
 فھرس المواضیع
 

  ٢٢ م المضبطة١٣/٤/٢٠٠٩                                          (                                 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
  ١٣  ....... بقضايا أمنية حمكوما١٧٨ عنناسبة صدور العفو امللكي الكرمي مببيان الس    )٤
    بشأن التفرغ خالل فترة اإلعداد واملشاركة يف مشروع قانون إخطار الس بإحالة    )٥

    انون املقدم من جملسـقتراح بقاملعد يف ضوء اال، والت الرياضيةـاب والبطـعاألل  
  ١٤  ....................................................إىل جلنة اخلدمات؛ النواب  

    اد إضايف ـم بفتح اعتم٢٠٠٨لسنة ) ٢١(مرسوم بقانون رقم إخطار الس بإحالة    )٦
  ١٤  ... املالية واالقتصاديةإىل جلنة الشؤون؛ م٢٠٠٨يف امليزانية العامة للدولة للسنة املالية   

    االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري قرار الس املوافقة بصفة ائية على    )٧
     العربية ومجهـورية الصنيواالستثماري والفين بني دول جملس التعاون لدول اخلليج  
  ١٤  .....................م٢٠٠٨لسنة ) ١١٥(الشعبية، املرافقة للمرسوم امللكي رقم   
    ورية أملانيا ـعلى اتفاقية بني مملكة البحرين ومجهقرار الس املوافقة بصفة ـائية    )٨

     للمرسوم امللكي رقمة، املرافقيع ومحـاية االستثمارات املتبادلةاالحتادية بشأن تشج  
  ١٤  .......................................................م٢٠٠٨لسنة ) ١١٦(  
    انون ـالتقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن االقتراح بقمناقشة    )٩

    م بإصدار قانون حمكمة١٩٨٩ لسنة ٨انون رقم ـام املرسوم بقـبتعديل بعض أحك  
  ١٥  .................................................................................التمييز  
  ٦٨  ....... ............................................)١ملحق (التقرير املذكور   )١٠
  ١٥  ..................املوافقة على جواز النظر يف االقتراح بقانون املذكورقرار الس   )١١
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  ٢٢ م المضبطة١٣/٤/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

    تصديق على مناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشـأن مشروع قانون بال  )١٢
    اتفـاقية وكالة وإجيار بني حكـومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن  
    توكيـل حكـومة مملكة البحرين لشراء معدات نيـابة عن البنك اإلسالمي للتنمية  
    وإجيـارها حلكـومة مملكة البحرين واستخدامها يف مشـروع نقل مياه حمطة احلد  
  ٣٣  .................م٢٠٠٨لسنة ) ١٨(، املرافق للمرسوم امللكي رقم )الثةاملرحلة الث(  
  ٧٩   ............................................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٣
  ٤٠  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٤
١٥(  ٤٢  .....................لس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه قرار ا  
  ٦٦  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية  )١٦
    من ) ٥١(تقرير جلنة شؤون املرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل املادة مناقشة   )١٧

    اصاخل) ج(البند (، م٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(در بالقانون رقم قانون اخلدمة املدنية الصا  
    اح بقـانون املقدم من جملسد يف ضوء االقترـاملع، )بإجـازة الوضع املقررة للمرأة  
  ٤٣  .....................................................................النواب  
  ٩١   ............................................)٣ملحق (ر ومرفقاته التقرير املذكو  )١٨
  ٥٨  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٩
  ٥٨  ............................قرار الس إعادة مشروع القانون املذكور إىل اللجنة  )٢٠
    قرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل املادة تمنـاقشة   )٢١

    املعدم، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(در بالقانون رقم من قانون اخلدمة املدنية الصا) ٢٩(رقم   
  ٥٨  ............................. بقانونني مقدمني من جملس النوابيف ضوء اقتراحني  
  ٩٦  ....... ............................................)٤ق ملح(التقرير املذكور   )٢٢
  ٦٠  .......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٣
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٣(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

    مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون   )٢٤
  ٦١  .......لكترونية على األجانب الوافدين إىل اململكةبشأن تطبيق إجراءات البصمة اال  
  ١٠٤   ............................................)٥ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٥
  ٦٤  .......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٦
     سعادة النائب علي سلمان أمحدلربملانية ململكة البحرين الشعبة اممثل اقشة تقريرـمن  )٢٧

    يفاألفريقي، والذي عقـد -احلوار الربملاين العريبارك يف اجتماع جلنة متابعة ـاملش  
  ٦٤  .............................م٢٠٠٩يناير  ١٥ إىل ١٤السودان خالل الفترة من   
    لبحرين املشارك يف أعمال الندوة الربملانية اخلامسة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة ا  )٢٨

     لالتفاقية والتطبيقحول دور الربملانات العربية يف رفع الوعي حول التوقيع و املصادقة  
    ١٤ خالل الفترة من  واليت عقدت يف قطر،الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
  ٦٥  ........................................................م٢٠٠٩ يناير ١٥إىل   
    حبيب مكي  سعادة الـسيد العضو السيد الشعبة الربملانية ململكة البحرينممثلتقرير   )٢٩

    س ـاد جمالـابات احتـاص حبسـاخلاملشـارك يف اجتمـاع جلنة الـرقابة املالية   
    م، الذي عقد يف٢٠٠٨ سنة املاليةـالمي للـالدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلس  
  ٦٥  ...............................م٢٠٠٩ يناير ٢٧ إىل ٢٥إيران خالل الفترة من   
      

  


