
 
 فهرس المواضيع 
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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 
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................  ( 3
بإحالة   ( 4 المجلس  النواب حول  إخطار  مجلس  إليه  انتهى    مجلس   قرارما 

  الثالثة )  برقم   جديدة  مادة   بإضافة  قانون  مشروع  بخصوص  الشورى
  بشأن   م2002  لسنة(  3)  رقم   بقانون  المرسوم  إلىمكررًا(    والعشرون

  بقانون   الاقتراح  ضوء  في)المعد    البلدية  المجالس  أعضاء  انتخاب  نظام
 6 . ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ...........(النواب مجلس من مالمقد  

  بقانون   المرسوم  أحكام  بعض   بتعديل  قانون  مشروعإخطار المجلس بإحالة   ( 5
  ضوء   في)المعد    والنواب  الشورى  مجلسي  بشأن   م2002  لسنة(  15)  رقم

؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية  (الشورى  مجلس  من  م المقد    بقانون  الاقتراح
 8 .. . .........................................................والقانونية  

المجلس    ( 6  المرسوم   أحكام   بعض  بتعديل   قانون   مشروعبإحالة  إخطار 
  البلدية   المجالس  أعضاء  انتخاب  نظام  بشأن  م2002  لسنة(  3)  رقم   بقانون
إلى لجنة   (؛الشورى  مجلس  من  مالمقد    بقانون   الاقتراح   ضوء  في)المعد  

 8 .. ...............................................   المرافق العامة والبيئة
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 الصفحة 
 
 
 

   
العمل والتنمية    صاحب السعادة وزير  إلىإخطار المجلس بالسؤال الموجه   ( 7

بشأن الضوابط    فؤاد أحمد الحاجي  العضو  سعادةم من  المقد    الاجتماعية،
الوزير سعادة  ، ورد  والشروط المحددة لمنح تصاريح العمل المرن للأجانب

 8 ........................................ .........................  هعلي
 124 .....................   (1)ملحقالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه   ( 8
مشروع قانون بالتصديق على النظام  قرار المجلس الموافقة بصفه نهائية على   ( 9

لمنظمة   العمل  لمركز  للمرسوم رقم  الأساسي  المرافق  الإسلامي،  التعاون 
 9 ............................................... .  م2020 ( لسنة17)

مشروع قانون بإصدار   بخصوصلجنة المرافق العامة والبيئة  مناقشة تقرير   (10
 9 ....... م ... 2018 ( لسنة29القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم )

ير المذكور  (11  140 . .................................  (2)ملحق  ومرفقاته   التقر
 41 . من حيث المبدأ .... الموافقة على مشروع القانون المذكور قرار المجلس  (12
في   (13 المذكور  القانون  مواد مشروع  بقية  مناقشة  بمواصلة  المجلس  إخطار 

 123 الجلسة القادمة....................................................... 
   

 


