
 فهرس المواضيع

 14المضبطة    م21/1/2018                        (أ)                                4الدور  /4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

  

 
 

 

 الصفحة

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

 5 ................................................................... تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ( 2

 5 ......التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ................................................. ( 3

( من قانون 34مشروع قانون بتعديل المادة )إخطار المجلس بإحالة  ( 4

( 2٦الشرعية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )اإلجراءات أمام المحاكم 

م، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 1٩8٦لسنة 

 ٦ ........................................... إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ؛النواب(

 على مشروع قانون بالتصديق علىقرار المجلس الموافقة بصفة نهائية  ( 5

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 

 ٦ ........................ م2017( لسنة 24جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم )

مشففروع قانون بالتصففديق على قرار المجلس الموافقة بصفففة نهائية على  ( ٦

ية اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسفففففففف

حول المسفففففاعدة اإلدارية المتبادلة قصفففففد منج وتقصفففففي و جر )عقاب( 

 7 ......... م2017( لسنة 37المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم )

مشفففففروع قانون بتعديل المادة قرار المجلس الموافقة بصففففففة نهائية على  ( 7

م بشففففففين المي انية 2002( لسففففففنة 3٩( من المرسففففففوم بقانون رقم )47)

المقدم من  «بصيغته المعدلة»العامة، )المعد في ضوء االقتراح بقانون 

 7 ................................................................................................ مجلس النواب(
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 14المضبطة    م21/1/2018                        (ب)                                4الدور  /4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

  

 
 

 

 الصفحة

تقرير لجنة الشففؤون التشففريعية والقانونية بخصففوع مشففروع مناقشففة  ( 8

م، 201٦( لسففنة 8قانون بشففين الدين العام، المرافق للمرسففوم رقم )

برد مشفففروع قانون الدين العام إلى مجلسفففي الشفففورى والنواب إلعادة 

 7 ................................................................................................  النظر فيه

 55 ........................................................................ (1)ملحق التقرير المذكور  ( ٩

بعدم الموافقة على مشروع قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة  (10

 3٦ ................................................................................القانون من حيث المبدأ 

تقرير لجنة الشففؤون الخارجية والدفاع واألمن الويني بخصففوع  مناقشففة (11

مشفففففففروع قانون بالتصفففففففديق على البروتوكول المعدل التفاقية حكومة 

مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشين تجنب اال دواج الضريبي 

ومنج التهرب من الضففففففرائب بالنسففففففبة للضففففففرائب على الدخل، المرافق 

 3٦ . .................................................................. م2017( لسنة 52للمرسوم رقم )

 ٦2 ........................................................ (2)ملحق ومرفقاته التقرير المذكور  (12

 40 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ ... (13

 43 ....... هقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع (14

واالقتصفففادية بخصفففوع الحسفففاب لجنة الشفففؤون المالية تقرير  مناقشفففة (15

م، 2015ديسففمبر  31الختامي الموحد للدولة للسففنة المالية المنتهية في 

وتقرير أداء تنفيذ المي انية وكشففففففا المناقالت من حسففففففاب تقديرات 

 43  ........................ م2015أخرى للو ارات والجهات الحكومية للسنة المالية 
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 الموضوع مقالر

 

  

 
 

 

 الصفحة

 77 ....................................................... (3)ملحق  تهومرفقاالتقرير المذكور  (1٦

 4٦ لختامي .....توصية اللجنة باعتماد الحساب اقرار المجلس الموافقة على  (17

لجنة الشفففؤون المالية واالقتصفففادية بخصفففوع الحسفففاب تقرير مناقشفففة  (18

ية  مال نة ال مة للسفففففففف قاد يايي األجيال ال ية في الختامي الحت  31المنته

 47 ........ م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية2015ديسمبر 

 103 ...................................................... (4)ملحق  ومرفقاتهالتقرير المذكور  (1٩

 52 .....باعتماد الحساب الختامي  قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة (20

بشين المشاركة في أعمال تقرير وفد مجلس الشورى إخطار المجلس ب (21

نستطيج »منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات تحت شعار 

 28المنعقد في ريكيافيك عاصمة آيسلندا، خالل الفترة من ، «فعلها

 53 .................................................................................... م2017نوفمبر  30إلى 

   

   

  

 
 


