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 العاشرةجدول أعمال اجللسة 
ا 03:2 الساعة -م 02/20/0222األحد 

ً
 صباح

 الفصل التشريعي الرابع  -دور االنعقاد العادي الثاني 
 
 

 ، والغائبين عن الجلسة السابقة.تالوة أسماء األعضاء المعتذرين-1
 

 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.-2
 

 الرسائل الواردة: -3
      47( مررن القررابون رقرر    2اقتررراب بقررابون بتعررديل المررادة رقرر  ) 

  بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقد  من  أصحاب السعادة 2002لسبة 
جمشرير،  األعضاء: دالل جاس  الزايد ، وحمد مبارك البعيمي، وعبدالرحمن محمد 

وصادق عيد حسين آل رحمة، وسامية خليل المؤيد.  إلخطار المجلس بإحالته إلى 

 .(-1أبظر المرفق (3لجبة الخدمات(. ص  
 

أخذ الرأي البهائي على مشروع قابون بالموافقرة علرى ابضرما  ممل رة      -7
 ، 1١4١البحرين إلى االتفاقية الدولية للبحث واإلبقاذ فري البحرار لعرا     

  .2017( لسبة ٣3للمرسو  المل ي رق   المرافق 
 

أخذ الرأي البهائي على مشروع قابون بشأن وقاية المجتمر  مرن مرر      -٣
متالزمة العوز المباعي الم تسب  األيدز(، ومشروع قابون بشرأن وقايرة   
المجتم  من األيدز وحماية حقوق المتعايشين م  الفيروس،  المعدين فري  

 ين من مجلس البواب(.ضوء االقتراحين بقابوبين المقدم

Attachments/S10-0301.pdf


                                        
2 

  

 2الدور  – 4الفصل  –الشورى  العاشرةجدول اعمال الجلسة 

تقرير لجبة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص المرسرو  بقرابون    -2
  بتعديل بع  أح ا  المرسو  بقرابون رقر    201٣( لسبة 30رق   

-2أبظر المرفق (14ص   .  بإصدار سبدات التبمية1١44( لسبة 1٣ 

). 
 

 

تقرير لجبة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطبي بخصوص مشرروع   -4
قابون بالتصديق على اتفاقية بين ح ومة ممل ة البحرين وح ومة جمهورية 
قبرص بشأن تجبب االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضررائب المفروضرة   

أبظرر   (73ص   . 201٣( لسبة 7٣على الدخل، المرافق للمرسو  رق   

 .(-3المرفق
 

تقرير لجبة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطبي بخصوص مشرروع   -8
قابون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين ح ومة ممل ة البحررين  

 . 201٣( لسربة  ٣7وح ومة جمهورية قبرص، المرافق للمرسو  رقر    

 .(-7أبظر المرفق (24ص  
 

واألمن الوطبي بخصوص مشرروع  تقرير لجبة الشؤون الخارجية والدفاع  -١
  بشرأن  1١4٣( لسربة  11( من القرابون رقر     ١قابون بتعديل المادة  

جوازات السفر،  المعد في ضوء االقتراب بقرابون المقرد  مرن مجلرس     

 .(-٣أبظر المرفق (١1ص   البواب(.
 
 

 

 . ما يستجد من أعمال 
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