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 الصفحة

 11 ............................................................ديباجة المضبطة .......................... ( 1

 15  ............................................................ تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ( 2

قترا  بااوو  بتعديل بع  أحاام قاوو  إخطار المجلس بإحالة اال ( 3

م، المادم 1976( لسنة 15العاوبات الصادر بالمرسوم بااوو  رقم )

إلى لجنة الشؤو  الخارجية  ؛من سعادة العضو هالة رمزي فايز

 16 .............................................................................. والدفاع واألمن الوطني

قترا  بااوو  بتعديل بع  أحاام قاوو  إخطار المجلس بإحالة اال ( 4

م، المادم من أصحاب 2014( لسنة 23المرور الصادر بالااوو  رقم )

خميس حمد الرميحي، وجميلة علي سلما ،  السعادة األعضاء:

 ؛وخالد حسين المساطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز

 16 ............................... إلى لجنة الشؤو  الخارجية والدفاع واألمن الوطني

رسالة سعادة العضو األستاذة واوسي دينا إيلي بإخطار المجلس  ( 5

خضوري بخصوص طلب استرداد االقترا  بااوو  بإضافة مادة جديدة 

ماررًا( إلى قاوو  العاوبات الصادر بالمرسوم بااوو   189برقم )

 16 ............................................................................... م1976( لسنة 5رقم )
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المالية واالقتصادية بخصوص تارير لجنة الشؤو  مناقشة  ( 6

م بتعديل بع  أحاام 2016( لسنة 21المرسوم بااوو  رقم )

قاوو  مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر 

 16 ...................................................... م2006( لسنة 64بالااوو  رقم )

 99 ................................................... (1)ملحق التارير المذكور ومرفااته  ( 7

قرار المجلس الموافاة على المرسوم بااوو  المذكور بصفة  ( 8

 31 وهائية ....................................................................................................
الخارجيةةةة والةةةدفاع واألمةةةن الةةةوطني لجنةةةة الشةةةؤو  مناقشةةةة تاريةةةر  (  9

بخصةوص مشةةروع قةةاوو  بالتصةةديق علةةى بروتوكةةوف تعةةديل االتفاقيةةة 

بةين حاومةة مملاةة البحةةرين وحاومةة المملاةة المتربيةة لتجنةةب 

االزدواج الضريبي ومنع التهةرب مةن الضةرائب بالنسةبة للضةرائب علةى 

 31 ................................ م2016( لسنة 80الدخل، المرافق للمرسوم رقم )
 108 ................................................... (2)ملحق التارير المذكور ومرفااته  (10

ااوو  المذكور من حيث قرار المجلس الموافاة على مشروع ال (11

 36 ........................................................................................................المبدأ 

ااوو  المذكور في المشروع قرار المجلس الموافاة على  (12

 38 ..................ه...............................................................................مجموع
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لجنةة الشةؤو  التشةريعية والااووويةة بخصةوص االقتةرا  مناقشة تاريةر  (13

( لسةةةنة 55باةةةاوو  بتعةةةديل بعةةة  أحاةةةام المرسةةةوم باةةةاوو  رقةةةم )

الماةةةةدم مةةةةن الالئحةةةةة الداخليةةةةة لمجلةةةةس الشةةةةورى، م، بشةةةة   2002

أصةةحاب السةةعادة األعضةةاء: أحمةةد مهةةدي الحةةداد، وبسةةام إسةةماعيل 

 38  ................................................................ البنمحمد، ودالف جاسم الزايد

 125 ................................................................... (3)ملحق التارير المذكور  (14

 بااوو   االقترا توصية اللجنة بجواز وظر قرار المجلس الموافاة على  (15

 67 المذكور ....................................................................................................

مناقشة تاريةر لجنةة الشةؤو  التشةريعية والااووويةة بخصةوص االقتةرا   (16

باةةاوو  بشةة   قةةاوو  األسةةرة الموحةةد، الماةةدم مةةن أصةةحاب السةةعادة 

األعضةةةاء: دالف جاسةةةم الزايةةةد، وجةةةواد عبةةةدار عبةةةا ، والةةةدكتور 

ي تاوي، وزهوة محمةد جأحمد سالم العري ، والدكتورة سوسن حا

 72 الاواري ....................................................................................................

 131 ................................................................... (4)ملحق التارير المذكور  (17

 بااوو  قرار المجلس الموافاة على توصية اللجنة بجواز وظر االقترا  (18

 95 .........................................المذكور ...........................................................
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في المشاركة بش   مجلس الشورى إخطار المجلس بتارير وفد  (19

المجالس والبرلماوات ساء المؤتمر الثاوي للبرلما  العربي لرؤ

 11جمهورية مصر العربية بتاريخ ةة العربية، المنعاد في الااهرة 

 95 ...................................................................................... م2017فبراير 

في  ةالمشاركبش   وفد مجلس الشورى إخطار المجلس بتارير  (20

اجتماعات اللجا  الدائمة للبرلما  العربي والجلسة الرابعة من 

دور االوعااد األوف من الفصل التشريعي الثاوي، المنعادة في 

 14إلى  12جمهورية مصر العربية، خالف الفترة من  ةةالااهرة 

 95 ...................................................................................... م2017فبراير 

   

   

   

   

   

   

   
 


