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إىل ؛ حاارين وكاارتة أوتسااةدرتاي األمري ةااة   ح ومااة كل ااة الب 

 21 ............................................................. جل ة الشنوم املالةة واش تصادية
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 21 ........................................................................................ التشريعةة والقارورةة
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 ةرسااالة سااعادة العضااو ماا الة عةسااى باان   ااد  رئةساا بإخطااار اسلااس  (11

جل ة كنوم املرأة والطفل حوي نلف متدياد املادة املقاررة لل  اة لتقادي       

تقرير ا خبصوص مشروع  اروم بش م محاية األسرة من الع ف )املعاد  

 21 .............................ب بقاروم املقدم من جملس ال واي( ....  ضوء اش حا

 21 ...........................املذتور .................. طلفال رار اسلس املوافقة على  (12

السااناي املوجاا  إىل صاااحف السااعادة   إخطااار اسلااس بت جةاال م ا شااة    (13

الدتتور حسن بن عبداهلل فخرو و ير الت ارة والص اعة، واملقدم مان  

العضااااو رباااااي عباااادال و العااااريس، بشاااا م فحاااا  املالبااااس  سااااعادة

؛ إىل جلسااة  اااااادمااة ماان عاااااااواو اةلةاااال دخو ااا األساااااواأل  شااة  ب

 21 ...................................................................................................... ادمة ..
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اشتفا ةة بني ح ومة كل ة البحرين وح ومة ترت ارستام بش م 

  ااف اش دواع الضااريو بال ساابة للضاارائف علااى الاادخل ورأ  املاااي،  

 21 ..............................م .....2111( لس ة 31رسوم املل   ر   )املرافق لل 
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( لساا ة 31)اتفا ةااة تةوتااو املعدلااة(، املرافااق لل رسااوم املل اا  ر اا  )  

 22 ......................................................................................................م 2111

بتعااديل بعااس مشااروع  اااروم  اارار اسلااس املوافقااة بصاافة رتائةااة علااى  (17
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مساااواة »م، 2111( لساا ة 12م، املرافااق لل رسااوم املل اا  ر اا  ) 1122

ة واألموماة  ال ساء عضوا   وا  األمن العام فة ا يتعلق بإجا ة الرضاع
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مشااروع تقرياار جل ااة الشاانوم املالةااة واش تصااادية خبصااوص     م ا شااة  (12

 اروم بالتصديق علاى اتفا ةاة القارني باني ح وماة كل اة البحارين        

إرشااء جم ات سافارة كل اة     وص دوو أبو و للت  ةاة لت ويال مشاروع    

 22 م  2111( لس ة 21رسوم املل   ر   )، املرافق لل البحرين   أبو و

 111 .................................................( ...1ملحق ) ومرفقات  التقرير املذتور (11
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 31 ...........  رار اسلس املوافقة على مشروع القاروم املذتور   جم وع  (21

 12 .. رار اسلس املوافقة على مشروع القاروم املذتور بصفة رتائةة ........ (22

م ا شة تقرير جل ة الشنوم اخلارجةة والدفاع واألمن الونين  (23

اشتفا ةة بني ح ومة كل ة بالتصديق على خبصوص مشروع  اروم 

البحرين وح ومة ترت ارستام بش م تش ةت ومحاية اشستث ارا ، 

 37 ....................................... م2111لس ة  43املرافق لل رسوم املل   ر   

 115 ..................................................( ...2ملحق ) ومرفقات  التقرير املذتور (24
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م ا شة تقرير جل ة الشنوم اخلارجةة والدفاع واألمن الونين  (27

اتفا ةة   ف اش دواع  بالتصديق علىخبصوص مشروع  اروم 

الضريو وم ت التتري املال  من ضرائف الدخل وأرباب رأ  املاي بني 

ح ومة كل ة البحرين وح ومة جهليرة مام، املرافق لل رسوم 

 41 .................................................................. م2111لس ة  44املل   ر   

 127 .................................................( ...3ملحق ) ومرفقات  التقرير املذتور (22
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السناي املوج  إىل صاحف السعادة السةد باس  بن يعقوي م ا شة  (31

احل ر و ير اغس ام، واملقدم من سعادة العضو الدتتورة بتةة جواد 

 57 ... اجلش ، بش م ض ام ارتفاع بعس الف ا  من اخلدما  اغس ارةة

تقرير جل ة الشنوم اخلارجةة والدفاع واألمن الونين م ا شة  (32

باملوافقة على اشرض ام إىل اتفا ةة اغدخاي خبصوص مشروع  اروم 

(، املرافق B( و)Aم( وامللحقني )1111يورةو  21املن ت )إسط بوي 

 13 .......................................... م2111( لس ة 45لل رسوم املل   ر   )

 131 ............................................( ...4ملحق ) ومرفقات  التقرير املذتور (33

 11  رار اسلس املوافقة على مشروع القاروم املذتور من حةث املبدأ .... (34
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 اروم بش م ا ة ة الون ةة حلقوو اغرسام، )املعد   ضوء اش حاب 

 11 ............................................................. بقاروم املقدم من جملس ال واي(

 151 ..................................................................( ...5ملحق ) التقرير املذتور (37

مشروع توصةة الل  ة بعدم املوافقة على على  رار اسلس املوافقة  (32

 71 ............................................................................ القاروم من حةث املبدأ

تقرير جل ة الشنوم التشريعةة والقارورةة خبصوص مشروع  م ا شة (31

 اروم بتعديل بعس أح ام القاروم املدر ، الصادر باملرسوم بقاروم 

م، )املعد   ضوء اش حاب بقاروم املقدم من 2111( لس ة 11ر   )

 71 ......................................................................................... جملس ال واي(

 151 ..................................................................( ...1ملحق ) التقرير املذتور (41

مشروع توصةة الل  ة بعدم املوافقة على على  رار اسلس املوافقة  (41

 72 ........................................................................ القاروم من حةث املبدأ

تقرير جل ة الشنوم اخلارجةة م ا شة  رار اسلس املوافقة على ت جةل  (42

والدفاع واألمن الونين خبصوص مشروع  اروم بإصدار  اروم 

( لس ة 12رسوم املل   ر   )منسسا  اغصالب والت  ةل، املرافق لل 

 72 ..........................................القادمة ....................م؛ إىل اجللسة 2117

م ا شة التقرير الت  ةل  لل  ة الشنوم التشريعةة والقارورةة  (43

خبصوص مشروع  اروم بش م محاية املستتل ، املرافق لل رسوم 

م، ومشروع  اروم بش م محاية املستتل ، 2111لس ة  2املل   ر   

 72 ................... د   ضوء اش حاب بقاروم املقدم من جملس الشورى()املع

 111 ...........................................................( ...7ملحق ) التقرير املذتور (44
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تقرير وفد الشعبة الربملارةة املشارك   اجت اعا  إخطار اسلس ب (45

الل ام الفرعةة الدائ ة التابعة لل  عةة الربملارةة اآلسةوية واملع ةة 

 اابالشنوم اش تصادية والت  ةة املستدامة، وامل عقدة   موس و 

 11  م2111سبت رب  22إىل  11لتورية روسةا اشحتادية، خالي الفحة من 

تقرير وفد الشعبة الربملارةة املشارك   املنمتر الدول  اسلس بإخطار  (41

حوي مبادئ الصدا ة والتعاوم   آسةا، واجت اع الل  ة املع ةة حب اية 

حقوو الع اي املتاجرين   آسةا، وامل عقدين   جاوا الوسطى 

 11 ..... م2111سبت رب  21إىل  22ردورةسةا، خالي الفحة من إجب تورية 

   

   

   

   

   

   

  

 

  

 

  

 
 


