
 فهرس المواضيع

المضبطة   م 2/7/2017                                 (1)                                3/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

35  

 الموضوع مقالر

 

 

 

 

 الصفحة

 8 ..............................................................ديباجة المضبطة .......................... ( 1

 12 ............................................................... تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ( 2

 13 ................................................... ةالسابق الجلسة التصديق على مضبطة ( 3

انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس  ماإخطار المجلس بإحالة  ( 4

بعض أحكام قانون الجمعيات مشروع قانون بتعديل الشورى بشأن 

واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 

الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

م، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 1989( لسنة 21)

 13 ...................................................... إلى لجنة الخدمات ؛مجلس الشورى(

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مناقشة  ( 5

بخصوص مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق 

 م2017( لسنة 32للمرسوم رقم )

............................................................. 13 

 (1)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  ( 6

................................................... 97 

قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث  ( 7

 41 ..........................................................................................................المبدأ 

 60 ... هقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع ( 8

 63 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور بصفة نهائية ... ( 9

 64تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع مناقشة  (10



 فهرس المواضيع

المضبطة   م 2/7/2017                                 (2)                                3/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

35  

 الموضوع مقالر

 

 

 

 

 الصفحة

( لسنة 15( من المرسوم بقانون رقم )31قانون بتعديل المادة )

م بشأن مجلسي الشورى والنواب، )المعد في ضوء االقتراح 2002

 . ........................................................ بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 (2)ملحق التقرير المذكور  (11

................................................................... 148 

قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث  (12

 73 ..........................................................................................................المبدأ 

 76 ... هقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع (13

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مناقشة  (14

قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بخصوص مشروع 

م، المرافق للمرسوم رقم 1976( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 م2015( لسنة 4)

............................................................................................... 76 

 (3)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (15

................................................... 160 

 83 ... المذكور قرار المجلس الموافقة على طلب اللجنة استرداد التقرير ( 16

 83تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بخصوص مناقشة  (17



 فهرس المواضيع

المضبطة   م 2/7/2017                                 (3)                                3/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

35  

 الموضوع مقالر

 

 

 

 

 الصفحة

م بشأن رعاية 2006( لسنة 74تعديل بعض أحكام القانون رقم )

المعاقين، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم وتأهيل وتشغيل 

 . ................................................................................. من مجلس الشورى(

 (4)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (18

................................................... 188 

المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث قرار  (19

 85 المبدأ ..........................................................................................................

 91 ... هقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع (20

لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص االقتراح بقانون تقرير مناقشة  (21

م 1996( لسنة 2بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

بشأن إشغال الطرق العامة، المقدم من سعادة العضو الدكتور 

 محمد علي حسن علي

.................................................................................................. . 91 

 (5)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (22

................................................... 207 

 94 بقانون المذكور ...... قرار المجلس الموافقة على جواز نظر االقتراح (23

   

   

   



 فهرس المواضيع

المضبطة   م 2/7/2017                                 (4)                                3/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

35  

 الموضوع مقالر

 

 

 

 

 الصفحة

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 
 


