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 روع ـــــــــــــمش

 الثانيةمن الدورة الثانيةجدول أعمــال المجلــــس للفترة 

 عشرخامساللدور االنعقاد السنوي 

ية للموازنة العامة للرقابة والمحاسبة بشأن الحسابات الختامالجهاز المركزي رسالة  -5

 م .2251للدولة للعام المالي 
 م .2259رسالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن تقارير الهيئة لعام  -2

تكثيف التواصل مع مجلس األمن واألمم المتحدة مناقشة مستجدات العدوان على بالدنا و  -3

انية الدولية واإلقليمية وبرلمانات الدول األسيوية واألوروبية واألفريقية واالتحادات البرلم

 ههذا العدوان والمطالبة بإيقاف بسببواإلسالمية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمني 

 ورفع الحصار المفروض على بالدنا.

مناقشة الوضع المالي واالقتصادي ومواجهة الحرب االقتصادية والحصار الجائر الذي  -1

لغ المالية دول تحالف العدوان علي بالدنا  وموضوع نقل البنك المركزي والمباتفرضه 

 التي طبعت في الخارج .

وزارة الخارجية في ظل العدوان لجنة الشؤون الخارجية حول نشاط مناقشة تقرير  -1

 المفروض على بالدنا ونتائج نزولها الميداني إلى ديوان عام الوزارة .والحصار 

مناقشة  -1

تقريرلجنةالتعليمالعاليوالشبابوالرياضةبشأنتكليفالمجلسللجنةمتابعةتنفيذتوصياتهالصادرةبتاري

 .محولنتائجالنزواللميدانيللجنةالىجامعةالحديدة2259/ 9/ 22 خ

والرياضة بشأن متابعتها لمستوى تنفيذ توصيات تقرير لجنة التعليم العالي والشباب  -7

 ( سبتمبر للعلوم الطبية ونتائج نزولها الميداني للجامعة .25المجلس المتعلقة بجامعة )

تقرير لجنة التنمية والنفط بشأن نتائج زيارة المنافذ لالطالع على ناقالت النفط المحتجزة  -2

 في المنافذ .

 سفينة صافر المحملة بالمشتقات النفطية .تقرير لجنة المياه والبيئة حول  -9

اقشة نم -52

تقريرلجنةالشؤونالماليةحولنتائجنزولهاالميدانيالىمركزيرقابةجمركعفارمحافظةالبيضاءورقاب

 . ةجمركالراهدةمحافظةتعز
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 .مناقشةتقريرلجنةالنقلواالتصاالتبشأناتفاقيةالنقلمتعددةالوسائطللبضائعبينالدواللعربية -55

/ احمدسيفحاشدورداألخ/تقريرلجنةالنقلواالتصاالتحولسؤاالالخ -52

 .وزيراالتصاالتوتقنيةالمعلوماتعليه

 .التصويت على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -53

%( من قيمة كل لتر )بنزين 1تقرير لجنة الخدمات بشأن تحصيل النسبة المحددة بــ) -51

وتعديالته بشأن انشاء صندوق صيانة  م  5991( لسنة 22جب الفانون رقم )_ديزل( بمو

 الطرق.

تقريرلجنةالخدماتحولرسالتيالحكومةبشأنتنفيذتوصياتالمجلسالمتعلقةبالرسومالخاصةبالطرقمن -51

 . مبيعاتشركةالنفط

 تقرير لجنة الخدمات بشأن أوضاع الهيئة العامة للمسالخ . -51

 األشغال العامة والطرق . تقرير لجنة الخدمات بشأن أوضاع -57

/  تقريرلجنةالتنميةوالنفطبشأنمتابعتهاتنفيذتوصياتالمجلسوماالتزمبهاألخ -52

 .وزيرالنفطحوألزمةالمشتقاتالنفطيةوالغازالمنزلي

تقريرلجنةالتنميةوالنفطبشأنالمصفوفةالتنفيذيةالتيتماتخاذهامنقبلشركتيالغازوالنفطاليمنيةبشأنت -59

 . وصياتالمجلس

/  أحمديحيىنصارعضوالمجلسورداألخ/  تقريرلجنةالتنميةوالنفطحولسؤاالألخ -22

 . وزيرالنفطعليه

 تقرير لجنة التنمية والنفط حول نشاط هيئة المساحات الجيولوجية . -25

تقرير لجنة التنمية والنفط بشأن متابعتها ألزمة مادة الغاز والمشتقات النفطية في السوق  -22

 دد من محطات البيع في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء .المحلية ونزولها الميداني لع

 .للجنة الخاصةم 2251للعام المالي  للدولة العامة اتلموازنلإحالة الحسابات الختامية  -23

حول أسباب ارتفاع اسعار السلع الغذائية خاصة مادتي تقرير لجنة الصناعة والتجارة  -21

 . القمح والدقيق في عموم محافظات الجمهورية 

 تقرير لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع وتعثر شركة كمران للصناعة واالستثمار . -21

 –التقنين  –العدل  –للجنة المشتركة ا لمكونة من اللجان )الدستورية التكميلي تقرير ال -21

 حول مشروع قانون مكافحة اإلرهاب . (الدفاع 

 قانون المخطوطات .تكميلي  للجنة اإلعالم والثقافة والسياحة حول مشروع تقرير  -27

تقرير تكميلي للجنة اإلعالم والثقافة والسياحة  -22

المخالفاتالمستحدثةفيالمدناليمنيةالتاريخيةواالنذارالذياطلقتهمنظمةاليونسكوبإنزالهاالىقائبشأن

 .مةالتراثالعالميالمهددبالخطر
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تقرير تكميلي للجنة اإلعالم والثقافة بشأن  -29

االضرارالتيلحقتبالمواقعاالثريةوالمعالمالتاريخيةوالممتلكاتالثقافيةفيمحافظاتالجمهوريةجرا

 . ءالعدوان

 . تقريرلجنةاإلعالموالثقافةحولماوردفيالمنصةاإلعالميةللقناةالفضائيةاليمنية -32

 . تقريرلجنةاإلعالموالثقافةحوالحتياجاتصندوقالتراثوالتنميةالثقافية -35

/  عليدمحمالزنمعضوالمجلسورداألخ/  افةحولسؤاالألختقريرلجنةاإلعالموالثق -32

 . وزيرالثقافةعليه

الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود  الشؤون لجنةتقرير  -33

 والخبراء في قضايا الفساد .

مجلس النواب بة اللجان الدائمة توأم ؤون الدستورية والقانونية حول خطةتقرير لجنة الش -31

 مرتضى جدبان عضوالمجلس .المقدمة  من االخ /

 رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول مشروع  قانون تعديل قانون الزكاة .  -31

( عضو 52تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول طلب رفع الحصانة عن عدد ) -31

 من أعضاء المجلس .

حول مشروع قانون الدفاع (  –التقنين -جنة المشتركة من لجان ) العدل  للتكميلي تقرير  -37

 بشأن الحماية القانونية لمنتسبي األمن .

 المالية حول زيارتها للصناديق الخاصة . الشؤون لجنةتقرير  -32

( من قانون ضريبة 31المالية حول مشروع تعديل المادة ) الشؤون لجنةتكميلي لتقرير  -39

 م .2225( لسنة 59المبيعات رقم )

( لسنة 2رقم )تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع تعديل بعض مواد القانون المالي   -12

 المقدم من األخ / أحمد نصار عضو المجلس .م  5992

آليرررة مؤقترررة للتوريرررد النقررردي تقريرررر لجنرررة الشرررؤون الماليرررة حرررول مشرررروع قرررانون بشرررأن  -15

 المجلس .المقدم من األخ / دمحم أمين باشا عضو  للمستحقات الضريبية

 -2251لمجلس لعامي لموازنة اتقرير لجنة الشؤون المالية حول الحساب الختامي  -12

 م .2251

/  بسامعليالشاطرعضوالمجلسورداألخ/  الماليةحولسؤاالألخالشؤون تقريرلجنة -13

 . وزيرالماليةعليه

حول رسالة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب  واألمنلجنة الدفاع تكميليلتقرير -11

 حول أوضاع السجون والسجناء . 

م والنصف األول من عام 2252تقرير لجنة الدفاع واألمن بشأن األداء الحكومي للعام  -11

 م.2259
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 5992( لسنة 21بتعديل القانون رقم )قانون  مشروع تقرير لجنة الزراعة والري حول -11

 مبيدات اآلفات الزراعية .تنظيم تداول بشأن 

( 21مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم )كان حول ستقرير لجنة الصحة العامة وال -17

 . م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة اضراره2221لسنه 

مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم كان حولستقرير لجنة الصحة العامة وال -12

 مبشانوقايةالمجتمعمنااليدزوحمايةحقوقالمتعايشينمعالفيروس .2229لسنة( 32)

تقرير االنجاز الحكومي م و2252أداء الحكومة لعام  تقرير تقارير اللجان الدائمة حول -19

 م .2259 للنصف األول من عام

( من قانون 523بشأن مشروع قانون تعديل المادة)المحلية  السلطةلجنة تكميلي لتقرير  -12
 . م2222( لسنة 1المحلية رقم )السلطة 

 تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان حول زيارتها للسجون . -15
جراء المهني التدريب التعليم الفني وبشأن أوضاع لجنة التربية والتعليم لتكميلي تقرير  -12

 .العدوان الغاشم على بالدنا واثر ذلك على سير العملية التعليمية 

 .األعدادوالتحضيرلعقدجلساتاالستماعالتيأقرهاالمجلسفيفترةاالنعقادالماضية -13
 ردود اإلخوة الوزراء على األسئلة التالية  -11

من األخ / عبده دمحم ردمان عضو المجلس لألخ / وزير  انالموجه نالسؤاال -أ
 .واألخ / أمين العاصمة  الزراعة والري 

التصاالت عضو المجلس لألخ / وزير ا احمد سيف حاشدالسؤال الموجه من األخ /  -ب
 .وتقنية المعلومات 

 النفطوزير/  عضوالمجلسلألخصالح اسماعيل ابو عادل /  السؤااللموجهمناألخ -ج
 والثروات المعدنية .

 االدارة المحلية وزير/  عضوالمجلسلألخعلي دمحم الزنم  /  السؤااللموجهمناألخ -د

لألخ / وزير النفط والثروات عضو المجلس علي الزنم  السؤال الموجه من األخ / -ه
 .المعدنية

 السؤال الموجه من األخ / علي دمحم الزنم عضو المجلس  لألخ / وزير األشغال . -و

السؤال الموجه من األخ / خالد دمحم العنسي عضو المجلس  لألخ / وزير النفط  -ز
 والمعادن .

لألخ / وزير السؤال الموجه من األخ / أحمد يحيى نصار عضو المجلس  -ح
 الزراعة .

 ما يستجد من األعمال . -55
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