
 فهرس املواضيع

 (0)  82املضبطة      م82/4/8104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 9 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 0

 00 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 8

 08 .....التصديق على مضبطة اجللسة السابقة ............................................. ( 3

 04 يوم العمال العاملي .................................................بيان اجمللس مبناسبة  ( 4

 02 ............................... اليوم العاملي حلرية الصحافة بيان اجمللس مبناسبة ( 2

مشااروق نااابون بتعااديل بعااق أ نااام نااابون     إخطااار اجمللااس بة الااة    ( 6

 ،م0929( لسااانة 2حمنماااة التميياااد الصاااادر باملرساااوم بقاااابون رنااا  ) 

)املعااد ض ءااوء احنااااو بقااابون املعااد ماان جملااس الشااورى(، ومشااروق   

نابون بتعديل بعق أ نام نابون حمنماة التميياد الصاادر باملرساوم     

( 01م، املرافااق للمرسااوم امللنااي رناا  )   0929( لساانة 2بقااابون رناا  ) 

 81 ............................. إىل جلنة الشؤون التشريعية والقابوبية ؛م8108لسنة 

نابون بتعديل بعق أ نام نابون العمل مشروق إخطار اجمللس بة الة  ( 7

م، املرافااق 8108( لساانة 36ض القطاااق األيلااي الصااادر بالقااابون رناا  )  

 81 ............... إىل جلنة اخلدمات ؛م8104( لسنة 01للمرسوم امللني رن  )

( 0مشروق نابون بتعديل املاادة ) على نرار اجمللس املوافقة بصفة بهائية  ( 2

)املعد ض  ،م ض شأن األ داث0976( لسنة 07من املرسوم بقابون رن  )

 81 .......................................النواب(ءوء احنااو بقابون املقدم من جملس 

تقرياار جلنااة املرافااق العامااة والبيقااة جمصااو  ناارار جملااس        منانشااة  ( 9

النواب  اول نارار جملاس الشاورى بشاأن مشاروق ناابون باملوافقاة علاى          

ناااابون )ب(اااام( املستحضااارات البيطرياااة لااادول جملاااس التعااااون لااادول   

 81 ........ م8103( لسنة 42وم امللني رن  )اخلليج العربية، املرافق للمرس



 فهرس املواضيع

 (8)  82املضبطة      م82/4/8104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 66 ..................................................................... (0)ملحق التقرير املذكور  (01

 30 ..........مشروق القابون املذكور ض جمموعه نرار اجمللس املوافقة على  (00

 64 القابون املذكور بصفة بهائية .......... نرار اجمللس املوافقة على مشروق (08

املرافااق العامااة والبيقااة جمصااو  ناارار جملااس      تقرياار جلنااة  منانشااة  (03

النواب  اول نارار جملاس الشاورى بشاأن مشاروق ناابون باملوافقاة علاى          

نابون )ب(ام( مداولة املهن الطبية البيطرية لادول جملاس التعااون لادول     

 30 ........ م8103( لسنة 46اخلليج العربية، املرافق للمرسوم امللني رن  )

 74 ..................................................................... (8ملحق )التقرير املذكور  (04

 33 ..........مشروق القابون املذكور ض جمموعه نرار اجمللس املوافقة على  (02

 64 نرار اجمللس املوافقة على مشروق القابون املذكور بصفة بهائية .......... (06

ة الشاااؤون اخلارجياااة والااادفاق واألمااان الاااو       تقريااار جلنااا منانشاااة  (07

( 2جمصو  مشروق نابون بتعديل بعق أ نام املرسوم بقابون رنا  ) 

( 44م بشأن الدفاق املدبي، املرافق للمرساوم امللناي رنا  )   0991لسنة 

 33 ............................................................................................. م8103لسنة 

 91 ..................................................... (3)ملحق التقرير املذكور ومرفقاته  (02

 32 نرار اجمللس املوافقة على مشروق القابون املذكور من  يث املبدأ ..... (09

 47 ........... هنرار اجمللس املوافقة على مشروق القابون املذكور ض جمموع (81

تقريااار جلناااة الشاااؤون اخلارجياااة والااادفاق واألمااان الاااو          منانشاااة (80

جمصااااو  مشااااروق نااااابون بشااااأن تااااري  تهرياااا  مشااااتقات الاااانف    

 47 .................  م8103( لسنة 23املدعومة، املرافق للمرسوم امللني رن  )
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 (3)  82املضبطة      م82/4/8104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 082 ..................................................... (4)ملحق التقرير املذكور ومرفقاته  (88

 21 نرار اجمللس املوافقة على مشروق القابون املذكور من  يث املبدأ ..... (83

 61 ........... هنرار اجمللس املوافقة على مشروق القابون املذكور ض جمموع (84

 63 نرار اجمللس املوافقة على مشروق القابون املذكور بصفة بهائية .......... (82

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


