
 فهرس المواضيع

المضبطة   م 16/7/2017                                 (1)                                3/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

37  

 الموضوع مقالر

 

 

 

 

 

 الصفحة

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

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

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

مشروع قانون بإصدار قانون األسرة )المعد إخطار المجلس بإحالة  ( 4

مجلس الشورى(؛ إلى لجنة في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

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

( من القانون 4مشروع قانون بتعديل المادة )إخطار المجلس بإحالة  ( 5

م بشأن االحتياطي لألجيال القادمة )المعد 2006( لسنة 28رقم )

المقدم من مجلس  ــبصيغته المعدلة  ــفي ضوء االقتراح بقانون 

؛ إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية النواب(

..................................................... 14 

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى إخطار المجلس بإحالة  ( 6

( من المرسوم بقانون 127بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة )

م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب، 2002( لسنة 54رقم )

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(؛ إلى 

 14 ...........................................................  ية والقانونيةنة الشؤون التشريعلج

مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية  ( 7

 15على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج 



 فهرس المواضيع

المضبطة   م 16/7/2017                                 (2)                                3/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

37  

 الموضوع مقالر

 

 

 

 

 

 الصفحة

 عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق

 م2017( لسنة 8للمرسوم رقم )

.............................................................. 

مشروع قانون بالموافقة قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على  ( 8

على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع األفعال غير 

المرافق للمرسوم رقم المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، 

 م2017( لسنة 9)

..................................................................................... 15 

مشروع قانون بالتصديق قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على  ( 9

على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة، 

 م2017( لسنة 16للمرسوم رقم ) افقالمر

............................................. 16 

مشروع قانون بالموافقة قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على  (10

على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل التفاقية 

رقم قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم 

 م2017( لسنة 17)

................................................................................... 16 



 فهرس المواضيع

المضبطة   م 16/7/2017                                 (3)                                3/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

37  

 الموضوع مقالر

 

 

 

 

 

 الصفحة

مشروع قانون بتعديل بعض قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على  (11

م بشأن تنظيم 1986( لسنة 15أحكام المرسوم بقانون رقم )

بقانون المقدم من مجلس السياحة، )المعد في ضوء االقتراح 

 16 ...................................................................................................... النواب(

للجنـة الشـؤون الماليـة واالقتصـادية تقريـر التكميلـي األول المناقشة  (12

م فـــي  ـــأن 2016( لســـنة 23بخصــوص المرســـوم بقـــانون رقــم )

 17 . .. العهد

 (1)ملحق التقرير المذكور  (13

................................................................... 92 

 28 المرسوم بقانون المذكور ........................قرار المجلس الموافقة على  (14

مشــروع الشــؤون الماليــة واالقتصــادية بخصــوص لجنــة مناقشــة تقريــر  (15

( لســـنة 15قـــانون بتعـــديل بعـــض أحكـــام المرســـوم بقـــانون رقـــم )

( 40افـــق للمرســـوم رقـــم )م بإصـــدار ســـندات التنميـــة، المر1977

 29  .... م2017لسنة 

 (2)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (16

................................................... 98 

مشروع القانون المذكور من حيث قرار المجلس الموافقة على  (17

 45 المبدأ ..........................................................................................................

 49 ... هقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع (18



 فهرس المواضيع

المضبطة   م 16/7/2017                                 (4)                                3/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

37  

 الموضوع مقالر

 

 

 

 

 

 الصفحة

 53 القانون المذكور بصفة نهائية ...قرار المجلس الموافقة على مشروع  (19

لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصــادية بخصــوص مشــروع  مناقشــة تقريــر (20

ــة للســنتين المــاليتين  ــة العامــة للدول ــاد الميةاني ــانون باعتم  2017ق

 م2017( لســــــــنة 36م، المرافــــــــق للمرســــــــوم رقــــــــم )2018و

...........................  53 

 (3)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (21

................................................... 114 

قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث  (22

 74 ..........................................................................................................المبدأ 

 84 ... هقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع (23

 87 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور بصفة نهائية ... (24

   
 


