
  

               

 األهاًت العاهت        

           دائرة الجلساث وشؤوى األعضاء   

               

              

 عشنر الرابن  وينمن  دور االنققناد السنن الثانينةلمندورة  لثنةالثا من  التتنرة الحادية عشرة جمسته االعتيادية مجمس النوابعقد  
    . م2019/ اكتوبر / 28 هن الموافق1441/ صتر / 29 بتاريخ االثني  صباح يومم   والنصف الساعة القاشرة

 مرئيس الوجلس  عبد السالم صالح زابيت                           ًائب  /برئاست األخ   

مادؿمعماجمللسمإىلماظلؤالماملوجهمعنماألخم/مسليمحممدماظزمنمسضوماجمللسمظألخم/موزؼرماظعدلممحوث

بداؼةمغلفلماظشكرمواظؿقددؼرمظلقضد عمسلدىمدورلماظكدؾظم مزدلمػدرلماظظدرو مالرجدةموغلؿدز محرصود ممممممممممم

 (مواظقواغنيماظن صرةمذاتماظصلةمصقطمغؿل علمسنم:٩٤١ظلددؿورموهدؼدامامل دةم)ب دؿقالظوةماظقض عموصق م

  أدؾ بمرولمصرتةماظقض ؼ ماملنظدورةمظدداماظقضد عملكؿلدجمدرجد تماظؿق ثديمحودثمضػند  مضضد ؼ مممممممممم

وبلؾبمرولماظفرتةمأدامإىلمتطوراتمبنيمأررا ماظنزاعموعنه مإىلمتأثرمأصق بماظقض ؼ مع دؼد مبلدؾبممم

ؼصرصه ماظشكصمملؿ بعةمضضوؿهموملمتصدرمبعضماألحك  مإالموضدمب عمع مميلكدهمواصدؾ مممماملص رؼجماظيت

صقظامأوماصوبمحب ظةمغفلوهمسلىمأضلمتقدؼرموػن  معنمؼقؾعونم ماظلفونمأذهرمبلماظدؾعضمددنواتممم

 . وملمتعقدمجللةمواحدلمظلنظرم مضض ؼ ػم

   ؼ مبصورةمددرؼعةموهدددمأغدواعماظقضد ؼ مممممػلمبإعك نموزارةماظعدلموثعمآظوةمعزعنةممتكفلمإن زماظقض

واظفرتةماظزعنوةمطقدمأسلىم ممبق عماظقضوةمظداماحملكمةماملكؿصةمعنرمدخوهلد موحؿدىمصددورمالكدمممممم

عع غ ةماملوارننيماظرؼنمؼشكونموبصورةمعلدؿمرةمسدنمردولمممم صوه م مصرتةمزعنوةمحمددةمظعله مختفجمعن

وطـ صةماظقض ؼ موضلةماظقضد ةمواظشدعبماملؿكصصدةمممأ مممممصرتةماظؿق ثيمععمسلمن مامللؾقمب ظظرو مامل دؼة

أنمػن  متشرؼع تموظوائ متنفورؼةمبهراماخلصوصمظكنه مملمتنفرماومملمؼؿمماظؿقوددمبهد مألددؾ بمسددلممممم

غأعددلماظؿوثددو مإنموجدددتمحؿددىمؼددؿممهدؼدددماظلددؾبمالقوقدديم متددأخظماظؾددتم ماظقضدد ؼ موسمددلم

اظلفن عمأثن عموبعدماحمل طمةموعنمموأخظًامع مػيمآظوةمإرالقممماملع جل تماملمكنةمعنمضؾلمموزارةماظعدل

 اجلهةماملكوظةمبرظكمممػي

 

إىلماظلؤالماملوجهمعنماألخم/مسؾدماظرمحنمحلنيماجلم سيمسضوماجمللسمظألخم/موزؼرممطم مادؿمعماجمللس

م:محولماظنفطمواملع دن

 يماإلجراعاتماظيتماخترته ماظوزارةماظنفطوةماملؿكررةماملف جؽةموع ػماألدؾ بمالقوقوةموراعماألزع ت

وذرطةماظنفطمظلؿكفوجمعنمعع غ ةماملوارننيم معق بلمالص رماخل غقماظريمتفرثهمدولمه ظجم
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 14/2/3/ 11هحضر تقريري للجلست 

اظعدوانمسلىماظؾالدمعنرمع مؼق ربممخسمدنواتمسلىماالدؿظادموعنه ماظنفطمبكلمعشؿق تهمواظريم

 وأسم لمطلمذرائ ماجملؿمعمممةأثرمطـظًاملعوش

 اظوزارةمواظشدرطةمظؿدوصظماملشدؿق تماظنفطودةمممممع جل تماالدرتاتوفوةماظؾدؼلةماظيتمض عتمبه ماخلططموامل

وتلهولمحصولماملوارننيمسلوه مر مل موظن مع مؼق ربممخسمدنواتمعنمالص رموػدوماظوضدتماألطـدرمممم

عنمط  مظوثعمخططموخطواتمدلومةموصقوقةمظإلده  م مالدمعنماملع غ ةمتعزؼزًامظلصمودموهدؼً م

ةمع بدامبددؼن مسلودهمأمأوماظؿصدرص تماظديتمؼكدونماهلدد معنهد ممممممممدبداًلمعنمدو مظلعدوانموالص رمم

حمدودؼةمعصلقةماظشرطةمسلىمحل بماظشعبمدونمعؾ الةموطأغن م مزرو مشظمادؿـن ئوةمبكدلمعد ممم

ممتعنوةماظكلمةمعنمععنىمم

بشد نممماظع عةموحقوقماالغلد نم متقرؼرمجلنةمالرؼ تممعماجمللسمإىلماظؿوصو تماظواردةمادؿبعدمذظكم

اظؿموودزممدرادؿه موعراجعؿه مظلربوتوطولماالخؿو ريمامللققمب التف ضوةماظدوظوةمظلقض عمسلىممجودعماذدك لممم

معدنممًاوردم ماظؿقرؼرمررحمخالظهماالخدوةماالسضد عمسدددمممموبعدمغق شمعلؿفوضممل ..ممثدماملرأةم)ماظلوداوم(

مة/موزؼدرمتخدمللديماظندوابمواظشدورامواألمممظدوظةمظشؤونمجمخ/موزؼرمااملالحظ تم..ادؿمعماجمللسمعنماأل

امللقدقمب التف ضودةممممياالخؿود رماظربوتوطدولممحولممةاىلماؼض ح تمس عمةاظدوظةمرئولةماظلفنةماظورنوةمظلمرأ

اضدرماجمللدسممموسض عمعنمعالحظ تماثن عماظنق شم..مخوةماألررحهماإلموع ماظلفنةمتقرؼروردم ممع اظدوظوةمو

ماجمللدسممأمطمد مأضدرمممعوةموميدسماظلدو دةماظورنودةمظلدؾالدممممخي ظجماظشرؼعةماالددالمرصضماظربتوطولمطوغهم

ةمب ددمممرئولدةماظلفندةماظورنودةمظلمدرأممممم..وضدماظؿزعتماألختم/موزؼدرماظدوظدةممماظؿوصو تماظواردةم ماظؿقرؼر

ممم.مالكوعةمبه 

 ,,,  ظهرا   ةالثانية عشر  الجمسة في الساعةوقد انتهت 
 واهلل الموفق ,,,

  مسات وشؤو  األعضاء دائرة الج


