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  (9) 
 عشر السادس الفصل التشريعي

 الثانيدور االنعقاد العادي 
 التاسعة عشرة  الجلسةجدول أعمال 

 م2022 سنة مارس من 29 الثالثاء
 صباحا   00:9 الساعة:

 رقم
 التسلسل

 
 
 

 

 :التاليةضابط الم علىالتصديق  :ألولاالبند   -1
 

 .م15/3/2022بتاريخ ( أ/1490*)
 .م16/3/2022بتاريخ ( ب/1490*)
 .)خاصة(م17/3/2022بتاريخ ( 1491*)

 
 

 
 

مهها الوهه    موزعهه  
 (1برقم )

 

 الثاني:البند   -2
 

 ا اًل: كشف األ راق  الرسائل الواردة

 

وههه    مهههوزع مههها ال
 (ثانياً /2برقم )

 :األسئلةالثالث  البند  -3
 

) تنظر حسب ترتيبها في كشف األسئلة المتوقا أن يأتيها ال  ر الموزع ما ج    
 أعما  الولسة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مههها الوههه     مهههوزع
 (3برقم )

 

 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/290322/reports/02b.pdf
http://d.kna.kw/sms/pqf/290322/q_list.pdf
http://d.kna.kw/sms/pqf/290322/q_list.pdf
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 : االستجوابات:الرابعالبند 
 

العتيبهههي، ، خالههه  م مههه  مهنههه   ههها  السهههايراء ههههه  مهههأل األع هههههواب الموجهههههاالستو  -4
 شأن:إلى سمو رئيس مولس الوزراء في  جوهر ب هللاعحسأل  .د
 

  الوزراء.الممارسات غير ال ستورية لرئيس مولس : الم ور األ  
 

 التشريعية.عا ن ما المؤسسة مصالح الموا نيأل  ع م الت لتعطي :الثانيالم ور 
 

 نهب المنظم لألموا  العامة  العبث بثر ات الشعب الكويتي.: الالم ور الثالث
 لب سهمو رئيس مولس الوزراء تأجيل نظر االسهتوواب فنف الركر إلى جلسههة 15/3/2022)في جلسهة 

 ( فقرر المولس الموافقة على  لب 29/3/2022
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههههاريخ  (4بهههههههرقم )

15/3/2022 
 

 
 

  اإلحاالت )حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة( :الخامس البند
 

 

 السادس:البند 

 

للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات  امج عمل الحكومةبرنمواصلة النظر في    -5
 ( مأل ال ستور.98( تطبيقًا لنص المادة )2021/2022-2024/2025)
 
 

  :السابعالبند 

بتههههههههههههههههههههههههاريخ  زع 
9/1/2022 
 

الصررري ة  األميررررش بشررر   تقريرررر لجنرررة معرررداد مشررررو  الجررروا  علرررى الخ رررا   -6
 للتقرير. المقترحة

 

 

 

 

 

مهههوزع مههها الوههه    
 (6برقم )

 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/150322/reports/04.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/150322/reports/04.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/150322/reports/04.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/150322/reports/04.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/290322/indexes.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090122/2022.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090122/2022.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090122/2022.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090122/2022.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/090122/2022.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/290322/reports/07.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/290322/reports/07.pdf
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والمشررررروعررات بقواني   تقررارير اللجررا  ع  المراسررررين بقواني  :الثررام البنررد 
 واالقتراحات بقواني :

( لسهههههنة 17رقم ) القانون أحكامل بعض ع يبت لى مشرررررو  قانو المداولة الثانية ع  -7
والذش سرربق     قرا المجلس   الجزائية انو  اإلجراءات والمحاكماتبإصرردار ق 1960

 .13/1/2022في مداولته األولى بتاريخ 
 )التقرير الثالث  الخمسون للونة الشؤ ن التشريعية  القانونية                    (

 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههههاريخ  (9) بهههههههرقم

 م30/3/2021

( بكلمة )خادم( عامل منزليمشهههههر ع القانون ب ب ا  عبارة )المداولة الثانية على   -8
والذش سررربق     قرا المجلس في  حيثما  رد النص عليها في القوانيأل ذات الصههههلة

 .15/3/2022ته األولى بتاريخ مداول
 (الشؤ ن الص ية  االجتماعية  العملللونة  ونالتقرير الرابا  الثمان)

 

 زع مهههههها الوهههههه    
( بتهههههههاريخ 11بهههههههرقم )

 م5/1/2021

 البشرية ع :التقرير التاسع والسبعو  للجنة تنمية الموارد   -9
مكههههررًا( إلهههى المرسههههوم  23االقتهههراق بقهههانون ب اههههافة مهههادة ج يهههه ة بهههرقم ) -1

 .ش   الخدمة المدنيةفي  1979( لسنة 15بالقانون رقم )
مكهههررًا( مهههأل  23بتعههه يل الفقهههرة الثانيهههة مهههأل المهههادة رقهههم )االقتهههراق بقهههانون  -2

 في شأن الخ مة الم نية. 1979( لسنة 15المرسوم بالقانون رقم )
مكهههههررًا( مهههههأل 23المهههههادة ) ج يههههه ة إلهههههىفقهههههرة تهههههراق بقهههههانون ب اهههههافة االق -3

 .في شأن الخ مة الم نية 1979( لسنة 15بالقانون رقم )المرسوم 
 بالقانون مكررًا( إلى المرسوم 23مادة ج ي ة برقم )االقتراق بقانون ب اافة  -4

 .في شأن الخ مة الم نية 1979( لسنة 15رقم )
أجيههههل المواههههوع فنههههف الههههركر لمهههه ة شهههههر إلههههى حههههيأل صهههه  ر  ت 9/2/2022)قههههرر المولههههس بولسههههة 

 مرسوم بالمواوع على أن ي تفظ ب  ره على ج    األعما (

 
 
 
 
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (44بهههههرقم )

9/11/2021 
 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/300321/reports/09.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/300321/reports/09.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/11.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/11.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/11.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/44.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/44.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/44.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/44.pdf
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 ة ع :التقرير الرابع للجنة الشؤو  الخارجي  -10
م بشههأن القانون 1964( لسههنة 21االقتراق بقانون بتع يل بعض أحكام القانون رقم )-1

 .الموحد لمقاطعة مسرائيل
أ  التطبيا ما إسههههرائيل الكيان الصهههههيوني  حظر التعاملاالقتراق بقانون بشههههأن -2

  منظمات .
هههي جلسهههههة )  افهههههج المولهههههس علهههههى القهههههانون مهههههأل حيهههههث المبههههه أ م 27/5/2021فه

تقريهههر إلهههى اللونهههة لنظهههر التعههه يات المق مهههة علهههى ان تقههه م اللونهههة  اعهههادة ال
 تقريرها خا  أسبوعيأل(

 زع مههها الهههوههه    
 م27/5/2021بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عأل االقتراق  تعوا بصهههفة االسههه  الم رجللونة ت سهههيأل بيئة األعما  التقرير الثالث   -11
الصررررندو  م في شهههههأن 2013( لسهههههنة 98بقانون بتع يل بعض أحكام القانون رقم )

 لرعاية  تنمية المشر عات الصغيرة  المتوسطة. الوطني
 
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتههههههاريخ  (16) بههههههرقم

 م30/3/2021

عأل االقتراق  بصههههفة االسههههتعوا   الم رج شههههؤ ن البيئةلتقرير الثاني عشرررر للجنة ا  -12
في  2014( لسهههههنة 42مكررا( إلى القانون رقم ) 41بقانون ب اهههههافة مادة ج ي ة برقم )

 .حماية البيئةشأن إص ار قانون 
 

الوهههههه     مهههههها زع 
بتهههههاريخ  (23بهههههرقم )

9/11/2021 
 

عأل االقتراحات  بصفة االستعوا   الم رجللونة غير م  دي الونسية  التقرير الرابع  -13
ل ير محددش بقوانيأل بشهههههأن ال قوق الم نية  القانونية  االجتماعية  الو يفية 

 ،  ع دها خمسة اقتراحات.الجنسية
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (25بهههههرقم )

9/11/2021 

 ع :والمدرج بصفة االستعجال للجنة الميزانيات والحسا  الختامي  الثانيالتقرير   -14
عأل  للهيئة العامة لشؤ ن القصرمشر ع قانون بشأن اعتماد ال ساب الختامي -1

 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل السنتيأل 
 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (28بهههههرقم )

4/1/2022 

 ع :ل والمدرج بصفة االستعجاللجنة الميزانيات والحسا  الختامي  الثالثالتقرير   -15
للهيئههههة العامههههة للغههههراء مشههههر ع قههههانون بشههههأن اعتمههههاد ال سههههاب الختههههامي -1

 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل عأل السنتيأل  التغرية 
 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 

مهههههها الوهههههه    زع  
بتهههههاريخ  (29بهههههرقم )

4/1/2022 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/270521/reports/03b.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/270521/reports/03b.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/300321/reports/16.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/300321/reports/16.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/23.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/23.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/37.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/37.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/37.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/37.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/28.pdf
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 ع :والمدرج بصفة االستعجال للجنة الميزانيات والحسا  الختامي  الرابعالتقرير   -16
عأل للهيئة العامة للشهههههباب مشهههههر ع قانون بشهههههأن اعتماد ال سهههههاب الختامي -1

 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل السنتيأل 
 تقارير( 4ت الصلة  ع دها )تقارير الوهات الرقابية ذا -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتههههههاريخ  (30بههههههرقم )

4/1/2022 

والمرررردرج بصررررفة للجنررررة الميزانيررررات والحسررررا  الختررررامي  الخررررامسالتقريررررر   -17
 ع :االستعجال 

عأل  لإلدارة العامة لإل فاءمي مشهههههر ع قانون بشهههههأن اعتماد ال سهههههاب الختا-1
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل السنتيأل 

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      

مهههههها الوهههههه     زع 
بتههههههاريخ  (31بههههههرقم )

4/1/2022 

والمرررردرج بصررررفة للجنررررة الميزانيررررات والحسررررا  الختررررامي سررررادس الالتقريررررر   -18
 ع :االستعجال 

للهيئههههههة العامههههههة مشههههههر ع قههههههانون بشههههههأن اعتمههههههاد ال سههههههاب الختههههههامي -1
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل عأل السنتيأل  للمعلومات الم نية

 تقارير(. 5تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 

 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (32بهههههرقم )

4/1/2022 

 ع :والمدرج بصفة االستعجال للجنة الميزانيات والحسا  الختامي  السابعالتقرير   -19
للهيئهههة العامهههة للعنايهههة مشهههر ع قهههانون بشهههأن اعتمهههاد ال سهههاب الختهههامي -1

عههههأل السههههنتيأل  قههههرفن الكههههريم  السههههنة النبويههههة  علومهمههههابطباعههههة  نشههههر ال
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل 

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (33بهههههرقم )

4/1/2022 

 ع :والمدرج بصفة االستعجال للجنة الميزانيات والحسا  الختامي  الثام التقرير   -20
لهيئهههة تشهههويا االسهههتثمار مشهههر ع قهههانون بشهههأن اعتمهههاد ال سهههاب الختهههامي -1

 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل عأل السنتيأل  المباشر
 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (34بهههههرقم )

4/1/2022 

 ع :والمدرج بصفة االستعجال للجنة الميزانيات والحسا  الختامي  التاسعالتقرير   -21
عأل السهههههنتيأل لبيت الزكاة مشهههههر ع قانون بشهههههأن اعتماد ال سهههههاب الختامي -1

 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل 
 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (35بهههههرقم )

4/1/2022 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/31.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/31.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/31.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/31.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/32.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/32.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/32.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/32.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/43.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/43.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/43.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/43.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/34.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/34.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/34.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/34.pdf


 

6 
 

 ع :االستعجال  والمدرج بصفةللجنة الميزانيات والحسا  الختامي  العاشرالتقرير   -22
 الختهههامي لوكالهههة األنبهههاء الكويتيهههةمشهههر ع قهههانون بشهههأن اعتمهههاد ال سهههاب -1
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل السنتيأل  ألع
 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (36بهههههرقم )

4/1/2022 

والمرردرج بصررررفررة عشررررر للجنررة الميزانيررات والحسرررررا  الختررامي  الحررادشالتقرير   -23
 ع :االستعجال 

شأن اعتماد ال ساب الختامي -1 للهيئة العامة لمكاف ة الفساد مشر ع قانون ب
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل عأل السنتيأل 

 تقارير(. 4هات الرقابية ذات الصلة  ع دها )تقارير الو -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (37بهههههرقم )

4/1/2022 

والمررردرج بصرررفة عشرررر للجنرررة الميزانيرررات والحسرررا  الخترررامي  الثرررانيالتقريرررر   -24
 ع :االستعجال 

للهيئة العامة لشههههؤ ن ذ ي اعتماد ال سههههاب الختامي مشههههر ع قانون بشههههأن -1
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل عأل السنتيأل اإلعاقة 

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (38بهههههرقم )

4/1/2022 

والمررردرج بصرررفة عشرررر للجنرررة الميزانيرررات والحسرررا  الخترررامي  الثالرررثالتقريرررر   -25
 ع :االستعجال 

للهيئة العامة للطرق  النقل مشههههر ع قانون بشههههأن اعتماد ال سههههاب الختامي -1
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل عأل السنتيأل البري 

 تقارير(. 4 ع دها )تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (39بهههههرقم )

4/1/2022 

والمررردرج بصرررفة عشرررر للجنرررة الميزانيرررات والحسرررا  الخترررامي  الرابرررعالتقريرررر   -26
 ع :االستعجال 

عأل السنتيأل لهيئة أسواق الما  مشر ع قانون بشأن اعتماد ال ساب الختامي -1
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل 

 (.تقريرانتقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتههههههاريخ  (40بههههههرقم )

4/1/2022 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/35.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/35.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/35.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/35.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/36.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/36.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/36.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/36.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/38.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/38.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/38.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/38.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/39.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/39.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/39.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/39.pdf
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والمررردرج بصرررفة للجنرررة الميزانيرررات والحسرررا  الخترررامي  عشرررر الخرررامسالتقريرررر   -27
 ع :االستعجال 

للهيئة العامة لتق ير التعوي ات مشر ع قانون بشأن اعتماد ال ساب الختامي -1
 . 2018/2019السنة المالية عأل عأل خسائر الع  ان العراقي 

 (.تقريرانتقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتههههههاريخ  (41بههههههرقم )

4/1/2022 

والمرردرج بصرررفة عشرررر للجنررة الميزانيررات والحسرررا  الختررامي  السررادسالتقريررر   -28
 ع :االستعجال 

للمؤسسهههههة العامهههههة مشهههههر ع قهههههانون بشهههههأن اعتمهههههاد ال سهههههاب الختهههههامي -1
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل السنتيأل  جتماعية عألللتأمينات اال

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (42بهههههرقم )

4/1/2022 

والمررردرج بصرررفة لميزانيرررات والحسرررا  الخترررامي عشرررر للجنرررة ا السرررابعالتقريرررر   -29
 ع :االستعجال 

عأل للهيئة العامة للقوى العاملة مشر ع قانون بشأن اعتماد ال ساب الختامي -1
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل السنتيأل 

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (43بهههههرقم )

4/1/2022 

والمررردرج بصرررفة عشرررر للجنرررة الميزانيرررات والحسرررا  الخترررامي الثرررام  التقريرررر   -30
 ع :االستعجال 

للهيئة العامة للتعليم التطبيقي مشر ع قانون بشأن اعتماد ال ساب الختامي -1
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل أل عأل السنتي الت ريب 

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (44بهههههرقم )

4/1/2022 

والمردرج بصررررفرة الخترامي عشررررر للجنرة الميزانيرات والحسرررررا   التراسررررعالتقرير   -31
 ع :االستعجال 

 مشر ع قانون بشأن اعتماد ال ساب الختامي لوامعة الكويت عأل السنتيأل  -1
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل    
 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها ) -2      
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (26بهههههرقم )

9/11/2021 
 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/42.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/42.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/42.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/42.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/33.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/33.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/33.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/33.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/26.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/26.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/26.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/26.pdf
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صفة االستعجالالميزانيات والحسا  الختامي  العشرو  للجنةالتقرير   -32  والمدرج ب
 ع :
  عأل  للهيئة العامة للريااةمشر ع قانون بشأن اعتماد ال ساب الختامي -1
 .2019/2020، 2018/2019السنتيأل الماليتيأل    
 تقارير(. 4ر الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها )تقاري-2
 التكليف الصادر مأل مولس األمة للونة الميزانيات  ال ساب الختامي لب ث -3
 أسباب امتناع الهيئة العامة للريااة مأل صرف مكافآٍت  ارًد في شأنها قرار     
 تنظيمي.    
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (27بهههههرقم )

9/11/2021 
 

والمدرج بصفة للجنة الميزانيات والحسا  الختامي لحادش والعشرو  التقرير ا  -33
 ع :االستعجال 

 لهيئة مشر عات الشراكة بيأل مشر ع قانون بشأن اعتماد ال ساب الختامي -1      
 .2019/2020، 2018/2019عأل السنتيأل الماليتيأل  القطاعيأل العام  الخاص         
 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها )-2  

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (28بهههههرقم )

9/11/2021 
 

 والمدرج بصررررفةت والحسررررا  الختامي والعشرررررو  للجنة الميزانيا لثانيالتقرير ا  -34
 ع :االستعجال 

  عأل السنتيأل  الكويت لبل يةامي ههاد ال ساب الختهههر ع قانون بشأن اعتمهههمش-1
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل     
 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها )-2
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (29بهههههرقم )

9/11/2021 
 

والمدرج بصررررفة والعشرررررو  للجنة الميزانيات والحسررررا  الختامي  ثالثال التقرير  -35
 ع : االستعجال

 للهيئة العههامة لشههؤ ن  امي ههاد ال ساب الختههأن اعتمههون بشهههر ع قانهههمش-1
 .2019/2020، 2018/2019عأل السنتيأل الماليتيأل  السمكيةالزراعة  الثر ة    
 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها )-2
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتههههههاريخ  (30بههههههرقم )

9/11/2021 
 

والمدرج بصررررفة ميزانيات والحسررررا  الختامي والعشرررررو  للجنة ال الرابعالتقرير   -36
 ع : االستعجال

همش-1 ه هر ع قانه ه هون بشأن اعتمه عأل السنتيأل لمولس األمة  الختامي اد ال سابه
 .2019/2020، 2018/2019الماليتيأل 

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها )- 2
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتههههههاريخ  (31بههههههرقم )

9/11/2021 
 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/27.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/31.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/31.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/31.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/31.pdf
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الختامي والمدرج بصرررفة والعشررررو  للجنة الميزانيات والحسرررا   الخامسالتقرير   -37
 ع : االستعجال

ههمش-1 هر ع قانه ه هون بشأن اعتمه عأل لبنك االئتمان الكويتي  الختامي اد ال سابه
 .2019/2020، 2018/2019السنتيأل الماليتيأل 

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها )-2
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (32بهههههرقم )

9/11/2021 
 

فة والمدرج بصرروالعشرررو  للجنة الميزانيات والحسررا  الختامي  السررادسالتقرير   -38
 ع : االستعجال

للصن  ق الو ني لرعاية  الختامي اد ال سابههههههون بشأن اعتمهههههههههر ع قانهههههههههمش-1
، 2018/2019عأل السهههنتيأل الماليتيأل  تنمية المشهههر عات الصهههغيرة  المتوسهههطة 

2019/2020. 
 (.تقارير 5)تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها -2

 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (33بهههههرقم )

9/11/2021 
 

والمدرج بصرررفة والعشررررو  للجنة الميزانيات والحسرررا  الختامي السرررابع التقرير   -39
 ع :االستعجال 

ههمش-1 هر ع قانه ه هون بشأن اعتمه عأل لبنك الكويت المركزي  الختامي اد ال سابه
 .2019/2020، 2018/2019 السنتيأل الماليتيأل

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها )-2
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (34بهههههرقم )

9/11/2021 
 

مدرج بصررررفة والوالعشرررررو  للجنة الميزانيات والحسررررا  الختامي الثام  التقرير   -40
 ع :االستعجال 

عأل هيئة العامة للبيئة لل الختامي اد ال سابههههههون بشأن اعتمهههههههههر ع قانهههههههههمش-1
 .2019/2020، 2018/2019السنتيأل الماليتيأل 

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها )-2
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (35بهههههرقم )

9/11/2021 
 

والمدرج بصرررفة والعشررررو  للجنة الميزانيات والحسرررا  الختامي التاسرررع التقرير   -41
 ع :االستعجال 

همش-1 ه هر ع قانه ه هون بشأن اعتمه للمؤسسة العامة للرعاية  الختامي اد ال سابه
 .2019/2020، 2018/2019عأل السنتيأل الماليتيأل السكنية 

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها )-2
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (36بهههههرقم )

9/11/2021 
 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/32.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/32.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/32.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/32.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/33.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/33.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/33.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/33.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/34.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/34.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/34.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/34.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/35.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/35.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/35.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/35.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/36.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/36.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/36.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/36.pdf
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والمرررردرج بصررررفة للجنررررة الميزانيررررات والحسررررا  الختررررامي  الثالثررررو التقريررررر   -42
 ع : االستعجال

لمعه  الكويت لألب اث  الختامي اد ال سابههههههون بشأن اعتمهههههههههر ع قانهههههههههمش-1
 .2019/2020، 2018/2019عأل السنتيأل الماليتيأل العلمية 

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها )-2
 

لوهههههه    مهههههها ا زع 
بتهههههاريخ  (37بهههههرقم )

9/11/2021 
 

والمدرج بصررررفة للجنة الميزانيات والحسررررا  الختامي  الثالثو الحادش و التقرير  -43
 ع : االستعجال

عأل للهيئة العامة لاستثمار  الختامي اد ال سابههون بشأن اعتمهههر ع قانهههمش-1
 .2019/2020، 2018/2019السنتيأل الماليتيأل 

 تقارير(. 4رقابية ذات الصلة  ع دها )تقارير الوهات ال-2
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (38بهههههرقم )

9/11/2021 
 

ثاني و التقرير  -44 يات والحسررررا  الختامي  الثالثو ال فة للجنة الميزان مدرج بصرررر وال
 ع :االستعجال 

عأل لإلدارة المالية لل  لة  الختامي اد ال سابههههون بشأن اعتمههههههر ع قانههههههمش-1
 .2019/2020ة المالية السن

 تقارير(. 4تقارير الوهات الرقابية ذات الصلة  ع دها )-2
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (39بهههههرقم )

9/11/2021 
 

لث و التقرير  -45 ثا يات والحسررررا  الختامي  الثالثو ال فة للجنة الميزان والمدرج بصرررر
مشههههر عات القوانيأل باعتماد ال سههههابات الختامية لبعض الوهات  ع  االسرررتعجال

( 10 ع دها ) 2015/2016إلى  2011/2012المل قة  المسهههتقلة عأل السهههنوات المالية مأل 
 مشر عات بقانون.

 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتههههههاريخ  (40بههههههرقم )

9/11/2021 
 

بصرررفة  والمدرج  االقتصههههاديةالشههههؤ ن المالية  للجنةالسرررادس والثالثو  التقرير   -46
 1968( لسهنة 32االقتراحات بقانون بشهأن بعض أحكام القانون رقم ) عأل االستعجال

 تنظين المهنة المصرفية.الكويت المركزي   في شأن النق   بنك
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههاريخ  (49بهههههرقم )

1/2/2022 

للونة الشؤ ن المالية  االقتصادية عأل مشر ع القانون في شأن التقرير الثالث عشر   -47
 .دالستيراا

 ( مأل الائ ة ال اخلية لمولس األمة(109نص المادة ))أدرج  بقا ل
 

 زع مهههههها الوهههههه    
( بتههههههاريخ 12بههههههرقم )

 م5/1/2021

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/37.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/37.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/38.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/38.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/38.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/38.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/39.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/39.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/39.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/39.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/40.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/010222/reports/49.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/010222/reports/49.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/12.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/12.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/12.pdf
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الشهههؤ ن الماليهههة  االقتصهههادية عهههأل مشهههر ع  للجنرررةالسرررابع والثالثرررو  التقريرررر   -48
 الحكومية.لصكوك االقانون في شأن 

مهههههها الوهههههه      زع
بتههههههاريخ  (51بههههههرقم )

1/2/2022 
 

أل االقتهههراق الشهههؤ ن الماليهههة  االقتصهههادية عههه الرابرررع واألربعرررو  للجنرررة التقريرررر  -49
صررررندو  لتعرررروير المتضرررررري  مرررر  عمليررررات النصررررب إنشههههاء بقههههانون بشههههأن 

 .عقارشال

مهههوزع مههها الوههه    
 (49برقم )

 
 

 

 لجنة الشؤو  الخارجية:تقارير  :التاسع البند
 

الشؤ ن الخارجية عأل مشر ع قانون بالموافقة على اتفاقية  للونة التقرير السادس  -50
بيأل حكومة د لة الكويت  حكومة الومهورية  يب العسكرشمجال التدر تعا ن في 
 التركية.
 ( مأل الائ ة ال اخلية لمولس األمة(109)أدرج  بقا لنص المادة )               

 

 زع مهههههها الوهههههه    
( بتهههههههاريخ 6بهههههههرقم )

 م5/1/2021

الشههههؤ ن الخارجية عأل مشههههر ع قانون بالموافقة على  للونةرير السرررابع عشرررر التق  -51
التعاو  في المجال اتفاقية بيأل حكومة د لة الكويت  حكومة أ كرانيا بشهههههأن 

 العسكرش والمجاالت األخرى.
 

 ( مأل الائ ة ال اخلية لمولس األمة(109)أدرج  بقا لنص المادة )
 

 زع مهههههها الوهههههه    
( بتهههههههاريخ 7بهههههههرقم )

 م5/1/2021

الشهههههؤ ن الخارجية عأل مشهههههر ع قانون بالموافقة على  للونةالتقرير الثام  عشررررر   -52
يةاتفههاقيههة بشههههههأن  جار ية الت جال المالحة البحر عاو  في م بيأل حكومههة د لهة  الت

 الكويت  حكومة المملكة المغربية. 
 

 ( مأل الائ ة ال اخلية لمولس األمة(109)أدرج  بقا لنص المادة )
 
 
 

 زع مهههههها الوهههههه    
( بتهههههههاريخ 8بهههههههرقم )

 م5/1/2021

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/010222/reports/51.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/010222/reports/51.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/290322/reports/49.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/290322/reports/49.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/06.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/06.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/06.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/07.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/07.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/07.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/08.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/08.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/08.pdf
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الشهههههؤ ن الخارجية عأل مشهههههر ع قانون بالموافقة على الوثائج  للونةالتقرير األول   -53
امية بشهههههأن تع يل مواد  أحكام دسهههههتور  اتفاقية االت اد ال  لي لاتصهههههاالت الخت

 .2010لمؤتمر المندوبي  المفوضي  لعام 
 

 ( مأل الائ ة ال اخلية لمولس األمة(109)أدرج  بقا لنص المادة )
 

 زع مهههههها الوهههههه    
( بتهههههههاريخ 9رقم )بههههههه
 م5/1/2021

الشههههؤ ن الخارجية عأل مشههههر ع قانون بالموافقة على اتفاقية التقرير الثاني للجنة   -54
بشأن  لل اقة الذريةبيأل حكومة د لة الكويت  االت اد األ ر بي الوماعة األ ر بية 

 حصانات  امتيازات  إنشاء بعثة االت اد األ ر بي في د لة الكويت.
 ( مأل الائ ة ال اخلية لمولس األمة(109المادة ))أدرج  بقا لنص 

 

 زع مهههههها الوهههههه    
( بتهههههههاريخ 10بهههههههرقم )

 م5/1/2021

لى مركرة الشهههههؤ ن الخارجية عأل مشهههههر ع قانون بالموافقة ع للونةالتقرير األول   -55
الكويتية  حكومة  باإلدارة العامة للجماركالكويت ممثلة تفاهم بيأل حكومة د لة 

ع ة  ية في موا  التعا ن  المسههههها ئة الومارك الكور لة بهي يا ممث ية كور جمهور
 المتبادلة في الشؤ ن الومركية.

 

 زع مهههههها الوهههههه    
 بتهههههاريخ (24) بهههههرقم

30/3/2021 

لى مركرة الشهههههؤ ن الخارجية عأل مشهههههر ع قانون بالموافقة ع ةللون الثانيالتقرير   -56
مجال تفاهم بيأل حكومة د لة الكويت  حكومة الومهورية التركية للتعا ن في 

 .االستخبارات
 
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههاريخ  (25) بهههههرقم

30/3/2021 

على ان هههمام  الشهههؤ ن الخارجية عأل مشهههر ع قانون بالموافقة ةللون الثالثالتقرير   -57
 .المعهد العالمي للنمو األخضرد لة الكويت إلى اتفاقية حو  إنشاء 

 

مهههههها الوهههههه      زع
بتههههههاريخ  (30) قمبههههههر
8/6/2021 

على البر توكو   بالموافقةالشؤ ن الخارجية عأل مشر ع قانون  للونةالتقرير األول   -58
شرالعربي   بخاصههة النسههاء  األ فا  )المل ج  المكمل  لمنع ومكافحة االتجار بالب

 لاتفاقية العربية لمكاف ة الوريمة المنظمة عبر ال   د الو نية(.
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (72بهههههرقم )

4/1/2022 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/09.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/09.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/09.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/10.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/10.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/10.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/300321/reports/24.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/300321/reports/24.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/300321/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/300321/reports/25.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/71.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/71.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/71.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/71.pdf
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على  بههالموافقههةالشهههههؤ ن الخههارجيههة عأل مشهههههر ع قههانون  للونههة الثررانيالتقرير   -59
 السههههطو المسههههلح )المل ج  لمنع ومكافحة القرصرررنة البحريةالبر توكو  العربي 

 عربية لمكاف ة الوريمة المنظمة عبر ال   د الو نية( المكمل لاتفاقية ال
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتهههههاريخ  (73بهههههرقم )

4/1/2022 

على مشهههر ع  الشهههؤ ن الخارجية عأل مشهههر ع قانون بالموافقة للونة الثالثالتقرير   -60
 .2007ال  لية إلزالة ال طام لعام يب اتفاقية نيروملى  قانون ان مام د لة الكويت

 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههاريخ  (59بهههههرقم )

8/3/2022 

مركرة تفاهم  بالموافقةالشهههؤ ن الخارجية عأل مشهههر ع قانون  للونة الرابعالتقرير   -61
المجال  فيللتعا ن جمهورية مصهههههر العربية حكومة بيأل حكومة د لة الكويت  

 األمني.
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتههههههاريخ  (60بههههههرقم )

8/3/2022 

 كيل اللجا :المناقشة والتحقيق وتشطلبات  :العاشرالبند  
 

  : طلبات المناقشة:
 

عررردم رد مهههأل بعهههض األع هههاء بتخصهههيص سهههاعة لمناقشهههة طلرررب مناقشرررة مقررردم   -62
 توهههها ز المهههه ة ال سههههتورية  تأخرههههها  بعررررر الررررو راء علررررى األسررررئلة البرلمانيررررة

( مهههأل 148مههها بهههنص المهههادة ) مهههواد الائ هههة ال اخليهههة المقهههررة للهههرد عليهههها  ع
 الائ ة ال اخلية لمولس االمة.

مهههههها الوهههههه      زع
بتهههههاريخ  (24) بهههههرقم

13/4/2021 

تعاقههه  الصهههن  ق الهههو ني  مهههأل بعهههض األع هههاء لمناقشهههةطلرررب مناقشرررة مقررردم   -63
علهههى معههه ات زراعيهههة بقيمهههة  المشررراريع الصررر يرة والمتوسررر ةلرعايهههة  تنميهههة 

  ع م تق يم التقرير النصف سنوي لمولس األمة. مليون دينار 15
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتههههههاريخ  (30بههههههرقم )

27/4/2021 

 لمناقشهههههة بتخصهههههيص سهههههاعتيأل مهههههأل بعهههههض األع هههههاءطلرررررب مناقشرررررة مقررررردم   -64
 .سكانيةالتركيبة ال استي اق سياسة ال كومة في شأن 

 
 

مهههههها الوهههههه     زع 
بتههههاريخ   (34) بههههرقم

9/11/2021 

 لمناقشهههههة بتخصهههههيص سهههههاعتيأل مهههههأل بعهههههض األع هههههاءطلرررررب مناقشرررررة مقررررردم   -65
لموسرررررن ات الحكومرررررة اسرررررتعداد استي هههههاق سياسهههههة ال كومهههههة فهههههي شهههههأن 

  .االم ار
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههاريخ  (63بهههههرقم )

18/1/2022 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/72.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/72.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/72.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/72.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/59.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/59.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/60.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/60.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/24.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/24.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/270421/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/270421/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/270421/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/270421/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/00.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/00.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/00.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/00.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/63.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/63.pdf
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 لمناقشهههههة بتخصهههههيص سهههههاعتيأل مهههههأل بعهههههض األع هههههاءطلرررررب مناقشرررررة مقررررردم   -66
 . النصب العقارشقضية تداعيات   استي اق سياسة ال كومة في شأن

 
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههاريخ  (66)بهههههرقم 

8/3/2022 

  تحقيق:تشكيل لجا   ت : طلبا 

السههههتكما  عمههههل  بتشههههكيل لونههههة ت قيههههج طلررررب مقرررردم مرررر  بعررررر األعضرررراء  -67
الكويههت بعمليههات احتيهها   د لههة يثههار حههو  عاقههة  النظههر فيمهها للت قيههجاللونههة 

 الق هههايا المثهههارة فيمههها  دو  السررريادش المررراليزشللصرررنمصهههرفي  غسهههل أمهههوا  
يتعلهههج بهههالملف الخهههاص بالتسهههريبات  التوسهههس علهههى المهههوا نيأل  كهههرلك بيههها 

 الووازات مقابل مبالغ مالية. 
 

 زع مهههههها الوهههههه    
( بتهههههههاريخ 4بهههههههرقم )

 م5/1/2021

بتشهههكيل لونهههة ت قيهههج مكونهههة مهههأل خمهههس  قررردم مررر  بعرررر األعضررراءطلرررب م  -68
ههي   المسهههائل المتعلقهههة  وثرررائق الجنسررريةنهههواب بشهههأن مههها أثيهههر مهههأل التز يهههر فه

 بالتونيس  بن  االعما  الوليلة.

 زع مهههههها الوهههههه    
( بتهههههههاريخ 5بهههههههرقم )

 م5/1/2021
 ومجررراءاتقواعررد بتشههكيل لونههة ت قيههج بشههأن  طلررب مقرردم مرر  بعررر األعضرراء  -69

 لكافة الوهات ال كومية. اإلعال  والترشيح واالختيار
 
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههاريخ  (28) بهههههرقم

30/3/2021 

مكونهههة مهههأل خمسهههة  بتشهههكيل لونهههة ت قيهههج ضررراءطلرررب مقررردم مررر  بعرررر األع  -70
التحقررق عرر  الطلههب مههأل الهيئههة العامههة لمكاف ههة الفسههاد )نزاهههة(بشههأن  أع ههاء

 مررردى صرررحة االدعررراءات بوجرررود تحرررويالت ماليرررة  و ايرررداعات نقديرررة مشررربوهة
لعههه د مهههأل أع هههاء مولهههس االمهههة  الت قيهههج مههها الوههههات المختصهههة عهههأل قيامهههها 

ع يههههه  مهههههأل المعلومهههههات عهههههأل   جهههههود بمسهههههؤ لياتها  الت قيهههههج مهههههأل صههههه ة ال
ت ههههويات ماليههههة الههههى ا ههههراف فههههي  سههههائل التواصههههل االجتمههههاعي للتههههأثير علههههى 
سههههمعة الكويههههت  الت قيههههج لهههه ى كافههههة الوهههههات الرسههههمية عههههأل مهههه ى صهههه ة 
توزيههها أراو أ  قسهههائم أ  رخهههص تواريهههة أ   بيهههة ألع هههاء مولهههس االمهههة  ذلهههك 

 كما هو  ارد بالطلب.
 

مهههههها الوهههههه      زع
بتهههههاريخ  (28) بهههههرقم

13/4/2021 

مكونهههة مهههأل خمسهههة  ت قيهههجبتشهههكيل لونهههة  طلرررب مقررردم مررر  بعرررر األعضررراء  -71
 مصررررفية تشررربهات حرررول ميرررداعات ماليرررة وتحرررويالمههها أثيهههر مهههأل  بشهههأن أع هههاء

نشهههطة التواريهههة  الطبيهههة  توزيههها األرااهههي  القسهههائم السهههكنية  التهههراخيص لا
  لبعض أع اء مولس األمة  أقاربهم مأل ال رجة األ لى.

 

مهههههها الوهههههه      زع
بتهههههاريخ  (29) بهههههرقم

13/4/2021 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/66.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/66.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/66.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/66.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/04.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/04.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/04.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/05.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/05.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/050121/reports/05.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/300321/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/300321/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/28.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/29.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/29.pdf
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 يرررادة عررردد بتشهههكيل لونهههة ت قيهههج بشهههأن  طلرررب مقررردم مررر  بعرررر األعضررراء  -72
 .حسب تقرير ديوان الم اسبة األخير %300الزراعية بنسبة  الحيا ات

 
 
 

مهههههها الوهههههه      زع
بتههههههاريخ  (30) بههههههرقم

13/4/2021 
 :بشأنبتشكيل لونة ت قيج  طلب مقدم م  بعر األعضاء  -73

 ،  د ر يمة قتل المواطنة فرح حمزة  كبرجر المابسهههات المرتبطههة في ق ية  -1
 ال ماية الازمة لل  ية.األجهزة األمنيههة في توفير      

 كفاءة  فاعلية إجراءات ال اخلية في تلقي الشكا ى  حماية المبلغيأل. -2
 قواع   اوابط االستعام عأل المعلومات الشخصية في األجهزة األمنية. -3
 لتأك  مأل ع م تكرار مثل هره الورائم.األد ار المطلوبة مأل أجهزة ال  لة ل -4
 م ى تطبيج ال اخليههة لتوصيات لوان الت قيههج السابقة في ق يتهي م م   -5

 الميموني  أحم  الظفيري. 
 

مهههههها الوهههههه      زع
( بتهههههاريخ 36) بهههههرقم

25/5/2021 

ما لت قيج حماية األموا  العامة باللونة  بتكليف م  بعر األعضرررراءطلب مقدم   -74
الكويت في ق هايا )الصهن  ق  د لةفي   موال فساد مالي وغسيلشهبهات  أثير مأل

 –الرافهها   –اليور فههايتر  –التههأمينههات  –االيهه اعههات  –صهههههنهه  ق الوي   –المههاليزي 
 كيلها.الت ويات( على ان تق م تقريرها خا  شهريأل مأل تاريخ تش

مهههههها الوهههههه      زع
( بتهههههاريخ 37) بهههههرقم

25/5/2021 

 .حادثة صباح السالنبتشكيل لونة ت قيج في  األعضاءطلب مقدم م  بعر   -75
 

مهههههها الوهههههه      زع
تهههههههاريخ  (41) بهههههههرقم

8/6/2021 
 

 تحقيق وتقصي حقائق بش   شبهاتبتشكيل لونة  األعضاءطلب مقدم م  بعر   -76
في اعما  بعض النواب ال الييأل  السابقيأل  الوزراء  القيادييأل التنفيرييأل  أع اء 
اد    رؤساء الهيئات العامة  مأل في حكمهم  مأل تعا ن معهم مأل الشركات  االفر

شتراكًا ا  تسهيًا  سواء كانت  صة  العامة داخل الباد ا  خارجها ا  الهيئات الخا
االستفادة مباشرة ا  غير مباشرة  سواء كان النشاط عم يًا ا   قا بصورة اإلهما  
 ذلك  بقًا للمعايير الواردة في قانون حماية الما  العام  اتفاقية األمم المت  ة 

  لمكاف ة الفساد.
 

بتههههههههههههههههههههههههاريخ  زع 
2/1/2022 
 

ية حول شرررربهات  بتشهههههكيل لونة ت قيج األعضرررراءطلب مقدم م  بعر   -77 مان برل
 ألع اء مولس االمة   زراء  قيادييأل في ال  لة  غيرهم. وتحويالت مالية

 

بتههههههههههههههههههههههههاريخ  زع 
2/1/2022 
 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/30.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250521/reports/36.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250521/reports/36.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250521/reports/36.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250521/reports/36.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250521/reports/37.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250521/reports/37.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250521/reports/37.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/250521/reports/37.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/41.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/87.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/87.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/87.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/87.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/87.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/88.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/88.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/88.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/88.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/88.pdf
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في قرار الهيئة برلمانية  بتشهههههكيل لونة ت قيج األعضرررراءطلب مقدم م  بعر  -   -78
 م. 2021( لسنة 188رقم ) وتقنية المعلومات تالعامة لالتصاال

 
في قيج  لب إاههافة اختصههاصههات إلى اللونة البرلمانية المطلوب تشههكيلها للت - 

 .2021( لسنة 188رقم ) قرار الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههاريخ  (89بهههههرقم )

4/1/2022 
 زع مهههههها الوهههههه    

بتهههههاريخ  (78بهههههرقم )
15/3/2022 

قضررية النصررب برلمانية بشههأن  بتشههكيل لونة ت قيج األعضرراءطلب مقدم م  بعر   -79
 .العقارش

 
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتههههههاريخ  (90بههههههرقم )

4/1/2022 

الشرررهادات بتشههههكيل لونة ت قيج برلمانية بشههههأن بعر األعضررراء طلب مقدم م    -80
 .المزورة

 

 زع مهههههها الوهههههه    
مكهههههرر/أ( 76بهههههرقم )
 17/1/2022بتاريخ 

 

 .ءالخبرافي  عال  قبول ادارة بتشكيل لونة ت قيج طلب مقدم م  بعر األعضاء   -81
 

 زع مهههههها الوهههههه    
( بمكهههرر/76بهههرقم )
 17/1/2022بتاريخ 

 

في اعال  قبول النيابة األع اء بتشكيل لونة ت قيج برلمانية طلب مقدم م  بعر   -82
 .العامة

 زع مهههههها الوهههههه    
( جمكههههرر/76بههههرقم )
 17/1/2022بتاريخ 

 

حمايههههة األمههههوا  العامههههة لونههههة  بتكليههههف طلررررب مقرررردم مرررر  بعررررر األعضرررراء  -83
بشهههأن أجهههزاء مهههأل الوسهههور المعلقهههة بتقا عهههات شهههارع  ريهههج الوههههراء  ت قيجبهههال

هي الفواصههل الرابطههة بههيأل أجزائهه  الرئيسههة  لسهه بب مهها تعراههت للتلههف  تفكههك فه
لهههم تعمهههل الهههوزارة علهههى الهههزام المقههها   باإلصهههاق الفهههوري التزامههها بشهههر ط العقههه  

اسرررتمر المقررراول المخرررالز فررري انجرررا   حفا هههًا علهههى األر اق  المههها  العهههام بهههل 
رغهههم التهههأخير لمههه ة  ويلهههة فهههي أعمههها   ريهههج  مشررراريع  خررررى لحسرررا  الرررو ارة

 نية  هن سيةشارع الوهراء إاافة إلى ما اعترى التنفير مأل أخطاء ف
 
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههاريخ  (84بهههههرقم )

1/2/2022 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/89.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/89.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/78.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/78.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/90.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/040122/reports/90.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76a.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76a.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76a.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76a.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76b.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76b.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76b.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76b.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76d.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76d.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76d.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/180122/reports/76d.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/010222/reports/84.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/010222/reports/84.pdf
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حمايههههة األمههههوا  العامههههة لونههههة  بتكليههههف طلررررب مقرررردم مرررر  بعررررر األعضرررراء  -84
فيمههها  رد بتقهههارير ديهههوان الم اسهههبة مهههأل  قهههائا تثيهههر شهههبه  جهههرائم  ت قيجبهههال
 . بالشركة الكويتية لالستثمارعت اء على الما  العام فيما يتعلج اال
 

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههاريخ  (83بهههههرقم )

8/2/2022 

للت قيهههج  األع هههاء بتشهههكيل لونهههة ت قيهههج برلمانيهههةطلرررب مقررردم مررر  بعرررر   -85
لفنيهههة للقهههرارات  الممارسهههات فهههي  زارة الصههه ة التهههي حههه ثت بهههاألمور الماليهههة  ا

 إلى تاريخ .  1/1/2020منر فترة  )جائحة كورنا(خا  فترة 
 
 طلبات تشكيل اللجا : -ج

 زع مهههههها الوهههههه    
بتهههههاريخ  (85بهههههرقم )

8/2/2022 

  .ي للمتقاعدمؤقتة بشأن تشكيل لونة  مقدم م  بعر األعضاء اقتراح  -86
 
 

 تقارير لجنة حماية األموال العامة: :عشر الحادش البند
 

مهههههها الوهههههه      زع
تههههههاريخ  ( 42بههههههرقم )

8/6/2021 
 

عرررر  ت ررررور  وضررررا  األمرررروال األمههههوا  العامههههة للونههههة حمايههههة  قريررررر الثررررانيتال   -87
فهههي اهههوء الماحظهههات التهههي أ ردهههها ديهههوان الم اسهههبة بتقهههاريره عهههأل المسرررتثمرة 

 . 2021إلى يونيو  2018الفترات المالية مأل ديسمبر 
 

مهههههها الوهههههه      زع
 بتهههههاريخ (66) بهههههرقم

9/11/2021 

  :كتب الحكومة :عشر الثاني دالبن 

هي نهايههة السهههنة  للرعايررة السررركنيةال الههة الماليههة لمشههاريا المؤسسهههة العامههة   -88 فه
 2019/2020المالية 

 

مهههههها الوهههههه      زع
بتههههههاريخ  (31) بههههههرقم

13/4/2021 

نصههف بشههأن التقريههر رئههيس الهيئههة العامههة لمكاف ههة الفسههاد موجهه  مههأل  كتههاب  -89
 1 الهههري صههه ر ليغطهههي الفتهههرة مهههأل  2020/2021األ   للهيئهههة عهههأل العهههام  السهههنوي
، مت هههههمنا حصهههههرا ألنشهههههطة  جههههههود الهيئهههههة 2020سهههههبتمبر 30حتهههههى  2020ينهههههاير 

، ف هها عههأل ت ههمن  كافههة مهها بالوقايررة مرر  الفسرراد ومكافحتررةالفنيههة المتعلقههة 
رصهه تة )نزاههههة( خهها  تلهههك الفتههرة مهههأل سههلبيات  معوقهههات  مهها تقترحههه  الهيئهههة 

 مأل توصيات إلزالة أسباب تلك السلبيات  المعوقات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما الو    برقم  زع
بههههههههتههههههههاريههههههههخ (44)
الههتههقههريههر   8/6/2021

م فوظ ل ى األمانة 
امهههة لههمههوههلههس الههعههه
 األمة.

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080222/reports/83.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080222/reports/83.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/85.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080322/reports/85.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/42.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/42.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/66.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/66.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/66.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/66.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/31.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/31.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/31.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/130421/reports/31.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/44.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/44.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/44.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/44.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/44.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/080621/reports/44.pdf
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  :تقارير ديوا  المحاسبة عشر: الثالث دالبن 
تكليههههف مولههههس األمههههة لهههه يوان الم اسههههبة ب عهههه اد تقريههههر عههههأل نتههههائ  الف ههههص   -90

 المراجعهههة  الت قهههج عهههأل كهههل مههها يثهههار مهههأل شهههبهة التوههها زات المتعلقهههة بعقههه  
 )اليور  فايتر( صفقة شراء طائرات

 
 
 
 
 

مهههههها الوهههههه      زع
 (71) بهههههههههههههههههههههههههههرقم

 المرفقههههههههههههههههههههههات 
م فو ههههههههة لهههههههه ى 
 األمانهههههههة العامهههههههة .

 9/11/2021بتاريخ 

 :ما يستجد م  األعمال :عشر الرابع دالبن 
 

 

http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/71.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/71.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/71.pdf
http://d.kna.kw/sms/meetingsindexes/091121/reports/71.pdf
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 الملحق التفسيري لمشروعات القوانين

 واالقتراحات بقوانين
 المدرجة على جدول أعمال المجلس

 
 
 
 



 

20 
 

 شرح مختصر لمشروع القانون أو االقتراح بقانون سم اللجنة وعنوان التقريرا م

 
7 

 

للونة الشهههؤ ن  التقرير الثالث والخمسررو 
بصهههههفههة   المهه رجالتشهههههريعيههة  القههانونيههة 

تعوههها  نونيأل  االسههههه بقههها عأل االقتراحيأل 
قررانو  اإلجراءات بتعههه يهههل بعض أحكهههام 

 .1960 ( لسنة17رقم )الجزائية  والمحاكمات
 

والذش سبق     قرا المجلس في مداولته 
 .13/1/2022األولى بتاريخ 

 مواد( 3) مألمشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

لية نظرا إالمشار  2012( لسنة 3العودة للقانون رقم )
لمراعات  قواع  الع الة عن  تنظيم  ألحكام ال بس 

المشار  2016( لسنة 35رقم )القانون االحتيا ي  تش ي  
لية )ال الي( في تنظيم  ا الة فترات ال بس االحتيا ي إ

 د ن مبرر مقنا.
 :رأي ال كومة  •

 الموافقة(ع م )
 .الموافقة انتهت اللونة إلى

 
الشهههههؤ ن للونههة التقرير الرابع والثمررانو   8

الصههه ية  االجتماعية  العمل عأل مشهههر ع 
( بكلمة عامل منزليالقانون ب ب ا  عبارة )

)خادم( حيثما  رد النص عليها في القوانيأل 
 ذات الصلة.

سبق     ق را المجلس في مداولته والذش 
 .15/3/2022األولى بتاريخ 

 
 
 

 مادتيأل مألمشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

 عبههههارات خههههادم  الخهههه م الخصوصههههييأل شههههطب كلمههههات 
خادمهههها خصوصههههيًا  ي ههههل م لههههها علههههى التههههوالي عامههههل  

منزلهههي  العمههها  المنهههزلييأل الخصوصهههييأل  عهههاما منزليهههًا 
نص عليهههها فهههي  أي قهههانون خصوصهههيًا   ذلهههك أينمههها  رد الههه

 .خر ف
 :رأي ال كومة  •

 )الموافقة(
 

 .انتهت اللونة إلى الموافقة
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للونة تنمية  التقرير التاسررررع والسرررربعو  9
 الموارد البشرية عأل:

االقتراق بقههانون بهه اههههههافههة مههادة  -1
رسهههههوم مكررًا( إلى الم 23جهه يهه ة برقم )
في شهههههأن  1979( لسهههههنة 15بالقانون رقم )
 .الخدمة المدنية

ية  -2 ثان االقتراق بقانون بتع يل الفقرة ال
مكررًا( مأل المرسوم  23مأل المادة رقم )
 في شهههأن 1979( لسهههنة 15بالقانون رقم )
 .الخدمة المدنية

ب اهههههافة فقرة ج ي ة  -3 االقتراق بقانون 
مكررًا( مأل المرسهههههوم 23إلى المهههادة )

شرر   في  1979( لسهههنة 15القانون رقم )ب
 .الخدمة المدنية

االقتراق بقههانون بهه اههههههافههة مههادة  -4
برقم ) لمرسهههههوم 23جههه يههه ة  لى ا مكررًا( إ
قانون رقم ) نة 15بال شرررر   في  1979( لسههههه
 .الخدمة المدنية

 :مشر ع القانون إلى  يه ف
تعويض المو ف في حا  ما كانت المصل ة العامة 

ب ال ية   ذلك بمن   إلجازة ال  ر  ي ع م السماق ل  باتتق
 ها الى سنة أخرى  ئنق يا عنها ا  ارجا

 
 
 
 

 .انتهت اللونة إلى الموافقة

10 
 
 

 التقرير الرابع للجنة الشؤو  الخارجية ع :
االقتراق بقههانون بتعهه يههل بعض أحكههام  -1

م بشههههههأن 1964( لسهههههنههة 21القههانون رقم )
 القانون الموح  لمقا عة إسرائيل.

انون بشههههأن حظر التعامل أ  االقتراق بق -2
التطبيا ما إسههرائيل الكيان الصهههيوني 

  منظمات .

 مواد( 4) مألمشر ع يتكون ال
 -:يه ف مشر ع القانون إلى 

تأكي  موقف د لة الكويت الري كان  اليزا  داعما 
 مناصرًا للق ية  الفلسطينية  رفض التطبيا ما الكيان 

طاق المقا عة الصهيوني  تعزيز هرا الرفض عبر توسيا ن
 السرائيل  تفعيل اليات المقا عة 

 
 انتهت اللونة إلى الموافقة
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للونة ت سهههههيأل بيئة األعما  التقرير الثالث  11
فة االسهههههتعوا   الم رج عأل االقتراق  بصههههه

قانون رقم  يل بعض أحكام ال قانون بتع  ب
ندو  م في شههههههأن 2013( لسهههههنهة 98) الصرررر

لرعهههايهههة  تنميهههة المشهههههر عههات  الوطني
  المتوسطة. الصغيرة

 

 -:يه ف مشر ع القانون إلى 
اجراء بعض التع يات على بعض المواد في هرا القانون 
لتخفيف العبء المالي غير المتوقا على أص اب المشاريا 

 الصغيرة   المتوسطة .
 

  
 الموافقة ع م  انتهت اللونة إلى

 شهههههؤ ن البيئةالتقرير الثاني عشررررر للجنة  12
فة االسهههههتعو  الم رج عأل االقتراق  ا بصههههه

مكررا(  41بقانون ب اافة مادة ج ي ة برقم )
في شهههأن  2014( لسهههنة 42إلى القانون رقم )

 .حماية البيئةإص ار قانون 
 

 )مادتيأل  (مأل مشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

سباغ ال ماية على كافة أنواع المسط ات الخ راء إ
  التوميلية لبرية  ال  ائج العامة  األشوار  النباتات ا
 .زالة مأل االتاف المتعم  أ  اإلهما   اإل

 :رأي ال كومة  -
 )الموافقة(

 
 انتهت اللونة إلى الموافقة

 
 للونة غير م  دي الونسية  التقرير الرابع 13

عأل االقتراحات  بصفة االستعوا   الم رج
بقوانيأل بشأن ال قوق الم نية  القانونية 

محددش  يرل   الو يفية  االجتماعية
 ،  ع دها خمسة اقتراحات.الجنسية

 

 مواد( 8مأل )مشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

ة عأل فئة غير م  دي الونسية بمن هم ارفا المعان
موموعة مأل ال قوق الم نية  االجتماعية  القانونية حثت 

عليها الشريعة اإلسامية كما نصت عليها اتفاقيات 
 نسان حقوق اإل

 
 ل كومة :رأي ا •

 )الموافقة(
 

 .انتهت اللونة إلى الموافقة
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الشههؤ ن  للجنةالسرادس والثالثو  التقرير  46
بصررررفررة  والمرردرج  االقتصههههههاديههةالمههاليههة 

االقتراحات بقانون بشههههأن  عأل االسرررتعجال
 1968( لسههههنة 32بعض أحكام القانون رقم )

في شههههههأن النقهه   بنههك الكويههت المركزي 
 تنظين المهنة المصرفية. 
 

 مواد( 3مأل )مشر ع كون اليت
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

تفعيل د ر البنك المركزي مأل خا  تطوير التشريعات 
قواع  ال وكمة على الوهات الخااعة لرقابة  تفعيل 

البنك   اخ اع  للرقابة المسبقة ل يوان الم اسبة في 
 ةا ار حماية البنك المركزي ت خات السلطة التنفيري

  ة التشريعي
 

 .انتهت اللونة إلى الموافقة
47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للونة الشههؤ ن المالية التقرير الثالث عشررر 
 االقتصههادية عأل مشههر ع القانون في شههأن 

 .االستيراد
 

 ( مادة12) مألمشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

ت  يث  تطوير قانون االسترداد لمواكبة المتغيرات 
لقائمة على مفاهيم األسواق التشريعية  األفكار ال  يثة ا

 توسيا دائرة الخيارات المستوردة سواء كان تاجر ا  غير 
 .تاجر 

 
 :رأي ال كومة  •

 )الموافقة(
 .انتهت اللونة إلى الموافقة

الشههههؤ ن  للجنةالسرررابع والثالثو  التقرير  48
المالية  االقتصههههادية عأل مشههههر ع القانون 

 لصكوك الحكومية.افي شأن 

 مواد( 39مأل )مشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

يمنح ال كومة أداة مهمة لتمويل الموازنة العامة لل  لة 
ا  تمويل االنفاق الرأسمالي  ةسواء لس ة عوز الميزاني

 لمشر عات التنمية أسوة بأد ات ال يأل العام التقلي ية  
 
 رأي ال كومة : •

 )الموافقة(
 انتهت اللونة إلى الموافقة
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الشهههههؤ ن  الرابع واألربعو  للجنررة يرالتقر  49
أل االقتراق بقانون المالية  االقتصهههههادية ع

صررندو  لتعوير المتضرررري  بشههأن إنشههاء 
 .م  عمليات النصب العقارش

 مواد( 12مأل )مشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

اص ار تشريا ل ماية المت رريأل مأل عمليات النصب 
  العقاري .

 
 .الموافقة انتهت اللونة إلى

 
 
 

05 للونة الشهههؤ ن الخارجية  التقرير السرررادس 
عأل مشههههر ع قانون بالموافقة على اتفاقية 

بيأل  موا  الت ريب العسهههههكريتعا ن في 
حكومة د لة الكويت  حكومة الومهورية 

 التركية.
 

 مادتيألمأل مشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

المواالت   مواالت التعا ن في الت ريب العسكري 
الخاصة األخرى فيما يتعلج بالتعليم  الت ريب حسب ما 

يتفج علي  األ راف في البرام  الت ريبية في الكلية 
ال ربية  الم ارس التابعة للقوات المسل ة، إاافة إلى 

 ذلك مأل خا   –برام  الت ريب في موا  األمأل ال اخلي 
تباد  الزيارات  المشاركة في المنا رات  تباد  

 لمعلومات  الخبرات بيأل ال  لتيأل في هره المواالت.ا
 رأي ال كومة : •

 )الموافقة(
 .انتهت اللونة إلى الموافقة

15 الشهههههؤ ن  للونهههةالتقرير السرررررابع عشررررر  
بالموافقة  قانون  خارجية عأل "مشهههههر ع  ال
على اتفههاقيههة بيأل حكومههة د لههة الكويههت 

التعرراو  في  حكومهههة أ كرانيههها بشهههههههأن 
 جاالت األخرى".المجال العسكرش والم

 

 .مادتيأل مألالمشر ع بقانون كون تي
 -:يه ف المشر ع بقانون إلى 

تعزيز التعا ن الثنائي في موا  ال فاع بيأل الطرفيأل  فقًا 
 للقوانيأل  األنظمة المعمو  بها في ال    األ راف.

 رأي ال كومة : •
 )الموافقة(

 .انتهت اللونة إلى الموافقة
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25 الشؤ ن الخارجية  نةللوالتقرير الثام  عشر  
عأل "مشر ع قانون بالموافقة على اتفاقية 

التعاو  في مجال المالحة البحرية بشهههههأن 
تجرراريررة ل كويههت  ا ل حكومهههة د لهههة ا يأل  ب

  حكومة المملكة المغربية".
 

 .مادتيألمأل المشر ع بقانون كون تي
 -:يه ف المشر ع بقانون إلى 

يات تنمية سبل التعا ن  التنسيج بيأل البل يأل في عمل
النقل الب ري  الماحة التوارية،  التنسيج بيأل ال  لتيأل 

ما توحي   في موا  التفتي   اإلرشاد  اإلنقاذ الب ري
المواقف في الم افل ال  لية ذات الصلة  التكامل في 

أعما  أسا يل البل يأل ب رساء أسس التعا ن بيأل ال  لتيأل 
 في موا  النقل الب ري.

 :رأي ال كومة  •
 )الموافقة(

 
 .انتهت اللونة إلى الموافقة

35 الشهههههؤ ن الخارجية عأل  للونةالتقرير األول  
"مشهههههر ع قهانون بهالموافقهة على الوثهائج 
الختامية بشأن تع يل مواد  أحكام دستور 

لمؤتمر  اتفاقية االت اد ال  لي لاتصههاالت 
 . 2010المندوبي  المفوضي  لعام 

 .مادتيألمأل المشر ع بقانون كون تي
 :مشر ع بقانون إلى يه ف ال

جراء بعض التع يات على دستور االت اد ال  لي لاتصاالت التي إ
 اد  تطوير سير عمل  ته ف إلى إاافة ت سينات على إدارة االت

لرلك  افقت د لة الكويت  ئ د لة الكويت أح  أع ا   الري تع
التع يات ما احتفا ها ب قها الكامل في حماية ه على هر

ي ارر سواء االن ا  في المستقبل في حالة ع م مصال ها مأل أ
 .االلتزام باالتفاقية مأل أي د لة أخرى 

 رأي ال كومة : •
 )الموافقة(

 .انتهت اللونة إلى الموافقة
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45 الشهههؤ ن الخارجية عأل  للونةالتقرير الثاني   
"مشر ع قانون بالموافقة على اتفاقية بيأل 
حكومههة د لههة الكويههت  االت ههاد األ ر بي 

يةالوماعة األ ر بية  لذر بشهههههأن  لل اقة ا
حصهههههانات  امتيازات  إنشهههههاء بعثة االت اد 

 األ ر بي في د لة الكويت
 

 .مادتيأل مألالمشر ع بقانون كون تي
 :يه ف المشر ع بقانون إلى 

موافقة د لة الكويت على إنشاء بعثة لات اد األ ر بي 
على أراايها ما إمكانية فتح مكاتب مل قة للبعثة 

مواقا مغايرة لمكان البعثة ، كما نصت على  في
موافقة صري ة مأل د لة الكويت إلنشاء هره 

المكاتب   تمتا ممثلي بعثة االت اد األ ر بي ل ى 
د لة الكويت باألهلية القانونية بموجب قانونيتها، 
 كرلك ال صانات العرفية الممنوحة لل    األجنبية 

ن ال  لي   تمتا على أرااي د لة الكويت  فقًا للقانو
بعثة االت اد  رئيس   أع ائ   أفراد أسرهم 

المقيميأل معهم في نفس السكأل برات ال صانات 
 الممنوحة للبعثات ال بلوماسية.

 :رأي ال كومة  •
 )الموافقة(

 .انتهت اللونة إلى الموافقة
 

55 الشهههههؤ ن الخارجية عأل  للونةالتقرير األول  
لى مههركرة مشهههههر ع قههانون بههالموافقههة ع

تفههاهم بيأل حكومههة د لههة الكويههت ممثلههة 
الههكههويههتههيههة  برراإلدارة الرعررامررة لرلرجرمررارك

 حكومههة جمهوريههة كوريهها ممثلههة بهيئههة 
تعههها ن  ل موههها  ا في  كوريهههة  ل ومهههارك ا ل ا
لمتبهههادلهههة في الشهههههؤ ن  لمسهههههههاعههه ة ا  ا

 الومركية.

 مادتيأل مألمشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

، كما سيتم ل  لي انشاء التزام قانوني بموجب القانون ا
 ار القوانيأل   اللوائح ذات الصلة في تنفير المركرة في إ

كا البل يأل   مساع ة الطرفيأل عن  الطلب ما تباد  
 المعلومات .

 :رأي ال كومة  •
 )الموافقة(

 .انتهت اللونة إلى الموافقة
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65 الشههههؤ ن الخارجية عأل  ةللون الثانيالتقرير  
رة لى مههركمشهههههر ع قههانون بههالموافقههة ع

تفاهم بيأل حكومة د لة الكويت  حكومة 
مجررال الومهوريهههة التركيهههة للتعههها ن في 

 ت.االستخبارا
 

 مادتيأل مألمشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

سس الخاصة بتباد  ت  ي   تعييأل المسؤ ليات  األ
مأل اراتية بيأل هيئة االستخبارات  األالمعلومات االستخب

وي  الكويتي   هيئة برئاسة األركان العامة لل
االستخبارات التابعة برئاسة األركان العامة في الومهورية 

 التركية .
 :رأي ال كومة  •

 )الموافقة(
 انتهت اللونة إلى الموافقة

75 الشهههؤ ن الخارجية عأل  ةللون الثالثالتقرير  
على ان مام د لة  مشر ع قانون بالموافقة

المعهد الكويت إلى اتفاقية حو  إنشهههههاء 
 .المي للنمو األخضرالع
 

 مادتيأل مألمشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

 ار ج ي  لماهية النمو االقتصادي إيواد إ السعي إلى 
يسمى النمو األخ ر لتقليص مظاهر الفقر بال      توفير 

فرص العمل  ت قيج  التنوع البيولوجي بما ي سأل 
في ال    الظر ف االقتصادية   البيئية   االجتماعية 

رؤي  مر  الريلمشاركة   المساع ة بيأل ال    األالنامية با
موا  الريادة ليها في أهمية ان مام د لة الكويت إ

  مكانتها بيأل ال   .
 رأي ال كومة : •

 )الموافقة(
 انتهت اللونة إلى الموافقة

85 الشهههههؤ ن الخارجية عأل  للونةالتقرير األول  
توكو  على البر  بالموافقةمشههر ع قانون 

 لمنع ومكررافحررة االتجررار بررالبشرررررالعربي 
 بخهههاصهههههههة النسهههههههاء  األ فههها  )المل ج 
 المكمههل لاتفههاقيههة العربيههة لمكههاف ههة 

 الوريمة المنظمة عبر ال   د الو نية(.
 

 مادتيأل مألمشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

قيام كل د لة  رف ب نشاء فلية   نية لمنا  مكاف ة 
 البشر .جرائم االتوار ب

 رأي ال كومة : •
 )الموافقة(

 انتهت اللونة إلى الموافقة
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الشههههؤ ن الخارجية عأل  للونة الثانيالتقرير 
على البر توكو   بالموافقةمشههر ع قانون 

يةالعربي  نة البحر  لمنع ومكافحة القرصرررر
 السهههههطو المسهههههلح )المل ج  المكمههل 
لاتفهههاقيهههة العربيهههة لمكهههاف هههة الوريمههة 

   د الو نية(المنظمة عبر ال 
 

 مادتيأل مألمشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

 منا  مكاف ة القرصنة الب رية  السطو المسلح.
 
 رأي ال كومة : •

 )الموافقة(
 انتهت اللونة إلى الموافقة

06  
 
 

 

الشهههؤ ن الخارجية عأل  للونة الثالثالتقرير 
بالموافقة قانون  على مشهههههر ع  مشهههههر ع 

اتفاقية ملى  لكويتقانون ان هههههمام د لة ا
 .2007ال  لية إلزالة ال طام لعام يب نيرو
 

 مادتيأل مألمشر ع يتكون ال
 :يه ف مشر ع القانون إلى 

اعتماد قواع   إجراءات د لية م  دة  ت مأل إزالة ال طام 
 س ي  التعوي ات عأل التكاليف المتعلقة برلك السرعة 

 فعالية دفعت د لة الكويت الى االن مام الى هره 
 التفاقية . ا
 رأي ال كومة : •

 )الموافقة(
 .انتهت اللونة إلى الموافقة

 
 

16 الشهههههؤ ن الخارجية عأل  للونة الرابعالتقرير  
بالموافقة قانون  مركرة تفاهم  مشهههههر ع 

كويهههت   ل حكومهههة د لهههة ا يأل  حكومههة ب
المجال  فيللتعا ن جمهورية مصر العربية 

 األمني.
 

 مادتيأل مألمشر ع يتكون ال
 :لقانون إلى يه ف مشر ع ا

تعزيز التعا ن األمني بيأل الطرفيأل  ت قيج مصالح 
الكويت في استمرار اكتساب الخبرات للعامليأل في هره 

 المواالت 
 رأي ال كومة : •

 )الموافقة(
 .الموافقةع م انتهت اللونة إلى 

 


