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 الصفحة    

 8 ..........................ديباجة املطبطة ....................................................... ( 1

 12 ......................................................... تالوة أمساء األعطاء املعتذريَ ( 2

 13 ..........................وطبطة اجلمضة الضابقة .................. التصديق عمى ( 3

بقاٌوُ بشأُ احتياطي األجياه االقرتاح إخطار اجملمط بإحالة  ( 4

القادوة، واملقدً وَ أصخاب الضعادة األعطاء: رضا عبداهلل فزج، 

وجواد حبيب اخلياط، ومسري صادق البخارٌة، وبضاً إمساعين 

 13 .وداله جاصي الشايد;  إىل جلٍة الشؤوُ املالية واالقتصادية البٍىخىد، 

جلٍة املزافق العاوة والبيئة خبصوص املزصوً بقاٌوُ وٍاقشة تقزيز  ( 5

ً بتعدين بعض أحلاً املزصوً بقاٌوُ رقي 2015لضٍة  (26رقي )

 13 ............... ً بشأُ إٌشاء وتٍظيي املٍاطق الصٍاعية1999( لضٍة 28)

 106 .............................................. (1)ومخق التقزيز املذكور ووزفقاتْ  ( 6

 39 .........................املوافقة عمى املزصوً بقاٌوُ املذكور  قزار اجملمط ( 7

تقزيز جلٍة الشؤوُ اخلارجية والدفاع واألوَ الوطين وٍاقشة  ( 8

ق عمى الربوتوكوه املعده التفاقية خبصوص وشزوع قاٌوُ بالتصدي

وزاكش إلٌشاء وٍظىة التجارة العاملية بإضافة اتفاقية تضّين التجارة 

( لضٍة 79)أ(( وَ االتفاقية، املزافق لمىزصوً رقي ) 1إىل املزفق )

2015ً ................................................................................................ 39 
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 الصفحة    

 116 .............................................. (2)ومخق التقزيز املذكور ووزفقاتْ  ( 9

 41 قزار اجملمط املوافقة عمى وشزوع القاٌوُ املذكور وَ حيث املبدأ ... (10

 43 ...........  ْوشزوع القاٌوُ املذكور يف جمىوعقزار اجملمط املوافقة  (11

قشةةة تقزيةةز جلٍةةة الشةةؤوُ التشةةزيعية والقاٌوٌيةةة خبصةةوص وشةةزوع  وٍا (12

ً ٢٧٩١( لضةةٍة ٣قةةاٌوُ بتعةةدين بعةةض أحلةةاً املزصةةوً بقةةاٌوُ رقةةي ) 

بصةةيهتْ »بشةةأُ الزصةةوً القطةةااية، )املعةةد يف ضةةوء االقةةرتاح بقةةاٌوُ      

 43  ........................................................... املقدً وَ جممط الٍواب( «املعدلة

 134 ............................................................... (3)ومخق التقزيز املذكور  (13

 64 ..قزار اجملمط املوافقة عمى وشزوع القاٌوُ املذكور وَ حيث املبدأ ... (14

 67 ...........  ْوشزوع القاٌوُ املذكور يف جمىوعقزار اجملمط املوافقة  (15

تقزيةةز جلٍةةة الشةةؤوُ املاليةةة واالقتصةةادية خبصةةوص االقةةرتاح    وٍاقشةةة  (16

بقةةاٌوُ بإٌشةةاء ا يئةةة العاوةةة لالصةةتدىار، واملقةةدً وةةَ صةةعادة العطةةو        

 67 . ................................................................... الضيد درويش أمحد املٍاعي

 149 .............................................. (4)ومخق التقزيز املذكور ووزفقاتْ  (17

املذكور إىل المجٍة ملشيد وَ  بقاٌوُ قزار اجملمط إعادة االقرتاح (18

 82 ......................................................................................الدارصة  .......
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 الصفحة    

تقزيةةز جلٍةةة  ةةؤوُ املةةزأة والطفةةن خبصةةوص االقةةرتاح بقةةاٌوُ   وٍاقشةةة  (19

ً، واملقةدً  2012( لضةٍة  37بتعدين قاٌوُ الطفن الصادر بالقاٌوُ رقي )

وةةةَ أصةةةخاب الضةةةعادة األعطةةةاء: د. جّةةةاد عبةةةداهلل الفاضةةةن، وسِةةةوة 

حمىةةةد اللةةةوار ، ود. عبةةةدالعشيش حضةةةَ أبةةةن، وفاطىةةةة عبةةةداجلبار   

 82 ................................................................ وش  فايشاللوِجي، وِالة ر

 162 ............................................. (5)ومخق التقزيز املذكور ووزفقاتْ  (20

املذكور إىل المجٍة ملشيد وَ  بقاٌوُ قزار اجملمط إعادة االقرتاح (21

 91 ......................................................................................الدارصة  .......

وٍاقشة تقزيز جلٍة الشؤوُ اخلارجية والدفاع واألوَ الوطين  (22

وَ قاٌوُ العقوبات  353خبصوص االقرتاح بقاٌوُ بإلهاء املادة 

ب ً واملقدً وَ أصخا1976لضٍة  15الصادر مبزصوً بقاٌوُ رقي 

مخيط محد الزويخي، والضعادة األعطاء: خالد حمىد املضمي، 

الدكتور عبدالعشيش عبدالممْ العجىاُ، ومحد وبارك الٍعيىي، و

 92 ......................................................... وفاطىة عبداجلبار اللوِجي

 170 .............................................. (6)ومخق التقزيز املذكور ووزفقاتْ  (23

قزار اجملمط إعادة االقرتاح بقاٌوُ املذكور إىل المجٍة ملشيد وَ  (24

 104 ......................................................................................الدارصة  .......

 
  

 


