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 الصفحة

 8 ..............................................................ديباجة المضبطة .......................... ( 1

 12 ............................................................... تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ( 2

 13 ................................................... ةالسابق الجلسة التصديق على مضبطة ( 3

 13 يوم الصحافة البحرينية .......................................بيان المجلس بمناسبة  ( 4

رسالة سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة  ( 5

والبيئة بشأن طلب اللجنة استرداد تقريرها الخاص بقرار مجلس 

النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن 

)المعد في  ،قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة

ألخذ موافقة  لس الشورى(ضوء االقتراح بقانون المقدم من مج

 19 .............المجلس .........................................................................................

 20 الموافقة على الطلب المذكور ........................................المجلس قرار  ( 6

المالية واالقتصادية بخصوص المرسوم لجنة الشؤون مناقشة تقرير  ( 7

 21 ........ م بشأن شركات الخاليا المحمية2016( لسنة 22بقانون رقم )

 81 .................................................. (1)ملحق  ومرفقاته التقرير المذكور ( 8

 38 قرار المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور ........................  ( 9

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص المرسوم مناقشة تقرير  (10

 39 ...................................... م في شأن العهد2016( لسنة 23بقانون رقم )
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 91 ................................................... (2)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (11

قرار المجلس الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد  (12

 65 من الدارسة ................................................................................................

تقرير تأجيل مناقشة طلب الحكومة قرار المجلس الموافقة على  (13

 لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون

م بشأن الضمان االجتماعي، )المعد في ضوء 2006( لسنة 18رقم )

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

 65 ................................................................................................جلسة قادمة 

تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول مناقشة  (14

( من 12قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة )

هيل وتشغيل م بشأن رعاية وتأ2006( لسنة 74القانون رقم )

المعاقين، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

 65 ....................................................................................................... النواب(

 100 ................................................................... (3)ملحق التقرير المذكور  (15

تمسك بقرار المجلس قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة بال (16

 77 ...من حيث المبدأ ................ القانون المذكور مشروعالسابق برفض 
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إخطار المجلس بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في  (17

متحدون لصياغة »القمة العالمية لرئيسات البرلمانات تحت شعار 

المنعقدة في أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية  «المستقبل

 77 ......................... م2016ديسمبر  13إلى  12خالل الفترة من  ؛المتحدة

في إخطار المجلس بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة  (18

اجتماع الجمعية العمومية التاسعة لالتحاد الكشفي أعمال 

للبرلمانيين العرب، المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر 

 77 ........................... م2016ديسمبر  29إلى  28خالل الفترة من  ؛العربية

  

 

  

 

  

 
 


