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جملس األعوان السابع والعشرون

جملس األمة الثامن عشر

الــدورة العادوة الثانوــــــــــــــــــــة
جدول أعمال اجللسة الرابعة جمللس األعوان
املقرر عقدها يف متام الساعة الثانوة عشرة
ظهر ووم االحد الواقع يف  02ربوع اآلخر دنة  9341هجروة
املوافق  0292/9/7موالدوة

أوالً:

ثانواً

******************
عوالال ب بكامالالام الوالالادة  )11هالالي الٌمالالام الالالذاجلس لوجلالال ا عيالالاى السالاللال الو الالذم هالالي
قبالالالع دالالالعادة السالالاليذة ُيكالالالا الٌجالالالاس ّالوْجالالالَ لالالال هعالالالالس ّصيالالالش الٌ الالالع ،الوتضالالالوي
هْض الالالْ تحكي الالالض امدالالالالتثواس ّصي الالالادة تٌاقسالالالاليت امسدى اقليوي الالالا ب ّعالويالالالالا ب م ب الالالذ هالالالالي
تحسالاليي ة الالبمت الس الالم الحذيذي الالت  ،ه الالاُس جاالالت الحمْه الالت ق الالس ُ الالزا امتج الالاٍ ؟ ّه الالاُس
تْجِاث الحمْهت هي اجع تخكيض كلف الٌ ع بماقت اةمالَ؟ ّاإلجابت عليَ.

قشاس لجٌت الااقت ّالثشّة الوعذًيت سقن  )1تاسيخ  ،2012/12/22بشكى هشاسيع ال ْاًيي التاليت:

 .1هششّ قاًْى هعذل ل اًْى التصذيق عل اتكاقيت اهتيالاص الت ايالش السالاحس للصالخش
الضيتس بيي امْهت الوولمت امسدًيت الِاةويت هوثلت بسلات الوصادس الابيعيالت ّالشالشكت
السعْديت العشبيت للصخش الضيتس لسٌت .2012
 .2هششّ قاًْى هعذل ل اًْى التصذيق عل اتكاقيت اهتيالاص الت ايالش السالاحس للصالخش
الضيتس بيي امْهت الوولمت امسدًيت الِاةويت هوثلالت بساللات الوصالادس الابيعيالت ّةالشكت
المشك الذّليت للبتشّل الخاصت الوساُوت الوحذّدة لسٌت .2012
 .3هششّ قاًْى الوشت اث البتشّليت لسٌت .2012

أمني عام جملس األعوان
خالد اللوزي
ًس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخت :دّل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ت س ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ْصسا ا قخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ن.
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال شم.
ًس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خت :د الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعادة س ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال هجل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ْا ا ك
ش ....................................................
ًس خ ت :ل هعالس ّصي
ًسخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ت :عاْق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذيش ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام هلدس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت اإلراع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ّالتلكضي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ْى.
ًس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خت :عاْق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذيش ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام ّكال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ا ًب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ا سدًي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ت.
ًسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخت :هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذيش دا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالشة ا جبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاس /التلكضيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالْى
س.
ا سدً
ًس خ ت :دعادة س ي تحشي ش جشي ذة ................................................
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