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 الصفحة

 7 ............................................................ديباجة المضبطة .......................... ( 1

 11  ............................................................ تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ( 1

 10 الحادية عشرة ...............العاشرة و تينالتصديق على مضبطتي الجلس ( 3

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع إخطار المجلس بإحالة  ( 4

وحماية االستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين 

( لسنة 33الدش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم )جوحكومة بن

 11 ..............إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني م؛ 1012

مشااروع قااانون بالتصااديق علااى اتفااا  الن اال إخطااار المجلااس بإحالااة  ( 5

الجااااون بااااين حكومااااة مملكااااة البحاااارين وحكومااااة الجم وريااااة 

إلاااى لجناااة  ؛م1012( لسااانة 43رساااوم رقااام )التونساااية، المرافاااق للم

 11 .............................................الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 

( مان 11مشروع قاانون بشا ن تعاديل الماادة )إخطار المجلس بإحالة  ( 2

م بشا ن حماياة المجتماع مان األعماا  1002( لسانة 58ال انون رقم )

)المعااد فااي ضااوء االقتاارا  ب ااانون الم اادم ماان مجلااس اإلرهابيااة، 

 11 ...........إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني  ؛الشورى(

مواصااالة مناقشاااة ت ريااار لجناااة الخااادمات بخصاااو  مشاااروع قاااانون  ( 7

بإصاادار قااانون الصااحة العامااة، )المعااد فااي ضااوء االقتاارا  ب ااانون 

ابتاداء  مان الفصال التاساع والعشارين   الم دم من مجلاس الشاورى(،

 88  117الفصاال السااادل والعشاارين بعااد تعااديل التاارقيم، )المااادة 

 11 ............................................................................... الترقيم( إعادةبعد 
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 الصفحة

إخطااااار المجلااااس بمواصاااالة مناقشااااة ب يااااة مااااواد مشااااروع ال ااااانون  ( 8

 80 ................................................................ الجلسة ال ادمة فيالمذكور 

فاي االجتمااع  مشاار إخطار المجلس بت رير وفد مجلاس الشاورى ال ( 8

ساء المجالس واللجاان الوطنياة للساكان، المنع اد ؤالسابع عشر لر

 8 إلاى 8جم ورية مصر العربية، خال  الفترة مان  اافي شرم الشيخ 

 80 ......................................................................................... م1012نوفمبر 

ر  فاي فعالياات مشااوفاد مجلاس الشاورى الت ريار إخطار المجلس ب (10

الجم وريااة اإليطاليااة،  اااا، المنع اادة فاي رومااا «هاذ  هااي البحاارين»

 80 ........................................... م1012نوفمبر  11 إلى 8خال  الفترة من 

  
 

  
 

  

 

  

 

  

 
 


