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 الصفحة    

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

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

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

سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير إخطار اجمللس برسالة  ( 4

شؤؤنوجم جملسؤؤش الشؤؤورى والاؤؤوا  واملررؤؤق ب ؤؤا مرسؤؤوماجم  ؤؤادراجم عؤؤن    

م، ور ؤؤ  2112( لسؤؤاة 33حضؤؤرة  ؤؤاحال اجلاللؤؤة امللؤؤر املفؤؤدى ر ؤؤ  )  

م بتحديؤؤد وزيؤؤر مسؤؤنو  أمؤؤام السؤؤلطة التشؤؤريعية عؤؤن 2112ة ( لسؤؤا34)

 14 ........................................ شركة البحرين القابضة و ادوق العمل

علؤى مشؤروق  ؤانوجم بالتصؤديق علؤى       رار اجمللس املوارقة بصفة ن ائيؤة   ( 5

اتفؤؤؤا يل القؤؤؤرم والضؤؤؤماجم ملشؤؤؤروق تطؤؤؤوير شؤؤؤب ة نقؤؤؤل امليؤؤؤا  بؤؤؤني   

ة ممل ؤؤؤة البحؤؤؤرين والصؤؤؤادوق العربؤؤؤش لي ؤؤؤاء ا  تصؤؤؤاد   ح ومؤؤؤ

 14 ........................................................................................... وا جتماعش

علؤى مشؤروق  ؤانوجم بالتصؤديق علؤى       رار اجمللس املوارقة بصفة ن ائيؤة   ( 6

اجم لتمويل مشروق تطوير شب ة اتفا يات ا ستصااق والوكالة والضم

 15 ...... نقل امليا  بني ح ومة ممل ة البحرين والبار اإلسالمش للتامية

تقريؤؤر جلاؤؤة الشؤؤنوجم املاليؤؤة وا  تصؤؤادية مصؤؤو  املرسؤؤوم     ماا شؤؤة  ( 3

م بتعديل بعض أح ام املرسوم بقانوجم ر ؤ   2111لساة  22بقانوجم ر   

 15 ............................................ م بإ دار سادات التامية1233لساة  15

 25 ..................................................... (1)ملحق التقرير املذكور ومررقاته  ( 8

ملزيؤؤد مؤؤن  التقريؤؤر اسؤؤاداد طلؤؤال اللةاؤؤة    ؤؤرار اجمللؤؤس املوارقؤؤة علؤؤى   ( 2

 35 ............................................................................. البحث مع وزارة املالية
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 الصفحة    

تقريؤؤؤر جلاؤؤؤة الشؤؤؤنوجم الارجيؤؤؤة والؤؤؤدراق واألمؤؤؤن الؤؤؤوط        ماا شؤؤؤة  (11

م بتعؤديل بعؤض أح ؤام    2111لسؤاة   33مصو  املرسوم بقانوجم ر ؤ   

 35 .............................م بشأجم جوازات السفر.1235لساة  11القانوجم ر   

 113 ..................................................... (2)ملحق التقرير املذكور ومررقاته  (11

 41 ..........نداء با س  . قانوجم املذكوراملرسوم ب رار اجمللس املوارقة على  (12

13) 

 

التقريؤؤؤؤر الت ميلؤؤؤؤش للةاؤؤؤؤة الشؤؤؤؤنوجم التشؤؤؤؤريعية والقانونيؤؤؤؤة ماا شؤؤؤؤة 

م بشؤؤؤأجم ضؤؤؤواب   2111( لسؤؤؤاة 36جم ر ؤؤؤ  )مصؤؤؤو  املرسؤؤؤوم بقؤؤؤانو 

 41 .......... استحقاق رواتال ومزايا موظفش اهليئات واملنسسات احل ومية

 116 ................................................................ (3)ملحق  التقرير املذكور (14

بقؤؤؤانوجم املرسؤؤؤوم التصؤؤؤويل علؤؤؤى تأجيؤؤؤل املوارقؤؤؤة علؤؤؤى  ؤؤؤرار اجمللؤؤؤس  (15

 34 املذكور...................................................................................................

تقرير جلاؤة الشؤنوجم الارجيؤة والؤدراق     ماا شة اجمللس بتأجيل إخطار  (16

واألمن الوط  مصو  مشروق  انوجم بتعديل بعض أح ؤام املرسؤوم   

ة غسؤؤؤل األمؤؤؤوا  م بشؤؤؤأجم حوؤؤؤر وم ارحؤؤؤ2111اة لسؤؤؤ 4بقؤؤؤانوجم ر ؤؤؤ  

م )املعؤد   ضؤوء   2116لسؤاة   54ومتويل اإلرها  واملعد  بالقانوجم ر ؤ   

ا  ااح بقؤانوجم املقؤدم مؤن جملؤس الشؤورى(، ومشؤروق بقؤانوجم بتعؤديل         

م بشؤأجم حوؤر األمؤوا     2111لساة  4بعض أح ام املرسوم بقانوجم ر   

 34 ....... م2111لساة  111ومتويل اإلرها ، املرارق للمرسوم املل ش ر   
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 الصفحة    

تقريؤؤؤر جلاؤؤؤة الشؤؤؤنوجم الارجيؤؤؤة والؤؤؤدراق واألمؤؤؤن الؤؤؤوط        ماا شؤؤؤة  (13

مصو  مشؤروق  ؤانوجم باملوارقؤة علؤى انضؤمام ممل ؤة البحؤرين إ         

معاهؤؤدة إلغؤؤاء شؤؤرد التصؤؤديق علؤؤى الوةؤؤائق العامؤؤة األجابيؤؤة، املرارؤؤق   

 35 ............................................ م2111لساة  112للمرسوم املل ش ر   

 125 ..................................................... (4)ملحق التقرير املذكور ومررقاته  (18

 81  رار اجمللس املوارقة على املشروق بقانوجم املذكور من حيث املبدأ ....  (12

 82 ...... رار اجمللس املوارقة على املشروق بقانوجم املذكور   جمموعه ... (21

جلاؤة الشؤؤنوجم التشؤريعية والقانونيؤة مصؤو  ا  ؤؤااح     ماا شؤة تقريؤر    (21

بقانوجم بإ دار  انوجم املرارعؤات املدنيؤة والتةاريؤة، واملقؤدم مؤن سؤعادة       

 82 ............................................................ العضو ربا  عبدالايب العريض

 136 ............................................................... (5لحق )مالتقرير املذكور  (22

 21 ......................... مقدم املقاح بااء على طلال ا  ااح املذكور اساداد (23

تقريؤؤر ورؤؤد الشؤؤعبة ال ملانيؤؤة ململ ؤؤة البحؤؤرين بشؤؤأجم  إخطؤؤار اجمللؤؤس ب (24

، املاعقؤؤؤدة   «ابيؤؤؤة واؤؤؤديات ا الايعمؤؤؤل اللةؤؤؤاجم  »املشؤؤؤاركة   دورة 

 21 .................................. م2111نورم   24إ   23بريوت خال  الفاة من 

تقريؤؤر مم ؤؤل الشؤؤعبة ال ملانيؤؤة ململ ؤؤة البحؤؤرين        إخطؤؤار اجمللؤؤس ب  (25

عضوية اللةاة التافيذية لالااد ال ملانش العربش سعادة الاائال عبداهلل 

دوسؤؤؤر ، مصؤؤؤو  املشؤؤؤاركة   الؤؤؤدورة العاشؤؤؤرة للةاؤؤؤة      خلؤؤؤل ال

مؤؤؤؤار   4التافيذيؤؤؤؤة لالاؤؤؤؤاد، املاعقؤؤؤؤدة   دولؤؤؤؤة ال ويؤؤؤؤل بتؤؤؤؤاري     

 21 ...............................................................................................م.2112
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 الصفحة    

مل ؤؤة البحؤؤرين بشؤؤأجم إخطؤؤار اجمللؤؤس بتقريؤؤر ورؤؤد الشؤؤعبة ال ملانيؤؤة مل  (26

املشاركة   املنمتر ال امن عشر لالااد ال ملانش العربش، املاعقؤد    

 21 م ............................2112مار  6إ   5دولة ال ويل خال  الفاة من 

بيؤؤاجم اجمللؤؤس بشؤؤأجم شؤؤةال وإدانؤؤة الؤؤتفةريات اإلرهابيؤؤة   مؤؤاطقل         (23  

 22 .................................................................العدلية والقضيبية .........

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


