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  (12) 
 عشـراخلامس  الفصل التشريعي

 األول دور االنعقاد العادي

 ةعشراخلامسة  اجللسةجدول أعمال 

 م3027 مايون م 32الثالثاء 

 ًاصباحــ 0:00: الساعة 

 

 رقم

 التسلسل

  

 

 :املضبطتني التاليتنيالتصديق على : االولالبند   -2

 .م0/5/3027 خــتاريـــــــب (أ/2272*)

 .م20/5/3027 خــتاريــــب (ب/2272) *

 

ــ    ــا  مــــــــــــ موزعتــــــــــــ

 (2)اجلدول برقم 

 

 .كشف األوراق والرسائل الواردة: ثانيالبند ال  -3

 

 

مــــوز  مــــ  اجلــــدول   

 (.3)برقم 

 ألسئلة ا :الثالث البند  -2

املــــوز   املتوقــــ  أ  ياتي ــــا الــــــدور  وتنظــــر حســــا ترتيب ــــا   كشــــف األســــئلة )

 (اجللسةم  جدول أعال 

 

 

 

 

مــــوز  مــــ  اجلــــدول   

 (.2)برقم 

 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/02.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/02.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/qlist.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/qlist.pdf
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 )الكشوف املرفقةحسا ما هو وارد   )اإلحاالت :  الراب  البند  -4
 

 

ات ــــــــــــــــعوواملشر واننيــــــــــعـــن املراســـيم بق  اللجـــا  تقـــارير :اخلـــامس البنـــد 

 (تاألولوياه جلنة تبناء على ما اقرتح(. ن واالقرتاحات بقواننيـــــــبقواني

 
 

 

ــر ال  -5 ــالتقريــ ــرو  س داســ ــادية   والعشــ ــة واالقتصــ ــيو  املاليــ ــة الشــ ــدر  للجنــ واملــ

ــتعجال  ــفة االســـــ ــا    بصـــــ ــوانني بشـــــ ــات بقـــــ ــن االقرتاحـــــ ــات   عـــــ ــنت معا ـــــ مـــــ

ــ ت   ــتثنائية ومكافـــــ ــبا     اســـــ ــن  ـــــ ــدين مـــــ ــكريني املتقاعـــــ ــتعقاق للعســـــ اســـــ

 (.4)الصف واألفراد وعددها 
 

 :تقارير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي

 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (20)بــــــرقم 

0/5/3027. 

ــفة  مليزانيــــات واحلســــاب اخلتــــامي للجنــــة الــــث التقريــــر الثا -أ  -6 واملــــدر  بصــ

 :عن االستعجال

ــامي      .2 ـــاب اخلتـــ ــاد احلســـ ــا  اعتمـــ ــانو  بشـــ ــرو  قـــ ــمشـــ ــلل يئـــ   ةة العامـــ

 .3025/3026عن السنــة املاليــة  ةـلشيو  الزراعة والثروة السمكي

ــة ا  .3 ــرب  ميزانيــــ ــانو  بــــ ــة مشــــــرو  قــــ ــيو  الزراعــــ ــة لشــــ ــة العامــــ   هليئــــ

 .3027/3022للسنة املالية  والثروة السمكية

ــارير    .2 ــة وتقـــ ــات الرقابيـــ ــارير اجل ـــ ــبة تقـــ ــوا  ا اســـ ـــم    ديـــ ــا  تقييـــ بشـــ

 .تقارير (4)األداء للموا ي  ذات الصلة وعددها 
 

 

 

 

 

 (مكــرر 30)  بــرقم وز

بتاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 

20/4/3027. 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/indexes.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/19.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/19.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/19.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/20-20.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/20-20.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/110417/reports/20-20.pdf
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واملــــدر  بصــــفة  مليزانيــــات واحلســــاب اخلتــــاميللجنــــة االرابــــ  التقريــــر  -ب 

 :بشا  االستعجال

ملع ــــــــد الكويــــــــ  مشــــــــرو  القــــــــانو  باعتمــــــــاد احلســــــــاب اخلتــــــــامي  .2

 .3025/3026عن السنــة املاليــة لألحباث العلمية 

ــة    .3 ــرب  ميزانيــ ــانو  بــ ــرو  القــ ــة   مشــ ــاث العلميــ ــ  لألحبــ ــد الكويــ مع ــ

 .3027/3022للسنــة املاليــة 

بشــــا   ديــــوا  ا اســــبةتقــــارير اجل ــــات الرقابيــــة ذات الصــــلة وتقريــــر  .2

 .تقارير( 2)تقييـم  األداء وعددها مجيعا 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ ( 37)بــــــرقم 

 .م35/4/3027

 

 

 

 

 

ــر  -   ــادس  التقريــــ ــة االســــ ــامي للجنــــ ــاب اخلتــــ ــات واحلســــ ــدر   مليزانيــــ واملــــ

 :بشا  بصفة االستعجال
 

ــامي     .2 ــاب اخلتـــ ــاد احلســـ ــانو  باعتمـــ ــرو  القـــ ــندوق الكـــــوي   مشـــ للصـــ

 .3025/3026عن السنــة املاليــة للتنمية االقتصادية العربية 
 

ــانو  بـــــــرب  ميزانيـــــــة   .3 ــة  مشـــــــرو  القـــــ ــندوق الكـــــــوي  للتنميـــــ الصـــــ

 .3027/3022للسنــة املاليــة  االقتصادية العربية
 

 (.تقريرين)تقارير اجل ات الرقابية ذات الصلة وعددها  .2

 

 

 

 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتـــــــاريخ (37)بـــــــرقم 

 .م0/5/3027

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/27.pdf
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واملــــدر  بصــــفة  مليزانيــــات واحلســــاب اخلتــــاميللجنــــة االســــاب  التقريـــر   -د 

 :بشا  االستعجال
 

عـــــن لبلديـــــة الكويـــــ  مشــــرو  القـــــانو  باعتمـــــاد احلســـــاب اخلتـــــامي   .2

 .3025/3026السنــة املاليــة 
 

للسنــــــــة املاليــــــــة بلديــــــة الكويــــــ  مشــــــرو  القــــــانو  بــــــرب  ميزانيــــــة  .3

3027/3022. 
 

بشــــا   ديــــوا  ا اســــبةتقــــارير اجل ــــات الرقابيــــة ذات الصــــلة وتقريــــر  .2

 .تقارير( 2)تقييـم  األداء وعددها مجيعا 
 

 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتـــــــاريخ  (32)بـــــــرقم

0/5/3027. 

 

 

 

 

 

 

 

ــ  ــر  -ـهــــ ــامن التقريــــ ــة االثــــ ــاب اخلتــــــامي للجنــــ ــات واحلســــ ــدر   مليزانيــــ واملــــ

 :بشا  بصفة االستعجال

ــرو  القــــانو  بــــرب  ميزانيــــة     .2 للســــنة املاليــــة   هيئــــة أســــواق املــــال  مشــ

3027/3022. 

عــــن نتــــائو الفعــــل واملراجعــــة علــــى تنفيــــ    ا اســــبة ديــــوا تقريــــر  .3

ميزانيـــــات اجل ـــــات املســـــتقلة وحســـــابات ا اخلتاميـــــة للســـــنة املاليــــــة       

3025/3026. 

 

 

 

 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتـــــــاريخ  (20)بـــــــرقم

0/5/3027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/30.pdf
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واملـــدر  بصــــفة   مليزانيــــات واحلســـاب اخلتـــامي  للجنـــة ا التاســـ   التقريـــر   -و 

 :بشا  االستعجال

ــانو   .2 ــة باعتمــــــاد احلســــــاب اخلتــــــامي  مشــــــرو  القــــ ــة العامــــ للميسســــ

 .3025/3026سنة املالية عن ال االجتماعية  للتامينات

ــة    .3 ــرب  ميزانيـــــ ــانو  بـــــ ــرو  القـــــ ــة  مشـــــ ــة العامـــــ ــاتامليسســـــ  للتامينـــــ

 .3027/3022للسنة املالية  االجتماعية

بشــــا   ا اســــبة ديــــوا تقــــارير اجل ــــات الرقابيــــة ذات الصــــلة وتقريــــر  .2

 .تقارير( 2)تقييم األداء وعددها مجيعا 

 

مــــوز  مــــ  اجلــــدول   

 (.22)برقم

واملــــدر  بصــــفة  مليزانيــــات واحلســــاب اخلتــــاميللجنــــة االعا ــــر التقريــــر  -ز 

 :بشا  االستعجال

ــانو    .2 ــرو  القـــ ــامي   مشـــ ــاب اخلتـــ ــاد احلســـ ــاة باعتمـــ ــ  الزكـــ ــن لبيـــ  عـــ

 .3025/3026لسنة املالية ا

للســـــــنة املاليـــــــة  بيـــــــ  الزكـــــــاة مشـــــــرو  القـــــــانو  بـــــــرب  ميزانيـــــــة .3

3027/3022. 

 (.تقريرين)تقارير اجل ات الرقابية ذات الصلة وعددها مجيعا  .2

 

 

 

 

 

مــــوز  مــــ  اجلــــدول   

 (.23)برقم

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/11.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/11.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/12.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/12.pdf
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واملــــدر   مليزانيــــات واحلســــاب اخلتــــاميللجنــــة ااحلــــادي عشــــر التقريــــر  -ح 

 :بشا  بصفة االستعجال

ــامي     .2 ــاب اخلتـــــ ــاد احلســـــ ــانو  باعتمـــــ ــرو  القـــــ ــوان   مشـــــ ــة املـــــ مليسســـــ

 .3025/3026عن السنة املالية  الكويتية

عــــــن  ميسســــــة املــــــوان  الكويتيــــــةمشــــــرو  القــــــانو  بــــــرب  ميزانيــــــة  .3

 .3027/3022السنة املالية 

 (.تقريرين)تقارير اجل ات الرقابية ذات الصلة وعددها  .2

 

   لودجلــــ ا  مــــ  زومــــ

 (.22)برقم 

واملــــدر   مليزانيــــات واحلســــاب اخلتــــاميللجنــــة االثــــاني عشــــر التقريــــر  -  

 :بشا  االستعجالبصفة 

لبنــــــم االئتمــــــا    مشــــــرو  القــــــانو  باعتمــــــاد احلســــــاب اخلتــــــامي       .2

 .3025/3026عن السنة املالية  الكوي 

ــة    .3 ــرب  ميزانيـ ــانو  بـ ــرو  القـ ــوي  مشـ ــا  الكـ ــم االئتمـ ــنة   بنـ ــن السـ عـ

 .3027/3022املالية 

 (.تقريرين)تقارير اجل ات الرقابية ذات الصلة وعددها  .2

 

 

 

 

  لودجلــــ ا  مــــ  زومــــ

 (.24)برقم 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/13.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/13.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/14.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/14.pdf
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ــر  -ي  ــر التقريــ ــدر   مليزانيــــات واحلســــاب اخلتــــامي للجنــــة االثالــــث عشــ واملــ

 :بشا  بصفة االستعجال

لل يئـــة العامــــة للقــــو   مشـــرو  القــــانو  باعتمـــاد احلســــاب اخلتــــامي    .2

 .3025/3026عن السنة املالية  العاملة

ــرب  ميزانيـــة     .3 ــانو  بـ ــرو  القـ عـــن  اهليئـــة العامـــة للقـــو  العاملـــة   مشـ

 .3027/3022السنة املالية 

ــ       .2 ــى تنفيــ ــائو الفعــــل واملراجعــــة علــ ــوا  ا اســــبة عــــن نتــ تقريــــر ديــ

ــة     ــة للســــــنة املاليــــ ــابات ا اخلتاميــــ ــة وحســــ ميزانيــــــات اجل ــــــات امللعقــــ

3025/3026. 

 

  لودجلــــ ا  مــــ  زومــــ

 (.25)برقم 

ــر -ك  ــر   التقريــ ــ  عشــ ــة االرابــ ــامي للجنــ ــاب اخلتــ ــات واحلســ ــدر   مليزانيــ واملــ

 :بشا  بصفة االستعجال

ــامي      .2 ــاب اخلتـــــ ــاد احلســـــ ــانو  باعتمـــــ ــرو  القـــــ لل يئـــــــة العامـــــــة  مشـــــ

 .3025/3026عن السنة املالية  معلومات املدنيةلل

 معلومــــات املدنيــــةيئــــة العامــــة للاهلمشــــرو  القــــانو  بــــرب  ميزانيــــة   .3

 .3027/3022سنة املالية لل

 (.تقريرين)تقارير اجل ات الرقابية ذات الصلة وعددها  .2

 

 

  لودجلــــ ا  مــــ  زومــــ

 (.26)برقم 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/15.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/15.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/16.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/16.pdf
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ــر  -ل  ــر  التقريـــــ ــامس عشـــــ ــة ااخلـــــ ــامي للجنـــــ ــاب اخلتـــــ ــات واحلســـــ  مليزانيـــــ

 :بشا  واملدر  بصفة االستعجال

ــامي      .2 ــاب اخلتــــ ــاد احلســــ ــانو  باعتمــــ ــرو  القــــ هليئــــــة مشــــــروعات  مشــــ

ــا     ــام واخلــــ ــاعني العــــ ــة   الشــــــراكة بــــــني القطــــ عــــــن الســــــنة املاليــــ

3025/3026. 

بـــــني هيئـــــة مشـــــروعات الشـــــراكة مشـــــرو  القـــــانو  بـــــرب  ميزانيـــــة   .3

 .3027/3022سنة املالية لل القطاعني العام واخلا 

ــ       .2 ــى تنفيــ ــائو الفعــــل واملراجعــــة علــ ــوا  ا اســــبة عــــن نتــ تقريــــر ديــ

ــة     ــة للســــــنة املاليــــ ــابات ا اخلتاميــــ ــة وحســــ ميزانيــــــات اجل ــــــات امللعقــــ

3025/3026. 

 لودجلــــ ا  مــــ  زومــــ

 (.27)برقم 

ــر  -م  ــة ااخلــــــامس التقريــــ ــامي  للجنــــ  واملــــــدر  مليزانيــــــات واحلســــــاب اخلتــــ

 :بشا  بصفة االستعجال

ــامي      .4 ــاب اخلتـــــ ــاد احلســـــ ــانو  باعتمـــــ ــرو  القـــــ لل يئـــــــة العامـــــــة  مشـــــ

 .3025/3026عن السنة املالية  للصناعة

ــة    .5 ــرب  ميزانيـ ــانو  بـ ــرو  القـ ــناعة مشـ ــة للصـ ــة العامـ ــنة   اهليئـ ــن السـ عـ

 .3027/3022املالية 

 (.تقريرين)تقارير اجل ات الرقابية ذات الصلة وعددها  .6

 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتـــــــاريخ  (30)بـــــــرقم

0/5/3027. 

 

 

 

 

 

 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/17.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/230517/reports/17.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090517/reports/29.pdf
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 :البند السادس

 :مواصلة النظر     -7

مقــــدم مــــن بعــــأ األعضــــاء    ــــا  مناقشــــة االجــــراءات  طلــــا مناقشــــة -أ

ــاكناحلكوميــــــة اخلاصــــــة  ــواطنني  بتــــــوفك املســــ ــافة إ للمــــ ــا إ ــــ ىل خطت ــــ

ــة      ــة التعتيـــ ــاري  البنيـــ ــة   والوقـــــوف علـــــى مشـــ ــنوات املقبلـــ ــكانية   الســـ االســـ

الستيضـــــاح سياســـــة احلكومـــــة    ـــــانه  وتبـــــادل  لكافــــة املشـــــاري  االســـــكانية 

  .الرأي بصدده
 

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

 .وما يتعلق ب ا االسكانية

بــدأ اسلــس مناقشــة الطلــبني كنفــي الــ كر و  ينتــه      م36/4/3027  جلســة )

 (من قائمة املتعدثني 
 

 :لساب االبند 

 

ــامس       -2 ــريعي اخلـــ ــل التشـــ ــة للفصـــ ــل احلكومـــ ــامو عمـــ ــر   برنـــ ــلة النظـــ مواصـــ

حنــــــــو تنميــــــــة مســــــــتدامة      (  3020/3030-3026/3027)عشــــــــر  للســــــــنوات  

 .من الدستور( 02)تطبيقا لنل املادة 
 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

ــرقم  ـــخ( 2)بـــ  بــتــاريـــ

22/2/3027 

  :البند الثامن 

ــي ة          -0 ــا  الصـــ ــكي    ـــ ــاب األمـــ ــى اخلطـــ ــواب علـــ ــرو  اجلـــ ــة مشـــ ــر جلنـــ تقريـــ

 .املقرتحة ملشرو  اجلواب على اخلطاب األمكي

 

 

 

مــــوز  مــــ  اجلــــدول   

 (.32)برقم 

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
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  طلبات املناقشة: البند التاس  
 

 

ــة    -20 ــق مناقشـــ ــية     طلـــ ــا  قضـــ ــاء    ـــ ــأ األعضـــ ــن بعـــ ــدمني مـــ ــة مقـــ البطالـــ

 .وتبادل الرأي بصدده بالبالد  الستيضاح سياسة احلكومة    انه 

ــة ) ــف الـــــــ كر     24/2/3027  جلســـــ ــو  كنـــــ ــة املو ـــــ ــس مناقشـــــ ــرر اسلـــــ م قـــــ

 (م30/2/3027جبلسة 

 

 

ــة   -22 ــا مناقشـ ــا    طلـ ــاء بشـ ــالح   مقـــدم مـــن بعـــأ األعضـ ــة ل صـ ــة احلكومـ وثيقـ

الستيضـــــاح سياســـــة احلكومـــــة    ـــــانه وتبـــــادل الـــــرأي   املـــــالي واالقتصـــــادي

 .بصدده
 

 

ــاء    ــــا  االجــــراءات احلكوميــــة        طلــــا مناقشــــة   -23 ــدم مــــن بعــــأ األعضــ مقــ

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

 . انه وتبادل الرأي بصدده

 

 

ــا      طلــــق مناقشــــة   -22 ــأ األعضــــاء    ــ قــــرار وزارة الشــــيو    مقــــدمني مــــن بعــ

الستيضــــــاح سياســــــة وقــــــف املســــــاعدات االجتماعيــــــة االجتماعيــــــة والعمــــــل 

 .احلكومة    انه  وتبادل الرأي بصدده

 

 

ــة    -24 ــا مناقشـ ــواب     طلـ ــا   ـ ــاء بشـ ــد مقـــدم مـــن بعـــأ األعضـ ــة للتقاعـ  اإلحالـ

 بشــــكل عــــام و األســــباب والــــدواعي واإلجــــراءات الــــ   ــــ  بشــــا  إحالــــة عــــدد  

ــدعي عـــــــام  256 ــة       مـــــ ــة احلكومـــــ ــاح سياســـــ ــات الستيضـــــ   إدارة التعقيقـــــ

 .بصدده انه وتبادل الرأي 
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ــة    -25 ــا مناقشــــ ــا    طلــــ ــاء بشــــ ــن بعــــــأ األعضــــ ــرا مقــــــدم مــــ ــق  اإلســــ   تطبيــــ

ــ  قـــــانو    ــنة ( 62)رقـــــم  املنزليـــــة العمالـــــةوتنفيـــ ومواعيـــــد العمـــــل   3025لســـ

 .الفعلية هل ا القانو 

 

  تقارير اللجا  عن طلبات التعقيق: العا ر لبندا 

ــة    اخلـــامس التقريـــر   -26 ــة األمـــوال العامـ ــة  )للجنـــة ةايـ ( حتقيـــقبصـــفت ا جلنـ

ــ    ــا  حفـــ ــاد   بشـــ ــة الفســـ ــة ملكافعـــ ــا    اهليئـــــة العامـــ ــة إلي ـــ البالغـــــات املقدمـــ

ــاء  لـــس          ــد أعضـ ــة  ـ ــيس اهليئـ ــة مـــن رئـ ــكو  املقدمـ ــ  والشـ ــباب احلفـ وأسـ

ــة       ــد رئيســ ــس  ــ ــاء اسلــ ــن أعضــ ــة مــ ــكو  املقدمــ ــاء   والشــ واخلالفــــات   األمنــ

 .القائمة داخل اسلس
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ ( 22)بــــــرقم 

32/2/3027. 

بصــــفت ا )للجنــــة الشــــيو  الصــــعية واالجتماعيــــة والعمــــل  التقريــــر الســــاب    -27

ــة حتقيـــــق   ــن األســـــباب الـــــ  أدت إىل   (جلنـــ وفـــــاة النائـــــا الســـــابق فـــــالح    عـــ

 .يرةه ا  مطلق الصواغ
 

 :طلبات التعقيق: احلادي عشر البند
 
 

وز  مــــــــ  اجلــــــــــدول  

بتـــــــاريخ ( 35)بـــــــرقم

 .م24/3/3027

  خمالفــــات   بتشــــكيل جلنــــة حتقيــــق   عضــــاء اقــــرتاح مقــــدم مــــن بعــــأ األ     -22

 .تعيني وكالء النيابة والتاكد من معايك العدالة ب ا
 

اح  كنــف الــ كر  إىل  م  قــرر اسلــس تاجيــل نظــر  االقــرت   35/4/3027  جلســة )

ــوم األ  ــة  يـ ــاريخ  جلسـ ــاء بتـ ـــعكومة   36/4/3027ربعـ ــى طلـــا الـ ــاء علـ ــر   –م بنـ وزيـ

 (العدل ووزير الدولة لشيو   لس األمة 

 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (33)بــــــرقم 

0/5/3027. 

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 حتقيـــق حـــول مالبســـات     عضـــاء اقـــرتاح مقـــدم مـــن بعـــأ األ     -20

 .حريق اليخ 
 

 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (32)بــــــرقم 

7/2/3027. 

بتشــــكيل جلنــــة ميقتــــة لدراســــة أســــباب   عضــــاءاقــــرتاح مقــــدم مــــن بعــــأ األ   -30

ــكانيةاخللــــل    ــة الســ ــى    الرتكيبــ ــارة اإلقامــــات علــ ــية اــ والتعقيــــق   قضــ

 .م20/2/3027أ  تقدم تقريرها الن ائي   جلسة خاصة بتاريخ 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (33)بــــــرقم 

7/2/3027. 

  

 واننيــــــــــــــ عـــــــن املراســـــــيم بق  اللجـــــــا  تقـــــــارير :العـــــــود للبنـــــــد اخلـــــــامس  

 :ن واالقرتاحات بقواننيـــــــات بقوانيـــــــــــــعوواملشر
 
 

 

واملــــــدر  بصــــــفة   للجنــــــة الشــــــيو  املاليــــــة واالقتصــــــادية    لتقريــــــر الثــــــاني  ا  -32

 :عن االستعجال
 

  ضــــروــــق  ا ي فوائــــــد عــن ــــــتق   ـــــــا  منــ انو     ـبقــ رتاح ـاالقــ-2   

 .ة العامـــة للتامينات االجتماعيةاملـيسســ       
 

 إلـــــى  (ررًاــــمك 60)ـم ــــدة برقـــادة جديــــــــة مـــــو  بإ افـــــــبقان راح ـــــــتـاالق-3   

  دارـــــــــبإص م 2076ة ـــــــــلسن( 62)م ــــــــو  رقــــــانـــري بالقــــــــــياألمـر األمــــــــ          

 .االجتماعية اميناتـــــالتقـــــانــو             
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (37)بــــــرقم 

7/2/3027. 

ــر األول   -33 ــفة للجنــــــــة الشــــــــيو  املاليــــــــة واالقتصــــــــادية  التقريــــــ واملــــــــدر  بصــــــ

عــــــن مشــــــرو  القــــــانو   ســــــاهمة دولــــــة الكويــــــ    رأس مــــــال  االســــــتعجال

 .للبنية التعتيةبنم االستثمار اآلسيوي 
 

 بتاريــــــــــــــــــــــــــخوز  

 .م23/3026/ 35

 

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 الشــــيو  الصــــعية واالجتماعيــــة والعمــــل  التقريــــر الرابــــ  والثالثــــو    -32

بقـــــانو  بتعـــــديل بعـــــأ أحكـــــام  عـــــن االقـــــرتاح  واملـــــدر  بصـــــفة االســـــتعجال

علــــــى األجانــــــا  التــــــامني الصــــــعي   ــــــا   2000لســــــنة ( 2)القــــــانو  رقــــــم 

 .وفرض رسوم مقابل اخلدمات الصعية

 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (32)بــــــرقم 

7/2/3027. 

 

ــر   -34 ــر التقريـ ــامس عشـ ــ  )اخلـ ــر الرابـ ــداًل مـــن التقريـ ــة    (بـ للجنـــة الشـــيو  املاليـ

ــادية  ــوانني بشــــا     عــــن واملــــدر  بصــــفة االســــتعجال  واالقتصــ االقرتاحــــات بقــ

ــم        ــكي بالقــــــانو  رقــــ ــام األمــــــر  األمــــ ــديل بعــــــأ أحكــــ  2076لســــــنة ( 62)تعــــ

 (.7)وعددها  قانو  التامينات االجتماعيةبإصدار 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتـــــــاريخ ( 32)بـــــــرقم

 .م22/4/3027

 

واملــــــدر  بصــــــفة للجنـــــة الشــــــيو  املاليــــــة واالقتصـــــادية   التقريـــــر اخلــــــامس    -35

 :عن  االستعجال
 
 

 ل ـــــابــــالية مقـــــامل فـــاليـــوالتك  ومـــالرسا  ـــــ    نينـــــواات بقــــاالقرتاح-2   

 انو  ذات الصلة ــــات بقـــــرتاحـــامة واالقــــباملرافق واخلدمات الع االنتفا           

 (.22االقرتاحات  عدد )         
 

 بتكليف اللجنة  22/2/3027مة جبلسته املعقودة بتاريخ ــــرار  لس األق-3   

 .نــار البنزيـــأسع  إعادة النظر  بدراسة           
 

 

 

 

 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتـــــــاريخ ( 34)بـــــــرقم

 .م22/4/3027

 

 

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 الشـــيو  الداخليـــة والـــدفا      التقريـــر اخلـــامس عشـــر    -36

 :عن  االستعجال
 

 ــم ـــــوم األميـــري رقــام املرســــاالقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديـــل بعأ أحكـــ-2   

 (.4)ا ـــوعدده الكويتية  اجلنسيةبقانو    2050لسنــــة  ( 25)           
 

 ( 25)يــري رقــــم وم األمـــــام املرســــل بعأ أحكــــانو  بتعديــــراح بقــــاالقت-3   

 ( 30)نو  رقــــــــم وم بالقاــــواملرس الكويتية  اجلنسيةقانو  ب  2050لسنة             

 ة ــــــات اإلداريـــــة الكلية لنظر املنازعـــدائرة با كمبإنشـــــاء  2022لسنة            

 (.3)وعددها           
 

 .الوطنية اهلويةاالقرتاح بقانو     ا  ةاية احلق   املواطنة و  -2   

 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتـــــــاريخ ( 35)بـــــــرقم

 .م22/4/3027

ــتو     -37 ــاب  والســ ــر الســ ــريعية والقانونيــــة  التقريــ ــدر   للجنــــة الشــــيو  التشــ واملــ

عــــــن االقرتاحـــــــات بقــــــوانني بتعــــــديل بعــــــأ أحكـــــــام       بصــــــفة االســــــتعجال  

اإلجــــــراءات وا اكمــــــات بإصــــــدار قــــــانو   2060لســــــنة ( 27)القــــــانو  رقــــــم 

 (.5)وعددها  اجلزائية

 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ ( 24)بــــــرقم 

 .م35/4/3027

 

مشــــرو  القــــانو  عــــن للجنــــة الشــــيو  املاليــــة واالقتصــــادية  التقريــــر الثالــــث   -32

 .االحتياطي العامباإلذ  للعكومة   أخ  مبلغ من املال 

 

 

 

 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (20)بــــــرقم 

7/2/3027. 

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/070317/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/30.pdf
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ــ     -30 ــر الرابــ ــة الالتقريــ ــيو  للجنــ ــة    شــ ــانو  باملوافقــ ــرو  القــ ــن مشــ ــة عــ اخلارجيــ

ــة       ــة اجلم وريــ ــ  وحكومــ ــة الكويــ ــة دولــ ــني حكومــ ــة بــ ــى  اتفاقيــ ــال علــ  ةرغيزيــ

 .  للتشجي  واحلماية املتبادلة لالستثمارات
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (30)بــــــرقم 

32/2/3027. 

اخلارجيـــــــة عـــــــن مشـــــــرو  القـــــــانو  شـــــــيو  للجنـــــــة الالتقريـــــــر  اخلـــــــامس    -20

باملوافقـــــة علـــــى  اتفاقيـــــة بـــــني حكومـــــة دولـــــة الكويـــــ  وحكومـــــة اجلم وريـــــة   

 . القانونية املتبادلة   املسائل اجلزائيةاملساعدة أرمينيا بشا  
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (32)بــــــرقم 

32/2/3027. 

ــادس     -22 ــر الســ ــة الالتقريــ ــيو  للجنــ ــا     شــ ــانو  بشــ ــرتاح بقــ ــن االقــ ــة عــ اخلارجيــ

 . اهلبات واملنت واملساعدات اخلارجية

 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (33)بــــــرقم 

32/2/3027. 

ــبعو    -23 ــاب  والســـــ للجنـــــــة املرافـــــــق العامـــــــة عـــــــن االقرتاحـــــــني   التقريـــــــر الســـــ

ــم      ــانو  رقــــ ــام القــــ ــأ أحكــــ ــديل بعــــ ــانونني بتعــــ ــنة ( 22)بقــــ ــا   3026لســــ بشــــ

 .بلدية الكوي 
 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ ( 20)بــــــرقم 

 .م22/4/3027

للجنـــــة الشـــــيو  املاليـــــة واالقتصـــــادية عـــــن االقـــــرتاح  التقريـــــر الرابـــــ  عشـــــر  -22

ــم     ــانو  رقـــــ ــام القـــــ ــديل بعـــــــأ أحكـــــ ــانو  بتعـــــ ــنة  (20)بقـــــ ــا   3020لســـــ بشـــــ

حمطــــات القــــو  تاســــيس  ــــركات كويتيــــة مســــاهمة تتــــوىل بنــــاء وتنفيــــ   

 . الك ربائية وحتلية املياه   الكوي 

 

 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ ( 40)بــــــرقم 

 .م35/4/3027

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 الشــــيو  الداخليــــة والــــدفا   عــــن االقرتاحــــات  عشــــر التقريــــر الســــاب   -24

 حتديـــــد العـــــدد الـــــ ي  ـــــوز منعـــــه اجلنســـــية الكويتيـــــة بقـــــوانني    ـــــا  

 .(وعددها ستة اقرتاحات بقوانني) 3027سنة 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ ( 42)بــــــرقم 

 .م0/5/3027

للجنـــــــة الشـــــــيو  الصـــــــعية واالجتماعيـــــــة مســـــــو  واخلادي التقريـــــــر احلـــــــ  -25

ــانو      ـــــا   نيانوبقـــــ اتوالعمـــــل عـــــن االقرتاحـــــ  تعـــــديل بعـــــأ أحكـــــام القـــ

اقرتاحـــــًا   (24)وعـــــددها  ســـــاعدات العامـــــة  امل   ـــــا   3022لســـــنة  ( 23)رقـــــم 

 .بقانو 

 

مــــوز  مــــ  اجلــــدول   

 (.47)برقم

ــر   -26 ــو   التقريـ ــامس والثالثـ ــة اخلـ ــيو للجنـ ــن     ـ ــاد عـ ــة واإلر ـ ــيم والثقافـ التعلـ

لســـــــنة ( 32)االقرتاحـــــــات بقـــــــوانني بتعـــــــديل بعـــــــأ أحكـــــــام القـــــــانو  رقـــــــم  

ــا  3022 ــ ت  م بشــ ــدالت ومكافــ ــنت بــ ــويتيني   مــ ــة الكــ ــة التعليميــ ــاء اهليئــ ألعضــ

 (.2)وعددها بوزارة الرتبية ووزارة األوقاف والشيو  اإلسالمية 

 

ســـــــــــــيوز  الحقـــــــــــــا  

 (.42)برقم 

  :تقارير اللجا : البند الثاني عشر 

ــرو     -27 ــث والعشـ ــر الثالـ ــيو    التقريـ ــة  ـ ــة للجنـ ــات اخلاصـ ــا   ذوي االحتياجـ بشـ

 :تكليف  لس األمة للجنة بتقديم تقرير عن املسائل التالية

 .ادعاء اإلعاقة-2

 .إعادة التقييم الطق-3

 .ازدحام املراجعني-2

 .تاخر صرف األثر الرجعي-4

 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (42)بــــــرقم 

 .م35/4/3027

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/250417/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/41.pdf
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للــجنة الشـيو  التـشريعية والقــانونيــة عـن الرسـالة     التقرير الثاني والسبعو   -22

طلـا  بشـا    رئـيس جلنـة امليزانيـات واحلسـاب اخلتـامي       إىل اسلس من الواردة 

جلنــة الشــيو  التشــريعية والقانونيــة ببعــث مــد  دســتورية مــا طلبتــه       تكليــف

بيانـــات صصـــو  مـــن وزيـــر املاليـــة  جلنـــة امليزانيـــات واحلســـاب اخلتـــامي مـــن   

ــم   ــانو  رقـ ــق القـ ــنة ( 50)تطبيـ ــا  2004لسـ ــوت  م    ـ ــائم والبيـ ــت الل القسـ اسـ

 . املخصصة ألغراض السكن اخلا 

 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ ( 43)بــــــرقم 

 .م35/4/3027

تطـــــاير  قضـــــية للجنـــــة املرافـــــق العامـــــة عـــــن    بعـــــد املئـــــة  التقريـــــر الســـــاب     -20

 .احلصى

 
 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وز  مـــــــ

بتــــــاريخ  (46)بــــــرقم 

0/5/3027. 

 :تقارير جلنة ةاية األموال العامة :عشر  الثالثالبند  

 

 

للجنــــــة ةايــــــة األمــــــوال العامــــــة بشــــــا  املالحظــــــة خامســــــًا  التقريــــــر األول  -40

ــة مـــــن مالحظـــــات ديـــــوا  ا اســـــبة علـــــى احلســـــاب اخلتـــــامي   (2)بنـــــد لل يئـــ

 .3007/3002للسنة املالية  السمكيةالعامة لشئو  الزراعة والثروة 

 
 
 

 :ما يستجد من األعمال :عشرالراب   البند

وز  مــــــ  اجلــــــــــدول 

بتاريخ ( مكرر0)برقم

22/2/3027. 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/42.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/42.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250417/reports/42.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
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

للجنرررررة والعشررررررون س داسرررررالتقريرررررر ال 5

عرررررررر  الشرررررررريون املالصررررررررة واالقتصررررررررادية  

مررررررررن   االقرتاحررررررررات بقرررررررروانني بشرررررررر ن 

معاشررررررررررررات اسررررررررررررت نا صة وم ا رررررررررررر ت  

اسررررررررتحقاي للعسرررررررر ريني املتقاعرررررررردي   

مرررر   رررر اا الصررررد واأل ررررراد وعرررردد ا   

(4) 

 .مواد )4( م ت ون القرتاحات بقانون ت-
 -:إىل قانون االقرتاحات بهدف ت 

 اا الصررد واأل ررراد والعسرر ريني املتقاعرردي   رر    ررإنصرراف 
الد اع،الداخلصررررة،ا رس )تقاعررررد مررررنهم باجلهررررات العسرررر رية 

واإلدارة العامررة الف فررال وملررال مرر  خرر ل مررنحهم     ( الررو ي
املعاشات االست نا صة وم ا  ة االستحقاي شر نهم شر ن شرر ة    

نحهم الضررر اا والقرررادة العسررر ريني املتقاعررردي  والررر ي    مررر   
 .  ه املصزات م  خ ل تشريعات قانونصة وقرارات وزارية

 .التعديلبعد انتهت اللجنة اىل املوا قة  

للجنررررررررة الشرررررررريون  التقريررررررررر ال رررررررران    33

 : ع املالصة واالقتصادية 

االقرتاح بقانون يف ش ن منع -1

املريسسرررة  قررروض تقا    وا ررررد ع 

 .العامرررررة  للت مصنات االجتماعصة

االقرتاح بقانون بإ ا ة مادة -2

اىل األمررر ( م ررًا 96)جديردة برقرم 

لسنة ( 91)األمرررريي  بالقانون رقم 

قانون الت مصنات م بإصدار 1699

 .جتماعصةاال

 .مواد  (3)يت ون االقرتاحني بقانون م  - 

 -: إىلقانون االقرتاحان بيهدف  

 وا رد مقابرل   منع ميسسرة الت مصنرات االجتماعصرة مر  تقا ر       

نظررررام االسررررت دال وإعررررادة لصررررع امل ررررال  الرررر    د عهررررا إىل      

امليسسة منر  تط صرق االسرت دال ألصرحابها إال أنهمرا نتلفران       

يف كصفصررررة املعاجلررررة  رررراالقرتاح األول يقضرررر  بإنشررررال قررررانون    

جديد يت ون مر  الر م مرواد بصنمرا االقررتاح ال ران  يعردل علرى         

 . ا ة  مادة جديدة قانون الت مصنات االجتماعصة بإ

 -:انتهت اللجنة اىل -

 .املوا قة ب غل صة على االقرتاحني بقانون بعد التعديل 
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للجنرررررة الشررررريون املالصرررررة  ولالتقريرررررر األ 34

واالقتصررررررررادية عرررررررر  مشررررررررروع قررررررررانون    

يف رأس مررررال  مبسررررا مة دولررررة ال ويررررت 

بنررررررال االسررررررت مار ا سررررررصوي لل نصررررررة  

 .التحتصة

                           .تنيمراد  مشرروع القرانون مر     يت رون  - 

- :قانون إىلال مشروعيهدف 

االسررررت مار واسررررني ال نصررررة التحتصررررة لقررررارة  سررررصا وربرررر     -

الع قررررات االقتصررررادية بررررني دو ررررا ، عرررر   ريررررق التعرررراون    

مررررررررع املنظمررررررررات االقتصررررررررادية االخررررررررر  ل سررررررررت مار يف   

 .جماالت ال نصة التحتصة يف دول  سصا

 .قانونالعلى مشروع  عدم املوا قةانتهت اللجنة اىل   -

للجنررررررة  التقريررررررر الرابررررررع وال  الررررررون     35

الشررررررررررريون الصرررررررررررحصة واالجتماعصرررررررررررة   

والعمرررل عررر  االقررررتاح بقرررانون بتعرررديل     

لسررررنة ( 1)بعررررك أح ررررام القررررانون رقررررم   

علررررى  الترررر مني الصررررح  يف شرررر ن  1666

األجانررررررررررم و رررررررررررض رسرررررررررروم مقابررررررررررل   

 .اخلدمات الصحصة

 

                           .تنيمراد  مر  قررتاح بقرانون    اال يت رون  -

 -: إل بقانون   حارتقااليهدف 

بشر ن   1666لسرنة  ( 1)معاجلة أوجه القصور يف القانون رقم -

رسروم مقابرل اخلرردمات   ألجانرم و ررض   االتر مني الصرح  علرى    

الصحصة حصث ختلو نصوصه م  أي نص خاص بتط صق نظرام  

دولرررة ال ويرررت  التررر مني الصرررح  علرررى األجانرررم القرررادمني اىل     

بصررفة ميقتررة قصرررية املرردة واقتصررر علررى األجانررم ا اصررلني      

 على إقامة قانونصة

 .انتهت اللجنة اىل املوا قة-

بررررردال مررررر  )اخلرررررامس عشرررررر التقريرررررر  39

للجنررررررررة الشرررررررريون ( التقريررررررررر الرابررررررررع

االقرتاحرررررات  عررررر املالصررررة واالقتصرررررادية  

بقررررروانني بشررررر ن تعرررررديل بعرررررك أح رررررام  

( 91)رقررررررم  األمررررررر  األمررررررريي بالقررررررانون 

قرررانون الت مصنرررات  بإصررردار   1699لسرررنة 

 (.9)وعدد ا  االجتماعصة

                               .ادومر  )5( مر  شرروع  امل يت رون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف 

خفرررررررك سررررررر  التقاعرررررررد إعطرررررررال ا رررررررق بالتقاعرررررررد امل  رررررررر     

ل سررررررتحقاي املعرررررراو التقاعرررررردي دون االعتررررررداد بالسرررررر   

 .للجدول املر ق بالقانون احملدد و قًا 

 .انتهت اللجنة اىل املوا قة-
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للجنررررررة الشررررررريون  التقريررررررر اخلرررررررامس   39

 :املالصة واالقتصادية

ون يف شررررررررر ن  رانررررررررر راالقرتاحرررررررررات بق -1

 ابل رررررررررراملالصررررررة مق والت ررررررالصد ومرالرسرررررر

امة ردمات العرررربرررراملرا ق واخلرررر  االنتفرررراع 

انون مات الصرررررررررلة رات بقرررررررررررتاحررررررررررررواالق

 (11االقرتاحات  عدد )

قرررررررررار جملررررررررس االمررررررررة  لسررررررررته -2

بت لصرررررد  31/1/2119املعقرررررودة بتررررراري   

  اللجنرررررررررة بدراسرررررررررة إعرررررررررادة النظرررررررررر يف

 . ررار ال نزيرررأسع

                               .ادومر  )4( مر  قررتاح  اال يت رون  -

 -: االقرتاح بقانون اىليهدف 

الزيررررررادات يف جمملررررررة اىل  رررررررض الرقابررررررة التشررررررريعصة علررررررى 

الررررررر  تفر رررررررها ا  ومرررررررة علرررررررى الرسررررررروم والت رررررررالصد    

املالصررررررة مقابررررررل االنتفرررررراع برررررراملرا ق واخلرررررردمات العامررررررة     

والسررررررلع واملنتجررررررات املدعومررررررة الرررررر  تقرررررردمها ا ص ررررررات    

وامليسسرررررررات العامرررررررة مات املصزانصرررررررة امللحقرررررررة واملسرررررررتقلة  

يف شررررر ن اديرررررد  2119لسررررنة  ( 21)وإلغررررال القرررررانون رقرررررم  

ربررررررال واملررررررال وإلغررررررال زيررررررادة أسررررررعار  تعر ررررررة وحرررررردت  ال ه

 .ال نزي 

املوا قررررررة  صمررررررا عرررررردا املررررررادة ال انصررررررة   انتهررررررت اللجنررررررة اىل     

 (.1-3)حصث جالت نتصجة التصويت 

 

33 
شرررريون للجنرررة ال عشررررر التقريرررر اخلرررامس   
 الداخلصة والد اع ع 

االقرتاحرررررررررررات بقررررررررررروانني بتعرررررررررررديل  -1 
 (15)بعرررك اح رررام املرسررروم األمرررريي رقرررم     

 اجلنسررررصة ال ويتصررررة بقررررانون  1656لسررررنة 
 ( .4)وعدد ا 

االقررررررررتاح بقرررررررانون بتعرررررررديل بعرررررررك   -2
لسررررنة ( 15)اح ررررام املرسرررروم األمررررريي رقررررم 

 اجلنسررررررررررررصة ال ويتصررررررررررررةبقررررررررررررانون  1656
لسرررررررررنة ( 21)واملرسررررررررروم بالقرررررررررانون رقرررررررررم 

بإنشرررررررال دا ررررررررة باحمل مرررررررة ال لصرررررررة     1631
 (2)لنظر املنازعات اإلدارية وعدد ا 

االقررررررررتاح بقرررررررانون يف شررررررر ن  ايرررررررة -3
      .الو نصة ا ويةا ق يف املوا نة ويف 

 -: بقانون اىل االقرتاحات هدفت

ت فررررل للمرررروا نني  ايررررة قضررررا صة حصررررث منحررررت ل ررررل مرررر  سررررح ت  

او اسرررررقطت جنسرررررصته ا رررررق يف الطعررررر  علرررررى قررررررارات السرررررحم   

واالسرررررررررقاا امرررررررررام القضرررررررررال امل رررررررررتص اسرررررررررتنادا اىل املرررررررررادة     

بشررررررررر ن  1631لسرررررررررنة ( 21)يف مرسررررررررروم بقرررررررررانون رقرررررررررم  (االوىل)

الرررردا رة باحمل مررررة ال لصرررررة لنظررررر املنازعرررررات االداريررررة والقررررروانني     

 .املعدلة له

 على إحالة الشق املتعلق املوا قة  انتهت اللجنة اىل  
 بإنشال  1631لسنة ( 21)بتعديل املرسوم بالقانون رقم          
 نظر باملنازعات اإلدرية الوارد يف دا رة باحمل مة ال لصة لل         
 االقرتاحني بقانون الرابع والسابع إىل جلنة الشيون          
 م  (53)التشريعصة والقانونصة ومالال   قا لنص املادة          
 .ال  حة الداخلصة جمللس األمة          
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للجنرررررررة التقريرررررررر السرررررررابع والسرررررررتون  36

عررررر   الشررررريون التشرررررريعصة والقانونصرررررة   

االقرتاحرررررات بقررررروانني بتعرررررديل بعرررررك    

 1691لسررررنة ( 19)أح ررررام القررررانون رقررررم   

اإلجررررررررررررررررررالات بإصررررررررررررررررردار قرررررررررررررررررانون 

 (.5)وعدد ا  واحملاكمات اجلزا صة

 

                       .مواد )3( م االقرتاح بقانون   ونتي

 -: بقانون اىل االقرتاح هدفي 

اقصررررررق  ررررررمانات ا ضررررررل للمق رررررروض علررررررصهم واحمل وسررررررني  

احتصا صرررررراًا لتتوا ررررررق مررررررع ا قرررررروي وا ريررررررات العامررررررة     

كفلررررها الدسررررتور والقررررانون وملررررال مرررر  خرررر ل خفررررك      

مرررررردد ا رررررر س االحتصررررررا   املقررررررررة بالقررررررانون ا ررررررال     

وعررررردم جررررروازه يف اجلرررررن  الررررر  ال  ررررراوز مررررردة العقوبرررررة      

 املدة املقرتحة يف كل منها 

 

نررررررة اىل املوا قررررررة علررررررى االقرتاحررررررني بقررررررانونني     انتهررررررت اللج

األول وال ررررررران  واملرررررررادة ال انصرررررررة مررررررر  االقررررررررتاح بقرررررررانون  

ال الررررث بعررررد التعررررديل  ور ررررك مررررا يتعررررارض معهررررا مرررر        

برررررراق  االقرتاحررررررات بقرررررروانني واخلرررررررو  مبشررررررروع يرررررروازن   

بررررني االقرتاحررررات بقرررروانني املقدمررررة ومررررا  ررررو معمررررول برررره     

 املشار إلصه 2119لسنة (35)يف القانون ا ال  رقم

للجنررررررررة الشرررررررريون  التقريررررررررر ال الررررررررث   41

مشررررررررروع عرررررررر  املالصررررررررة واالقتصررررررررادية  

القرررررررانون بررررررراإلمن للح ومرررررررة يف أخررررررر    

 .االحتصا   العامم ل  م  املال 

 

                               .ادومر  )3( مر  شرروع  امل يت رون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف 

يرررريمن للح ومررررة ان ت خرررر  مرررر  احتصررررا   املررررال العررررام م لرررر      

سررررتما ة ملصررررون دينررررار كرررروي  لسررررداد املت قرررر  مرررر  رأس  

 .مال شركة اخلطوا اجلوية ال ويتصة

 .انتهت اللجنة اىل املوا قة-
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شرررررررريون الللجنررررررررة الرابررررررررع  التقريررررررررر  41

قرررررررررانون ارجصرررررررررة عررررررررر  مشرررررررررروع ال  اخل

املوا قررررة علررررى  اتفاقصررررة بررررني ح ومررررة     ب

دولرررررررة ال ويرررررررت وح ومرررررررة اجلمهوريرررررررة 

للتشرررررررررجصع وا مايرررررررررة القريغصزيرررررررررة 

 .املت ادلة ل ست مارات

                                  .تنيمراد  مر  قررتاح بقرانون    اال يت رون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف 

رغ رررررررة الررررررردولتني يف تنمصرررررررة التعررررررراون االقتصرررررررادي بصنهمرررررررا   

لص ررررون حررررا زًا لتنشررررص  امل ررررادرات التجاريررررة مبررررا  قررررق    

مزيرررردًا مرررر  الرخررررال االقتصررررادي يف كررررل مرررر  الرررردولتني      

 .مادة (19)وتت ون االتفاقصة م  

وبالصرررررصاغة الررررر  وردت بهرررررا  انتهرررررت اللجنرررررة اىل املوا قرررررة-

 .مواد ا

شررررريون  الللجنرررررة  اخلرررررامس   التقريرررررر  42

قرررررررررانون ارجصرررررررررة عررررررررر  مشرررررررررروع ال  اخل

املوا قررررة علررررى  اتفاقصررررة بررررني ح ومررررة     ب

دولرررررررة ال ويرررررررت  اجلمهوريرررررررة أرمصنصرررررررا   

املسررراعدة القانونصرررة املت ادلرررة يف   بشررر ن 

 . املسا ل اجلزا صة

 

                                  .تنيمراد  مر  قررتاح بقرانون    اال يت رون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف 

تعزيررز وتقويررة القواعررد يف جمررال املسرراعدة القانونصررة املت ادلررة   

دولرررة ال ويرررت و اجلمهوريرررة أرمصنصرررا   يف املسرررا ل اجلزا صرررة برررني  

و قرررًا لتشرررريعات ال لررردي  واالحررررتام ال امرررل مل ررراد  القرررانون       

الدول  السصما  صها يتعلق باملسراواة يف السرصادة وعردم التردخل     

 . مادة(21)تت ون االتفاقصة م  و يف الشيون الداخلصة لل لدي 

وبالصرررررصاغة الررررر  وردت بهرررررا  انتهرررررت اللجنرررررة اىل املوا قرررررة-

 .مواد ا

شرررررريون الللجنررررررة السررررررادس  التقريررررررر  43

ارجصرررة عررر  االقررررتاح بقرررانون بشررر ن     اخل

 .ا  ات واملن  واملساعدات اخلارجصة

 

 

                      .تنيماد م قرتاح بقانون  اال يت ون -

 -: مشروع القانون اىليهدف        

 رررر   مررررا يقرررردم مرررر  املسرررراعدات املالصررررة وا  ررررات مرررر  دولررررة      

 .ال ويت إىل الدول الشقصقة والصديقة أو النامصة

 . عدم املوا قةانتهت اللجنة اىل 
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 للجنرررررةالسرررررابع  والسررررر عون  التقريرررررر  44

املرا رررررررررق العامرررررررررة عررررررررر  االقرتاحرررررررررني    

بتعرررررررررديل بعرررررررررك اح رررررررررام   ننيبقرررررررررانو

بشررررر ن  2119لسرررررنة ( 33)القرررررانون رقرررررم 

 .بلدية ال ويت

                       .مرواد  )3( مر  االقررتاح بقرانون     رون تي -

 -: بقانون اىل االقرتاح هدفي

تنظررررررصم سررررررري العملصررررررة االنت ابصررررررة بتحقصررررررق اقصررررررى قرررررردر   

  رررر  مرررر  العدالررررة يف توزيررررع الرررردوا ر باعت ررررار ان توزيررررع  

الررردوا ر مررر  ا رررم عناصرررر النظرررام االنت ررراب  ألي دولرررة ،       

حصرررث ت صنرررت االقرتاحرررات نظرررام التم صرررل  النسررر  لعررردد      

النررراخ ني بررر ن   رررل كرررل ضا ظرررة عررردد اعضرررال نسررر ة       

عررررر   ريرررررق ا رررررا ة مرررررادتني    اىل عررررردد النررررراخ ني  صهرررررا   

اىل قرررررررانون ( م رررررررررأأ4)و ( م رررررررررأ4)جديررررررردتني برقمررررررر   

 .بش ن بلدية ال ويت 2119لسنة ( 33)

 

 انتهت اللجنة اىل املوا قة

للجنرررة الشرررريون   التقريرررر الرابرررع عشررررر   45

املالصرررررررة واالقتصرررررررادية عررررررر  االقررررررررتاح    

بقررررررررررانون بتعرررررررررررديل بعررررررررررك أح رررررررررررام   

بشررررر ن  2111لسرررررنة  (36)القرررررانون رقرررررم 

ت سررررصس شرررررركات كويتصررررة مسرررررا مة   

ضطررررات القررررو   تترررروىل بنررررال وتنفصرررر   

 . ال هربا صة والصة املصاه يف ال ويت

 

                       .مواد )4( م االقرتاح بقانون   ونتي

ر ررررررررع املسررررررررتو  املعصشرررررررر  للمرررررررروا نني و توزيررررررررع األسررررررررهم      

املسررررررجصل  امل صصررررررة ال كتترررررراا العررررررام علررررررى املررررررو نني     

لرررررررد  ا ص رررررررة العامرررررررة للمعلومرررررررات املدنصرررررررة وقرررررررت صررررررردور     

القرررانون بالتسررراوي بصرررنهم كمنحرررة يرررتم سرررداد قصمتهرررا مررر         

 . االحتصا   العام للدولة

 

انتهررررررت اللجنررررررة اىل املوا قررررررة علررررررى االقرررررررتاح بقررررررانون مررررررع     

 و ق ما  و وارد باجلدول املقارنالتعديل 
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للجنرررة الشررريون   عشرررر التقريرررر السرررابع 49

الداخلصررررررة والررررررد اع  عرررررر  االقرتاحررررررات 

اديرررد العررردد الررر ي   بقررروانني يف شررر ن  

سرررنة  جيررروز منحررره اجلنسرررصة ال ويتصرررة  

2119 

 .مادتنيبقانون م  القرتاحات ات ون ت -

 -: إىلقانون ب االقرتاحاتهدف ت 

 ،2119اديد العدد ال ي جيوز منحره اجلنسرصة ال ويتصرة سرنة     

مررر  املرسررروم ( اخلامسرررة)مررر  املرررادة (الال رررا)و قرررا   رررم ال نرررد  

مبا ال يقرل عر  ألفر  شر ص وال      1656لسنة ( 15)األمريي رقم 

 .يزيد على أربعة االف ش ص

 

 .مع التعديل على الصصاغة انتهت اللجنة اىل املوا قة

للجنرررررة التقريرررررر الواحرررررد واخلمسرررررون  49

الشررررررررررريون الصرررررررررررحصة واالجتماعصرررررررررررة   

االقرتاحرررررات بقررررروانني يف  والعمرررررل عررررر   

شررررر ن تعرررررديل بعرررررك أح رررررام القررررررانون     

يف شررررررررررررر ن  2111لسرررررررررررررنة ( 12)رقرررررررررررررم 

( 14)وعرررررررررردد ا املسرررررررررراعدات العامررررررررررة 

 .بقانون اقرتاحًا

 

                       .مواد )4( م بقانون القرتاحات ات ون ت -

 -: إىلقانون ب االقرتاحاتهدف ت 

لزيررررادة شررررر ة (3)إلرررر  املررررادة ( )إ ررررا ة  قرررررة جديرررردة برررررقم

املستفصدات م  امل صص الشهري ال ي  ن  للمررأة ال ويتصرة   

الرر  ي ي  ررت  ررا مصرردر دخررل وملررال مرر  خرر ل    ( ربررة املنررزل)

 .اقرتاح إدخال   ات عمرية جديدة للنص

 :بإلاع ارال اعضا ها ا ا ري  إل  انتهت اللجنة

ن علررى االقرتاحررات بقرروانني يف شرر     (بعررد التعررديل  )املوا قررة -

يف شرررر ن  2111لسررررنة (12)تعررررديل بعررررك أح ررررام القررررانون رقررررم  

 املساعدات العامة ، بعد الوصول إل  صصغة توا قصة 

ال رران  وا ررادي  )علررى االقرتاحررني بقررانونني    عرردم املوا قررة -

 (عشر

 

 


