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(8) 
 عشـراخلامس  الفصل التشريعي

 األول دور االنعقاد العادي     

 ةعشر ةاحلادي اجللسةجدول أعمال 

 م8027 مارس ن م 82الثالثاء 

 ًاصباحــ 0:00: الساعة 

 

 رقم

 التسلسل

  

 

 :املضبطتني التاليتنيالتصديق على  :  ولاألالبند   -2

 .م21/3/8027 خــتاريـــــــب (أ/2310*)

 .م21/3/8027 خــتاريــــب (ب/2310) *

 

ــ    ــا  مــــــــــــ موزعتــــــــــــ

 (2)اجلدول برقم 

 

اجلــــدول    مــــ عزومــــ .كشف األوراق والرسائل الواردة: الثانيالبند   -8

 (.8)برقم 

 

 ألسئلة ا :الثالث البند  -3

ـــدور      ) املــوزع مــ    وتنظــر حســت ترتيب ــا ا كشــف األســئلة املتوقــ  أ  يرتي ــا الـ

 (اجللسةجدول أعمال 

 

 

 

مــــوزع مــــ  اجلــــدول   

 (.3)برقم 

 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/02.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/02.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/qlist.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/qlist.pdf
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 :طلبات رف  احلصانة : البند الراب  

واملدرج بصفة   للجنة الشؤو  التشريعية والقانونيةالتاس   واخلمسو  التقرير  -1

 لـل الفضـيـد نبــأمح/ و ة عن العضيالنيابرف  احلصانة طلت  عن اإلستعجال

 (.مسترنف 802/8027-جنح السالم   211/8021)رقم  ا اجلنحة

 

مــــوزع مــــ  اجلــــدول   

 (.1)برقم 

 

 )الكشوف املرفقةحست ما هو وارد ا )اإلحاالت : اخلامس البند  -1

 

 :السادسالبند 

 

 برنـــامم عمـــل احلكومـــة للفصـــل التشـــريعي اخلـــامس عشـــر مواصـــلة النظـــر ا   -1

، تطبيقـــا لـــن   حنـــو تنميـــة مســـتدامة(  8020/8080-8021/8027)للســـنوات 

 .من الدستور( 02)املادة 
 

 :طلبات املناقشة: الساب  البند 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وزع مـــــــ

ــرقم  ـــخ( 2)بـــ  بــتــاريـــ

32/2/8027 

 

ــة   -7 ــت مناقشـ ــر    طلـ ــاء بشـ ــال    مقـــدم مـــن بعـــب األعضـ ــة ل صـ ــة احلكومـ وثيقـ

وتبـــــادل الـــــرأي  شـــــرنةالستيضـــــا  سياســـــة احلكومـــــة ا  املـــــالي واالقتصـــــادي

 .بصدده
 

م  اجلــــــــــــــــدول وزع 

 بتاريــــــــــــخ( 21)برقم

 .م2/8027/ 20

مقدم من بعب األعضاء ا شـر  االجـراءات احلكوميـة الر يـة      طلت مناقشة  -2

الستيضـا  سياسـة احلكومـة ا شـرنب وتبـادل الـرأي       خور عبداهلل  الكويتية حول

 .بصدده

 
 

وزع م  اجلــــــــــــــــدول 

بتاريخ   (80)برقم

7/3/8027. 

  بــالبالدالبطالــة ا شــر  قضــية  مــن بعــب األعضــاء   ني مقــدمطلــم مناقشــة    -0

 .الستيضا  سياسة احلكومة ا شرنب وتبادل الرأي بصدده

موزعا  م  اجلدول 

 (.0)برقم

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/04.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/04.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/indexes.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/310117/reports/08.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/100117/reports/14.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/100117/reports/14.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/100117/reports/14.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/20.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/20.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/070317/reports/20.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/09.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/09.pdf
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املوضـــــوع لنـــــف الـــــ كر  لســـــة    مناقشـــــة م قـــــرر ا لـــــس  21/3/8027ا جلســـــة )

 ( م80/3/8027

 
 

قـــــرار وزارة الشـــــؤو   األعضـــــاء ا شــــر   طلــــم مناقشـــــة مقــــدمني مـــــن بعــــب     -20

الستيضـا  سياسـة احلكومـة    وقـف املسـاعدات االجتماعيـة    االجتماعية والعمل 

 .ا شرنب  وتبادل الرأي بصدده

 

م  اجلـدول  وزعـا

بتاريــــــــــــخ  ( 2)برقم 

 .م21/3/8027

 تقارير اللجا  عن طلبات التحقيق: الثامن لبندا 

 

 

 بشـر  ( بصفت ا جلنة حتقيـق  ) للجنة محاية األموال العامة اخلامس التقرير   -22

البالغـات املقدمـة يلي ـا وأسـباب احلفــ       اهليئـة العامـة ملكافحـة الفسـاد    حفـ   

والشـــكوا  والشــكوا املقدمــة مـــن رئــيس اهليئـــة ضــد أعضــاء  لـــس األمنــاء ،      

 .، واخلالفات القائمة داخل ا لس باملقدمة من أعضاء ا لس ضد رئيس
 
 

مــــوزع مــــ  اجلــــدول   

 (.22)برقم 

صـــــــــحية واالجتماعيـــــــــة والعمـــــــــل للجنـــــــــة الشـــــــــؤو  الالســـــــــاب  التقريـــــــــر   -28

وفـــــــاة النائــــــــت  عـــــــن األســـــــباب الــــــــ  أدت ي    (بصـــــــفت ا جلنـــــــة حتقيــــــــق   )

 .يرمحب اهلل السابق فال  مطلق الصواغ

 
 

 

 

 

 

 

 

وزع م  اجلـــــــــــــــــدول  

بتـــــــاريخ ( 81)بـــــــرقم

 .م21/8/8027

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/140317/reports/08.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/140317/reports/08.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/140317/reports/08.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
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 :طلبات تشكيل جلا  التحقيق : التاس البند 
 

 

ــاء      -23 ــب االعضـــــ ــن بعـــــ ــدم مـــــ ــما  مقـــــ ــول   اقـــــ ــق حـــــ ــة حتقيـــــ ــكيل جلنـــــ بتشـــــ

 .حريق اليختمالبسات 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وزع مـــــــ

بتــــــاريخ  (82)بــــــرقم 

7/3/8027. 

بتشـــــــكيل جلنـــــــة مؤقتـــــــة لدراســـــــة  مـــــــن بعـــــــب االعضـــــــاءقـــــــما  مقـــــــدم ا  -21

والتحقيــــــــق ا قضــــــــية  ــــــــارة  المكيبــــــــة الســــــــكانيةأســــــــباب اخللــــــــل ا 

علـــــــــــى أ  تقـــــــــــدم تقريرهـــــــــــا الن ـــــــــــائي ا جلســـــــــــة خاصـــــــــــة      اإلقامـــــــــــات 

 .م30/3/8027بتاريخ 

 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وزع مـــــــ

بتــــــاريخ  (88)بــــــرقم 

7/3/8027. 

ــد  ــر  البنــ ــارير :العاشــ ــا  تقــ ــيم بق  اللجــ ــن املراســ ـــعــ ـــعوواملشر واننيــــــــ ات ــــــــــــــ

 :ن واالقماحات بقواننيـــــــبقواني
 
 

 

ــر األ  -21 ــفة للجنــــــــة الشــــــــؤو  املاليــــــــة واالقتصــــــــادية  ول التقريــــــ واملــــــــدرج بصــــــ

مبســــــــاهمة دولــــــــة الكويــــــــت ا رأس    القــــــــانو عــــــــن مشــــــــروع   ســــــــتعجالالا

 .بنك االستثمار اآلسيوي للبنية التحتيةمال 
 
 

 بتاريــــــــــــــــخوزع 

 .م28/8021/ 81

 

بصــــــفة  واملــــــدرج  للجنــــــة الشــــــؤو  املاليــــــة واالقتصــــــادية    الثــــــاني  التقريــــــر   -21

 : عن ستعجالالا

ة املـؤسســـة العامـــ قــروض تقاضي فوائــــد عن االقما  بقانو  ا شر  من  -2

 .للترمينات االجتماعية

  األمــر األمـــريي  ي( مكررًا 10)م ـدة برقـاالقما  بقانو  بإضافة مادة جدي-8

 .االجتماعيةقانو  الترمينات م بإصدار 2071لسنة ( 12)بالقانو  رقم 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وزع مـــــــ

بتــــــاريخ  (87)بــــــرقم 

7/3/8027. 

 

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/271216/reports/fincial01.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/271216/reports/fincial01.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
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 جتماعيــــة والعمــــلواالصــــحية للجنــــة الشــــؤو  الالرابــــ  والثالثــــو  التقريــــر   -27

عـــــن االقـــــما  بقـــــانو  بتعـــــديل بعـــــب أحكـــــام   ســـــتعجالالواملـــــدرج بصـــــفة ا

علــــــى األجانــــــت  التــــــرمني الصــــــحيا شــــــر   2000لســــــنة ( 2)القــــــانو  رقــــــم 

 .وفرض رسوم مقابل اخلدمات الصحية
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وزع مـــــــ

بتــــــاريخ  (82)بــــــرقم 

7/3/8027. 

 

ــر   -22 ــادية    الرابــــــ   التقريــــ ــة واالقتصــــ ــؤو  املاليــــ ــة الشــــ واملــــــدرج بصــــــفة  للجنــــ

االقماحـــــات بقـــــوانني بشـــــر  تعـــــديل بعـــــب أحكـــــام األمـــــر    عـــــن ســـــتعجالالا

قــــــــانو  الترمينــــــــات بإصــــــــدار  2071لســـــــنة  ( 12)األمـــــــريي بالقــــــــانو  رقــــــــم  

 (.7)وعددها  االجتماعية

 

مــــوزع مــــ  اجلــــدول   

 (.22)برقم 

مشــــروع القــــانو  عــــن للجنــــة الشــــؤو  املاليــــة واالقتصــــادية  الثالــــث التقريــــر   -20

 .االحتياطي العامباإلذ  للحكومة ا أخ  مبلغ من املال 
 
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وزع مـــــــ

بتــــــاريخ  (30)بــــــرقم 

7/3/8027. 

ــر   -80 ــ   التقريــ ــانو  بارجيــــة عــــن مشــــروع ال اخلشــــؤو  الللجنــــة الرابــ ــة قــ املوافقــ

علــــى  اتفاقيــــة بــــني حكومــــة دولــــة الكويــــت وحكومــــة اجلم وريــــة القريغي يــــة   

 .  للتشجي  واحلماية املتبادلة لالستثمارات

 

مــــوزع مــــ  اجلــــدول   

 (.80)برقم 

قـــــــانو  ارجيـــــــة عـــــــن مشـــــــروع الاخلشـــــــؤو  الللجنـــــــة اخلـــــــامس   التقريـــــــر   -82

املوافقـــــة علـــــى  اتفاقيـــــة بـــــني حكومـــــة دولـــــة الكويـــــت وحكومـــــة اجلم وريـــــة   ب

 . املساعدة  القانونية املتبادلة ا املسائل اجل ائيةأرمينيا بشر  

مــــوزع مــــ  اجلــــدول   

 (.82)برقم 

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/280317/reports/18.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/18.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
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
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ــر   -88 ــادس  التقريــ ــة الســ ــؤو  الللجنــ ــر     اخلشــ ــانو  بشــ ــما  بقــ ــن االقــ ــة عــ ارجيــ

 . اهلبات واملنح واملساعدات اخلارجية

 :البند احلادي عشر 
 

مــــوزع مــــ  اجلــــدول   

 (.88)برقم 

ا شـر  مناقشـة االجـراءات احلكوميـة     مقدم مـن بعـب األعضـاء    طلت مناقشة   -83

اضافة ا  خطت ا االسكانية ا السنوات  للمواطنني، بتوفري املساكناخلاصة 

 والوقـــوف علـــى مشـــاري  البنيـــة التحتيـــة لكافـــة املشـــاري  االســـكانية        املقبلـــة ،

  .الستيضا  سياسة احلكومة ا شرنب  وتبادل الرأي بصدده
 

 

ــة ) ــة    7/3/8027ا جلســــ ــة املوضــــــوع لنــــــف الــــــ كر  لســــ م قــــــرر ا لــــــس مناقشــــ

 (م22/1/8027
 

ــدول   ــ  اجلـــــــ وزع مـــــــ

 (20)بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم 

بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 

21/3/8027. 

بشـكل   اإلحالـة للتقاعـد  قدم من بعب األعضاء بشر  ضـواب   مطلت مناقشة   -81

 مدعي عام 211 يحالة عددعام و األسباب والدواعي واإلجراءات ال  متت بشر  

 .ا يدارة التحقيقات الستيضا  سياسة احلكومة ا شرنب وتبادل الرأي بصدده
 

 :تقارير جلنة محاية األموال العامة:   عشر الثاني لبندا
 

مــــوزع مــــ  اجلــــدول   

 (.81)برقم

 

ــر   -81 ــة    األولالتقريــــــــ ــر  املالحظــــــــ ــة بشــــــــ ــة محايــــــــــة األمــــــــــوال العامــــــــ للجنــــــــ

ــد  ــًا بنـــــــ ــاب     (2)خامســـــــ ــى احلســـــــ ــبة علـــــــ ــوا  ا اســـــــ ــات ديـــــــ ــن مالحظـــــــ مـــــــ

للســـــــنة  لل يئـــــــة العامـــــــة لشـــــــئو  ال راعـــــــة والثـــــــروة الســـــــمكيةاخلتـــــــامي 

 .8007/8002املالية 

 
 :ما يستجد من األعمال :عشر الثالث البند

وزع مــــــــ  اجلــــــــــدول  

بتاريخ ( مكرر0)برقم

32/2/8027. 

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/140317/reports/19.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/140317/reports/19.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/140317/reports/19.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/140317/reports/19.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/24.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/280317/reports/24.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 الشررررر ون املال رررررة  ولالتقريرررررر األ 15

واالقتصررررررررادية عرررررررر  مشررررررررروع قررررررررانون    

يف رأس مررررال  مبسررررادمة دولررررة ال ويرررر  

بنررررررث االسررررررتلمار ا سرررررر وي لل ن ررررررة  

 .التحت ة

                           .تنيمراد  مشرروع القرانون مر     يت رون  - 

 -قانون إىل:ال مشروعيهدف 

االسررررتلمار واسررررني ال ن ررررة التحت ررررة لقررررارة  سرررر ا وربرررر     -

العالقررررات االقتصررررادية بررررني دو ررررا ن عرررر   ريررررق التعرررراون    

مررررررررت املنتمررررررررات االقتصررررررررادية اال ررررررررر  لالسررررررررتلمار يف   

 جماالت ال ن ة التحت ة يف دول  س ا.

 قانون.العلى مشروع  عدم املوافقةانته  اللجنة اىل   -

للجنررررررررة الشرررررررر ون  التقريررررررررر اللرررررررران    16

 ع : املال ة واالقتصادية 

األقرتاح بقانون يف شأن منت -1

املر سسرررة  قررروض تقاض  فوائررررد ع 

 العامرررررة  للتأم نات األجتماع ة.

األقرتاح بقانون بإضافة مادة -2

م ررًا( اىل األمررر  69جديردة برقرم )

( لسنة 61األمرررريي  بالقانون رقم )

انون التأم نات قم بإصدار 1976

 .األجتماع ة

 مواد . (3)يت ون االقرتاحني بقانون م   -  

 -: إىلقانون االقرتاحان بيهدف  

منت م سسرة التأم نرات االجتماع رة مر  تقاضر  فوائرد مقابر         

نتررررام االسررررت دال وإعررررادة ل ررررت امل ررررال  الرررر    دفعهررررا إىل      

خيتلفران  امل سسة منر  تط  رق االسرت دال ألصرحابها إال أنهمرا      

يف ك ف ررررة املعاجلررررة فرررراالقرتاح األول يقنرررر  بإنشررررا  قررررانون    

جديد يت ون مر  الرالم مرواد ب نمرا االقررتاح اللران  يعردل علرى         

 قانون التأم نات االجتماع ة بإضافة  مادة جديدة .

 -:انته  اللجنة اىل -

 املوافقة بأغل  ة على االقرتاحني بقانون بعد التعدي  .
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للجنررررررة  واللالالررررررون  التقريررررررر الرابررررررت    17

الشررررررررررر ون الصرررررررررررح ة واالجتماع رررررررررررة   

والعمررر  عررر  االقررررتاح بقرررانون بتعررردي      

( لسررررنة 1بعررررك أح ررررام القررررانون رقررررم )  

علررررى  التررررأمني الصررررح  يف شررررأن  1999

األجانررررررررررم وفرررررررررررض رسرررررررررروم مقابرررررررررر    

 اخلدمات الصح ة.

 

                           .تنيمراد  مر  قررتاح بقرانون    اال يت رون  -

 -: إل بقانون   حارتقااليهدف 

بشرأن   1999( لسرنة  1معاجلة أوجه القصور يف القانون رقم )-

رسروم مقابر  اخلرردمات   ألجانرم وفررض   االترأمني الصرح  علرى    

الصح ة ح ث ختلو نصوصه م  أي نص  اص بتط  ق نترام  

الترررأمني الصرررح  علرررى األجانرررم القرررادمني اىل دولرررة ال ويررر       

األجانررم اصاصررلني  بصررفة م قتررة قصرررية املرردة واقتصررر علررى     

 على إقامة قانون ة

 .انته  اللجنة اىل املوافقة-

 

18 

للجنررررررررة الشرررررررر ون  الرابررررررررت  التقريررررررررر 

االقرتاحرررررات  عررررر املال ررررة واالقتصرررررادية  

بقررررروانني بشرررررأن تعررررردي  بعرررررك أح رررررام  

( 61األمررررررر  األمررررررريي بالقررررررانون رقررررررم ) 

قرررانون التأم نرررات  بإصررردار   1976لسرررنة 

 (.7وعدددا ) االجتماع ة

                               .ادومر  )5( مر  شرروع  امل يت رون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف 

 فرررررررك سررررررر  التقاعرررررررد إعطرررررررا  اصرررررررق بالتقاعرررررررد امل  رررررررر     

لالسررررررتحقاش املعرررررراو التقاعرررررردي دون االعتررررررداد بالسرررررر   

 احملدد وفقًا للجدول املرفق بالقانون .

 .انته  اللجنة اىل املوافقة-

 

للجنررررررررة الشرررررررر ون  التقريررررررررر اللالررررررررث   19

مشررررررررروع عرررررررر  املال ررررررررة واالقتصررررررررادية  

القرررررررانون بررررررراأخن للح ومرررررررة يف أ ررررررر    

 .االحت ا   العامم ل  م  املال 

 

                               .ادومر  )3( مر  شرروع  امل يت رون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف 

يرررر خن للح ومررررة ان تأ رررر  مرررر  احت ررررا   املررررال العررررام م لرررر      

سررررتمائة مل ررررون دينررررار كرررروي  لسررررداد املت قرررر  مرررر  رأس  

 مال شركة اخلطوط اجلوية ال ويت ة.

 .انته  اللجنة اىل املوافقة-
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شرررررررر ون الللجنررررررررة الرابررررررررت  التقريررررررررر  20

قرررررررررانون ارج رررررررررة عررررررررر  مشرررررررررروع ال  اخل

املوافقررررة علررررى  اتفاق ررررة بررررني ح ومررررة     ب

دولرررررررة ال ويررررررر  وح ومرررررررة اجلمهوريرررررررة 

للتشرررررررررج ت واصمايرررررررررة القريغ زيرررررررررة 

 املت ادلة لالستلمارات

                                  .تنيمراد  مر  قررتاح بقرانون    اال يت رون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف 

ا مررررررررغ رررررررة الررررررردولتني يف تنم رررررررة التعررررررراون االقتصرررررررادي ب نه  

ل  ررررون حررررافزًا لتنشرررر   امل ررررادرات التجاريررررة مبررررا  قررررق    

 مزيرررردًا مرررر  الر ررررا  االقتصررررادي يف كرررر  مرررر  الرررردولتني     

 . (مادة16وتت ون االتفاق ة م  )

وبالصررررر اغة الررررر  وردت بهرررررا  انتهررررر  اللجنرررررة اىل املوافقرررررة-

 .مواددا

شررررر ون  الللجنرررررة  اخلرررررامس   التقريرررررر  21

قرررررررررانون ارج رررررررررة عررررررررر  مشرررررررررروع ال  اخل

املوافقررررة علررررى  اتفاق ررررة بررررني ح ومررررة     ب

دولرررررررة ال ويررررررر   اجلمهوريرررررررة أرم ن رررررررا   

املسررررراعدة  القانون رررررة املت ادلرررررة  بشرررررأن 

 . يف املسائ  اجلزائ ة

 

                                  .تنيمراد  مر  قررتاح بقرانون    اال يت رون  -

 -: مشروع القانون اىليهدف 

تعزيررز وتقويررة القواعررد يف جمررال املسرراعدة القانون ررة املت ادلررة   

دولرررة ال ويررر  و اجلمهوريرررة أرم ن رررا   يف املسرررائ  اجلزائ رررة برررني  

وفقرررًا لتشرررريعات ال لررردي  واالحررررتام ال امررر  مل ررراد  القرررانون       

الدول  الس ما ف ها يتعلق باملسراواة يف السر ادة وعردم الترد       

 . (مادة21تت ون االتفاق ة م  )و يف الش ون الدا ل ة لل لدي 

وبالصررررر اغة الررررر  وردت بهرررررا  انتهررررر  اللجنرررررة اىل املوافقرررررة-

 مواددا.

شرررررر ون الللجنررررررة السررررررادس  التقريررررررر  22

ارج رررة عررر  االقررررتاح بقرررانون بشرررأن     اخل

 .ا  ات واملنح واملساعدات اخلارج ة

 

                      .تنيماد م قرتاح بقانون  اال يت ون -

 -: مشروع القانون اىليهدف           

ضرررر   مررررا يقرررردم مرررر  املسرررراعدات املال ررررة وا  ررررات مرررر  دولررررة      

 ال وي  إىل الدول الشق قة والصديقة أو النام ة.

 . عدم املوافقةانته  اللجنة اىل 

 


