
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
 عشدر الثدامن ويدمدن دور االنققداد السند األولدىللددورة  األولى من الفترة الحادية عشرة جلسته االعتيادية مجلس النوابعقد 

    . م2022/ سبتمبر / 13 هد الموافق1111/صفر / 17 بتاريخ الثالثاء من صباح يوم والنصف رةالساعة القاش
 رئيس اجمللس              حييى علي الراعي /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 

 الدددددددددلتور / علددددددددق عبددددددددد ا   بددددددددو حليقددددددددة 
 

 وزيدددددددر الدولدددددددة لشدددددددوون مجلسدددددددق الندددددددواب والشدددددددور   
 

ال تع    ثث (بس   ا  ال ر ا ال ر.ي ثث ب   بال   ال  ع         ) الرئيس اجللسة ب   /فتتح األخ ان وبعد أ

 ثاملاضية وصادق عليهاجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة 

ب أن اإلض را  ال  ي   رئيس اجمللس حييى علي الراعي / ب  التع  اجمللس اىل املقرتح املقدم ما األخ 

وال ي أدى إىل تعطيل أععال ومهام الس لطة   بناء على دعوة ما نادي القضاة ينف ه منتسيب السلطة القضائية

وتضعا املقرتح أهعية الععل على إنه اء اإلض را  وال تفناحمل احمل ا        ثالقضائية واإلضرار باملصلحة العامةث

وص وت  واحلفاظ على املصلحة العام ة   لععلها ومهامها يف البت بقضايا املواطنني وتسهيل إجراءات التقاضي

اجمللس على املقرتح ال ي تضعا مجلة ما اإلجراءات واملعاجلات الكفيلة بإنهاء اإلض را  وكك ني القض اة    

 ما رواتبه  والععل على إيقاحمل احلعالت اإلعالمية املسيفة ألي ما منتسيب للطات الدولةث

وزي ر الدول ة ل   ون    .ليق ه   م ا اخخ / عل ى عب دا  اب و     ةاملقدم   ةالتع  اجمللس إىل الرلالبعد ذلك 

جملسي النوا  وال ورى ب أن لح  م روع قانون من   املع امالت الربوي ة وإعادت ه للحكوم ة ملني د م ا        

 ثبسح  امل روع ووافق اجمللس على طل  احلكومة  ةالدرال

م روع  ب أن إىل رلالة اخخ / رئيس جملس الوزراء .ليقه التع  اجمللس ما األخ / على عبدا  ابوب  

 م م  مال.ظات البنك املر ني4111لعام  (2جملس الوزراء بالقرار رق  ) هون املعامالت الربوية ال ي أقرقان

  وأقر اجمللس .ضور الوزير املختص لتقدي  م روع القانون امل ار إليه ث

 

 1/1/18/ 11الرقـــم : 

 هـ1111/ صفر / 11  التاريخ :

 م2022/ سبتمبر / 11 الموافق :

 الثالثاء: اليـــــوم 

 
 



2 

 

 1/1/18/ 11محضر تقريري للجلسة 

 

 ةحالئلتعديل بعض مواد ام روع والقانونية ب أن  ةجلنة ال  ون الدلتوري التع  اجمللس اىل تقرير  عا

 ةعل ى املوافق   عل ى امل  روع و. از    وبعد نقاش مس تفيض أج رى اجملل س التص ويت      ثثللعجلس  ةالداخلي

 .باألغلبية

   )  ( لسنة م روع قانون رق.ول ىل تقرير جلنة النقل واختصاخت ذلك التكعل اجمللس اخلتعاع ا بعد

 ث ن  احلكوميحبضور اجلا ةقادم ةوارجاء مناق ته إىل جلسم ب أن األرصاد ثث 2222

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

  دائرة الجلسات وشوون األعضاء 


