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مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم إخطار المجلس بإحالة  ( 4

لجنة الشؤون إلى  ؛م2018( لسنة 19رقم )واإلفالس، المرافق للمرسوم 

 5 ........................................................................................ المالية واالقتصادية

( من قانون 424) مشروع قانون بتعديل المادةإخطار المجلس بإحالة  ( 5

م، )المعد في ضوء 1976( لسنة 15العقوبات الصادر بالمرسوم رقم )

إلى لجنة الشؤون الخارجية  ؛االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 6 ................................................................................... والدفاع واألمن الوطني

لة  ( 6 حا بإ مادة )ال ال ين( إخطار المجلس  عديل ال قانون بت من مشررررررررروع 

م بشررررظن نظام انتخاض أعضرررراء 2002( لسررررنة 3المرسرررروم بقانون رقم )

المجالس البلدية، )المعد في ضرررررروء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

 6 .................................................... إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ؛الشورى(

( من المرسوم 11مشروع قانون بتعديل المادة )إخطار المجلس بإحالة  ( 7

م بشظن التظمين ضد التعطل، )المعد في 2006( لسنة 78بقانون رقم )

المقدم من مجلس النواض(،  «بصيغته المعدلة»ضوء االقتراح بقانون 

( لسنة 78ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

معد في ضوء االقتراح بقانون م بشظن التظمين ضد التعطل، )ال2006

 ............................................ إلى لجنة الخدمات ؛المقدم من مجلس النواض(
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مشررروع قانون بالتصررديق على قرار المجلس الموافقة بصررفة نهائية على  ( 9
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