
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
فدد   عشدد  ودد ثينو  يدمددن د   نتااقدديد نوسادد  نوثيادددولددد     ثياددد نو مددن نور دد   نوثياددد  جلسدد ا نتع ديدددد  مجلددا نوادد ن عقددد 

     . م1078/سب مب   / 77 هد نوم نفق1440/ مح م / 7 ب ي دخ نتثادن من صبيح د م  نواصف   نوسيع  نوايش
 رئيس اجمللس  نائب    عبد السالم صاحل زابية برئاسة األخ /

 وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي : 

  نوددددددد       حسدددددددن عبددددددد ن  مقبدددددد و  7
 

 ايئدددددددددددد   ئدددددددددددددا نودددددددددددد   ن    ددددددددددددد  نوميوددددددددددددد  
 

 ل عبدددددددد نو ددددددد دم عقددددددد ن نألخ   طددددددد   1
 

   دددددددددددددددد  نولدمددددددددددددددد  نومدادددددددددددددددد   نو  مدادددددددددددددددي  
 

 نألخ  عبدددددددد ننوا دددددددد  ايصددددددد  نو مددددددددم 3
 

   ددددددددددددددددد  نو لطدددددددددددددددددط  نو اددددددددددددددددي ن نوددددددددددددددددد و 
 

 نألخ   عبددددددددد نو هددددددددي  دحددددددددد  نوددددددددد   4
 

   ددددددددددددددددددددددددددددد  نوصددددددددددددددددددددددددددددايع   نو جددددددددددددددددددددددددددددي   
 

 نألخ   محمدددددددددددددددد  حمدددددددددددددددد شددددددددددددددد  ا 5
 

 ايئددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددد  ن دن   نومحلدددددددددددددددددددددددددد  
 

 م نوددددددددد       هيشددددددددم محمددددددددد نوشددددددددي 6
 

  ئددددددددددددددددددددددددددددا مصددددددددددددددددددددددددددددلح  نو دددددددددددددددددددددددددددد نئ 
 

 نألخ   فدددددددددددددددد ند محمددددددددددددددددد نو مدددددددددددددددددم 7
 

   دددددددددددددددل   ن   نوميوددددددددددددددد  وقطدددددددددددددديع نوم ن ادددددددددددددد  
 

 نومهادددددددا  عبددددددد ن  حسددددددن نوشدددددديط  8
 

   دددددددددددددل   ن   نو لطدددددددددددددط  نو اددددددددددددي ن نوددددددددددددد و 
 

 نودددددددددد         ددددددددد م محمدددددددددد نو شدددددددددل  9
 

   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل   ن   نوميودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 

 نألخ   نمددددددددددددددن محمدددددددددددددد نومقطددددددددددددد ي 70
 

   نومحلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل   ن   ن دن  
 

 نألخ    حمددددددددددددددددد محمددددددددددددددددد حجدددددددددددددددد  77
 

   ددددددددددددل ططددددددددددديع نو لطددددددددددددط بددددددددددد  ن   نوميودددددددددددد  
 

  عدد من نومل صدن ف  نوجهي  نومااد   
 
 

ادـتم  اللـس    ) بسم اهلل الرمحن الرحيم.. ثم بادم الشعب (ـالرئيس اجللسة ب /وبعد أن أفتتح األخ 

جـدو    إىلالبنـدون التـالي     بإضـافة بعـد صحـحيحه   . ادلاضية وصادق عليـه .  للجلسةاحملضر التقروري  إىل

 . 2/2/13الفرتة  أعما 

من  اإلنقاذصقرور اللجنة ادلكلفة مبتابعة صنفيذ صوصيات اللس ادلتعلقة باالدتجواب ادلوجه حلكومة  -1

 األخ / عبده حممد بشر عضو اللس .

 اللس يف فرتة االنعقاد ادلاضية.لعقد جلسات االدتماع اليت أقرها  والتحضري األعداد -2

 

 2/2/2/13الرقـــن : 

 هـ1441/هحرم  / 7 التاريخ :

 م2118/ سبتوبر / 11 الووافق :

 االثنيناليـــــوم : 

 
 



2 

 

 2/2/13/ 2هحضر تقريري للجلسة 

 .  أمساؤهممن اإلخوة التالية  اإلعداد والتحضري جللسات االدتماعأقر اللس صشكيل جلنة ثم 

 نو نوددد نوا مدد    عبددد نوملددك نودد  د  7
 

 نألخ   ليوددددددددد مجدددددددد د نوصددددددددادي 77
 

 نو نوددد نوا مدد    محمددد علدد  م عدد  1
 

 نألخ    حمددددددددددد ايصدددددددددد  شدددددددددديد  71
 

 عدددددددد نم عبددددددددد ن  صدددددددد ح نألخ   3
 

 نألخ   صددددددددديوش طيددددددددددد نوشددددددددد ج  73
 

 نألخ   عبدددددددد ن  حسدددددددن لددددددددد ن  4
 

 نألخ   عبددددددددددد  محمددددددددددد نوادوددددددددددا 74
 

 شددددخنونألخ   اددديج   حمدددد ع ددددق  5
 

 نألخ    دددددددددنن علددددددد  دهشددددددد   75
 

 نألخ   بسدددددددددديم علدددددددددد  نوشدددددددددديط  6
 

 نألخ   نسددديما محمدددد طيسدددم عمددد  76
 

 نألخ    حمدددددددددددد  حمدددددددددددد نواددددددددددد د   7
 

 نألخ    حمدددددددد محمدددددددد نولددددددد تا  77
 

 نألخ    حمدددددددددد محمدددددددددد نوا دلددددددددد  8
 

 نألخ   عمدددددددد  صدددددددديوش د سددددددددين 78
 

 نألخ   محمددددددددددددد  مدددددددددددددن بيشددددددددددددي 9
 

 نألخ   عبددددددددددد  محمددددددددددد  دمددددددددددين 79
 

 نألخ   عبددددددددددد نوبددددددددددي ي د ددددددددددد  70
 

 نألخ    حمدددددددددد  حمدددددددددد نواقدددددددددي ي 10
 

درادة مشروع خطة اإلنفاق للموازنات صقروــر اللجنـــة اخلاصة ادلكلفـــة ب إىلبعد ذلك  ادتم  اللس 

 وأعضـا  رئـيس   اإلخـوة لسـة القادمـة رضـور    اجل إىل تهمناقشـ  وأرجـا م 2012 (دوسـم    –ووليو  )العامة 

 .احلكومة

 ,,  ظه نو نو نحد  باد نوجلس  ف  نوسيع  طد نا ه  
  ن  نوم فق ,,,

  دنئ   نوجلسي   ش  ن نألع ي  
 


