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جملس األعوان السابع والعشرون

جملس األمة الثامن عشر

الــدورة العادوة الثالثـــــــــــــــــة
جدول أعمال اجللسة األوىل جمللس األعوان
املقرر عقدها بعد االنتهاء من مرادم افتتاح الدورة العادوة الثالثة
ظهر ووم األحد الواقع يف  5صفر دنة  0441هجروة
املوافق  8102 /01 /04موالدوة

******************

أوالً :تالالال وو مالالالق ال الالاليم الاالالالييم االالالةذا أ ماالالالاد ال الالاليو
الةظاد الذاخلي.

مالالالق المالالالادو  3مالالالق

ثانواً :اإلراداي الملايى الساميى:

 .1ت وو االرادو الملايى السالاميى المتمالمةى الل الالذورو االاالتثةاميى لمجلال ا مالى
اعتهارا أ مق يىد ا مذ المىا ق للث ثيق مق شهي ايلىل اةى  2012مي ديى.

ا مالالى الالي

 .2تال وو االرادو الملايالالى السالالاميى المتمالالمةى جرجالا اجتمالالاة مجلال
دورته العاديى متى تاريخ .2012/10/14
 .3ت وو االرادو الملايى الساميى المتمالمةى دعالىو مجلال ا مالى الالى االجتمالاة
ي دورته العاديى اعتهارا أ مق يىد ا مذ الىاقع ي اليانع عشالي مالق شالهي
تشييق ا ول اةى .2012

السالالامي عم ال أ نكماالالاد

ثالثاً :انتخالالال لجةالالى لىيالالع لالاليعى الالاليد علالالى خ هالالى العالالي
المادو  5مق الةظاد الذاخلي.
رابعاً :انتخالالال ماتالالم المجل ال عم ال أ نكماالالاد ال الاليو ل مالالق المالالادو  6مالالق الةظالالاد
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الذاخلي:
 انتخال الةامم ا ول والةامم الثاني لليمي .ل -انتخال مساعذيق لليمي .
أمني عام جملس األعوان
خالد اللوزي

نس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخى :دولــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـى رميــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـ ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـى را ا خــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـم.
نســــــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـخى :ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعادو رميـ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـ مجلـ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـ الةـ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـىال ا ــــــــــــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـيد.
نســـــــخـى :جلى معالي و يــــــــــــي ....................................................
نسخــــــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـى :ع ى الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذيي ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد م اس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى اإلراع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى والتل يـ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـى .
نســــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـخى :ع ى الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذيي ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد و ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى ا نه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ا ردنيـــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـى.
نسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخى :مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذيي دامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليو ا خهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار /التل يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى
ا ردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
نســخــى :اعادو رمي تحييـي جييــــذو ................................................
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