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السةاعة  عشةر الرابة  ويةاالنعقةاد السنةمة  دور  الثانيةةللةدورة  الرابعةة مة  التتةرة والعشةري  الرابعةة جلسته االعتيادية مجلس النوابعقد 

   . م0202/يناير /4 هة الموافق4114/جمادي االولى / 6 بتاريخ االربعاء م  صباح يوم صفوالن العاشرة
  رئيس اجمللس           حييى علي الراعي /برئاسة األخ 

ادتؿع احملؾس اىل اظتؼرؼر اظتؽؿقؾي ظؾجـة اظـؼلل واتصالتتت حلمذ عل طرة اتيسرالقس الؾلس اظ قتدلي         حقث

م بشلنن اظـؼلل اظلاي العلدذ بتظؼلتغمن      ٣٠٠٣( ظ ـة ٣٣) اظؼتغمن رضم عشروع اظؼتغمن بتعدؼل بعض عماد بإستدةاتسؾى  

واجرى الؾس اظتامؼت عرة اخرى سؾى عشروع اظتعدؼل الؼر دتبؼت عن ضبل الؾلس سؿل     م ..٣٠٤٠( ظ ـة ٤١رضم)

 .بقةوحتز سؾى الماصؼة بتألشؾ ظؾؿجؾس ةعن اظ احة اظداخؾق (٤٣1)التدة وعن اظددتمر  (٤٣٠)بـص التدة 

صؼرؼر جلـة اظتعؾقم اظعتظي واظشبتب واظرؼتضة بشتن اتضلرار اظل    الؾس اىل اظتمصقتت اظماردة يف بعد ذظك ادتؿع 

غتاب وزؼلر   خؾػفت حتتظف اظعدوان اظغتذم سؾى عؤد تت اظتعؾقم اظعتظي احلؽمعقة واتػؾقة ..وادتؿع الؾس عن اتيس

ورد يف اظتؼرؼر واظتزم بتدم احلؽمعة بتظعؿل بتظتمصقتت اظلماردة يف   اظتعؾقم اظعتظي واظبحث اظعؾؿي اىل اؼضتح ستم حمذ عت

 الطؾمبة. بتألشؾبقةاظتؼرؼر ..ثم اجرى الؾس اظتامؼت سؾى اظتؼرؼر وحتز سؾى الماصؼة 

واظ قتحة بشتن صؼاي احلؼتاق حمذ  ضشة صؼرؼر جلـة اتس م اظثؼتصةوزؼر اتس م اجلؾ ة لـت ظعدم حضمر اتيس غظرًاو    

ال طرة الؼدعة عن اسضتء جمؾس اظـماب بشنن اظمدتال اإلس عقة اظ  خرجت سن اظؾقتضة واظثمابت اظمرـقة وعـفلت ادارة  

 م٣٠٣٠س٤س١تدم الماصلق  صرتة اغعؼلتده ىلىل ؼلمم اظ لبت اظؼل     صؼد اضر الؾس متدؼد.. صحقػةو ؽة اهلمؼة ضـتة صضتاقةذب

 واظتعؼقب سؾى األي سوزؼر اإلس م بضرورة حضمر جؾ ة الؾس الشتر ىلظقفت .

وضلتع الؤد لة اظقؿـقلة اظعتعلة     أن ناظتؼرؼر اظتؽؿقؾي ظؾجـلة اظتجلترة واظالـتسة بشل    طؿت أضر الؾس صنجقل عـتضشة 

 ر اظاـتسة واظتجترة .ر .. حتى حضمر األي س وزؼاتواحلظاـتسة وص مؼق اتمسـت والاتغع اظتتبعة هلت يف زل اظعدوان 
 ,,,  ظهرال الواحدة بعد الجلسة في الساعةوقد انتهت 

 واهلل الموفق ,,,
  دائرة الجلسات وشؤو  األعضاء 

 4/2/42/ 42الرقـــم : 

 هـ4224/ جمادي االولى / 6 التاريخ :

 م4242 /يناير /4 الموافق :

 االربعاءاليـــــوم : 

 
 


