
 فهرس املواضيع

 10املضبطة      م11/3/1013                                                                                      3/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 
 

(1) 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 الصفحة

 9 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 1

 11 السابقة ...... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة ( 1

 11 ......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة .... ( 3

مشروع قانون بشأن محاية معلومات ووثائق إخطار اجمللس بإحالة  ( 4

جلنة الشؤون إىل ؛ م1011( لسنة 111الدولة، املرافق للمرسوم رقم )

 11 .. .......................................................... اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل إخطار اجمللس بإحالة  ( 5

اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية التشيك، 

جلنة الشؤون إىل  ؛م1013( لسنة 1املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 11  ............................................................ اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

اقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إخطار اجمللس بإحالة  (  6

م 1001( لسنة 46اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

ا(، واملقدم من سعادة مكرر ثانًي 11مكرر( و) 11بإضافة مادة برقم )

خلارجية والدفاع جلنة الشؤون اإىل  ؛العضو رباب عبدالنيب العريض

 11 ..........................................................................................واألمن الوطين 

مشروع قانون بالتصديق على قرار اجمللس املوافقة بصفة نهائية على  ( 7

اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية إستونيا 

االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي بالنسبة للضرائب بشأن جتنب 

 11 ................. م1011لسنة  19على الدخل، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
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(1) 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 الصفحة

الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص املرسوم نة جل تقريرمناقشة  ( 1

 60م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1011لسنة  43بقانون رقم 

 11 ......... م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني1006لسنة 

 47 ..................................................................... (1 )ملحقالتقرير املذكور  (  9

 17 ............................... القانون املذكوررسوم قرار اجمللس املوافقة على م (10

التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع مناقشة  ( 11

واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 

م، 1001( لسنة 46اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

تقليل مدة احلبس ) م،1011( لسنة 114املرافق للمرسوم بقانون رقم )

 17 .................................................. (لمتهم، ومنحه حق التظلماالحتياطي ل

 53 ..................................................................... (1 )ملحقالتقرير املذكور  (11

 31 .. إعادة التقرير إىل اللجنة ملزيد من الدراسةقرار اجمللس املوافقة على  (13

مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع  (14

قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون 

م املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 1001لسنة  41رقم 

 31 ....................................................................................................... النواب

 61 ..................................................................... (3 )ملحقالتقرير املذكور  ( 15

قرار اجمللس املوافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من  (16

 40 ..........................................................حيث املبدأ................................
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(3) 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 الصفحة

مناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون  (17

بشأن احلد من متلك غري البحرينيني للعقارات املبنية واألراضي 

السكنية غري االستثمارية، )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 

 40 ...................................................................................لنواب( ......جملس ا

 69 ........................................... (4)ملحق التقرير املذكور ومرفقاته  (11

قرار اجمللس املوافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من  (19

 41 ملبدأ..........................................................................................حيث ا

تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن إخطار اجمللس ب (10

دور الصياغة )م 1011املشاركة يف املؤمتر العربي السنوي الثالث 

، املنعقد يف اجلمهورية (لعربيةالتشريعية يف إصالح اجملتمعات ا

 41 ........................... م1011سبتمرب  14 إىل 11التونسية، خالل الفرتة من 

تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن إخطار اجمللس ب (11

م، املنعقدة يف 1011املشاركة يف اجللسة األوىل للربملان العربي لعام 

ديسمرب  13إىل  11هورية مصر العربية، خالل الفرتة من مج ـــالقاهرة 

 41 ...................................................................................................... م1011

تقرير جلنة الرقابة املالية عن حسابات العام املالي بإخطار اجمللس  (11

األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي،  م الحتاد جمالس الدول1011

 1اجلمهورية اإليرانية اإلسالمية، خالل الفرتة من ــ املنعقدة يف طهران 

 41 ................................................................................. م1013 يناير 11إىل 

  
 

 


