
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
الس اعة  عش ر الث امن وي من دور االنعقاد السن  األولىللدورة  األولى من الفترة الثامنة جلسته االعتيادية مجلس النوابعقد 

     . م2122/ سبتمبر / 41 ه  الموافق4111/صفر / 41 بتاريخ السبت من صباح يوم لنصفوا العاشرة
 رئيس اجمللس             حييى علي الراعي  /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 

 ال        دلتور / عل        ق عب        د ا   ب        و  ليق        ه -4
 

 وزي       ر الدول       ة لش       وون مجلس       ق الن       واب والش       ور   
 

   م                د عب                د ا  دارسالمهن                دس/  -2
 

 وزي                                     ر ال                                     نف  والمع                                     ادن  
 

 األخ / عم         ار ص         ال    م         د األ          رعق -3
 

 م                 دير ع                 ام ش                 رلة ال                 نف  اليمني                 ة  
 

 المهن             دس / م م             ود س             الم الن             وم -1
 

 م         دير ع         ام الموسس         ة اليمني         ة لل         نف  وال          از 
 

 المهن            دس/ عب            د الل            ريم الس            فيانق -5
 

 ولي                          هي                         ة الم                        وارد الما ي                        ة  
 

  م                    د   م                    د الق                    ديمقاألخ / م -6
 

 ل                 ازلنا                 ب م                دير الش                رلة اليمني                ة  
 

 األخ / م م                    د   م                    د العبي                    دي -7
 

 م     دير ع     ام ال     دا رة التجاري     ة بالش     رلة اليمني     ة لل      از 
 

ال تع    ثث (بس   ا  ال ر ا ال ر.ي ثث ب   بال   ال  ع         ) الرئيس اجللسة ب   /فتتح األخ اوبعد أن 

 ثملاضية وصادق عليهااجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة 

ب  التهجا اجمللس تناقضات إعالم حتالف العدوان ب أن تصريح .كومة فنادق الرياض بأنها ال متان  

ق ود  ما دخول لفا امل تقات النفطية ويف نفس الوقت بأنه توافق على طل   األم   املتة دخ دخ ول ل فا الو     

لتهتار مبعاناخ ال  ع  ال يع. ثث م   يا إىل    قية بني هذه التناقضات واالادوتسأل أعضاء اجمللس أيا املص

أن .كومة الفنادق مل تكتف جبل  العدوان ونه  بروات ال ع  اليع. بل قبلت أن تكون مطي ة لتة الف   

العدوان يف األضرار مبصاحل ال  ع    وطال   أعض اء اجملل س ول ائل ااع الم الوطني ة ب دورها يف د.            

وحماولت ه املس تعرخ . ر      يرو  اها اعالم العدوان لتلليل الرأي العام واملغالطات اليت لواألباطي االفرتاءات
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 ةيف تقري ر اللجن    خبعد ذلك التع  اجمللس إىل التوصيات اخلاصة بوزارخ النفط والثروات املعدنية ال وارد 

عي ة وال نفط والث روات    التن-والبيئ ة   هاملي ا -والس كان   ةالعام   ةالصة-والصناعة  خالتجار)ما جلان  ةامل رتك

ب أن القضايا اليت تضعنها حمضر اجمللس يف جلسته املنعق دخ بت اري      (ال ؤون املالية-اخلدمات -املعدنية 

  م ث٠٢٠٠مايو  ٠٣ه  املوافق ٣٤٤١شوال  ٠٢

/ رئ يس   ل خخ .يث ق دم ال  كر والتق دير    / وزير النفط والثروخ املعدنية  توضيح األخب  التع  اجمللس 

ضح بأن الوزارخ وال ركة قامت بتوف  امل تقات النفطية لكل املؤلسات وهن ا  حماض ر   وا واجمللس  وأعضاء

ومت فع ال   ةللعخصص ات املطلوب    وفق ا   واألشغال واملي اه والكهرب اء   ةةأتفاق م  كث  ما اجلهات  منها الص

 ثيئات واملؤلسات املعنيةوااهية ومت ذلك بالتنسيق م  الوزراء حتديدها على ألاس توف ها للجهات املعن

يري دون أن يس توردوا   االش خا  ال ذيا    وأبعع ل اعالن ات لل  ركات     ةاخلاص   ةخي   التوص ي   وفيعا

ق    اومع الم و يف كل ولائل اا االلت ادالوزارخ تكرر ااعالنات ألي شركه ترغ  يف  أكد أن م تقات نفطية

خي     فيع ا  وهنا نقول للجعي  الباب مفتوح  حنا ماقال ر واعالن كان قبل شه واخرصل االجتعاعي االتو

وق د مت إرل ال    بال تعرار  تطال  األم  املتةدخصار أكد بأن الوزارخ وال ركة احل بإجياد ولائل لرف ة التوصي

 أول ثمتابعة هذه الرلائل أوال ب يت   ومذكرات لخم  املتةدخ ول

إىل اخلع يس ال ف    ةانة غ از أض اف  ال طو  (0٢٢٢بأن الوزارخ لو  تق وم بع د غ د بتوزي    )    كعا اوضح 

اجملل س   ةخي   توص ي   وفيع ا  خوهنا  متابع ة ل  راء ال طوانات جدي د    والصيانة مستعرخ  ةالطوانة السابق

 ةمن اذ  كامل    ةاجملل س يف جلس ه ل ابق    ىبعقود شراء امل تقات النفطي ة أوض ح بأن ه اعط     اجمللس  خمبوافا

واذا أراد ئ  ارض  وال ةلعع والت كامل   او والتكلف ة  ةرص  ولبل وزارخ ال عار ا  لكعا أن  للع تقات النفطية وقيعتها

  ثمستعدخ لتقدميهاو خاجمللس أي بيانات أخرى فالوزارخ جاهز

ععل ت أكث ر م ا      ةعام شركه النفط  .يث أوض ح ب أن ال  رك    االخ /مدير ايضاحالتع  اجمللس إىل  ب 

  ريا  وتقدمت اكثر م ا ع الجتعاعي إعالن .س  قانون املناقصات يف كل القنوات ومواق  التواصل ا (٠٢٢)

 ةكعا أن ال رك طس يف ميناء احلديدخان لفا يف الغوتوجد اها اال خو.اليا توجد شركات جديدشركة جديدخ 

وفيع ا خي   األل عار أوض ح بأنه ا خاض عة          يوج د ا اوب منه ا    روليه ولكا ال شركاتتقوم مبراللة 

 ةوبالنسبة لعق ود ال  راء أوض ح ب أن ل دى ال  رك      الكلفة  ضافة على ألعارايوجد اي  كعا ال ةلخلعار العاملي

ا ه ذه العق ود   مبوج  تلك احملاضر يت  االلت اد ولو  نوايف اجمللس بنس خة م   وحماضر م  املستورديا 

وم ا  ما قبل دول حتالف العدوان  هي بسب  ا.تجاز السفا خاجلديد ةوفيعا خي  االزماجلدد  ردياللعستو

 ءنهاا  يت  ا ءل عدد ما السفا وان اومؤكد دخم ٣0/8/٠٢٠٠ ما ينة.يث مل تدخل أي لفه  امريكا ائور

 ثخالل يومني  ةاالزم
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ه ت وف  امل  تقات النفطي ة لكاف ة القطاع ات      عل ى اهعي    مؤكديا أعضاء اجمللس خاالخوبعد ذلك عق  

تةيي د امل  تقات النفطي ة م ا     األم  املتة دخ بالض غط عل ى  ي   األط را  ب      ةوااللتعرار يف مطالب ةاحليوي

 ثالصراعات 

وكذا موافاخ اجمللس لطوانات الغاز ولة  التالف منها كعا طالبو وزارخ النفط بسرعة التكعال صيانة ا 

وأيض ا    ا والتج ار املس توردي   ةبني ال رك ةاملوقع بعقود ال راء االتفاقوحماضر امل تقات النفطية  بعقد شراء

 ةثالنفطي للع تقات رتاتيجيالالععل على إجياد خمزون 

 ىج ر اب    ثث  ب وزارخ ال نفط   ةاخلاصتقرير امل ار اليه اليف  خبعد ذلك التزم الوزير بتنفيذ التوصيات الوارد

 ثعلى املوافقة باألغلبية  تاجمللس التصويت على التوصيات و.از

عضو اجمللس لخخ وزي ر  املوجه ما األخ / ألامة حمعد قال  ععر  تاليالتع  اجمللس اىل السؤال ال ب  

 :النقل 

         ب أن ما وصل إليه وض  ميناء احلديدخ والذي مل يت  ععل أي ص يانة ل ه من ذ زم ا طوي ل وخاص ة

بعدما تعرض لعدوان هعجي ومنل  ما قبل دول العدوان مما أدى إىل تعطيل  ي  الكرين ات ال يت   

 غيل امليناءثكانت تععل قبل العدوان واليت يقوم عليها الععل األلالي يف ت 

            هل لدى الوزارخ ترتيبات أو برنامج عع ل تنع وي اع ادخ عع ل املين اء بكام ل جهوزيت ه يف القري

 العاجل نلرا  ملا ميثله ميناء احلديدخ ما أهعية بالغة لليعا ب كل عام ث

 كعا التع  اجمللس إىل السؤال التالي املوجه ما األخ / أ د ليف .اشد عضو اجملل س ل خخ / وزي ر   

 النفط واملعادن ولخخ / املدير التنفيذي ل ركة النفط اليعنية :

آزال اللت ان متارل ان ن  ار ش ركة      وش ركة  االحت اد ما هي املراكز القانونية ملا يسعى ب ركة دروب  -

 النفط اليعنية كعنافس اها؟!

يق وم   اداالحت  شركة دروب  وهل هاتان ال ركتان تتبعان القطاع العام ام القطاع اخلا  خصوصا وان -

 بإدارتها اشخا  يف مراكز ادارية عليا يف شركة النفط اليعنية؟
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التع  اجمللس إىل السؤال التالي املوجه ما األخ / أ د ليف .اشد عضو اجمللس ل خخ / نائ      كعا

 رئيس الوزراء وزير املالية :

رك زي بص نعاء وف تح    ل دى البن ك امل   االقتص ادية هل قامت وزارخ املالية بإيقا  .سابات الو. دات   -

ب وزارخ   القتص ادية ا.سابات جديدخ اهذه الو.دات يف إطار ما يسعى بق رار ال ربط ال  بكي للو. دات     

 املالية ؟! 

بوزارخ املالية رغ  نص و    االقتصاديةللو.دات  اذا تصر وزارخ املالية على تنفيذ قرار الربط ال بكيمل  -

اها مالي ا واداري ا وه و م ا يع د انتهاك ا للدل تور        قوانني ان اء هذه الو.دات اليت تؤكد على ال تقال 

وخمالفة للقوانني بااضافة اىل ما يؤدي اليه قرار الربط ما نتائج كاربية على املستوى ال وط. ب  كل   

عام منها على لبيل املثال .يث يعد اجراء خيدم م ؤامرخ متزي ق ال يعا ويفق د ال يعا .ق وق ومزاي ا        

يف  االئتعان.يث يضرب مبدأ  االقتصاديةكاربية على هذه الو.دات ليادية وعوائد اقتصادية وكذلك 

العالقة بني هذه الو.دات واملتعاملني معها ويقتل ن  اطها ويعع ل عل ى ت دم ها كقط اع ع ام وذل ك        

لصاحل القطاع اخلا  وعلى لبيل ذلك ما حيدث اليوم ل ركة النفط اليعنية وما متثل ه ه ذه ال  ركة    

 ؟رتبار وبيق باألما القومي للبلدوكذلك امل تقات النفطية كسلعة اها ا ةامما رافد للعيزانية الع

 وما موقف رئالة الوزراء ما هذا القرار ؟ -

املستهدفة ما القرار وه  رئيس ااهيئ ة العام ة للط  ان     االقتصاديةونطل  .ضور رؤلاء الو.دات   -

ل ركة النفط اليعني ة ورئ يس ااهيئ ة    املدني واألرصاد ومدير عام مؤلسة االتصاالت واملدير التنفيذي 

والنت ائج   و.دات ما هذا الق رار لك التالعامة للتوف  الربيدي لتوضيح املوقف القانوني واالقتصادي ل

 .الكاربية له

ال  باب والرياض ة ( لضيض اح     –الرتبية والتعلي   –بعد ذلك أقر اجمللس .ضور ااخوخ وزراء ) املالية 

 ه  ثتعة لوزرا.ول ن ار الصناديق التاب

 ,,,  ظهرا   ةالثانية عشر  الجلسة فق الساعةوقد انتهت 
 وا  الموفق ,,,

  دا رة الجلسات وشوون األع اء 


