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 الصفحة    

 9 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 3

 31 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 2

 34 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة .................................................. ( 1

العيد الوطين اجمليد وذكرى جلوس جاللة امللك بيان اجمللس مبناسبة  ( 4

 34 ....................................................................................................... املفدى

م بتعديل 2134( لسنة 86مرسوم بقانون رقم )إخطار اجمللس بإحالة  ( 2

م بشأن محاية اجملتمع من 2118( لسنة 26بعض أحكام القانون رقم )

 38 ..األعمال اإلرهابية؛ إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

ق على اتفاقية بني مشروع قانون بالتصديإخطار اجمللس بإحالة  ( 8

حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية قربص بشأن جتنب 

االزدواج الضرييب فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل، املرافق 

م؛ إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 2132( لسنة 42للمرسوم رقم )

 38 .......................................................................................... واألمن الوطين

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات إخطار اجمللس بإحالة  ( 7

اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية قربص، 

م؛ إىل جلنة الشؤون اخلارجية 2132( لسنة 24املرافق للمرسوم رقم )

 38 ............................................................................ والدفاع واألمن الوطين

( من القانون رقم 9مشروع قانون بتعديل املادة )إخطار اجمللس بإحالة  ( 6

م بشأن جوازات السفر )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 3972( لسنة 33)

والدفاع واألمن املقدم من جملس النواب(؛ إىل جلنة الشؤون اخلارجية 

 38 ...................................................................................................... الوطين



 فهرس املواضيع

 (2)  9 املضبطة     م31/32/2132                                                                                      2/ الدور  4 جملس الشورى / الفصل

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

( من القانون رقم 32مشروع قانون بتعديل املادة )إخطار اجمللس بإحالة  ( 9

يف  )املعد ،م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني2118( لسنة 74)

 38 ..... ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(؛ إىل جلنة اخلدمات

على مشروع قانون بالتصديق على  قرار اجمللس املوافقة بصفة نهائية (31

اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

طاجيكستان بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي 

( 16الضرائب على الدخل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )بالنسبة إىل 

 37 ............................................................................................. م2132لسنة 

مشروع قانون بالتصديق على قرار اجمللس املوافقة بصفة نهائية على  (33

اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

طاجيكستان بشأن تشجيع ومحاية االستثمار، املرافق للمرسوم 

 23 ............................................................... م2132( لسنة 19امللكي رقم )

مشروع قانون بتعديل بعض  ية علىقرار اجمللس املوافقة بصفة نهائ (32

م يف 3978( لسنة 32أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم رقم )

جرائم القتل واإلخالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن »شأن 

والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال 

)املعد يف ضوء االقرتاح « ينوخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوط

 23  ............................................................. بقانون املقدم من جملس النواب(
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جلنةةةة الشةةةؤون اخلارجيةةةة والةةةدفاع واألمةةةن الةةةوطين      تقريةةةر   مناقشةةةة (31

خبصوص مشةروع قةانون باملوافقةة علةى انضةمام مملكةة البحةرين إىل        

م، املرافةةةق 3979يةةةة للبحةةةق واإلنقةةةاذ يف البحةةةار لعةةةام  االتفاقيةةةة الدول

 23 ................................................ م2134( لسنة 21للمرسوم امللكي رقم )

 28 .....................................................( 3)ملحق  ومرفقاته التقرير املذكور (34

 27 .....قانون املذكور من حيق املبدأ المشروع على  املوافقةقرار اجمللس  (32

 29 ........... هقانون املذكور يف جمموعالمشروع قرار اجمللس املوافقة على  (38

التقرير التكميلي للجنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون مناقشة  (37

بشأن وقاية اجملتمع من مرض متالزمة العوز املناعي املكتسب 

شروع قانون بشأن وقاية اجملتمع من اإليدز ومحاية حقوق )اإليدز(، وم

املتعايشني مع الفريوس )املعدين يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني 

 29 ................................................................................... من جملس النواب(

 87 .....................................................................( 2)ملحق  التقرير املذكور (36

 21 ........... هقانون املذكور يف جمموعالمشروع اجمللس املوافقة على قرار  (39

   

   

   

   

  

 

 


