
 
اضیعفھرس المو  

 

  ٢٦ م المضبطة١١/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

١(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١٨  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٨  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٨  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
     النباتات ةـلوقايمشروع قانون بالتصديق على االتفاقية الدولية إخطار الس بإحالة    )٤

    مة األغذية والزراعة لألمم املتحدة خالل دورته التاسعةـاملعدلة من قبل مؤمتر منظ  
    لسنة) ١٤(كي رقم ـامللوم ـم، املرافق للمرس١٩٩٧ن يف نوفمرب سنة ـوالعشري  
  ١٩    .....................جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينإىل ؛ م٢٠٠٩  

    مشروع قانون االقتراض لتغطية العجز يف امليزانية العامة للدولة إخطار الس بإحالة    )٥
    جلنة إىل ؛م٢٠٠٩لسنة ) ٣٣(وم امللكي رقم ـم، املرافق للمرس٢٠٠٩للسنة املالية   

  ١٩  ...................................................الشؤون املالية واالقتصادية   
     إىل مكررا) ٣٤(ادة جديدة برقم ـون بإضافة مـمشروع قانإخطار الس بإحالة    )٦

    د يف ضوءـ املعم،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(ر بالقـانون رقم ادـقانون اخلدمة املدنية الص  
  ١٩  ...... إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية؛االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب  
    ) ٢١(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم إخطار الس بإحالة    )٧

    وم امللكي رقمـتنظيم مهنة الداللة يف العقارات، املرافق للمرس بشأنم ١٩٧٦لسنة   
  ١٩  ....................... إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية؛م٢٠٠٧ة لسن) ٥٩(  
    ات املدنية ـام قانون املرافعـمشروع قانون بتعديل بعض أحكإخطار الس بإحالة    )٨

    وءـ املصاغ يف ضم،١٩٧١لسنة ) ١٢(ـوم بقانون رقم والتجارية الصادر باملرس  
  ٢٠  ......إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ لس النواباالقتراح بقانون املقدم من جم  



 
اضیعفھرس المو  

 

  ٢٦ م المضبطة١١/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

     والشركات واملؤسسات بشأن إخضاع اهليئات ونـقانمشروع إخطار الس بإحالة    )٩
     أمام مسؤوالًأسهمها لوزير يكـونمن % ٥٠ علىاليت متتلك فيها احلكومة ما يزيد   
    إىل؛ لس النوابـانون املقدم من جمـاغ يف ضوء االقتراح بقـ املصجملس النواب،  
  ٢٠  .................................الشؤون التشريعية والقانونيةجلنة   
    من قانون تنظيم معاشات ) ٤١(ون بتعديل املادة ـمشروع قانإخطار الس بإحالة   )١٠

    ومـملرسومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر با  
     املصاغ يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملسم،١٩٧٦لسنة ) ١١(بقانون رقم   
  ٢٠  ....................................................اخلدمات إىل جلنة ؛النواب  
    لسنة ) ١٣(من القانون رقم ) ٨٧(مشروع قانون بتعديل املادة إخطار الس بإحالة   )١١

     املصاغ يف ضوءمكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة،م بشأن تنظيم معاشات و١٩٧٥  
  ٢٠  .......................اخلدماتجلنة  إىل ؛االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب  
    ني ـون التأمـمن قان) ٩١(ل املادة ـون بتعديـمشروع قانإخطار الس بإحالة   )١٢

    اغ يف ضوءـ املصم،١٩٧٦لسنة ) ٢٤(وم بقانون رقم ادر باملرسـاالجتماعي الص  
  ٢٠  .......................اخلدماتجلنة إىل ؛ االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب  

  
  

   قروض البناء والترميم والشراء  منعفاءاإلمشروع قانون بشأن إخطار الس بإحالة   )١٣
  راحـ املصاغ يف ضوء االقت الدين،ت الدخـل احملدود من خدمةلألسر البحرينية ذا

  ٢٠  ................جلنة الشؤون املالية واالقتصادية إىل ؛بقانون املقدم من جملس النواب



 
اضیعفھرس المو  

 

  ٢٦ م المضبطة١١/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٣(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسني        إخطار الس بإحالة      )١٤
جلنة الـشؤون املاليـة     و  جلنة اخلدمات   إىل ؛يف الداخل واخلارج على نفقتهم اخلاصة     

  .................................................. كلجنة مشتركةواالقتصادية
  
٢٠  

بشأن استمالك العقـارات للمنفعـة العامـة،         مشروع قانون إخطار الس بإحالة      )١٥
ومشروع قانون بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامة، ومشروع قـانون بـشأن            

م، ٢٠٠٨لـسنة  ) ٩(ارات للمنفعة العامة املرافق للمرسوم امللكي رقم     استمالك العق 
ومشروع قانون بشأن تعويض املالك عن مساحة األراضي اليت تقتطع من أمالكهـم   

  ٢١  ...جلنة الشؤون التشريعية والقانونية إىل ؛لالرتداد اإلجباري للمباين أو لزاوية الرؤية
ن بالتصديق على اتفاقية بـني حكومـة مملكـة          مشروع قانو إخطار الس بإحالة      )١٦

البحرين وحكومة مجهورية إيطاليا بشأن املساواة يف املعاملة يف خـصوص رسـوم             
جلنة الشؤون   إىل   ؛م٢٠٠٩لسنة  ) ١٢(املرسى واملوانئ، املرافق للمرسوم امللكي رقم       

  ٢١  .............................................اخلارجية والدفاع واألمن الوطين 
بالتصديق على بروتوكول خطـة التعريفـات        مشروع قانون إخطار الس بإحالة      )١٧

التفضيلية اخلاصة بنظام األفضليات التجارية فيما بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر        
جلنة إىل  ؛  م٢٠٠٩لسنة  ) ١٧(، املرافق للمرسوم امللكي رقم      )PRETAS(مي  اإلسال

  ٢١  ......................................دفاع واألمن الوطيناخلارجية والالشؤون 
مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول املعـدل التفاقيـة         إخطار الس بإحالة      )١٨

، املرافـق للمرسـوم   )TRIPS(اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية       
  ٢١    ..اخلارجية والدفاع واألمن الوطينجلنة الشؤون  إىل ؛م٢٠٠٩لسنة ) ٢٠(امللكي رقم 



 
اضیعفھرس المو  

 

  ٢٦ م المضبطة١١/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٤(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بـني مملكـة البحـرين           إخطار الس بإحالة      )١٩
ومجهورية السودان بشأن تشجيع ومحاية االستثمار، املرافق للمرسوم امللكي رقـم           

  ٢٢  ............ اخلارجية والدفاع واألمن الوطينجلنة الشؤون  إىل ؛م٢٠٠٩لسنة ) ٩(
إخطار الس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني مملكـة البحـرين ومجهوريـة          )٢٠

السودان بشأن جتنب االزدواج الضريـيب ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب علـى             
ع جلنة الشؤون اخلارجية والدفا   ؛ إىل   م٢٠٠٩لسنة  ) ١٠(الدخل، املرافق للمرسوم امللكي رقم      

  ٢٢  .........................................................................واألمن الوطين 
 الضريبـي اتفاقية جتنب االزدواج  مشروع قانون بالتصديق على     إخطار الس بإحالة      )٢١

ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل بني حكومـة مملكـة البحـرين              
لـسنة  ) ٨(ة باكستان اإلسالمية، املرافق للمرسوم امللكي رقـم         وحكومة مجهوري 

  ٢٢  ..................... اخلارجية والدفاع واألمن الوطينجلنة الشؤون  إىل ؛م٢٠٠٩
 يـيب جتنب االزدواج الضر   بالتصديق على اتفاقية  مشروع قانون   إخطار الس بإحالة      )٢٢

الدخل بني حكومـة مملكـة البحـرين        ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على       
) ٤٦(وحكومة مملكة هولندا والربوتوكول املرفق ا، املرافق للمرسوم امللكي رقـم            

  ٢٢  ................ اخلارجية والدفاع واألمن الوطينجلنة الشؤون  إىل ؛م٢٠٠٨لسنة 
 يـيب الضر  جتنب االزدواج  بالتصديق على اتفاقية  مشروع قانون   إخطار الس بإحالة      )٢٣

ومنع التهرب املايل من الضرائب املفروضة على الدخل ورأس املال بني حكومة مملكة        
 إىل  ؛م٢٠٠٩لـسنة   ) ٢٨(البحرين وحكومة بلجيكا، املرافق للمرسوم امللكي رقم        

  ٢٢  ................................. اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالشؤون جلنة 



 
اضیعفھرس المو  

 

  ٢٦ م المضبطة١١/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٥(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٢٣  ....ضمان حقوق املسننيمشروع قانون بشأن وافقة بصفة ائية على قرار الس امل  )٢٤
مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة قرار الس املوافقة بصفة ائية على       )٢٥

 املعـد يف ضـوء       ضم مدة خدمتهم يف القطاع اخلاص،      دفاع البحرين واألمن العام   
  ٢٣  ........................................االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب

مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون       قرار الس املوافقة بصفة ائية على         )٢٦
لـشباب  اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان ا         

، م١٩٨٩لـسنة   ) ٢١ (رسوم بقانون رقم  ، الصادر بامل  والرياضة واملؤسسات اخلاصة  
  ٢٣  ...............................م٢٠٠٨لسنة ) ٥٢(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 مشروع قانون بتعديل بعض     خبصوصتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية      مناقشة    )٢٧
م بشأن تنظيم املناقصات واملشتريات     ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٦(أحكام املرسوم بقانون رقم     

  ٢٤  ......................م٢٠٠٧لسنة ) ٦٠( املرافق للمرسوم امللكي رقم احلكومية،
  ٥٩   ............................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٨
  ٤٠  ............قرار الس إعادة مشروع القانون املذكور إىل اللجنة ملزيد من الدراسة  )٢٩
 املرأة والطفل بشأن مشروع قـانون بتعـديل    شؤونالتقرير التكميلي للجنة مناقشة    )٣٠

م، ٢٠٠٦ لسنة )٣٥( من قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم رقم   )٥١(املادة رقم   
 اخلاص بإجازة الوضع املقررة للمرأة، املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم            )ج(البند  

  ٤٠  ............................................................من جملس النواب
  ١٢٢  ....... ............................................)٢ملحق (التقرير املذكور   )٣١
  ٤٢  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٣٢



 
اضیعفھرس المو  

 

  ٢٦ م المضبطة١١/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٦(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٤٤  .....................لقانون املذكور يف جمموعه قرار الس املوافقة على مشروع ا  )٣٣
م يف شـأن التفـرغ      ٢٠٠٨مناقشة تقرير جلنة اخلدمات بشأن مشروع قانون لسنة           )٣٤

خالل فترة اإلعداد واملشاركة يف األلعاب والبطوالت الرياضـية، املعـد يف ضـوء          
  ٤٤  ........................................االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب

  ١٣٣   ............................................)٣ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٣٥
  ٥٧  ............قرار الس إعادة مشروع القانون املذكور إىل اللجنة ملزيد من الدراسة  )٣٦

      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


