
 فھرس المواضیع
 

)١   ٩ م المضبطة٥/١/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٨  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١١  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١١  .................. ................ىلاالستثنائية األوالتصديق على مضبطة اجللسة    )٣
  ١٢  .. مشروع قانون بشأن ضمان حقوق املسنني إىل جلنة اخلدماتإخطار الس بإحالة   )٤
     رباب العضـو منمناقشة السؤال املوجه إىل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واملقدم    )٥

    ة، وكمية املواد املخدرة وأنواعها العريض بشأن اللجنة املشكلة إلتالف املواد املخدر  
  ١٢  ...................................................اليت مت إتالفها من قبل اللجنة  

     ٧أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم    )٦
     لسنة ٥٨م امللكي رقـم وـم بإنشاء جملس املوارد املائية املرافق للمرس١٩٨٢لسنة   
  ١٥  ....................................................................م٢٠٠٧  

  ١٥  .................... قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )٧
    ص مشروع قانون مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصو   )٨

    ومة مملكة البحرين وجمموعة العمل املايل ملنطقة ـبالتصديق على اتفاقية املقر بني حك  
  ١٥  ..................................................الشرق األوسط ومشال إفريقيا  
  ٨٥  ......... ...................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته    )٩

  ١٨  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٠
  ٢٠  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١١
    حظر استحداث  أنـبشتقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مناقشة   )١٢

    وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، املرافق للمرسوم   
  ٢٠  ................................................م٢٠٠٧لسنة ) ٧٩(امللكي رقم   
  ٩٧  ... .........................................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٣



 فھرس المواضیع
 

)٢   ٩ م المضبطة٥/١/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٢٧  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٤
     خبصـوص والقانونيةمناقشـة التقرير التكميلي الثالث للجنة الشـؤون التشـريعية   )١٥

    أنـ قانون بشومشروع، العامـةمشروع قانون بشـأن استمالك العقارات للمنفعة   
     استمالك العقاراتأنـبش قانـون ومشروعـالك األراضي للمنفعة العامـة، استم  
     قانـونومشروعم، ٢٠٠٨ لسنة ٩م ـللمنفعة العامة املرافق للمـرسوم امللكي رق  
    داد ـبشـأن تعويض املالك عن مسـاحة األراضي اليت تقتطع من أمـالكهم لالرت  
  ٦٥  .............................................اإلجباري للمباين أو لزاوية الرؤية  
  ١٥٥  ....................................................)٣ملحق(التقرير املذكور   )١٦
  ٨٢  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٧
  ٨٣  ..........ود جدول األعمال إىل اجللسة القادمةإخطار الس بتأجيل مناقشة بقية بن  )١٨

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


