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

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

 51 ..................................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة  (  3
بيان اجمللس مبناسبة احتفاالت مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة  ( 4

 51 ...............................صاحب اجلاللة امللك املفدى والعيد الوطين اجمليد 
م بإنشاء 2111( لسنة 31املرسوم بقانون رقم )بإحالة  إخطار اجمللس ( 5

إىل جلنة الشؤون التشريعية  ؛صندوق وطين لتعويض املتضررين

 11 ................................................................................................ والقانونية

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية جتنب إخطار اجمللس بإحالة  ( 6

االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس 

املال بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، املرافق 

إىل جلنة الشؤون اخلارجية  ؛م2111( لسنة 44للمرسوم امللكي رقم )

 11 ........................................................................... والدفاع واألمن الوطين

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بني إخطار اجمللس بإحالة  (  1

نستان بشأن تشجيع احكومة مملكة البحرين وحكومة تركم

( لسنة 43االستثمارات، املرافق للمرسوم امللكي رقم )ومحاية 

 11 ................. إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ؛م2111

مشروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل إخطار اجمللس بإحالة  ( 8

 A( وامللحقني 1991يونيو  26)اسطنبول  اتفاقية اإلدخال املؤقت

إىل جلنة  ؛م2111( لسنة 45املرافق للمرسوم امللكي رقم )، B1و

 11 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين .............................................
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م بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية 2111لسنة 

االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب 

( 21والرياضة واملؤسسات اخلاصة، الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 18 ............................................................................................. م1989لسنة 

 111 .................................................( ...1ملحق ) ومرفقاته التقرير املذكور (11
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تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص املرسوم مناقشة  (12

م بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة 2111لسنة ( 39بقانون رقم )

 46 واالقرتاض لتغطية هذا االعتماد ............. م،2111للدولة للسنة املالية 

 115 .................................................( ...2ملحق ) ومرفقاته التقرير املذكور (13

 63 ..................................... إىل اللجنةاملذكور إعادة التقرير قرار اجمللس  (14

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مناقشة  (15

خبصوص مشروع قانون بشأن إقامة منطقة جتارية حرة بني دول 

جملس التعاون لدول اخلليج العربية ودول رابطة التجارة احلرة 

 63 م .....2111( لسنة 31سوم امللكي رقم )املرافق للمربية )إفتا(، واألور

 125 .................................................( ...3ملحق ) ومرفقاته التقرير املذكور (16

 11 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ .... (11

 12 ........... مشروع القانون املذكور يف جمموعهقرار اجمللس املوافقة على  (18

 114 .......... بصفة نهائيةقرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور  (19
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شروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل معاهدة )بودابست(، بشأن م

جراءات اخلاصة االعرتاف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإل

 13 .............................. م2119لسنة  15بالرباءات املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 139 .................................................( ...4ملحق ) ومرفقاته التقرير املذكور (21

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

 11 ........... قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه (23

 115 ........ بصفة نهائيةقرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور  (24

التشريعية والقانونية خبصوص مشروع مناقشة تقرير جلنة الشؤون  (25

من املرسوم بقانون  2من املادة  2قانون بتعديل الفقرة )د( من البند 

م، بشأن املعامالت اإللكرتونية املرافق للمرسوم 2112لسنة  28رقم 

 18 .................................................................. م2111لسنة  81امللكي رقم 

 153 .................................................( ...5ملحق ) ومرفقاته التقرير املذكور (26

 83 .قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ .... (21

 85 ........... قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه (28

 89 ........ بصفة نهائيةقرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور  (29

مناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب  (31

م 2115ديسمرب  31اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

ته وزارة م، والذي أعد2115وتقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية 

املالية بعد اعتماد ديوان الرقابة لبيانات احلساب اخلتامي للدولة للسنة 

 89 ...................................................... م2115ديسمرب  31املالية املنتهية يف 
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 161 .................................................( ...6ملحق ) ومرفقاته التقرير املذكور (31

 92 قرار اجمللس املوافقة على توصية اللجنة ................................................ (32

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مناقشة  (33

خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 

م، املرافق للمرسوم امللكي رقم 1916لسنة  15باملرسوم بقانون رقم 

 92 ...... «الختالس يف القطاع األهليجتريم الرشوة وا»م، 2111لسنة  11

 184 .................................................( ...1ملحق ) ومرفقاته التقرير املذكور (34

 96 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ .... (35

يف املذكور مناقشة بقية مواد مشروع القانون إخطار اجمللس مبواصلة  (36

 114 ............................................................................................. جلسة الحقة

إخطار اجمللس تأجيل مناقشة بقية بنود جدول األعمال إىل جلسة  (31

 115 ................الحقة ........................................................................................

   

   

   

   

   

   

   

   
 


