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 والعشرين التاسعةجدول أعمال اجللسة 
ا 9:00 الساعة - م22/5/2026 األحد

ً
 صباح

 الرابعالفصل التشريعي   - الثانيدور االنعقاد العادي 
 

 

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

 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. -2
 

 :ةالرسائل الوارد -3

رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم المالال رئاليم مجلالم البالوا       - أ
مشروع قابون بالتصديق بخصوص ما ابتهى إليه مجلم البوا  حول 

على تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولالى مالن افتفاقيالة العربيالة     
. م2112( لسالبة  77لمكافحة اإلرها ، المرافالق للمرسالوم رقالم     

الخارجية والدفاع واألمالن  إلى لجبة الشؤون   إلخطار المجلم بإحالته
 .مع إخطار لجبة الشؤون التشريعية والقابوبية( الوطبي

رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم المالال رئاليم مجلالم البالوا       -  
مشروع قالابون بشال ن   بخصوص ما ابتهى إليه مجلم البوا  حول 

( لسبة 23 شراكات افستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
 إلخطار المجلم بإحالتاله إلالى لجبالة الشالؤون الماليالة       .م2112

 .وافقتصادية مع إخطار لجبة الشؤون التشريعية والقابوبية(
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رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم المالال رئاليم مجلالم البالوا       -ج 
مشروع قالابون بشال ن   بخصوص ما ابتهى إليه مجلم البوا  حول 

 المعد في ضالوء   ،الخاصة بالسفن الصغيرة قواعد التسجيل والسالمة
 إلخطار المجلم بإحالته  .افقتراح بقابون المقدم من مجلم الشورى(

مع إخطار لجبة الشؤون التشالريعية  المرافق العامة والبيئة إلى لجبة 
 والقابوبية(

رسالة مقدمة من أصحا  السعادة األعضالاء: هالالة رمالفا فالايف،      -د 
الالدكتور  وفهوة محمد الكالوارا،  والفاضل،  الدكتورة جهاد عبداهللو

عبدالعفيف حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي، بشال ن طلال    
( لسالبة  11سح  افقتراح بقابون بتعديل بعض أحكام القابون رقم  

. م بش ن الفحص الطبي للمقبلين على الفواج بالين الجبسالين  2112
 .(ابونبالموافقة على طل  سح  افقتراح بق إلخطار المجلم 

 
  
مشروع قابون بالتصديق على البروتوكول المعالدل   أخذ الرأا البهائي على -2

فتفاقية مراكش إلبشاء مبظمة التجارة العالمية بإضالافة اتفاقيالة تسالهيل    
( لسبة 77من افتفاقية، المرافق للمرسوم رقم   ( أ( 1 التجارة إلى المرفق 

 م.2112

  

مشروع قابون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقابون  أخذ الرأا البهائي على -2
افقتالراح  ضوء  المعد في  ،م بش ن الرسوم القضائية1772( لسبة 3رقم  

 بقابون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلم البوا (.
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تقرير لجبة الشؤون التشريعية والقابوبية بخصوص مشروع قابون بتعديل بعض  -6
م بش ن الجمعيات السياسية،  المعالد فالي   2112( لسبة 26أحكام القابون رقم  

   ضوء افقتراح بقابون المقدم من مجلم الشورى(.

التقرير التكميلي للجبة الخدمات بخصوص مشروع قابون بتعديل بعالض أحكالام    -7
قابون الجمعيات واألبدية افجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 

 اصالة، الصالادر بالمرسالوم بقالابون رقالم      الشبا  والرياضة والمؤسسالات الخ 
م،  المعد في ضوء افقتراح بقالابون المقالدم مالن مجلالم     1797( لسبة 21 

   الشورى(.

تقرير لجبة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطبي بخصوص مشروع قالابون   -9
بتعديل بعض أحكام قابون اإلجراءات الجبائية الصادر بالمرسالوم بقالابون رقالم    

،  المعد في ضوء افقتراح بقالابون المقالدم مالن مجلالم     م2112( لسبة 26 
   البوا (.

تقرير لجبة الشؤون المالية وافقتصادية بخصالوص البيابالات الماليالة لمجلالم      -7
م، والتي تم تدقيقها مالن  2112ديسمبر  31الشورى للسبة المالية المبتهية في 
   قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

ة وافقتصادية بخصالوص البيابالات الماليالة لمجلالم     تقرير لجبة الشؤون المالي -11
م، والتي تم تدقيقها مالن  2112ديسمبر  31الشورى للسبة المالية المبتهية في 
   قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
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تقرير وفد مجلم الشورى لمملكة البحرين بش ن المشاركة في الجلسة الثالثة من  -11
صل التشريعي األول للبرلمان العربي، المبعقالدة  دور افبعقاد العادا الرابع من الف

فبرايالر   27-29جمهورية مصر العربية، خالالل الفتالرة مالن      –في القاهرة 
  م.2116

تقرير وفد مجلم الشورى لمملكة البحرين بش ن المشالاركة فالي أعمالال قمالة      -12
م " المرأة فالي السياسالة: التقالدم    2116المبتدى العالمي للبساء في البرلمابات 

المملكة األردبية الهاشمية، خالل الفترة مالن   –ثيثة"، المبعقدة في عّمان بخطى ح
  م.2112مايو  2-6

 
 ما يستجد من أعمال. -13


