
 فهرس املواضيع
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 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 13 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 1

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

إخطار اجمللس برسالة صاحب السمو امللكي األمري خليفةة بةن سةلما      (  3

( لسةة ة 31آل خليفةةة رئةةيس الةةوملراء املةةوار بشةةب  املرسةةوم بقةةا و  راةة  ) 

م بتعديل بعض أحكام اا و  ال قابات العمالية الصادر باملرسةوم  2111

 11 ................................................م ...........2112ة ( لس 33بقا و  را  )
طار اجمللس برسالة صاحب السمو امللكي األمري خليفةة بةن سةلما     خإ ( 4

( لسةة ة 31آل خليفةةة رئةةيس الةةوملراء املةةوار بشةةب  املرسةةوم بقةةا و  راةة  ) 

م بشةةةةب  طةةةةوابق اسةةةةتمقاي رواتةةةةب ومتايةةةةا مةةةةو في ا ي ةةةةات   2111

 11 .... ( من الدستور33إىل املادة ) املؤسسات احلكومية، وذلك است اًداو
عضةةةاء، وأةةة  أصةةةما   اارتاح مقةةةدم مةةةن أا يةةةة أ بةةةإخطةةةار اجمللةةةس  ( 1

علةةةي ،مةةةد، خليةةةل إبةةةراأي  الةةةذواد ،   السةةةعادةل الةةةدالتور صةةةالح  

 عبةةةدالرحمن ،مةةةد محشةةةري، أحمةةةد إبةةةراأي  ب ةةةتاد، مةةة رية عيسةةة   

الةةدالتورة عائشةةة سةةاك مبةةار ،  عيمةةي، بةةن أ ةةد ، حمةةد مبةةار  ال  

جل ةة حقةوي   »رمت  فايت، بشب  إ شاء جل ة  وعية دائمة باجمللس أالة 

 11 ........................، إىل جل ة الشؤو  التشريعية والقا و ية ......«اإل سا 

وافقةة علة  إحالةة احاةرتاح املةذالور إىل جل ةة الشةؤو         املارار اجمللةس   ( 1

 11 ................................................................................ والقا و يةالتشريعية 

م ااشة تقرير جل ة الشؤو  املاليةة واحاتصةادية بشةب  املرسةوم بقةا و        ( 1

( 11م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقا و  را  )2111( لس ة 12را  )

 13 ................................................. ةم بإصدار س دات الت مي1711لس ة 
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 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 114 ..........................................( .....1ملمق ) ومرفقاته التقرير املذالور ( 3

 33 ارار اجمللس املوافقة عل  املرسوم بقا و  املذالور............................. ( 7

تقرير جل ة الشؤو  املاليةة واحاتصةادية بشةب  املرسةوم بقةا و       م ااشة  (11

م بالتصةةديق علةة  اتفاايةةة اةةرة بةةني  لكةةة      2113( لسةة ة 22راةة  )

 33 وحكومة دولة اطر ............................................................البمرين 

 112 ...........................................( ....2ملمق ) ومرفقاته التقرير املذالور (11

 41 ارار اجمللس املوافقة عل  املرسوم بقا و  املذالور.............................. (12

تقريةةةر جل ةةةة الشةةةؤو  الارجيةةةة والةةةدفا  واألمةةةن الةةةو         م ااشةةةة  (13

خبصوص مشرو  اا و  بالتصديق عل  اتفاايةة بةني حكومةة  لكةة     

برمةةةودا بشةةةب  ز ةةةب احملدوا  الضةةةري ، وم ةةة   البمةةةرين وحكومةةةة 

( 37سةوم امللكةي راة  )   الت ر  املالي من طرائب الدخل، املرافق للمر

 41 م .....................................................................................2111لس ة 

 121 .............................................( ..3ملمق ) ومرفقاته التقرير املذالور (14

 41 ارار اجمللس املوافقة عل  مشرو  القا و  املذالور من حيث املبدأ .... (11

 43 ......... ارار اجمللس املوافقة عل  مشرو  القا و  املذالور يف جمموعه (11

الةةةو    تقريةةةر جل ةةةة الشةةةؤو  الارجيةةةة والةةةدفا  واألمةةةن      م ااشةةةة  (11

خبصةةةوص مشةةةرو  اةةةا و  بالتصةةةديق علةةة  اتفاايةةةة ز ةةةب احملدوا        

الضري ، وم ة  الت ةر  مةن الضةرائب بال سةبة للضةرائب علة  الةدخل         

ورأس املةةةال، بةةةني حكومةةةة  لكةةةة البمةةةرين وحكومةةةة مح وريةةةة     

 47 ................... م2111( لس ة 41سيشل، املرافق للمرسوم امللكي را  )
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 الصفحة    

 133 .............................................( ..4ملمق ) ومرفقاته املذالورالتقرير  (13

 11 ارار اجمللس املوافقة عل  مشرو  القا و  املذالور من حيث املبدأ .... (17

 12 ......... ارار اجمللس املوافقة عل  مشرو  القا و  املذالور يف جمموعه (21

الارجيةةةة والةةةدفا  واألمةةةن الةةةو       م ااشةةةة تقريةةةر جل ةةةة الشةةةؤو     (21

بةني حكومةة  لكةة     خبصوص مشرو  اا و  بالتصديق عل  اتفاايةة 

البمرين وحكومة مالطا بشب  ز ب احملدوا  الضري  وم ة  الت ةر    

املةةالي بال سةةبة للضةةرائب علةة  الةةدخل، املرافةةق للمرسةةوم امللكةةي راةة   

 12 ................................................................................... م2111لس ة  (11)

 141 ..........................................( .....1ملمق ) ومرفقاته التقرير املذالور (22

 13 ارار اجمللس املوافقة عل  مشرو  القا و  املذالور من حيث املبدأ .... (23

 11 ......... ارار اجمللس املوافقة عل  مشرو  القا و  املذالور يف جمموعه (24

م ااشةةةة تقريةةةر جل ةةةة الشةةةؤو  الارجيةةةة والةةةدفا  واألمةةةن الةةةو           (21

بةني حكومةة  لكةة     خبصوص مشرو  اا و  بالتصديق عل  اتفاايةة 

البمةةةرين وحكومةةةة اململكةةةة املتمةةةدة لميطا يةةةا الع مةةة  وإيرل ةةةدا      

الشةةمالية بشةةب  ز ةةب احملدوا  الضةةري  وم ةة  الت ةةر  املةةالي بال سةةبة  

إىل الضةةةرائب علةةة  الةةةدخل واألربةةةاح الرأمساليةةةة، املرافةةةق للمرسةةةوم     

 11 ............................................................ م2111لس ة  (11)امللكي را  

 117 ..........................................( .....1ملمق ) ومرفقاته التقرير املذالور (21

املتبة    عل  العودة إىل ال  ام الةوراي السةابق  ارار اجمللس عدم املوافقة  (21

 11 ..........................................................................يف إعداد جدول األعمال 
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 الصفحة    

 11 ارار اجمللس املوافقة عل  مشرو  القا و  املذالور من حيث املبدأ .... (23

 13 ......... ارار اجمللس املوافقة عل  مشرو  القا و  املذالور يف جمموعه (27

 خبصوص الو   واألمن والدفا  الارجية الشؤو  جل ة تقرير م ااشة (31

 البمةةرين  لكةةة حكومةةة بةةني اتفاايةةة علةة  بالتصةةديق اةةا و  مشةةرو 

 احملدوا  ز ةةةةب  بشةةةةب   املكسةةةةيكية  املتمةةةةدة  الوحيةةةةات  وحكومةةةةة

 علةة  املفروطةةة بالضةةرائب يتعلةةق فيمةةا املةةالي الت ةةر  وم ةة  الضةةري ،

 (7) راةة  امللكةةي للمرسةةوم املرافةةق ب ةةا، املرفةةق والموتوالةةول الةةدخل،

 13 ..................................................................................... م2111 لس ة

 112 ..........................................( .....1ملمق ) ومرفقاته التقرير املذالور (31

 12 املذالور من حيث املبدأ ....ارار اجمللس املوافقة عل  مشرو  القا و   (32

 14 ......... ارار اجمللس املوافقة عل  مشرو  القا و  املذالور يف جمموعه (33

جل ةةةة الشةةةؤو  الارجيةةةة والةةةدفا  واألمةةةن الةةةو        تقريةةةر  م ااشةةةة  (34

خبصةةوص مشةةرو  اةةا و  بالتصةةديق علةة  بروتوالةةول تعةةديل احتفاايةةة 

بني حكومة  لكة البمرين وحكومة ماليتيا بشةب  ز ةب احملدوا    

 (11)املالي من الضةرائب علة  الةدخل، املرافةق للمرسةوم امللكةي راة         

 14 ..................................................................................... م2111لس ة 

 131 ............................................( ...3ملمق ) ومرفقاته التقرير املذالور (31

 11 ارار اجمللس املوافقة عل  مشرو  القا و  املذالور من حيث املبدأ .... (31

 11 ......... مشرو  القا و  املذالور يف جمموعه ارار اجمللس املوافقة عل  (31
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 الصفحة    

 تقريةةر خبصةةوص مليةةارة صةةاحب املعةةالي السةةيد خليفةةة  إخطةةار اجمللةةس ب (33

بةةن أحمةةد ال  را ةةي رئةةيس اللف ةةة الت فيذيةةة للشةةعبة المملا يةةة والوفةةد    

 11 ........ م2111مايو  13إىل  11فرتة من الاملرافق جلم ورية تراليا خالل 

اجمللةةةس بتقريةةةر بشةةةب  املشةةةارالة يف أعمةةةال الةةةدورة الرابعةةةة   إخطةةةار  (37

والعشةةةرين بعةةةد املائةةةة لالنةةةاد المملةةةا ي الةةةدولي واحجتماعةةةات ذات      

إبريةل   21إىل  12الصلة، امل عقدة يف مح وريةة ب مةا، خةالل الفةرتة مةن      

 11 ....................م .........................................................................2111

إخطةةار اجمللةةس بتقريةةر بشةةب  املشةةارالة يف اجتمةةا  اللف ةةة الدائمةةة         (41

املع يةةة بالشةةؤو  السياسةةية للفمعيةةة المملا يةةة املسةةيوية، وامل عقةةد يف       

يوليةةو  1إىل  4سةيؤول ةةة مح وريةة الوريةا اجل وبيةة ةةة خةالل الفةرتة مةن          

 11 .............................................................................................م 2111

خليةةل إبةةراأي    سةةعادة العضةةو وافقةةة علةة  أ  يكةةو    املاةةرار اجمللةةس   (41

 71 ................................................. الذواد  م سًقا لشؤو  الشعبة المملا ية

   

   

   

 


