
 فھرس المواضیع
 

  ٢٥ م المضبطة٤/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

١(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١٣  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٣  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٣  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
  ١٤  .........................................لس مبناسبة عيد العمال العامليابيان    )٤
  ١٥  ..................................لس مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافةابيان    )٥
    ال اللغة العربية يف ـأن وجوب استعمـشمشروع قانون بإخطار الس بإحـالة    )٦

  ١٥  ...............................؛ إىل جلنة اخلدماتاملكاتبات والالفتات يف اململكة  
     لسنة ٢٤ام القانون رقم ـ بتعديل بعض أحكمشروع قانونالة ـإخطار الس بإح   )٧

    ج العربية فيما يتعلقأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليـم بش٢٠٠٤  
    احب السمو رئيس جملس الوزراءـإىل ص؛ اط االقتصادي يف مملكة البحرينـبالنش  

  ١٥  ........................... عليه املفدىاملوقر متهيدا لتصديق صاحب اجلاللة امللك  
    لية  بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمامشروع قانونالة ـإخطار الس بإح   )٨

    ٧٦م، املرافق للمرسوم امللكي رقم ٢٠٠٢ لسنة ٣٣ادر باملرسوم بقانون رقم ـالص  
  ١٦    .............رـس الوزراء املوقـاحب السمو رئيس جملـ إىل ص؛م٢٠٠٥لسنة   
     بشأن معاملة زوجة البحريين األجنبية يف كل ما مشروع قانونإخطار الس بإحالة    )٩

     بقانون املقدماملعد بناء على االقتراحقررة على اخلدمات احلكومية، م املخيص الرسو  
    ر متهيدا لتصديقـو رئيس جملس الوزراء املوقـإىل صاحب السممن جملس النواب؛   
  ١٦  ............................................. عليه املفدىصاحب اجلاللة امللك  
    ات ـ بإنشاء اهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمونـنمشروع قاإخطار الس بإحالة   )١٠

    احبـو رئيس جملس الوزراء املوقر متهيدا لتصديق صـ إىل صاحب السم؛الصحية  
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٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١٦  .................................................... عليه املفدىاجلاللة امللك  
     املشرف على هيئة الكهرباء واملاءلوزيراقرار الس املوافقة على طلب وزير األشغال   )١١

    ق ـاء واملاء، املرافـ مشروع قانون بشأن الكهرببنودو مواد  بعضاملداولة يفإعادة   
  ١٧  .............................................م٢٠٠٦ لسنة ٣٤ للمرسوم رقم  
  ٣٩  .....................كور مشروع القانون املذ علىقرار الس املوافقة بصفة ائية  )١٢
    مناقشة التقرير التكميلي للجنة اخلدمـات خبصوص مشروع قانون بشـأن ضمان   )١٣

  ٣٩  ..............................................................حقوق املسنني  
  ١٢٠  ........ ...........................................)١ملحق (التقرير املذكور   )١٤
  ٨٦  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٥
     تعديل بعض أحكـام مشروع قانون بشأنمنـاقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص   )١٦

    اعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدانـواألندية االجتمقانـون اجلمعيات   
     لسنة٢١، الصادر باملرسوم بقانون رقم لشبـاب والرياضة واملؤسسـات اخلاصةا  
  ٨٧  ........................م٢٠٠٨ لسنة ٥٢م، املرافق للمرسوم امللكي رقم ١٩٨٩  
  ١٥٥   ............................................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٧
  ٩٣  ................. املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ قرار الس  )١٨
  ٩٥  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٩
    مناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بشأن السمـاح لضباط وأفراد   )٢٠

    قوة دفاع البحرين واألمن العام ضم مدة خدمتهم يف القطاع اخلاص، املعد يف ضوء  
  ٩٥  ........................................االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب  
  ١٧٠   ............................................)٣ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢١
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 ة    الصفح

  ٩٩  .................الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ قرار   )٢٢
  ١٠٥  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢٣
    مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بشأن حتسني   )٢٤

  ١٠٦  ..................................................يف اجلهات احلكوميةاخلدمة   
  ١٨٦  ....... ............................................)٤ملحق (التقرير املذكور   )٢٥
  ١١٠  ......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٦
    أن منح موظفي إدارة ـروع قانون بشـتقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشاقشة ـمن  )٢٧

    ونـاملعد يف ضوء االقتراح بقانخدرات عالوة خطر ومكـافأة ضبطية، مكافحة امل  
  ١١٠  ......................................................املقدم من جملس النواب  
  ١٩٢   ............................................)٥ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٨
  ١١٢  ......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٩
    مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن االقتراح بقانون بتعديل بعض   )٣٠

    سـأن الالئحة الداخلية لـم بش٢٠٠٢ لسنة ٥٥ام املرسوم بقانون رقم ـأحك  
  ١١٢  ...................................................................الشورى  
  ١٩٩  ....... ............................................)٦ملحق (التقرير املذكور   )٣١
  ١١٥  ...................... املذكورن بقانوجواز نظر االقتراحقرار الس املوافقة على   )٣٢
    أن املشاركة يف ـالتقرير املقدم من سعادة العضو السيد مجال حممد فخرو بشمناقشة   )٣٣

    ارة العاملية، اليت نظمهاـات منظمة التجـحلقة عمل الربملانيني العرب حول اتفاقي  
    إىل ٢٣ خالل الفترة من ،ارة العاملية، يف أبوظيبـصندوق النقد العريب ومنظمة التج  
  ١١٥  .........................................................م٢٠٠٩ مارس ٢٥  
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 ة    الصفح

    ة ــة البحرين املشارك يف اجتماع األزمـتقرير وفد الشعبة الربملانية ململكمناقشة   )٣٤
   فرباير                              ٢٤إىل  ٢٣ والذي عقد يف العاصمة املاليزية كواالملبور، يف الفترة من املالية،  
  ١١٥  ...................................................................م٢٠٠٩  
    ات املؤمتر ـلكة البحرين املشارك يف اجتماعـتقرير وفد الشعبة الربملانية ملممناقشة   )٣٥

    ، يفسقطاصمة العمانية مـعقد يف العاخلامس عشر لالحتاد الربملاين العريب، والذي   
  ١١٥  ............................................م٢٠٠٩ مارس ٩ إىل ٧الفترة من   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


