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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 جملس األمــــــــــة  التاسع عشر                     ن          والعشرالثامن و جملس األعيان

 األولــــــــــــــى   الــدورة  العادوــــة 

 

 جمللس األعيان الثانية جدول أعمال اجللسة 

 احلادوة عشرةاملقرر عقدها يف متام الساعة  

 هجروة8113سنة   ربيع االخر  81الواقع يف   الثالثاءووم   من صباح 

 ميالدوة3238/ 88/ 33  املوافق
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 سم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

  التاسع عشر  األمــــــــــة  جملس              ن              والعشرو الثامن جملس األعيان

 األولــــــــــــــى   ة ــــالــدورة  العادو

 

 جمللس األعيان الثانية جدول أعمال اجللسة 

 احلادوة عشرةاملقرر عقدها يف متام الساعة  

 هجروة8113سنة  ربيع االخر   81الواقع يف  الثالثاء ووم   من صباح 

 ميالدوة3238/ 88/ 33  املوافق

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

 تقرٌر لجٌح وضع صٍغح الرد على خطثح العرظ الطاهً.تالوج   :أولا 

 .يرجى العلن اى صيغة الرد الورفقة لطالعكن وهقيدة التداول

ا:  :واالًضوام هي عضوٌح اللجاى  ًطحابالا اخطلث :ثاًيا
طلببة اًضببوام الببى لجٌببح الطببٍااح وال ببرا   و عضببوٌح طلببة اًطببحاب هببي .2

قثببم هعببالً الطببٍ ج  اتحببح الصببحح والثٍ ببح والطببداى هقب م هببي عضبوٌح لجٌببح 

 .ال تاش

طلببة اًطببحاب هببي عضببوٌح لجٌببح الطببٍااح وال ببرا  هقبب م هببي قثببم ضببعادج  .0

 ال ك و  هاٌم عثٍ اخ.

هي عضوٌح لجٌح الطاقح والثروج الوع ًٍح وطلة اًضوام البى اًطحاب طلة  .3

 عضوٌح لجٌح ال رتٍح وال علٍن هق م هي قثم ضعادج ال ك و  جو ج استوى.

عضبوٌح لجٌبح هثباد ج الحبوا  البوطًٌ ال بثاتً هقب م هبي  طلة اًضوام البى .4

 .قثم ضعادج الطٍ ج ااطاى تركاخ
 

 

 

صببحح الطلببة اًضببوام الببى عضببوٌح اللجٌببح الوالٍببح واالق صببادٌح ولجٌببح  .5

                          والثٍ ببح والطببداى ولجٌببح الطببٍااح وال ببرا  هقبب م هببي قثببم ضببعادج الطببٍ 

 هازى د وزٍ.

عضبوٌح لجٌبح ال رتٍبح وال علبٍن ولجٌبح الصبحح والثٍ بح طلة اًضبوام البى  .6

 والطداى هق م هي قثم ضعادج الطٍ ج  ٌوا ًاصٍف تط وى.
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لجٌبح الصبحح والثٍ بح و لجٌبح ال رتٍبح وال علبٍن طلة اًضبوام البى عضبوٌح .7

والطببداى ولجٌببح العوببم وال ٌوٍببح االج واعٍببح هقبب م هببي قثببم ضببعادج الطببٍ  

 جوٍم الٌوري.
 

 
 

 األعياىأهيي عام هجلس 

 علي الزيود                

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 ـن.ـبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدولــبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببـح   ٍــبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببـص البببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببـوز ا  ا   ـ :ًطببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ح
 

 ـرم.ــــــــــــببببببببببببببببببببببببببببببضببببببببببببببببببببببببببببببعادج   ٍـببببببببببببببببببببببببببببببـص هجلـببببببببببببببببببببببببببببببـص الٌـببببببببببببببببببببببببببببببـواب ا ك ح:ــــــببببببببببببببببببببببببببببببـ ًط
 

 ................................إلى هعالً وزٌــــــــــــر .................... ـح:ـــــــ ًط
 ـح: عطو ببببببببببببببببببببببببببح هبببببببببببببببببببببببببب ٌر عببببببببببببببببببببببببببام ه ضطببببببببببببببببببببببببببح ا  اعببببببببببببببببببببببببببح وال ل سٌـببببببببببببببببببببببببببـوى.ــــــببببببببببببببببببببببببببًط 

 

  ح: عطو ببببببببببببببببببببببببببببح هبببببببببببببببببببببببببببب ٌر عببببببببببببببببببببببببببببام وكالببببببببببببببببببببببببببببح ا ًثببببببببببببببببببببببببببببا  ا  دًٍـــببببببببببببببببببببببببببببـح.ــــببببببببببببببببببببببببببببـًط
 

: هبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ٌر دا بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرج ا خثببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا   ال ل سٌببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوى ًطببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ح
 ً.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  دًــــــــــــــــ

 ......................... ــح: ضعادج   ٍص تحرٌـر جرٌــــ ج .......................ــًط

 


