بسم اهلل الرمحن الرحيم
جملس األمة الثامن عشر

جملس األعوان السابع والعشرو ن
الــدورة العادوة الثانوــــــــــــــة

جدول أعمال اجللسة األوىل جمللس األعوان
املقرر عقدها بعد االنتهاء من مرادم إفتتاح الدورة العادوة الثانوة
من ووم االحد الواقع يف  32صفر دنة  9321هجروة
املوافق  3192 /99 /93موالدوة
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جملس األمة الثامن عشر

جملس األعوان السابع والعشرون
الــدورة العادوة الثانوــــــــــــــــــــة

جدول أعمال اجللسة األوىل جمللس األعوان
املقرر عقدها بعد االنتهاء من مرادم إفتتاح الدورة العادوة الثانوة
من ووم االحد الواقع يف  32صفر دنة  9321هجروة
املوافق  3192 /99 /93موالدوة

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

أوالً :تالالالموة لالالاله الرالالالندن الحالالالني
الىظا الذاخلي.

الالالىذا

حالالالا الفرالالالنة من لالالاله المالالالادة م 3لالالاله

ثانواً :اإلرادات الملحية:
 .1تالالموة االرادة الملحيالالة السالالالية المتضالالمىة ةالالال الالالذورة اال الالتثىا ية لمجل ال
ا لالالة اعترالالارا لالاله والالراح يالالم اال الالذ المماةالالن للثال ال ع الالن لالاله ال ن د
ىة  2012ليمدية.
 .2تالموة االرادة الملحيالالة السالالالية المتضالالمىة إرجالا اجتمالالاج لجلال ا لالالة ةالالي
دورته العادية تى تاريخ .2012/11/12
 .3تموة االرادة الملحية السالية المتضالمىة دعالمة لجلال ا لالة الالى االجتمالاج
ةالالي دورتالاله العادي الة اعترالالارا لالاله يالالم اال الالذ الما ال ةالالي الثالالاوي ع الالن لالاله
ت نيه الثاوي ىة .2012

ثالثاً :اوتخا لجىة لمض ويغة الند علالى خبرالة العالنم عمالم ام حالا المالادة م5
له الىظا الذاخلي.
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أمني عام جملس األعوان
خالد اللوزي

وس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخة :دول الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ة ر ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال م را ا ةخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال .
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ن .
وس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خة :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعادة ر ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لجل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الى الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ما ا
ن ....................................................
وس خ ة :إلى لعالي و ي
وسخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ة :عبمة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذين ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ل س الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة اإلراع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة والتلف ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال من.
وس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خة :عبمة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذين ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا و ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ا ور الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ا ردوي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ة.
وسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخة :لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذين دا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنة ا خرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار /التلف يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمن
ي.
ا ردو
وس خ ة :عادة ر ي تحني ن جني ذة ................................................
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