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   عشرةالرابعةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م٩/٢/٢٠٠٩   بتاريخاملنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٢١ (

ً
  

  
  
  

   األولالبند
:  أصـحاب الـسعادة األعـضاء        اعتذر عن حضور الجلسة كل مـن       )١

  الـشيخ  الـدكتور   إبراهيم محمد بـشمي ،      الرحمن محمد جمشير ،   عبد
ناصـر  الدكتور  فة ، علي عبدالرضا العصفور ،       خالد بن خليفة آل خلي    

 .مبارك الحميد 
   

  الثاني البند
بما أجري عليها من      ، وإقرارها  التصديق على مضبطة الجلسة السابقة     )٢

 .تعديل 
  

  الثالث البند
اتفاقيـة تـشجيع    بالتصديق على   مشروع قانون   ُأخطر المجلس بإحالة     )٣

وحماية االستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومـة جمهوريـة          
 إلى لجنـة  ؛م ٢٠٠٨لسنة ) ٥٨(الشيك ، المرافق للمرسوم الملكي رقم      

الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنـة الـشؤون           
 .التشريعية والقانونية 



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)١٤(قرارات الجلسة 
                                  الفصل التشریعي الثاني                                                   م٩/٢/٢٠٠٩

٢

بشأن طلب  سى بن هندي    المجلس برسالة سعادة العضو منيرة عي     ُأخطر   )٤
لـسنة  ) ٧٤(سحب االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقـم          

  . م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ٢٠٠٦
  
  
  الرابع البند

حكومـة   بين   اتفاقالموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على         )٥
مانات فـي   مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الـض        

بـه ،   توكول المرفق   وإطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية والبر      
م ، وإحالته إلى سمو ٢٠٠٨لسنة ) ١٧(للمرسوم الملكي رقم والمرافقين 

 .رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جاللة الملك عليه

  
  اخلامس البند

 الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق علـى اتفاقيـة تـشجيع        )٦
مملكة البحـرين وحكومـة     حكومة  وحماية االستثمارات المتبادلة بين     

م ،  ٢٠٠٨لـسنة   ) ٤٩(وم الملكي رقـم     مملكة هولندا ، المرافق للمرس    
 .وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جاللة الملك عليه 

  
  

 السادسالبند 

نـب  الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق علـى اتفاقيـة تج           )٧
االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الـدخل       



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)١٤(قرارات الجلسة 
                                  الفصل التشریعي الثاني                                                   م٩/٢/٢٠٠٩

٣

توكول المعدل لها بين حكومـة مملكـة البحـرين          وورأس المال والبر  
وحكومة جاللة السلطان ويـانغ دي برتـوان برونـاي دار الـسالم ،          

م ، وإحالته إلى سـمو      ٢٠٠٨لسنة  ) ٩٢(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
 .هيداً لتصديق جاللة الملك عليه رئيس الوزراء تم

  
  السابع البند

المرسـوم  النهائية على مشروع قانون بتعديل بعـض أحكـام        الموافقة    ) ٨
م بتنظيم مهنة الداللة فـي العقـارات ،         ١٩٧٦لسنة  ) ٢١(بقانون رقم   

وإعادته إلى مجلس   م ،   ٢٠٠٧لسنة  ) ٥٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
  . لمجلسين عليهالنواب ، حيث تم اختالف ا

      
  الثامن البند

من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون          الموافقة   )٩
المعد ( م  ١٩٨٩لسنة  ) ٨(ز الصادر بالمرسوم بقانون رقم      يمحكمة التمي 

ومشروع قانون  ) في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى         
الصادر بالمرسوم بقانون رقم    ز  يبتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمي     

المعد في ضوء االقتراح بقـانون المقـدم مـن          . ( م  ١٩٨٩لسنة  ) ٨(
 ) .مجلس النواب 

 . الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة  ) ١٠
  .كما جاءت من الحكومةالموافقة على ديباجة المشروع  ) ١١
 .بتعديل اللجنة المادة األولى الموافقة على  ) ١٢

 ) .مادة مستحدثة (ثانية مادةعلى توصية اللجنة بإضافة الموافقة  ) ١٣
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٤

 .بتعديل اللجنة ) الثالثة بعد التعديل(الموافقة على المادة الثانية  ) ١٤
 ، على أن يأخذ الرأي النهـائي        هالموافقة على المشروع في مجموع     ) ١٥

 .عليه في الجلسة القادمة 
 

  التاسعالبند 
ون بتعـديل بعـض   على توصية اللجنة برفض مشروع قـان    الموافقة ) ١٦

م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت     ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(أحكام القانون رقم    
التقاعد لموظفي الحكومة ، ومشروع قانون بتعديل المادة األولى مـن      

م بتعديل بعض أحكام القانون     ١٩٨٢لسنة  ) ١٦(المرسوم بقانون رقم    
م بشأن تنظيم ومكافـآت التقاعـد لمـوظفي         ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(رقم  

 ) . التقاعد المبكر االختياري للمرأة ( ة الحكوم
  

  العاشرالبند 
مشروع قانون بشأن معاملة من بتعديل اللجنة ) ١(على المادة  الموافقة   ) ١٧

البحرينية في كل ما يخص الرسـوم       زوجة البحريني األجنبية معاملة     
 . المقررة على الخدمات الحكومية 

 الرأي النهـائي     ، على أن يأخذ    هالموافقة على المشروع في مجموع     ) ١٨
 .عليه في الجلسة القادمة 

  
   عشراحلاديالبند 

االقتراح بقانون لـسنة    جواز النظر في    الموافقة على توصية اللجنة ب     ) ١٩
م بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة والمقـدم مـن        ٢٠٠٨
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٥

الـدكتورة  عبد الرحمن محمد جمشير ،      : أصحاب السعادة األعضاء    
فوزيـة سـعيد    د محمد الفاضل ، الـدكتورة       ندى عباس حفاظ ، ودا    

وإحالته إلى الحكومـة    عبدالرحمن عبدالحسين الجوهري ،     ،  الصالح  
 .لوضعه في صيغة مشروع قانون 
  

   عشرالثانيالبند 
بتقرير ممثل مملكة البحرين الدائم لدى األمم المتحـدة         المجلس  خطر  ُأ ) ٢٠

نوية لعـام   في جلسة االستماع البرلمانية الـس     بنيويورك عن مشاركته    
والتي عقدت خالل الدورة الثالثة والستين للجمعية العامـة         ،  م  ٢٠٠٨

، االجتماعي بنيويورك   المجلس  لألمم المتحدة في المجلس االقتصادي      
  .م٢٠٠٨ نوفمبر ٢١إلى ٢٠الفترة منفي 

  
   عشرالثالثالبند 

لتعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في          ا ) ٢١
شة العمل اإلقليمية الثانية حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقيـة           ور

والتي نظمت  ،  ) سيداو( القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة        
األمم )  اإلسكوا( من قبل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا        

  .م٢٠٠٨  نوفمبر٢٨ إلى ٢٦في بيروت في الفترة من ، المتحدة 
 

       
   الجلساتشؤون قسم: عدادإ

 إدارة شؤون الجلسات
  


