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 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة

 8 ..............................................................ديباجة املضبطة .............................. ( 2

 20 ...........السابقة .... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة ( 9

 22 ...............طة اجللسة السابقة .......................................التصديق على مضب ( 3

 22 ...................................................... بيان اجمللس مبناسبة يوم العمال العاملي (4

مشروع قانون بتعديل بعض قرار اجمللس املوافقة بصفة نهائية على  (5

م بشأن حظر ومكافحة 9002( لسنة 4قانون رقم )أحكام املرسوم ب

 .م9002( لسنة 54غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم )

ومشروع قانون  .)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(

م بشأن حظر 9002( لسنة 4بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

ويل اإلرهاب، املرافق للمرسوم امللكي رقم ومكافحة غسل األموال ومت

 29 .......................................................................................م9022( لسنة 222)

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مناقشة  (2

ًرا إىل قانون العقوبات مكر 992مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 

م، املعد يف ضوء االقرتاح 2222لسنة  25الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 23 ..................................... بقانون ــ بصيغته املعدلة ــ املقدم من جملس النواب

 52 ........................................................ ( 2 )ملحقالتقرير املذكور ومرفقاته  (2

 25 ........ من حيث املبدأاملذكور مشروع القانون على املوافقة قرار اجمللس  (8

 95 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه .............. (2

 59 قرار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة نهائية.............. (20
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 الصفحة

مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون تأجيل إخطار اجمللس ب (22

( من مشروع قانون 9( الفقرة )24التشريعية والقانونية بشأن املادة )

م بشأن محاية حقوق 9002( لسنة 99بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 95 .................................................. إىل جلسة قادمة ؛املؤلف واحلقوق اجملاورة

مناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة  (29

م بشأن الضمان االجتماعي، 9002( لسنة 28التاسعة من القانون رقم )

 95 .......................... )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 29 ......................................................... (9 )ملحقالتقرير املذكور ومرفقاته  (23

 44 ...............مدة أسبوع قرار اجمللس تأجيل مناقشة مشروع القانون املذكور (24

مناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص مشروع بإنشاء  (25

يثبت إعسارهم يف قضايا سداد  نالذي املديننيأوضاع  صندوق معاجلة

القروض االستهالكية املقسطة غري التجارية جتاه اجلهات احلكومية 

 44 ..........................................................................................واملؤسسات املالية

 22 ........................................................ (3 )ملحقالتقرير املذكور ومرفقاته  (22

 املذكور رفض مشروع القانوناملوافقة على توصية اللجنة بقرار اجمللس  (22

 42 أ ..............................................................................................من حيث املبد

ة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص قرار جملس مناقش (28

النواب حول قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض 

 59 ................... م بشأن التوثيق2222( لسنة 24أحكام املرسوم بقانون رقم )
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 200 .......................................................................... (4 )ملحقالتقرير املذكور  (22

 التمسك بقرار اجمللس السابقتوصية اللجنة بعلى قرار اجمللس املوافقة  (90

 54 باملوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ ..............................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

  
 

  

 
 


