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 الصفحة    

 8 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 7

 72 ......................................................... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 2

 72 ........................على مضبطة اجللسة السابقة ..................التصديق  ( 1

م 2172( لسنة 22بقانون رقم )بإحالة املرسوم إخطار اجمللس  ( 4

بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر 

إىل جلنة الشؤون ؛ م7217( لسنة 72باملرسوم بقانون رقم )

 72 .......................................................................... انونيةالتشريعية والق

االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون إخطار اجمللس بإحالة  ( 2

م بشأن الفحص الطيب للمقبلني على الزواج من 2114( لسنة 77رقم )

لة رمزي فايز، اجلنسني، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: ها

والدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، وزهوة حممد الكواري، 

دكتور حممد علي حسن علي؛ والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وال

 72 ................................................................................... إىل جلنة اخلدمات

اليةةة واالقتصةةادية مصةةو  مشةةرو     تقريةةر جلنةةة الشةةؤون امل  مناقشةةة  ( 2

)املعةد ق   ،قانون بشةأن زيةادة الرواتةا واألجةور ق القطةا  ا كةومي      

 71 ...................................... ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 21 ..............................................( 7)ملحق  ومرفقاته التقرير املذكور ( 1

 11 قرار اجمللس إعادة التقرير إىل اللجنة ملزيد من الدارسة ............. ( 8



 فهرس املواضيع

 (2)  71 املضبطة     م71/7/2172                                                                                    2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

مناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مصو  مشرو   ( 2

قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتا، )املعد ق ضوء االقرتاح 

 11 ............................................................. بقانون املقدم من جملس النواب(

 27 ..............................................( 2)ملحق  ومرفقاته التقرير املذكور (71

مشرو  القانون برفض  توصية اللجنة قرار اجمللس املوافقة على ( 77

 12 املذكور من حيث املبدأ ..................................................................

تقريةةر جلنةةة الشةةؤون املاليةةة واالقتصةةادية مصةةو  مشةةرو       مناقشةةة  (72

قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتا واملعاشات، )املعد ق ضوء االقةرتاح  

لنواب(، ومشرو  قةانون بإنشةاء حسةاب دعةم     بقانون املقدم من جملس ا

مستوى معيشة املةواننني العةاملني ق القطةا  اخلةا ، )املعةد ق ضةوء       

االقةةرتاح بقةةانون املقةةدم مةةن جملةةس النةةواب(، ومشةةرو  قةةانون بإنشةةاء      

صندوق دعم األجور واملعاشات، )املعد ق ضوء االقةرتاح بقةانون املقةدم    

 11 ................................................................................... من جملس النواب(

 22 .............................................( 1)ملحق  ومرفقاته التقرير املذكور (71

شرو  القانون برفض م توصية اللجنة قرار اجمللس املوافقة على (74

 42 .....................................................املذكور من حيث املبدأ .............

تقرير جلنة اخلدمات مصو  مشرو  قةانون بتعةديل املةادتني    مناقشة  (72

م بشةأن تنيةيم معاشةات    7212( لسةنة  71( من القانون رقةم ) 27( و)21)

ومكافآت التقاعد ملوظفي ا كومة، )املعد ق ضوء االقرتاح بقانون 

 42 ........................................................................ لس النواب(املقدم من جم
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 الصفحة    

 18 ............................................( 4)ملحق  ومرفقاته التقرير املذكور (72

مشرو  القانون برفض  توصية اللجنة قرار اجمللس املوافقة على (71

 21 أ ...................................................................املذكور من حيث املبد

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


