
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
 بعسةاال ويةمةن دو  االنعقةاد السنة األولة للةدو    الثانية  مةن التتة   نيالعشة  و  بع السةا جلسته االعتيادية  مجلس النوابعقد 
    م2022/يونيو  / 24 هة الموافق4113/ ذي القعد  / 22 بتا يخ الثالثاء من صباح يوم والنصف العاش  الساع   عش 

 رئيس اجمللس نائب   الرمحن حسني اجلماعي عبد  /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 

 الةةةةةةةةدلتو  / علةةةةةةةةق عبةةةةةةةةد ا   بةةةةةةةةو  ليقةةةةةةةةه 
 

  ىوزيةةةةةةةةة  الدولةةةةةةةةة  لشةةةةةةةةة ون مجلسةةةةةةةةةق النةةةةةةةةةواب والشةةةةةةةةةو  
 

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

 ..املسضية وصسدق عليهاجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة 

ث  امتع  اجمللس ما األخ / وزير الدولة لبؤون جملسي النواب والبورى الدكتور علـي أبـو  ليقـة  ىل    

 :ببأن  التسليةالرمسئل 

املنبثقـة عـا    ة ملصـفوفة الـردود علـل التوصـيس     والبـؤون القسووويـ   مستوى تنفيـ  وزارتـي الدايليـة    -1

والـ ى جـست تلبيـة لـدعوا ف سمـة رئـيس       الدمـتوري جمللسـي النـواب والبـورى     االجتعسع املبرتك 

 وتـسري   (62/122/رقـ  ررو نس علـل مـ كرا رئـيس جملـس الـوزرات      وذلك ب األعلل اجمللس السيسمي

ـــ11/1/1446 ــ   ه ــ ام 1/6/6261املواف ــدير  وك ــ كرا االخ / م ــ     م ــة رق ــة اجلعةوري ــ  رئسم مكت

 ة.اجمللس   سلتةس  ىل اللجنة امل تص اقرم و11/1/6261وتسري   (1/ /151ر

توجيةـس  االخ /   تم ببأن منـ  املعـسم   الربويـة والـ  قضـ     6266لسنة  مبروع قسوون رق  ر  ( -6

 ىل اجمللس وذلك بنست علل م كرا مدير مكت  رئسمة  هرمسلال بسرعة رئيس اجمللس السيسمي األعل

وك ا م كرا رئيس جملـس  م 62/2/6266هـ املواف 61/11/1441 وتسري  /م( 6221اجلعةورية رق  ر

 . ضور الوزير امل تص لتقدي  مبروع القسوون  ىل اجمللس  اجمللسالوزرات وأقر 

املقدم ما األخ / وزيـر البـؤون القسووويـة ووزيـر      مبروع قسوون جتري  التطبي  م  الكيسن الصةيووي  -1

  . القسوونضور الوزير امل تص لتقدي  مبروع وأقر اجمللس   سي النواب والبورىللبؤون جملالدولة 

 

 2/1/17/ 27الرقـــم : 

 هـ4113/ ذي القعدة / 22  التاريخ :

 م2022/ يونيو / 24 الموافق :

 الثالثاءاليـــــوم : 

 
 



2 

 

 2/1/17/  27محضر تقريري للجلسة 

ألمسوـة العسمـة   ابعـة  كعس امتع  اجمللس  ىل تقرير وسئ  رئيس اجمللس للبؤون التبـريعية والرقسبيـة ملتس  

وأقر التوصـية  م( ..6262, 6211, 6212,6211واللجنة املسلية ببأن احلسسبس  اخلتسمية للعجلس لألعوام ر

 ( وهي كعس يلي :1رق  ر

ة تليب متطلبس  اجمللس وتقدي  احلسسبس  اخلتسمية يف املوعـد احملـدد   بإعداد ميزاوية شفسف االلتزام -1

 ئ  املؤكدا ملس ورد بةس ووفقًس للنظسم احملسميب املو د .قسوووًس مرفقًس بةس مجي  الوثس

يف ضـوت م  ظـس  اعيـوا أعضـست     جلنة البؤون املسليـة ععـسدا درامـتةس     ىل  احلسسبس  اخلتسمية و عسدا

وتستعني اللجنة مبحسم  قـسوووي   واملستندا  املطلوبةلوثسئ  سب ةجنلتزويد ال ةالعسم ةتكليف االمسوواجمللس 

 . اك  احلسسبس  اخلتسمية للسنوا  املسضيةوظرًا لرت

اجمللس  دراج تقرير جلنة البؤون اخلسرجيـة واملرترتبـني ببـأن وبـسع املعةـد الدبلومسمـي        اقر بعد ذلك

 . م6266/  مسيو/  12ووتسئج زيسرتةس امليداوية للععةد يف يوم االثنني 

 ,,,  ظه ا    الثاني  عش   الجلس  فق الساع وقد انتهت 
 لموفق ,,,وا  ا

  دائ   الجلسات وش ون األعضاء 


