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 عشرة  التاسعةقرارات ونتائج اجللسة 
 م 2/2120/ 21األحد  

 الفصل التشريعي اخلامس  - الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 البند األول: 
 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 

الجلسة صاحب - هذه  عدم حضــــور  عن  العضو  ااعتذر  ابتسام ا الــسعادة  الدكتورة  ن 
أحد من  . ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقةمحمد الدالل، ورضا إبراهيم منفردي

 .من دون عذر  األعضاء
 

 البند الثاني: 
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة 

 . تعديل من عليها أُجري بما وأُقرتتم التصديق على المضبطة،  -
 

 البند الثالث:
 الرسائل الواردة 

  إلى  مكرًرا(  189)  برقم  جديدة  مادة  بإضافة   قانون  مشروع  بإحالة  المجلس  أُخطر -أ

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

والدفاع  (الشورى  مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح الخارجية  الشؤون  لجنة  إلى  ؛ 
 واألمن الوطني.

 
 في   العمل  قانون  من(  35)  رقم  المادة  بتعديل  قانون  مشروع  بإحالة  المجلس  أُخطر -ب

 االقتراحين   ضوء  في  المعد)  م،2012  لسنة(  36)  رقم  بالقانون  الصادر  األهلي  القطاع

 ؛ إلى لجنة الخدمات. (النواب مجلس من المقدمين -المعدلة بصيغتهما - ينبقانون 
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( 10)  رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع  بإحالة  المجلس  أُخطر   -ج  

 -المعدلة بصيغته- بقانون االقتراح ضوء في المعد) ،اإلسكان شأن في م1976 لسنة

 .والبيئة العامة المرافق لجنة  إلى ؛(النواب مجلس من المقدم

 
 البند الرابع: 

  مهدي أمحد  العضو سعادة  من واملقدم  الصحة وزيرة السعادة  صاحبة إل  املوجه السؤال
  وعيادات  املستشفيات  ف  تقدم  التي  اخلدمات جلميع املوحدة  األسعار قائمة  بشأن  احلداد

 عليه  الوزيرة  سعادة ورد   األسنان،

 أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.  -
 

 

 : اخلامسالبند 
املرافق   مشروع قانون بإصدار القانون البحري،تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص 
 م 2018( لسنة 29للمرسوم رقم ) 

 

 (. 1) المادة مناقشة إعادة على موافقة ال -

 رئيس اللجنة.  طرحها  التي بالصيغة (1)المادة  تعديل على الموافقة  -
 

الترقيم، بعد إعادة    267:  277)  الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: -
بعد إعادة    279:  280بعد إعادة الترقيم،    278:  279بعد إعادة الترقيم:    277:  278

بعد   286:  287بعد إعادة الترقيم،    281:  282بعد إعادة الترقيم،    280:  281الترقيم،  
: 290بعد إعادة الترقيم،    288:  289بعد إعادة الترقيم،    287:  288إعادة الترقيم،  

  إعادة الترقيم،   بعد  293:  294  ، بعد إعادة الترقيم  292:  293إعادة الترقيم،  بعد      289
بعد إعادة   297:  298بعد إعادة الترقيم،    295:  296: بعد إعادة الترقيم،  294:  295

بعد   303:  304  بعد إعادة الترقيم،   301:  302،  الترقيم  إعادة  بعد  299:  300الترقيم،  
: 308بعد إعادة الترقيم،    305:  306إعادة الترقيم،  بعد    304:  305إعادة الترقيم،  

بعد إعادة الترقيم،    309:  310بعد إعادة الترقيم،    308:  309    بعد إعادة الترقيم،  307
بعد إعادة    313:  314بعد إعادة الترقيم،    311:  312بعد إعادة الترقيم،    310:  311

بعد   317:  318دة الترقيم،  بعد إعا  315:  316بعد إعادة الترقيم،    314:  315الترقيم،  
: 322بعد إعادة الترقيم،    320:  321بعد إعادة الترقيم،    319:  320  إعادة الترقيم،

بعد إعادة الترقيم،      323:  324بعد إعادة الترقيم،    322:  323بعد إعادة الترقيم،    321
 بعد إعادة    327:  328بعد إعادة الترقيم،    326:  327بعد إعادة الترقيم،    324:  325

 (.الترقيم
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اللجنة: - بتعديل  التالية  المواد  الترقيم،    282:  283)  الموافقة على  إعادة  :  284بعد 
 بعد إعادة الترقيم،   285:  286بعد إعادة الترقيم،    284:  285بعد إعادة الترقيم،     283

بعد إعادة   296:  297بعد إعادة الترقيم،    291:  292بعد إعادة الترقيم،    290:  291 
  302:  303  ،  بعد إعادة الترقيم  300:  301بعد إعادة الترقيم،    298:  299الترقيم،  

:  317بعد إعادة الترقيم،    312:  313  بعد إعادة الترقيم،  306:  307بعد إعادة الترقيم،  
  (. بعد إعادة الترقيم  325:  326بعد إعادة الترقيم،    318:  931بعد إعادة الترقيم،    316

 

 
 

 : السادس البند 
  قانون   مشروع   بشأن   الشورى  جملس   قرار   حول  النواب  جملس   قرار  خبصوص   اخلدمات  جلنة  تقرير

  التعطل،   ضد   التأمني  بشأن   م 2006  لسنة(  78)   رقم   بقانون   املرسوم   من (  11)  املادة   بتعديل 
  قانون   ومشروع  ،(النواب  جملس   من  املقدم  -  املعدلة  بصيغته  -  بقانون  االقرتاح  ضوء  ف   املعد)

  املعد )  التعطل،  ضد  التأمني  بشأن  م2006  لسنة(  78)  رقم  بقانون  املرسوم  أحكام  بعض  بتعديل
 ( النواب جملس من  املقدم  بقانون االقرتاح  ضوء  ف

من  عدم الموافقة  مجلس الشورى  السابق لقرار  الالتمسك بتوصية اللجنة بالموافقة على   -
 ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع. على المشروع حيث المبدأ

 

 
 

 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات 

 إدارة شؤون الجلسات 

 


