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  (13) 
 عشـراخلامس  الفصل التشريعي

 األول دور االنعقاد العادي

 ةعشرالثامنة  اجللسةجدول أعمال 

 م1027 يونيون م 6الثالثاء 

 ظهرًا 0021:: الساعة 

 

 رقم

 التسلسل

  

 

 :املضابط التالية التصديق على : ولألاالبند   -2

 .م11/5/1027 خــتاريـــــــب (أ/2174*)

 .م14/5/1027 خــتاريــــب (ب/2174) *

 (خاصة) .م12/5/1027 خــتاريـــــــب (2175*)

 

الحقــا بـــرقم   ســتو   

(2.) 

 .كشف األوراق والرسائل الواردة: ثانيالبند ال  -1

 

 

مــــو   مــــ  اجلــــدول   

 (.1) برقم

 ألسئلة ا :الثالث البند  -1

املــــو    وتنظــــر حســــا ترتيبهــــا   كشــــف األســــئلة املتوقــــ  أ  ي تيهــــا الــــــدور  )

 (اجللسةال مم  جدول أع

 

 

 

مــــو   مــــ  اجلــــدول   

 (.1)برقم 

 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/02.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/02.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/qlist.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/qlist.pdf
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 طلبات رف  احلصانة: البند الراب  

ة للجنــــــة الشــــــةو  التشــــــريعية والقانونيــــــ    اخلــــــامس والثمــــــانو   التقريــــــر   -4

احلصــــــانة  رفــــــ طلــــــا النيابــــــة العامــــــة  عــــــن واملــــــدر  بصــــــفة ا ســــــتعجال

ــل الفضـــــل  / عـــــن العضـــــو  النيابيـــــة ــد نبيـــ م  16/1026  القضـــــية رقـــــم  أمحـــ

 .جنح مرئي ومسمو 

 

 مــــو   مــــ  اجلــــدول  

 (.4)برقم 

 )الكشوف املرفقةحسا ما هو وارد   )ا حاالت :  اخلامس البند  -5
 

 

 

ات ـــــــــــــــــعوواملشر واننيـــــــــــعــــن املراســـيم بق  اللجــــا  تقـــارير  :الســــاد  البنـــد  

 :بقواننين واالقرتاحات ـــــــبقواني
 

 

ــة الســـاد  والثالثـــو   التقريـــر   -6 ــةو للجنـ ــاد عـــن     شـ ــة وا رشـ ــيم والثقافـ التعلـ

لســـــــنة ( 12)االقرتاحـــــــات بقـــــــوانني بتعـــــــديل بعـــــــ  أحكـــــــام القـــــــانو  رقـــــــم  

ــ   1022 ــ ت  م بشــ ــدالت ومكافــ ــنح بــ ــويتيني   مــ ــة الكــ ــة التعليميــ ــاء ا يئــ ألعضــ

 (.1)وعددها بو ارة الرتبية وو ارة األوقاف والشةو  ا سالمية 

 

ســـــــــــــيو   الحقـــــــــــــا 

 (.6)برقم 

ــو  واخلالثـــــــاني  التقريـــــــر   -7 للجنـــــــة الشـــــــةو  الصـــــــ ية واالجتماعيـــــــة  مســـــ

ــل ــتعجال     والعمـــ ــفة االســـ ــدر  بصـــ ـــ   واملـــ ــن االقرتاحــ ــ اتعـــ ــديل بقـــ انو  بتعـــ

العمـــــــل   الق ـــــــا  بشـــــــ    1020لســـــــنة ( 6)بعــــــ  أحكـــــــام القـــــــانو  رقـــــــم  

 (.1)وعددها األهلي 

 

مــــو   مــــ  اجلــــدول   

 (.7)برقم 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/04.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/04.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/indexes.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/07.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/07.pdf
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 :تقارير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي  -2
 

 

 :عن مليزانيات واحلساب اخلتاميللجنة ا الساب  والثالثو   لتقريرا -أ

 ة البرتول ــــملةسسـاب اخلتامي ــــاحلساد ــ   اعتمــــانو  بشــــرو  قــــمش  -2       

 .1025/1026وشركاتها التابعة عن السنة املالية  الكويتية             

 و شركاتهــــا  رتول الكويتيةــة البـــمةسسرو  قانو  بربط ميزانية ـــــمش-1

 . 1027/1022للسنة املالية  التابعة       

 (.تقريرا )تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة وعددها  -1

 .تقارير ( 4)تقارير ديوا  احملاسبة بش   تقييم األداء وعددها -4

 
 

 

 

ســـــــــــــيو   الحقـــــــــــــا 

 (.أ/2)برقم 

 :عن مليزانيات واحلساب اخلتاميللجنة ا الثامن والثالثو   لتقريرا-ب 

 للهيئة العامة   امي ــــــاب اخلتـــــــاد احلســـــ   اعتمــــــو  بشـانــــــرو  قــــــمش-2

 .1025/1026عن السنة املالية  ستثمارإلل        

 ة ـــللسن ارـــــستثمة  لإلــــة العامـــ يئاة ـــــو  بربط ميزانيــــانـرو  قـــــمش-1 

 .1027/1022املالية         

 (.تقريرا )تقارير اجلهات الرقابية ذات الصلة وعددها -1      

 صيــــات تقييم كفــــاءة وفاعلـية تقرير ديوا  احملاسبة بش   متابعة تو-4       

 (.النشاط التشغيلي)أداء شركة النقل العام الكويتية               

 

 

 

 

ســـــــــــــيو   الحقـــــــــــــا 

 .(ب/2)برقم 
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 :بش   مليزانيات واحلساب اخلتاميللجنة ا التاس  والثالثو  التقرير -  

ملعهــــد الكويــــ  ل  ــــا  قــــانو  باعتمــــاد احلســــاب اخلتــــامي  مشــــرو   .2

 .1025/1026عن السنــة املاليــة العلمية 

ــربط ميزانيـــــة  مشـــــرو   .1 ــانو  بـــ ــة  قـــ ــا  العلميـــ ــ  ل  ـــ ــد الكويـــ معهـــ

 .1027/1022للسنــة املاليــة 

الرقابيــــة ذات الصــــلة وتقريــــر ديــــوا  احملاســــبة بشــــ    تقــــارير اجلهــــات  .1

 .تقارير ( 1)تقييم األداء وعددها مجيعا 

 

 :بش   مليزانيات واحلساب اخلتاميللجنة ا ربعو  األالتقرير  -د

للمةسســــــة العامــــــة  باعتمــــــاد احلســــــاب اخلتــــــامي   قــــــانو  مشــــــرو    .2

 .1025/1026سنة املالية عن ال االجتماعية  للت مينات

 املةسســــــــة العامــــــــة للت مينــــــــاتقــــــــانو  بــــــــربط ميزانيــــــــة مشــــــــرو    .1

 .1027/1022للسنة املالية  االجتماعية

بشــــ    احملاســــبة ديــــوا تقــــارير اجلهــــات الرقابيــــة ذات الصــــلة وتقريــــر  .1

 .تقارير( 1)تقييم األداء وعددها مجيعا 

 

 

 

 

 

ســـــــــــــيو   الحقـــــــــــــا 

 (. /2)برقم 

 

 

 

 

 

ســـــــــــــيو   الحقـــــــــــــا 

 (.د/2)برقم 
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  : الساب البند  

 :مواصلة النظر     -9

مقــــدم مــــن بعــــ  األعضــــاء   شــــ   مناقشــــة االجــــراءات  طلــــا مناقشــــة -أ

ــاكناحلكوميــــــة اخلاصــــــة  ــواطنني  بتــــــوفك املســــ ــافة إ للمــــ ــا إضــــ ىل خ تهــــ

ــة      ــة الت تيـــ ــاري  البنيـــ ــة   والوقـــــوف علـــــى مشـــ ــنوات املقبلـــ ــكانية   الســـ االســـ

الستيضـــــاس سياســـــة احلكومـــــة   شـــــ ن   وتبـــــادل  لكافــــة املشـــــاري  االســـــكانية 

  .الرأي بصدده
 

ــة  -ب ــا مناقشــ ــ    طلــ ــاء   شــ ــن بعــــ  األعضــ ــة  مقــــدم مــ ــيةمناقشــ  القضــ

 .وما يتعلق بها االسكانية

م بــدأ اسلــس مناقشــة ال لــبني كنفــي الــ كر و  ينتــ      16/4/1027  جلســة )

 (من قائمة املت دثني 
 

 

 

 

 :الثامنالبند 

 

ــر    -20 ــلة النظـــ ــامس    مواصـــ ــريعي اخلـــ ــل التشـــ ــة للفصـــ ــل احلكومـــ ــام  عمـــ   برنـــ

حنــــــــو تنميــــــــة مســــــــتدامة      (  1029/1010-1026/1027)عشــــــــر  للســــــــنوات  

 .من الدستور( 92)ت بيقا لنص املادة 
 

 

 :التاس  البند

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

ــرقم  ـــخ( 2)بـــ  بــتــاريـــ

 .م12/2/1027

ــيغة          -22 ــ   الصـــ ــكي   شـــ ــاب األمـــ ــى اخل ـــ ــواب علـــ ــرو  اجلـــ ــة مشـــ ــر جلنـــ تقريـــ

 .املقرتحة ملشرو  اجلواب على اخل اب األمكي

 

 

 

دول ـــــــــــــــو   م  اجل

 خـــبــتــاريـ( 12)برقم 

 .م11/5/1027

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/310117/reports/08.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/310117/reports/08.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/310117/reports/08.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/21.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/21.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/21.pdf


6 
 إدارة جدول األعمال|قطاع اجللسات|األمانة العامة جمللس األمة                                                                                       

  طلبات املناقشة: العاشر البند  
 

 

ــة    -21 ــق مناقشـــ ــية     طلـــ ــ   قضـــ ــاء   شـــ ــ  األعضـــ ــن بعـــ ــدمني مـــ ــة مقـــ الب الـــ

 .وتبادل الرأي بصدده بالبالد  الستيضاس سياسة احلكومة   ش ن  

ــة ) ــف الـــــــ كر     24/1/1027  جلســـــ ــو  كنـــــ ــة املوضـــــ ــس مناقشـــــ ــرر اسلـــــ م قـــــ

 (م19/1/1027جبلسة 
 

 

ــة   -21 ــا مناقشـ ــ     طلـ ــاء بشـ ــالس   مقـــدم مـــن بعـــ  األعضـ ــة لإلصـ ــة احلكومـ وثيقـ

الستيضـــــاس سياســـــة احلكومـــــة   شـــــ ن  وتبـــــادل الـــــرأي   املـــــالي واالقتصـــــادي

 .بصدده
 

 

ــاء   شــــ   االجــــراءات احلكوميــــة        طلــــا مناقشــــة   -24 ــدم مــــن بعــــ  األعضــ مقــ

ــول   ــة حـــ ــة الكويتيـــ ــدا    الرمسيـــ ــور عبـــ ــة     خـــ ــة احلكومـــ ــاس سياســـ الستيضـــ

 .بصددهش ن  وتبادل الرأي 

 

ــ       طلــــق مناقشــــة   -25 ــ  األعضــــاء   شــ قــــرار و ارة الشــــةو    مقــــدمني مــــن بعــ

الستيضــــــاس سياســــــة وقــــــف املســــــاعدات االجتماعيــــــة االجتماعيــــــة والعمــــــل 

 .احلكومة   ش ن   وتبادل الرأي بصدده

 

 

ــة    -26 ــا مناقشـ ــوابط    طلـ ــ   ضـ ــاء بشـ ــد مقـــدم مـــن بعـــ  األعضـ ــة للتقاعـ  ا حالـ

 بشــــكل عــــام و األســــباب والــــدواعي وا جــــراءات الــــ   ــــ  بشــــ   إحالــــة عــــدد  

ــدعي عـــــــام  256 ــة       مـــــ ــة احلكومـــــ ــاس سياســـــ ــات الستيضـــــ   إدارة الت قيقـــــ

 .ش ن  وتبادل الرأي بصدده
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ــة    -27 ــا مناقشــــ ــ     طلــــ ــاء بشــــ ــن بعــــــ  األعضــــ ــرا مقــــــدم مــــ ــق  ا ســــ   ت بيــــ

ــ  قـــــانو    ــنة  (62)رقـــــم  املنزليـــــة العمالـــــةوتنفيـــ ومواعيـــــد العمـــــل   1025لســـ

 .الفعلية   ا القانو 

 

 تقارير اللجا  عن طلبات الت قيق: احلادي عشر لبندا 
 
 

 

ــة    اخلـــامس التقريـــر   -22 ــة األمـــوال العامـ ــة  قيـــق  )للجنـــة محايـ ( بصـــفتها جلنـ

ــ    ــ   حفـــ ــاد   بشـــ ــة الفســـ ــة ملكاف ـــ ــا    ا يئـــــة العامـــ ــة إليهـــ البالغـــــات املقدمـــ

ــاء  لـــس          ــد أعضـ ــة ضـ ــيس ا يئـ ــة مـــن رئـ ــكوم املقدمـ ــ  والشـ ــباب احلفـ وأسـ

ــة       ــد رئيســ ــس ضــ ــاء اسلــ ــن أعضــ ــة مــ ــكوم املقدمــ ــاء   والشــ واخلالفــــات   األمنــ

 .القائمة داخل اسلس
 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ ( 22)بــــــرقم 

 . م12/1/1027

بصــــفتها )للجنــــة الشــــةو  الصــــ ية واالجتماعيــــة والعمــــل  التقريــــر الســــاب    -29

ــة  قيـــــق   ــن األســـــباب الـــــ  أدت إىل   (جلنـــ وفـــــاة النائـــــا الســـــابق فـــــالس    عـــ

 .يرمح  ا  م لق الصواغ
 

 :طلبات الت قيق:  عشر الثاني لبندا
 
 

و   مــــــــ  اجلــــــــــدول  

بتـــــــاريخ ( 15)بـــــــرقم

 .م24/1/1027

  خمالفــــات   بتشــــكيل جلنــــة  قيــــق   عضــــاء اقــــرتاس مقــــدم مــــن بعــــ  األ     -10

 .تعيني وكالء النيابة والت كد من معايك العدالة بها
 

اس  كنــف الــ كر  إىل  قــرر اسلــس ت جيــل نظــر  االقــرت     م15/4/1027  جلســة )

ــوم األ  ــة  يـ ــاريخ  جلسـ ــاء بتـ ـــ كومة   16/4/1027ربعـ ــى طلـــا الـ ــاء علـ ــر   –م بنـ و يـ

 (العدل وو ير الدولة لشةو   لس األمة 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ  (11)بــــــرقم 

 .م 9/5/1027

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/11.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/11.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/11.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/140217/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/140217/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/140217/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/22.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/22.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/22.pdf
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بتشـــكيل جلنـــة  قيـــق حـــول مالبســـات     عضـــاء اقـــرتاس مقـــدم مـــن بعـــ  األ     -12

 .حريق اليخ 
 

 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ  (12)بــــــرقم 

 . م7/1/1027

بتشــــكيل جلنــــة مةقتــــة لدراســــة أســــباب   عضــــاءاقــــرتاس مقــــدم مــــن بعــــ  األ   -11

ــكانيةاخللــــل    ــة الســ ــى    الرتكيبــ ــارة ا قامــــات علــ ــية اــ والت قيــــق   قضــ

 .م10/1/1027أ  تقدم تقريرها النهائي   جلسة خاصة بتاريخ 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ  (11)بــــــرقم 

 . م7/1/1027

 واننيـــــــــــــــعــــــــن املراســــــــيم بق اللجــــــــا  تقــــــــارير :د اســــــــبنــــــــد العــــــــود للال 

 :ن واالقرتاحات بقواننيـــــــات بقوانيـــــــــــــعوواملشر
 

 

واملــــــدر  بصــــــفة   للجنــــــة الشــــــةو  املاليــــــة واالقتصــــــادية    لتقريــــــر الثــــــاني  ا  -11

 :عن االستعجال

  ضــــروــــق  اضي فوائــــــد عــن ــــــتق   ـــــــ   منــ انو    شـبقــ رتاس ـاالقــ-2   

 .ة العامـــة للت مينات االجتماعيةاملـةسســ       
 

 إلـــــى  (ررًاــــمك 69)ـم ــــدة برقـــادة جديــــــــة مـــــو  بإضافـــــــبقان راس ـــــــتـاالق-1   

  دارـــــــــبإص م 2976ة ـــــــــلسن( 62)م ــــــــو  رقــــــانـــري بالقــــــــــياألمـر األمــــــــ          

 .االجتماعية  ميناتـــــالتقـــــانــو             
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ  (17)بــــــرقم 

 . م7/1/1027

ــر األول   -14 ــفة للجنــــــــة الشــــــــةو  املاليــــــــة واالقتصــــــــادية  التقريــــــ واملــــــــدر  بصــــــ

عــــــن مشــــــرو  القــــــانو   ســــــاهمة دولــــــة الكويــــــ    رأ  مــــــال  االســــــتعجال

 .بنك االستثمار اآلسيوي للبنية الت تية
 

 بتاريــــــــــــــــــــــــــخو   

 .م21/1026/ 15

 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/21.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/21.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/21.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/22.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/22.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/22.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/271216/reports/fincial01.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/271216/reports/fincial01.pdf
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للجنــــة الشــــةو  الصــــ ية واالجتماعيــــة والعمــــل  التقريــــر الرابــــ  والثالثــــو    -15

عـــــن االقـــــرتاس بقـــــانو  بتعـــــديل بعـــــ  أحكـــــام   واملـــــدر  بصـــــفة االســـــتعجال

علــــــى األجانــــــا  التــــــ مني الصــــــ ي  شــــــ    2999لســــــنة ( 2)القــــــانو  رقــــــم 

 .وفرض رسوم مقابل اخلدمات الص ية
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ  (12)بــــــرقم 

 . م7/1/1027

 

ــر   -16 ــر التقريـ ــامس عشـ ــ  )اخلـ ــر الرابـ ــداًل مـــن التقريـ ــة    (بـ للجنـــة الشـــةو  املاليـ

ــادية  ــوانني بشــــ      عــــن االســــتعجالواملــــدر  بصــــفة  واالقتصــ االقرتاحــــات بقــ

ــم        ــكي بالقــــــانو  رقــــ ــام األمــــــر  األمــــ ــديل بعــــــ  أحكــــ  2976لســــــنة ( 62)تعــــ

 (.7)وعددها  قانو  الت مينات االجتماعيةبإصدار 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتـــــــاريخ ( 11)بـــــــرقم

 .م22/4/1027

 

واملــــــدر  بصــــــفة للجنـــــة الشــــــةو  املاليــــــة واالقتصـــــادية   التقريـــــر اخلــــــامس    -17

 :عن  االستعجال
 
 

 ل ـــــابــــالية مقـــــامل فـــاليـــوالتك  ومـــالرس   ـــــ   شنينـــــواات بقــــاالقرتاح-2   

 انو  ذات الصلة ــــات بقـــــرتاحـــامة واالقــــباملرافق واخلدمات الع االنتفا           

 (.22االقرتاحات  عدد )         
 

 بتكليف اللجنة  12/2/1027مة جبلست  املعقودة بتاريخ ــــرار  لس األق-1   

 .نــار البنزيـــأسع  بدراسة إعادة النظر            

 

 

 

 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتـــــــاريخ ( 14)بـــــــرقم

 .م22/4/1027

 

 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/23.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/23.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/23.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/24.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/24.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/24.pdf
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واملـــدر  بصـــفة   للجنـــة الشـــةو  الداخليـــة والـــدفا      التقريـــر اخلـــامس عشـــر    -12

 :عن  االستعجال
 

 ــم ـــــوم األميـــري رقــام املرســــاالقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديـــل بع  أحكـــ-2   

 (.4)ا ـــوعدده الكويتية  اجلنسيةبقانو    2959لسنــــة   (25)           
 

 ( 25)يــري رقــــم وم األمـــــام املرســــل بع  أحكــــانو  بتعديــــراس بقــــاالقت-1   

 ( 10)نو  رقــــــــم وم بالقاــــواملرس الكويتية  اجلنسيةقانو  ب  2959لسنة             

 ة ــــــات ا داريـــــة الكلية لنظر املنا عـــدائرة باحملكمبإنشـــــاء  2922لسنة            

 (.1)وعددها           
 

 .الوطنية ا ويةاالقرتاس بقانو    ش   محاية احلق   املواطنة و  -1   

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتـــــــاريخ ( 15)بـــــــرقم

 .م22/4/1027

ــتو     -19 ــاب  والســ ــر الســ ــريعية والقانونيــــة  التقريــ ــدر   للجنــــة الشــــةو  التشــ واملــ

عــــــن االقرتاحـــــــات بقــــــوانني بتعــــــديل بعــــــ  أحكـــــــام       بصــــــفة االســــــتعجال  

ا جــــــراءات واحملاكمــــــات بإصــــــدار قــــــانو   2960لســــــنة  (27)القــــــانو  رقــــــم 

 (.5)وعددها  اجلزائية
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ ( 14)بــــــرقم 

 .م15/4/1027

 

ــرو     -10 ــ  والعشـــــ ــر الرابـــــ    للجنـــــــة شـــــــةو  ذوي االحتياجـــــــات اخلاصـــــــة التقريـــــ

ــتعجال  ــفة االســــ ــدر  بصــــ ــديل بعــــــ       واملــــ ــوانني بتعــــ ــات بقــــ ــن االقرتاحــــ عــــ

ــانو  رقـــــــم   ــ    1020لســـــــنة ( 2)أحكـــــــام القـــــ حقـــــــوق األشـــــــخا  ذوي   شـــــ

 ( .2)وعددها عاقة  ا
 

مــــو   مــــ  اجلــــدول   

 (.10)برقم 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/34.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/34.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/34.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/30.pdf
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مشــــرو  القــــانو  عــــن للجنــــة الشــــةو  املاليــــة واالقتصــــادية  التقريــــر الثالــــث   -12

 .االحتياطي العامبا ذ  لل كومة   أخ  مبلغ من املال 

 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ  (10)بــــــرقم 

 . م7/1/1027

ــ     -11 ــر الرابــ ــة الالتقريــ ــةو  للجنــ ــة    شــ ــانو  باملوافقــ ــرو  القــ ــن مشــ ــة عــ اخلارجيــ

ــة       ــة اجلمهوريــ ــ  وحكومــ ــة الكويــ ــة دولــ ــني حكومــ ــة بــ ــى  اتفاقيــ ــالغعلــ  ةرغيزيــ

 .  للتشجي  واحلماية املتبادلة لالستثمارات
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ  (10)بــــــرقم 

 . م12/1/1027

اخلارجيـــــــة عـــــــن مشـــــــرو  القـــــــانو  شـــــــةو  للجنـــــــة الالتقريـــــــر  اخلـــــــامس    -11

باملوافقـــــة علـــــى  اتفاقيـــــة بـــــني حكومـــــة دولـــــة الكويـــــ  وحكومـــــة اجلمهوريـــــة   

 . القانونية املتبادلة   املسائل اجلزائيةاملساعدة أرمينيا بش   
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ  (12)بــــــرقم 

 . م12/1/1027

ــاد      -14 ــر الســ ــة الالتقريــ ــةو  للجنــ ــ      شــ ــانو  بشــ ــرتاس بقــ ــن االقــ ــة عــ اخلارجيــ

 . ا بات واملنح واملساعدات اخلارجية

 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ  (11)بــــــرقم 

 . م12/1/1027

ــبعو    -15 ــاب  والســـــ للجنـــــــة املرافـــــــق العامـــــــة عـــــــن االقرتاحـــــــني   التقريـــــــر الســـــ

ــم      ــانو  رقــــ ــام القــــ ــ  أحكــــ ــديل بعــــ ــانونني بتعــــ ــنة ( 11)بقــــ ــ    1026لســــ بشــــ

 .بلدية الكوي 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ ( 10)بــــــرقم 

 .م22/4/1027

للجنـــــة الشـــــةو  املاليـــــة واالقتصـــــادية عـــــن االقـــــرتاس  التقريـــــر الرابـــــ  عشـــــر  -16

ــم     ــانو  رقـــــ ــام القـــــ ــديل بعـــــــ  أحكـــــ ــانو  بتعـــــ ــنة  (19)بقـــــ ــ    1020لســـــ بشـــــ

حم ــــات القــــوم ت ســــيس شــــركات كويتيــــة مســــاهمة تتــــوىل بنــــاء وتنفيــــ   

 . الكهربائية و لية املياه   الكوي 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ ( 40)بــــــرقم 

 .م15/4/1027

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/20.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/20.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/20.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/21.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/21.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/21.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/22.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/22.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/22.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/40.pdf
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للجنــــة الشــــةو  الداخليــــة والــــدفا   عــــن االقرتاحــــات  عشــــر التقريــــر الســــاب   -17

  ديـــــد العـــــدد الـــــ ي  ـــــو  من ـــــ  اجلنســـــية الكويتيـــــة بقـــــوانني   شـــــ   

 .(وعددها ستة اقرتاحات بقوانني) 1027سنة 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ ( 41)بــــــرقم 

 .م9/5/1027

للجنـــــــة الشـــــــةو  الصـــــــ ية واالجتماعيـــــــة مســـــــو  واخلادي التقريـــــــر احلـــــــ  -12

ــانو     شـــــ    نيانوبقـــــ اتوالعمـــــل عـــــن االقرتاحـــــ  تعـــــديل بعـــــ  أحكـــــام القـــ

اقرتاحـــــًا   (24)وعـــــددها  ســـــاعدات العامـــــة  امل  شـــــ    1022لســـــنة  ( 21)رقـــــم 

 .بقانو 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

 بتــــــاريخ( 47)بــــــرقم 

 .م11/5/1027

  :تقارير اللجا  :عشر الثالث البند 

ــرو     -19 ــث والعشـ ــر الثالـ ــةو    التقريـ ــة شـ ــة للجنـ ــات اخلاصـ ــ    ذوي االحتياجـ بشـ

 :تكليف  لس األمة للجنة بتقديم تقرير عن املسائل التالية

 .ادعاء ا عاقة-2

 .إعادة التقييم ال ق-1

 .ا دحام املراجعني-1

 .ت خر صرف األثر الرجعي-4
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ ( 42)بــــــرقم 

 .م15/4/1027

ــر   -40 ــر العاشــــــ ــةو  اخلا  التقريــــــ ــة الشــــــ ــة   للجنــــــ ــو  متابعــــــ ــة عــــــــن موضــــــ رجيــــــ

حادثـــــة االعتـــــداء علـــــى ا طفـــــائي ا جـــــراءات احلكوميـــــة املتخـــــ ة   شـــــ   

 .ال ي يدر  باململكة األردنية ا امشية  الكوي 

 

اجلــــدول  مــــو   مــــ   

 (.40)برقم

ت ـــــاير  قضـــــية للجنـــــة املرافـــــق العامـــــة عـــــن    بعـــــد املئـــــة  التقريـــــر الســـــاب     -42

 .احلصى

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ و   مـــــــ

بتــــــاريخ  (46)بــــــرقم 

 .م9/5/1027

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/43.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/43.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/43.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/47.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/47.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/47.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/46.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/46.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/46.pdf
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 :ا قرتاحات بقرارات: عشر الراب البند 
 

أمحــد نبيــل الفضــل إصــدار قــرار بإحالــة املــواد  / بقــرار مقــدم مــن العضــو  إقــرتاس  -41

يتعلـق باحلصـانة املوضـوعية وا جرائيـة     فيمـا    الدسـتور   من ( 222و 220و 202)

 .إىل احملكمة الدستورية
 

 
 

مــــو   مــــ  اجلــــدول   

 (. 41)برقم 

 :تقارير جلنة محاية األموال العامة :عشر اخلامسالبند  

 

 

للجنــــــة محايــــــة األمــــــوال العامــــــة بشــــــ   املالحظــــــة خامســــــًا  التقريــــــر األول  -41

ــة مـــــن مالحظـــــات ديـــــوا  احملاســـــبة علـــــى احلســـــاب اخلتـــــامي   (2)بنـــــد للهيئـــ

 .1007/1002للسنة املالية  العامة لشئو  الزراعة والثروة السمكية

 
 
 

 :ما يستجد من األعمال :عشر  الساد البند

 

و   مــــــ  اجلــــــــــدول 

بتاريخ ( مكرر9)برقم

 .م12/2/1027

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/42.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/060617/reports/42.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/310117/reports/19.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/310117/reports/19.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/310117/reports/19.pdf
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 ملشروعات القوانني يامللحق التفسري

 واالقرتاحات بقوانني

 املدرجة على جدول أعمال اجمللس
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 قرتاحاتالتفسريي ملشروعات القوانني واال امللحق

 بقوانني املدرجة على جدول األعمال
 

 بقانون قرتاحاال أو القانون ملشروع خمتصر شرح التقرير وعنوان اللجنة إسم م

 

 

 

7 

للجنرررررة مسررررون  واخلالثرررران    التقريررررر  

الشررررررررررروون الصرررررررررررح ة واالجتماع رررررررررررة 

انون بقررررررر اتعرررررررح االقرتاحررررررر   والعمررررررر 

بتعررررردي  بعرررررق أحنرررررام القرررررانون رقرررررم   

العمرررررررررر     بشرررررررررر ن  0202لسررررررررررنة ( 6)

 (.3)وعددها القطاع األهل  

                       .تنيماد محبقانون القرتاحات اتنون ت -

 -: إىلقانون ب االقرتاحاتهدف ت 

تررو ري ميايرررا وترررمانات ااثرررر للعمررال ومررراح  العمررر    مرررح   

خالل تعدي  بعق نصوص القرانون القرا م    را يتناسر  مر       

مرررررررا ا رغترررررررص املرررررررتاريات االقتصرررررررادية واالجتماع رررررررة وت عرررررررا   

ملقتضررر اتها والتطلررر  اىل املسرررتق   برررلحالل األيررردي العاملرررة   

وا دة مح خرالل تنير م قرانون    الوطن ة حم  القوى العاملة ال

هم   القطراع   ينف  متت  العمال بضمانات متقاربة م  نيررا 

 .احلنوم  مح خالل التعديالت املقرتحة

 انتهت اللجنة اىل-

 .بعد تعدي  القانونني االول والثان  والثالث املوا قة -

علررى االقرررتاح بقررانون بلتررا ة مررادة جديرردة     عرردم املوا قررة  -

بش ن العمر      0202لسنة ( 6)منرر اىل قانون رقم  (72)برقم 

 .القطاع األهل 
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للجنررررررررة الشرررررررروون  التقريررررررررر الثرررررررران    03

 : عحاملال ة واالقتصادية 

االقرتاح بقانون   ش ن من  -0

املروسسرررة  قررروض تقات   وا ررررد عح

 .العامرررررة  للت م نات االجتماع ة

االقرتاح بقانون بلتا ة مادة -0

اىل األمررر ( منررًا 66)جديردة برقرم 

لسنة ( 60)األمرررريي  بالقانون رقم 

قانون الت م نات م بلمدار 0676

 .جتماع ةاال

 .مواد  (3)يتنون االقرتاحني بقانون مح - 

 -: إىلقانون االقرتاحان بيهدف  

من  موسسة الت م نات االجتماع ة مرح تقاتر   وا رد مقابر      

وإعررررادة ا رررر  امل ررررالا الرررر    د عهررررا إىل  نيررررام االسررررت دال 

املوسسة منذ تط  ق االست دال ألمرحابها إال أنهمرا لتلفران    

  ا ف ررررة املعاجلررررة  رررراالقرتاح األول يقضرررر  بلنشررررا  قررررانون 

جديد يتنون مح ثالث مواد ب نمرا االقررتاح الثران  يعردل علرى      

 .قانون الت م نات االجتماع ة بلتا ة  مادة جديدة 

 -:للجنة اىل انتهت ا-

 .املوا قة ب غل  ة على االقرتاحني بقانون بعد التعدي  

للجنررررة الشرررروون املال ررررة    ولالتقريررررر األ 02

واالقتصررررررررادية عررررررررح مشررررررررروع قررررررررانون   

  رأس مررررال   سرررراهمة دولررررة النويررررت

بنررررررث االسررررررتثمار ا سرررررر وي لل ن ررررررة 

 .التحت ة

 

                           .تنيمراد  مشرروع القرانون مرح    يتنرون  - 

- :قانون إىلال مشروعيهدف 

االسرررتثمار و سرررني ال ن رررة التحت رررة لقرررارة  سررر ا وربررر         -

العالقررررات االقتصررررادية بررررني دو ررررا   عررررح طريررررق التعرررراون 

مررررررر  املنيمرررررررات االقتصرررررررادية االخررررررررى لالسرررررررتثمار       

 .جماالت ال ن ة التحت ة   دول  س ا

علررررررررى مشررررررررروع  املوا قررررررررةعرررررررردم انتهررررررررت اللجنررررررررة اىل   -

 .قانونال
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للجنررررررة التقريررررررر الرابرررررر  والثالثررررررون   05

الشررررررررررروون الصرررررررررررح ة واالجتماع رررررررررررة 

والعمرررررررررر  عررررررررررح االقرررررررررررتاح بقرررررررررررانون    

بتعررررردي  بعرررررق أحنرررررام القرررررانون رقرررررم   

التررررررررر مني    شررررررررر ن  0666لسرررررررررنة ( 0)

علرررى األجانررر  و ررررض رسررروم     الصرررح 

 .مقاب  اخلدمات الصح ة

 

                        .تنيمراد  مرح قررتاح بقرانون    اال يتنرون  -

 -: إل بقانون   حارتقااليهدف    

 0666لسررررنة ( 0)معاجلررررة أوجررررص القصررررور   القررررانون رقررررم  -

رسررروم مقابررر  ألجانررر  و ررررض ابشررر ن التررر مني الصرررح  علرررى  

اخلرردمات الصررح ة ح ررث ولررو نصومررص مررح أي نرر  خرراص      

بتط  ررق نيررام الترر مني الصررح  علررى األجانرر  القررادمني اىل      

النويت بصفة موقتة قصرية املردة واقتصرر علرى األجانر      دولة 

 احلاملني على إقامة قانون ة

 .انتهت اللجنة اىل املوا قة-

بررررردال مرررررح )اخلرررررامس عشرررررر التقريرررررر  06

للجنرررررررة الشررررررروون  ( التقريرررررررر الرابررررررر  

االقرتاحررررات  عررررحاملال ررررة واالقتصررررادية  

بقرررروانني بشرررر ن تعرررردي  بعررررق أحنررررام      

( 60)األمرررررر  األمررررررريي بالقرررررانون رقررررررم   

قررررررررررررررررانون بلمرررررررررررررررردار  0676لسرررررررررررررررنة  

 (.7)وعددها  الت م نات االجتماع ة

 

                               .ادومر  )5( مرح شرروع  امل يتنرون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف 

امل نرررررررر خفرررررررق سرررررررح التقاعرررررررد إعطرررررررا  احلرررررررق بالتقاعرررررررد  

لالسرررررتحقاا املعرررررا  التقاعررررردي دون االعترررررداد بالسرررررح    

 .احملدد و قًا للجدول املر ق بالقانون 

 .انتهت اللجنة اىل املوا قة-
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للجنررررررة الشرررررروون  التقريررررررر اخلررررررامس   07

 :املال ة واالقتصادية

ون   شررررررررر ن رانرررررررررراالقرتاحرررررررررات بق-0

 اب  ررررررررراملال رررررة مق والتنرررررال   ومرالرسررررر

امة ردمات العررررواخلرررر برررراملرا ق االنتفرررراع 

انون ذات الصررررررررلة رات بقررررررررررتاحرررررررررررواالق

 (00االقرتاحات  عدد )

قررررررررار جملرررررررس االمرررررررة  لسرررررررتص    -0

 30/0/0207املعقرررررررررررررررررررررودة بتررررررررررررررررررررراري  

بتنل ررررررررر  اللجنرررررررررة بدراسرررررررررة إعرررررررررادة   

 .حررار ال نييرررأسع  النير  

                               .ادومر  )2( مرح قررتاح  اال يتنرون  -

 -: بقانون اىلاالقرتاح يهدف 

  جمملرررررة اىل  ررررررض الرقابرررررة التشرررررريع ة علرررررى الييرررررادات     

الررررررر  تفرترررررررها احلنومرررررررة علرررررررى الرسررررررروم والتنرررررررال   

املال ررررررة مقابرررررر  االنتفرررررراع برررررراملرا ق واخلرررررردمات العامررررررة  

والسررررررل  واملنتجررررررات املدعومررررررة الرررررر  تقرررررردمها ا   ررررررات 

واملوسسررررررات العامررررررة ذات امل يان ررررررة امللحقررررررة واملسررررررتقلة     

  شرررر ن  ديررررد   0206لسررررنة ( 02)انون رقررررم وإلاررررا  القرررر 

تعر رررررة وحررررردت  النهربرررررا  واملرررررا  وإلارررررا  غيرررررادة أسرررررعار       

 .ال نييح

املوا قرررررة   مرررررا عررررردا املرررررادة الثان رررررة      انتهرررررت اللجنرررررة اىل      

 (.0-3)ح ث جا ت نت جة التصويت 
 

08 
للجنرررررررررة التقريرررررررررر اخلرررررررررامس عشرررررررررر 

 الداخل ة والد اع عحشوون ال
االقرتاحرررررررررات بقررررررررروانني بتعررررررررردي  -0 

بعرررررق احنرررررام املرسررررروم األمرررررريي رقرررررم     
اجلنسرررررررر ة بقررررررررانون  0656لسررررررررنة ( 05)

 ( .2)وعددها  النويت ة
االقررررررتاح بقرررررانون بتعررررردي  بعرررررق    -0

( 05)احنرررررررام املرسررررررروم األمرررررررريي رقرررررررم    
اجلنسرررررررررررررر ة بقررررررررررررررانون  0656لسرررررررررررررنة  
( 02)واملرسرررروم بالقررررانون رقررررم   النويت ررررة
احملنمررررررة بلنشررررررا  دا رررررررة ب  0680لسررررررنة 

النل رررررررررة لنيرررررررررر املناغعرررررررررات ا داريرررررررررة    
 (0)وعددها 

االقررررررتاح بقرررررانون   شررررر ن  ايرررررة  -3
 ا ويررررررررررررررةاحلررررررررررررررق   املواطنررررررررررررررة و  

 .     الوطن ة

 -: بقانون اىل االقرتاحات هدفت
تنفرررر  للمررررواطنني  ايررررة قضررررا  ة ح ررررث منحررررت لنرررر  مررررح سررررح ت      
او اسرررررقطت جنسررررر تص احلرررررق   الطعرررررح علرررررى قررررررارات السرررررح       

( االوىل)واالسرررررقام امرررررام القضرررررا  املارررررت  اسرررررتنادا اىل املرررررادة     
بشررررررررر ن الررررررررردا رة  0680لسرررررررررنة ( 02)  مرسررررررررروم بقرررررررررانون رقرررررررررم 

باحملنمرررررة النل رررررة لنيرررررر املناغعرررررات االداريرررررة والقررررروانني املعدلرررررة     
 .لص

 على إحالة الشق املتعلق انتهت اللجنة اىل املوا قة   
 بلنشا   0680لسنة ( 02)بتعدي  املرسوم بالقانون رقم          
 دا رة باحملنمة النل ة للنير باملناغعات ا درية الوارد            
 االقرتاحني بقانون الراب  والساب  إىل جلنة الشوون          
 مح (58)التشريع ة والقانون ة وذالث ط قا لن  املادة          
 .الال حة الداخل ة جمللس األمة          
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للجنررررررة التقريررررررر السرررررراب  والسررررررتون    06

عرررررح  الشررررروون التشرررررريع ة والقانون رررررة  

االقرتاحرررررات بقررررروانني بتعررررردي  بعرررررق   

 0662لسررررنة ( 07)أحنررررام القررررانون رقررررم  

ا جرررررررررررررررررا ات بلمرررررررررررررررردار قررررررررررررررررانون  

 (.5)وعددها  واحملاامات اجليا  ة

 

 

 

 

 

                       .مواد )3( محاالقرتاح بقانون  نونتي

 -: بقانون اىل االقرتاح هدفي 

 ق رررررق ترررررمانات ا ضررررر  للمق ررررروض علررررر هم واحمل وسرررررني     

احت اط رررررراًا لتتوا ررررررق مرررررر  احلقرررررروا واحلريررررررات العامررررررة  

افلررررها الدسررررتور والقررررانون وذلررررث مررررح خررررالل خفررررق   

مرررررردد احلرررررر س االحت رررررراط  املقررررررررة بالقررررررانون احلررررررال  

مررررردة العقوبرررررة  وعررررردم جرررررواغل   اجلرررررن  الررررر  ال  ررررراوغ 

 املدة املقرتحة   ا  منها 

 

انتهررررررت اللجنررررررة اىل املوا قررررررة علررررررى االقرتاحررررررني بقررررررانونني   

األول والثرررررران  واملررررررادة الثان ررررررة مررررررح االقرررررررتاح بقررررررانون     

الثالررررث بعررررد التعرررردي   ور ررررق مررررا يتعررررارض معهررررا مررررح    

بررررراق  االقرتاحرررررات بقررررروانني واخلررررررو   شرررررروع يرررررواغن      

مررررة ومررررا هررررو معمررررول بررررص  بررررني االقرتاحررررات بقرررروانني املقد

 املشار إل ص 0206لسنة (35)  القانون احلال  رقم
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للجنررررررة التقريررررررر الرابرررررر  والعشرررررررون   32

   شررررررررروون ذوي االحت اجرررررررررات اخلامرررررررررة

عرررررررح    واملررررررردر  بصرررررررفة االسرررررررتعجال   

االقرتاحرررررات بقررررروانني بتعررررردي  بعرررررق   

 0202لسرررررنة ( 8)أحنرررررام القرررررانون رقرررررم  

حقرررررررررروا األشررررررررررااص ذوي   شرررررررررر ن 

 ( .8)وعددها االعاقة 

 

                       .ادوم( 3) محبقانون القرتاحات اتنون ت -

 -: إىلقانون ب االقرتاحاتهدف ت 

اترررا ة ابنرررا  النويت رررة املتيوجرررة مرررح مقررر م بصرررورة غرررري   -0

  حرررررردود الرعايررررررة الصررررررح ة   ( 0)قانون ررررررة اررررررن  املررررررادة   

 .والتعل م ة واحلقوا الوظ ف ة

تر مني عررال  االشررااص ذوي االعاقرة عررح طريررق الترر مني    -0

 .الصح 

مرررح نررر  علرررى انرررص  ررروغ   حررراالت      ( 05)تعررردي  املرررادة   -3

االعاقررررة الشررررديدة ان يترررروىل رعايررررة الشررررا  ذوي االعاقررررة      

 .الشديدة اثنني و قا للشروم ال  تضعها ا   ة

وفررررر ق عررررردد سرررررنوات اخلدمرررررة السرررررتحقاا التقاعرررررد  -2

( 05)مرررح القرررانون ل صررر    ( 20)عايرررة   املرررادة للمنلفرررني بالر

 ( .05 02)سنوات لالناث بدال مح ( 02)سنة للذاور و 

سرنوات  ( 3)وت  مدة مالح ة بطاقة ا عاقة ال تقر  عرح   -5

 .سنوات( 02)وال تييد عح 

 .بعد التعدي  انتهت اللجنة اىل املوا قة-
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للجنررررررررة الشرررررررروون التقريررررررررر الثالررررررررث  30

مشررررررررروع عررررررررح املال ررررررررة واالقتصررررررررادية 

القرررررررانون برررررررا ذن للحنومرررررررة   أخرررررررذ 

 .االحت اط  العامم لا مح املال 

 

                               .ادومر  )3( مرح شرروع  امل يتنرون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف 

يرررروذن للحنومررررة ان ت خررررذ مررررح احت رررراط  املررررال العررررام م لررررا  

سرررتما ة مل رررون دينرررار اررروي  لسرررداد املت قررر  مرررح رأس      

 .مال شراة اخلطوم اجلوية النويت ة

 .انتهت اللجنة اىل املوا قة-

شرررررررروون الللجنررررررررة الرابرررررررر   التقريررررررررر  30

قرررررررررانون ارج رررررررررة عرررررررررح مشرررررررررروع ال اخل

املوا قررررة علررررى  اتفاق ررررة بررررني حنومررررة   ب

دولررررررة النويررررررت وحنومررررررة اجلمهوريررررررة   

للتشررررررررج   واحلمايررررررررة  القريغ ييررررررررة 

 .املت ادلة لالستثمارات

                        .تنيمراد  مرح قررتاح بقرانون    اال يتنرون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف           

رغ ررررررة الرررررردولتني   تنم ررررررة التعرررررراون االقتصررررررادي ب نهمررررررا      

ل نررررون حررررا يًا لتنشرررر   امل ررررادرات التجاريررررة  ررررا  قررررق 

مييرررردًا مررررح الرخررررا  االقتصررررادي   ارررر  مررررح الرررردولتني   

 .مادة (06)وتتنون االتفاق ة مح 

وبالصرررر اغة الرررر  وردت بهررررا    انتهررررت اللجنررررة اىل املوا قررررة  -

 .موادها

شررررروون الللجنرررررة اخلرررررامس   التقريرررررر  33

قرررررررررانون ارج رررررررررة عرررررررررح مشرررررررررروع ال اخل

املوا قررررة علررررى  اتفاق ررررة بررررني حنومررررة   ب

دولرررررررة النويرررررررت  اجلمهوريرررررررة أرم ن رررررررا 

املسررررراعدة القانون رررررة املت ادلرررررة  بشررررر ن 

 .   املسا   اجليا  ة

 

                        .تنيمراد  مرح قررتاح بقرانون    اال يتنرون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف           

تعييي وتقويرة القواعرد   جمرال املسراعدة القانون رة املت ادلرة        

دولرررة النويرررت و اجلمهوريرررة أرم ن رررا   املسرررا   اجليا  رررة برررني 

و قرررًا لتشرررريعات ال لرررديح واالحررررتام النامررر  مل ررراد  القرررانون    

الدول  الس ما   ها يتعلق باملساواة   الس ادة وعردم التردخ    

 . مادة(00)تتنون االتفاق ة مح و   الشوون الداخل ة لل لديح

وبالصرررر اغة الرررر  وردت بهررررا    انتهررررت اللجنررررة اىل املوا قررررة  -

 .موادها
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شرررررروون الللجنررررررة السررررررادس  التقريررررررر  32

ارج ررررررررة عررررررررح االقرررررررررتاح بقرررررررررانون    اخل

ا  رررررررات واملرررررررن  واملسررررررراعدات   بشررررررر ن 

 .اخلارج ة

 

 

                      .تنيماد محقرتاح بقانون  اال يتنون -

 -: مشروع القانون اىليهدف        

ترررر   مررررا يقرررردم مررررح املسرررراعدات املال ررررة وا  ررررات مررررح دولررررة   

 .النويت إىل الدول الشق قة والصديقة أو النام ة

 . عدم املوا قةانتهت اللجنة اىل 

 للجنرررررةالسررررراب   والسررررر عون التقريرررررر  35

املرا رررررررررق العامرررررررررة عرررررررررح االقرتاحرررررررررني  

بتعررررررررردي  بعرررررررررق احنرررررررررام  ننيبقرررررررررانو

بشرررر ن   0206لسررررنة  ( 33)القررررانون رقررررم   

 .بلدية النويت

                       .مرواد  )3( مرح االقررتاح بقرانون    نرون تي -

 -: بقانون اىل االقرتاح هدفي

تنيررررر م سرررررري العمل رررررة االنتااب رررررة بتحق رررررق اقصرررررى قررررردر       

ممنرررح مرررح العدالرررة   توغيررر  الررردوا ر باعت رررار ان توغيررر       

الرررردوا ر مررررح اهررررم عنامررررر النيررررام االنتارررراب  ألي دولررررة  

  ح ررررررث ت  نررررررت االقرتاحررررررات نيررررررام التمث رررررر   النسرررررر   

لعررردد النررراخ ني بررر ن فثررر  اررر  حما يرررة عررردد اعضرررا      

عررررررح طريررررررق اتررررررا ة  نسرررررر ة اىل عرررررردد النرررررراخ ني   هررررررا  

اىل ( منررررررررأأ2)و ( منررررررررأ2)مررررررادتني جديرررررردتني برقمرررررر  

 .بش ن بلدية النويت 0206لسنة ( 33)قانون 

 

 انتهت اللجنة اىل املوا قة
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36  

  25 

للجنرررة الشررروون   التقريرررر الرابررر  عشرررر  

املال رررررررة واالقتصرررررررادية عرررررررح االقررررررررتاح  

بقررررررررررانون بتعرررررررررردي  بعررررررررررق أحنررررررررررام   

بشرررر ن   0202لسررررنة   (36)القررررانون رقررررم   

ت سرررر س شررررراات اويت ررررة مسرررراهمة   

حمطررررات القرررروى تترررروىل بنررررا  وتنف ررررذ 

 . النهربا  ة و ل ة امل ال   النويت

 

                       .مواد )2( محاالقرتاح بقانون  نونتي

ر رررررررر  املسررررررررتوى املع شرررررررر  للمررررررررواطنني و توغيرررررررر  األسررررررررهم   

املسررررررج لح املاصصررررررة الالاتترررررراا العررررررام علررررررى املرررررروطنني   

لررررررردى ا   رررررررة العامرررررررة للمعلومرررررررات املدن رررررررة وقرررررررت مررررررردور  

القرررانون بالتسررراوي ب رررنهم امنحرررة يرررتم سرررداد ق متهرررا مرررح     

 . االحت اط  العام للدولة

 

انتهررررررت اللجنررررررة اىل املوا قررررررة علررررررى االقرررررررتاح بقررررررانون مرررررر    

 و ق ما هو وارد باجلدول املقارنالتعدي  

 

  

للجنرررررررررة   عشرررررررررر  التقريرررررررررر السررررررررراب   37

الشرررررررروون الداخل ررررررررة والررررررررد اع  عررررررررح    

 ديررررد االقرتاحررررات بقرررروانني   شرررر ن  

العرررردد الررررذي  رررروغ منحررررص اجلنسرررر ة   

 0207سنة  النويت ة

 .مادتنيبقانون مح القرتاحات اتنون ت -

 -: إىلقانون ب االقرتاحاتهدف ت 

  0207 ديد العدد الذي  وغ منحص اجلنس ة النويت ة سرنة  

مرررح املرسررروم ( اخلامسرررة)مررح املرررادة  (ثالثرررا)و قررا حلنرررم ال نرررد  

 ا ال يق  عح ألف  شرا  وال   0656لسنة ( 05)األمريي رقم 

 .يييد على أربعة االف شا 
 

 .م  التعدي  على الص اغة انتهت اللجنة اىل املوا قة
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للجنررررة  التقريررررر الواحررررد واخلمسررررون    38

الشررررررررررروون الصرررررررررررح ة واالجتماع رررررررررررة 

االقرتاحرررررات بقررررروانني   والعمررررر  عرررررح 

شررررر ن تعررررردي  بعرررررق أحنرررررام القرررررانون    

  شررررررررررررر ن  0200لسرررررررررررررنة ( 00)رقرررررررررررررم 

( 02)وعرررررررررددها املسررررررررراعدات العامرررررررررة  

 .بقانون اقرتاحًا

 

                       .مواد )2( محبقانون القرتاحات اتنون ت -

 -: إىلقانون ب االقرتاحاتهدف ت 

لييرررادة شرررر ة  (3)إلررر  املرررادة  ( )إترررا ة  قررررة جديررردة بررررقم   

املسرررررتف دات مرررررح املاصررررر  الشرررررهري الرررررذي فرررررن  للمررررررأة  

ال  مل يث ت  ا مصدر دخ  وذلث مرح  ( ربة املنيل)النويت ة 

 .خالل اقرتاح إدخال   ات عمرية جديدة للن 

 :بلااع ارا  اعضا ها احلاتريح إل  انتهت اللجنة

ن علررى االقرتاحررات بقرروانني   شرر   (بعررد التعرردي  )املوا قررة -

  شررر ن  0200لسرررنة (00)تعررردي  بعرررق أحنرررام القرررانون رقرررم     

 املساعدات العامة   بعد الومول إل  م اة توا ق ة 

الثرران  واحلررادي )علررى االقرتاحررني بقررانونني   عرردم املوا قررة-

 (عشر
 

 


