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        2011        شتنبرشتنبرشتنبرشتنبر    16    الجمعةالجمعةالجمعةالجمعة ليوم  ليوم  ليوم  ليوم 72رقم رقم رقم رقم 
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        72     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممممشروع مشروع مشروع مشروع 

        1201        شتنبرشتنبرشتنبرشتنبر        16        الجمعةالجمعةالجمعةالجمعةليوم ليوم ليوم ليوم 

  
شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا يخ ا برئ اج%ع2011 شـتنرب  16 امجلعةيوم  مك تور محمد ا شـاسة ريس ا.لس ا- لك ئ

سادة  ليد هللا وحضور األعضاء ا   :ب
 

نعالل يس :   بفوزي  يفة األول للر ئا  خلل
يجديكن بسن  يس :   حل ثالث للر يفة ا ئا ل  خلل

يخ امحدو ادبدا يس :  لشـا يفة الرابع للر ئا  خلل
يس :   عبد الرحامن أشن يفة اخلامس للر ئا  خلل

 حماسب :   عابد اشاكيل
 حماسب :  املاU أفرTطعبد 

 Vأمني  :   أمحد حا 
    

نصف بعد الزوال ختصص لZراسة يف يف يف يف  ساعة الرابعة وا يوم عىل ا ية يف نفس ا سة معو تب عقد  بداية قرر ا لا ل ل جل مل ملك
رشوعي قانون وهام  تصويت عىل  موا     :ل

تقo واحملايدة لال30.1130.1130.1130.11ممممرشوع قانون رمق رشوع قانون رمق رشوع قانون رمق رشوع قانون رمق  • يات املالحظة ا تحديد رشوط و تقo واحملايدة لال يقيض  يات املالحظة ا تحديد رشوط و تقo واحملايدة لال يقيض  يات املالحظة ا تحديد رشوط و تقo واحملايدة لال يقيض  يات املالحظة ا تحديد رشوط و سـ يقيض  سـب سـب سـب ململململب     ننننتخاwت،تخاwت،تخاwت،تخاwت،ككككيفيفيفيف
ية العامة36.1136.1136.1136.11ممممرشوع قانون رمق رشوع قانون رمق رشوع قانون رمق رشوع قانون رمق  • تخا y تجديد اللواحئ تعلق  ية العامة  تخا y تجديد اللواحئ تعلق  ية العامة  تخا y تجديد اللواحئ تعلق  ية العامة  تخا y تجديد اللواحئ تعلق  ب  ن ب بي ن ب بي ن ب بي ن ب  ....ي

    
بلكامكامكامكام بوع ا ية اجلاهزة خالل األ رش نصوص ا بة برجمة ا نا w ملق قرر سـ يع ت ل سـ  .لمل
    

تب وبعد وبعد وبعد وبعد  يد الريس أعضاء ا بوع، أطلع ا ها خالل األ ملكاإلطالع عىل مذكرة حول أشغال اللجن وبرب�مج  ئ سـمعل لسـ
يد ريس  تصدير خاصة بعد مراسo ا سويق وا تب ا تقيص يف موضوع  بحث وا نة ا تجدات معل  ئعىل  سـمك ل ت ل ل جل لسـ لم

نة يف معل ا ية مما يعين تو تابعة قضا للجاحلكومة واليت خيرب فهيا ا.لس بوجود  قئ وهو األمر ا�ي ترفضه هذه . م
تني من معل ا ية ال هتم إال  تابعة القضا سـناألخرية مادام أن ا ئ  ).2006 – 2007) (2005 – 2006(ملكتب مل

 
بهتا كامكامكامكام نة wلو¡ئق واملعلومات اليت  تب مد ا ناع مدير ا w تب سادة أعضاء ا يد الريس ا طل أخرب ا للج ت ل ملكسـ ملك مئ ل

ية تجارة اخلار ية من وزير ا جبذريعة وجود تعل¢ت  ل  .شفه
 

تب لرئاسة ا.لس إجراء مزيد من yتصاالت قصد اختاذ وقدوقدوقدوقد  .القرار الهنايئملك فوض ا
  


