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 الصفحة

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

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

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

 6 طنيالذكرى الثانية والعشرين لتأسيس الحرس الوبمناسبة المجلس بيان  ( 4

مشووورو  التقرير التكميلي للجنة املرافق العامة والبيئة خبصووو   مناقشة  (  5

م بشوو ن ظنميم 2014( لسوونة 37قان ن بتعديل بعض أحكام القان ن رقم )

)املعد يف ضووووووووووووووو   ا ق ا   ،عملية اسوووووووووووووووتحراة الرماا الب رية وبيع ا

 7  ............... املقدم من جملس الن اب( <بصيغته املعدلة>بقان ن

 81 ........................................................................ (1)ملحق التقرير المذكور  ( 6

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

قرار المجلس الموافقة على إعادة مشررررروع القانون المذكور إلى اللجنة  (  8

 42 الدراسة ...........................................................................................لمزيد من 

جلنة املرافق العامة والبيئة خبصووو   مشووورو  قان ن بتعديل مناقشة تقرير  (  9

( 13( من قان ن ظنميم املباني، الصوووووادر باملرسووووو م بقان ن رقم ) 20املادة )

املقدم   <بصووويغته املعدلة>)املعد يف ضووو   ا ق ا  بقان ن م، 1977لسووونة 

 43  ........................................................... من جملس الن اب

 103 ....................................................... (2)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (10

على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع قرار المجلس الموافقة  (11

 47 ...................................................من حيث المبدأ ............ المذكور القانون
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 الصفحة

بإضافة مادة جديدة   مشرو  قان ن  ظقرير جلنة اخلدمات خبص    مناقشة  (12

م بشوووو ن  2002( لسوووونة  47بقان ن رقم )مكرًرا( إىل املرسوووو م   23برقم )

)املعد يف ضووو   ا ق ا  بقان ن املقدم   ظنميم الصووو افة والعباعة والنشووور، 

 48 ................................................................. من جملس الن اب(

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

قرار المجلس الموافقة على توصررررية اللجنة بعدم الموافقة على مشررررروع  (14

 57 من حيث المبدأ ............................................................... المذكور القانون

خبصوو   مشوورو  قان ن بإضووافة بند جديد   ظقرير جلنة اخلدماتمناقشة  (15

م بشوووووو ن 2006( لسوووووونة 19( من القان ن رقم )24للفقرة )ب( من املادة )

  <بصووووويغته املعدلة>)املعد يف ضووووو   ا ق ا  بقان ن  ظنميم سووووو م العمل،

 57 ........................................................ املقدم من جملس الن اب(

 118 ........................................................ (4)ملحق المذكور ومرفقاته  التقرير (16

مشرررررروع  بعدم الموافقة علىقرار المجلس الموافقة على توصرررررية اللجنة  (17

 78 ................................................................ من حيث المبدأالقانون المذكور 

وفد جملس الشوووو رأ بشوووو ن املشووووار ة يف أعماا   بتقرير إخطار المجلس (18

، المنعقد في موسررررررررر و <املؤمتر الووودولي لتع ير النموووام ال ملووواني>

يونيو  5إلى  4عاصرررمة جميورية روسررريا اةتحادية، خالر الفترة من 

 78 .....................................................................................................م 2018

 


