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 1 .................................................... ديباجة المضبطة ( 1
 ، والغائبين عن الجلسةالجلسةهذه أسماء الأعضاء المعتذرين عن  تلاوة ( 2

 5 .................................................السابقة ...........
 6 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ............................... ( 3
قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى إخطار المجلس بإحالة  ( 4

( 39( من المرسوم بقانون رقم )10بشأن مشروع قانون بتعديل المادة )
ً على الاقتراح بقانون شأن بم 2002لسنة   الميزانية العامة )المعد بناء

إلى لجنة الشؤون المالية  ؛المقدم من مجلس النواب( ــ بصيغته المعدلةــ 
 7 ....................................................... والاقتصادية

مشـروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية إخطار المجلس بإحالة  ( 5
إلى لجنة المرافق  ؛م2018( لسنة 36الجديدة، المرافق للمرسوم رقم )

 7 ....................................................... العامة والبيئة
مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية إخطار المجلس بإحالة  ( 6

ية،  في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطر
امة إلى لجنة المرافق الع ؛م2018( لسنة 59المرافق للمرسوم رقم )

 7 ............................................................. والبيئة
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بية إخطار المجلس بالسؤال  ( 7 الموجه إلى صاحب السعادة وزير التر

بشأن البعثات  أحمد مهدي الحدادالمقدم من سعادة العضو  ،والتعليم
 7 ................................... ، ورد سعادة الوزير عليهالدراسية

 67 .................. (1)ملحق الوزير عليه سعادة المذكور ورد السؤال  ( 8
الأشغال السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير إخطار المجلس ب ( 9

المقدم من سعادة العضو  ،وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
  ورد سعادة الوزير ،بشأن رسوم البناء درويش أحمد المناعي

 عليه
............................................................. 8 

 77 .................. (2)ملحق الوزير عليه سعادة السؤال المذكور ورد  (10
مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون  (11

م بشأن 2002( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )24بتعديل المادة )
الميزانية العامة، )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس 
 8 النواب( ...........................................................

 89 ............................... (3ملحق ) ومرفقاته المذكور التقرير (12
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 12 وع القانون المذكور من حيث المبدأ .........رمشرفض قرار المجلس  (13
مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون  (14

( 39( من المرسوم بقانون رقم )16باستبدال البند )ب( من المادة )
 م بشأن الميزانية العامة، ) المعد في ضوء الاقتراح بقانون 2002لسنة 

 12 ه المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب( .......................ــ بصيغت
 97 ............................... (4ملحق ) ومرفقاته المذكور التقرير (15
 18 مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ ......... رفــضقرار المجلس  (16
لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مناقشة تقرير  (17

بند جديد للفقرة )ب( مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة 
م بشأن تنظيم 2006( لسنة 19( من القانون رقم )24من المادة )

سوق العمل، )المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم 
 18 ................................................. من مجلس النواب(

 109 .......................................... (5ملحق ) المذكور التقرير (18
مشروع القانون  برفضالسابق  ار المجلسقرارا المجلس التمسك بقر (19

 63 .................................المذكور من حيث المبدأ ............
تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إخطار  (20

( 6بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد )ز( إلى المادة )
 63م بشأن الميزانية العامة، 2002( لسنة 39من المرسوم بقانون رقم )
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 ...... ؛ إلى الجلسة القادمةالمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد

 أعمال فيبشأن المشاركة  مجلس الشورىوفد إخطار المجلس بتقرير  (21
 شعار تحت( WPL)السياسيات  للقادة السنوي العالمية القمة منتدى

 في المنعقدو ،"المستدامة التنمية أهداف خلال من بالمجتمع النهوض"
 64  .. م2019 يونيو 27إلى  25 من رةــتـفـال لالــخ اليابان، عاصمة طوكيو

 فعاليات في المشاركة بشأن مجلس الشورىوفد  بتقريرإخطار المجلس  (22
يورك مدينة في أقيمت والتي السلمي، للتعايش حمد الملك مركز  نيو

 سبتمبر 28إلى  17 من الفترة لالــخ الأمريكية، المتحدة بالولايات
 64 ............................................................. م2019
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