
 
 فهرس المواضيع 

 الثانيةمضبطة الجلسة   م2020/ 10/ 18                  (  أ)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة

   
 1 .............................ديباجة المضبطة ........................ ( 1
رتلاوة أسماء الأعضاء  ( 2 ، والغائبين عن الجلسة عن هذه الجلسةن يالمعتذ

 5 ..............................................................  السابقة
 5 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ................................. ( 3
م بإضافة 2020( لسنة  20المرسوم بقانون رقم )  إخطار المجلس بإحالة ( 4

( من المرسوم بقانون 8( إلى الفقرة )ج( من المادة )4بند جديد برقم )
 6 ................. بشأن التأمين ضد التعطلم 2006( لسنة 78رقم )

م بشأن 2020( لسنة 21رقم ) المرسوم بقانون إخطار المجلس بإحالة ( 5
 6 .. صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية

م بإدراج 2020( لسنة  22بقانون رقم )  المرسوم  إخطار المجلس بإحالة ( 6
 6 .....  م2020مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  

م بشأن 2020( لسنة 23بقانون رقم ) المرسوم إخطار المجلس بإحالة ( 7
 6 ...... التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة
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 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة

   
م بإضافة 2020( لسنة  24بقانون رقم )  المرسوم  إخطار المجلس بإحالة ( 8

ا( إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية مكرر    62مادة جديدة برقم )
رياضة  والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب وال

 6 ..  م1989( لسنة  21رقم )بالمرسوم بقانون    الصادرالخاصة  والمؤسسات  
م بتعديل 2020لسنة  (  25بقانون رقم )  المرسوم  إخطار المجلس بإحالة ( 9

( 22بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم )
 6 ....................................................... م2018لسنة 

م بتعديل 2020( لسنة  26بقانون رقم )  المرسوم  إخطار المجلس بإحالة (10
م بشأن 2020( لسنة 54( من المرسوم بقانون رقم )173المادة )

 6 .......................................  اللائحة الداخلية لمجلس النواب
م بتعديل 2020( لسنة  27بقانون رقم )  المرسوم  إخطار المجلس بإحالة (11

م بإصدار سندات 1977( لسنة  15بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )
 6 ...............................................................  التنمية



 
 فهرس المواضيع 
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 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة

   
م بتعديل 2020( لسنة  28بقانون رقم )  المرسوم  إخطار المجلس بإحالة (12

رية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  بعض أحكام قانون الشركات التجا
 6 ............................................... م2001( لسنة 21)

م بتعديل 2020( لسنة  29بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة المرسوم   (13
م بشأن حظر 2001( لسنة 4بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

ويل الإرهاب  6 ............................  ومكافحة غسل الأموال وتم
م بإضافة 2020( لسنة  30بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة المرسوم   (14

( من المرسوم بقانون 8( إلى الفقرة )ج( من المادة )5بند جديد برقم )
 7 ................. م بشأن التأمين ضد التعطل2006( لسنة 78رقم )

بتعديل م  2020( لسنة  31بقانون رقم )  المرسوم  إخطار المجلس بإحالة (15
 7 .... م بشأن التعليم العالي2005( لسنة 3بعض أحكام القانون رقم )

م بشأن 2020( لسنة 32بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة المرسوم  (16
 7 ........... قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة
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 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة

   
المل كي السامي، المقدم تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب  (17

 7 .................................  اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس
 تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه  (18

 من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة 
 8 .............................................................   الأعضاء

ربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء الم (19 رشح ين لتمثيل المجلس تانتخاب أ
 8 .................................... في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية

إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة  (20
 11 ............................................................. ونوابهم 

   
   
   
   
   

 


