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 الصفحة    

 9 ..........................ديباجة املطبطة ....................................................... ( 1

 13 ......................................................... تالوة أمساء األعطاء املعتذريَ ( 2

 13 ..........................وطبطة اجلمشة الشابقة ..................التصديق عمى  ( 3

وشزوع قاٌوُ بتعدين بعض أحلاً املزسوً إخطار اجملمص بإحالة  ( 4

ً بشأُ املعاوالت اإلللرتوٌية، املزافق 2002( لشٍة 28بقاٌوُ رقي )

ً; إىل جلٍة الشؤوُ املالية 2015( لشٍة 28لمىزسوً اململي رقي )

 13 ....................................................................................القتصادية وا

قزار جممص الٍواب حوه قزار جممص الشورى إخطار اجملمص بإحالة  ( 5

)املعد يف  ،وشزوع قاٌوُ بإٌشاء صٍدوق دعي الزواتب واملعاشاتبشأُ 

مص الٍواب(، ووشزوع قاٌوُ بإٌشاء ضوء االقرتاح بقاٌوُ املقدً وَ جم

 ،حشاب دعي وشتوى وعيشة املواطٍني العاومني يف القطاع اخلاص

)املعد يف ضوء االقرتاح بقاٌوُ املقدً وَ جممص الٍواب(، ووشزوع 

)املعد يف ضوء االقرتاح  ،قاٌوُ بإٌشاء صٍدوق دعي األجور واملعاشات

شؤوُ التشزيعية ; إىل جلٍة البقاٌوُ املقدً وَ جممص الٍواب(

 13 .................................................................................................والقاٌوٌية .

6 ) 

 

( وَ قاٌوُ 353اقرتاح بقاٌوُ بإلغاء املادة )إخطار اجملمص بإحالة 

ً وَ ً، واملقد1976( لشٍة 15العقوبات الصادر باملزسوً بقاٌوُ رقي )

أصحاب الشعادة األعطاء: خالد حمىد املشمي، ومخيص محد 

الزويحي، ومحد وبارك الٍعيىي، والدكتور عبدالعزيز عبداهلل 

العجىاُ، وفاطىة عبداجلبار اللوِجي; إىل جلٍة الشؤوُ اخلارجية 

 14 ....................................................................والدفاع واألوَ الوطين 
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 الصفحة    

جلٍة الشؤوُ املالية واالقتصاادية صصاوص املزساوً    وٍاقشة تقزيز  ( 7

ً بتعاااادين بعااااض أحلاااااً قاااااٌوُ 2015( لشااااٍة 28بقاااااٌوُ رقااااي )

( لشاااٍة 21الشااازكات التجارياااة الصاااادر باملزساااوً بقااااٌوُ رقاااي )   

2001ً ............................................................................................... 14 

 83 .............................................. (1)ومحق التقزيز املذكور ووزفقاتْ  ( 8

 42 .........................املوافقة عمى املزسوً بقاٌوُ املذكور  قزار اجملمص ( 9

وٍاقشة تقزيز جلٍة الشؤوُ املالية واالقتصادية صصوص املزسوً  (10

ً بتعدين بعض أحلاً القاٌوُ رقي 2015( لشٍة 31بقاٌوُ رقي )

ً بإٌشاء وتٍظيي ِيئة البحزيَ لمىؤمتزات 2006( لشٍة 62)

ً بشأُ تٍظيي 1986( لشٍة 15واملعارض، واملزسوً بقاٌوُ رقي )

 42 ......................................................................الشياحة .......................

 101 .............................................. (2)ومحق التقزيز املذكور ووزفقاتْ  (11

 61 قزار اجملمص املوافقة عمى املزسوً بقاٌوُ املذكور ......................... (12

( 33ة تقزيز جلٍة اخلدوات صصوص املزسوً بقاٌوُ رقي )وٍاقش (13

ً بٍقن اختصاصات ووّاً اجملمص األعمى لمتدريب 2015لشٍة 

 61 املّين إىل صٍدوق العىن ...................................................................

 111 .............................................. (3)ومحق التقزيز املذكور ووزفقاتْ  (14

 72 قزار اجملمص املوافقة عمى املزسوً بقاٌوُ املذكور ......................... (15
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 الصفحة    

وٍاقشة تقزيز جلٍة اخلدوات صصوص وشزوع قاٌوُ بتعدين  (16

ً بشأُ 2006( لشٍة 78بعض أحلاً املزسوً بقاٌوُ رقي )

رتاح بقاٌوُ املقدً وَ التأوني ضد التعطن )املعد يف ضوء االق

 72 جممص الٍواب( ...................................................................................

 122 .............................................. (4)ومحق التقزيز املذكور ووزفقاتْ  (17

 زفض وشزوع القاٌوُقزار اجملمص املوافقة عمى توصية المجٍة ب (18

 80 ............................وَ حيث املبدأ ....................................... املذكور

 80 .................................. البحزيٍية مبٍاسبة يوً الصحافةاجملمص بياُ  (19

بقية بٍود جدوه األعىاه إىل وٍاقشة تأجين باجملمص  إخطار (20

 81 القادوة .................................................................................. ةجلمشا

   

   

   

   

   

   

  

 

 


