
واضيعفهرس امل  

 (1)  11 املضبطة     م11/5/5115                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

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

 11 ......................................................... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 5

 11 صديق على مضبطة اجللسة السابقة ............................................الت ( 1

رساالة اااحا السااو امللاام األماف خل فاة       إخطار اجمللس بإحالة  ( 4

بن سلاان آل خل فة رئ س جملس الوزراء املاور  امل قاق ب اا مشا و      

م 5115راااا ون باعتاااااد امل اا  اااة العاماااة للدولاااة للسااا ت  املاااال ت     

إىل ؛ م5115( لسااا ة 14م، امل اقاااق للا ساااوم امللاااام ررااا  )5112و

 11 ..........................................................جل ة الشؤون املال ة واالرتصادية 

إخطااار اجمللااس بإحالااة مشاا و  رااا ون بإااادار رااا ون الت ااا  ،     ( 5

ي أح ال إىل جملاس   م، والاذ 5115( لسا ة  55امل اقق للا سوم ررا  ) 

( مان الدساتور؛   11ال واب بصفة االساتعاال عااالب بكحااام املاادة )    

 11 ................................................. إىل جل ة الشؤون التش يع ة والقا و  ة

إخطاااار اجمللاااس بإحالاااة مشااا و  راااا ون بشاااكن ت ااااز  القاااوا          ( 2

لع صاا  األجاا مل، امل اقااق للا سااوم املسااائل املد  ااة والتااريااة  ا  ا

م، والااذي أح اال إىل جملااس ال ااواب بصااافة     5115( لساا ة  51رراا  ) 

 اااة إىل جل ؛( مااان الدساااتور 11االساااتعاال عااااالب بكحااااام املاااادة )  

 11 الشؤون التش يع ة والقا و  ة .............................................................



واضيعفهرس امل  

 (5)  11 املضبطة     م11/5/5115                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

ة مش و  را ون بتعديل بعض أحااام امل ساوم   إخطار اجمللس بإحال ( 1

م   شاااكن ت  ااا   م  اااة الصااا دلة    1111( لسااا ة 11بقاااا ون ررااا  ) 

( لساااااا ة 54وامل اكااااااا الصاااااا دل ة، امل اقااااااق للا سااااااوم رراااااا  )    

م،والااذي أح اال إىل جملااس ال ااواب بصاافة االسااتعاال عاااالب     5115

 11 ......................إىل جل ة اخلدما   ؛( من الدستور11بكحاام املادة )

إخطااار اجمللااس بإحالااة مشاا و  رااا ون بشااكن املؤسسااا  الصاا  ة        ( 1

م، والااذي أح اال 5115( لساا ة 55اخلااااة، امل اقااق للا سااوم رراا  )

( مان  11إىل جملس ال واب بصفة االستعاال عاالب بكحاام املاادة ) 

 11 ................................................................. إىل جل ة اخلدما  ؛الدستور

( مان امل ساوم   5إخطار اجمللس بإحالة مش و  راا ون بتعاديل املاادة )    ( 1

م بشااكن ماادرقم ااسااابا  )املعااد   1112( لساا ة 52بقااا ون رراا  )

إىل جل اة الشاؤون    ؛(ضوء االررتاح بقا ون املقادم مان جملاس ال اواب    

 11 .................................................................................. املال ة واالرتصادية

 ساوم  تق ي  جل ة الشاؤون املال اة واالرتصاادية صصاو  امل    م ارشة  (11

م بتعاااديل بعاااض أحااااام امل ساااوم   5114( لسااا ة 21بقاااا ون ررااا  ) 

 11 .................... م بإادار س دا  الت ا ة1111( لس ة 15بقا ون رر  )

 114 ....................................................( 1)مل ق  وم ققاته ي  املذكورالتق  (11

 51 ر ار اجمللس املواققة على امل سوم بقا ون املذكور ................................ (15



واضيعفهرس امل  

 (1)  11 املضبطة     م11/5/5115                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 ساوم  تق ي  جل ة الشاؤون املال اة واالرتصاادية صصاو  امل    م ارشة  (11

م بتعاااديل بعاااض أحااااام امل ساااوم   5114سااا ة ( ل25بقاااا ون ررااا  ) 

م   شااااكن ال رابااااة علااااى اللؤلااااؤ    1111( لساااا ة 11بقااااا ون رراااا  ) 

 51 ......................................................................... واألحاار  ا  الق اة

 152 .....................................................( 5)مل ق  وم ققاته التق ي  املذكور (14

 11 ر ار اجمللس املواققة على امل سوم بقا ون املذكور ................................ (15

م ارشااة تق ياا  جل ااة الشااؤون اخلارج ااة والاادقا  واألماان الااو           (12

صصااو  مشاا و  رااا ون باال ضاااام إىل االتفار ااة الدول ااة لسااالمة  

رراا   امللااام م وتعااديالت ا، امل اقااق للا سااوم1115اااويااا  لعااام 

 11 .............................................................................. م5114( لس ة 51)

 111 ....................................................( 1)مل ق  وم ققاته التق ي  املذكور (11

 15 ر ار اجمللس املواققة على املش و  بقا ون املذكور من ح ث املبدأ ...... (11

 14 ........... املش و  بقا ون املذكور   جماوعهر ار اجمللس املواققة على  (11

تق يااا  جل اااة الشاااؤون اخلارج اااة والااادقا  واألمااان الاااو    م ارشاااة  (51

صصو  مشا و  راا ون بالتصاديق علاى اتفار اة اخلادما  اجلوياة        

ب  حاومة مملاة الب  ين وحاومة مج ورياة  اج اساتان،   

 14 .............................. م5114( لس ة 12امل اقق للا سوم امللام رر  )



واضيعفهرس امل  

 (4)  11 املضبطة     م11/5/5115                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 151 ....................................................( 4)مل ق  وم ققاته التق ي  املذكور (51

 11 ر ار اجمللس املواققة على املش و  بقا ون املذكور من ح ث املبدأ ...... (55

 11 ........... املش و  بقا ون املذكور   جماوعهر ار اجمللس املواققة على  (51

جل اااة الشاااؤون اخلارج اااة والااادقا  واألمااان الاااو   تق يااا  ة م ارشااا (54

صصو  مش و  را ون بالتصديق على الربوتوكول املعادل لابعض   

أحاام اتفار ة ال قل اجلوي املربمة ب  حاومة مملاة الب ا ين  

( لسااا ة 11وحاوماااة أسااارتال ا امل اقاااق للا ساااوم امللاااام ررااا  )     

 11 ................................................................................................ م5114

 125 ....................................................( 5)مل ق  وم ققاته التق ي  املذكور (55

 15 ح ث املبدأ ...... على املش و  بقا ون املذكور منر ار اجمللس املواققة  (52

 11 ........... املش و  بقا ون املذكور   جماوعهاملواققة على ر ار اجمللس  (51

م ارشااة تق ياا  جل ااة الشااؤون اخلارج ااة والاادقا  واألماان الااو           (51

( ماان رااا ون العقوبااا  151صصااو  مشاا و  رااا ون بتعااديل املااادة )

م )املعااد   ضااوء  1112( لساا ة 15الصااادر بامل سااوم بقااا ون رراا  )   

 14 ....................................... م من جملس الشورى(االررتاح بقا ون املقد

 114 ....................................................( 2)مل ق  وم ققاته التق ي  املذكور (51

 111 ح ث املبدأ ...... على املش و  بقا ون املذكور منر ار اجمللس املواققة  (11



واضيعفهرس امل  

 (5)  11 املضبطة     م11/5/5115                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 111 ........... هاققة على املش و  بقا ون املذكور   جماوعر ار اجمللس املو (11

إخطااار اجمللااس بتق ياا  وقااد الشااعبة الربملا  ااة ملالاااة الب اا ين بشااكن    (15

املشااااركة   اجتااااا   اللا اااة الت ف ذياااة لالاااااد الربملاااا م الع بااام،    

 111 ..م .......5115قرباي   5امل عقد   اخل  وم اا مج ورية السودان، بتاريخ 

إخطار اجمللس بتكج ل بق ة ب ود جدول أعاال هذه اجللسة إىل اجللسة  (11

 115 القادمة ......................................................................................................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


