الرقم

فهرس املواضيع
املوضــــــــــوع

الصفحة

 ) 1ديباجة املضبطة .......................................................................................

13

 ) 2تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ،والغائبني عن اجللسة السابقة ............

11

 ) 3التصديق على مضبطة اجللسة السابقة ..................................................

61

 ) 4إخطاااار ا لاااس ب الاااة مشاا وا واااالوص بالتصاااديق علاااى اتفاو اااة باااني
كومة مملكة البح ين و كومة جزر فارو بشأص تبااد املعلوماا
يف املساااائل الضا ا يب ة؛ إىل جلناااة الشااااوص ا ارج اااة والااادفاا واألمااان
الوطين .....................................................................................................

61

 ) 5إخطاااار ا لاااس ب الاااة مشاا وا واااالوص بالتصاااديق علاااى اتفاو اااة باااني
كومة مملكة البح ين و كومة أيسلندا بشأص تباد املعلوماا يف
املسااااائل الضاا ا يب ة؛ إىل جلنااااة الشاااااوص ا ارج ااااة والاااادفاا واألماااان
الوطين ......................................................................................................

11

 ) 1إخطاااار ا لاااس ب الاااة مشاا وا واااالوص بالتصاااديق علاااى اتفاو اااة باااني
كومااة مملكااة البح ا ين و كومااة

وريااة فنلناادا بشااأص تباااد

املعلومااا يف املسااائل الض ا يب ة؛ إىل جلنااة الشاااوص ا ارج ااة والاادفاا
واألمن الوطين ..........................................................................................

11

 ) 1إخطاااار ا لاااس ب الاااة مشاا وا واااالوص بالتصاااديق علاااى اتفاو اااة باااني
كومة مملكة البح ين و كومة الن ويج بشأص تباد املعلوماا يف
املسائل الض يب ة؛ إىل جلنة الشاوص ا ارج ة والدفاا واألمن الوطين .

11

 ) 1إخطاااار ا لاااس ب الاااة مشاا وا واااالوص بالتصاااديق علاااى اتفاو اااة باااني
كومة مم لكاة البحا ين و كوماة مملكاة الادشار بشاأص تبااد
املعلومااا يف املسااائل الض ا يب ة؛ إىل جلنااة الشاااوص ا ارج ااة والاادفاا
واألمن الوطين ..........................................................................................
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

()1

2212/2/22م

11
املضبطة 11

فهرس املواضيع
املوضــــــــــوع

الرقم

الصفحة

 ) 9إخطاااار ا لاااس ب الاااة مشاا وا واااالوص بالتصاااديق علاااى اتفاو اااة باااني
كومة مملكة البح ين و كومة ج ينلند بشأص تباد املعلوما يف
املسااااائل الضاا ا يب ة؛ إىل جلنااااة الشاااااوص ا ارج ااااة والاااادفاا واألماااان
الوطين ......................................................................................................

11

 )12إخطاااار ا لاااس ب الاااة مشاا وا واااالوص بالتصاااديق علاااى اتفاو اااة باااني
كومااة مملكااة البح ا ين و كومااة مملكااة السااويد بشااأص تباااد
املعلومااا يف املسااائل الض ا يب ة؛ إىل جلنااة الشاااوص ا ارج ااة والاادفاا
واألمن الوطين ..........................................................................................

11

 )11إخطار ا لس مبوافقة جملس النواب على و ار جملس الشاورى بشاأص
مش وا واالوص بشاأص األمسااء التيارياة (املعاد يف الاوء ابوانان بقاالوص
املقاادم ماان جملااس الشااورى)؛ وإ التااإ إىل مسااو رئ ا س جملااس الااو راء
مت دًا لتصديق جاللة امللك عل إ ............................................................

11

 )12إخطااااار ا لااااس ب سااااالة مقدمااااة ماااان أ ااااحاب السااااعادة األعضاااااء
عباادال

ن إب ا اع د عبدالسااالم ،وماان ة ع سااى باان عنااد  ،وخل اال

إب ا اع د الااذواد  ،وعبااداجلل ل عبااداع العوينااات  ،ومس ا ة إب ا اع د
رج ا  ،بشااأص طل ا اساانداد الاال ماان ابواانان بقااالوص بتعااديل املااادة
( )22من القالوص رود ( )13لسنة 1915م بشأص تنظ د معاشا التقاعاد
ملااويف اوكومااة ،وابواانان بقااالوص بتعااديل املااادة ( )39ماان امل سااوم
بقااالوص روااد ( )24لساانة 1911م ب

اادار وااالوص التااأمني ابجتااااع ،

وذلك ملزيد من الدراسة ...........................................................................
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

()2

2212/2/22م

11
املضبطة 11

فهرس املواضيع
املوضــــــــــوع

الرقم

الصفحة

 )13إخطار ا لس ب سالة مقدمة من سعادة العضاو الادالتور االن علا
حماااد رئ ا س جلنااة الشاااوص ا ارج ااة والاادفاا واألماان الااوطين بشااأص
اساانداد التق ياا ا اااع مبشاا وا وااالوص ب

اادار وااالوص ماسسااا

اإل الن والتأع ل ،امل افق للا سوم امللك رواد ( )92لسانة 2221م،
وابونان بقالوص بشأص تنظ د املنشآ العقاب ة ......................................

11

 )14و ار ا لس املوافقة على طل املوافقة على الطل املذالور ...............

11

 )15مناوشة التق ي التكا ل األو للينة الشاوص املال ة وابوتصادية
خبصوع امل سوم بقالوص رود ( )39لسنة 2212م بفتح اعتااد إالايف
يف م زال ة الدولة للسنة املال ة 2212م ،وابوناض لتغط ة عذا
ابعتااد ....................................................................................................

11

 )11التق ي املذالور (ملحق .................................................................... )1

129

 )11و ار ا لس املوافقة على م سوم القالوص املذالور ...............................

52

 )11مناوشة تق ي جلنة الشاوص املال ة وابوتصادية خبصوع امل سوم
بقالوص رود ( )34لسنة 2211م باملوافقة على اتفاو ة ابستكشاف
واملشارالة يف اإللتاج للغا العا ق بني

كومة مملكة البح ين

وش الة أوالس دلتا األم يك ة .........................................................

52

 )19التق ي املذالور وم فقاتإ (ملحق ..................................................... )2

122

 )22و ار ا لس املوافقة على م سوم القالوص املذالور ...............................

12

 )21مناوشة تق ي

جلنة الشاوص ا ارج ة والدفاا واألمن الوطين

خبصوع امل سوم بقالوص رود ( )21لسنة 2211م بشأص القضايا
ا ا ة حبالة السالمة الوطن ة ..............................................................
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

()3

2212/2/22م

11
املضبطة 11

الرقم

فهرس املواضيع
املوضــــــــــوع

الصفحة

 )22التق ي املذالور وم فقاتإ (ملحق ..................................................... )3

133

 )23و ار ا لس املوافقة على م سوم القالوص املذالور ...............................

19

 )24مناوشة تق ي جلنة الشاوص التش يع ة والقالول ة خبصوع امل سوم
بقالوص رود ( )31لسنة 2211م بشأص الوابط استحقاق روات ومزايا
مويف اهل ئا واملاسسا اوكوم ة .................................................

92

 )25التق ي املذالور وم فقاتإ (ملحق ..................................................... )4

142

 )21و ار ا لس املوافقة على طل رئ سة اللينة اسنداد التق ي ..............

123

 )21مناوشة التق ي التكا ل
مش وا والوص ب

للينة شاوص امل أة والطفل خبصوع

دار والوص الطفل ،املعد يف الوء ابونا ني

بقالولني املقدمني من جملس النواب .......................................................

123

 )21التق ي املذالور (ملحق .................................................................... )5

141

 )29و ار ا لس املوافقة على مش وا القالوص املذالور بصفة ل ائ ة ..........

121

 )32إخطار ا لس بتأج ل مناوشة البند املتبق من جدو األعاا إىل
اجللسة القادمة ........................................................................................

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

()4

2212/2/22م

121

املضبطة 11

