
 
 فهرس المواضيع 

 2مضبطة الجلسة   م2021/ 10/ 17                  (  أ)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 

 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة 
 
 

 1 .... .........................ديباجة المضبطة ........................  ( 1
، والغائبين عن الجلسة  عن هذه الجلسة ن  يالمعتذر تلاوة أسماء الأعضاء   ( 2

 5 ... .. ... .............. ........... . ......... ......... ...................   السابقة 
 5 ........................ ...التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ...... ( 3
يف ...........................  بيان المجلس (  4  6 بمناسبة المولد النبوي الشر
المجلس   ( 5   بند   بإضافة  م 2021  لسنة(  12)  رقم   بقانون  المرسومبإخطار 

 بقانون   المرسوم  من(  8)  المادة  من)ج(    الفقرة  إلى(  6)  برقم   جديد
 7 .................  التعطل ضد التأمين بشأن م2006 لسنة( 78)  رقم 

  مدققي   بشأن  م2021  لسنة (  15)  رقم المرسوم بقانون  بإخطار المجلس   ( 6
 7 ...............................................   الخارجيين الحسابات

بتعديل بعض    م2021( لسنة  16المرسوم بقانون رقم )بإخطار المجلس   ( 7
( لسنة  36أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم )

 7 ..............................................................     م 2012
  بعض   بتعديل  م2021  لسنة (  17)  رقم المرسوم بقانون  بإخطار المجلس   ( 8

 جامعة  وتنظيم  بإنشاء  م1986  لسنة(  12)  رقم   بقانون  المرسوم  أحكام
ين  7 .............................................................  البحر



 
 فهرس المواضيع 

 2مضبطة الجلسة    م17/10/2021                  (  ب)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 

 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة 
 
 

بتعديل بعض    م2021( لسنة  18)  رقم المرسوم بقانون  بإخطار المجلس   ( 9
( رقم  القانون  لسنة  51أحكام  المهن   م2014(  مزاولة  تنظيم  شأن  في 

 7 ..............................................................  الهندسية 
  بعض   بتعديل  م2021  لسنة (  19)  رقم المرسوم بقانون  بإخطار المجلس   ( 10

 7 ...   الأوسمة شأن في م 1976 لسنة( 19) رقم  بقانون موالمرس أحكام
بتعديل بعض    م2021( لسنة  20)  رقم المرسوم بقانون  بإخطار المجلس   (11

( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  ية  التجار الشركات  قانون  (  21أحكام 
 7 ........................................................  م2001لسنة  

  بعض   بتعديل  م2021  لسنة (  21)  رقم بقانون  بالمرسوم    إخطار المجلس ( 12
 7 .. . العمل سوق تنظيم بشأن  م2006 لسنة( 19) رقم  القانون أحكام

 قانون  بإصدار  م2021  لسنة(  22)  رقم بقانون  بالمرسوم    إخطار المجلس (13
ية  المدنية المواد في التنفيذ  7 ......... ...........................  والتجار

  بعض   بتعديل  م2021  لسنة (  23)  رقم بقانون  بالمرسوم    إخطار المجلس (14
 7 . ... ..  م2012 لسنة( 37) رقم  بالقانون  الصادر الطفل قانون  أحكام

 المادة  بتعديل م2021  لسنة( 24) رقم بقانون  بالمرسوم  إخطار المجلس (15
بات  بشأن  م2017  لسنة (  18)  رقم  القانون  من(  13)   والتدابير   العقو

 8 ...............................................................   البديلة



 
 فهرس المواضيع 

 2مضبطة الجلسة    م17/10/2021                  (  ت)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 

 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة 
 
 

بتعديل بعض    م2021( لسنة  25بقانون رقم )بالمرسوم    إخطار المجلس (16
بشأن مهام واختصاصات الهيئة    م2006( لسنة  10أحكام القانون رقم )

وتعديل   م2005( لسنة  63المنشأة بالمرسوم رقم )  الوطنية للنفط والغاز
( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  لسنة  42بعض  شركة    م1999(  بإنشاء 

ين  8 .........................................................  نفط البحر
بتعديل بعض    م2021( لسنة  26بقانون رقم )بالمرسوم    إخطار المجلس (17

( رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  30أحكام  ين    م2009(  البحر غرفة  بشأن 
ية ية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمار  8 ........ ...........  لتسو

بتعديل بعض    م2021لسنة  (  27بقانون رقم )بالمرسوم    إخطار المجلس (18
( لسنة  42أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 8 م ............................................................... 2002
بتعديل بعض    م2021( لسنة  28بقانون رقم )بالمرسوم    إخطار المجلس (19

ية الصادر بالمرسوم بقانون  أحكام قانون الإثبات في المواد ال مدنية والتجار
 8 م ........................................... 1996( لسنة 14رقم )

على   (20 نهائية  بصفة  الموافقة  المجلس   جديد  بند  بإضافة  قانون  مشروعقرار 
 المجتمع   حماية  بشأنم  2006  لسنة(  58)  رقم   القانون  من(  2)  المادة  إلى
  مجلس   من  المقدم   بقانون  الاقتراح   ضوء  في  المعد)   الإرهابية،   الأعمال  من

 8 ........... . .........................................................   ( النواب 



 
 فهرس المواضيع 

 2مضبطة الجلسة    م17/10/2021                  (  ث)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 

 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة 
 
 

(  1)  المادة  بتعديل  قانون  مشروع قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على   (21
  التجاري،   السجل  بشأن  م2015  لسنة(  27)  رقم  بقانون  المرسوم  من

 9 .......... .  (الشورى  مجلس   من  المقدم  بقانون   الاقتراح   ضوء  في  المعد)
  مقدم ال  السامي،  المل كي  الخطاب  على  الرد  مشروع  إعداد  لجنة  تشكيل (22

 9 ................................  المجلس مكتب قبل من بشأنه اقتراح
 مكتب   قبل  من  بشأنه  اقتراح  مقدمال  الدائمة،  النوعية  المجلس  لجان  تشكيل (23

 10 ........................................................ .............   المجلس 
بعة  انتخاب (24 من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشح ين لتمثيل المجلس   أر

 13 ....... ............................. في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
  الدائمة   النوعية   اللجان  رؤساء  انتخابات  عنه  أسفرت  بما  المجلس  إخطار (25

 13 ..............................................................   ونوابهم 
   
   
   
   
   

 


