
 فھرس المواضیع
 

)١   ١١ م المضبطة١٩/١/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٩  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١١  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٢  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    ة ـة تشجيع ومحايـ قانـون بالتصديـق على اتفاقيمشـروعإخطار الس بإحالة    )٤

    ق ـة مملكة هولندا، املرافـاالستثمارات املتبادلة بني حكومة مملكة البحرين وحكوم  
    جية والدفاع واألمن م؛ إىل جلنة الشؤون اخلار٢٠٠٨ لسنة ٤٩للمرسوم امللكي رقم   
  ١٢  ......................................................................الوطين  

    الضريـيب اتفاقية جتنب االزدواج على ون بالتصديقـقانمشروع  بإحالة إخطار الس   )٥
     حكومـة  دل هلا بنيـومنع التهرب املايل على الدخل ورأس املال والربوتوكول املع  
    السالم ، املرافق دار ويانغ دي برتوان برونايمملكة البحرين وحكومة جاللة سلطان   

      والدفاع واألمنإىل جلنة الشؤون اخلارجية؛ م٢٠٠٨ لسنة ٩٢للمرسوم امللكي رقم   
  ١٣  .................................................................... الوطين  

    د ـمحد النعيمي، خال: ة من أصحاب السعادة األعضاءـطار الس برسالة مقدمإخ   )٦
    ب ـارك خبصوص طلـروك، سعود كانو، الدكتورة عائشة مبـاملسقطي، مجيل املت  

  ١٣  .........................استرداد االقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري  
     الصاحل ةـفوزي من العضو الدكتورة دمـواملقوزير الصحة مناقشة السؤال املوجه إىل    )٧

  ١٣  ......................بشأن نسبة إصابة األطفال مبرض السكري يف مملكة البحرين  
    مناقشة السؤال املوجه إىل وزير العمل واملقدم من العضو رباب العريض بشأن خطط    )٨

  ١٨  ..................ص عن العمالة الوطنيةوزارة العمل للحد من استغناء القطاع اخلا  
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 ة    الصفح

     ونـالقانمن ) ٦( املادة لـبتعديقرار الس املوافقة بصفة ائية على مشروع قانون    )٩
  ٢٤  ....................م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(رقم   
    والطفل خبصوص مشروع قانون بشأن رأة ـمناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون امل  )١٠

    ص الرسوم املقررة على اخلدمات ـة يف كل ما خيـة البحريين األجنبيـمعاملة زوج  
  ٢٣  ......................................................................احلكومية  
  ٦٥  ................... .................................)١ملحق (التقرير املذكور   )١١
  ٢٥  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٢
     ةـمناقشتأجيل قرار الس املوافقة على طلب سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة   )١٣

  ٤٦  .......ة أسبوعنيمشروع قانون بشأن محاية الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية ملد  
    ادة ـانون بتقرير زية اخلدمات خبصوص مشروع قـ التكميلي للجنتقريرالة ـمناقش  )١٤

     معاشات مـتنظي ونـقان كامـألحاملعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألصحاب   
    ام الصادر باملرسوم ـالتقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العومكافآت   
  ٤٦  .................................................م١٩٧٦ لسنة ١١بقانون رقم   
  ٨٠  .................................. ..................)٢ملحق (التقرير املذكور   )١٥
  ٤٨  ........................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )١٦
    ادة ـون بتقرير زيـة اخلدمات خبصوص مشروع قانـلجنل  التكميليتقريرالشة مناق  )١٧

    ون التأمني االجتماعي ـاملعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانألصحاب   
  ٤٨  ..................................م١٩٧٦ لسنة ٢٤باملرسوم بقانون رقم الصادر   
  ٨٧  .................................... .................)٣ملحق (التقرير املذكور   )١٨
    ة ـ من جلنمكونةة مشتركة ـ مشروع القانون املذكور إىل جلنادةـإعرار الس ـق  )١٩
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 ة    الصفح

  ٦٢  ......................................اخلدمات وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية  
    وجلنـة اخلدمات جلنـةلتالية إىل جلنة مشتركة مكونة من  التقارير اإعادةقرار الس   )٢٠

    التقرير التكميلي للجنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون :الشؤون املالية واالقتصادية  
    م ـزيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام القانون رقبتقرير   
    ،ةـ التقاعد ملوظفي احلكومأن تنظيم معاشات ومكافآتـم بش١٩٧٥لسنة ) ١٣(  
    ني ـ قانون التأمأحكامون بتعديل بعض ـتقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانو  
    تقرير جلنة اخلدمات و ،م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم   
    لسنة ) ١٣(م ـمكررا إىل القانون رق) ٧(خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم   
    ة ـر جلنـتقري، وم بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة١٩٧٥  
    ون التأمني ـ إىل قانمكررا) ٣٤(اخلدمات خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم   
  ٦٢   ....................م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم   
    ارك يف أعمال املؤمتر الثالث واالجتماع الرابع ـلكة البحرين املشتقرير وفد مم مناقشة  )٢١

    ذي ـ واليـالعربلرابطة جمالس الشيوخ والشورى واالس املماثلة يف أفريقيا والعامل   
  ٦٣  ....................م٢٠٠٨ نوفمرب ٢٦ إىل ٢٤عقد يف السودان خالل الفترة من   
      
      
      
      

  


