
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
 بعسناال وينمنن دور االنعقناد السنن األولن للندور   الثانينة منن التتنر  نيالعشر و  السادسة جلسته االعتيادية مجلس النوابعقد 
    م0200/يونيو  / 41 هن الموافق4113/ ذي القعد  / 02 بتاريخ االحد من صباح يوم والنصف العاشر الساعة  عشر

 رئيس اجمللس نائب          عبد السالم صاحل زابيه  /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة

 رشنننننننننننناد  حمنننننننننننند الرصننننننننننننا النننننننننننند تور /  -4
 

 األمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننين العننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننام 
 

 األخ / عبننننننننند النننننننننرحمن محمننننننننند المنصنننننننننور -0
 

 العنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننام المسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناعد األمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننين 
 

 األخ / عبننننننننننننننننننننند الجليننننننننننننننننننننن  عنننننننننننننننننننننو  -3
 

 رئنننننننننننننننيس دائنننننننننننننننر  الشننننننننننننننن ون المالينننننننننننننننة وا دارينننننننننننننننة  
 

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

 ..املسضية وصسدق عليهاجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة 

رير سم ( يف ضوء تق0202،0202،0202،0202للعجلس لألعوام )سمية   نسقش اجمللس احلسسبست اخلتث

على فيهس أكدوا مجلة ما االمتفسسرات واملال ظست خالل النقسش طرح اإلخوة األعضسء وجلنة البؤون املسلية 

شـفسفة وواضـ ة وأن تعـد وفقـسس لألمـس احملسمـعية املععـول بهـس يف          اخلتسميـة  أهعية أن تكـون احلسـسبست  

ولة وأن تقدم يف مواعيدهس احملددة م  ضرورة موافسة جلنة البـؤون املسليـة بكسفـة الوثـسئيت الـ       مؤمسست الد

 . تطلعهس

اجمللس ورئـيس دائـرة البـؤون املسليـة      وقد أوضح اإلخوة رئيس وأعضسء جلنة البؤون املسلية وأمني عسم 

بسجمللس عدد ما املال ظست واالمتفسسرات ال  طر هس اإلخوة أعضـسء اجمللـس ومنهـس االمتفسـسر املتعلـيت      

 ه نـزل مـا قعـ     ( ريسل الذي كسن جمنعسس لدى العنك املركزي  يث مت االيضسح أنـ 0,240,702,422مبعلغ ) 

( ماليـني ريـسل مت صـرفه يف موا هـة     027عسم ومل يعسد منه إال معلغ )لصسحل  سسب احلكومة الة املسلية وزار

سقبـته تقـسرير احلسـسبست    أر ـ  اجمللـس امـتكعسل من   و..  م0202لبهر ديسعرب  مرتعست األعضسء واملوظفني

 ة .إىل  لسة قسدماخلتسمية 

متسبعـة   سبيـة عـا  للبـؤون التبـريعية والرق   نسئ  رئيس اجمللـس ما املقدم تقرير الإدراج أقر اجمللس  ث 

م( يف  ـدول  0202،0202،0202،0202) احلسسبست اخلتسمية لألعـوام   األمسنة العسمة واللجنة املسلية بب ن

 أععسله هلذه الفرتة.

 ,,,  ظهرا    الثانية عشر  الجلسة في الساعةوقد انتهت 
 واهلل الموفق ,,,

  دائر  الجلسات وش ون األعضاء 

 2/1/17/ 26الرقـــم : 

 هـ4113/ ذي القعدة / 02  التاريخ :

 م0200/ يونيو / 41 الموافق :

 االحداليـــــوم : 

 
 


