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

١(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١١  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١١  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١١  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    روع قانون بالتصديق على اتفاقية بني مملكة البحرين ـمشإخطـار الس بإحـالة    )٤

    قـ املتبادلة، املرافاالستثماراتع ومحاية ـأن تشجيـورية أملانيا االحتادية بشـومجه  
     والدفـاع اخلارجية نالشؤو؛ إىل جلنة م٢٠٠٨لسنة ) ١١٦(كي رقم ـامللللمرسوم   
  ١١  ............................................................الوطين واألمـن  

    مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة اإللكترونية إخطـار الس بإحـالة    )٥
    جمـلسح بقانون املقدم من  املعد يف ضوء االقترا،على األجانب الوافدين إىل اململكة  
  ١١  ........................؛ إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالنواب  

    اقية اإلطارية للتعاون ـمشروع قانون بالتصديق على االتفالة ـار الس بإحـإخط   )٦
    اري والفين بني دول جملس التعاون لدول اخلليج ـاري واالستثمـاالقتصادي والتج  
    نة لس) ١١٥(م ـ رقكيـامللوم ـورية الصني الشعبية، املرافق للمرسـبية ومجهالعر  
  ١٢  ......................؛ إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينم٢٠٠٨  
    ل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ـمشروع قانون بتعديإخطـار الس بإحـالة    )٧

     املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم منلكهرباء واملاء،م يف شأن ا١٩٩٦ة لسن) ١(  
  ١٢  ....................................جلنة املرافق العامة والبيئةإىل ؛ جملس النواب  
    ون ـ قانأحكـامبتعديل بعض  قانون مشـروععلى  قرار الس املوافقة بصفة ائية   )٨

    ، املعد يف ضوء م١٩٧٦ لسنة ٢٤رسوم بقانون رقم التأمني االجتماعي الصـادر بامل  
    إىل املعاشات % ٣ عـبواقاالقتراح بقانون املقدم من جملس النواب مبنح زيادة سنوية   
  ١٣  ......................................اليت تصرفها اهليئة العامة للتأمني االجتماعي  
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٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

     ١٠٠ مبلغ باعتماد السامي رهـأم لك املفدى جاللة املإصداركلمة الرئيس مبنـاسبة    )٩
  ١٣  .........م٢٠١٠ و ٢٠٠٩مليون دينار ضمن امليزانية العامة للدولة للعامني املاليني   
    باعتمـاد  ونـقانخبصوص مشروع ادية ـقتصواال جلنة الشؤون املاليةتقرير مناقشة   )١٠

    م، املرافق للمرسوم امللكي رقم ٢٠١٠ و٢٠٠٩امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني   
  ١٦  ...........................................................م٢٠٠٨ لسنة ١٠٢  
  ٤٩   ............................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١١
  ٢٠  .................رار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ ق  )١٢
  ٣٥  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٣
  ون  ـقـرار الس املوافقة نداًء باالسم على أخذ الرأي النهـائي على مشروع القان  )١٤

  ٤٠  ...................................................................ملذكور ا  
  ٤٠  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية  )١٥
     خبصوص واالقتصادية ةـاملالي للجنة الشؤون التكميـليقرار الس منـاقشة التقرير   )١٦

    وع قانون بشـأن إعفاء قروض البناء والترميـم والشراء لألسر البحرينية ذات مشر  
     األعمال إىل دولـجالدخل احملدود من خدمة الدين، وتأجيـل مناقشة بقية بنـود   
  ٤١  ..............................................................اجللسة القادمة  
    ميلي للجنة الشؤون املالية واالقتصـادية خبصوص مشروع قانون التقرير التك مناقشة  )١٧

    ن ـ احملدود مالدخلبشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء لألسر البحرينية ذات   
  ٤٢  ................................................................خدمة الدين  
  ٩٤   ............................................)٢ ملحق(التقرير املذكور ومرفقاته   )١٨
  ٤٧  ......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٩

  


