
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
 بعسودال ايومون دا  اعنعقودد السنو األالو للودا    الثدناو  مون التهو   ناالعشو  ا  الثدمنو  جلسوه  اععهادداو  مجلس النواا عقد 
   م2022/ااناا  / 25 هو الماافق4113/ ذي القعد  / 26 بهد اخ السبت من صبدح اام االنصف العدش  السدع   عش 

 رئيس اجمللس    حييى علي الراعي  /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 

 الوووووووودلها  / علووووووووق عبوووووووود ا   بووووووووا  لاقوووووووو  
 

 ازاووووووووو  الدالووووووووو  لشووووووووو ان مجلسوووووووووق النووووووووواا  االشوووووووووا   
 

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

عني اللجنة توتس) حبذف عبسرة  بعد تصحيحه ..املسضية وصسدق عليهاجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة 

قرة قبل األخرية ما الواردة يف نهسية الف (مبحسم  قسنوني نظرا لرتاك  احلسسبست اخلتسمية للسنوات املسضية 

 . احملضر 

ث  امتع  اجمللس إىل السؤال التسلي املوجه ما األخ / أ د ميف  سشد عضـو اجمللـس لـ/خ / و يـر     

 اإلعالم :

   إم ( ومنهـس إذاعـة صـوت الـيعا للبـهر السـسد  علـ          –ملسذا مت إغالق العديد ما اذاعـست ) أف

تهس يف  سل عودتهس للبث , كـل ذلـو وبـدون    التوالي ورفض عودتهس للبث والتهديد مبصسدرة اجهز

 أمر نيسبي أو قضسئي أو مسوغ قسنوني ؟

    هل صحيح أنه مت مصسدرة أجهزة بث خسصة بإذاعتني اهليتني يف حمسفظة اب ؟ وملسذا ؟ وهل متـ

 املصسدرة مبوج  القسنون ؟ 

 ك  مبلغ رموم الرتخيص املفروض ما قبل و ارتك  عل  اإلذاعست ؟ 

  األمس  قسنون ينظ  اإلعالم السععي والبصري ؟هل لديك  يف 

  :إىل جدول اععسله ةالتسلي اجمللس إدراج التقسرير بعد ذلو اقر

 ه.ف بسلعدوان الصهيوني والتطبي  معوجتري  االعرتا رظببأن مبروع قسنون   ةتقرير اللجنة اخلسص -1

 2/1/17/ 28:  الرقـــم

 هـ4113/ ذي القعدة / 62  التاريخ :

 م6066/ يونيو / 62 الموافق :

 السبتاليـــــوم : 

 
 



2 

 

 2/1/17/  28محضر تقريري للجلسة 

مؤمسست   ظيببأن تن م2222لسنة والتعلي   ول درامتهس ملبروع قسنون رق   )  ( ةتقرير جلنة الرتبي -2

 . م1111لسنة (11واملتخصصة البديل للقرار اجلعهوري بسلقسنون رق  )التعلي  األهلية واخلسصة 

 . ببأن األرصسد اجلويةم 2222لسنة  ببأن مبروع قسنون رق  )  (  واالتصسالتجلنة النقل ير تقر -3

؛ورئـيس جلنـة    لبكسويسف,  العرائض وااخلدمست, العدل واألوق)تقرير اللجنة املبرتكة ما جلسن   -4

تضـعنته املـذكرة املوقعـة     ببأن مس (ومقرر اللجنة الدمتورية والقسنونيةاالمالمية  ةالبريعتقنني أ كسم 

 .مبحسفظة احلديدة أعضسء اجمللس عا مبسكل األراضي  ما عدد ما

 ةالعسمـ  ةالصح  -ة والصنسعةالتجسر) ث  امتكعل اجمللس االمتعسع اىل تقرير اللجنة املبرتكة ما جلسن 

ن القضـسيس  ببـأ   (البؤون املسلية -اخلدمست   - والنفط والثروات املعدنية التنعية -امليسه والبيئة -والسكسن  

م 2222 /مـسيو  / 21املوافـ    هــ  1443/شوال / 22تضعنهس حمضر اجمللس يف جلسته املنعقدة بتسريخ  اليت

 .اجلسن  احلكومي حبضور  ةقسدم ةمنسقبته إىل جلس أرجأو

دعـ  وتنعيـة حمسفظـة     قرئـيس صـندو   ة/نسئ  رئيس الو راء و ير املسلي ضور اإلخوة كعس اقر اجمللس 

ومـس   و ير الكهربسء ملنسقبة موضوع صندوق دع  وتنعية حمسفظة احلديـدة  –و ير اإلدارة احمللية  – احلديدة

يف ضوء التقرير املفصل الذي متقدمه و ارة املسلية  مت اختسذه ببأن توفري الطسقة الكهربسئية حملسفظة احلديدة

 . عا إيرادات ومصروفست الصندوق ما تسريخ انبسئه

 ,,,  ظه ا    الثدنا  عش   الجلس  فق السدع اقد انههت 

 اا  المافق ,,,
  دائ   الجلسدت اش ان األعضدء 


