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الجالجة مً املادة األوىل مً االتفاقية العزبية ملكافخة اإلرٍاب، 

; إىل جلية الشؤوٌ و2015( لضية 77املزافق للنزصوو رقه )

 17 ......................................................اخلارجية والدفاع واألمً الوطين 

مشزوع قاىوٌ بشأٌ شزاكات االصتجنار جمللط بإحالة إخطار ا ( 6

; إىل و2015( لضية 53احملدودة، املزافق للنزصوو امللكي رقه )

 17 ....................................................جلية الشؤوٌ املالية واالقتصادية ..

مشزوع قاىوٌ بشأٌ قواعد التضجيل إخطار اجمللط بإحالة  ( 7

)املعد يف ضوء االقرتاح بقاىوٌ  ،اخلاصة بالضفً الصغريةمة والضال

 17 .............; إىل جلية املزافق العامة والبيئة املقدو مً جملط الشورى(
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املقدمة مً أصخاب الضعادة األعطاء: إخطار اجمللط بالزصالة  ( 8

ٍالة رمشي فايش، والدكتورة جَاد عبداهلل الفاضل، وسٍوة 

، والدكتور عبدالعشيش حضً أبل، والدكتور حمند الكواري

حمند علي حضً علي، بشأٌ طلب صخب االقرتاح بقاىوٌ بتعديل 

و بشأٌ الفخص 2004( لضية 11بعض أحكاو القاىوٌ رقه )

 17 ......................................... الطيب للنقبلني على الشواج بني اجليضني
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مشرزوع قراىوٌ بالتصررديق   فة ىَائيرة علررى  صر قرزار اجمللرط املوافقررة ب   (10

على الربوتوكول املعدل التفاقية مرزاك  إلىشراء ميةنرة التجرارة     

)أ(( مرررً  1العامليرررة بإضرررافة اتفاقيرررة تضرررَيل التجرررارة إىل املزفرررق )   
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مشزوع قاىوٌ بتعديل بعرض  قزار اجمللط املوافقة بصفة ىَائية على  (11

و بشرررأٌ الزصررروو  1972( لضرررية 3أحكررراو املزصررروو بقررراىوٌ رقررره )  

املقردو   «بصريغتُ املعدلرة  »القطائية، )املعد يف ضوء االقرتاح بقاىوٌ 

 19 ............................................................................. مً جملط اليواب(
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تقزيز جلية الشؤوٌ التشزيعية والقاىوىية خبصوص مشزوع مياقشة  (12

و بشأٌ 2005( لضية 26قاىوٌ بتعديل بعض أحكاو القاىوٌ رقه )

اجلنعيات الضياصية، )املعد يف ضوء االقرتاح بقاىوٌ املقدو مً 

 19 ................................................................................جملط الشورى( .

 54 ............................................................... (1)ملخق التقزيز املذكور  (13

 41 ....قزار اجمللط املوافقة على مشزوع القاىوٌ املذكور مً حيح املبدأ . (14
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( لضية 21لصادر باملزصوو بقاىوٌ رقه )واملؤصضات اخلاصة، ا
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 48 الشورى( .............................................................................................
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