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 األخ / رئييييييييييييييييييي  الم  يييييييييييييييييي 
 

 المحتــــرم 
 اإلخييييوأ / ء هييييال هيئيييية الرئاسيييية

 

 المحترمـون 
 خيييييييييوأ / ء هيييييييييال الم  ييييييييي  اإل

 

 المحترمـون 

 :م   يكم ورحمة هللا وبركاته السال

 وليوور اننعقيا األولي اليوورأ  من ول األليكم تقريراً مو زاً  ن ء مال الم    خالل الفترأ إ

 /11  اريخـــييييـرأ بتــــييييـتـذه الفــييييال هــييييـوءت ء مــــــييييــث بــييييـ.. حي  شيييير بعلسيييياا السيييينو 

 هيـ1111/ر يب/ 11  خـيـت بتــــاريـوانتـــه م2021/ فبراير /12  وافقـــــالم هـ1443/ر ب

وقييخ خاللهييا ءمييام المواهيييع  ات  سيي (1) قييو فيهييا الم  يي  م2022/  فبراييير /11  الموافييق

 .. التالية

نائييب رئييي  الييوزرال ل شييئون / رئييي  الم  يي  المو هيية ليي خ  / األخرسااه   إليي  اسييتمع الم  يي    : ءونً 

 . م2022المالية بشأن تنفيذ موازنة الم    ل عام المالي  انقتصاوية وزير

بارك األخ رئي  الم    واألخوأ ا هال الم    ال قال المشترك بين المؤتمر الشعبي العام وانصار  :ثانياً 

من قبل العمالل في ا هة العووان والمؤامرأ الكبيرأ هللا الذ  يهوخ إل  توحيو الصخ الوطني لمو
الواخل والخارج التي تستهوخ تمزيق الوطن وتقسيمه وتوميره .. مؤكوين بأن المؤتمر الشعبي العام 

  ان الشعبية في موا هة العووان مع الر ال المخ صين من ابطال ال يش وال أوانصار هللا يوا واحو
ور ال القبائل الشرفال وان هذا ال قال سوخ يقطع الطريق     كل المنافقين في الواخل والخارج 

 . مطالبين بحل مشاكل المواطنين النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرأ تحالخ العووان

وءمانتييه العاميية بشييأن الحسييابات اسييتمع الم  يي  إليي  اإليهيياحات المقوميية ميين هيئيية رئاسيية الم  يي   :ثالثيياً 

م( .. وتيييم توزييييع المرفقيييات المتع قييية بهيييا وءشيييار األخ / رئيييي  2020- 2011الختاميييية ل  يييوام ) 

الم    ءن المط وب من الم  ي  اتخياذ اإل يرالات الالزمية ازال ا هيال الم  ي  اليذين اثياروا ذليك 

رأ مخالفية ل واقيع ومخالفية لالئحية خارج قا ة الم    و بر وسائل مواقع التواصل ان تميا ي بصيو

 . واأل راخ البرلمانية

م 2012ءقر الم    ءن تومج تقارير ال  ان الوائمية الخاصية بتقريير اإلن ياز السينو  ل حكومية لعيام  اً :رابع

م فيي تقريير واحيو وتكيون 2020والمؤشرات العامة الرئيسية لخطة ءوال حكومة اننقاذ الوطني ل عام 

 باسم الم    و    هول ذلك يتم النقاش مع الحكومة .التوصيات موحوه 
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اسيتمع الم  ي  إلي  المقتيرم المقيوم مين األخيوين / ن ييب ءحميو اليورقي ز   يي ا اليزنم  هيوا   خامسياً :

الم  ييي  حيييول موهيييوة الموازنييية والحسيييابات الختاميييية ل م  ييي  وءوهييياة األ هيييال والميييوظفين 

والوهيع الميالي  وكيذلك حييول ميا حيوث فييي الم  ي  ميؤخرا.. وء يرش الم  يي  نقاشياً مستفيهياً تييم 

  يي  ءهمييية انلتييزام بأحكييام الالئحيية الواخ ييية وتقييويم الحسييابات الختامييية لموازنييات  التأكيييو خاللييه

الم    في ءوقاتها وطبقاً لإل رالات المحووأ في الالئحة وءن يكون النقاش بشفافية كام ة وفي اطيار 

راخ الخار ية  ين الينظم وال يوائأل واأل ي واإلسيالاتقا ة الم    وبعيواً  ن المناكفات وانتهاميات 

البرلمانييية والحييرى   يي  ءن يركييز الم  يي   هييووه ألوال مهامييه الوسييتورية والتشييريعية والرقابييية 

وتعزيز ووره في موا هة العووان الغاشم والحصار ال ائر      بالونا منذ سبع سينوات   ي  ميرءش 

النفيا   ومسمع من الم تمع الوولي الذ  لم يحرك ساكناً ت اه وقخ العيووان ورفيع الحصيار ويميار 

بأبشيع صييوره فييي مظ وميية الشييعب اليمنييي بالمخالفية لكييل العهييوو والمواثييق وانتفاقيييات واأل ييراخ 

 قاومة. الوولية .. ثم ءر أ الم    استكمال نقاش الموهوة والبت فيه إل    سة

صيييل ءقيير الم  يي  إوراج تقرييير ل نيية الشييؤون المالييية حييول النييزول الميييواني لمتابعيية مسييتوش تح اً :ساوسيي

هريبة مبيعات القات بمحافظة الحويوأ .. وكذا تقرير ل نة الخومات بشأن الشكوش المقومة من ورثية 

األخ / ا حسن كبيأل المتهمنة قيام مكتب األشغال بمويريية با يل محافظية الحوييوأ باسيتقطاة كاميل 

 إراهيهم لصالأل شارة األربعين وون تعويههم .. إل   وول ء مال هذه الفترأ .

 

 األ هال نوائرأ ال  سات وشؤو


