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جملس األعوان السابع والعشرون

جملس األمة الثامن عشر

الــدورة العادوة الثالثـــــــــــــــــة
جدول أعمال اجللسة الثامنة جمللس األعوان
املقرر عقدها يف متام الساعة الواحدة من بعد ظهر
ووم الثالثاء الواقع يف  32مجادى األوىل دنة  0441هجروة
املوافق  3102 /0/ 32موالدوة
================
أوالً:

ػوالً تأحكام الوادج ( )11هي الٌظام الذاخلٖ لوجلس األػ٘اى السؤال٘ي الوقذه٘ي هني بثن
هؼالٖ الذكتْس ُشام الخط٘ة:
أ -السننؤا الوْجننَ الننٔ هؼننالٖ ّصٗننش االتصنناالخ ّتكٌْلْج٘ننا الوؼلْهنناخ ،الوتضننوي
الثشٗذ األسدًٖ ّخذهاتَ ،أى الثشٗذ األسدًٖ كاى ٗقْم تتحص٘ فْات٘ش الكِشتاء الشِشٗح
لصالح ششكح الكِشتاء األسدً٘ح ّٗتقاضٔ ػوْلنح هٌابنثح لِنزٍ الةاٗنح ّأى ُنزا التشت٘نة
كنناى ٗسننِ ػلننٔ هشننتشك٘ي الشننشكح ّالوننْااٌ٘ي ُّننْ هننا اػتننادّا ػل٘ننَ الًتشنناس هكتننة
الثشٗننذ فننٖ جو٘ننغ ًننْاحٖ الوولكننح ،تقننْ الشننشكح تننأى الثشٗننذ األسدًننٖ أخن تالشننشّا الوال٘ننح
لالتفاب٘ح هوا أدٓ إلٔ الةائِا هي بث ششكح الكِشتاء األسدً٘حً ،نْد ت٘ناى هنا حنذا ّهنا بنام تنَ
الثشٗننذ األسدًننٖ تتشت٘ثنناخ جذٗننذج هننغ الشننشكح خػننادج ُننزٍ الخذهننح التننٖ تسننِ ك ٘ننشا ً ػلننٔ
الوْااٌ٘ي؟ ّاالجاتح ػلَ٘.

ب -السننؤا الوْجننَ الننٔ هؼننالٖ ّصٗننش الصننٌاػح ّالتجنناسج ّالتوننْٗي ،الوتضننوي ب٘ننام
ششكاخ القطاع الخاص فٖ الفتشج االخ٘شج تابت٘شاد تٌضٗي اّكتاى  10هي شنش أّسّتنا
ٗحتننْٕ ػلننٔ ًسننة ػال٘ننح هنني الحذٗننذ لشفننغ االّكتنناى هوننا تسننثة فننٖ اضننشاس لسنن٘اساخ
الوْااٌ٘ي ّصٗادج ابتِالكِا هي الثٌضٗي ،أى الثٌضٗي ٗحتْٕ ػلٔ ًسة ػال٘ح هي الحذٗذ
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هخالف للوؼاٗ٘ش الؼالو٘ح ،أسجْ التفض تتْض٘ح أى تن تقذٗش أّلٖ لوقذاس الخسائش التنٖ
تؼشض لِا الوْااٌ٘ي الوستؼلو٘ي تٌضٗي اّكتاى 10؟ ّاالجاتح ػلَ٘.
ثانواً:

كتنناب بننؼادج سئنن٘س هجلننس الٌننْاب رٕ الننشبن  24615/23/3الوننؤس ،2011/1/22
ّالوتضوي هْافقح هجلس الٌْاب الوْبش ػلٔ هششّع باًْى الؼفْ الؼنام لسنٌح ،2012
كوا ػذلَ هجلس األػ٘اى ابتٌادا ً ألحكام الوادج ( )54هي الٌظام الذاخلٖ.
أمني عام جملس األعوان
خالد اللوزي

ًسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخح :دّل ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ح سئ٘ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن س الننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ْصساء األفخ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن.
نننننننننننننننننننننننننننننن شم.
ًس نننننننننننننننننننننننننننننن خح :بننننننننننننننننننننننننننننننؼادج سئ٘ نننننننننننننننننننننننننننننن س هجل نننننننننننننننننننننننننننننن س الٌ نننننننننننننننننننننننننننننن ْاب األك
ش ....................................................
ًس خ ح :إلٔ هؼالٖ ّصٗ
ًسخ نننننننننننننننننننننننننن ح :ػطْفننننننننننننننننننننننننننح هننننننننننننننننننننننننننذٗش ػننننننننننننننننننننننننننام هؤبسننننننننننننننننننننننننننح اخراػننننننننننننننننننننننننننح ّالتلفضٗ نننننننننننننننننننننننننن ْى.
ًس نننننننننننننننننننننننننننن خح :ػطْفننننننننننننننننننننننننننننح هننننننننننننننننننننننننننننذٗش ػننننننننننننننننننننننننننننام ّكالننننننننننننننننننننننننننننح األًثنننننننننننننننننننننننننننناء األسدً٘ نننننننننننننننننننننننننننن ح.
ًسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخح :هننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذٗش دائنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننشج األخثنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناس /التلفضٗننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننْى
ٖ.
األسدً
ًس خ ح :بؼادج سئ٘س تحشٗ ش جشٗ ذج ...............................................
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