
 فهرس المواضيع

 23المضبطة    م25/3/2018                        (أ)                                4/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

  
 

 

 الصفحة

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

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

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

( 18مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )إخطار المجلس بإحالة  ( 4

م بشأن جوازات السفر، 1٩٧5لسنة  (11إلى القانون رقم ) امكررً

إلى لجنة الشؤون الخارجية  ؛م201٦( لسنة ٧٩المرافق للمرسوم رقم )

 5 ...................................................................................والدفاع واألمن الوطني 

قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام إخطار المجلس بإحالة  ( 5

( لسنة 12المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون  ؛م201٧( لسنة 31م، المرافق للمرسوم رقم )1٩٧1

 ٦ ........................................................................................ التشريعية والقانونية

( من المرسوم 10مشروع قانون بتعديل المادة )لمجلس بإحالة إخطار ا ( ٦

)المعد في ضوء  ،م بشأن الميزانية العامة2002( لسنة 3٩بقانون رقم )

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

 ٦ ........................................................................... الشؤون المالية واالقتصادية

( من المرسوم 32مشروع قانون بتعديل المادة )إخطار المجلس بإحالة  ( ٧

)المعد في ضوء  ،م بشأن الميزانية العامة2002( لسنة 3٩بقانون رقم )

لجنة الشؤون المالية إلى ؛ (االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب

 ٦ ..................................................................................................... واالقتصادية



 فهرس المواضيع

 23المضبطة    م25/3/2018                        (ب)                                4/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

  
 

 

 الصفحة

على مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية  ( 8

الكيميائية بشأن االتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر األسلحة 

 ٦ م.201٧( لسنة 5٦امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم )

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون مناقشة تقرير  ( ٩

م بشووووأن 2002( لسوووونة 55بتعديل بعض أحكام المرسوووووم بقانون رقم )

االقتراح بقانون الالئحة الداخلية لمجلس الشوووووووورى، )المعد في ضووووووووء 

 ٧ ........................................................................... المقدم من مجلس الشورى(

 ٧0 ......................................................................... (1)ملحق التقرير المذكور  (10

رفض مشوووووووروع القانون المذكور من حي   قرار المجلس الموافقة على  (11

 48 ......المبدأ ........................................................................................................

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مناقشة  (12

قانون المرور الصوووادر بالمرسووووم ( من 4٧مشوووروع قانون بتعديل المادة )

م، )المعد في ضوووووووووء االقتراح بقانون 2014( لسوووووووونة 23بقانون رقم )

 48 ............................................................................. المقدم من مجلس النواب(

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

ية اللجنة برفض مشووووووووروع (14 القانون  قرار المجلس الموافقة على توصوووووووو

 5٦ .........من حي  المبدأ ................................................................... المذكور

تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم مناقشة  (15

( مكررًا إلى قانون التأمين االجتماعي، الصوووادر بالمرسووووم بقانون 3٦)

بصوووويغته »م، )المعد في ضوووووء االقتراح بقانون 1٩٧٦( لسوووونة 24رقم )

 5٧ ............................................................. المقدم من مجلس النواب( «المعدلة



 فهرس المواضيع

 23المضبطة    م25/3/2018                        (ت)                                4/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

  
 

 

 الصفحة

 ٩5 ......................................................... (3)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (1٦

 ٦3 من حي  المبدأ ..المذكور قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون  (1٧

 ٦٧ .......مجموعه قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في  (18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


