
 
 فهرس المواضيع 
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 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة
 
 

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

 6 ..............................................................  السابقة
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ................................. ( 3
بشأن  م2020( لسنة 23المرسوم بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة  ( 4

 إلى ؛التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة
 7 ..................................... والاقتصادية المالية الشؤون لجنة

قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى س بإحالة  لإخطار المج ( 5
( 78( من المرسوم بقانون رقم )11بشأن مشروع قانون بتعديل المادة )

 )المعد في ضوء الاقتراح بقانون   ،بشأن التأمين ضد التعطل  م2006لسنة  
ومشروع قانون بتعديل  ،المقدم من مجلس النواب( ــ بصيغته المعدلة ــ

بشأن التأمين  م2006( لسنة 78ون رقم )بعض أحكام المرسوم بقان
)المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس ، ضد التعطل

 7 ........................................ الخدمات لجنة إلى ؛(النواب
قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى إخطار المجلس بإحالة   ( 6

( من قانون التسجيل العقاري 59) بشأن مشروع قانون بتعديل المادة
)المعد في ضوء الاقتراح  م،2013( لسنة 13الصادر بالقانون رقم )

 المرافق لجنة إلى ؛(المقدم من مجلس النواب ــ بصيغته المعدلة ــبقانون 
 8 ........................................................ والبيئة العامة
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 الصفحة
 
 

زير السعادة صاحب إلى الموجهإخطار المجلس بالسؤال  ( 7  الصناعة و
 بشأن  رحمة  آل  عيد  صادق  العضو  سعادة  من  مالمقد  ،  والسياحة  والتجارة

 8  ............................................... الإل كترونية المزادات
زير عليه  ( 8  77 .................. (1)ملحق السؤال المذكور ورد سعادة الو
 اتفاقية  على  بالتصديق  قانون  مش روعقرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على   ( 9

وية الخدمات بشأن رين ممل كة حكومة بين الج رية وحكومة البح  جمهو
 لسنة( 12) رقم  للمرسوم المرافق إقليميهما، وراء وفيما بين المالديف

 8 ............................................................ م2020
 على بالتصديققانون  مشروعقرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على  (10

رين  ممل كة  حكومة  بين  الاتفاقية ويسري  الفيدرالي  والاتحاد  البح  بشأن  الس
ريبي الازدواج إزالة  المال ورأس الدخل على بالضرائب يتعلق فيما الض

ريبي  والتجنب  التهرب  ومنع  للمرسوم  المرافق  بها،  المرفق  والبروتوكول  الض
 8 ........................................... م2020 لسنة( 14) رقم 

رير  (11  بخصوص الوطني والأمن والدفاع الخارجية الشؤون لجنةمناقشة تق
رية  العلامات(  نظام)  قانون  من(  1)  المادة  بتعديل  قانون  مشروع  التجا

ربية، الخليج لدول التعاون مجلس لدول  رقم بالقانون عليه الموافق الع
 9 .......  م2020  لسنة(  13)  رقم   للمرسوم  المرافق  ،م2014  لسنة(  6)
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 الصفحة
 
 

رير المذكور ومرفقاته  (12  88 ................................. (2)ملحق التق
 12 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ ..... (13
 16 ...............   ه في مجموع المذكور  قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون   (14
رير  (15  بخصوص الوطني والأمن والدفاع الخارجية الشؤون لجنةمناقشة تق

رين ممل كة انضمام على بالموافقة قانون مشروع  متعددة الاتفاقية إلى البح
رير تبادل بشأن المختصة السلطات بين الأطراف  ذات الدول بين التقا

 16 .................... م2020 لسنة( 18) رقم  للمرسوم المرافق الصلة،
رير المذكور ومرفقاته  (16  104 ................................. (3)ملحق التق
 23 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ ..... (17
 26 ...............   ه كور في مجموع مذ المجلس الموافقة على مشروع القانون ال قرار   (18
 73 . ..... .......  بصفة نهائية   وع القانون المذكور قرار المجلس الموافقة على مشر  (19
رير  (20 ريعية الشؤون لجنةمناقشة تق  قانون مشروع بخصوص والقانونية التش

رية المدنية المرافعات قانون من( 327) المادة بتعديل  الصادر والتجا
 الاقتراح في ضوء المعد) ،م1971 لسنة( 12) رقم  بقانون بالمرسوم

 27 .....................................  (النواب  مجلس  من  المقدم  بقانون
رير المذكور   (21  121 .............................................   ( 4)ملحق  التق
التمسك بقرار مجلس الشورى بالموافقة على توصية اللجنة قرار المجلس  (22

 34 ...............  القانون  الموافقة من حيث المبدأ على مشروع  بعدمالسابق  
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 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة
 
 

رير   (23  تنظيم  بشأن  بقانون  اقتراحال  بخصوص  الشباب  شؤون  لجنةمناقشة تق
رياضية والأكاديميات المراكز أنشطة ، المقدم من أصحاب السعادة ال

وبسام إسماعيل البنمحمد، وخالد  الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، 
محمد علي  والدكتورجهاد عبدالله الفاضل، الدكتورة حسين المسقطي، و

 35 ...........................................................  علي  حسن
رير المذكور ومرفقاته  (24  133 ................................. (5)ملحق التق
 69 .......... ..   توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون قرار المجلس الموافقة على   (25
رير  (26  الفاضل عبدالله جهاد الدكتورة العضو سعادةإخطار المجلس بتق

 حول  البرلمانيين  مع  الخ برات  لتبادل  العالمي  الاجتماع  في  مشاركتها  حول
ريعات السياسات رية للزراعة العامة والتش وير الأس ريب برنامج وتط  التد

رية،  للزراعة  العامة  السياسة  حلقات  حول  المعياري  منظمة  ومشروع  الأس
 الأمم عقد  إطار في( إيفاد) الزراعية للتنمية الدولي والصندوق الفاو

رية  للزراعة  المتحدة  27إلى    26  من  الفترة في  ،(الفيديو  تقنية  عبر) الأس
 74 ...................................................... م2020 نوفمبر

   
  

 
 


