
 فهرس املواضيع

 (1)  7 املضبطة     م8/2/2112                                                                                      1ر / الدو 4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 9 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 1

 12 ......................................................... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 2

 14 ..يق على مضبطة اجللسة السابقة ..........................................التصد ( 3

م بإحلاا  ؤانوا الساةابة باو ارة     2112( لسنة 9رقم )املرسوم  تالوة ( 4

م بإنشاااء ئة ااة 2112( لساانة 11املرسااوم رقاام )و .الصااناعة والترااارة

 12 ...................................................................... البحرين للثقافة واآلثار

لس بش ا استنرار الع ل اهررئابا الذا اسات دج رجاا    اجملبةاا  ( 2

 18 ............................................................... الشرطة يف منطقة املخارقة

س، مشروع قاانوا بشا ا املوااافاا واملقااية    بإبالة إخطار اجمللس  ( 6

 ؛ إىل جلنااااة م2113( لساااانة 81املرافااااق لل رسااااوم امللرااااا رقاااام )   

 19 ...............................................................الشنوا املالةة واالقتصادية 

مشااروع قااانوا بالتصااديق علااى اتفاقةااة باا  إخطااار اجمللااس بإبالااة  ( 7

ب اال دواج برومة مملرة البحرين وبرومة ئنغاريا بش ا جتنا 

الضاااريم ومنااار الت ااارا املاااالا بالنسااابة للضااارا ب علاااى الااادخل       

( 38والربوتوكااو  املرفااق ب ااا، املاارافق  لل رسااوم امللرااا رقاام )   

 19 ..الشنوا اخلارجةة والدفاع واألمن الوطين ؛ إىل جلنة م2114لسنة 



 فهرس املواضيع

 (2)  7 املضبطة     م8/2/2112                                                                                      1ر / الدو 4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

مشاااروع قاااانوا بالتصاااديق علاااى اتفاقةاااة   إخطاااار اجمللاااس بإبالاااة   ( 8

وبرومة مج ورياة  البحرين مملرة برومة وية ب  اخلدماا اجل

( لساانة 49)رقاام ، املرافااق لل رسااوم امللرااا  اهرسااالمةةباكسااتاا 

 19 ........... جلنة الشنوا اخلارجةة والدفاع واألمن الوطين؛ إىل م2114

مشاروع قاانوا بتعاديل بعاك أبراام قاانوا       إخطار اجمللس بإبالة  ( 9

( لسنة 12الصادر باملرسوم بقانوا رقم )املرافعاا املدنةة والترارية 

م؛ إىل 2118( لسااانة 88م، املرافاااق لل رساااوم امللراااا رقااام )  1971

 19 الشنوا التشريعةة والقانونةة ....................................................جلنة 

قانوا بتعديل بعك أبرام قانوا االقرتاح بإبالة إخطار اجمللس ب (11

ألندية االجت اعةة والثقافةة واهلة اا اخلااة العاملة اجل عةاا وا

يف مةداا الشباا والرياضة واملنسساا اخلااة الصادر باملرسوم 

م، واملقدم من أاحاا السعادة 1989( لسنة 21بقانوا رقم )

 األعضاء: الدكتورة ج اد عبداهلل الفاضل، نوار علا احمل ود،

عبداجلبار فاط ة رمزا فايز، ئالة ، سعةد أمحد عبداهللالدكتور 

 21 ..........................................................الروئرا؛ إىل جلنة اخلدماا 

قرار اجمللس املوافقة على إبالة االقرتاح بقانوا املذكور إىل جلنة  (11

 23 حبسب ما يراه مرتب اجمللس مناسًبا .................................. أخرى
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 (3)  7 املضبطة     م8/2/2112                                                                                      1ر / الدو 4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

مواااالة مناقشااة تقرياار جلنااة الشاانوا اخلارجةااة والاادفاع واألماان       (12

الاااوطين صصاااوع مشاااروع قاااانوا بتعاااديل بعاااك أبراااام قاااانوا  

يف »م. 1976( لسااانة 12العقوبااااا الصاااادر باملرساااوم بقاااانوا رقااام ) 

ؤااا ا جااارا م القتااال واهرخاااال  باحلةااااء واالعتاااداء علاااى أمااااكن      

ساااب وإفشااااء األسااارار   السااارن والت دياااد بالساااالح والقاااذج وال   

 «والسرقة واالبتةا  وخةانة األمانة واملراباة وإئانة اجمللاس الاوطين  

)املعد يف ضوء االقارتاح بقاانوا املقادم مان جملاس الناواا(. )ابتاداًء        

 23 ................................................................................... (321من املادة 

تقرير جلنة الشنوا املالةة واالقتصادية صصاوع البةانااا   قشة منا (13

م جمللاس الشاورى،   2113ديسا رب   31املالةة للسنة املالةة املنت ةة يف 

 66 ................... واليت مت تدقةق ا من قبل ديواا الرقابة املالةة واهردارية

 82 .....................................( ..........................1ملحق ) التقرير املذكور (14

 81 ................................................. تواةة اللرنةقرار اجمللس املوافقة على  (12

   

   

   

   

   
 


