
 فهرس المواضيع

  26المضبطة   م 23/4/2017                                 (1)                                3/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

 
 

 الصفحة

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

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

 14 تين السابقتين .........................................الجلس التصديق على مضبطتي ( 3

( 6انون بإضافة مادة برقم )قالمشروع إخطار المجلس بإحالة  ( 4

م في شأن 1996( لسنة 1إلى المرسوم بقانون رقم ) امكررً

إلى  ؛م2015( لسنة 29الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم )

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

( من 3مشروع قانون بتعديل المادة ) إخطار المجلس بإحالة ( 5

م في شأن الكهرباء والماء 1996( لسنة 1المرسوم بقانون رقم )

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

 14 ........................... إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ؛مجلس النواب(

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إحالة بإخطار المجلس  ( 6

( لسنة 21الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 «المعدلةبصيغته »م )المعد في ضوء االقتراح بقانون 2001

 15 .واالقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية  ؛من مجلس النواب(المقدم 

قانون بالتصديق مشروع قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على  ( 7

على بروتوكول تعديل االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين 

وحكومة المملكة المغربية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع 

التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق 

 18 ...................................................... م2016( لسنة 80للمرسوم رقم )
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 الصفحة

تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مناقشة  (  8

( من المرسوم بقانون رقم 222مشروع قانون باستبدال المادة )

م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب )المعد 2002( لسنة 54)

 19 ...................... في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 77 ................................................................... (1)ملحق التقرير المذكور  ( 9

توصية اللجنة برفض مشروع القانون  قرار المجلس الموافقة على (10

 31 ................................................................المذكور من حيث المبدأ .......
التقريةةر التكميلةةي ال ةةاني للجنةةة المرافةةق العامةةة والبيئةةة  مناقشةةة (11

بخصوص مشروع قانون بشأن النظافةة العامةة، المرافةق للمرسةوم 

 32  ......................................................... م2014( لسنة 86الملكي رقم )

 82 ................................................................... (2)ملحق التقرير المذكور  (12

تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص مشروع مناقشة  (13

( لسنة 28قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

م بشأن المعامالت اإللكترونية، المرافق للمرسوم 2002

 57 ..................................................... م2015( لسنة 28الملكي رقم )

 102 ................................................... (3)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (14

15) 
على مشروع القانون المذكور من حيث قرار المجلس الموافقة 

 66 .......................................................................................................... المبدأ
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 الصفحة

 74 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموعة ... (16

إخطار المجلس بتقرير وفد مجلس الشورى بشأ، المشاركة في  (17

العربي المنعقد في القاهرة عاصمة اجتماعات االتحاد البرلماني 

 75 م ...2016سبتمبر  9إلى  6جمهورية مصر العربية، خالل الفترة من 

 في ةالمشاركبشأن وفد مجلس الشورى المجلس بتقرير إخطار  (18

المؤتمر الكشفي العربي ال امن والعشرين لالتحاد الكشفي 

عمان، للبرلمانيين العرب المنعقد في مسقط عاصمة سلطنة 

 75 م .......................................2016 نوفمبر 10إلى  5خالل الفترة من 

   

   

   

   
 


