
 فھرس المواضیع
 

  ٢٨ م المضبطة٢٥/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

١(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١٤  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٧  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٧  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    لسنة ) ٢٤(ام القانون رقم ـمشروع قانون بتعديل بعض أحكإخطار الس بإحالة    )٤

    اخلليج العربية فيما يتعلقاملة مواطين دول جملس التعاون لدول ـم بشأن مع٢٠٠٤  
    لسنة) ٩٠( رقم رسوم امللكيـاط االقتصادي يف مملكة البحرين، املرافق للمـبالنش  
  ١٨  ...................................املالية واالقتصاديةجلنة الشؤون  إىل ؛م٢٠٠٨  

     والقنصلي، املرافق شأن السلك الدبلوماسيمشروع قانون يف إخطار الس بإحالة    )٥
    اخلارجية والدفاع واألمنجلنة الشؤون  إىل ؛م٢٠٠٨لسنة ) ٨(للمرسوم امللكي رقم   
  ١٨  .....................................................................الوطين  

    وم امللكي ـ، املرافق للمرسشروع قانون بشأن الكهرباء واملاءمإخطار الس بإحالة    )٦
  ١٨  .......................... جلنة املرافق العامة والبيئة إىل؛م٢٠٠٦لسنة ) ٣٤(رقم   
    و الدكتورة ـعايل وزير اخلارجية واملقدم من سعادة العضمالسؤال املوجه إىل مناقشة    )٧

    ن ملتابعةـفوزية سعيد الصاحل بشأن اخلطوات واإلجراءات اليت تقوم ا مملكة البحري  
    لسـرأة التابعة للمجـقدها جلنة وضع املـنتائج وتوصيات حلقات النقاش اليت تع  

  ١٨  ......................................تماعي يف األمم املتحدةادي واالجاالقتص  
    ادة العضو ـدم من سعـالسؤال املوجه إىل سعادة وزير التربية والتعليم واملقمناقشة    )٨

    السيد فؤاد أمحد احلاجي بشأن األنشطة اليت تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة من  
  ٢١  طـنية مبا يعزز املواطنة لديهــمغهم وإثراء معلومام الوأجل استغالل أوقات فرا  
ـ       )٩ ــشة الـ ــل مناق ــس بتأجي ــار ال ــايل  املسؤال إخط ــه إىل مع     وج



 فھرس المواضیع
 

  ٢٨ م المضبطة٢٥/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

   
     خبصوص التعميم بشأن التعليمات واملقدم من سعادة العضو دالل الزايد،وزير املالية  
    لدولة للسـنوات املالية مناخلاصة مبراجعة التقديرات املطلوبة للمـيزانية العـامة ل  
  ٢٤  .......................................م؛ إىل جلسة الحقة٢٠١٠م إىل ٢٠٠٩  
     جاقية جتنب االزدواـمشروع قانون بالتصديق على اتف يفقرار الس إعادة املداولة   )١٠

    ال بنيـيب ومنع التهرب املايل من الضرائب املفروضة على الدخل ورأس املـالضري  
    وم امللكي ـمرسـاملـرافق لل بلجيكا،  مملـكةومةـحكومة مملكة البحرين وحك  
  ٢٥  .....................................................م ٢٠٠٩لسنة  ٢٨رقم   
  ٢٧  .....................قرار الس املوافقة بصفة ائية على مشروع القانون املذكور  )١١
    ون بالتصديق على اتفـاقية جتنب ـ الس املوافقة بصفة ائية على مشروع قانقرار  )١٢

     بني  على الدخلرائبـ الضبالنـسبة إىل ومنع التهرب املايل االزدواج الضريـيب  
     ا، املرافق هولندا والربوتوكـول املرفقمملكة حكومة وحكـومة مملكة البحرين   
  ٢٧  ........................م ٢٠٠٨ لسنة ٤٦للمـرسوم رقم   
    ق على اتفاقية جتنب ـقرار الس املوافقة بصفة ائية على مشروع قانـون بالتصدي  )١٣

    االزدواج الضريـيب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل بني حكـومة  
    ٨م امللكي رقم مملكة البحرين وحكومة مجهورية باكستان اإلسالمية، املرافق للمرسو  
  ٢٨  ...............................................................م٢٠٠٩لسنة   
    ون بالتـصديق على اتفـاقية بني ـقانملوافقة بصفة ائية على مشروع قرار الس ا  )١٤

    حكومة مملكة البحرين وحكـومة مجهورية إيطاليا بشأن املسـاواة يف املعـاملة يف  
  ٢٨  ....م٢٠٠٩ لسنة ١٢خصوص رسوم املرسى واملوانئ، املرافق للمرسوم امللكي رقم   
    تفاقية بني اون بالتصـديق على ـقانشروع ـملوافقة بصفة ائية على مقرار الس ا  )١٥



 فھرس المواضیع
 

  ٢٨ م المضبطة٢٥/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٣(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

    حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية السودان بشأن تشجيع ومحاية االستثمار،  
  ٢٨  ...................................م٢٠٠٩ لسنة ٩مللكي رقم املرافق للمرسوم ا  
    ون بالتصديق على الربوتوكول ـشروع قانـقرار الس املوافقة بصفة ائية على م  )١٦

    ،)TRIPS(تفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللـكية الفـكرية الاملعدل   
  ٢٩  .................................م٢٠٠٩نة  لس٢٠املرافق للمرسوم امللكي رقم   
     قانون بالتصديق على بروتوكول بصـفة ائية على مشـروعقرار الس املوافقة   )١٧

    خطة التعريفات التفضيلية اخلاصة بنظام األفضليات التجارية فيما بني الدول األعضاء  
    ١٧مـرسوم امللـكي رقم ، املرافق لل)PRETAS(يف منظـمة املؤمتر اإلسالمي   
  ٢٩  ..............................................................م٢٠٠٩لسنة   
    قرار الس املوافقة بصفة ائية على مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية الدولية   )١٨

     املتحدة خالللوقاية النباتات املعدلة من قبل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمـم  
     لسنة١٤م، املرافق للمرسوم امللكي رقم ١٩٩٧دورته التاسعة والعشرين يف نوفمرب   
  ٢٩  ...................................................................م٢٠٠٩  
    قرار الس املوافقة بصفة ائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني مملكة   )١٩

    ي ومنع التهرب ـالبحرين وحكومة مجهورية السودان بشأن جتنب االزدواج الضريب  
     ١٠، املرافق للمرسـوم امللكـي رقم بالنسبة للضرائب على الدخلالضرائب من   
  ٣٠  ................................................................م٢٠٠٩لسنة   
    شئون املالية واالقتصادية خبصوص مشروع قانون بشأن االقتراض مناقشة تقرير جلنة ال  )٢٠

    م، املرافق للمرسوم امللكي رقم٢٠٠٩لتغطية عجز امليزانية العامة للدولة للسنة املالية   
  ٣٠  ..........................................................م٢٠٠٩ لسنة ٣٣  
  ٩٤   ............................................) ١ق ملح(التقرير املذكور ومرفقاته   )٢١



 فھرس المواضیع
 

  ٢٨ م المضبطة٢٥/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٤(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٤٠  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٢
  ٤٣  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢٣
  ٩١  ....................ى مشروع القانون املذكور بصفة ائية قرار الس املوافقة عل  )٢٤
    وافقة على ـأن مشروع قانون باملـتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشمناقشة   )٢٥

    حرين بني حكومةـلتطوير حقل الب) DPSA(اتفاقية التنمية واملشاركة يف اإلنتاج   
    اراتيةـادلة اإلمـينتال األمريكية وشركة مبمملكة البحرين وكل من شركة أوكسيد  
  ٤٤  ...م٢٠٠٩لسنة ) ٣٧(والشركة القابضة للنفط والغاز، املرافق للمرسوم امللكي رقم   
  ١٠٦   ............................................) ٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٦
  ٥٣  ................. املذكور من حيث املبدأ قرار الس املوافقة على مشروع القانون  )٢٧
  ٥٥  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢٨
  ٩١  ....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )٢٩
    م بشأن ٢٠٠٨أن مشروع قانون لسنة ـدمات بشالتقرير التكميلي للجنة اخلمناقشة   )٣٠

    التفرغ خالل فترة اإلعداد واملشاركة يف األلعاب والبطوالت الرياضية، املعد يف ضوء  
  ٥٥  ........................................االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب  
  ١٢٠  ................................. .................. )٣ملحق (التقرير املذكور   )٣١
  ٧٨  ............................قرار الس إعادة مشروع القانون املذكور إىل اللجنة  )٣٢
    تقرير جلنة اخلدمات حول قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى ة ـمناقش  )٣٣

    م بشأن١٩٧٥لسنة ) ١٣(من القانون رقم ) ٨٧(بشأن مشروع قانون بتعديل املادة   
    انونـتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة، املعد يف ضوء االقتراح بق  
  ٧٨  ...................................................... النواباملقدم من جملس  
  ١٤٤  ....... ............................................ )٤ملحق (التقرير املذكور   )٣٤



 فھرس المواضیع
 

  ٢٨ م المضبطة٢٥/٥/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٥(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٨٤  .......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٣٥
    س النواب خبصوص قرار جملس الشورى ـتقرير جلنة اخلدمات حول قرار جملمناقشة   )٣٦

     من قانون التأمني االجتماعي الصادر)٩١(ون بتعديل املادة رقم ـبشأن مشروع قان  
    اح بقانون املقدم منم، املعد يف ضوء االقتر١٩٧٦ لسنة )٢٤(ملرسوم بقانون رقم با  
  ٨٤  ...............................................................جملس النواب  
  ١٤٨  ....... ............................................ )٥ملحق (التقرير املذكور   )٣٧
٣٨(  ٨٥  .......................لس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ قرار ا  
    س النواب خبصوص قرار جملس الشورى ـتقرير جلنة اخلدمات حول قرار جملمناقشة   )٣٩

    ات ومكافآتـيم معاشـ من قانون تنظ)٤١( املادة مشروع قانون بتعديلأن ـبش  
    ام الصادر باملرسـوم بقانون رقمرين واألمن العالتقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البح  
  ٨٥  ....... من جملس النوابم، املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم١٩٧٦ لسنة )١١(  
  ١٥٠  ....... ............................................ )٦ملحق (التقرير املذكور   )٤٠
  ٨٦  .......................من حيث املبدأ قرار الس رفض مشروع القانون املذكور   )٤١
    خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون ات ـتقرير جلنة اخلدممناقشة   )٤٢

    ونـ املعد يف ضوء االقتراح بقان،اء صندوق النفقةـإنشبم ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(رقم   
  ٨٦  .....................................................املقدم من جملس الشورى  
  ١٥٦   ............................................) ٧ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٤٣
  ٨٨  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٤٤
  ٩١  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٤٥

      
  


