
 فهرس املواضيع

 (0)  01املضبطة      م01/3/4104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 1 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 0

 01 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 4

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

مناقشةةة تقريةةر جلنةةة الشةةجوة ااارجاةةة والةةدواين واألمةةن الةةو           ( 4

خبصةةوق قةةرار جملةةس النةةواا  ةةو  قةةرار جملةةس الشةةورى بشةة ة    

ىل قةانوة  ( مكةررا    390مشروين قانوة بإضاوة مادة جديدة بةرق  ) 

م، املراوةق  0991( لسةنة  01العقوبات الصادر باملرسوم بقانوة رق  )

 04 م .......................................4104( لسنة 11للمرسوم امللكي رق  )

 013 ..................................................................... (0)ملحق التقرير املذكور  ( 1

 41 ........... هقرار اجمللس املواوقة على مشروين القانوة املذكور يف جمموع ( 1

 10 قرار اجمللس املواوقة على مشروين القانوة املذكور بصفة نهائاة ... ( 9

تقريةر جلنةة املراوةق العامةة والباصةة خبصةوق قةرار جملةس         مناقشة  ( 1

تنظةا   النواا  و  قرار جملس الشورى بش ة مشروين قانوة بشة ة  

عملاةةة اسةةت رار الرمةةا  البحريةةة وباعهةةا )املعةةد يف ضةةوء ا قةة ا       

 41 ...................................................... بقانوة املقدم من جملس النواا(

 040 ..................................................................... (4)ملحق التقرير املذكور  ( 9

 31 قرار اجمللس املواوقة على مشروين القانوة املذكور يف جمموعه ........... (01
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 (4)  01املضبطة      م01/3/4104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

تقرير جلنة املراوق العامة والباصة خبصةوق مشةروين قةانوة    مناقشة  (00

الصةةادر باملرسةةوم بقةةانوة  ،بتعةةديل بعةةك أ كةةام القةةانوة البحةةر 

ته بصةا   ةةة م، )املعد يف ضةوء ا قة ا  بقةانوة    0914( لسنة 43رق  )

 31 .................................................... املقدم من جملس النواا( ةة املعدلة

 014 ..................................................... (3)ملحق  ومروقاتهالتقرير املذكور  (04

 31 .....قرار اجمللس املواوقة على مشروين القانوة املذكور من  اث املبدأ  (03

التقرير التكمالةي الاةاني للةنةة نةجوة املةرأة والطفةل       مواصلة مناقشة  (04

خبصةةوق مشةةروين قةةانوة بشةة ة رايةةة األسةةرة مةةن العنةة ، )املعةةد يف    

 9 :04)ابتداًء من املادة ،ضوء ا ق ا  بقانوة املقدم من جملس النواا(

 14 ................................................................................ بعد  عادة ال قا (

تقريةةر جلنةةة الشةةجوة ااارجاةةة والةةدواين واألمةةن الةةو         مناقشةةة  (01

خبصةةةوق ا قةةة ا  بقةةةانوة بشةةة ة تعةةةديل بعةةةك أ كةةةام قةةةانوة     

م، واملقةةدم مةةن  0991( لسةةنة 01العقوبةةات الصةةادر باملرسةةوم رقةة  )  

. الشةا  االةد بةن    أصحاا السعادة األعضاء: مجالة علي سلماة، د

 الافة آ  الافةة، د. عائشةة سةاب مبةارمح، أرةد  بةرازا  بهة اد،        

 90 ................................................................... د. جهاد عبداهلل الفاضل

 094 ..................................................... (4)ملحق ومروقاته التقرير املذكور  (01

 011 .....................اس داد التقرير .... اللةنة لب قرار اجمللس املواوقة على  (09
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 الصفحة    

تقريةةةر ووةةةد الشةةةعبة اللملاناةةةة ململكةةةة البحةةةرين   ب اطةةةار اجمللةةةس  (01

املشةةةارمح يف اجتمةةةاين اجللسةةةة العامةةةة واجتماعةةةات اللةةةةاة الدائمةةةة  

، ملكةة األردناةة امشاةاةة   امل ةةة مةاة  لللملاة العربةي، واملنعقةدة يف ع  

 011   ..................................... م4103ديسمل  09  ىل 01اال  الف ة من 

تقرير جلنة الرقابة املالاة اااق حبسةابات ااةاد    اطار اجمللس ب (09

جمالس الدو  األعضاء يف منظمةة التعةاوة االسةالمي للسةنة املالاةة      

اجلمهوريةةة االسةةالماة االيراناةةة،   ةةةة  م، واجملتمعةةة يف  هةةراة 4103

 011 .......................................... م4104يناير  04  ىل 04اال  الف ة من 

   

   

   

   

  

 

  

 

  

 
 


