
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
 عشدد  بعسددينو  يدمدد      نتااقددي  نوسادد نأل ودد ولدد      نوثياددد  مدد  نور دد   نوثالثددد  جلسدد ا نتع دي ددد  مجلددا نوادد ن عقدد  

   م8088/د اد   / 82 هد نوم نفق4113/ ذي نوقا   / 82 ب ي دخ ثاد نت  م  صبيح د م  نواصف نوسيع  نوايش  
 رئيس اجمللس    حييى علي الراعي  /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 

 نودددددددد ل    / علددددددددق عبدددددددد  ن   بدددددددد   لدقددددددددا -4
 

  زدددددددددد  نو  وددددددددد  وشددددددددد    مجلسدددددددددق نواددددددددد ن   نوشددددددددد    
 

 بدددددددددددددد  علددددددددددددددق نوقدسددددددددددددددقنألخ / علددددددددددددددق  -8
 

  زددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ن  ن   نوم لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   
 

 نألخ / م مدددددددددددددددددددد    مدددددددددددددددددددد  نوب د ددددددددددددددددددددق  -3
 

  زددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  نول  بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي   نو ي ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   
 

 نألخ / فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن  نولمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم -1
 

  لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   زن   نوميوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   
 

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

  ..املسضية وصسدق عليهري للجلسة اجمللس اىل احملضر التقري

بعد ذلك امتع  اجمللس إىل تقرير اللجنة املكلفة ما اجمللـس بـسلنلوا امليـداملع ملعسينـة م ـسملع  ليـس        

حبضـرر اجلسملـ     ةوأرجأ منسقبـته إىل جلسـة قسدمـ   .. اآلداب والط  ال بري وط  األمنسن جبسمعة ذمسر  

  . احلكرمع

اخلـدمس   العـدا واألوقـس      ريـر اللجنـة املبـ  ة مـا جلـسن         عس امتع  اجمللـس اىل جـلم مـا تق   

 (االمـممية ومقـرر اللجنـة الدمـتررية والقسملرمليـة      ة العرائض والبكسوي ورئيس جلنة تقنني أ كسم البـريع 

..  ضـع حاسفةـة احلديـدة    اتضعنته املذ رة املرقعة ما عدد مـا أعضـسم اجمللـس عـا مبـكلة األر      ببأن مس

 .إىل جلسة قسدمة  التقرير  قيةلمتعس  اال امتكعسا أرجأو

ما األخ / وزيـر املسليـة رئـيس صـندوق     ة املسلية إىل التقرير املقدم روزا/ و يل  ما األخامتع  اجمللس  ث 

عـا أملبـطة وايـرادا  وملفقـس       دع  وتنعية حمسفةة احلديدة واملنسطق اجملسورة هلس علـ  السـس ل البربـع   

 .م 0200م و ت  مسير 0202ما ملرفعرب صندوق ال

 2/1/17/ 30:  الرقـــم

 هـ4113/ ذي القعدة / 82  التاريخ :

 م8088/ يونيو / 82 الموافق :

 ثنيناالاليـــــوم : 

 
 



2 

 

 2/1/17/  30محضر تقريري للجلسة 

 ؤمسة يث اوضح بأمله يتسب  ععل م.. وزير الكهربسم والطسقة /  امتع  اجمللس اىل ترضيح ما األخ  عس

 يعتـرب  يف اليـرم وذـذا   ةمـسع  (02  اىل تفـ  اإلملسرة ار الكهربسم وحمطس  الترليد حاسفةة احلديدة وان معدا

بأن ذذه احملطـس    مرضاًس واحلسلع .. ني والديلا حملطيت رأس  ت يتطل  ترفري املسزو  اجنسز مه  ممس

 ةصـيسمل حبسجـة إىل   عيس   ـ رية مـا املـسزو  والـديلا و    تستهلك ذع ععرذس االف اضع وبسلتسلع   املته قد

للكهربـسم معنيـة    ةواملؤمسـة العسمـ   الديلا واملسزو  لكهربسم احلديدةتقدي   دوقالصنوما أذ  أذدا   ةشسمل

املرضـر    وذـذا ( %02  يصـل إىل  والفسقـد ميكـا أن تـربح املؤمسـة     وال( %02 الفسقد الذي يصـل إىل  بتقليل 

لع أغلـ  اإليـرادا    وبسلتـس علـ  مرا ـل    ةالقسدمـ  الفـ ة يف املعسجلـة   يتطل  معسجلس  جذرية ومر  تت  

  والصيسملة . احملروقس تذذ  يف قيعة 

لدرامـته   اخلـدمس  ( و  املسليـة     البـورن  إىل جلـنيت  التقرير املبـسر إليـه   ا سلة ذلك أقر اجمللس بعد

 .يف جلسة قسدمة  إىل اجمللس ببأمله وتقدي  تقرير

 ,,,  ظ  ن    نوثياد  عش   نوجلس  فق نوسيع     نا  ت 
  ن  نوم فق ,,,

   نئ   نوجلسيت  ش    نألعضي  


