
 فهرس املواضيع

 (0)  04املضبطة      م01/2/2104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 9 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 0

 00 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 2

 02 .....التصديق على مضبطة اجللسة السابقة ............................................. ( 3

بشأن الذكرى الثالثة عشرة للتصووي  علوى ميثوال الع ول     اجمللس بيان  ( 4

 02 ...................................................................................................... الوطين

مشروع قانون باملوافقة على قانون )نظام( الرفوق  بإحالة إخطار اجمللس  ( 5

باحليوان لدول جملس التعاون لدول اخللوي  العربيوةا املرافوق لل ر ووم     

 04 .......... جلنة املرافق العامة والبيئة؛ إىل م2103( لسنة 68امللكي رقم )

وع قووانون بالتصووديق علووى اللوتوكووول    مشوور بإحالووة إخطووار اجمللووس   ( 8

لالتفاقيووة بووو حكومووة للكووة البووورين وحكومووة   وريووة الصووو 

الشووعبية بشووأن انووو ا ادواي الضووريل ومنوون الت وور  موون الضوورا و     

( لسووونة 92 ووووم امللكوووي رقوووم )املفروضوووة علوووى الووودخلا املرافوووق لل ر

 04 ................. إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين؛ م2103

مشوووروع قوووانون بشوووأن مووون  بطاقوووة  فوووي    إخطوووار اجمللوووس بإحالوووة   ( 7

عدلوة ووو املقودم    لل تقاعدين )املعد يف ضووء ا قوحاب بقوانون ووو بصويلت  امل     

 04 ...................... إىل جلنة الشؤون املالية وا قتصادية؛ من جملس النوا (
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 (2)  04املضبطة      م01/2/2104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

وع قووانون بتعووديل بعوو  أحكووام املر وووم  مشووربإحالووة إخطووار اجمللووس  ( 6

م بشوووأن تنظووويم املناقصووواا وامل ايوووداا 2112( لسووونة 38بقوووانون رقوووم )

بقوانون املقودم    واملشحياا واملبيعاا احلكومية )املعد يف ضوء ا قحاب

 04 ...................... إىل جلنة الشؤون املالية وا قتصادية؛ من جملس النوا (

ير التك يلي األول للجنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مناقشة التقر ( 9

( من مشروع قانون باملوافقة على قانون )نظام( م اولة 5( و)4املادتو )

امل نة الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخللي  العربية 

 04 ................................... م2103( لسنة 48املرافق لل ر وم امللكي رقم )

 027 ..................................................................... (0)ملوق التقرير املذكور  ( 01

 09 قانون املذكور يف جم وع  .........القرار اجمللس املوافقة على مشروع  (00

 86 قانون املذكور بصفة ن ا ية..........القرار اجمللس املوافقة على مشروع  (02

مناقشة تقرير جلنة اخلدماا خبصوص مشروع قانون باملوافقة على  (03

النظام املوحد ملد احل اية التأمينية للعسكريو من مواطين دول 

جملس التعاون العاملو يف غري دوهلم يف أي دولة عضو يف اجمللسا 

 09 ....................................... م2103ة لسن 33املرافق لل ر وم امللكي رقم 

 042 .....................................................( 2)ملوق  ومرفقات التقرير املذكور  (04

 27 قانون املذكور من حيث املبدأ .....القرار اجمللس املوافقة على مشروع  (05

 87 قانون املذكور يف جم وع  ...........الوع قرار اجمللس املوافقة على مشر (08
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 الصفحة    

 95 ..........بصفة ن ا يةقانون املذكور ال قرار اجمللس املوافقة على مشروع (07

الشؤون اخلارجية والودفاع واألمون الووطين    جلنة مناقشة تقرير مواصلة  (06

خبصووووص مشوووروع قوووانون بإصووودار قوووانون املووورورا املرافوووق لل ر ووووم   

ما ومشوروع قوانون بتعوديل قوانون املورور      2116( لسونة  21امللكي رقوم ) 

م )بإضووافة مووادة جديوودة 0979( لسوونة 9الصووادر باملر وووم بقووانون رقووم )

ا(ا )املعود يف ضووء ا قوحاب بقوانون املقودم مون جملوس        مكرًر 40برقم 

النوووا (ا ومشووروع قووانون بشووأن حظوور إيقووا  الشوواحناا يف األحيوواء      

ضوء ا قوحاب بقوانون املقودم مون جملوس       واملناطق السكنيةا )املعد يف

 86 ............................ ( بعد إعادة الحقيم44: 42املادة )من  . ابتداًءالنوا (

البنوود التووالي موون جوودول األع ووال إىل   مناقشووة  بتأجيوولإخطووار اجمللووس  (09

 025 ........................................................................................ اجللسة القادمة

   

   

   

   

   

   

   

   
 


