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 الصفحة 
 
 
 

   
 1 ... ..........................ديباجة المضبطة ........................  ( 1
، والغائبين عن الجلسة  عن هذه الجلسة ن  يالمعتذر تلاوة أسماء الأعضاء   ( 2

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................  ( 3
 189)  برقم   جديدة  مادة  بإضافة  قانونإخطار المجلس بإحالة مشروع   ( 4

  لسنة (  15)  رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر  العقوبات  قانون  إلى  (مكررًا
  ؛ (الشورى  مجلس  من  المقدم   بقانون  الاقتراح  ضوء  في  المعد)  م،1976

 8 ....................   الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنةإلى  
  قانون   من(  35)  رقم   المادة   بتعديل  قانون  مشروعإخطار المجلس بإحالة   ( 5

 م، 2012  لسنة(  36)  رقم  بالقانون  الصادر  الأهلي  القطاع  في  العمل
  من   المقدمين  ــ  المعدلة  همابصيغت  ــ  ينبقانون  الاقتراحين  ضوء  في  المعد)

 8 ..................................   الخدمات  لجنة  إلى(؛  النواب  مجلس
بإحالة    ( 6 المجلس   المرسوم   أحكام  بعض  بتعديل   قانون  مشروعإخطار 

  ضوء   في  المعد)  الإسكان،  شأن  في  م1976  لسنة (  10)  رقم   بقانون 
  لجنة   إلى  ؛(النواب   مجلس  من  المقدم  ــ  المعدلة  ــ بصيغته  بقانون  الاقتراح
 8 ..................................................  والبيئة  العامة  المرافق
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 الصفحة 
 
 
 

   
  المقدم   ،الصحة   وزيرة   السعادة  صاحبة   إلى  الموجهإخطار المجلس بالسؤال   ( 7

  لجميع  الموحدة  الأسعار قائمة  بشأن  الحداد مهدي  أحمد العضو  سعادة من
 سعادة  ورد  الأسنان،  وعيادات   المستشفيات  في   تقدم  التي  الخدمات

 8 ...........................................................  عليه  الوزيرة
 106 ....................   (1)ملحقعليه    ةالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير ( 8
  قرار   حول  النواب  مجلس  قرار  بخصوص  الخدمات  لجنةمناقشة تقرير    ( 9

  المرسوم   من(  11)  المادة  بتعديل  قانون   مشروع  بشأن  الشورى  مجلس
  في   المعد)  التعطل،   ضد  التأمين  بشأن   م2006  لسنة (  78)  رقم  بقانون 
 ، (النواب  مجلس  من  المقدم  ــ  المعدلة  بصيغته  ــ   بقانون  الاقتراح  ضوء

  لسنة (  78)  رقم   بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  ومشروع
  بقانون   الاقتراح   ضوء  في   المعد)  التعطل،  ضد  التأمين  بشأن  م2006
 9 . .......................................... النواب(    مجلس  من  المقدم

 117 ....... .................................... (2)ملحقالتقرير المذكور  (10
اللجنة (11 توصية  الموافقة على  المجلس  ب  قرار  لمجلس  ل  السابققرار  البالتمسك 

 21 . .....................  من حيث المبدأعدم الموافقة على مشروع القانون  
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مشروع قانون    بخصوصتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة    مناقشة مواصلة   (12

للمرسوم رقم ) المرافق  البحري،  القانون    ؛ م 2018( لسنة  29بإصدار 
 22 ........ ............ (الترقيم إعادةبعد  276: 277)ابتداءً من المادة 

القانون (13 المجلس بتأجيل مناقشة بقية مواد مشروع  إلى    المذكور  إخطار 
 103 قادمة ............................................................. جلسة  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 


