
 فهرس المواضيع

 10المضبطة   م 12/2017 /10                        (أ)                                4الدور  /4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

  

 

 

 

 الصفحة

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

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

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

 المجيد الوطني بالعيد البحرين مملكة احتفاالتبيان المجلس بشأن  ( 4

 6 ............................................................... المفدى الملك جاللة جلوس وعيد

م بتعديل 2017( لسنة 36المرسوم بقانون رقم )المجلس بإحالة  إخطار ( 5

م بشأن حظر 2001( لسنة 4( من المرسوم بقانون رقم )3المادة )

الخارجية لى لجنة الشؤون إ ؛ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 8 ................................................................................... والدفاع واألمن الوطني

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات المجلس بإحالة  إخطار ( 6

الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق 

إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع  ؛م2017( لسنة 24) للمرسوم رقم

 8 ................................................................................................. واألمن الوطني

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بين إخطار المجلس بإحالة  ( 7

الواليات المتحدة األمريكية حكومة مملكة البحرين وحكومة 

لتحسين االمتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون االمتثال الضريبي 

( وملحقيها األول والثاني، المرافق FATCAللحسابات األجنبية )

إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع  ؛م2017( لسنة 26للمرسوم رقم )

 8 ...............................................................................................واألمن الوطني 



 فهرس المواضيع

 10المضبطة   م 12/2017 /10                        (ب)                                4الدور  /4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

  

 

 

 

 الصفحة

مشررررررررروع قانون بالتصرررررررررديق على اتفاقية بين المجلس بإحالة  إخطار ( 8

حكومرررة مملكرررة البحرين وحكومرررة الجمهوريرررة التونسرررررررريرررة حول 

وزجر )عقاب( المسرررررررراعدات اإلدارية المتبادلة قصررررررررد من  وتقصرررررررري 

م؛ إلى 2017( لسررنة 37المخالفات الجمركية، المرافق للمرسرروم رقم )

 8 ........................................... لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني

الدكتورة من أصحاب السعادة األعضاء: مقدمة الرسالة بالإخطار المجلس  ( 9

محمد الكواري، ودالل جاسم الزايد، ونوار سوسن حاجي تقوي، وزهوة 

بشأن طلب استرداد االقتراح  ؛علي المحمود، وبسام إسماعيل البنمحمد

 8 ............................... بقانون بشأن إنشاء جمعية كشافة ومرشدات البحرين

مشروع قانون بتعديل بعض قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على  (10

قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة أحكام 

العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر 

ح بقانون م )المعد في ضوء االقترا1989( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

 9 ........................................................................... المقدم من مجلس الشورى(

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون  تقرير مناقشة (11

( 14م بتعديل بعض أحكام المرسرررررروم بقانون رقم )2017( لسررررررنة 37رقم )

 9 .................................................................................... م بشأن التوثيق1971لسنة 

 64 ......................................................................... (1)ملحق التقرير المذكور  (12

 83 .........المذكور بصفة نهائية بقانون المرسرم قرار المجلس الموافقة على  (13



 فهرس المواضيع

 10المضبطة   م 12/2017 /10                        (ت)                                4الدور  /4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

  

 

 

 

 الصفحة

تقرير لجنة الشررؤون التشررريعية والقانونية بخصرروص  تقرير لجنةمناقشررة  (14

سنة 28المرسوم بقانون رقم ) م بتعديل بعض أحكام المرسوم 2017( ل

 38 ........................................ م في شأن األوسمة1976( لسنة 19بقانون رقم )

 72 ......................................................................... (2)ملحق التقرير المذكور  (15

 60 المذكور بصفة نهائية ..........بقانون قرار المجلس الموافقة على المرسرم  (16

إلى الجلسة من جدول األعمال  تأجيل البند األخيرب إخطار المجلس (17

 60 ......................................................................................................القادمة ......

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


