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

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

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

 6 ....................... ي الجديد لميالدقرب حلول العام ابمناسبة المجلس بيان  ( 4

جلنة الشؤؤؤؤاخلا اية واة خلال وةأل خلاالو الخبصو   ؤؤؤؤخب   مناقشةة تقرير (  5

( لو وة خبا اللقخبدةت ال ؤؤؤة)  دةة  ؤؤؤخب   424لشؤؤؤ خلأل وة خبا ديل امل اةة)   

 ،  اةل  يف ضخبء االورتاح دقة خبا اةق   لو جملس  1976( لسنة  15 وم  

 6  ...................................................................... الشخب ى(

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

 24 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ ... ( 7

 ذكورمشروع القانون المقرار المجلس الموافقة على تأجيل مناقشة  ( 8

 32 ........................................................................................... لمزيد من الدراسة

جلنة الشؤؤؤؤاخلا اية واة خلال وةأل خلاالو الخبصو   ؤؤؤؤخب  مناقشةةة تقرير  (  9

( لو وة خبا اإلو اءات اجلنةئاة، الك ً  127ديل امل اةة)   لشؤؤؤ خلأل وة خبا 

 اةل  يف ضخبء االورتاح   ، 2002( لسنة  46ال ة)  دةة  خب  دقة خبا  وم     

 32 .... اةق   لو جملس النخباب( <د اغيه اةل لة>دقة خبا 

 74 ....................................................... (2)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (10
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تأجيل مناقشة التقرير طلب الحكومة قرار المجلس الموافقة على  (11

 35 ر ......................................................................................................... المذكو

( 14لشؤؤ خلأل وة خبا ديل امل اةة)   جلنة اي لةت   ؤؤخب  مناقشة تقرير  (12

  دشؤؤؤاا اةا ؤؤؤسؤؤؤةت ال ؤؤؤ اة  2015( لسؤؤؤنة 21لو اة  ؤؤؤخب  دقة خبا  وم  

اةق   لو  <د ؤؤؤؤؤاغيه اةل لة> اةل  يف ضؤؤؤؤؤخبء االورتاح دقة خبا  ،ايةصؤؤؤؤؤة

 35 ........................................................................ جملس النخباب(

 91 ........................................................ (3)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (13

 54 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. (14

المذكور لمزيد من قرار المجلس الموافقة على تأجيل مناقشةةة التقرير  (15

 56 الدارسة ...........................................................................................................

إخطار المجلس بتأجيل التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة  (16

( لسةةنة 37بخصةةوم مشةةروع قانون بتعديل بعك أحكام القانون رقم )

م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، )المعد في 2014

 المقدم من مجلس النواب(؛ <بصةةةةياته المعدلة>ضةةةةوء ااقتراا بقانون 

 56 ....إلى الجلسة القادمة ...................................................................................

لني ى القمة مناقشةةةة تقرير وفد مجلس الشةةةورى بشةةةأن المشةةةاركة في  (17

اللةةاة للنسؤؤؤؤؤؤؤؤةء القاة)اةت، اةنلق  يف ل انة والناخبمج وةصؤؤؤؤؤؤؤؤمة   خب اة 

 57 ........................  2018اخب اخب  8إىل  6لايخبا اة، خالل الفرت  لو 
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