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 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 9 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 1

 11 ......................................................... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 2

 11 ..ى مضبطة اجللسة السابقة ..........................................التصديق عل ( 1

رسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبددا  الفالدل   إخطار اجمللس ب ( 4

رئيس جلنة اخلدمات بشأن طلب متديد املدة املقّررة خبصوص مشدرو   

قدددا ون بشدددأن تقريدددر ايدددادة أل دددساح املعاهدددات واملسدددتسق  عدددنه         

لع  ألحكام قا ون تنظي  معاهات ومكافآت التقاعد لضباط اخلا

وأفدراد قددوة دفددا  البسددرين واألمددن العدام الصددادر باملرسددوم بقددا ون رقدد    

م. )املعددد ض لددوء احقددااو بقددا ون املقدددم مددن جملددس 1991( لسددنة 11)

 14 .......................................................... ألخذ موافقة اجمللس ؛النواح(

 14 املذكور ....................................... الطلبقرار اجمللس املوافقة على  ( 1

رسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبددا  الفالدل   إخطار اجمللس ب ( 1

رئيس جلنة اخلدمات بشأن طلب متديد املدة املقّررة خبصوص مشدرو   

املعاهدددات واملسدددتسق  عدددنه    ايدددادة أل دددساح  تقريدددر قدددا ون بشدددأن  

م بشدددأن تنظدددي  1991( لسدددنة 11اخلالدددع  ألحكدددام القدددا ون رقددد  ) 

معاهدددات ومكافدددآت التقاعدددد ملدددو)فمل ا كومدددة. )املعدددد ض لدددوء      

 14 ...... ألخذ موافقة اجمللس ؛احقااو بقا ون املقدم من جملس النواح(

 11 .............................املذكور .......... الطلبقرار اجمللس املوافقة على  ( 9
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 الصفحة    

إخطار اجمللس برسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبددا  الفالدل    ( 8

رئيس جلنة اخلدمات بشأن طلب متديد املدة املقّررة خبصوص مشدرو   

قدددا ون بشدددأن تقريدددر ايدددادة أل دددساح املعاهدددات واملسدددتسق  عدددنه         

صادر باملرسوم بقا ون اخلالع  ألحكام قا ون التأم  احجتماعمل ال

و بقدددا ون املقددددم مدددن م )املعدددد ض لدددوء احقددداا1991( لسدددنة 24رقددد  )

 11 ............................................... ألخذ موافقة اجمللس ؛جملس النواح(

 11 املذكور ....................................... الطلبقرار اجمللس املوافقة على  ( 9

إخطار اجمللس برسالة سعادة العضو الدكتورة جهاد عبددا  الفالدل    (11

رئيس جلنة اخلدمات بشأن طلب متديد املدة املقّررة خبصوص مشدرو   

م بشدأن  2111( لسدنة  94( من القا ون رقد  ) 9قا ون بشأن تعديل املادة )

رعاية وتأهيدل وتشدليل املعداق  )املعدد ض لدوء احقدااو بقدا ون املقددم         

 11 ......................................... ألخذ موافقة اجمللس ؛لس النواح(من جم

 11 املذكور ....................................... الطلبقرار اجمللس املوافقة على  (11

اجمللددس باحالددة اقددااو بقددا ون بتعددديل بعددن أحكددام قددا ون      إخطددار  (12

الثقافيدة واييادات اخلا دة العاملدة ض     اجلمعيات واأل ديدة احجتماعيدة و  

ميدان الشباح والريالة واملؤسسات اخلا ة الصادر باملرسدوم بقدا ون   

م، واملقددددم مدددن أ دددساح السدددعادة األعضددداء     1989( لسدددنة 21رقددد  )

الدددكتور و ددوار علددمل ا،مددود،  والدددكتورة جهدداد عبدددا  الفالددل،  

فاطمددددة عبددددداجلبار وهالددددة رمدددد   فدددداي ، وسددددعيد أبددددد عبدددددا ، 

 11 ..........الكوهجمل؛ إىل جلنة الشؤون التشريعية والقا و ية ....................
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 الصفحة    

مناقشدددة تقريدددر جلندددة الشدددؤون اخلارجيدددة والددددفا  واألمدددن الدددوط          (11

( مدن  1م بتعدديل املدادة )  2114( لسنة 11خبصوص املرسوم بقا ون رق  )

 11 أن  ظام ا،افظات .............م بش2112( لسنة 19املرسوم بقا ون رق  )

 41 .............................................. (1)ملسق  ومرفقاته التقرير املذكور (14

 21 قرار اجمللس املوافقة على املرسوم بقا ون املذكور ............................... (11

ة خبصدوص املرسدوم بقدا ون    تقريدر جلندة املرافدق العامدة والبياد     مناقشة  (11

( 1م بتعديل بعن أحكدام املرسدوم بقدا ون رقد  )    2114( لسنة 18رق  )

 21 م بشأن  ظام ا تخاح أعضاء اجملالس البلدية ......................2112لسنة 

 49 ( ..............................................2ملسق ) ومرفقاته التقرير املذكور (19

 29 ر اجمللس املوافقة على املرسوم بقا ون املذكور ...............................قرا (18

جلندددة الشدددؤون اخلارجيدددة والددددفا  واألمدددن الدددوط       مناقشدددة تقريدددر  (19

خبصوص مشرو  قا ون بالتصديق على اتفاقيدة بد  حكومدة ةلكدة     

البسدددرين وحكومدددة هنلاريدددا بشدددأن اندددب احادوا  الضدددري  ومنددد      

ح املالمل بالنسبة للضرائب على الدخل والربوتوكدو  املرفدق بهدا،    التهر

 29 م ................................2114( لسنة 18املرافق  للمرسوم امللكمل رق  )

 19 ( ..............................................1ملسق ) ومرفقاته التقرير املذكور (21

 11 لى مشرو  القا ون املذكور من حيث املبدأقرار اجمللس املوافقة ع (21

 12 ........... هقرار اجمللس املوافقة على مشرو  القا ون املذكور ض جمموع (22
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 الصفحة    

مناقشدددة تقريدددر جلندددة الشدددؤون اخلارجيدددة والددددفا  واألمدددن الدددوط          (21

خبصوص مشرو  قا ون بالتصديق علدى اتفاقيدة اخلددمات اجلويدة بد       

ن وحكومدة ههوريدة باكسدتان امسدالمية،     حكومة ةلكة البسري

 12 م ...................................2114( لسنة 49املرافق للمرسوم امللكمل رق  )

 91 ( ..............................................4ملسق ) ومرفقاته التقرير املذكور (24

 11 ور من حيث املبدأقرار اجمللس املوافقة على مشرو  القا ون املذك (21

 18 ........... هقرار اجمللس املوافقة على مشرو  القا ون املذكور ض جمموع (21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


