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 الصفحة    

 7 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 0

 9 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 4

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

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم إخطار اجمللس بإحالة  ( 4

م بشنن ن ت مننوم اننول العشننل  ومشننروع قننانون بتعننديل 4112( لسنن ة 09)

م بشنن ن 4112( لسنن ة 09قننم )( مننن القننانون ر 32الفقننرة )أ( مننن املننادة ) 

املقندمب منن    ت موم اول العشل )املعدين يف ضنوء اققااحنب بقنانونب   

 01 ........................................................إىل جل ة اخلدمات جملس ال واب(؛ 

قنننرار جملنننس ال نننواب حنننو  قنننرار جملنننس  إخطنننار اجمللنننس بإحالنننة  ( 5

ون باملوافقنننننة علنننننى قنننننانون )نمنننننام(  مشنننننروع قنننننانبشننننن ن  الشنننننورى

املستحضننرات البوطريننة بنندو  جملننس التعنناون لنندو  اخللننو  العربوننة     

إىل جل ننة املرافننق   ؛م4103( لسنن ة 45املرافننق للشراننوم امللكنن) رقننم )   

 01 ............................................................................................ العامة والبوئة

 قرار جملس ال واب حو  قرار جملس الشورى إخطار اجمللس بإحالة ( 2

مشروع قانون باملوافقة على قانون )نمام( مزاولة املهنن البوطرينة    بش ن

املرافق للشراننوم امللكنن) لننس التعنناون لنندو  اخللننو  العربوننة لنندو  جم

 01 ......................... إىل جل ة املرافق العامة والبوئة ؛م4103( لس ة 42رقم )

( 40جل ننة اخلنندمات  صننوو املراننوم بقننانون رقننم )  م اقشننة تقريننر  ( 7

 00 ........................... م بش ن ت موم مجع املا  لألغراض العامة4103لس ة 
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 الصفحة    

 94 ..................................................... (0)ملحق التقرير املذكور ومرفقاته  ( 8

 34 قرار اجمللس ت جول م اقشة املراوم بقانون املذكور ملدة أابوعب ..... ( 9

تقرينننر جل نننة الشنننيون اخلارجونننة والننندفاع واألمنننن النننو        م اقشنننة  ( 01

 صننوو مشننروع قننانون باملوافقنننة علننى ال مننام األااانن) للشركنننز       

اإلحصائ) لدو  جملس التعاون لدو  اخللو  العربوة  املرافق للشراوم 

 34 ............................................................... م4103( لس ة 85مللك) رقم )ا

 001 ..................................................... (4)ملحق التقرير املذكور ومرفقاته  (00

 32 ...... قرار اجمللس املوافقة على املشروع بقانون املذكور من حوث املبدأ (04

 38 ........... هقرار اجمللس املوافقة على املشروع بقانون املذكور يف جمشوع (03

 40 بقانون املذكور بصفة نهائوة ..........قرار اجمللس املوافقة على املشروع  (04

مواصننلة م اقشننة التقريننر التكشولنن) األو  للو ننة الشننيون اخلارجوننة        (05

صنننوو مشنننروع قنننانون يف  ننن ن جنننرائم  والننندفاع  واألمنننن النننو    

م  4119( لسنن ة 47احلااننا ايلنن)  املرافننق للشراننوم امللكنن) رقننم )    

)املعند يف ضنوء اققناا       ومشروع قانون بشن ن جنرائم احلاانا ايلن)    

 44 ............................................................. بقانون املقدم من جملس ال واب(

   

   

   
 


