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الجلسة، والغائبين عن الجلسة عن هذه  تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ( 2

 5 ...................................................................السابقة .........................................

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

م بتعديل بعض 2018( لسنة 58رسوم بقانون رقم )مإخطار اجمللس بإحالة  ( 4

م بشأن قواعد التسجيل والسالمة 2018( لسنة 2أحكام القانون رقم )

 6 ......... املرافق العامة والبيئةإىل جلنة  اخلاصة بالسفن الصغرية؛

قرار جملس الشورى قرار جملس النواب حول إخطار اجمللس بإحالة  ( 5

( لسنة 74( من القانون رقم )3مشروع قانون بتعديل املادة )خبصوص 

بقانون م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني، )املعد يف ضوء االقرتاح 2006

 7 .اخلدمات إىل جلنة  النواب(؛جملس املقدم من  ــ صيغته املعدلةــ 

( من قانون اخلدمة 18بتعديل املادة )مشروع قانون إخطار اجمللس بإحالة  ( 6

م، )املعد يف ضوء 2010( لسنة 48املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

الشؤون التشريعية إىل جلنة  ؛االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 7 ........................................................................................ والقانونية
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مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إخطار اجمللس بإحالة  ( 7

م، املرافق للمرسوم رقم 1976( لسنة 15الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 7 .. الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينإىل جلنة  ؛م2018( لسنة 38)

بقانون بشــأن إنشــاء مريب  طق لنقل وةراعة   االقرتاحبإحالة  إخطار المجلس ( 8

األعضـــاء البشـــرية، املقدم من أصـــداب الســـعادة األعضـــاء  عبدالر ن  مد 

أ د ســاا العريض، ومنى يوســؤ املؤيد، ومحيس  د    الديبتورومجشــري، 

 7 ..................................................... اخلدماتإىل جلنة ؛ الرميدي

ــوص قرار جملس النواب مناقشةةةة  (9 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصــــــ

حول قرار جملس الشــورى خبصــوص مشــروع قانون بشــأن الناافة العامة،   

 7 ....................................م .2014( لسنة 86املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 65 ........................................................................ (1 )ملحقالتقرير المذكور  (10

 52 ....... مجموعهفي  قانون المذكورمشروع القرار المجلس الموافقة على  (11

 57 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور بصفة نهائية ........ (12

ــوص  مناقشةةة  (13 ــؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصــ تقرير جلنة الشــ

م، 2001( لسنة  4( من املرسوم بقانون رقم ) 1مشروع قانون بتعديل املادة ) 

ــل األموال وبويل ا رهاب  ــأن حار ومكافدة ألســـ ــوء)املعد  ،بشـــ  يف ضـــ

 57 .. (النوابجملس من املقدم  ــ املعدلةبصيغته ــ بقانون االقرتاح 
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