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 ).م2019 ٔ��ریل 4(هـ 1440 رجب 29 امخل�س: التارخي
  .كمي �ن شامش، رئ�س ا�لساحلاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
حلادیة عرشة وا�ق�قة العرش�ن دقائق، ٕابتداء من السا�ة ا ست: التوق�ت
  .صبا�ا

  .2019ٔ��ریل /  ٕاف�تاح ا�ورة إالس�ت��ائیة: �دول أ�عامل

--------------------------------------------  

 :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید وز�ر العدل احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
حلكمي ٕان �ري ما نف�تح هذه ا�ورة �س�ت��ائیة �ٓ�ت ب��ات من ا��ر ا

یتلوها �ىل مسامعنا املقرئ الس�ید عبد الكرمي البايق هللا، فلیتفضل 
  .مشكورا

  :عبد الكرمي البايق هللا الس�ید املقرئ
  .ٔ�عوذ �� من الش�یطان الرجمي

ِحمي ْمحَِن الر� ِ الر� ميَاِن ��ْن �ِٓم�ُو ، �ِْسِم ا��
�
ْعنَا ُم�َاِدً� یُنَاِدي ِلْال �نَا َمسِ ن

�
�نَا ا ب ا ر�

�نَا  ِ�َرِ�ُّمكْ فَ�َٓم��ا ��َا َمَع اْ���َْراِر، َرب �نَا فَاْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوكَِفّْر َعن�ا َسِ�ّ�َاتِنَا َوتََوف َرب
ِلُف الِْمیَعادَ  �َك َال ُختْ ن

�
ِزَ� یَْوَم الِْق�َاَمِة ا �نَا �ََىلٰ ُرُسِ�َ َوَال ُختْ  .َو�ٓتِنَا َما َو�َدت

 ِ ِحمي �ِْسِم ا�� ْمحَِن الر� ِ َوالْفَْ�ُح، َوَر��یَْت الن�اَس ، الر� َذا َ�اَء نَْرصُ ا��
�
ا

ِ ��فَْواً�ا، �ُه َاكَن  یَْدُ�لُوَن ِيف ِد�ِن ا�� ن
�
تَْغِفْرُه ا ْمِد َرِبَّك َواس�ْ ِبّْح ِحبَ فَس�َ

ا�ً   .تَو�
  .صدق هللا العظمي

  :الس�ید الرئ�س
  .صدق هللا العظمي

  احملرتم،الس�ید الوز�ر 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

من النظام ا�ا�يل �لس  5من ا�س�تور، واملادة  66بناء �ىل الفصل 
بدعوة جملس النواب  2.19.225املس�شار�ن، واس��اد �لمرسوم رمق 

، 2019وجملس املس�شار�ن لعقد دورة اس�ت��ائیة ابتداء من فاحت ٔ��ریل 
  .ورة �س�ت��ائیةٔ��لن عن اف�تاح هذه ا�

ؤ�عطي اللكمة �لس�ید ٔ�مني ا�لس لتالوة نص املرسوم ا�ي حيدد 
وكذا ٕاطالع ا�لس �ىل ما اس�ت�د من  ،�دول ٔ�عامل هذه ا�ورة

  .مراسالت وٕا�ال�ت، تفضل الس�ید أ�مني

  :لسٔ�مني ا� محمد �دال، الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ت والسادة املس�شار�ن،الس�یدا
املوافق ل ( 1440من رجب  21الصادر يف  2.19.225رسوم رمق م

بدعوة جملس النواب وجملس املس�شار�ن لعقد دورة ) 2019مارس  28
  .اس�ت��ائیة

  ،رئ�س احلكومة
من ا�س�تور، وبعد املداو� يف جملس احلكومة  66 بناء �ىل الفصل

  : ، رمس ما یيل2019مارس  28ل املوافق  1440رجب  21املنعقد بتارخي 
  :املادة أ�وىل

 1440رجب  25یعقد جملس النواب وجملس املس�شار�ن، ابتداء من 
دورة اس�ت��ائیة، یتضمن �دول ٔ�عاملها مشاریع القوانني ) 2019فاحت ٔ��ریل (

 :التالیة

یتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن  51.17مرشوع قانون ٕاطار رمق  -
  والبحث العلمي؛

�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات  62.17مرشوع قانون رمق  -
  الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها؛

یتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض  63.17مرشوع قانون رمق  -
  امجلا�ات الساللیة؛

یقيض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف  64.17مرشوع قانون رمق  -
) 1969ولیوز ی 25( 1389جامدى أ�وىل  10الصادر يف  1.69.30رمق 

  املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري؛

 .یتعلق �لضام�ت املنقو� 21.18مرشوع قانون رمق  -
  :املادة الثانیة

  .ی�رش هذا املرسوم �جلریدة الرمسیة
  )2019مارس  28املوافق ل ( 1440من رجب  21وحرر �لر�ط يف 

  سعد ا��ن الع�ين: إالمضاء

ملس�شار�ن وجملس النواب بعد اخ�تام دورة ٔ�كتو�ر وتوصل جملس ا
  :مبرشوعي القانونیني التالیني 2018
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 25.06بتغیري و�متمي القانون رمق  51.14مرشوع قانون رمق  -
املتعلق �لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ واجلودة �ملواد الغذائیة واملنتو�ات 

  الفالح�ة والبحریة يف ٕاطار قراءة �نیة؛

 77.03یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  16.18 مرشوع قانون رمق -
 .املتعلق �التصال السمعي البرصي

كام توصل جملس املس�شار�ن وجملس النواب مبرشوع قانون رمق 
یتعلق �لضام�ت املنقو�، املندرج يف �دول ٔ�عامل ا�ورة  21.18

  .احلالیة �س�ت��ائیة
س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة ويف أ��ري، حنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا 

هذه اجللسة مع �لسة �امة ختصص ��راسة والتصویت �ىل مرشوع 
  .یتعلق �لضام�ت املنقو� 21.18قانون رمق 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید أ�مني

ق�ل ٔ�ن ٔ��لن عن رفع هذه اجللسة �ف�تاح�ة، ٔ�دعو السادة رؤساء 
مني واكفة الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني ٕاىل ا�ل�ان ا�امئة احملرت 

��ك�اب �ىل دراسة النصوص املدر�ة يف �دول ٔ�عامل هذه ا�ورة 
  .�س�ت��ائیة، يف ٕاطار احلرص امجلاعي �ىل ٕاغناهئا وجتویدها

  .ٔ�شكر امجلیع، ؤ��لن عن رفع �لسة �ف�تاح
لتصویت �ىل ون��قل م�ارشة �ل�لسة الثانیة ا�صصة �لمناقشة وا

املتعلق �لضام�ت املنقو�، وس�یرتٔ�سها الس�ید  21.18مرشوع قانون رمق 
  .عبد القادر سالمة احملرتم، اخللیفة الرابع �لرئ�س

  .شكرا لمك
  .تفضل الس�ید الرئ�س


