
 فھرس المواضیع
 

  ٢١ م المضبطة٦/٤/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

١(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١١  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٣  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٤  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
     بشأن حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال مشروع قانونإخطار الس بإحالة    )٤

    ؛ إىل صـاحب السمو رئيس جملس الوزراءاألسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة  
  ١٥  ..........................املوقر متهيدا لتصديق صاحب اجلاللة امللك املفدى عليه  

    ) ٣٦(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم إخطار الس بإحالة    )٥
    م بشأن تنظيم املناقصات واملشتريات احلكومية، املرافق للمرسوم امللكي٢٠٠٢لسنة   

  ١٥  .....................إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية؛ م٢٠٠٧لسنة ) ٦٠(رقم   
    الة وإجيار بني ـون بالتصديق على اتفاقييت وكـمشروع قانإخطار الس بإحـالة    )٦

    حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين  
    ومة مملكة البحرينـابة عن البنك اإلسالمي للتنمية وإجيارها حلكـلشراء معدات ني  
    ، املرافق للمرسوم امللكي)املرحلة الثالثة(ل مياه حمطة احلد ها يف مشروع نقواستخدام  
  ١٥  .................... إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية؛م٢٠٠٨لسنة ) ١٨(رقم   
    ون ـ إىل قانمكررا) ٣١٠(برقم ون بإضافة مادة ـمشروع قانإخطار الس بإحالة    )٧

     املعد يف ضوء االقتراحم،١٩٧٦لسنة ) ١٥(انون رقم املرسوم بقالعقوبات الصادر ب  
  ١٥  .............. إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةبقانون املقدم من جملس النواب؛  
     العقوبات ونـقانمن ) ٣٩٣(مشروع قانون بتعديل املادة رقم إخطار الس بإحالة    )٨

     بقانون املعد يف ضوء االقتراحم،١٩٧٦لسنة ) ١٥ (ون رقمـوم بقانالصادر باملرس  
  ١٥  ........................ إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةاملقدم من جملس النواب؛  
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  ٢١ م المضبطة٦/٤/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 
 

 ة    الصفح

     إىل أن حتسني اخلدمة يف اجلهات احلكوميةـمشروع قانون بشإخطار الس بإحالة    )٩
  ١٦  ..............................................جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  
    رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين قرار الس املوافقة على طلب   )١٠

     لتقدمي تقريرها خبصوص االقتراح بقانون بشأن محاية أسرارللجنةمتديد املدة املقررة   
  ١٦  ................................................... ملدة شهرين؛ووثائق الدولة  
    تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص التصديق على مناقشة   )١١

    ساالتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني دول جمل  
    مـملرافق للمرسوم امللكي رق، االتعاون لدول اخلليج العربية ومجهورية الصني الشعبية  
  ١٦  .........................................................م٢٠٠٨لسنة  ١١٥  
  ٧٠   ............................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٢
  ١٨  .................أ قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبد  )١٣
  ١٩  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٤
    على  التصديق خبصوص الوطين نـواألمتقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع مناقشة   )١٥

    ايةـتشجيع ومحأن ـا االحتادية بشـورية أملانيـمجهاتفـاقية بني مملكة البحرين و  
  ٢٠  ............م٢٠٠٨ لسنة ١١٦ للمرسوم امللكي رقم قاالستثمارات املتبادلة، املراف  
  ٨١   ............................................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٦
  ٢٦  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٧
  ٢٨  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٨
     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام خبصوصمناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة   )١٩

  ٢٨  ....م بشأن محاية الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية٢٠٠٦ لسنة ٢٠قانون رقم ال  
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٣(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٩٢   ............................................)٣ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٠
  ٣٩  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢١
    رار الس املوافقة على طلب رئيس جلنة املرافق العـامة والبيئة استـرداد تقريرها ق  )٢٢

  ٥٣  .............................................خبصوص مشروع القانون املذكور  
     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام خبصوصتقرير جلنة املرافق العامة والبيئة مناقشة   )٢٣

    احد يف ضوء االقترـاملعم بشأن الكهرباء واملاء، ١٩٩٦لسنة  ١ ون رقماملرسوم بقان  
  ٥٣  ................................................بقانون املقدم من جملس النواب  
  ١١٧   ............................................)٤ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٤
  ٦١  ...................... مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ قرار الس رفض  )٢٥
    منـاقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بشأن اإلعفاء من سداد بعض   )٢٦

  ٦١  ....................................املبالغ املالية اليت تستحق عند استبدال املعاش  
  ١٢٩   ............................................)٥ملحق ( التقرير املذكور ومرفقاته  )٢٧
  ٦٤  ......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٨
    ارك يف االجتماع الثالث ـانية ململكة البحرين املشـمناقشة تقرير وفد الشعبة الربمل  )٢٩

    وية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، والذي عقدللربملانيات والقيادات النس  
  ٦٤  ..................م٢٠٠٨ ديسمرب ٢٢ إىل ٢١يف سلطنة عمان، خالل الفترة من   
    مناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ملمـلكة البحرين املشـارك يف االجتمـاع الثاين   )٣٠

    النواب والوطين واألمة بدول جملـسألصحـاب املعايل رؤساء جمـالس الشورى و  
     إىل ٢٣التعاون لدول اخلليج العربية، والذي عقد يف سلطنة عمان، خالل الفترة من   
  ٦٤  ........................................................م٢٠٠٨ ديسمرب ٢٤  
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  ٢١ م المضبطة٦/٤/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٤(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 
 

 ة    الصفح

     يف االجتماع األولمناقشة تقريـر وفـد الشعبة الربملانية ململكـة البحرين املشارك  )٣١
     يف منظمةاألعضاء الـدول التنفيذية الحتاد جمالس للجنـةمفتوح العضوية االستثنائي   
    املؤمتر اإلسالمي حول الوضع احلرج السائد يف غزة، والذي عقد يف تركيا بتاريـخ  
  ٦٧  .............................................................م٢٠٠٩ يناير ١٤  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


