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الاقتراح بقانون المقدم من م، )المعد في ضوء 2010( لسنة 48رقم )

 48  .................................................... مجلس النواب(
 114 ....................................... (3ملحق )التقرير المذكور  (12
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وفد الشعبة البرلمانية لممل كة البحرين بشأن المشاركة  بتقريرإخطار المجلس  (17

في الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول 
الممل كة العربية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في جدة ب

 88 ................................م .2019مارس  26السعودية بتاريخ 
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