
 فهرس املواضيع

 31املضبطة      م01/6/1103                                                                                      3/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 
 

(0) 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 الصفحة

 00 ..............................................................ديباجة املضبطة .............................. ( 0

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

 03 ...............طة اجللسة السابقة .......................................التصديق على مضب ( 3

مشروع قانون بإصدار قانون املرور املرافق إخطار اجمللس بإحالة  ( 4

ومشروع قانون بتعديل قانون  .م1112لسنة  11للمرسوم امللكي رقم 

ادة جديدة م بإضافة م0999لسنة  9املرور الصادر باملرسوم بقانون رقم 

املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس ، مكرًرا 40برقم 

ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء واملناطق  .النواب

إىل  ؛املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب ،السكنية

 04 ..........................................جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين 

خبصوص مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  ( 5

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين 

وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن التشجيع واحلماية 

 05 ..م 1103( لسنة 09كي رقم )املتبادلة لالستثمارات، املرافق للمرسوم املل

 69 ......................................................... (0)ملحق التقرير املذكور ومرفقاته  ( 6

 13 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ ........  ( 9

 15 كور يف جمموعه ..............قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذ ( 2

 51 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة نهائية ..............  ( 9
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(1) 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 الصفحة

للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن مناقشة التقرير التكميلي  (01

( مكرًرا 390الوطين خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )

م، 0996( لسنة 05وبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )إىل قانون العق

 15 ........... ............................. م1101( لسنة 51املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 21 ......................................................... (1)ملحق ومرفقاته التقرير املذكور  (00

 19 وافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ ........قرار اجمللس امل (01

 40 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه .............. (03

 63 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة نهائية .............. (04

املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع التقرير التكميلي للجنة مناقشة  (05

قانون بشأن عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها )املعد يف ضوء 

 40 ...................االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( ................................

 010 .......................................................................... (3)ملحق التقرير املذكور  (06

 51 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه ............... (09

مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار جملس  (02

النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

ون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون أحكام قان

م، )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 0996( لسنة 04رقم )

 50 الشورى( ........................................................................................................

 002 .......................................................................... (4)ملحق املذكور  التقرير (09
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 الصفحة

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون مناقشة  (11

( من قانون اخلدمة املدنية الصادر 01( من املادة )0بتعديل البند )

املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم  م1101لسنة  42باملرسوم بقانون رقم 

 53 ......................................................................................... من جملس النواب

 030 .......................................................................... (5)ملحق التقرير املذكور  (10

القانون املذكور برفض مشروع توصية اللجنة قرار اجمللس املوافقة على  (11

 55 .........................................................................من حيث املبدأ .....................

تقرير جلنة اخلدمات بشأن قرار جملس النواب حول قرار جملس  مناقشة (13

( من 0الشورى خبصوص مشروع قانون بتعديل البند )هـ( من املادة )

ت التقاعد م بشأن تنظيم معاشات ومكافآ0995( لسنة 03القانون رقم )

، املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس ملوظفي احلكومة

 55 ........................................................................................................... النواب

 036 .......................................................................... (6)ملحق التقرير املذكور  (14

على توصية اللجنة بالتمسك بقرار اجمللس السابق قرار اجمللس املوافقة  (15

 52 بعدم املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ........................

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار جملس النواب حول قرار مناقشة  (16

جملس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل 

املعدين )ومشروع قانون بشأن دعم األسر ذات الدخل احملدود،  ،احملدود

 52 ( .........................يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من جملس النواب
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 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 الصفحة

 044 .......................................................................... (9)ملحق التقرير املذكور  (19

قرار اجمللس املوافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار اجمللس السابق  (12

 61 بعدم املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ ......................

ملكة البحرين بشأن الشعبة الربملانية ملإخطار اجمللس بتقرير وفد  (19

املشاركة يف اجللسة الثانية للربملان العربي للفصل التشريعي األول 

 02إىل  06املنعقدة يف القاهرة ــ مجهورية مصر العربية، خالل الفرتة من 

 63 ............................................................................................... م1101فرباير 

تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن إخطار اجمللس ب (31

املشاركة يف اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة التنفيذية لالحتاد 

 63 ..م ..........1103أبريل  2الربملاني العربي، املنعقد يف دولة الكويت بتاريخ 

ملانية ململكة البحرين بشأن تقرير وفد الشعبة الربإخطار اجمللس ب (30

املشاركة يف اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة التنفيذية لالحتاد 

 63 ..م ..........1103أبريل  2الربملاني العربي، املنعقد يف دولة الكويت بتاريخ 

إخطار اجمللس بتقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن  (31

التاسع عشر لالحتاد الربملاني العربي، املنعقد يف املشاركة يف االجتماع 

 63 م ............................1103إبريل  01إىل  9خالل الفرتة من دولة الكويت، 

   

   

   
 


