
 فهرس املواضيع

 (0)   20 املضبطة     م22/3/2202                                                                                    2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 9 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 0

 03 ......................................................... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 2

 04 ........................ى مضبطة اجللسة السابقة ..................التصديق عل ( 3

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم إخطار اجمللس بإحالة  ( 4

ضوء )املعد يف  م بشأن الرسوم القضائية0992( لسنة 3بقانون رقم )

ة إىل جلن ؛املقدم من جملس النواب( «بصيغته املعدلة»االقرتاح بقانون 

الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية عوًضا عن جلنة الشؤون 

 04 ............................................................................... املالية واالقتصادية

( من املرسوم 30قرتاح بقانون بتعديل املادة )االإخطار اجمللس بإحالة  ( 5

م املعدل بشأن جملسي الشورى والنواب، 2222 ( لسنة05بقانون رقم )

واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: مخيس محد الرميحي، وأمحد 

ن حاجي مهدي احلداد، والدكتور أمحد سامل العريض، وسوس

 05 ..... نة الشؤون التشريعية والقانونيةإىل جل تقوي، وسامية خليل املؤيد؛

بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر قرتاح االإخطار اجمللس بإحالة  ( 2

م، واملقدم من أصحاب السعادة 2202( لسنة 39بالقانون رقم )

األعضاء: الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، وزهوة حممد الكواري، 

جلبار الكوهجي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة عبدا

 05 .....................................إىل جلنة شؤون املرأة والطفلوهالة رمزي فايز؛ 



 فهرس املواضيع

 (2)   20 املضبطة     م22/3/2202                                                                                    2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

إخطار اجمللس برسالة سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل  ( 9

العجمي خبصوص طلب اسرتداد االقرتاح بقانون بشأن رعاية أسر 

 05 ............................................................ ألخذ موافقة اجمللس الشهداء؛

 05 س املوافقة على الطلب املذكور .......................................قرار اجملل ( 8

على مشروع قانون بإلغاء املادة قرار اجمللس املوافقة بصفة نهائية  ( 9

( 05من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ) ا( مكرًر233)

 05 ....................... م2205( لسنة 23م، املرافق للمرسوم رقم )0992لسنة 

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص املرسوم مناقشة  (02

م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف 2205( لسنة 34بقانون رقم )

( لسنة 24البحرين املركزي واملؤسسات املالية الصادر بالقانون رقم )

 02 ...................................................................................................... م2222

 20 .............................................. (0)ملحق  ومرفقاته التقرير املذكور (00

 44 ................................قرار اجمللس املوافقة على املرسوم بقانون املذكور (02

جلنةةةةة الشةةةةؤون ااارجيةةةةة والةةةةدفاع واألمةةةةن الةةةةوط   مناقشةةةةة تقريةةةةر  (03

خبصةةوص مشةةروع قةةانون بالتصةةديق علةةى الثوتوكةةول ال ةةاني لتعةةديل    

اتفاقيةةةة التجةةةارة احلةةةرة بةةة  حكومةةةة كلكةةةة البحةةةرين وحكومةةةة      

( لسنة 58امللكي رقم )الواليات املتحدة األمريكية، املرافق للمرسوم 

 44 .....................................................................م .................................2205

 95 .............................................. (2)ملحق  ومرفقاته التقرير املذكور (04



 فهرس املواضيع

 (3)   20 املضبطة     م22/3/2202                                                                                    2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 49 قانون املذكور من حيث املبدأ .....المشروع قرار اجمللس املوافقة على  (05

 49 .......... هقانون املذكور يف جمموعالمشروع وافقة على قرار اجمللس امل (02

تقريةةةةر جلنةةةةة الشةةةةؤون ااارجيةةةةة والةةةةدفاع واألمةةةةن الةةةةوط   مناقشةةةةة  (09

خبصوص مشروع قانون بالتصةديق علةى اتفاقيةة بة  كلكةة البحةرين       

ومجهورية الثتغال بشأن جتنةب االزدوا  الضةريو ومنةل التهةرب املةالي      

ئب املفروضة على الدخل، املرافق للمرسوم امللكةي  فيما يتعلق بالضرا

 49 ............................................................................ م2205( لسنة 20رقم )

 88 .............................................. (3)ملحق  ومرفقاته التقرير املذكور (08

 52 قانون املذكور من حيث املبدأ .....المشروع افقة على قرار اجمللس املو (09

 58 .......... هقانون املذكور يف جمموعالمشروع املوافقة على  قرار اجمللس (22

تأجيل مناقشة بقية بنود جدول األعمال إىل اجللسة باجمللس  إخطار (20

 59 .................................................القادمة ....................................................

   

   

   

  
 

   
 


