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رار اجمللس املوافقة على مشروع القانون املذكور

 )84إخطةةةار اجمللةةةس بت جيةةةل منا شةةةة تقةةةارير جلنةةةة اجةةةدمات التاليةةةة إىل
اجللسةةة القادمةةة تقريةةر خبصةةوص مشةةروع ةةانون بش ة ن تقريةةر يةةادة
ألصحاب املعاشات واملستحقني عنه اجاضعني ألحكام القةانون ر ة
( )83لسنة 8925م ،بش ن تن ي معاشات ومكافآت التقاعةد ملةويفي
احلكومة(،املعد

ضوء اال ةرتاح بقةانون املقةدم مةن جملةس النةواب).

وتقرير خبصوص مشروع انون بش ن تقريةر يةادة ألصةحاب املعاشةات
واملستحقني عنه اجاضعني ألحكام انون تن ي معاشات مكافآت
التقاعةةةد لضةةةباا وأفةةةراد ةةةوة دفةةةاع البحةةةرين واألمةةةن العةةةام الصةةةادر
باملرسوم بقانون ر ( )88لسنة 8922م(،املعد

ضوء اال رتاح بقانون

املقدم من جملس النواب) .وتقرير خبصوص مشروع انون بش ن تقرير
يادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عنه اجاضةعني ألحكةام ةانون
التةةةة مني االجتمةةةةةاعي الصةةةةةادر باملرسةةةةةوم بقةةةةةانون ر ةةةة ( )14لسةةةةةنة
8922م(،املعد
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املضبطة 4

الرقم

فهرس املواضيع
املوضــــــــــوع

الصفحة

 )85منا شة تقارير وفةود الشةعبة الململانيةة ململكةة البحةرين التاليةة تقريةر
بش ن املشاركة

الدورة الثامنة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء

ملن مةةةة التعةةةاون اإلسةةةالمي واالجتماعةةةات املصةةةاحبة ةةةا ،املنعقةةةدة
اجر ةةةوم ةةةةة مجهوريةةةة السةةةودان ،خةةةالل الفةةةرتة مةةةن  11 - 82ينةةةاير
1083م .و تقريةةر بش ة ن املش ةاركة

فعاليةةة االسةةرتاتيجيات الململانيةةة
نيويةور ةةة الواليةات املتحةدة

للتصدي للعنف ضد النسةاء  ،املنعقةدة

األمريكية ،خالل الفرتة من  2- 5مارس 1083م .وتقرير وفد جملس
الشةةورى بشة ن املشةةاركة

املةةؤمتر العةةاملي اال تصةةادي اجةةامس بةةني

روسيا وبلدان من مة التعاون اإلسالمي ،املنعقد

كةا ان ةةة مجهوريةة

تتارستان ،خالل الفرتة من  3- 1أكتوبر 1083م .................................
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