
 فھرس المواضیع
 

  ١٤ م المضبطة٩/٢/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

١(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١٠  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٢  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٣  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    اية ـع ومحـار الس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيـإخط   )٤

    االستثمارات بني حكـومة مملكة البحرين وحـكومة مجهـورية التشيك، املرافق   
     واألمن م؛ إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع٢٠٠٨ لسنة ٥٨للمرسوم امللكي رقم   
  ١٣  .......................................................................الوطين  

    ادة العضو منرية عيسى بن هندي بشأن طلب سحب ـرسالة سعار الس بـإخط  )٥
    م بشأن رعاية٢٠٠٦ لسنة ٧٤االقتراح بقـانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم   
  ١٤  ........................................................ملعاقنيوتأهيل وتشغيل ا  

٦(   لس املوافقة بصفةاق بني ـائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفـقرار ا    
    ومة مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات يف إطار ـحك  
    النووية والربوتوكول املرفق به، واملرافقني للمرسوم اهدة عدم انتشار األسلحة ـمع  
  ١٤  ..................................................م٢٠٠٨ لسنة ١٧امللكي رقم   

    على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وافقة بصفة ائية ـقرار الس امل  )٧
     مملكة البحـرين وحكومة مملكة هولندا،ومحاية االستثمارات املتبادلة بني حكـومة  
  ١٤  ..................................م٢٠٠٨ لسنة ٤٩املرافق للمرسوم امللكي رقم   
    اقية جتنب ـعلى مشروع قانون بالتصديق على اتفوافقة بصفة ائية ـقرار الس امل  )٨

     على الدخل ورأس املالاالزدواج الضريبـي ومنع التهرب املايل بالنسبة للضـرائب  
    والربوتوكـول املعدل هلا بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جاللة سلطان ويانغ  



 فھرس المواضیع
 

  ١٤ م المضبطة٩/٢/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١٥  .....م٢٠٠٨ لسنة ٩٢دي برتوان بروناي دار السالم، املرافق للمرسوم امللكي رقم   
    م ام املرسوـعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكقرار الس املوافقة بصفة ائية   )٩

    م بتنظيم مهنة الداللـة يف العقارات، املرافق للمرسوم١٩٧٦ لسنة ٢١بقانون رقم   
  ١٥  ..................................................م٢٠٠٧ لسنة ٥٩امللكي رقم   

  ١٥   .........كلمة الرئيس املرحبة بطلبة وطالبات برنامج ويل العهد التدريبـي للشباب  )١٠
    قشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض منا  )١١

    املعد(م، ١٩٨٩ لسنة ٨أحكام قانون حمكمة التمييز، الصادر باملرسوم بقانون رقم   
    ، ومشروع قانون بتعديل بعض)يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى  
    املعد(م، ١٩٨٩ لسنة ٨لصادر باملرسوم بقانون رقم أحكام قانون حمكمة التمييز، ا  
  ١٥  )................................يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب  
  ٦٧  ......................................................)١ملحق (التقرير املذكور   )١٢
  ١٩  ..................قانون املذكور من حيث املبدأقرار الس املوافقة على مشروع ال  )١٣
  ٢٣  ......................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه  )١٤
    ام ـقانون بتعديل بعض أحكمناقشة تقرير جلنة شؤون املرأة والطفل بشأن مشروع   )١٥

     معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفيم بشأن تنظيم١٩٧٥لسنة ) ١٣(انون رقم ـالق  
    لسنة) ١٦(روع قانون بتعديل املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم ـاحلكومة، ومش  
    يمـأن تنظـم بش١٩٧٥لسنة ) ١٣(ام القانون رقم ـم بتعديل بعض أحك١٩٨٢  
  ٢٤  .....)التقاعد املبكر االختياري للمرأة(معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة   
  ٨٠  ......................................................)٢ ملحق(التقرير املذكور   )١٦
  ٣٨  ........................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )١٧
    ادة األوىل من ـرأة والطفل خبصوص املـؤون املـ شللجنة تقرير التكميليمناقشة ال  )١٨
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٣(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

    ة البحريين األجنبية معاملة البحرينية يف كل ماـأن معاملة زوجـمشروع قانون بش  
  ٣٨  ....................................خيص الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية  
  ٨٥  ......................................................)٣ ملحق(التقرير املذكور   )١٩
  ٤٧  ......................ر الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعهقرا  )٢٠
    م بشأن ٢٠٠٨مناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص االقتراح بقانون لسنة   )٢١

  ٤٧  ..........................................إعادة استخدام وتدوير املوارد املتجددة  
  ٩٣  ......................................................)٤ملحق ( لتقرير املذكورا  )٢٢
  ٥٧  ......قرار الس املوافقة على توصية اللجنة جبواز النظر يف االقتراح بقانون املذكور  )٢٣
    تقرير ممثل مملكة البحرين الدائم لدى األمم املتحدة بنيويورك عن مشاركته اقشة ـمن  )٢٤

    م واليت عقدت خالل الدورة الثالثة٢٠٠٨يف جلسة االستماع الربملانية السنوية لعام   
    ادي واالجتماعي بنيويوركـوالستني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف الس االقتص  
  ٥٧  .......................................م٢٠٠٨ نوفمرب ٢١ إىل ٢٠يف الفترة من   
    قرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف ورشة العمل اإلقليمية تمناقشة   )٢٥

    انيني يف تفعيل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضدـالثانية حول دور الربمل  
    اعية لغريب آسياـواالجتمقبل اللجـنة االقتصادية واليت نظمت من ) سيداو(املرأة   
     نوفمرب٢٨ إىل ٢٦ترة من ـدة يف بريوت يف الفـ األمم املتحتـيف بي) اإلسكوا(  
  ٥٧  ......................................................................م٢٠٠٨  
      
      
      

  


