
 فھرس المواضیع
 

)١   ١٢ م المضبطة٢٦/١/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٨  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٠  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١١  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
     من قانون تنظيم معاشات ٢٦ مشروع قانون بتعديل املادة رقم إخطار الس بإحالة   )٤

    سموـصاحب ال إىل ؛م١٩٧٥ لسنة ١٣م ـومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة رق  
  ١١   .........يه  علدىـ صاحب اجلاللة امللك املفلتصديقر متهيدا ـرئيس الوزراء املوق  

    تنظيم معاشات   من قانون٢٥ مشروع قانون بتعديل املادة رقم إخطار الس بإحالة   )٥
    اع البحرين واألمن العام، الصادر باملرسوم ـومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دف  
    املوقر متهيداسمو رئيس الوزراء ـصاحب الإىل  ؛م١٩٧٦ لـسنة ١١بقانون رقم   

  ١١  .....................................لتصديق صاحب اجلاللة امللك املفدى عليه  
    دم من سعادة ـ واملقة،ـ السؤال املوجه إىل وزير املاليإخطار الس بتأجيل مناقشة   )٦
    ارك بشأن خطط الوزارة لتشجيع االستثمارات األجنبية ـالعضو الدكتورة عائشة مب  

     اإلمجايل، واملعوقات القومي االستثمارات ونسبتها من الناتج ذهـهللمملكة، وحجم   
  ١٢  ...................؛ إىل اجللسة القادمة جذب هذه االستثماراتتعوقالرئيسية اليت   
    واملستخدمنيون بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات ـة مشروع قانـإحالقرار الس    )٧

    راد ـلضباط وأفتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ون ـعنهم اخلاضعني ألحكام قان  
    اخلدمات وجلنةدفاع البحرين واألمن العام؛ إىل جلنة مشتركة مكونة من جلنة قـوة   
  ١٣  .....................................................الشؤون املالية واالقتصادية  
     دـاملوح اخلتاميادية خبصوص احلساب  الشؤون املالية واالقتصةــجلنمناقشة تقرير    )٨

  ١٥  ....................................................م٢٠٠٤للدولة للسنة املالية   
  ٥٥   ............................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   ) ٩
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)٢   ١٢ م المضبطة٢٦/١/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٢٠  .......................................... قرار الس املوافقة على توصية اللجنة  )١٠
    فؤاد سعادة العضو املوجه إىل وزير شؤون النفط والغاز، واملقدم من مناقشة السؤال   )١١

  ٢٠  ........ةنتائج أعمال االستكشاف مع الشركتني األمريكية والتايلنديبشأن  احلاجي  
    ن الوطين ـاع واألمـارجية والدفمناقشة التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون اخل  )١٢

    ون بشأن حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة ـخبصوص مشروع قان  
  ٢٣  ..م٢٠٠٧لسنة ) ٧٩(الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، املرافق للمرسوم امللكي رقم   
  ٦٦  ........... ..........................................)٢ملحق (التقرير املذكور   )١٣
  ٣٤  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٤
    مناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة مادة إىل املرسوم   )١٥

  ٣٤  ...............................م يف شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة ) ١٠(بقانون رقم   
  ٨٨   ............................................)٣ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٦
  ٣٧  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٧
  ٥٢  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٨
     هـاتقريراسترداد ة الشؤون التشريعية والقانونية ـجلنقرار الس املوافقة على طلب   )١٩

    م ١٩٨٩ لسنة ٨بعض أحكام املرسوم بقانون رقم خبصوص االقتراح بقانون بتعديل   
  ٥٣  ....................................................بإصدار قانون حمكمة التمييز  
      
      
      
      
      

  


