانـون التأميـن) ٣٤(خبصوص مشروع قانـون بإضافة مادة برقم   
  ٥٦  .....................م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم االجتماعي   
  ١٣٤  ..................................... ........)٥ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٣٦
  ٦٩  .......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٣٧
    منـاقشة تقرير اللجنة املشتركة بني جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية   )٣٨

     لسنة١٣ررا إىل القانون رقم  مك٧خبصوص مشروع قانـون بإضافة مـادة برقم   
  ٦٩  .................م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة١٩٧٥  
  ١٤١  ...... .......................................)٦ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٣٩
  ٧١  .......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٤٠
    مناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب اخلتامي املدقق لس   )٤١

  ٧١  ..............................م٢٠٠٨ ديسمرب ٣١الشورى عن السنة املنتهية يف   
  ١٤٨  .............. .....................................)٧ملحق (التقرير املذكور   )٤٢
  ٨٥  ....................بإقرار احلساب اخلتاميقرار الس املوافقة على توصية اللجنة   )٤٣
    منـاقشة تقرير سعادة النائب عبداهللا خلف الدوسري عضـو جملس النـواب عن   )٤٤

    ي عقد يفمشاركته يف اجتماع اللجنة التنفيذية األول لالحتـاد الربملاين العريب، والذ  
  ٨٦  ...............................................م٢٠٠٨ أكتوبر ٩سوريا بتاريخ   
    مناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية املشارك يف احللقة النقاشية ألعضاء اهليئات الربملانية   )٤٥

    ن العاملياملعنية حبقوق اإلنسان واملنعقدة مبناسبة مرور ستني سنة على صدور اإلعال  
     يف سويسرا، خالل الفترة منواليت عقدت ،)االمتيازات والتحديات(اإلنسان حلقوق   
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٥(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٨٦  .....................................................م٢٠٠٨ نوفمرب ٥ إىل ٣  
    يةاللجان الربملانمناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية املشارك يف املؤمتر الثالث ألعضاء   )٤٦

     حتت عنوان اواة بني اجلنسنيـاملعنية بوضع املرأة وغريها من اللجان اليت تعىن باملس  
     خالل الفترةوالذي عقد يف سويسرا،" دور الربملانيني يف احلد من العنف ضد املرأة"  
  ٨٩  ................................................م٢٠٠٨ ديسمرب ٤ إىل ٢من   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


