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 الصفحة

 9 ............................................................ديباجة المضبطة .......................... ( 1

 13  ............................................................ تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ( 2

 14 الثامنة عشرة والخاصة ............... تينالجلس تيمضبطالتصديق على  ( 3

 أحكام بعض بتعديل بقانون االقتراحإخطار المجلس بإحالة  ( 4

 الداخلية الالئحة بشأن م2002 لسنة( 55) رقم بقانون المرسوم

 أحمد: األعضاء السعادة أصحاب من والمقدم الشورى، لمجلس

 إلى الزايد؛ جاسم ودالل البنمحمد، إسماعيل وبسام الحداد، مهدي

 14 ........................................................ والقانونية التشريعية الشؤون لجنة

 برقم جديدة مادة بإضافة بقانون االقتراح إخطار المجلس بإحالة ( 5

 رقم بقانون بالمرسوم الصادر العقوبات قانون إلى( مكررًا 189)

 إيلي دينا نانسي العضو سعادة من والمقدم م،1976 لسنة( 15)

 15 الوطني ........... واألمن والدفاع الخارجية الشؤون لجنة خضوري؛ إلى

 علي نوار: األعضاء السعادة أصحاب إخطار المجلس برسالة ( 6

 حمد وخميس الفاضل، عبداهلل جهاد والدكتورة المحمود،

 الزايد، جاسم ودالل عبداهلل، أحمد سعيد والدكتور الرميحي،

 قانون من( 12) المادة بتعديل بقانون االقتراح سحب طلب بشأن

 15 م ..................................2014 لسنة( 23) رقم بالقانون الصادر المرور
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 الصفحة

 بالتصديق قانون قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على مشروع ( 7

 البحرين مملكة حكومة بين عليهم المحكوم نقل اتفاقية على

 ( 44) رقم للمرسوم المرافق الهند، جمهورية وحكومة

 20 .............................................................................................م 2016 لسنة

 مشروع بخصوص والقانونية التشريعية الشؤون لجنة تقرير مناقشة ( 8

 المرافقين التفسيرية، ومذكرته البحرين مملكة دستور تعديل

 20 .............................................م 2017 لسنة( 7) رقم الملكي للمرسوم

 100 ................( .................................................1ملحق التقرير المذكور ) ( 9
مملكة البحرين  دستورعديل تقرار المجلس الموافقة على مشروع  (10

 68 ...........................................من حيث المبدأ ........ ومذكرته التفسيرية

مشروع تعديل دستور مملكة البحرين قرار المجلس الموافقة على  (11

 94 ..............................ه ...........................في مجموعومذكرته التفسيرية 

مشروع تعديل دستور مملكة البحرين قرار المجلس الموافقة على  (12

 98 ...............بصفة نهائية ........................................ومذكرته التفسيرية 

إخطار المجلس بتأجيل مناقشة بقية بنود جدول أعمال هذه الجلسة  (13

 98 .................................................................................إلى الجلسة القادمة 

  
 

 


