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مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل األشخاص المحكوم عليهم بين المملكة األردنيةة الهاشةمية   .1

 .2020وأوكرانيا لسنة 

         فةةةةم المسةةةةايل المدنيةةةةةمشةةةةروع قةةةةانون التصةةةةديق علةةةةى معاهةةةةدة المسةةةةاعدة القانونيةةةةة المت ادلةةةةة   .2

 . 2020بين المملكة األردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 

فةم المسةايل الاناييةة بةين المملكةة  مشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المت ادلة  .3

 .2020األردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 

مين بةةةةين المملكةةةةة األردنيةةةةة الهاشةةةةمية مشةةةةروع قةةةةانون التصةةةةديق علةةةةى معاهةةةةدة  سةةةةليم الماةةةةر  .4

 . 2020وأوكرانيا لسنة 

 الهاشةةمية األردنيةةة المملكةةة حكومةةة بةةين الشةةراكة  أسةةي  ا فاقيةةة علةةى التصةةديق قةةانون مشةةروع  .5

 . 2020 لسنة الشمالية وإيرلندا العظمى ل ريطانيا المتحدة المملكة وحكومة

 .2020 لسنة الزراعية المخاطر إدارة صندوق لقانون معدل قانون مشروع  .6

 .2020 لسنة الدولة أمالك على المحافظة قانون مشروع  .7

 .2019 لسنة بال شر اإل اار منع لقانون معدل قانون مشروع  .8

 .2021 لسنة الحكومية الوحدات وموازنات العامة الموازنة  نظيم قانون مشروع  .9

 . 2019 لسنة التأمين أعمال  نظيم قانون مشروع  .10

 .الشركات لقانون معدل قانون 2010 لسنة( 35) رقم المؤقت القانون  .11

 واألجهةزة العربةم الاةي  – األردنيةة المسةلحة القوات شهداء صندوق لقانون معدل قانون مشروع  .12

 .2021 لسنة األمنية

 .2019 لسنة المالية الفوايض لقانون معدل قانون مشروع  .13

 .2020 لسنة المدنم الطيران لقانون معدل قانون مشروع  .14

تم اعادتتمااع مجاس امناع  ممع امسم ا م ا، 2020 لسةنة المحاس ة ديوان لقانون معدل قانون مشروع  .15

سمعفقمةاااجاتعديالتاس اناعالايدنا ك ا  اتمم اع مامدت ةااامجاس اس اناع  مع ااتمتاع ممعفقة

  س اناع  مع ا.

 .  2021مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة   .16

 .2021قانون الموازنة العامة للسنة المالية مشروع   .17

 2021موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  مشروع قانون  .18

 " . معاد الى مال  النواب " 2021مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة   .19
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 ( ســـؤال الى الحكومة وتم االجابـــة على 16عـــدد االسئلة التي تم توجيهها )

 ( ســـؤال. 12)

 ةـــ( جلس11دد الجلسات )ـــع  . 

  في مبنى البرلمان القديم بمناسبة مرور مئة  4/4/2021جلسة خاصة بتاريخ

 عام على تأسيس الدولة.

 


