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 الصفحة    

 01 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 0

 02 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 2

 03 .................................والعشرين الثامنة التصديق على مضبطة اجللسة ( 3

لااس بناااابة ااتضاااةة اململاااة ملااعرر ا امااة العربيااة       اجملبيااا   ( 4

 03 ......................................................................................... حلقوق اإلنسا 

( مان قاانو    363مشروع قاانو  بتعاديل املاادة )   إخطار اجمللس بإحالة  ( 5

إىل  ؛م0296( لسااانة 05العقوباااال الصاااادر باملرااااوم بقاااانو  رقااا  ) 

 05 .................................جلنة الشعو  اخلارجية والدةاع واألمن الوطين 

 رق  مشااروع قااانو  بإ اااةة مااادة جدياادة باا    إخطااار اجمللااس بإحالااة    ( 6

( إىل قااانو  العقوبااال الصااادر باملراااوم بقااانو  رقاا  مااارر ا 233)

م )املعد يف  وء االقرتاح بقانو  املقدم من جملس 0296( لسنة 05)

إىل الشعو  اخلارجياة   ؛«جتري  ااتخدام القنابل الوهمية»النواب ( 

 05 ..........................................................................والدةاع واألمن الوطين 

مشااروع قااانو  بتعااديل بعااق أحاااام قااانو  إخطااار اجمللااس بإحالااة  ( 9

( لسااانة 20الشااار ال التيارياااة الصاااادر باملرااااوم بقاااانو  رقااا  )   

إىل ؛ م2104( لسااانة 02م، املراةاااق للمرااااوم امللاااا  رقااا  )  2110

 05 ..........................................................جلنة الشعو  املالية واالقتصادية 

مشاااروع قاااانو  بشااا   الضاااما  والتااا م     إخطاااار اجمللاااس بإحالاااة    ( 8

الصااال  للعاااامل  األجاناااأ وأةاااراد أااااره  املقااايم  يف اململااااة 

إىل ؛ )املعااد يف  ااوء االقاارتاح بقااانو  املقاادم ماان جملااس الشااورى(     

 05 ...................................................................................جلنة اخلدمال 
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 الصفحة    

مشااروع قااانو  بتعااديل بعااق أحاااام قااانو  إخطااار اجمللااس بإحالااة  ( 2

؛ م2103( لسانة  36العمل يف القطاع األهلا  الصاادر بالقاانو  رقا  )    

 05 ................................................................................. جلنة اخلدمال إىل

مشروع قانو  يف ش   إنشااء وتنياي  داندوق    إخطار اجمللس بإحالة  (01

دعاا  الصاايادين البلااريني  )املعااد يف  ااوء االقاارتاح بقااانو  املقاادم  

 05 ..........................والبيئة .ىل جلنة املراةق العامة إ ؛من جملس النواب(

إحالة مشروع قانو  بش   دندوق تعويق املتضاررين  لس اجمل قرار (00

( لسانة  88من حاواد  املر باال، املراةاق للمرااوم امللاا  رقا  )      

إىل جلنااة مشاارت ة ماان جلنااة الشااعو  املاليااة واالقتصااادية  ؛م2103

 06 ...............................وجلنة الشعو  اخلارجية والدةاع واألمن الوطين 

مداولااة دم املواةقااة علااى طلااأ وملارة املاليااة بإعااادة  قاارار اجمللااس عاا (02

مااان مشاااروع قاااانو  بشااا   الاااد ين العاااام )املعاااد يف  اااوء  (4)املااادة  

 06 ........................................ االقرتاح بقانو  املقدم من جملس النواب(

عام بش   الدين المشروع قانو  قرار اجمللس املواةقة بصفة نهائية على  (03

 22 ......................)املعد يف  وء االقرتاح بقانو  املقدم من جملس النواب( 

مناقشااة تقرياار جلنااة املراةااق العامااة والبيئااة اصااو  مشااروع قااانو       (04

 مانال التطوير العقاري )املعد يف  اوء االقارتاح بقاانو  املقادم     بش   

العقااااري،  ومشاااروع قاااانو  يف شااا   التطاااوير ،مااان جملاااس الشاااورى(

 22 .................................. م2102( لسنة 42املراةق للمراوم امللا  رق  )

 002 ......................................................(0)مللق  ومرةقاته التقرير املذ ور (05

 43 ..... قانو  املذ ور من حيث املبدأالمشروع قرار اجمللس املواةقة على  (06
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 الصفحة    

يف أعماا  الادورة   إخطار اجمللس بتقرير وةد الشعبة الربملانية املشارك  (09

لالحتااد الربملاان  العربا ، واملنعقادة     الثالثة عشارة لليناة التنفيذياة    

 006 ......................................... م2104يناير  08يف دولة الاويت بتاريخ 

اجتماعااال لشااعبة الربملانيااة املشااارك يف إخطااار اجمللااس بتقرياار وةااد ا  (08

( جلمعياة االحتااد الربملاان  الادول      031الدورة الاثالني  بعاد املائاة )   

اويساارا، خااال    ااااواالجتماعااال تال الصاالة واملنعقاادة يف جنياا    

 006 .................................................. م2104مارس  21إىل  06الفرتة من 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


