
 فھرس المواضیع
 

  ٢٠ م المضبطة٣٠/٣/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

١(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٩  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١١  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٢  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية إخطار الس بإحالة    )٤

    نيـاملهنيتمة والصحة  السالبشـأنم ١٩٨١لسنة ) ١٥٥(منظمة العمل الدولية رقم   
     إىل جلنة الشؤونم؛٢٠٠٨لسنة ) ٨٩(وم امللكي رقم ـ، املرافق للمرسوبيئة العمل  
  ١٣  ..............................................اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  

    مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين إخطار الس بإحالة    )٥
    ونـ بقاناالقتـراح املعد يف ضوء  العام ضم مدة خدمتهم يف القطاع اخلاص،واألمن  
  ١٣  ..................................... إىل جلنة اخلدماتواب؛املقدم من جملس الن  

    ) ٥٥(اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم إخطار الس بإحالة    )٦
     إىل جلنة الشؤون التشريعية؛ورىـم بشأن الالئحة الداخلية لس الش٢٠٠٢لسنة   
  ١٤  ..................................................................يةوالقانون  
     دةامل متديـد رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةقرار الس املوافقة على طلب    )٧
    م التقرير اخلاص باالقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون ـتقديلاملقررة   

  ١٤  .............................م بإصدار قانون حمكمة التمييز١٩٨٩ لسنة )٨(رقم   
٨(    لس املوافقة بصفةل بعض أحكام قانون ـمشروع قانون بتعديعلى ائية ـقرار ا    

    م،١٩٩٦لسنة ) ١٤(سوم بقانون رقم اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملر  
  ١٤  ..........................انون املقدم من جملس الشورىاملعد يف ضوء االقتراح بق  
     على بالتصديق ونـقان مشروع بشـأنتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مناقشة    )٩



 فھرس المواضیع
 

  ٢٠ م المضبطة٣٠/٣/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

    اء االقتصاديـن والصندوق العريب لإلمنـومة مملكة البحريـاتفاقية قرض بني حك  
    سوماء معرب سترة البحري، املرافق للمرواالجتماعي للمسامهة يف متويل مشروع إنش  
  ١٥  ..............................................م٢٠٠٧لسنة ) ٧٤(امللكي رقم   
  ٩٦   ............................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٠
  ١٧  .................وافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ قرار الس امل  )١١
  ١٩  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٢
  ٧١  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية  )١٣
     على بالتصديق ونـقان مشـروعاالقتصادية بشأن جلنة الشؤون املالية وقرير مناقشة ت  )١٤

    ةـ للتنميياإلسالم مملكة البحرين والبنك حكـومةاتفاقييت االستصناع والوكالة بني   
  ١٩  ...م٢٠٠٩ لسنة ٣ املرافق للمرسوم امللكي رقم ،لتنفيذ مشروع معرب سترة البحري  
  ١٠٥   ............................................)٢ملحق (قاته التقرير املذكور ومرف  )١٥
  ٢٥  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٦
  ٢٧  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٧
  ٧١  .....................وافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائيةقرار الس امل  )١٨
  ٢٧  .. ضمان حقوق املسننيبشأن قانـونمناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع   )١٩
  ١١٦   ............................................)٣ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٠
  ٢٩  .................افقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ قرار الس املو  )٢١
  ٩٣  ............................مشروع القانون املذكور إىل اللجنة قرار الس إعادة  )٢٢
  ٩٣  ............قرار الس تأجيل مناقشة بقية بنود جدول األعمال إىل اجللسة القادمة  )٢٣

      

  


