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 الثالثة جدول أعمال اجللسة
ا 9:01 الساعة -م 71/71/1177 االثنني

ً
 صباح

 لثالثاالفصل التشريعي   - الثانيدور االنعقاد العادي 
 

 

 تالوة أسماء األعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. -1
 

 التصديق على مضبطتي الجلستين األولى )اإلجرائية( والثانية. -2
 

 لواردة:الرسائل ا -3

 

رسالة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيي     - أ
م بتعديل 2111( لسنة 33الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم )

( 33بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 (3ص) م. )إخطار المجل (2112لسنة 

خليفة بن سلمان آل خليفة رئيي    رسالة صاحب السمو الملكي األمير - ب
م بشيأن  2111( لسنة 33الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم )

ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، 
  (11ص)( من الدستور. )إخطار المجل (33وذلك استنادًا إلى المادة )
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الدكتور صالح  :أصحاب السعادةوهم  ،أعضاء ثمانيةاقتراح مقدم من  - ج
علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحميد  

الدكتورة إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، 
لجنة نوعية دائمة  عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز، بشأن إنشاء

لجنية  )إلخطار المجل  بإحالته إلى  ." لجنة حقوق اإلنسان بالمجل  "
 (11ص) الشؤون التشريعية والقانونية(

 
 

 تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بشيأن المرسيوم بقيانون رقيم      -4
 م بتعييديل بعييض أحكييام المرسييوم بقييانون رقييم 2111( لسيينة 32)
 (23ص) م بإصدار سندات التنمية.1711( لسنة 13)

 

 تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بشيأن المرسيوم بقيانون رقيم      -3
 م بالتصديق على اتفاقية قرض بيين مملكية البحيرين    2113( لسنة 22)

 (113ص) وحكومة دولة قطر.

 
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مشيروع   -3

قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برميودا  
رائب اليدخل،  بشأن تجنب االزدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من ض

 (137ص) م.2111( لسنة 37المرافق للمرسوم الملكي رقم )
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تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مشيروع   -1
ومنع التهرب مين   ،قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي
بين حكومية مملكية    ،الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأ  المال

( 41حكومة جمهورية سيشل، المرافق للمرسوم الملكيي رقيم )  البحرين و
 (211ص) م.2111لسنة 

 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مشيروع   -3
قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومية مالطيا   

ومنع التهرب المالي بالنسيبة للضيرائب    ،بشأن تجنب االزدواج الضريبي
 (337ص) م.2111( لسنة 33على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مشيروع   -7
قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكية  

 ،لشمالية بشأن تجنب االزدواج الضريبييرلندا اإالمتحدة لبريطانيا العظمى و
ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل واألربياح الرأسيمالية،   

 (411ص) م.2111( لسنة 31المرافق للمرسوم الملكي رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مشيروع   -11
وحكومة الواليات ن ريقانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البح

المتحدة المكسيكية بشأن تجنب االزدواج الضريبي، ومنع التهرب الميالي  
 ،والبروتوكول المرفيق بهيا   ،فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل

 (337ص) م.2111( لسنة 7المرافق للمرسوم الملكي رقم )
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تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مشيروع   -11
نون بالتصديق على بروتوكول تعديل االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين قا

وحكومة ماليزيا بشأن تجنب االزدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي مين  
 م.2111( لسينة  13المرافق للمرسوم الملكي رقم ) ،الضرائب على الدخل

 (313ص)

 
بخصيوص زييارة صياحب     لمملكة البحرين تقرير وفد الشعبة البرلمانية -12

اللجنية التنفيذيية للشيعبة    المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئي  
مايو  13 – 11 خالل الفترة من والوفد المرافق لجمهورية تركيا البرلمانية
 (147ص) م.2111

 

فيي أعميال    بشأن المشاركةتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين  -13
اد البرلمياني اليدولي   ( لالتحي 124الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة )

 الفتيرة  خيالل   ،في جمهوريية بنميا   المنعقدةواالجتماعات ذات الصلة، 
 (131ص) م.2111أبريل  21 – 13من 

 

اجتمياع   بشأن المشاركة فيتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين  -14
اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية للجمعية البرلمانيية اسسييوية،   

 الفتيرة مين   خيالل  -جمهورية كوريا الجنوبيية   -سيؤول في  والمنعقد
 (311ص) م.2111يوليو 1 – 4

 

 ما يستجد من أعمال . -13
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