
 فهرس المواضيع

  3المضبطة   م 10/2017/ 22                        (1)                                4/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

 

 

 الصفحة

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

 11 ............................................................... تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ( 2

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

( من 24مشروع قانون بتعديل المادة )بإحالة إخطار المجلس  ( 4

إنشاء وتنظيم المناطق  م بشأن1999( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

الصناعية، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

 12 .....................................إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  ؛النواب(

المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون مناقشة تقرير لجنة  ( 5

م في 1996( لسنة 1( من المرسوم بقانون رقم )3بتعديل المادة )

بصيغته »شأن الكهرباء والماء، )المعد في ضوء االقتراح بقانون 

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

 68 ................................................... (1)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  ( 6

قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع  ( 7

 49 القانون من حيث المبدأ ............................................................................

لجنةة المرافةةق العامةة والبيئةةة بخصةوص مشةةروع قةةانون مناقشةة تقريةةر  ( 8

( لسةنة 1( مكةرراا إلةى المرسةوم بقةانون رقةم )6بإضافة مادة برقم )

( لسةنة 29افق للمرسوم رقم )م في شأن الكهرباء والماء، المر1996

 50 ......................................................................................................... م2015

 78 ................................................... (2)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  ( 9

قرار المجلس الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من  (10

 59 .......................................................................................................الدراسة 



 فهرس المواضيع

  3المضبطة   م 10/2017/ 22                        (2)                                4/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

 

 

 الصفحة

لجنةةةة الشةةةؤون الماليةةةة واالقتصةةةادية بخصةةةوص قةةةرار مناقشةةةة تقريةةةر  (11

مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشةأن مشةروع قةانون بتعةديل 

بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسةا  الماليةة 

م، )المعةد فةي ضةوء االقتةراح 2006( لسةنة 64الصادر بالقانون رقةم )

 60 ........................ نواب(المقدم من مجلس ال «بصيغته المعدلة»بقانون 

 93 ................................................................... (3)ملحق التقرير المذكور  (12

 المجلس قرارفقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس الموا (13

 64 ...............دأ السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المب

في الدورة مناقشة تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة  (14

الحادية والعشرين للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي، 

 11إلى  9والمنعقدة ببيرو  عاصمة جمهورية لبنان، خالل الفترة من 

 64 ............................................................................................ م2017فبراير 

في اجتماع مناقشة تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة  (15

اللجنة الخاصة بتأسيس البرلمان اآلسيوي واللجنة الدائمة المعنية 

بالشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية اآلسيوية، والمنعقد  

باكستان اإلسالمية، خالل الفترة من بإسالم آباد عاصمة جمهورية 

 64 ......................................................................... م2017مارس  15إلى  14

   

   

   

   
 


