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

 13 ..............والغائبني عن اجللسة السابقة . املعتذرينتالوة أمساء األعضاء  ( 2

 11 ....................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة .............. (  3

معالي السيد خليفة بن أمحد الظهراني  لةرساإخطار اجمللس بإحالة  ( 1

رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس النواب حول قرار 

ثمللي ملجملس الشورى، بشأن مشروع قانون تنظيم مكافآت 

ارات اهليئات واملؤسسات والشركات احلكومة يف جمالس إد

إىل واللجان، واملعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب؛ 

 11 ............................................................. جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

رسالة سعادة العضو منرية عيسى بن هندي رئيس إخطار اجمللس ب ( 5

جلنة شؤون املرأة والطفل بشأن طلب متديد موعد تقديم تقرير 

األسرة من العنف، اللجنة، خبصوص مشروع قانون بشأن محاية 

ألخذ موافقة  ؛واملعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب

 11 ..................................................................................................... اجمللس

 15 .............................................قرار اجمللس املوافقة على الطلب املذكور  ( 6

علةى مشةروع قةانون بالتصةديق علةى      قرار اجمللس املوافقة بصفة نهائيةة   ( 7

اتفاقيةةة بةةني حكومةةة للكةةة البوةةرين وحكومةةة جةة ر فةةارو، بشةةأن   

ة، املرافةق للثمرسةةوم امللكةي رقةةم   يتبةادل املعلومةةات يف املسةائل الضةةريب  

 15 ..................................................................................... م2112( لسنة 3)
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علةى مشةروع قةانون بالتصةديق علةى       قرار اجمللس املوافقة بصفة نهائيةة  ( 8

اتفاقيةةة بةةني حكومةةة للكةةة البوةةرين وحكومةةة اهوريةةة فنلنةةدا،    

املرافةق للثمرسةوم امللكةي    ة، يبشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريب

 15 ............................................................................... م2112( لسنة 1رقم )

علةى مشةروع قةانون بالتصةديق علةى      قرار اجمللس املوافقة بصفة نهائيةة   ( 1

اتفاقية بني حكومة للكة البورين وحكومة جرينلند، بشأن تبادل 

( 5املعلومةةات يف املسةةائل الضةةريبية، املرافةةق للثمرسةةوم امللكةةي رقةةم )     

 16 ............................................................................................. م2112لسنة 

علةةى مشةةروع قةةانون بتعةةديل بعةة  قةةرار اجمللةةس املوافقةةة بصةةفة نهائيةةة  (11

م بشأن الالئوة الداخلية 2112( لسنة 55رقم )أحكام املرسوم بقانون 

جمللةةس الشةةورى، )املعةةد يف ضةةوء االقةةرتاح بقةةانون املقةةدم مةةن جملةةس      

 16 ................................................................................................... الشورى(

جلنة الشؤون املالية قرار اجمللس املوافقة على اسرتداد تقرير  (11

واالقتصادية خبصوص مشروع قانون بشأن الدين العام؛ بناء على طلب 

 18 .............................................................................................رئيس اللجنة 

مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  (12

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة للكة  خبصوص

البورين وحكومة الدمنارك، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 

 18 ................... م2112( لسنة 2الضريبية، املرافق للثمرسوم امللكي رقم )

 56 ..................................................( ...1ملوق التقرير املذكور ومرفقاته ) (13
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 28 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ ..... (11

 21 ........... قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمثموعه (15

مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  (16

اتفاقية بني حكومة للكة  ىبالتصديق علخبصوص مشروع قانون 

البورين وحكومة آيسلندا، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 

 31 ................... م2112( لسنة 6الضريبية، املرافق للثمرسوم امللكي رقم )

 68 ..................................................( ...2ملوق التقرير املذكور ومرفقاته ) (17

 31 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ ..... (18

 33 ........... قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمثموعه (11

مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  (21

اتفاقية بني حكومة للكة  ىخبصوص مشروع قانون بالتصديق عل

البورين وحكومة للكة النرويج، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 

 33 ................... م2112( لسنة 7الضريبية، املرافق للثمرسوم امللكي رقم )

 81 ..................................................( ...3ملوق التقرير املذكور ومرفقاته ) (21

 31 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ ..... (22

 38 ........... قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمثموعه (23

مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  (21

بني حكومة للكة خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية 

البورين وحكومة للكة السويد، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 

 38 ................... م2112( لسنة 8الضريبية، املرافق للثمرسوم امللكي رقم )
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 13 ..................................................( ...1ملوق التقرير املذكور ومرفقاته ) (25

 31 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ ..... (26

 11 ........... قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمثموعه (27

مناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل بع   (28

اآلثار، املعد  م بشأن محاية1115لسنة  11أحكام املرسوم بقانون رقم 

 11 .................................. يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب

 116 .....................................................( 5ملوق التقرير املذكور ومرفقاته ) (21

من حيث املبدأ توصية اللجنة بعدم املوافقة على املوافقة اجمللس قرار  (31

 53 ................................................................................. مشروع القانونعلى 

تقرير وفد الشعبة الربملانية ملثملكة البورين خبصوص بإخطار اجمللس  (31

دور املرأة يف جمتثمعات »املشاركة يف اجتثماع املؤمتر الدولي بشأن 

، املنعقد يف إسطنبول ةة اجلثمهورية الرتكية، خالل «متغريةإسالمية 

 53 ...................................................... م2111ديسثمرب  21إىل  22الفرتة من 

تقرير جلنة الرقابة املالية اخلاص حبسابات احتاد إخطار اجمللس ب (32

ي للسنة املالية جمالس الدول األعضاء يف منظثمة التعاون اإلسالم

 53 ..................................... م2112يناير  18إىل  11م، واجملتثمعة من 2111

   

   

   

   
 


