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 الصفحة

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

 5 ................................................................... تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ( 2

 5 ......التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ................................................. ( 3

 تجارة غرفة النتخابات الديمقراطية باألجواء باإلشادةالمجلس  بيان ( 4

 6 ............................................................................................. البحرين وصناعة

بتعديل بعض أحكام المرسوم  مشروع قانونإخطار المجلس بإحالة  ( 5

م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى 2002( لسنة 55بقانون رقم )

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

 7 .........................................................................  الشؤون التشريعية والقانونية

ا ( مكرر36ًبإضرررافة مادة برقم ) مشرررروع قانونإخطار المجلس بإحالة  ( 6

( لسنة 24إلى قانون التأمين االجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

المقدم من « بصيغته المعدلة»م )المعد في ضوء االقتراح بقانون 1٩76

 7 ..............................................................إلى لجنة الخدمات  ؛مجلس النواب(

مشررررروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم إخطار المجلس بإحالة  ( 7

م بشررأن تنميم عملية اسررتخرار الرماب البحرية وبيع ا 2014( لسررنة 37)

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

 8 ......................................................إلى لجنة المرافق العامة والبيئة  ؛النواب(
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الشررؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصررو  لجنة مناقشررة تقرير  ( 8

مشرررروع قانون بالموافقة على القانون )النمام( الموحد لمكافحة الغ  

التجاري لدوب مجلس التعاون لدوب الخليج العربية، المرافق للمرسرررررررروم 

 8 ..................................................................................م 2017( لسنة 38رقم )

 86 ......................................................... (1)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  ( ٩

 20 أ ..من حيث المبدالمذكور قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون  (10

 40 في مجموعه........... المذكورقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون  (11

مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصو  مشروع قانون  (12

م بشررأن 1٩٩٩( لسررنة 28( من المرسرروم بقانون رقم )24بتعديل المادة )

معد في ضرررروء االقتراح بقانون لإنشرررراء وتنميم المناطق الصررررناعية، ) ا

 41 ........................................... (المقدم من مجلس النواب «بصيغته المعدلة»

 106 ......................................................... (2)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (13

 65 .. من حيث المبدأالمذكور مشروع القانون قرار المجلس الموافقة على  (14

 6٩ ......مجموعه المذكور في مشروع القانون قرار المجلس الموافقة على  (15

مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصو  مشروع قانون  (16

( من قرانون اإلجراءات أمرام المحراكم الشرررررررررعيرة 34بتعرديرل المرادة )

م، )المعد في ضرررروء 1٩86( لسررررنة 26بالمرسرررروم بقانون رقم )الصررررادر 

 6٩ االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( ...................................................
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 123 ......................................................................... (3)ملحق التقرير المذكور  (17

 80 من حيث المبدأ ..المذكور قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون  (18

 82 ........مجموعه قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في  (1٩

تقرير عن زيارة صرررراحبات السررررعادة عضرررروات مجلس الشررررورى  مناقشررررة (20

لنميرات ن في مجلس الشررررورى بالمملكة العربية السررررعودية الشررررقيقة، 

 88  .................م ................................2017نوفمبر  16إلى  13خالب الفترة من 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


