
v  مرفق جدول األعمال. 

  مملكة البحرين
  مجلس الشورى

  إدارة شئون الجلسات
  قسم شئون الجلسات

  
  
  

  الثالثةالقرارات والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال جلسة الس 
  م٢٥/١٠/٢٠٠٤املنعقدة بتاريخ 
   الفصل التشريعي األول–دور االنعقاد العادي الثالث 

  
  البند األول

   .بما أجري عليها من تعديل وإقرارها ثانيةالتم التصديق على مضبطة الجلسة  )١
  

  البند الثاني
مشروع قانون التأمين االجتمـاعي علـى البحـرينيين         بإحالة  ُأخطر المجلس    )٢

العاملين في الخارج ومن في حكمهم إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون 
   .التشريعية والقانونية 

  
  البند الثالث

من القانون رقم     ) ٧(قتراح بقانون بشأن تعديل المادة      الُأخطر المجلس بإحالة ا   )  ٣
   بشأن جوازات الـسفر إلـى لجنـة الـشئون التـشريعية             ١٩٧٥لسنة  ) ١١(

  .والقانونية 
  
  
  



                                                             دور االنعقاد العادي الثالث )   ٣(     قرارات الجلسة 
  م                                                                 الفـصل التشـريعي األول٢٥/١٠/٢٠٠٤     

٢

  
  
  
  

  البند الرابع
على مشروع قانون بشأن التصديق علـى اتفاقيـة تـشجيع وحمايـة      الموافقة   )٤

، وإحالته  جمهورية سنغافورة االستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 
  .إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه 

  
  البند اخلامس

مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقيـة تجنـب االزدواج          على  الموافقة  ) ٥
الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة           

رية سنغافورة ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء        مملكة البحرين وحكومة جمهو   
  .لتصديق جاللة الملك عليه تمهيدا 

  
  البند السادس

الموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحمايـة        ) ٦
االستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية من حيث  

 .المبدأ 

كمـا جـاءت مـن    ) ٢، ١(ى ديباجة المشروع المذكور والمادتين    الموافقة عل ) ٧
  .الحكومة 

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليـه فـي              ) ٨
  .الجلسة القادمة 

  



                                                             دور االنعقاد العادي الثالث )   ٣(     قرارات الجلسة 
  م                                                                 الفـصل التشـريعي األول٢٥/١٠/٢٠٠٤     

٣

  البند السابع
٩ (        الموافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعد ل ل والمكم

لجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفلبين من حيث التفاقية الخدمات ا
 .المبدأ 

كما جـاءت مـن     ) ٢،  ١(الموافقة على ديباجة المشروع المذكور والمادتين       ) ١٠
  .الحكومة 

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه فـي             ) ١١
  .الجلسة القادمة 

  
  البند الثامن

 على تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر األول        تم التعليق  )٢٤
لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي          

   .المنعقد في صنعاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                             دور االنعقاد العادي الثالث )   ٣(     قرارات الجلسة 
  م                                                                 الفـصل التشـريعي األول٢٥/١٠/٢٠٠٤     

٤

  
  
  
  
  

  محمد يوسفحمدأ
   إدارة شئون الجلساتمدير

   
 


