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عشرة   السادسةاجللسة ج ونتائت راراق
م 31/1/2120األحد  

اخلامس الفصل التشريعي  - الثالثدور االنعقاد العادي 

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

جواد عبداهلل عباس، وهالة رمزي صاحيب السعادة اجللسة كل من اعتذر عن عدم حضور 

.من دون عذر األعضاء من أحد ومل يتغيب عن حضور اجللسة السابقة ،فايز

 : الثاني البند
التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

          .تعديل من عليها ُأجري مبا وُأقرتعلى املضبطة،  التصديق مت -

 : الثالث البند
الواردة  الرسائل  

 قانون مشروعقرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى حول ُأخطر اجمللس بإحالة  -

 بشأن م2002 لسنة( 3) رقم بقانون املرسوم إىل( مكرًرا والعشرون الثالثة) برقم جديدة مادة بإضافة

 إىل ؛(النواب جملس من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) ،البلدية اجملالس أعضاء انتخاب نظام

 .والبيئة العامة املرافق جلنة

 م2002 لسنة( 15) رقم بقانون املرسوم أحكام بعض بتعديل قانون مشروعُأخطر اجمللس بإحالة  -

 جلنة إىل؛ (الشورى جملس من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) ،والنواب الشورى جملسي بشأن

 .والقانونية التشريعية الشؤون

 بشأن م2002 لسنة( 3) رقم بقانون املرسوم أحكام بعض بتعديل قانون مشروعُأخطر اجمللس بإحالة  -

 (؛ إىلالشورى جملس من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) ، البلدية اجملالس أعضاء انتخاب نظام

 .والبيئة العامة املرافق جلنة
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 الرابع:  لبندا
 صاحب السعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية،  إىلاملوجه  السؤال

الضوابط والشروط احملددة ملنح تصاريح العمل املرن   بشأن فؤاد أمحد احلاجي  العضو سعادةواملقدم من  
 الوزير عليهسعادة لألجانب، ورد 

 .املذكور السؤال على الوزير سعادة برد اجمللس ُأخطر -
 

 : اخلامس البند
التعاون  خذ  أ  ملنظمة  العمل  ملركز  األساسي  النظام  على  بالتصديق  قانون  مشروع  على  النهائي  الرأي 

 م2020( لسنة 17اإلسالمي، املرافق للمرسوم رقم )

لرفعه إىل  ااملوافقة النهائية على املشروع املذكور، وإرساله إىل رئيس جملس النواب متهيًد -

 جاللة امللك املفدى.
 

 : السابع البند
 

 مشروع قانون بإصدار القانون البحري،  خبصوصتقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 
 م 2018( لسنة 29للمرسوم رقم )  املرافق

 .املبدأ حيث من املشروع على املوافقة -

، 3)مسمى املشروع، الثانية، الرابعة،  :احلكومة من جاءت كماالتالية  املواد ىاملوافقة عل -

4 ،6 ،9 ،12 ،14 ،16 ،17 ،18 ،20 ،21 ،22، 24 ،25 ،29 ،31 ،33 ،34 ،

36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،51 ،52 ،

56 ،58 ،59 ،67 ،70 ،71 ،73 ،75 ،77 ،79 ،81 ،83 ،84 ،88 ،90 ،91.) 

، 8، 7، 5، 2، 1)الديباجة، األوىل، الثالثة،  :اللجنة بتعديل التالية املواد ىاملوافقة عل -

10 ،11 ،13 ،15 ،19 ،23، 26 ،27، 28 ،30 ،32 ،35 ،50 ،53 ،54 ،55 ،

57 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،68 ،69 ،72 ،74 ،76 ،78 ،80 ،82 ،

85 ،86 ،87 ،89.) 
 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات 
 ون الجلساتؤدارة شإ


