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 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة 
 

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

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................  ( 3
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  حالة  بإالمجلس  إخطار   ( 4

لسنة  19) أصحاب   2006(  من  المقدم  العمل،  سوق  تنظيم  بشأن 
المناعي،   أحمد  درويش  الأعضاء:  العرادي،  و السعادة  عبدالله  علي 

محمد  و ابتسام  المؤيد،  والدلال،  صالح  الدكتورة  الدكتورة ومنى يوسف 
 7 ............ .......... خدماتإلى لجنة ال؛ فاطمة عبدالجبار ال كوهجي

بقانون حالة  بإالمجلس  إخطار   (  5 المرسوم    الاقتراح  أحكام  بعض  بتعديل 
بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب   1989( لسنة  7بقانون رقم )

سالم  أحمد  الدكتور  الأعضاء:  السعادة  أصحاب  من  والمقدم  الأسنان، 
يض،   الدكتور  ودرويش أحمد المناعي،  وعبدالرحمن محمد جمشير،  والعر

 7 ...........   تالخدما  لجنة  إلى  ؛منى يوسف المؤيدو،  علي  محمد علي حسن
 12)  المادة  بشأن  والبيئة  العامة  المرافق  للجنة  التكميلي   التقرير  مناقشة ( 6

و(  مكررًا   أحكام  بعض  بتعديل  قانون   مشروع  من  المعادةالمستحدثة 
  واستغلال   صيد  تنظيم  بشأن  2002  لسنة(  20)  رقم   بقانون  المرسوم
ية   الثروة  وحماية  هاتبصيغ   ــ  بقوانين  الاقتراحات  ضوء  في  المعد)  ،البحر
 8 ................................  (النواب مجلس من المقدمة ــ المعدلة
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 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة 
 

   
   

 60 ................................   (1)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  ( 7
 9 ..... قرار المجلس الموافقة على طلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة  ( 8
 النواب   مجلس   قرار  بخصوص  والبيئة  العامة  المرافق  لجنةمناقشة تقرير   ( 9

 نسبة   تخصيص  بشأن  قانون  مشروع  بخصوص   الشورى  مجلس  قرار   حول 
ية  الجزر  سواحل  من%  50  ضوء  في  المعد)  ،عامة  كسواحل   الاستثمار

 10 .............. ( ...........النواب مجلس من المقدم بقانون الاقتراح
 67 ................................   (2)ملحق التقرير المذكور ومرافقاته  (10
 37 .............  المبدأ حيث  من المشروع رفضقرار المجلس الموافقة على  (11
(  3)  المادة  بتعديل   قانون  مشروع  بخصوص  الخدمات  لجنةمناقشة تقرير   (12

  لسنة (  24)  رقم   بقانون بالمرسوم  الصادر الاجتماعي التأمين قانون  من
 من  المقدم  ــ  المعدلة  بصيغته  ــ  بقانون  الاقتراح  ضوء  في  المعد)؛  م1976
 37 ...............................................  (النواب مجلس

 94 ................................   (3)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (13
 49 افقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ .... قرار المجلس المو (14
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 الصفحة 
 

 المادة   بتعديل  بقانون  الاقتراح  بخصوص  الخدمات  لجنة  تقرير  مناقشة (15
  العمل،   سوق  تنظيم  بشأن  م2006  لسنة(  19)  رقم   القانون  من(  24)

  بسام والدكتور    الفضالة،  خليفة  سبيكة:  السعادة  أصحاب  من  المقدم
  حسن  علي  محمد  الدكتورو  العرادي،  عبدالله  عليو  البنمحمد،  إسماعيل

 57 ........ علي ......................................................... 
 58 الموافقة على طلب مقدمي الاقتراح سحب الاقتراح المذكور   المجلس قرار (16

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


