
 فهرس املواضيع

 (0)  31املضبطة      م2/6/2104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

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

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

 02 .................................والعشرين التاسعة التصديق على مضبطة اجللسة ( 3

جملرس الورواح حرور قررار جملرس الشرورى       قررار  إخطار اجمللس بإحالة  ( 4

مشروع قانون بشأن موح بطاقرة ففر ل للقتعاعردين )املعرد     خبصوص 

؛ جملرس الورواح(  يف ضوء االقرتاح بعانون رر بص غته املعدلة رر املعردم مرن   

 02 إىل جلوة الشؤون املال ة واالقتصادية .......................................................

إخطار اجمللس بإحالة قررار جملرس الورواح حرور قررار جملرس الشرورى         ( 5

مشروع قانون بشأن إنشاء صودوق االدخار الوطين )املعرد يف  خبصوص 

إىل جلوررة الشررؤون   ؛دم مررن جملررس الوررواح( ضرروء االقرررتاح بعررانون املعرر  

 02 املال ة واالقتصادية ...................................................................................

مشررروع مواقشررة تعريررر جلوررة الشررؤون املال ررة واالقتصررادية خبصرروص       ( 6

وضررقان قرانون بالتصرديق علرى اتفاق رات استصرواع وواالرة استصرواع        

استصواع وب ع ألجل وضقان ب ع ألجل لتقويرل مشرروع نيسرت وتطروير     

شررب ة نعررل امل رراك بررت ح ومررة يل ررة البارررين والبورر  ا سررالم     

 02 ..................... م2103( لسوة 62للتوق ة، املرافق للقرسوم املل   رقم )

 011 ......................................................(0)ملاق  ومرفعاته التعرير املذاور ( 7

 01 ..... عانون املذاور من ح ث املبدأالمشروع قرار اجمللس املوافعة على  ( 1

 21 ........... هقرار اجمللس املوافعة على مشروع العانون املذاور يف جمقوع ( 9



 فهرس املواضيع

 (2)  31املضبطة      م2/6/2104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

مواقشرررة تعريرررر جلورررة الشرررؤون ااارج رررة والررردفاع واألمرررن الررروطين         (01

مشروع قانون بالتصديق على اتفاق رة تبرادر تشر  ع وةايرة     ص خبصو

 االسرررترقارات برررت ح ومرررة يل رررة الباررررين وح ومرررة   وريرررة    

 21 م ....................2104( لسوة 20ترا ا، املرافق للقرسوم املل   رقم )

 027 ......................................................(2)ملاق التعرير املذاور ومرفعاته  (00

 23 قرار اجمللس املوافعة على مشروع العانون املذاور من ح ث املبدأ ..... (02

 34 ........... هقرار اجمللس املوافعة على مشروع العانون املذاور يف جمقوع (03

مشررروع قررانون بإنشرراء مواقشررة تعريررر جلوررة حعرروق ا نسرران خبصرروص   (04

 (2 نسران، املرافرق للقرسروم املل ر  رقرم )     املؤسسة الوطو ة حلعروق ا 

 34 م .............................................................................................2104لسوة 

 041 ......................................................(3)ملاق التعرير املذاور ومرفعاته  (05

 49 قرار اجمللس املوافعة على مشروع العانون املذاور من ح ث املبدأ ..... (06

 16 ........... هقرار اجمللس املوافعة على مشروع العانون املذاور يف جمقوع (07

 19 قرار اجمللس املوافعة على مشروع العانون املذاور بصفة ن ائ ة .......... (01

مشررروع لتشررريع ة والعانون ررة خبصرروص مواقشررة تعريررر جلوررة الشررؤون ا (09

قانون بتعديل بعل أح ام قانون حم قرة التق  را الصرادر باملرسروم     

م )املعرد يف ضروء االقررتاح بعرانون املعرد مرن       0919( لسوة 1بعانون رقم )

جملرررس الشرررورى(، ومشرررروع قرررانون بتعرررديل بعرررل أح رررام قرررانون        

 م،0919( لسررروة 1حم قرررة التق  رررا الصرررادر باملرسررروم بعرررانون رقرررم ) 

 90 م ...................................2102( لسوة 01املرافق للقرسوم املل   رقم )

 231 ......................................................................(4)ملاق التعرير املذاور  (21
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 (3)  31املضبطة      م2/6/2104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 
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 الصفحة    

 93 دأ .....قرار اجمللس املوافعة على مشروع العانون املذاور من ح ث املب (20

 011 ........... هقرار اجمللس املوافعة على مشروع العانون املذاور يف جمقوع (22

مشرروع قرانون بتعرديل بعرل     مواقشة تعريرر جلورة ااردمات خبصروص      (23

( 36أح ررام قررانون العقررل يف العطرراع األدلرر  الصررادر بالعررانون رقررم )    

 010 م ...........2104وة ( لس01للقرسوم املل   رقم ) م، املرافق2102لسوة 

 264 ......................................................(5)ملاق التعرير املذاور ومرفعاته  (24

 012 قرار اجمللس املوافعة على مشروع العانون املذاور من ح ث املبدأ ..... (25

 015 ........... هوعقرار اجمللس املوافعة على مشروع العانون املذاور يف جمق (26

البارررين بشررأن  ملقل ررةإخطررار اجمللررس بتعريررر وفررد الشررعبة ال ملان ررة   (27

املشاراة يف االجتقاع العشرين لالنياد ال ملان  العربر ، واملوععرد يف   

 015 م ......................2104يواير  21إىل  09دولة ال ويت، خالر الفرتة من 

وفررد الشررعبة ال ملان ررة ملقل ررة البارررين بشررأن  إخطررار اجمللررس بتعريررر  (21

الررررواب  يف جمرررار »املشررراراة يف ورشرررل العقرررل املعو رررتت  وضررروع  

فريع را  نيسرت   إالس اسات العامرة يف موطعرة الشررق األوسر  و رار      

تعايررا دور املرررأة يف  »، وموضرروع «الس اسررات العامررة بورراء علررى األدلررة    

 يف  املوععرررررردتت، «املرررررردن  والعالقررررررة مررررررع مؤسسررررررات اجملتقررررررع ال ملرررررران

 015 م ..........2104يواير  31إىل  21املقل ة املتادة خالر الفرتة من رر لودن 

   

   

   

   
 


