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

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

 14 ...................السابقة ..............................الجلسة  مضبطةالتصديق على  ( 3

قانون بشأن منح نسبة من أراضي إخطار المجلس بإحالة مشروع  ( 4

الدفان البحري للمشاريع اإلسكانية )المعد في ضوء االقتراح 

إلى لجنة  ؛المقدم من مجلس النواب( «بصيغته المعدلة»بقانون 

 14 .............................................................................المرافق العامة والبيئة 

قااارار مجلاااس الناااواب حاااو  قااارار مجلاااس إخطاااار المجلاااس بإحالاااة  ( 5

مشاااروع قاااانون بشاااأن قواعاااد التساااجيل والساااالمة الشاااورى بشاااأن 

الخاصة بالسفن الصغيرة، )المعد في ضوء االقتاراح بقاانون المقادم 

 15 ...................... لى لجنة المرافق العامة والبيئة(إ ؛من مجلس الشورى(

الموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون بشأن قرار المجلس  ( 6

ي عاستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطنا

واإلخصاب، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

 15 .....النواب( ................................................................................................

مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني  ( 7

نقل المحكوم بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية 

  ،وحكومة جمهورية الهندحرين عليهم بين حكومة مملكة الب

 15 ...............م .............................2016( لسنة 44المرافق للمرسوم رقم )
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 90 ................................................. (1)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  ( 8
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 28 ........................................................................................................المبدأ 

 45 . هقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع (10

مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص مشروع  (11

أحكام قانون مصرف البحرين المركزي قانون بتعديل بعض 

م، 2006( لسنة 64والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )

المقدم من  «بصيغته المعدلة»)المعد في ضوء االقتراح بقانون 

 46 مجلس النواب( ........................................................................................

 105 ................................................. (2)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (12

قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون  (13

 82 ..........................المذكور من حيث المبدأ ...........................................

 والبيئة العامة المرافق لجنة تقريرتأجيل مناقشة ب المجلسإخطار  (14

 لسنة( 3) رقم بقانون المرسوم بتعديل بقانون االقتراح بخصوص

 لجنة تقريرو البلدية، المجالس أعضاء انتخاب بشأن م2002

 بعض بتعديل بقانون االقتراح بخصوص واالقتصادية المالية الشؤون

 السجل بشأن م2015 لسنة( 27) رقم بقانون المرسوم أحكام

 82 .........................................إلى الجلسة القادمة ........................ ؛التجاري
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االجتماع البرلماني تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في مناقشة  (15

بمناسبة انعقاد مؤتمر األمم المتحدة حو  تغير المناخ، المنعقد في 

 83 .................. م2016نوفمبر  13بالمملكة المغربية بتاريخ مراكش اا 

االجتماع الثاني  تقرير وفد مجلس الشورى المشارك فيمناقشة  (16

للمجلس التنفيذي، والجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية 

، والمنعقدين «تعزيز السلم والتنمية المستدامة»اآلسيوية بعنوان 

نوفمبر  28في سييم ريب اا بمملكة كمبوديا، خال  الفترة من 

 83 ..................................................................ديسمبر ........................ 1إلى 

إخطار المجلس بتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعما   (17

منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وورشة التدريب الثانية 

  الهجرة الدولية والتحركات السكانية في المنطقة»حو  

عاصمة جمهورية مصر العربية،  القاهرةفي ، المنعقدين «العربية

 83 ........................................م 2016ديسمبر  21إلى  20خال  الفترة من 

   

   

   

   

  

 
 


