
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
 بعسناال وينمنن دور االنعقناد السنن األولن للندور   الثانينة منن التتنر  نيالعشر و  الخامسة جلسته االعتيادية مجلس النوابعقد 
   م2022/يونيو  / 91 هن الموافق9113/ ذي القعد  / 91 بتاريخ السبت من صباح يوم والنصف العاشر الساعة  عشر

 رئيس اجمللس نائب          عبد السالم صاحل زابيه  /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 

 النننننننندلتور / علننننننننق عبنننننننند ا   بننننننننو  ليقننننننننه -9
 

 الشنننننننننور وزينننننننننر الدولنننننننننة لشننننننننن ون مجلسنننننننننق الننننننننننواب و  
 

 األخ / علننننننننننننننق بننننننننننننننن علننننننننننننننق القيسننننننننننننننق -2
 

 وزيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر ا دار  الم ليننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة  
 

امـتع    .. (.. ثـ  بسمـ  البـع      بسـ  ا  الـر ا الـر ي     )ـالرئيس اجللسة ب /فتتح األخ اوبعد أن 

 ..املسضية وصسدق عليهاجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة 

مـا اخخ /علـحم دعـد    له ن السؤال املوجه ألتعلي  بباجمللس اىل رمسلة األخ / وزير الرتبية واامتع   ث 

.. مبريًا ان الـوزار    ععلـا عزم ـس    ما صندوق دع  املعل  صرف  سفز للعدرمني   ولاجمللس  الزمن عضو

عدم اقتنسعـه  وأكد األخ / علحم الزمن مقدم السؤال .. صرف بدل  سفز ش ريًس ألن الصندوق غري قسدر علحم ذلك

 . سؤالالر وزير الرتبية للرد علحم  ضو وطل  مبس ورد يف الرمسلة

 للبعد ذلك امتع  اجمللس إىل عقرير جلنة البؤون املسلية ببأن احلسـس  اتتـسمل للعجلـس للعـسم املـس     

احلسـسبس  اتتسميـة ملواز ـة اجمللـس      . م م .91/6/2022وأرجأ منسقبته إىل جلسة يوم األ د  م ..2020

 .( م 2091 - 2092 -2092) لألعوام 

(أعضـس  مـا   2مرعبـس  عـدد )   بتعذر امتعرار صـرف  املتعلق ةالعسمة اخمس ايضسح جمللس إدراج ا اقر كعس

 .اىل جدول أععسله م(2002أعضس  اجمللس املتوفني يف الفصل التبريعل )

موضوع صندوق دع  وعنعية دسفظة احلديد  ومس مت اختسذه   قسشامتكعسل جمللس عأجيل ااقر بعد ذلك 

ري الطسقة الك ربسئية حملسفظـة احلديـد  يف ضـو  التقريـر املفصـل الـذي مـتقدمه وزار  املسليـة عـا          ببأن عوف

وذلـك بسـب  اعتـذار    م 20/6/2022القسدم  اخثننياىل جلسة  إيرادا  ومصروفس  الصندوق ما عسريخ ا بسئه

 . هذه اجللسة ضور األخ /  سئ  رئيس الوزرا  وزير املسلية واألخ / دسفظ دسفظة احلديد  عا 

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

  دائر  الجلسات وش ون األعضاء 

 2/1/17/ 25الرقـــم : 

 هـ9113/ ذي القعدة / 91  التاريخ :

 م2022/ يونيو / 91 الموافق :

 السبتــوم : اليـــ

 
 


