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 704حمضر اجللسة رقم 

 (2010 ياٌ 24) ـ1431ِ مجادي اِخشج 09اإلثُني : التاريخ
 سئُسلاخلهُفح اخلايس  ،ٌ أضٍاادلسرطاس انسُذ ػثذ انشحى: الرئاسة
 .اجملهس

وانذلُمح انشاتؼح  انشاتؼح، اترذاء يٍ انساػح سثغ دلائك :التوقيت
 .انضوال تؼذ وانؼطشٍَ

ػهً يطشوع لاَىٌ سلى انذساسح وانرصىَد : جدول األعمال
 .َرؼهك تئحذاز انىكانح انىطُُح نرًُُح ذشتُح األحُاء انثحشَح 52.09

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

 :رئيس اجللسة ،ن أشهااملستشار السيد عبد الرحم
 . تسى اهلل انشمحٍ انشحُى وانصالج وانسالو ػهً أضشف ادلشسهني

 انسُذ انىصَش احملرشو،
 انسادج ادلسرطاسوٌ احملرشيىٌ،

خيصص اجملهس ْزِ اجلهسح نهذساسح وانرصىَد ػهً يطشوع لاَىٌ 
َرؼهك تئحذاز انىكانح انىطُُح نرًُُح ذشتُح األحُاء  52.09سلى 

َح نهسُذ انىصَش نرمذمي ْزا ادلطشوع، انثحشَح، وأػطٍ انكهًح يف انثذا
 .ذفضهىا انسُذ انىصَش إىل ادلُصح

 :السيد عسيس أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري
 . ضكشا انسُذ انشئُس

 انسُذ انشئُس احملرشو،
 انسُذاخ وانسادج ادلسرطاسوٌ احملرشيىٌ،

َرؼهك تئحذاز  52.09َسؼذين أٌ ألذو نكى يطشوع انماَىٌ سلى 
انىكانح انىطُُح نرًُُح ذشتُح األحُاء انثحشَح، فمذ مت وضغ ْزا ادلطشوع 
يف إطاس اإلسرشاذُجُح اجلذَذج نمطاع انصُذ انثحشٌ انيت ذشوو احملافظح 
ػهً انثشوج انثحشَح انىطُُح وانشغثح يف سهىن طشق جذَذج السرغالل 

 . واسد انثحشَح انىطُُح يٍ أجم ضًاٌ ذًُُح الرصادَح يسرذايحامل
وكًا ْى يؼهىو، ذشذكض ْزِ اإلسرشاذُجُح ػهً ثالز حماوس، ذرًثم 
يف االسرذايح واألداء ادلرًُض وحتسني ذُافسُح ادلُرىجاخ انثحشَح، وضًٍ 

ْزِ احملاوس ذرصذس ذًُُح ذشتُح األحُاء انثحشَح جمال االْرًاو نركىٌ 
ا إَراجُا يرُُا، ميكٍ يٍ ادلطاسكح يف انشفغ يٍ ادلُرىج انثحشٌ لطة

 . انىطين ويٍ إَؼاش انُطاط االلرصادٌ

نزا، فئَُا َرىخً يٍ إحذاز ْزِ انىكانح انيت سرطكم ادلخاطة 
انىحُذ دلىاكثح االسرثًاساخ وإصانح انؼشالُم يف ْزا اجملال، أٌ ذساْى يف 

سَح وذًُُح ادلثادالخ ادلشذثطح هبا انُهىض تأَططح ذشتُح األحُاء انثح
 . سىاء يف جمال انرصذَش أو داخم انسىق انذاخهٍ

ولثم أٌ أخرى، امسحىا يل انسُذ انشئُس احملرشو، انسُذاخ وانسادج 
ادلسرطاسوٌ احملرشيىٌ، أٌ أذمذو خبانص ضكشٌ ألػضاء جلُح انفالحح 

ادلطشوع وانطؤوٌ االلرصادَح، سئُسا وأػضاء، ػهً جتاوهبى يغ ْزا 
والرشاحاهتى انيت سامهد يف إغُائّ وذُمُحّ، ساجُا أٌ َُال سضاكى 

 .كًا كاٌ ػهُّ األيش داخم ْزِ انهجُح انيت وافمد ػهُّ تاإلمجاع
 .وانسالو ػهُكى وسمحح اهلل ذؼاىل وتشكاذّ

 :السيد رئيس اجللسة
ضكشا نكى انسُذ انىصَش، وتؼذ ْزا أػطٍ انكهًح نهسُذ يمشس جلُح 

حح وانطؤوٌ االلرصادَح نرمذمي ذمشَش انهجُح، كاٍَ انسُذ يمشس انفال
انهجُح؟ أػرمذ أٌ انرمشَش وصع ػهً انسادج ادلسرطاسٍَ ػهً يسرىي 

 . انفشق، وذرىفشوٌ ػهً انرمشَش تطثُؼح احلال
َُرمم إىل فرح تاب ادلُالطح، وانكهًح ألحذ انسادج ادلسرطاسٍَ 

دلطشوع، انكهًح دلًثم ادلؼاسضح نُمذو يُالطح فشق ادلؼاسضح يف ْزا ا
دلُالطح يطشوع انماَىٌ، إرٌ انسُذ ادلسرطاس غري يىجىد يف انماػح، 
َُرمم إىل انسُذ ادلسرطاس ادلكهف ترمذمي يُالطح فشق األغهثُح، ال يٍ 

 . غهثُح وال يٍ ادلؼاسضحاألَُالص يٍ 
 :إرٌ َُرمم تؼذ ْزا نهرصىَد ػهً يىاد ادلطشوع

 : ادلادج األوىل
 إمجاع؛=  دلىافمىٌا

 إمجاع؛=  ادلؼاسضىٌ
 .غري يىجىد=  ادلًرُؼىٌ

 : ادلادج انثاَُح
 َفس انؼذد، إمجاع؛=  ادلىافمىٌ

 ال أحذ؛=  ادلؼاسضىٌ
 .إمجاع: ادلادج انثانثح
 .إمجاع: ادلادج انشاتؼح

 .إمجاع: ادلادج اخلايسح
 : ادلادج انسادسح

 .إمجاع طثؼا=  ادلىافمىٌ
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 :ادلادج انساتؼح
 .إمجاع=  ادلىافمىٌ

 :ادلادج انثايُح
 .إمجاع=  ادلىافمىٌ

 .إمجاع: ادلادج انراسؼح وانؼاضشج واحلادَح ػطش كًا ػذنرها انهجُح
 :كًا ػذنرها انهجُح 12ادلادج 

 .إمجاع=  ادلىافمىٌ
 :كًا ػذنرها انهجُح 13ادلادج 

 .إمجاع=  ادلىافمىٌ
 :كًا ػذنرها انهجُح 14ادلادج 

 .إمجاع=  ادلىافمىٌ

 : 18إىل ادلادج  14يٍ ادلادج 
 .إمجاع=  ادلىافمىٌ

كًا أضافرها انهجُح، متد إضافح ْزِ ادلادج يٍ طشف  19ادلادج 
 :انهجُح

 .ادلىافمىٌ ػهُها تاإلمجاع
 .إمجاع:أػشض يطشوع انماَىٌ تشيرّ نهرصىَد

إرٌ ْكزا َكىٌ جمهس ادلسرطاسٍَ لذ وافك ػهً يطشوع لاَىٌ سلى 
انىكانح انىطُُح نرًُُح ذشتُح األحُاء انثحشَح َرؼهك تئحذاز  52.09
 .تاإلمجاع

 .ضكشا نهجًُغ، وَشفغ ْزِ اجلهسح


