
 
 

 

 

 
 

 روع ـــــــــــــمش
 األوىلمن الدورة  الثانيةجدول أعنــال اجمللــــس للفرتة 

 عشرالرابع لدور االنعقاد السنوي                                                              

ّصاب العالٕ  –ّشازٗ الصخ٘ العام٘ ّالطكاٌ عً اليصّل املٔداىٕ ملدٓسٓات ) عتن٘ تقسٓس  -1

 ّصاب الطافل( مبخافظ٘ ذماز ّفقًا لتْصٔات اجمللظ . –

زضال٘ ّشٓس الداخلٔ٘ حْل ىتائج اإلجساءات التيفٔرٓ٘ لتْصٔات اجمللظ املقسِ يف اجللط٘  -2

 و بشأٌ االىفالت املسّزٖ .23/12/2018امليعقدٗ بتازٓخ 

تكثٔف مياقش٘ مطتجدات العدّاٌ علٙ بالدىا خاص٘ التصعٔد علٙ ذلافظ٘ احلدٓدٗ ّ  -3

الربملاىٔ٘ الدّلٔ٘ ّاإلقلٔنٔ٘ التْاصل مع دللظ األمً ّاألمه املتخدٗ ّاالحتادات 

ّبسملاىات الدّل األضْٔٓ٘ ّاألّزّبٔ٘ ّاألفسٓقٔ٘ ّاإلضالمٔ٘ ّالعسبٔ٘ ّإظَاز مظلْمٔ٘ 

 ّزفع احلصاز املفسّض علٙ بالدىا. ٍُرا العدّاٌ ّاملطالب٘ بإٓقاف بطببالشعب الٔنين 

اجلائس الرٖ مياقش٘ الْضع املالٕ ّاالقتصادٖ ّمْاجَ٘ احلسب االقتصادٓ٘ ّاحلصاز  -4

تشيُ دّل حتالف العدّاٌ علٕ بالدىا  ّمْضْع ىقل البيك املسكصٖ ّاملبالغ املالٔ٘ اليت 

 طبعت يف اخلازج .

 .التصْٓت علٙ مشسّع قاىٌْ الشساك٘ بني القطاعني العاو ّاخلاص  -5

 لجي٘ التجازٗ ّالصياع٘ حْل محآ٘ املطتَلك .ل التكنٔلٕ تقسٓسال -6

   لف٘ بدزاض٘ تقازٓس األماى٘ العام٘ ّالدّائس املختلف٘ باجمللظ .اخلاص٘ املكتقسٓس اللجي٘  -7

ازتفاع اضعاز الطلع الغرائٔ٘ خاص٘ مادتٕ أضباب حْل تقسٓس جلي٘ الصياع٘ ّالتجازٗ  -8

 القنح ّالدقٔق يف عنْو ذلافظات اجلنَْزٓ٘  .

التقيني  –العدل  –للجي٘ املشرتك٘ ا ملكْى٘ مً اللجاٌ )الدضتْزٓ٘ التكنٔلٕ تقسٓس ال -9

 حْل مشسّع قاىٌْ مكافخ٘ اإلزٍاب . (الدفاع  –
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 التقسٓس التكنٔلٕ  للجي٘ اإلعالو ّالثقاف٘ ّالطٔاح٘ حْل مشسّع قاىٌْ املخطْطات . -10

 تقسٓس جلي٘ اخلدمات حْل مشسّع قاىٌْ تعدٓل قاىٌْ الكَسباء . -11

ّالشَْد تقسٓس اللجي٘ الدضتْزٓ٘ ّالقاىْىٔ٘ بشأٌ مشسّع قاىٌْ محآ٘ املبلغني  -12

 ّاخلرباء يف قطآا الفطاد .

الدفاع ( بشأٌ احلنآ٘  –التقيني  -تقسٓس اللجي٘ املشرتك٘ مً جلاٌ ) العدل   -13

 القاىْىٔ٘ مليتطيب األمً .

 -تقازٓس اللجي٘ املالٔ٘ حْل مشازٓع القْاىني التالٔ٘ : -14

ّكباز مشسّع قاىٌْ بشأٌ إىَاء املياشعات الطسٓبٔ٘ القائن٘ بني مصلخ٘ الطسائب -

 ّمتْضطٕ املكلفني .

 و بشأٌ ضسائب الدخل .2010( لطي٘ 17مشسّع قاىٌْ بتعدٓل بعض مْاد القاىٌْ زقه )-

و ّتعدٓالتُ بشأٌ 2001( لطي٘ 19( مً القاىٌْ زقه )64مشسّع قاىٌْ بتعدٓل املادٗ )-

 الطسٓب٘ العام٘ علٙ املبٔعات .

 اليقدٖ للنطتخقات الطسٓبٔ٘. مشسّع قاىٌْ بشأٌ اآللٔ٘ املؤقت٘ لتخفٔص التْزٓد-

 تقسٓس اللجي٘ املالٔ٘ حْل شٓازتَا للصيادٓق اخلاص٘ . -15

يف املٔاِ ىتٔج٘ لرتاجع  أشم٘مً  (ب)امدٓي٘  ُٔما تعاىتقسٓس جلي٘ املٔاِ ّالبٔئ٘ حْل   -16

 .مصادز املٔاِ

حْل زضال٘ احلكْم٘ بشأٌ تيفٔر تْصٔات دللظ اليْاب  ّاألمًتقسٓس جلي٘ الدفاع  -17

 حْل أّضاع الطجٌْ ّالطجياء . 

 األعداد ّالتخطري لعقد جلطات االضتناع اليت أقسٍا اجمللظ يف فرتٗ االىعقاد املاضٔ٘. -18

 ما ٓطتجد مً األعنال . -19
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