
المواضیعفھرس   
 

)١   ١٣ م المضبطة٢/٢/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١٢  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٢  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٣  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    ه، ـإخطار الس بإحالة مشروع قانون بشـأن مكافحة التدخـني والتبـغ بأنواع   )٤

    ر ـ املوقالوزراء رئيس الـسمو؛ إىل صاحب ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخني  
  ١٣  .................................متهيدا لتصديق صاحب اجلاللة امللك املفدى عليه  

    دم من سعادة العضو الدكتورة عائشة ـة واملقـمناقشة السؤال املوجه إىل وزير املالي   )٥
    مبارك بشأن خطط الوزارة لتشجيع االستثمارات األجنبية وحجم هذه االستثمارات   

    ه  هذذبـجوق ـج القومي اإلمجايل، واملعوقات الرئيسية اليت تعـونسبتها من النات  
  ١٣  ................................................................االستثمارات  

    رية ـ منوـالعضدم من سعادة ـمناقشة السؤال املوجه إىل وزير التربية والتعليم واملق   )٦
     للطلبة ذوي والتعليمة ـ وزارة التربيوم بهـاملساند الذي تق دورـالهندي بشأن بن ا  
  ١٤  ..................................اجلسدية يف املرافق الصحية يف املدرسةإلعاقة ا  
    مناقشة السؤال املوجه إىل وزيرة الثقافة واإلعالم واملقدم من سعادة العضو الدكتورة    )٧
  ١٧   ..لوزارة الثقافة واإلعالم األطفال التابعة احلضانة وروضة دار اجلشي بشأن إغالقية   
    ون بشأن حظر ـ مشروع قان من٦قرار الس إعادة املداولة يف البند أ من املادة    )٨

     ،اسـتحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسـلحة  
  ٢٢  ..............................م٢٠٠٧لسنة ) ٧٩(املرافق للمرسوم امللكي رقـم   
  ٧٢  ....................ملوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية قرار الس ا   )٩
    قرار الس املوافقة بصفة ائية على مشروع قانون بإضافة مادة إىل املرسوم بقانون   )١٠

  ٢٦  ......................................م يف شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة ) ١٠(رقم   



المواضیعفھرس   
 

)٢   ١٣ م المضبطة٢/٢/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

     الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون مناقشة تقرير جلنة  )١١
    ة لتطبيق ـة الدولية للطاقة الذريـاق بني مملكة البحرين والوكالـبالتصديق على اتف  
    دم انتشار األسلحة النووية والربوتوكول املرفق به، ـار معاهدة عـالضمانات يف إط  
  ٢٧  ..............................م٢٠٠٨لسنة ) ١٧(واملرافقني للمرسوم امللكي رقم   
  ٧٥   ............................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٢
  ٢٨  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٣
  ٣١  .....................القانون املذكور يف جمموعه قرار الس املوافقة على مشروع   )١٤
    تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون  مناقشة  )١٥

    ة ـة االستثمارات املتبادلة بني حكومة مملكـق على اتفاقية تشجيع ومحايـبالتصدي  
  ٣١  ..م٢٠٠٨لسنة ) ٤٩( مملكة هولندا، املرافق للمرسوم امللكي رقم البحرين وحكومة  
  ٨٨   ............................................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٦
  ٣٣  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٧
  ٣٥  .....................وافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه قرار الس امل  )١٨
     الوطين خبصوص مشروع نـواألماع ـة الشؤون اخلارجية والدفـمناقشة تقرير جلن  )١٩

     بالنسبة يـومنع التهرب املال الضريبـي جتنب االزدواج القانون بالتصديق على اتفاقية  
    ملال والربوتوكول املعدل هلا بني حكومة مملكة البحرين للضرائب على الدخل ورأس ا  
     املرافق للمرسوم امللكي ، بروناي دار السالمسلطان ويانغ دي برتوانوحكومة جاللة   
  ٣٥  .....................................................م ٢٠٠٨ لسنة ٩٢رقم   
  ٩٦  ....................................... .....)٣ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٠
  ٣٧  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢١
  ٣٩  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢٢



المواضیعفھرس   
 

)٣   ١٣ م المضبطة٢/٢/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

     والقانونية خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية  )٢٣
    ة الداللة يف العقارات، ـم بتنظيم مهن١٩٧٦لسنة ) ٢١(أحكام املرسوم بقانون رقم   
  ٣٩  ................................م٢٠٠٧لسنة ) ٥٩(املرافق للمرسوم امللكي رقم   
  ١٠٩  ............................ ........................)٤ملحق (التقرير املذكور   )٢٤
  ٤١  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٥
  ٦٧  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢٦
    ث للربملانيني ضد ـؤمتر العاملي الثالد جملس الشورى املشارك يف املـمناقشة تقرير وف  )٢٧

     نوفمرب ٢٠ - ١٧ من الفترة ة الكويت الشقيقة خاللــدول والذي عقد يف ،الفساد  
  ٧٢  .................................................................. م٢٠٠٨  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


