
 فهرس املواضيع

 (1)  11 املضبطة     م8/3/5112                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 7 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 1

 11 ......................................................... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 5

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

 11 بيان اجمللس مبناسبة يوم املرأة العاملي .............................................. ( 4

م 5114( لسااانة 71إخطاااار اجمللاااس باملالاااة املرساااوم بقاااا ون ر ااا  )   ( 2

بات العسكري الصادر باملرسوم بتعديل بعض أملكام  ا ون العقو

م؛ إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 5115( لسنة 34بقا ون ر   )

 15 ..................................................................................  واألمن الوطين

 ااارار جملاااس الناااوار ملاااو   ااارار جملاااس   إخطاااار اجمللاااس باملالاااة ( 6

مشروع  ا ون بتعديل بعض أملكام  اا ون العلال     ن ى بشأرالشو

م. )املعاد    5115( لسانة  36القطاع األهلي الصاادر بالقاا ون ر ا  )   

ضاوء اق ااملااق بقااا و ق املقاادمق ماان جملااس النااوار(؛ إىل جلنااة  

 53 ...............اخلدمات .............................................................................

أصحار السعادة األعضاء: مخيس من الرسالة املقدمة باجمللس إخطار  ( 7

الادكتور منصاور   والدكتور عبدالعزيز ملسان أبال،   ومحد الرميحي، 

الادكتور حملاد   والادكتور أمحاد ساال العاريض،     وحملد سرملان، 

( من مشاروع  517علي اخلزاعي، بشأن طلب إعادة املداولة على املادة )

ن بتعااديل بعااض أملكااام  ااا ون العقوبااات الصااادر باملرسااوم ر اا      ااا و

 53 ............................................. ؛ ألخذ موافقة اجمللسم1776( لسنة 12)



 فهرس املواضيع

 (5)  11 املضبطة     م8/3/5112                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 54 سحب الطلب املذكور من  بل مقدميه ........................................... ( 7

مشروع  ا ون بتعديل بعض  رار اجمللس املوافقة بصفة  هائية  على  ( 8

 ،م1776( لسانة  12أملكام  ا ون العقوبات الصادر باملرسوم ر   )

  شااأن جاارائ  القتاال وااخااال  باعياااء واقعتااداء علااى أماااكن  »

والسب وإفشاء األسرار والسار ة  السكن والتهديد بالسالح والقذف 

)املعاد  ، «ما ة واملرابااة وإها اة اجمللاس الاوطين    واقملتيا  وخيا ة األ

 54 ..........................   ضوء اق ااح بقا ون املقدم من جملس النوار(

( 67رساوم بقاا ون ر ا  )   جلنة اخلدمات خبصوص املمنا شة تقرير  ( 7

م 1772( لسانة  13( من القا ون ر   )55م بتعديل املادة )5114لسنة 

 52 ......... اشات ومكافآت التقاعد ملوظفي اعكومةبشأن تنظي  مع

 73 .................................................. (1)ملحق  ومرفقاتهالتقرير املذكور  ( 11

 37 ............................... بقا ون املذكور املرسوم رار اجمللس املوافقة على  (11

جلنااة الشااؤون املاليااة واق تصااادية خبصااوص    مواصاالة منا شااة تقرياار   (15

مشروع  ا ون بشاأن املواصافات واملقااييس، املرافاق لللرساوم امللكاي       

 37 ( ................................................4؛ ابتداء من املادة )5113لسنة  81ر   

ىل إخطار اجمللس بتأجيل منا شة بقية مواد املشروع بقاا ون املاذكور إ   (13

 71 اجللسة القادمة ........................................................................................

   

   
 


