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 التاسعةاجللسة ج ونتائت راراق
 م 2020/ 12/ 6األحد   

 اخلامس الفصل التشريعي  - الثالثدور االنعقاد العادي 
 : األول  البند

 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 
 .من دون عذر األعضاءأحد من  ومل يتغيب عن حضور اجللسة السابقة ال يوجد معتذرون. -

 

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة 

 .تعديل بال توُأقرعلى املضبطة،  التصديق مت  -
 

 : الثالث البند         
 الواردة  الرسائل          

 ال توجد رسائل واردة. -
 

 : الرابع البند
   العضو سعادة  من  واملقدم   والتعليم الرتبية  وزير  السعادة صاحب إل  املوجه السؤال

 عليه  الوزير  سعادة  ورد   املزورة، واألكادميية العلمية  املؤهالت  بشأن  اخلزاعي علي   حممد  د.
 .املذكور السؤال على الوزير سعادة برد اجمللس ُأخطر -

 

 : اخلامس البند
   أحكام  بعض بتعديل   قانون مشروع   خبصوص  واالقتصادية  املالية الشؤون جلنة  تقرير

   التجاري،  السجل بشأن م2015 لسنة( 27)  رقم بقانون  املرسوم
 ( الشورى جملس   من  املقدم بقانون االقرتاح  ضوء  يف  املعد)

 وإحالته ،النواب جملس إليه انتهى ما مع بالتوافق املبدأ حيث من املشروع على املوافقة عدم -

 .بذلك احلكومة إلعالم النواب جملس رئيس إىل
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 : السادس  البند

  الشورى جملس  قرار  حول  النواب جملس  قرار بشأن والبيئة العامة املرافق  جلنة  تقرير 
   بشأن  م2014  لسنة( 37)  رقم القانون أحكام بعض  بتعديل قانون  مشروع خبصوص 
 بقانون االقرتاح  ضوء  يف  املعد)  وبيعها،   البحرية الرمال  استخراج عملية تنظيم

 ( النواب جملس   من املقدم -املعدلة بصيغته- 
 عقد يتطلب وعليه السابق، الشورى جملس بقرار بالتمسك اللجنة توصية على املوافقة -

 .املشروع يف للبت الوطين اجمللس
 

 : السابع البند
  من ( 64)  املادة باستبدال بقانون  االقرتاح  خبصوص  اخلدمات للجنة  األول التكميلي  التقرير 

 م 2012 لسنة( 36) رقم بالقانون الصادر  األهلي القطاع  يف  العمل  قانون
 املناعي  أمحد  درويش العضو  سعادة من  واملقدم ،( املعدلة بصيغته) 

 .املذكور بقانون االقرتاح برفض اللجنة توصية على املوافقة -

 : الثامن البند
 ( 3)  برقم  بند بإضافة بقانون  االقرتاح  خبصوص  اخلدمات للجنة  األول التكميلي  التقرير 

 لسنة ( 48)  رقم بقانون  باملرسوم الصادر  املدنية اخلدمة قانون من( 19)  املادة إل  
 املناعي أمحد  درويش  العضو  سعادة من  واملقدم  ، (املعدلة بصيغته)  م2010 

 .املذكور بقانون االقرتاح برفض اللجنة توصية على املوافقة -

 

 

 

 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤإدارة ش


