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 والدراسات النيابية  دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  1 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 :لمجلس النهاب األولى االنتخابية ةخالل الدور مذرعة غير الالقهانين 

تؼ اعجاد ورقة االحاطة بشاًء عمى طمب الديجة مجيخ عام دائخة البحؾث والجراسات الشيابية الجكتؾرة 
 ميادة الحجامي. 

 ة:خالل الدور  مذرع  غير قانهن ع و مذر ( 401) أواًل:

  (1)يا.مذخوع قانؾن السحكسة االتحادية العم .1

  (2)مذخوع قانؾن الدمؾك االنتخابي. .2

 مذخوع قانؾن ليأة اإلعالم واالتراالت.  .3

  (3)مذخوع قانؾن وزارة الجولة لذؤون االمؽ الؾطشي. .4

  (4)مذخوع قانؾن وزارة االتراالت. .5

  (5)مذخوع قانؾن االتراالت والسعمؾماتية. .6

 . التجاري  العخاقي السرخف قانؾن  مذخوع .7

 . الشقل مذخوع قانؾن وزارة .8
                                                           

ا الجورة الثالثة وردت ام ، مذخوع القانؾن في الجورتيؽ االولى والثانية وردت مؽ رئاسة الجسيؾرية  ندخة  (1)
 مؽ حكؾمة.

 .فاصبح مذخوع قانؾن قؾاعج الدمؾك االنتخابي الثالثة كمسة )قؾاعج(  بالجورة اضيفت (2)

 الثانية والثالثة وزارة. بالجورتيؽ ارة دولة، اماوز كان القانؾن االولى الجورة   ((3

 تؼ اضافة كمسة )وتكشؾلؾجيا السعمؾمات( في الجورتيؽ الثانية والثالثة. (  (4

 .والثالثة االولى الجورتيؽ في ليأة كمسة اضافة تؼ  ((5



 والدراسات النيابية  دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  1 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 . مذخوع قانؾن وقف استيفاء رسؼ االنتاج .9

  .2116 لدشة  (2السخقؼ ) العقارية السمكية نداعات حل ليأة قانؾن  تعجيل قانؾن  مذخوع .11

 . 2112( لدشة 121مذخوع قانؾن إلغاء قخار مجمذ قيادة الثؾرة )السشحل( رقؼ ) .11

 االرىاب.  مكافحة جياز قانؾن  مذخوع .12

 . نبمذخوع قانؾن إقامة األجا .13

 الجسيؾرية.  رئيذ راتب قانؾن  مذخوع .14

 . والسرادرة السحجؾزة االمؾال وترفية تشغيؼ قانؾن  مذخوع .15

 (. الثاني الشقض) 1981 لدشة( 1283) رقؼ السشحل الثؾرة قيادة مجمذ قخار الغاء قانؾن  مذخوع .16

 مذخوع قانؾن ليأة دعاوى السمكية العقارية.  .17

 . 2118لدشة  21عامة االتحادية رقؼ مذخوع قانؾن تعجيل قانؾن السؾازنة ال .18

  .-49السادة  -السعجل  1961( لدشة 24ذخوع قانؾن تعجيل قانؾن الخجمة السجنية رقؼ )م .19

 . 1981( لدشة 126مذخوع قانؾن تعجيل قانؾن رعاية القاصخيؽ رقؼ ) .21

 . 2114لدشة  11مذخوع قانؾن تعجيل االمخ الؾزاري رقؼ  .21

 عج واالنزباط لمعامميؽ في ديؾان الخقابة السالية. مذخوع قانؾن نغام الخجمة والتقا .22

 مذخوع قانؾن تعؾيض متزخري االنتفاضة الذعبانية. .23

مذخوع قانؾن ترجيق مذخوعات قؾانيؽ اتفاقيات دولية ومحكخة التفاىؼ بيؽ حكؾمة جسيؾرية العخاق  .24
 وحكؾمة الؾاليات الستحجة االمخيكية. 

 عج لقؾى االمؽ الجاخمي. مذخوع قانؾن تعجيل قانؾن الخجمة والتقا .25



 والدراسات النيابية  دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  3 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 االرىاب. لسكافحة العخبية االتفاقية الى العخاق جسيؾرية انزسام قانؾن  مذخوع .26

 ) الجسيؾرية(. .2118لعام  21رقؼ  السؾازنة التكسيمية العامة االتحاديةتعجيل قانؾن مذخوع قانؾن  .27

 مذخوع قانؾن السخاعي الدراعية.  .28

 يؽ والسياجخيؽ. مذخوع قانؾن تعجيل قانؾن وزارة السيجخ  .29

 مذخوع قانؾن اندحاب القؾات االجشبية.  .31

 .البائج الشغام جخاء مسارسات أجدادىؼ مؽ جدءاً  فقجوا المحيؽ الستزخريؽ تعؾيض قانؾن  مذخوع  .31

 مذخوع قانؾن السشغسات الغيخ الحكؾمية.  .32

 . 2119لدشة  6مذخوع قانؾن التعجيل االول لقانؾن السؾازنة العامة االتحادية رقؼ  .33

 . 2119لدشة  6ذخوع قانؾن التعجيل الثاني لقانؾن السؾازنة العامة االتحادية رقؼ م .34

 .  2119لدشة  6مذخوع قانؾن التعجيل الثالث لقانؾن السؾازنة العامة االتحادية رقؼ  .35

 . 2119مذخوع قانؾن السؾازنة التكسيمية العامة االتحادية لمدشة السالية  .36

 الذامل.  الجمار اسمحة انتذار مشع عمى العخاقية ةالؾطشي الخقابة ليأة قانؾن  مذخوع .37

 . 1957 لدشة 21 رقؼ التجارية والبيانات العالمات قانؾن  تعجيل قانؾن  مذخوع .38

 مذخوع قانؾن مداولة ميشة الريجلة.  .39

 مذخوع قانؾن رواتب مؾعفي رئاسة الجسيؾرية.  .41

 . 2114شة لد 17مذخوع قانؾن الغاء امخ سمظة االئتالف السؤقتة السشحمة رقؼ  .41

 . 2114لدشة  68رقؼ  السشحمة السؤقتة االئتالف سمظة امخ مذخوع قانؾن الغاء .42

 .1983 لدشة  (11 رقؼ ) الرحة وزارة لقانؾن  الخابع التعجيل قانؾن  مذخوع .43



 والدراسات النيابية  دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  4 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

  العامة. واالشغال البمجيات وزارة قانؾن  مذخوع .44

  والسغييبيؽ. لمسفقؾديؽ الؾطشي السخكد قانؾن  مذخوع .45

 لشفط والغاز. مذخوع قانؾن ا .46

 مذخوع قانؾن إعسار البشى التحتية والقظاعات الخجمية.  .47

  .الخاصة االمشية الذخكات عمى العخاقي القانؾن  سخيان قانؾن  مذخوع .48

 . 2116 لدشة 27 رقؼ السؾحج التقاعج لقانؾن  الثاني التعجيل قانؾن  مذخوع .49

 . االعسار مذاريع تسؾيل قانؾن  مذخوع .51

 والتشسية.  لالعسار يالؾطش السجمذ قانؾن  مذخوع .51

 . 1961لدشة  24رقؼ  السجنية الخجمة قانؾن  تعجيل قانؾن  مذخوع .52

 . االمشية الذخكات قانؾن  مذخوع .53

  مذخوع قانؾن مكافحة السخجرات والسؤثخات العقمية. .54

 . الجاخمية وزارة قانؾن  مذخوع .55

  .1981( لدشة 114مذخوع قانؾن تعجيل قانؾن الخسؾم العجلية رقؼ ) .56

 . األسمحة ؾن قان مذخوع .57

 .2118 لدشة 22 رقؼ العام والقظاع الجولة مؾعفي رواتب لقانؾن  األول التعجيل قانؾن  مذخوع .58

 مذخوع قانؾن استحجاث التذكيالت االدارية ودمجيا وتعجيل ارتباطيا. .59

 مذخوع قانؾن شبكة الحساية االجتساعية.  .61

 مذخوع قانؾن وزارة الدياحة واآلثار.  .61



 والدراسات النيابية  دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  5 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 ىة العامة. مقتخح قانؾن ليأة الشدا  .62

  (6)مذخوع قانؾن ديؾان الخقابة السالية. .63

 مذخوع قانؾن انزسام العخاق الى اتفاقية العخبية لتكشؾلؾجيا والسعمؾمات. .64

 مذخوع قانؾن وزارة الذباب والخياضة. .65

 مذخوع قانؾن وزارة الرشاعة والسعادن.  .66

 الجولي.  رىاباال لسكافحة االسالمي السؤتسخ مذخوع قانؾن انزسام العخاق الى معاىجة .67

 مذخوعات قؾانيؽ دواديؽ االوقاف.  .68

 مذخوع قانؾن دمج السرخف االشتخاكي بسرخف الخافجيؽ.  .69

 وزارة الدراعة.  مذخوع قانؾن  .71

 مذخوع قانؾن وزارة التجارة.  .71

 مذخوع قانؾن اتفاقية احكام التؾقيع االلكتخوني في مجال السعامالت في الجول العخبية.  .72

ام التذخيع لسشرب رئيذ الجسيؾرية واحكام اختيار نائب او اكثخ لخئيذ مذخوع قانؾن تشغيؼ احك .73
 . (7)الجسيؾرية

 . 1999لدشة  196مذخوع قانؾن الغاء قخار مجمذ قيادة الثؾرة السشحل رقؼ  .74

 مذخوع قانؾن صشجوق استخداد امؾال العخاق وتعؾيزاتو.  .75

 ي العخاقي والحاقيا بؾزارة التخبية.مذخوع قانؾن فػ ارتباط دار الشيخيؽ لمظباعة مؽ البشػ السخكد  .76

                                                           
  .مقتخح في الجورة الثانية تؼ اقخار( (6

 الجسيؾرية.رئاسة وع القانؾن الى قانؾني وجية الؾرود تؼ اقخاره في الجورة الثانية وتؼ فرل مذخ (7) 



 والدراسات النيابية  دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  6 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 مذخوع قانؾن االوسسة واالنؾاط.  .77

 1979لدشة  54مذخوع قانؾن التعجيل الثالث لقانؾن الجياز السخكدي لمتقييذ والديظخة الشؾعية رقؼ  .78
 السعجل. 

 مذخوع قانؾن وزارة االعسار واالسكان.  .79

 مذخوع قانؾن وزارة التخبية.  .81

 ؽ. مذخوع قانؾن مكافحة التجخي .81

 . العخاقي مذخوع قانؾن صشجوق االسكان .82

 مذخوع قانؾن بيع وايجار امؾال الجولة.  .83

 مذخوع قانؾن حساية الرحفييؽ.  .84

 مذخوع قانؾن تدجيل واعتساد السبيجات.  .85

مذخوع قانؾن ترجيق اتفاقية تجريب قؾات االمؽ العخاقية بيؽ جسيؾرية العخاق ومشغسة حمف شسال  .86
 االطمدي. 

 .سام جسيؾرية العخاق الى اتفاقية االمؼ الستحجة لحقؾق االشخاص ذوي االعاقةمذخوع قانؾن انز .87

مذخوع قانؾن ترجيق اتفاقية االطار بذأن نغام االفزميات التجارية بيؽ الجول االعزاء في مشغسة  .88
 السؤتسخ االسالمي. 

 . 1996مذخوع قانؾن اتفاقية االمؼ الستحجة لحغخ التجارب الشؾوية لدشة  .89

 ؾن انزسام جسيؾرية العخاق الى االتفاقية الجولية لقسع وتسؾيل االرىاب.مذخوع قان .91

 مذخوع قانؾن انزسام جسيؾرية العخاق الى اتفاقية تأسيذ السؤسدة الجولية االسالمية لتسؾيل التجارة. .91



 والدراسات النيابية  دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  7 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

مذخوع قانؾن ترجيق جسيؾرية العخاق عمى البخوتؾكؾل االضافي لشغام الزسامات الذاممة لمؾكالة  .92
 لمظاقة الحرية.  الجولية

 مذخوع قانؾن تشغيؼ تجاول السؾاد الدراعية.  .93

مذخوع قانؾن ترجيق جسيؾرية العخاق عمى االتفاقية الجولية السؤسدة لسشغسة الؾكالة الجولية لمظاقة  .94
 الستججدة. 

وحكؾمة السسمكة مذخوع قانؾن اتفاقية التعاون االقترادي والتجاري والتقشي بيؽ حكؾمة جسيؾرية العخاق  .95
 الستحجة لبخيظانيا وشسال ايخلشجا.

مذخوع قانؾن ترجيق اتفاقية تشغيؼ احكام التؾقيع االلكتخوني في مجال السعامالت االلكتخونية في  .96
 الجول العخبية. 

 االمالك مرادرة 2113 لدشة 25 رقؼ السشحمة السؤقتة االئتالف سمظة امخ الغاء قانؾن  مذخوع .97
 مشيا. الستحرمة او محجدة جخائؼ ارتكاب في السدتخجم

 . 1985لدشة  133مذخوع قانؾن الغاء قخار مجمذ قيادة الثؾرة السشحل رقؼ  .98

 .2116لدشة  8مذخوع قانؾن التعجيل االول لقانؾن وزارة العسل والذؤون االجتساعية رقؼ  .99

 .2117( لدشة 19مذخوع قانؾن التعجيل االول لقانؾن العقؾبات العدكخي رقؼ ) .111

 .1997لدشة  22قانؾن تعجيل قانؾن الذخكات العامة رقؼ مذخوع  .111

 لدشة( 14) رقؼ العام والقظاع الجولة مؾعفي انزباط لقانؾن  الثاني التعجيل قانؾن  مذخوع .112
 السعجل.  1991

  (8)مذخوع قانؾن مجمذ القزاء االعمى. .113

                                                           

 .تؼ اقخاره في الجورة الثانية والثالثة(8) 

 



 والدراسات النيابية  دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  8 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 السختاريؽ.  قانؾن  مذخوع .114

 ة:خالل الدور  مذرع  غير قانهن  مقترح( 00): ثانياً 

 قتخح قانؾن اإلعالم واالتراالت. م .1

 مقتخح قانؾن مجمذ االمؽ الؾطشي.  .2

  (9)مقتخح قانؾن إنتخاب مجمذ محافغة كخكؾك. .3

 الفخص.  تكافؤ قانؾن  مقتخح .4

 الخأي.  عؽ التعبيخ حخية قانؾن  مقتخح .5

  .العامة السفتذية قانؾن  مقتخح .6

 الدراعية.  السذاريع وأصحاب السدارعيؽ دعؼ قانؾن  مقتخح .7

 . وعيفتيؽ حكؾميتيؽ بيؽ الجسع مشع قانؾن  مقتخح .8

 ( الرادر عؽ سمظة االئتالف السؤقتة. 49مقتخح قانؾن تعجيل االمخ رقؼ ) .9

 قانؾن السجمذ الؾطشي لمسياه.  مقتخح .11

 الستججدة. لمظاقة الؾطشية الييئة قانؾن  مقتخح .11

 .  الستجاوزيؽ تسميػ قانؾن  مقتخح .12

  .الجيشية الرجر جامعة قانؾن  مقتخح .13

                                                           

إنتخاب مجمذ محافغة  فاصبح مقتخح قانؾن خاص الجورة الثالثةب عمى مقتخح القانؾن )خاص( اضيفت كمسة  ((9
 . كخكؾك

 



 والدراسات النيابية  دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  9 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

  .لسؾاطشيؽ الدكؽ تؾفيخ قانؾن  حمقتخ  .14

  .حشيفة ابي االمام جامعة قانؾن  مقتخح .15

  .لداكشييا لمجولة السسمؾكة الدكشية الجور تسميػ قانؾن  مقتخح .16

 االيتام.  رعاية صشجوق  قانؾن  مقتخح .17

 العخاقية.  الجشدية قانؾن  مقتخح .18

  .الجولية والسعاىجات االتفاقيات عمى السرادقة قانؾن  مقتخح .19

 . 1979 لدشة( 117) رقؼ اإلثبات قانؾن  تعجيل انؾن ق مقتخح .21

 .1977( لدشة 222مقتخح قانؾن إلغاء قخار مجمذ قيادة الثؾرة السشحل ) .21

 . 1981( سشة 817) مقتخح قانؾن إلغاء قخار مجمذ قيادة الثؾرة السشحل القخار .22

 1983 لدشة( 161) رقؼ السشحل الثؾرة قيادة مجمذ قخارات إلغاء قانؾن  مقتخح .23

 1983 لدشة( 713تخح قانؾن إلغاء قخارات مجمذ قيادة الثؾرة السشحل رقؼ )مق .24

 . 1986 لدشة( 813مقتخح قانؾن إلغاء قخارات مجمذ قيادة الثؾرة السشحل رقؼ ) .25

  1978 لدشة( 1559) السخقؼ( السشحل) الثؾرة قيادة مجمذ قخار إلغاء قانؾن  مقتخح .26

 . 1978 لدشة( 189) رقؼ)السشحل( مقتخح قانؾن إلغاء قخار مجمذ قيادة الثؾرة  .27

 . 47 بالسادة 1971 لدشة 23 رقؼ الجدائية السحاكسات اصؾل قانؾن  تعجيل قانؾن  مقتخح .28

  .2113 لدشة (23رقؼ ) السخبخيؽ مكافأة بقانؾن  العسل ايقاف قانؾن  مقتخح .29

 مقتخح قانؾن تكفل الجولة بعالج مخض الدخطان.  .31



 والدراسات النيابية  دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  11 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 سياسات نتيجة( االيجز) السشاعة نقص بسخض السرابيؽ خضالس وذوي  السرابيؽ تعؾيض قانؾن  مقتخح .31
 .البائج الشغام

 الخاصة.  االحتياجات ذوي  رعاية قانؾن  مقتخح .32

 مقتخح قانؾن غياب اعزاء مجمذ الشؾاب.  .33

 مقتخح قانؾن تسميػ قظع اراضي سكيشة لمسشتخب الؾطشي العخاقي بكخة القجم.  .34
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  تؼ اقخار مذخوع  في الجورة الثانية. ((
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 تؼ اقخار مذخوع  في الجورة الثانية.( (
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