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جملس األعوان السابع والعشرون

جملس األمة الثامن عشر

الــدورة العادوة الثالثـــــــــــــــــة
جدول أعمال اجللسة التاسعة جمللس األعوان
املقرر عقدها يف متام الساعة الثانوة عشرة ظهر
ووم االربعاء الواقع يف  51مجادى اآلخرة سنة  5441هجروة
املوافق  0152 /0/01موالدوة
================
أوالً:
ثانواً:

طلبببن حاضببب عض يبببل ػنبببالدت حةلو بببت ح ح دبببت طلبببن حانبببىعع حةبببل ػنبببالدت حةلو بببت
حةىعةيت ح قتصع دت يقدع يل قبل يؼعةي حةىه دس ي ير صالبر.
ػىالً بأحكعع حةىع ة ( )91يل حة ظعع حةدحخلي ةىولش حألػيعن-:
أ -حةضؤحةيل حةىقدييل يل قبل يؼعةي حةدكتال هشعع حةخطين :
 .1حةضببؤحا حةىال ببى حةببل يؼببعةي ادببر ح وصببع ث وك الةال يببع حةىؼلاليببعث حةىتنببىل
حةبردد حأل اي خديعوى إن حةبردد حأل اي كعن دقالع بت صيل فالحوير حةكهربعء حةشهردت
ةصعةح شركت حةكهربعء حأل ايت دتقعضل ػىالةبت ي عصببت ةهبه حةاعدبت إن هبهح حةترويبن
كببعن دضببهل ػلببل يشببتركيل حةشببركت حةىببالحط يل هببال يببع حػتببع ح ػليببى اتشببع يكتببن
حةبردد في ىيغ االححي حةىىلكت وقالا حةشركت بأن حةبردد حأل اي أخل بعةشبر ط حةىعةيبت
ةالوفعقيت يىع أ ى إةل حةاعئهع يل قبل شبركت حةكهرببعء حأل ايبت ابال بيبعن يبع حبد يبع
قعع بى حةبردد حأل اي بترويبعث دددة يغ حةشركت إلػبع ة هبه حةخديبت حةتبي وضبهل ك يبرح ً
ػلل حةىالحط يل؟ ح عبت ػليى.
 .2حةضببؤحا حةىال ببى حةببل يؼببعةي ادببر حةصبب عػت حةتوببع ة حةتىببالدل حةىتنببىل قيببعع
شركعث حةقطعع حةخعص في حةفترة ح خيرة بعصتيرح ب زدل أ كتعن  90يل شبر أ ببع
د تببالع ػلببل اضببن ػعةيببت يببل حة ددببد ةرفببغ ح كتببعن يىببع وضبببن فببي أضببرح ةضببيع حث
حةىالحط يل ادع ة حصتهالكهع يل حةب زدل أن حةب زدل د تالع ػلل اضن ػعةيت يل حة ددد
يخعةف ةلىؼعدير حةؼعةىيت أ ال حةتفنل بتالضيح إن وم وقددر أ ةي ةىقدح حةخضعئر حةتبي
وؼرض ةهع حةىالحط يل حةىضتؼلىيل ب زدل أ كتعن 90؟ حإل عبت ػليى.
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ثالثاً:

ض -حةضبببببؤحا حةىقبببببدع يبببببل قببببببل يؼبببببعةي حةىه بببببدس ػبببببعطف حةتبببببل حةىال بببببى حةبببببل
يؼببعةي ادببر حةدحخليببت حةىتنببىل هببل وال ببد حصببترحويويت ط يببت شببعيلت ةىكعف ببت فببت
حةىخد حث حةىؤثرحث حةؼقليت يل هبي حةوهبعث حةىكلفبت بت فيبههع يتعبؼتهبع بيبعن حألثبر
حةهع ححدثتى في ههح حةىوعا ةاعدت وع دخى ؟ ح عبت ػليى.
قرح ح حةلو ت حةىعةيت ح قتصع دت:
 .1قبببببرح قبببببم ( )5وبببببع د  2019/1/29بشبببببأن يشبببببر ع قبببببعاالن يؼبببببدا ةقبببببعاالن
حةب الك ةض ت  2015حةىؼع يل يولش حة الحض.
 .2قبببببرح قبببببم ( )6وبببببع د  2019/2/17بشبببببأن يشبببببر ع قبببببعاالن يؼبببببدا ةقبببببعاالن
يؤصضت ضىعن حةال حئغ ةض ت .2018

أمني عام جملس األعوان
خالد اللوزي

اضبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببخت :ة ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ت ئي ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ش حةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الا حء حألفخ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب م.
بببببببببببببببببببببببببببببب رع.
اض بببببببببببببببببببببببببببببب خت :صببببببببببببببببببببببببببببببؼع ة ئي بببببببببببببببببببببببببببببب ش يول بببببببببببببببببببببببببببببب ش حة بببببببببببببببببببببببببببببب الحض حألك
ر ....................................................
اض خ ت :إةل يؼعةي اد
اضخ بببببببببببببببببببببببببب ت :ػطالفببببببببببببببببببببببببببت يببببببببببببببببببببببببببددر ػببببببببببببببببببببببببببعع يؤصضببببببببببببببببببببببببببت حإل حػببببببببببببببببببببببببببت حةتلفزد بببببببببببببببببببببببببب الن.
اض بببببببببببببببببببببببببببب خت :ػطالفببببببببببببببببببببببببببببت يببببببببببببببببببببببببببببددر ػببببببببببببببببببببببببببببعع كعةببببببببببببببببببببببببببببت حألابببببببببببببببببببببببببببببعء حأل اي بببببببببببببببببببببببببببب ت.
اضبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببخت :يببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببددر حئبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرة حألخبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببع  /حةتلفزدببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالن
ي.
حأل ا
اض خ ت :صؼع ة ئيش و رد ر رد دة ...............................................
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