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 11 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 1

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

 14 ..ديق على مضبطة اجللسة السابقة ..........................................التص ( 1

م بتعةديل  2114( لسةةة  76إخطار اجمللس بإحالةة املسوةوم بقةا وق ر)ة  )     ( 4

م بشةة ق تةمةةع  معا ةةا  1962( لسةةة  11( مةةن القةةا وق ر)ةة  )22املةادة ) 

 14 .................ومكافآ  التقاعد ملوظفي احلكومة؛ إىل جلةة اخلدما  

مشسوع )ا وق بش ق املؤوسا  التعلعمعة إخطار اجمللس بإحالة  ( 2

والتدريبعة اخلاصة )املعد يف ضوء اال)رتاح بقا وق املقدم من جملس 

 ...............................................................إىل جلةة اخلدما   الشورى(؛
14 

والة وعادة العضو الدكتورة جهاد عبةدا  الفاضةل   سإخطار اجمللس ب ( 7

رئةةعس جلةةةة اخلةةدما  بشةة ق  لةةة اديةةد املةةدة املقةةس رة لل ةةةة لتقةةدي     

( مةن املةادة السادوةة    1تقسيسها اخلاص مبشةسوع )ةا وق بتعةديل البةةد )    

م بشةةةة ق ا علةةةةة العامةةةةة للتةةةة م   2112( لسةةةةةة 1مةةةةن القةةةةا وق ر)ةةةة  ) 

 ؛اح بقةا وق املقةدم مةن جملةس الةةوا (     االجتماعي )املعد يف ضوء اال)ةرت 

 14 ........................................................................... ألخذ موافقة اجمللس

 12 )سار اجمللس املوافقة على الطلة املذكور ....................................... ( 6
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الدكتورة جهاد عبةدا  الفاضةل   سوالة وعادة العضو إخطار اجمللس ب ( 2

رئةةعس جلةةةة اخلةةدما  بشةة ق  لةةة اديةةد املةةدة املقةةس رة لل ةةةة لتقةةدي     

تقسيسها اخلاص مبشسوع )ا وق بش ق و)اية اجملتمع من مسض متالزمة 

العوز املةاعي املكتسة )اإليدز(، ومشسوع )ا وق بشة ق و)ايةة اجملتمةع    

وس )املعةةدين يف ضةةوء  مةةن اإليةةدز و ايةةة حقةةوش املتعايشةة  مةةع الفةة     

 ألخةةةذ موافقةةةة  ؛ اال)رتاحةةة  بقةةةا و   املقةةةدم  مةةةن جملةةةس الةةةةوا (   

 12 ..................................................................................................... اجمللس

 12 .................)سار اجمللس املوافقة على الطلة املذكور ...................... ( 9

مشسوع )ا وق بالتصديق على املوافقة بصفة  هائعة على )سار اجمللس  (11

اتفا)عة ب  حكومة مملكة البحسين وحكومة هةغاريا بش ق جتةة 

االزدواج الضسييب ومةع التهس  املالي بالةسبة للضسائة على الدخل 

( لسةة 12ر)  )والربوتوكول املسفق بها، املسافق  للمسووم امللكي 

 17 ...................................................................................................... م2114

على مشسوع )ا وق بالتصديق علةى  املوافقة بصفة  هائعة )سار اجمللس  (11

اتفا)عةةة اخلةةدما  اجلويةةة بةة  حكومةةة مملكةةة البحةةسين وحكومةةة     

( لسةةة  49اكسةتاق اإلوةالمعة، املسافةق للمسوةوم امللكةي )     مجهورية ب

 17 ...................................................................................................... م2114
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تقسيةةس جلةةةة الشةةؤوق التشةةسيععة والقا و عةةة حةةول )ةةسار جملةةس  مةا)شةةة  (12

الةةةوا  وصةةوص )ةةسار جملةةس الشةةورى بشةة ق مشةةسوع )ةةا وق بتعةةديل    

بعةةأ أحكةةام )ةةا وق املسافعةةا  املد عةةة والت اريةةة الصةةادر باملسوةةوم        

( 22م، املسافةةق للمسوةةوم امللكةةي ر)ةة  ) 1961( لسةةةة 12بقةةا وق ر)ةة  )

 17  ............................................................................................. م2112لسةة 

 76 ..................................................................... (1)ملحق التقسيس املذكور  (11

عةل مةا)شةة التقسيةس املةذكور إىل جلسةة      )سار اجمللس املوافقة على ت ج (14

 12 ..................................................................................................... )ادمة

مةا)شةةة التقسيةةس التكمعلةةي األول لل ةةةة الشةةؤوق اخلارجعةةة والةةدفاع        (12

واألمن الو ين وصةوص مشةسوع )ةا وق بتعةديل بعةأ أحكةام )ةا وق        

يف  ةة ق جةةسائ   »م 1967( لسةةةة 12العقوبةةا  الصةةادر باملسوةةوم ر)ةة  )  

القتةةل واإلخةةالل باحلعةةاء واالعتةةداء علةةى أمةةاكن السةةكن والتهديةةد       

بالسالح والقةذ  والسةة وإفشةاء األوةسار والسةس)ة واالحتعةال وخعا ةة        

)املعد يف ضوء اال)ةرتاح بقةا وق    «األما ة واملساباة وإها ة اجمللس الو ين

 12 ........................................................................ املقدم من جملس الةوا (
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م، 2111ديسةةمرب  11املةتهعةةة يف  اخلتةةامي املوحةةد للدولةةة للسةةةة املالعةةة  

م، والةذ  أعدتة    2111وتقسيس أداء تةفعذ املعزا عةة العامةة للسةةة املالعةة     

 46 ............................................................................................... وزارة املالعة
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وصةةةوص التقسيةةةس  )ةةةسار اجمللةةةس املوافقةةةة علةةةى توصةةةعة الل ةةةةة       (19

 72 .............................................................................................املذكور 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


