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االقرتاح بقااوون بتعاديل بعاح أح اام القااوون      إخطار اجمللس بإحالة  ( 5

م بشاا ن جااواااس الساافرد واملقاادم ماان أ ااحا  1275( لساانة 11م )رقاا

مخاايس  ااد  والسااعادة األعضاااءد الاادبتور عباادالعأيأ حساان أباالد   

دالل جاساااام الأاياااادد وعباااادالر ن مجشااااد  شاااا د والرميحاااا د 

الااادبتور مجشاااد علااا  حسااان علااا   إا جلناااة الشااا ون ا ارجياااة    و

 15   ............................................. والدفاع واألمن الوطين

العضو الدبتور عبدالعأيأ  بالرسالة املقدمة مناجمللس  إخطار ( 6

ح بقاوون بتعديل اسرتداد االقرتا طلب عبداهلل العجشان خبصوص

م بش ن 1273( لسنة 14( من املرسوم بقاوون رقم )16)( و12املادتني )

 15 ..................................................................................... تنظيم اإلعالواس

مشروع قاوون بش ن املوا افاس  قرار اجمللس املوافقة بصفة وهائية على  ( 7
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 16 ......................................................................................... (جملس النوا 
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مشروع قاوون بتعديل مناقشة تقرير جلنة ا دماس خبصوص  (17

م بإوشاء  ندوق 2002( لسنة 32بعح أح ام القاوون رقم )

معاملاس وم اف س التقاعد ألعضاء جملس  الشورى والنوا  
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