
 فهرس املواضيع

 (0)   01 املضبطة     م22/5/2102                                                                                    2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 8 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 0

 02 ......................................................... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 2

 02 ..........................ى مضبطة اجللسة السابقة ..................التصديق عل ( 0

م بفض دور االنعقاد 2102( لسنة 22امللكي رقم )تالوة األمر  ( 4

ل التشريعي الرابع جمللسي الشورى العادي الثاني من الفص

 00 ................................................................................................والنواب

قارا  بقانو  بتعديل بعض أحكام االإخطار اجمللس بإحالة  ( 5

م بشأ  السجل التجاري، 2105لسنة  22املرسوم بقانو  رقم 

واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: خالد حسني املسقطي، 

والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أمحد املناعي، وصادق 

يد آل رمحة، ومجيلة علي سلما ؛ إىل جلنة الشؤو  املالية ع

 04 ............. واالقتصادية مع إخطار جلنة الشؤو  التشريعية والقانونية

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين تقرير جلنة الشؤو  مناقشة  ( 2

خبصوص مشروع قانو  بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من 

ن االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، املرافق املادة األوىل م

 04 .......................................................م 2105( لسنة 22للمرسوم رقم )

 82 .............................................. (0)ملحق التقرير املذكور ومرفقاته  ( 2

 21 القانو  املذكور من حيث املبدأ ... قرار اجمللس املوافقة على مشروع ( 8
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 الصفحة    

 22 .........  همشروع القانو  املذكور يف جمموععلى قرار اجمللس املوافقة  ( 2

 22 .......املذكور بصفة نهائية ... قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانو  (01

تقرير جلنة الشؤو  املالية واالقتصادية خبصوص مشروع مناقشة  (00

نو  بشأ  شراكات االستثمار احملدودة، املرافق للمرسوم قا

 ........................................................م 2105( لسنة 50امللكي رقم )
22 

 014 ..................................................... (2)ملحق التقرير املذكور ومرفقاته  (02

 02 ..وافقة على مشروع القانو  املذكور من حيث املبدأ ...قرار اجمللس امل (00

 42 .........  همشروع القانو  املذكور يف جمموععلى قرار اجمللس املوافقة  (04

 51 .......املذكور بصفة نهائية ... قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانو  (05

مناقشة تقرير جلنة الشؤو  املالية واالقتصادية خبصوص البيانات  (02

، م2104ديسمرب  00املالية جمللس الشورى للسنة املالية املنتهية يف 

 50 .......واليت مت تدقيقها من قبل ديوا  الرقابة املالية واإلدارية ..................

 202 ............................................................... (0)ملحق التقرير املذكور  ( 02

 22 ........قرار اجمللس املوافقة على توصية اللجنة ......................................... (08

مناقشة تقرير جلنة الشؤو  املالية واالقتصادية خبصوص البيانات  (02

، م2105ديسمرب  00يف  جمللس الشورى للسنة املالية املنتهيةاملالية 

 22 ......................... واليت مت تدقيقها من قبل ديوا  الرقابة املالية واإلدارية
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 الصفحة    

 250 ..................................................................... (4)ملحق التقرير املذكور  (21

 22 ..............................................قرار اجمللس املوافقة على توصية اللجنة ... (20

وفد جملس الشورى ململكة البحرين بشأ  املشاركة مناقشة تقرير  (22

يف اجللسة الثالثة من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 

األول للربملا  العربي، واليت عقدت أعماهلا يف مقر األمانة العامة 

العربية يف القاهرة ــ مجهورية مصر العربية، خالل جلامعة الدول 

 81 م ........................................................2102فرباير  22إىل  28الفارة من 

مناقشة تقرير وفد جملس الشورى ململكة البحرين بشأ  املشاركة  (20

املرأة يف »م 2102يف أعمال قمة املنتدى العاملي للنساء يف الربملانات 

، املنعقدة يف عّما  ــ اململكة األردنية «السياسة: التقدم خبطى حثيثة

 80 م ....................................2105مايو  2إىل  4اهلامشية، خالل الفارة من 

كلمة معالي رئيس اجمللس مبناسبة فض دور االنعقاد العادي الثاني  (24

 82 ..................................................................... من الفصل التشريعي الرابع

   

   

  

 
 


