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 الصفحة    

 11 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 1

 12 والغائبني عن اجللسة السابقة ........... ،تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 2

 21 ..................................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة  (  3
قااااايفوش ن جاااا ش جاااا ائ  ا ا اااا  مشاااا و  بإحالااااة إخطااااار ا لااااس  ( 4

، ومش و  قاايفوش  2119( لسنة 44للم  وم امللكي رق  ) امل افق،اآللي

دم وش املقا ااااا )املعاد ن واوء ارتقا اق بقايف    ،بش ش ج ائ  ا ا ا  اآللاي  

ن اااااإىل جلناااة الشااااوش ا ارجداااة والااادفا  واألم ؛ (مااان جملاااس الناااوا 

 21 ...................................................................................................... الوطين
اقا اق بقاايفوش بإاادار قاايفوش امل افعاان املديفداة       بإحالاة   إخطار ا لاس  ( 5

إىل ربااا  عباادالنع العاا ي ؛    العضااوادة والتجاريااة، واملقاادم ماان  ااع  

 14 .......................................................... جلنة الشاوش التش يعدة والقايفويفدة

ارتق اق املقادم مان  اعادة العضاو درتس جا ا  ال اياد       إخطار ا لاس با   ( 6

بش ش التوقدع على وثدقاة املصاا ة الوطنداة، ألعضااء جملاس الشاورى       

 14 .............................................................. وموظفي األمايفة العامة للمجلس

4  ) 
مشا و  قاايفوش بالتصاديق علاى      يفهائداة علاى  ق ار ا لس املوافقة بصفة 

ارتتفاقدة بني حكومة مملكة البح ين وحكومة ت كمايفستاش بش ش 

( لسنة 43ق  )تشجدع ومحاية ارت تثماران، امل افق للم  وم امللكي ر

 19 .........................................................................................م .............2111
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مشا و  قاايفوش بالتصاديق علاى      ق ار ا لس املوافقة بصفة يفهائداة علاى   ( 8

اتفاقدة جتن  ارتزدواج الض يع ومنع الته   املالي من و ائ  الدخل 

وأرباق رأس املاس بني حكومة مملكة البح ين وحكومة ج ي ة ماش، 

 19 .................................... م2111( لسنة 44امل افق للم  وم امللكي رق  )

مشا و  قاايفوش باملوافقاة علااى     قا ار ا لاس املوافقاة بصافة يفهائداة علاى       ( 9

م( 1991يويفداااو 26ارتيفضااامام إىل اتفاقداااة اادخااااس املاقااا  )إ اااطنبوس  

( لسااانة 45امل افاااق للم  اااوم امللكاااي رقااا  )  ،(B1)و (A)وامللحقاااني 

 19 ......................................................................................................م 2111

مناقشااة تق ياا  جلنااة الشاااوش التشاا يعدة والقايفويفدااة  صااو  امل  ااوم  (11

( 61م بتعديل بع  أحكام القايفوش رقا  ) 2111( لسنة 34بقايفوش رق  )

 21 .......................... دائ ة الشاوش القايفويفدةم بش ش إعادة تنظد  2116لسنة 

 83 ..................................................................( ...1ملحق ) التق ي  املذكور (11

إىل اللجنااة مل يااد ماان   املااذكور إعااادة امل  ااوم بقااايفوش   قاا ار ا لااس   (12

 42 .................................................................................................... الدرا ة

مناقشاااة تق يااا  جلناااة الشااااوش ا ارجداااة والااادفا  واألمااان الاااوطين         (13

 صو  مش و  قايفوش بتعديل بع  أحكام قايفوش العقوبان الصاادر  

م )املعد ن ووء ارتقا اق بقاايفوش   1946( لسنة 15بامل  وم بقايفوش رق  )

 42 ...................................................................... املقدم من جملس الشورى(

 91 ..................................................( ...2ملحق ) وم فقاته التق ي  املذكور (14

جلناااة مشااا كة إىل املاااذكور إعاااادة امل  اااوم بقاااايفوش  قااا ار ا لاااس  (15

الشاااااوش التشاااا يعدة والقايفويفدااااة وجلنااااة الشاااااوش جلنااااة  تتكااااوش ماااان

 46 ............  وًيا لدرا ة مش و  القايفوش ا ارجدة والدفا  واألمن الوطين
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مناقشة التق ي  التكمدلي األوس للجنة ا دمان  صو  امل  وم  (16

م، بتعديل بع  أحكام قايفوش اجلمعدان 2111لسنة  51بقايفوش رق  

واأليفدية ارتجتماعدة والثقافدة واهلدئان ا ااة العاملة ن مدداش 

الشبا  وال ياوة واملا سان ا ااة، الصادر بامل  وم بقايفوش رق  

 46 ....................................................................................... م1989لسنة  21

 118 ..................................................................( ...3ملحق ) التق ي  املذكور (14

لجنااة ا اا داد التق ياا  مل يااد ماان    القاا ار ا لااس املوافقااة علااى طلاا      (18

 41 ....................................................................................................الدرا ة 

تق ي  جلنة الشاوش املالدة وارتقتصادية  صو  مش و  مناقشة  (19

قايفوش بش ش تنظد  مكافآن ملمثلي ا كومة ن جمالس إداران 

)املعد ن ووء ارتق اق  ،اهلدئان واملا سان والش كان واللجاش

 41 .......بقايفوش املقدم من جملس النوا ( ......................................................

 116 ..................................................( ...4ملحق ) وم فقاته التق ي  املذكور (21

مش و  توادة اللجنة بعدم املوافقة على على ق ار ا لس املوافقة  (21

 48 ............................................................................ القايفوش من حدث املبدأ

مناقشة تق ي  جلنة الشاوش التش يعدة والقايفويفدة  صو  مش و   (22

الصادر بالقايفوش قايفوش بإوافة مادة جديدة إىل قايفوش ا دمة املديفدة، 

م، املعد ن ووء ارتق اق بقايفوش املقدم من جملس 2116لسنة  35رق  

 48 ....................................................................................................... النوا 

 ..................................................................( ...5ملحق ) التق ي  املذكور (23
124 
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مش و  توادة اللجنة بعدم املوافقة على على ق ار ا لس املوافقة  (24

 49 ............................................................................ القايفوش من حدث املبدأ

تق ي  جلنة الشاوش التش يعدة والقايفويفدة  صو  مش و  مناقشة  (25

قايفوش بتعديل بع  أحكام قايفوش ا دمة املديفدة، الصادر بالقايفوش 

 49 ................................................................................ م2116لسنة  35رق  

 132 ..................................................................( ...6ملحق ) التق ي  املذكور (26

مش و  توادة اللجنة بعدم املوافقة على على ق ار ا لس املوافقة  (24

 81 ............................................................................ القايفوش من حدث املبدأ

األعماس إىل جدوس البند املتبقي من إخطار ا لس بت جدل مناقشة  (28

 81 ............................................................................................رتحقة جلسة 

   

   

   

  

 

  

 

  

 
 


