
 فهرس املواضيع

 (2)  8املضبطة      م33/23/3023                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 7 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 2

 9 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 3

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

قرب حلول العام امليالدي اجلديد وعيد امليالد بيان اجمللس مبناسبة  ( 4

 20 ...............د ........................................................................................اجملي

( من القانون رقم 9مشروع قانون بتعديل املادة )بإحالة إخطار اجمللس  ( 5

جلنة الشؤون اخلارجية إىل  ؛م بشأن جوازات السفر2975( لسنة 22)

 23 ............................................................................ الوطين والدفاع واألمن

مشروع قاانون بتعاديل املاادة الرابعاة مان القاانون       بإحالة إخطار اجمللس  ( 6

)املعد يف  ،م بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي3008( لسنة 3رقم )

 23 ..  إىل جلنة اخلدمات ؛ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

( ماان 330دة )االقاارتاح بقااانون بشااأن تعااديل املاااإخطااار اجمللااس بإحالااة  ( 7

م، 2976( لسااانة 25قاااانون العقوباااات الصاااادر باملرساااوم بقاااانون رقااام )

إىل جلناة الشاؤون    واملقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري،

 23 ............................................................ الوطين اخلارجية والدفاع واألمن

( 33ات خبصااوا املرسااوم بقااانون رقاام )  اخلاادم مناقشااة تقرياار جلنااة  ( 8

( 29( مان القاانون رقاام )  43م بتعاديل البنااد ) اا( مان املااادة )   3022لسانة  

 23 .................................................. م، بشأن تنظيم سوق العمل3006لسنة 

 87 .....................................................................( 2)ملحق التقرير املذكور  ( 9

توصاااية الل ناااة بااارفب املرساااوم بقاااانون  علاااى املوافقاااة قااارار اجمللاااس  (20

 37 ...........املذكور ........................................................................................



 فهرس املواضيع

 (3)  8املضبطة      م33/23/3023                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

خبصااوا مشااروع قااانون  العامااة والبيئااة  جلنااة املرافااقتقرياار مناقشااة  (22

باملوافقاااة علاااى قاااانون )نظاااام( املستحضااارات البيطرياااة بااادول جملاااس  

( لسانة  45التعاون لدول اخلليج العربية، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 37 ...................................................................................................... م3023

 99 .....................................................( 3)ملحق  ومرفقاتهالتقرير املذكور  (23

 42 قرار اجمللس املوافقة على املشروع بقانون املذكور من حيث املبدأ ...... (23

املرافااق العامااة والبيئااة خبصااوا مشااروع قااانون    مناقشااة تقرياار جلنااة  (24

ظام( مزاولة املهن الطبية البيطرياة لادول جملاس    باملوافقة على قانون )ن

( لسانة  46التعاون لدول اخلليج العربية، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 63 ...................................................................................................... م3023

 233 .....................................................( 3ق )ملحومرفقاته  التقرير املذكور (25

 65 قرار اجمللس املوافقة على املشروع بقانون املذكور من حيث املبدأ ...... (26

جلنااة الشااؤون املاليااة واالقتصااادية خبصااوا ا ساااب   مناقشااة تقرياار  (27

م، 3022ساام  دي 32اخلتااامي املوحااد للدولااة للساانة املاليااة املنتهيااة يف    

م، والاذي  3022وتقرير أداء تنفيذ امليزانياة العاماة للدولاة للسانة املالياة      

 72 .................................................................................... أعدته وزارة املالية

 253 ....................................................( 4)ملحق  ومرفقاتهالتقرير املذكور  (28

 84 ................................................. توصية الل نةعلى قرار اجمللس املوافقة  (29

   

   

   
 


