
 فهرس املواضيع

 12املضبطة      م33/5/1033                                                                                      3/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 
 

(3) 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 الصفحة

 7 ..............................................................ديباجة املضبطة .............................. ( 3

 2 ...........السابقة .... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة ( 1

 33 ...............اجللسة السابقة .......................................التصديق على مضبطة  ( 3

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة إخطار اجمللس بإحالة  (4

مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن التشجيع 

( لسنة 37رقم )واحلماية املتبادلة لالستثمارات، املرافق للمرسوم امللكي 

 33 ...................... جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينإىل  ؛م1033

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم إخطار اجمللس بإحالة  (5

)املعد يف ضوء االقرتاح  ،م بشأن تنظيم سوق العمل1002( لسنة 32)

 33 ................................ نة اخلدماتإىل جل ؛بقانون املقدم من جملس النواب(

رسالة سعادة العضو خالد حسني املسقطي رئيس جلنة إخطار اجمللس ب (2

الشؤون املالية واالقتصادية بشأن طلب متديد املدة املقررة للجنة لتقديم 

التقرير اخلاص مبشروع قانون باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني 

( لسنة 72م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1034م و 1033 املاليتني

 33 .......................................................................................................... م1031

 31 .......قرار اجمللس املوافقة على الطلب املذكور............................................ (7

رسالة سعادة العضو السيدة رباب عبدالنيب العريض إخطار اجمللس ب (8

بشأن التمسك بتقديم اقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون 

 31 ...................................... م بشأن التأمني ضد التعطل1002( لسنة 78رقم )

قبول االقرتاح بقانون وإحالته إىل اللجنة قرار اجمللس املوافقة على  (2

 37 املختصة ........................................................................................................



 فهرس املواضيع

 12املضبطة      م33/5/1033                                                                                      3/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 
 

(1) 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 الصفحة

على مشروع قانون بتعديل بعض قرار اجمللس املوافقة بصفة نهائية  (30

شأن محاية حقوق املؤلف م ب1002( لسنة 11أحكام القانون رقم )

 37 ......................................................................................... واحلقوق اجملاورة

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون مناقشة  (33

 م،1031( لسنة 84التسجيل العقاري، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

( من قانون التسجيل العقاري الصادر 72ومشروع قانون بتعديل املادة )

م، )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم 3272( لسنة 35باملرسوم رقم )

 37 من جملس النواب( ........................................................................................

 73 ......................................................... (3)ملحق ذكور ومرفقاته التقرير امل (31

 13 ......... من حيث املبدأاملذكور على مشروع القانون قرار اجمللس املوافقة  (33

يف املذكور مواد مشروع القانون مناقشة بقية إخطار اجمللس مبواصلة  (34

 73 ............................................................................................. اجللسة القادمة

   

   

   

   

   

   

   
 


