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ى قانون )نظام( مشروع قانون باملوافقة علبإحالة  إخطار اجمللس ( 1

العالمات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املرافق 

جلنة الشؤون املالية إىل ؛ م5013( لسنة 25للمرسوم امللكي رقم )

 11  ............................................................................................. واالقتصادية

مشروع قانون بالتصديق على بروتوكوول تعوديل    بإحالةخطار اجمللس إ ( 1

اتفاقيووة كلكووة الب وورين وحكومووة جاللووة سوولطان ويووانج د  برتوووان   

برونا  دار السالم بشأن جتنوب االددوا  الضوريو ومنوع الت ورا املوالي      
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع  بإحالةإخطار اجمللس  ( 8

ووكالووة استصووناع وضوومان استصووناع وبيووع ألجوول وضوومان بيووع ألجوول       

لتمويل مشروع حتسني وتطوير شبكة نقل املياه بني حكومة كلكوة  

( 15للتنمية، املرافق للمرسوم امللكي رقم ) الب رين والبنك اإلسالمي

 18 ................................ جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةإىل  ؛م5013لسنة 



 فهرس املواضيع

 (5)  2املضبطة      م52/11/5013                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

مشوووروع قوووانون بالتصوووديق علوووى اتفاقيوووة بوووني  إحالوووةإخطوووار اجمللوووس ب ( 9
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 18 .................................................................................................  اخلدمات
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( 12ون العقوبووات الصووادر باملرسوووم بقووانون رقووم )وووو( موون قان514املووادة )

وء االقووو اق بقوووانون املقووودم مووون جملوووس  ووووود   ضم، )املعووو1911لسووونة 

 19 ................................................................................................النواا( .....
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واألنديوووة االجتماعيوووة والاقافيوووة واصي وووات اخلا وووة العاملوووة   ميووودان  

باملرسووم بقوانون رقوم     الشباا والرياضة واملؤسسات اخلا ة، الصوادر 

 19 ....................................................................................م .1989( لسنة51)
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املشاركة   الندوة اإلقليمية حول تطور العالقة بوني املووانن والكملوان    
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 85 م ...............................................................5013يونيو  1إىل  2الف ة من 
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 املشاركة   املؤمتر الاالث عشر لل وار الكملاني اإلفريقي ووو العربوي،  
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