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جملس األعيان السابع والعشرون

جملس األمة الثامن عشر

الــدورة العادوة الثالثـــــــــــــــــة
جدول أعمال اجللسة الثانية جمللس األعيان
املقرر عقدها يف متام الساعة احلادوة عشرة
من صباح ووم األحد الواقع يف  23صفر دنة  2441هجروة
املوافق  3122 /21 /32ميالدوة

******************
أوالً :تالالةوح اارادح الولةٍالالخ الضالالبهٍخ الوتبالالوٌخ قجالالىل اصالالتلبلخ هعالالبلً الالالذ تىر ثضالالبم صالالوٍ
التلهىًً هي عبىٌخ هجلش األعٍبى اعتجبرا ً هي تبرٌخ .2012/10/11

ثانياً :تةوح تل ٌ لجٌخ وضع صٍغخ ال د على خطجخ الع ط الضبهً.
" يرجى العلم أن صيغة الرد المرفقة الطالعكم ومقيدة التداول "
ثالثاً :اًتخبة أعببء لجبى الوجلالش عوالةً ثحكةالبم الوالبدح ( )11هالي الٌاالبم الالذاخلً وكضالت
الةشف الو فق -:
أ .اللجٌخ اللبًىًٍخ.
ة .اللجٌخ الوبلٍخ واالقتصبدٌخ .
ج .لجٌخ الشؤوى الع ثٍخ والذولٍخ والوغت ثٍي.
د .اللجٌخ االدارٌخ.
ٍ .لجٌخ الت ثٍخ والتعلٍن.
و .لجٌخ االعةم والتىجٍَ الىطًٌ .
ز .لجٌخ الصحخ والجٍئخ والضةبى.
ح .لجٌخ الزراعخ والوٍبٍ.
ط .لجٌخ العول والتٌوٍخ االجتوبعٍخ.
ي .لجٌخ الطبقخ والث وح الوعذًٍخ.
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ك .لجٌخ الضٍبكخ والت اث.
ل .لجٌخ الخذهبد العبهخ.
م .لجٌخ الح ٌبد وكلىق الوىاطٌٍي .
ى .لجٌخ فلضطٍي.
س .لجٌخ الو أح.
ع .لجٌخ الثلبفخ والشجبة وال ٌبضخ.

أمني عام جملس األعيان
خالد اللوزي

ًض الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخخ :دول الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خ رئٍ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ش ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ىزراء األفخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ن.
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال م.
ًض الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خخ :ص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعبدح رئٍ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ش هجل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ش الٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ىاة األ
....................................................
ًض خ خ :إلى هعبلً وزٌ
ًضخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خ :عطىف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ ه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذٌ ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبم هؤصض الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ ااراع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ والتل زٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ىى.
ًض الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خخ :عطىف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ ه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذٌ ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبم و بل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ األًج الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبء األردًٍ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خ.
ًضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخخ :هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذٌ دائالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ح األخجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبر /التل زٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىى
ً.
األردً
ًض خ خ :صعبدح رئٍش تح ٌ ج ٌ ذح ................................................
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