
يعفهرس املواض  

 (0)  30املضبطة      م9/6/4104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 04 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 0

 06 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 4

 01 الثالثة، والثالثني ..........االستثنائية التصديق على مضبطيت اجللستني  ( 3

مشااعوق نااابوع لتعااديل لعااا أ وااام املعسااوم  إخطااار اسلااس لة الااة  ( 4

م لشأع الالئحة الداخلياة سلاس الناوا ،    4114( لسنة 44لقابوع رنم )

الشاانوع م؛ إىل جلنااة 4104( لساانة 44املعافااق للسعسااوم امللواا) رناام )  

 01 ................................................................................ التشعيعية والقابوبية

مشااعوق نااابوع لتعااديل لعااا أ وااام املعسااوم  إخطااار اسلااس لة الااة  ( 4

م لشااأع معانبااة املااواد ال ذائيااة املسااتوردة؛ 0994( لساانة 3لقااابوع رناام )

 ...................................................................................إىل جلنة اخلدمات 
01 

إخطااار اسلااس لة الااة مشااعوق نااابوع لتعااديل لعااا أ وااام نااابوع         ( 6

تنظيم معاشات وموافآت التقاعد لضباط وأفاعاد ناوة دفااق البحاعين     

م )املعاد    0916( لسانة  00واألمن العام الصادر لاملعسوم لقابوع رنام ) 

 01 ...ضوء االنرتاح لقابوع املقدم من جملس الشورى(؛ إىل جلنة اخلدمات 

إخطااار اسلااس لة الااة مشااعوق نااابوع لتعااديل لعااا أ وااام نااابوع         ( 1

إىل جلنااة ؛ م4110( لساانة 34البلااديات الصااادر لاملعسااوم لقااابوع رناام )  

 09 .....................................................املعافق العامة والبيئة ...........................

إخطااار اسلااس لة الااة مشااعوق نااابوع لشااأع املواساافات واملقاااييس،       ( 9

إىل جلنااة الشاانوع   م؛4103( لساانة 90املعافااق للسعسااوم امللواا) رناام )  

 09 ...........................املالية واالنتصادية ........................................................
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 الصفحة    

( من نابوع 41طار اسلس لة الة االنرتاح لقابوع لتعديل املادة رنم )خإ ( 9

م، واملقادم مان   4110( لسانة  34البلديات الصادر لاملعسوم لقابوع رنم )

عبااادالع ن وأساااحا  الساااعادة األعضااااء  لعاااة  ساااد الوعااا ،  

 سااد  ساان وشاا ، عباادالع ن  سااد لوعبداحلسااني جااوا ع ، 

 09 فناد أ د احلاج)؛ إىل جلنة املعافق العامة والبيئة .......ولانع رض)، 

نعار اسلس املوافقة لصفة بهائياة علاى مشاعوق ناابوع لالتصاديق علاى        (01

اتفانيااات استصااناق وو الااة استصااناق وضااساع استصااناق ولياا  ألجاال    

بقل املياا  لاني   وضساع لي  ألجل لتسويل مشعوق حتسني وتطويع شبوة 

 وومة مملوة البحعين والبنك اإلسالم) للتنسية، املعافاق للسعساوم   

 09 م ............................................................... 4103( لسنة 64امللو) رنم )

نعار اسلس املوافقة لصفة بهائياة علاى مشاعوق ناابوع لالتصاديق علاى        (00

  و اياااة االساااتثسارات لاااني  ووماااة مملواااة اتفانياااة تبااااد  تشااا ي

البحااعين و وومااة لهوريااة تع يااا، املعافااق للسعسااوم امللواا) رناام 

 44 م ....................................................................................4104( لسنة 40)

يل لعا مشعوق نابوع لتعدنعار اسلس املوافقة لصفة بهائية على  (04

( لسنة 9أ وام نابوع  وسة التسييز الصادر لاملعسوم لقابوع رنم )

م )املعد   ضوء االنرتاح لقابوع املعد من جملس الشورى(، 0999

ومشعوق نابوع لتعديل لعا أ وام نابوع  وسة التسييز الصادر 

م، املعافق للسعسوم امللو) رنم 0999( لسنة 9لاملعسوم لقابوع رنم )

 44 م ....................................................................................4104ة ( لسن01)
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 الصفحة    

نااعار اسلااس املوافقااة لصاافة بهائيااة علااى مشااعوق نااابوع لتعااديل لعااا   (03

( 36أ وااام نااابوع العساال   القطاااق األ لاا) الصااادر لالقااابوع رناام )    

 43 م ...........4104( لسنة 01رنم )م، املعافق للسعسوم امللو) 4104لسنة 

منانشة التقعيع التوسيل) األو  لل نة املعافق العامة والبيئة خبصوص  (04

مشعوق نابوع لشأع ضسابات التطويع العقار  )املعاد   ضاوء االنارتاح    

لقابوع املقادم مان جملاس الشاورى(، ومشاعوق ناابوع   شاأع التطاويع         

 44 م ................ ٤١٠٤( لسنة ٢٤و) رنم )العقار ، املعافق للسعسوم املل

 033 ......................................................................(0)ملحق  التقعيع املذ ور ( 04

 44 ........... هنعار اسلس املوافقة على مشعوق القابوع املذ ور   جمسوع ( 06

 91 مشعوق القابوع املذ ور لصفة بهائية .......... نعار اسلس املوافقة على (01

جلنااة املعافااق العامااة والبيئااة خبصااوص مشااعوق نااابوع    منانشااة تقعيااع  (09

لتعديل لعاا أ واام ناابوع تنظايم املبااب)، الصاادر لاملعساوم لقاابوع         

( لساانة ١٠م، املعافااق للسعسااوم امللواا) رناام )٠٧١١( لساانة ٠١رناام )

 46 م ....................................................................................................4103

 094 ......................................................(4)ملحق التقعيع املذ ور ومعفقاته  (09

 64 ن  يث املبدأ .....نعار اسلس املوافقة على مشعوق القابوع املذ ور م (41

جلسهورية  اعبدالفتاح السيس) رئيًس السيد لياع اسلس مبناسبة تعيني (40

 90 مصع الععلية ............................................................................................
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 الصفحة    

لعاا  جلناة اخلادمات خبصاوص مشاعوق ناابوع لتعاديل       منانشة تقعياع   (44

م لشأع الفحص الط  للسقابلني  4114( لسنة 00أ وام القابوع رنم )

علااى الاازوا  ماان اجلنسااني )املعااد   ضااوء االناارتاح لقااابوع املقاادم ماان    

 94 جملس النوا ( ......................................................................................... 

 414 ......................................................(3)ملحق عفقاته التقعيع املذ ور وم (43

نااعار اسلااس املوافقااة علااى توسااية الل نااة لعاادم املوافقااة علااى مشااعوق   (44

 91 ...............................................من  يث املبدأ...............القابوع املذ ور 

نااة اخلاادمات خبصاوص مشااعوق نااابوع لتعااديل املااادة  جلمنانشاة تقعيااع   (44

م لشااأع التااأمني ضااد  4116( لساانة 19( ماان املعسااوم لقااابوع رناام ) 33)

 91 التعطل، )املعد   ضوء االنرتاح لقابوع املقدم من جملس النوا ( ....... 

 430 ......................................................(4)ملحق  ومعفقاته التقعيع املذ ور (46

 011 نعار اسلس املوافقة على مشعوق القابوع املذ ور من  يث املبدأ ..... (41

 016 ........... هنعار اسلس املوافقة على مشعوق القابوع املذ ور   جمسوع (49

تقعياااع جلناااة الشااانوع اخلارجياااة والااادفاق واألمااان الاااو         منانشاااة  (49

( ماان نااابوع العقولااات،   363املااادة )خبصااوص مشااعوق نااابوع لتعااديل   

 016 م .....................................0916( لسنة 04الصادر لاملعسوم لقابوع رنم )

 449 ......................................................(4)ملحق التقعيع املذ ور ومعفقاته  (31

 019 ع املذ ور من  يث املبدأ .....نعار اسلس املوافقة على مشعوق القابو (30

 001 ........... هنعار اسلس املوافقة على مشعوق القابوع املذ ور   جمسوع (34

منانشااة تقعيااع جلنااة املعافااق العامااة والبيئااة خبصااوص مشااعوق نااابوع      (33

 001 م ........4103( لسنة 16)لشأع الربيد، املعافق  للسعسوم امللو) رنم 
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 460 ......................................................(6)ملحق يع املذ ور ومعفقاته التقع (34

 003 نعار اسلس املوافقة على مشعوق القابوع املذ ور من  يث املبدأ ..... (34

إخطااار اسلااس لتأجياال منانشااة لقيااة مااواد مشااعوق القااابوع املااذ ور     (36

 031 .................. ؛ إىل اجللسة القادمةألعسا والبندين املتبقيني على جدو  ا

إخطار اسلس لتقعيع وفد جلنة الصدانة البحعينياة اسسايوية مب لاس     (31

إمربا ورياة اليالااع، خاال  الفارتة مان       لشأع زيارته لطو يو اا الشورى

 031 .......................................................................... م4104لعيل إ 46إىل  41

إخطااار اسلااس لتقعيااع وفااد جلنااة الصاادانة البحعينيااة ماا  لعيطابيااا         (39

وإيعلندا مب لس الشورى لشأع زيارته  ملدينة دللن  اا لهورية إيعلندا، 

 031 ..................................................... م4104مايو  9إىل  6خال  الفرتة من  

إخطااار اسلااس لتقعيااع لشااأع مشااار ة أعضاااء جلنااة الشاانوع املاليااة     (39

واالنتصادية   احللقاة التطبيقياة اإلنليسياة ألعضااء الربملاباات   دو       

جملس التعاوع لدو  اخلليج الععلية، واملنعقدة   دولة الوويت خاال   

م، ومشاااار تهم   مااانعع رفيااا   4104لعيااال إ 49إىل  49الفااارتة مااان 

أع التنسيااة االنتصااادية وتنوياا  النشاااط االنتصاااد  ودور     املسااتوى لشاا 

 31الدولااة   االنتصاااد، واملنعقااد   دولااة الووياات خااال  الفاارتة ماان  

 031 ......م ....................................................................4104مايو  0لعيل إىل إ

   

   

   

   
 


