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 الصفحة    

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

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

 11 ....................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة .............. (  3

مالالل امللبالالي بتعالالةني لالالعادة السالالةد محمالالوار علالالي ا  الالود عضالالو ا     تالالالوة األ ( 1

 11 الشهابي ....... مبجلس الشورى خلًفا لسعادة العضو صادق عبدالبليم

 11 أداء الة ني الدلتورية من قبل لعادة العضو السةد محموار علي ا  ود .. ( 5

م بتعالديل  2111( لسالةة  32بإحالالة املللالوم بقالامحموق رقالم )     إخطار اجمللس ( 1

م بشالال ق 2111( لسالالةة 11( مالالن القالالامحموق رقالالم ) 12البةالالد )(الالال( مالالن املالالادة ) 

 11 ..................................................اخلدمات .إىل جلةة تةظةم لوق الع ل؛ 

بإحالة مشلوع قامحموق باملوافقة على قامحموق )محمظام( البذور  إخطار اجمللس ( 1

والتقاوي والشتالت لدول جملس التعاوق لدول اخللةج العلبةة، امللافالق  

دفاع إىل جلةالة الشالنوق اخلارجةالة والال    م؛ 2112( لسةة 15لل للوم رقم )

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

بإحالالالة مشالاللوع قالالامحموق بتعالالديل بعالالن أحبالالام قالالامحموق       إخطالالار اجمللالالس  ( 8

م، امللافالالق 1111( لسالالةة 15العقوبالالات الصالالادر باملللالالوم بقالالامحموق رقالالم )   

م. ) إذاعالالالة ومحمشالالالل أخبالالالار   2111( لسالالالةة 111لل للالالالوم امللبالالالي رقالالالم )  

إىل جلةة الشنوق اخلارجةة والالدفاع  كاذبة، واحلق يف حلية التعبري (؛ 

 11 ......................................................................................واألمن الوطين ..
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 الصفحة    

مشالاللوع قالالامحموق بتعالالديل بعالالن أحبالالام قالالامحموق     بإحالالالة  إخطالالار اجمللالالس  ( 1

م، امللافالالق 1111( لسالالةة 15العقوبالالات الصالالادر باملللالالوم بقالالامحموق رقالالم )   

م. )إلالالالاءة الالالالتع ال الو ةفالالالة 2111( لسالالالةة 1لل للالالالوم امللبالالالي رقالالالم )

العامالالة، واجلالاللائم املبلالالة بسالالري العدالالالة(؛ إىل جلةالالة الشالالنوق اخلارجةالالة    

 21 ...........................................................................والدفاع واألمن الوطين .

سالالةد االالةاء اةالالى املولالالوي    البللالالالة لالالعادة العضالالو    إخطالالار اجمللالالس  (11

إىل جلةالة امللافالق العامالة    خبصوص تغالةري عضالويتم مالن جلةالة اخلالدمات      

 21 ......................................................................................................والبةئة .

اةاء سةد اللعادة العضو قلار اجمللس املوافقة على تغةري عضوية  (11

 22 .......اةى املولوي من جلةة اخلدمات إىل جلةة امللافق العامة والبةئة ..

لعادة العضو محموار علي ا  ود إىل قلار اجمللس املوافقة على امحمض ام  (12

 22 ..........................................................................عضوية جلةة اخلدمات ..

قلار اجمللس املوافقة بصفة محمهائةة على مشلوع قامحموق باملوافقة على  (13

تعديل بعن أحبام اتفاقةة ت لةس صةدوق الةقد الدولي، امللافق 

 23 .......................................م ........2111( لسةة 11لل للوم امللبي رقم )

ألمن الوطين تقليل جلةة الشنوق اخلارجةة والدفاع وامةاقشة  (11

خبصوص مشلوع قامحموق بالتصديق على اتفاقةة بني حبومة مملبة 

البحلين وحبومة جزر فارو، بش ق تبادل املعلومات يف املسائل 

 23 ...............م ....2112( لسةة 3الضليبةة، امللافق لل للوم امللبي رقم )

 121 ..................................................( ...1ملحق التقليل املذكور وملفقاتم ) (15
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 الصفحة    

 31 قلار اجمللس املوافقة على مشلوع القامحموق املذكور من حةث املبدأ ..... (11

 31 ........... قلار اجمللس املوافقة على مشلوع القامحموق املذكور يف جم وعم (11

واألمن الوطين مةاقشة تقليل جلةة الشنوق اخلارجةة والدفاع  (18

خبصوص مشلوع قامحموق بالتصديق عل اتفاقةة بني حبومة مملبة 

البحلين وحبومة مجهورية فةلةدا، بش ق تبادل املعلومات يف املسائل 

 31 .................م ..2112( لسةة 1الضليبةة، امللافق لل للوم امللبي رقم )

 132 ..................................................( ...2ملحق التقليل املذكور وملفقاتم ) (11

 12 قلار اجمللس املوافقة على مشلوع القامحموق املذكور من حةث املبدأ ..... (21

 11 ........... قلار اجمللس املوافقة على مشلوع القامحموق املذكور يف جم وعم (21

مةاقشة تقليل جلةة الشنوق اخلارجةة والدفاع واألمن الوطين  (22

خبصوص مشلوع قامحموق بالتصديق عل اتفاقةة بني حبومة مملبة 

البحلين وحبومة جليةلةد، بش ق تبادل املعلومات يف املسائل 

 11 ..................م .2112( لسةة 5الضليبةة، امللافق لل للوم امللبي رقم )

 115 ..................................................( ...3ملحق املذكور وملفقاتم )التقليل  (23

 55 قلار اجمللس املوافقة على مشلوع القامحموق املذكور من حةث املبدأ ..... (21

 51 ........... قلار اجمللس املوافقة على مشلوع القامحموق املذكور يف جم وعم (25

التب ةلي للجةة الشنوق التشليعةة والقامحمومحمةة مةاقشة التقليل  (21

خبصوص مشلوع قامحموق بتعديل بعن أحبام املللوم بقامحموق رقم 

م، بش ق الالئحة الداخلةة جمللس الشورى )املعد يف 2112( لسةة 55)

 51 .................................... اوء االقرتاح بقامحموق املقدم من جملس الشورى(
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 الصفحة    

 158 .................................................................( ...1ملحق املذكور )التقليل  (21

 11 ........... قلار اجمللس املوافقة على مشلوع القامحموق املذكور يف جم وعم (28

مةاقشة تقليل جلةة الشنوق التشليعةة والقامحمومحمةة خبصوص مشلوع  (21

م 2112( لسةة 21( من املللوم بقامحموق رقم )18قامحموق بتعديل املادة )

بإمحمشاء ا ب ة الدلتورية )املعد يف اوء االقرتاح بقامحموق املقدم من 

 11 .........................................................................................جملس الةواب( 

 111 ..................................................................( ...5ملحق التقليل املذكور ) (31

قلار اجمللس املوافقة على توصةة اللجةة بلفن مشلوع القامحموق  (31

 13 ..........................................................................املذكور من حةث املبدأ 

مةاقشة تقليل جلةة الشنوق املالةة واالقتصادية خبصوص احلساب  (32

م، 2111ديس رب  31اخلتامي املوحد للدولة للسةة املالةة املةتهةة يف 

م، والذي 2111املالةة وتقليل أداء تةفةذ املةزامحمةة العامة للدولة للسةة 

 13 ................................................................................... أعدتم وزارة املالةة

 112 ..................................................( ...1ملحق التقليل املذكور وملفقاتم ) (33

وصةة اللجةة باملوافقة على اعت اد احلساب قلار اجمللس املوافقة على ت (31

م، 2111ديس رب  31اخلتامي املوحد للدولة للسةة املالةة املةتهةة يف 

وتقليل أداء تةفةذ املةزامحمةة العامة للدولة للسةة املالةة املةتهةة بذات 

 81 ......................................................................................................التاريخ 
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 الصفحة    

مةاقشة تقليل جلةة الشنوق التشليعةة والقامحمومحمةة خبصوص االقرتاح  (35

جلةة حقوق »بإمحمشاء جلةة محموعةة دائ ة مبجلس الشورى مبس ى 

، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور صالح «اإلمحمساق

عبداللمحن حم د مجشري، وخلةل إبلا(ةم الذوادي، وعلي حم د، 

محد مبارك ومةرية عةسى بن (ةدي، وأمحد إبلا(ةم بهزاد، و

 81 .....(الة رمزي فايز .........والدكتورة عائشة لامل مبارك، والةعة ي، 

 211 .................................................................( ...1ملحق التقليل املذكور ) (31

 111 ..................................... قلار اجمللس إعادة التقليل املذكور إىل اللجةة (31

مةاقشة تقليل جلةة الشنوق التشليعةة والقامحمومحمةة خبصوص االقرتاح  (38

جلةة شنوق »بإمحمشاء جلةة محموعةة دائ ة مبجلس الشورى مبس ى 

 111 ادي ..................، واملقدم من لعادة العضو خلةل إبلا(ةم الذو«الشباب

 211 .................................................................( ...8ملحق التقليل املذكور ) (31

بقامحموق االقرتاح  جبواز محمظلقلار اجمللس املوافقة على توصةة اللجةة  (11

 112 ................................................................................................... املذكور

وفد الشعبة الربملامحمةة مل لبة البحلين خبصوص مةاقشة تقليل  (11

( لالحتاد الربملامحمي الدولي، 125املشاركة يف أع ال الدورة )

( لل جلس احلاكم لالحتاد، املةعقالدة يف 181واجت اعات الدورة )

 112 م ...............2111أكتوبل  11إىل  11بريق الال لويسلا، خالل الفرتة من 

   

  
 

 


