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جملس األعوان السابع والعشرون

جملس األمة الثامن عشر

الــدورة العادوة الثالثـــــــــــــــــة

جدول أعمال اجللسة الرابعة جمللس األعوان
املقرر عقدها يف متام الساعة الواحدة
من بعد ظهر ووم الثالثاء الواقع يف  91ربوع األول دنة  9441هجروة
املوافق  7192 /99 /72موالدوة
أوالً:

السؤؤلاا الدمؤؤن بؤؤم الؤؤا بكؤؤرله الؤؤنخطيب واؤؤر اللى ؤؤا يالديرؤؤ الؤؤ بكؤؤرله ي ؤؤ
الىراؤؤؤؤؤث يالاؤؤؤؤؤ ي ،الدكنم ؤؤؤؤؤث الدط ؤؤؤؤؤدم كهؤؤؤؤؤ اب ؤؤؤؤؤيا ال ؤؤؤؤؤك اله ؤؤؤؤؤر ه ؤؤؤؤؤه
ؤؤؤر
الددلهؤؤؤث ؤؤؤيك  ،ب كتكؤؤؤث يكطسؤؤؤلا ؤؤؤه ي ؤؤؤر ،ااؤؤؤنا خل ؤؤؤ  ،بؤؤؤم الدؤؤؤيا م ا
سؤؤؤؤ ي ر ن ير بلؤؤؤؤ ب نبرؤؤؤؤي ؤؤؤؤرر سؤؤؤؤلا وؤؤؤؤ ال ؤؤؤؤيا الدلسؤؤؤؤتث يبؤؤؤؤنؤ بسؤؤؤؤليل ث
الؤؤؤي اب ،اؤؤؤم بطر كط ؤؤؤر يالط م ؤؤؤ اؤؤؤتم ر يا رؤؤؤ ا اك الد رسؤؤؤلث لد ؤؤؤ كه ابوؤؤؤر
يا رر ث ال .

ثانواً:

اؤؤؤؤؤؤ اب اللم ؤؤؤؤؤؤث الدرل ؤؤؤؤؤؤث يا اط ؤؤؤؤؤؤر ث باؤؤؤؤؤؤ  )3كؤؤؤؤؤؤرب  2012/11/25اؤؤؤؤؤؤتر
باؤؤؤ يا اؤؤؤرمير بكؤؤؤنا لمؤؤؤرمير بؤؤؤ لث الؤؤؤن ا لسؤؤؤ ث  2012يالدكؤؤؤر بؤؤؤم بملؤؤؤ
ال ياب.
أمني عام جملس األعوان
خالد اللوزي

مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلث يل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ث ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي با ا ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ .
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ .
مس ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لث سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكر  ،ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ بمل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ياب ا خ
....................................................
مس ل ث إل بكرله ي
مسل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ث اىي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر بلسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث ا ااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث يالطلت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ير.
مس ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لث اىي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر يخرلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث ا ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ا ب م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ث.
مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلث بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ،ا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرب /الطلت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير
ه.
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