
 فھرس المواضیع
 

  ١٥ م المضبطة١٦/٢/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

١(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١٢  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٢  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٢  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
  ١٣  ...........................بيان الس مبناسبة الذكرى الثامنة مليثاق العمل الوطين   )٤
  ١٤  ...................ن بشأن استنكار الس لتصرحيات بعض املسؤولني اإليرانينيايب   )٥
     لسنة ١٩يل بعض أحكـام القانون رقم إخطار الس بإحالة مشروع قانـون بتعد   )٦

  ١٥  .............................إىل جلنة اخلدمات م بشأن تنظيم سوق العمل؛٢٠٠٦  
    مسرية رجب، عبدالرمحن مجشري، : إخطـار الس برسالة أصحاب السعادة األعضاء   )٧

    تراحسعود كانو، حممد حسن باقر ، السيد حبيب مكي بشـأن طلب سحب االق  
  ١٦  ...................................بقانون بشأن احلفاظ على سالمة اللغة العربية  

    رجب، مجيلمجال فخرو، مسرية : إخطـار الس برسالة أصحاب السعادة األعضاء   )٨
  ١٦  .. الثقافة والتراث الوطين إنشاء هيئةراح بقانون بشأنطلب سحب االقتبشأن  املتروك  
    روع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ـرار الس املوافقة بصفة ائية على مشـق   )٩
    م، املعـد يف ضـوء١٩٨٩ لسنة ٨حمكمة التمييز، الصـادر باملرسوم بقانون رقم   

    االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى، ومشـروع قانـون بتعديل بعض أحكام  
    م، املعد يف ضوء١٩٨٩ لسنة ٨رسوم بقانون رقم قانون حمكمة التمييز، الصادر بامل  
  ١٦  ..............................................االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب  
أن معاملـة زوجـة   ـبـش مناقشة طلب إعادة املداولة يف مسـمى مشروع قانون      )١٠

 املقررة علـى اخلـدمات      سوماألجنبية معـاملة البحرينية يف كل ما خيص الر        البحريين
  ..................................................................احلكومية
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  ١٥ م المضبطة١٦/٢/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٥٩    ...................................................)١ملحق (الطلب املذكور   )١١
  ١٧  ......................................قرار الس املوافقة على الطلب املذكور   )١٢
  ١٧  .................قـرار الس املوافقة بصفة ائية على مشـروع القانون املذكور  )١٣
    مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون   )١٤

    رينبالتصديق على اتفاقية تشجيع ومحـاية االستثمارات بني حكـومة مملكة البح  
  ١٧  ........م٢٠٠٨ لسنة ٥٨وحكومة مجهورية التشيك، املرافق للمرسوم امللكي رقم   
  ٦٢  .............................................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٥
  ١٩  ..................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )١٦
  ٢٠  ......................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه  )١٧
    مناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض   )١٨

  ٢١  ...........م بشأن االحتياطي لألجيال القادمة٢٠٠٦ لسنة ٢٨أحكام القانون رقم   
  ٧٢  .............................................)٣ملحق (رير املذكور ومرفقاته التق  )١٩
  ٤٤  ........................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )٢٠
     من القانون ٨٧مناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشـروع قانون بتعديل املادة   )٢١

  ٤٥  ...م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة١٩٧٥ لسنة ١٣رقم   
  ٩٩  .............................................)٤ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٢
  ٥١  ........................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )٢٣
    من قانون ) ٤١(قانون بتعديل املادة اخلدمات خبصوص مشروع منـاقشة تقرير جلنة   )٢٤

    افآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العامـات ومكـتنظيم معاش  
  ٥١  ................................م١٩٧٦لسنة ) ١١(الصادر باملرسوم بقانون رقم   
  ١٠٥  .............................................)٥ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٥
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  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٥٢  ........................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )٢٦
    ون ـمن قان) ٩١(بتعديل املادة قانون مناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع   )٢٧

  ٥٤  ..............م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم   
  ١١١  .............................................)٦ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٨
  ٥٥  ........................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )٢٩
    ية األوىل للربملان العريب االنتقايل للعام مناقشة تقرير الوفد املشارك يف الدورة غري العاد  )٣٠

  ٥٥  ............م٢٠٠٩ يناير ٥ إىل ٤م، واليت عقدت يف القاهرة يف الفترة من ٢٠٠٩  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


