
 فهرس املواضيع

 (2)   21 املضبطة     م22/2/2122                                                                                    2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 2 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 2

 9 ......................................................... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 2

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

برسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبداهلل إخطار اجمللس  ( 4

جلنة اخلدمات خبصوص طلب متديد املدة املقررة  ةالفاضل رئيس

للجنة لرفع تقريرها اخلاص مبشروع قانون بإصدار قانون الصحة 

 ضوء اقاقارا  بقانون املقدم من جملس العامة، )املعد يف

 21 ...............................................................................................الشورى(

 21 ....................................... املذكورطلب القرار اجمللس املوافقة على  ( 5

( 35) املرسوم بقانون رقمن الشباب خبصوص جلنة شؤومناقشة تقرير  ( 2

 22 للشباب والرياضة ........................ العامة املؤسسة بإلغاء م2125لسنة 

 44 .............................................. (2)ملحق  ومرفقاتهالتقرير املذكور  ( 7

 22 ر بصفة نهائية ..........قرار اجمللس املوافقة على املرسوم بقانون املذكو ( 1

املرسوم تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مناقشة  ( 9

( 21) رقم القانون أحكام بعض بتعديل م2121 لسنة (34)بقانون رقم 

 22 القانونية ...................... الشؤون دائرة تنظيم إعادة بشأن م2112لسنة 

 53 ............................................................... (2ق )ملحالتقرير املذكور  (21

 32 قرار اجمللس املوافقة على املرسوم بقانون املذكور بصفة نهائية .......... (22
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 الصفحة    

ربملانية ململكة البحرين بشأن تقرير وفد الشعبة الإخطار اجمللس ب (22

املشاركة يف املؤمتر العاملي لالحتاد الربملاني الدولي املعين بالربملانيني 

 31إىل  27الشباب، املنعقد يف طوكيو ــ اليابان، خالل الفارة من 

 31 .............................................................................................. م2125مايو 

تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن بإخطار اجمللس  (23

املشاركة يف اقاجتماع الثاني للجنة الربملانية اخلليجية يف اجملال 

 4إىل  3التشريعي، املنعقد يف الدوحة  ــ دولة قطر، خالل الفارة من 

 31 ............................................................................................. م2125يونيو 

تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن بإخطار اجمللس  (24

املشاركة يف اجتماعات اجللسة السادسة واألخرية لدور اقانعقاد 

العادي الثالث من الفصل التشريعي األول للربملان العربي، واللجنة 

لفرعية املختصة مبناقشة مشروع خطة عمل جلنة الشؤون املالية ا

واقاقتصادية، واجتماع اللجنة املشاركة لإلعداد ملؤمتر حتديث 

التشريعات اقاقتصادية العربية، املنعقدة يف القاهرة ــ مجهورية مصر 

 39 ................................. م2125يونيو  24إىل  22العربية، خالل الفارة من 

   

   

   

   

 


