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 على للتصويت عشرة السادسة الذكرى مناسبةبيان المجلس ب ( 4

 15 ................................................................................ الوطني العمل ميثاق

 م2016 لسنة( 21) رقم بقانون المرسومإخطار المجلس بإحالة  ( 5

 المركزي البحرين مصرف قانون أحكام بعض بتعديل

 إلى؛ م2006 لسنة( 64) رقم بالقانون الصادرة المالية والمؤسسات

 21 .......................................................... واالقتصادية المالية الشؤون لجنة

 مجلس قرار حول النواب مجلس قرار إخطار المجلس بإحالة ( 6
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 في المعد) المعاقين وتشغيل وتأهيل رعاية بشأن م2006 لسنة( 74)

 21 إلى لجنة الخدمات ؛(النواب مجلس من المقدم بقانون االقتراح ضوء

مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني  ( 7

بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين 

وروسيا االتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة 

 22 م .............................2016( لسنة 24المرافق للمرسوم رقم )للحرية، 

 105 ( .................................................1ملحق التقرير المذكور ومرفقاته ) ( 8
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المنعقدين في المعنية بشؤون الموظفين واألنظمة المالية للجمعية، 

سبتمبر  27إلى  26بنوم بنه عاصمة كمبوديا، خالل الفترة من 
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 101 ...........م ..........................................................................2016نوفمبر  2

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 
 


