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 القوانني اليت اقرهـا جملس األعيان السابع والعشرون 

 خالل الدورة العادوة الثانية املنعقدة  

 23/6/3129ولغاوة   23/22/3128بتاروخ 

================= 

 

 لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ اٌعمىببت.   7112( ٌسٕة 94ِؤلث رلُ )لبٔىْ   .2

اٌمبٔىٍٔةة اٌّحابلٌةة  ةً اٌّسةبلً اٌدسالٍةة بةٍٓ ِشروع لبٔىْ اٌحصدٌك عٍى اجفبلٍة اٌّسبعدة   .3

 .7112حىىِة اٌٍّّىة األرلٍٔة اٌهبشٍّة وحىىِة اسحراٌٍب ٌسٕة 

ِشروع لبٔىْ اٌحصدٌك عٍى اجفبلٍة جسٍٍُ اٌّدرٍِٓ بٍٓ حىىِة اٌٍّّىة األرلٍٔة اٌهبشةٍّة   .4

 . 7112وحىىِة اسحراٌٍب ٌسٕة 

اٌّسبعدة اٌمبٔىٍٔةة اٌّحابلٌةة  ةً اٌماةبٌب اٌدسالٍةة بةٍٓ ِشروع لبٔىْ اٌحصدٌك عٍى اجفبلٍة   .5

 .7112حىىِة اٌٍّّىة االرلٍٔة اٌهبشٍّة وحىىِة خّهىرٌة اٌارازًٌ االجحبلٌة ٌسٕة 

 لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ اٌشروبت. 7112( ٌسٕة 12لبٔىْ ِؤلث رلُ )  .6

 .7112ِشروع لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ صٕدوق االسىبْ اٌعسىري ٌسٕة   .7

لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ اٌحصدٌك عٍى اجفبلٍة اِحٍبز اٌحمطٍةر اٌسةطحً ٌٍصةار اٌسٌحةً شروع ِ  .8

بٍٓ حىىِة اٌٍّّىة االرلٍٔة اٌهبشٍّة ِّثٍةة بسةٍطة اٌّصةبلر اٌطاٍعٍةة واٌشةروة اٌسةعىلٌة 

 . 7112اٌعربٍة ٌٍصار اٌسٌحً ٌسٕة 

ِشروع لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ اٌحصدٌك عٍى اجفبلٍة اِحٍبز اٌحمطٍةر اٌسةطحً ٌٍصةار اٌسٌحةً   .9

بةةٍٓ حىىِةةة اٌٍّّىةةة االرلٍٔةةة اٌهبشةةٍّة ِّثٍةةة بسةةٍطة اٌّصةةبلر اٌطاٍعٍةةة وشةةروة اٌىةةرن 

 . 7112اٌدوٌٍة ٌٍاحروي اٌابصة اٌّسبهّة اٌّحدولة  ٌسٕة 

 .7112ِشروع لبٔىْ اٌّشحمبت اٌاحروٌٍة ٌسٕة   .:

 .  7112ِشروع لبٔىْ اٌّىازٔة اٌعبِة ٌٍسٕة اٌّبٌٍة   .21

 .7112دات اٌحىىٍِة ٌٍسٕة اٌّبٌٍة ِشروع لبٔىْ ِىازٔبت اٌىح  .22

 . 7112ِشروع لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ  ٔمببة اٌّعٍٍّٓ االرلٍٍٔٓ ٌسٕة   .23

 .7112ِشروع لبٔىْ اٌحعٍٍُ اٌعبًٌ واٌاحث اٌعًٍّ ٌسٕة   .24

اجفبلٍة اٌّسبعدة اٌمبٔىٍٔةة اٌّحابلٌةة  ةً اٌّسةبلً اٌدسالٍةة بةٍٓ ِشروع لبٔىْ اٌحصدٌك عٍى   .25

 .7112اٌٍّّىة االرلٍٔة اٌهبشٍّة وخّهىرٌة وبزاخسحبْ ٌسٕة 

ِشروع  لبٔىْ اٌحصدٌك عٍى اجفبلٍة جسٍٍُ االشابص بٍٓ اٌٍّّىةة االرلٍٔةة اٌهبشةٍّة وخّهىرٌةة   .26

 .7112وبزاخسحبْ ٌسٕة 

اجفبلٍة ٔمً األشابص اٌّحىىَ عٍٍهُ بٍٓ اٌٍّّىة األرلٍٔة اٌهبشةٍّة ِشروع لبٔىْ اٌحصدٌك عٍى   .27

 .7112وخّهىرٌة وبزاخسحبْ  ٌسٕة 

 7111إٌمً اٌدوًٌ ِحعدل اٌىسبلط ٌسٕة ِشروع لبٔىْ   .28

 .7119ِشروع لبٔـىْ وضع األِىاي إٌّمىٌة جإٍِٔبً ٌٍدٌٓ ٌسٕة   .29

 . 7112ِشروع لبٔىْ اٌدبِعبت االرلٍٔة ٌسٕة   .:2

 .7112ِشروع لبٔىْ اٌّصبلر اٌطاٍعٍة ٌسٕة   .31

 .لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ اٌشروبت 7117( ٌسٕة 29ِؤلث رلُ )لبٔىْ   .32

 . 7112لبٔـــــــىْ ِعــــدي ٌمبٔىْ اٌّدٍس األعٍى ٌٍشابة ٌسٕة ِشروع   .33
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 . 7112لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ اٌححىٍُ ٌسٕة ِشروع   .34

ِشروع لبٔىْ اٌغبء لبٔىْ اٌحصدٌك عٍى اجفبلٍة برٔبِح جطىٌر ٌحمٍٍُ وجطىٌر وأحبج اٌاحروي  ةً   .35

االرلْ بةةٍٓ وزارة اٌطبلةةة واٌثةةروة اٌّعدٍٔةةة  ةةً اٌٍّّىةةة االرلٍٔةةة اٌهبشةةٍّة وشةةروة جرأسةةٍىرو 

 .7112إٌٍرخً  ً ِٕطمة حمً حّسة ٌسٕة 

 . 7112ِشروع لبٔىْ  اٌحصدٌك عٍى ِعبهدة ٍِثبق اٌطبلة ٌسٕة   .36

 .7112ِشروع لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ اٌإبء اٌىطًٕ األرلًٔ ٌسٕة   .37

 .7112ِشروع لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ رسىَ جسدًٍ االراضً ٌسٕة   .38

 .  7112ِشروع لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ إلارة لابٌب اٌدوٌة ٌسٕة   .39

 . 7112اٌطاٍة واٌصحٍة ٌسٕة ِشروع لبٔىْ اٌّسؤوٌٍة   .:3

 .7112ِشروع  لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ اٌدّبرن ٌسٕة   .41

 .7112ِشروع لبٔىْ اإلعسبر ٌسٕة   .42

 .7112ِشروع لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ اعحّبل ِؤسسبت اٌحعٍٍُ اٌعبًٌ وضّبْ خىلجهب ٌسٕة   .43

 . 7114ِشروع لبٔىْ ِعدي ٌمبٔىْ اٌطرق ٌسٕة   .44

 اٌّؤسسة االرلٍٔة ٌٍسىه اٌحدٌدٌة. ( لبٔى91ْلبٔىْ ِؤلث رلُ )  .45

 ) المعاد إلى مجلس النواب(.3126مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة   .46
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االسئٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

17 

 


