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  )2012 يونيو 19  (1433 رجب 28 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس ل الثايناخلليفة  ،فضييلمحمد الس9يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
التاسعة واLقFقة  امسةاخل الساJة ، ابتداء منست دقائق: التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

  . مساء امخلسنيو 
بتغيري  40.12مرشوع قانون رمق اLراسة والتصويت Jىل  ::::Tدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعامل

̀ٔشغال العمومFة 17.86القانون رمق     .املتعلق cملدرسة احلسFaة ل

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

        ::::املس�شار الس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئBس اجللسة
  حرضات الس9يدات والسادة،

املتعلق  17.86بتغيري القانون رمق  L40.12ينا مرشوع قانون رمق 
̀ٔشغال العمومFة  . cملدرسة احلسFaة ل

تقدمي اللكمة lلحكومة لتقدمي املرشوع، الس9يد الوز�ر تفضلوا ل 
  .املرشوع، تفضلوا lلمنصة

        ::::الس9يد عبد العز�ز رcح، وز�ر التجهزي والنقلالس9يد عبد العز�ز رcح، وز�ر التجهزي والنقلالس9يد عبد العز�ز رcح، وز�ر التجهزي والنقلالس9يد عبد العز�ز رcح، وز�ر التجهزي والنقل
  .xسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
  السادة املس�شار�ن،

ٔ�وال ٔ�� ٔ�شكرمك شكر �اص Jىل ٔ��مك اكنت |س9ت}ابة من طرف 
إالخوان د�ل اlلجنة ومن طرف املس�شار�ن لهذا املوضوع ٔ�وال هو موضوع 

  .وJام�اص 
موضوع Jام ٔ�ن املدرسة احلسFaة من املدارس الرائدة يف الب� د�لنا، 
واlيل بطبيعة احلال التعلمي العايل بصفة Jامة امحلد � عندو وا�د اLور، 

  . لكن اSٓن اك�ن وا�د احلر�ية cش ميكن ٕان شاء هللا ��ذ ماكنة ٔ�حسن
املدرسة احلسFaة نظرا lلتطور يف الب� د�لنا يف اCال د�ل النقل، يف 
جمال الب�Bة، يف جمال املاء، يف جمال املعلومFات، يف جمال اlلوBTس�Fك، 
ٔ�د�لت ق�ل س9ن�ني مجموJة من التخصصات، وبدات كتد�ر فهيا وا�د 

cلتايل العدد د�ل التكوينات، ولكن اlيل حصل هو ٔ�ن القانون مل يوا�ب، و
ٔ�ن ٔ�والد� ¥ادي خيرجوا بدبلومات ولكن ما عندمهش إالطار القانوين cش 
هاد اLبلومات حيصلوا Jلهيا، وJىل س§Fل املثال املاجس9تري اlيل خترجوا يف 

  . حلد الساJة مساكني cقني ما عندمهش اLبلومات 2011و 2010س9نة 
  ٔ�ضيفت lلحسFaة¬»، ابغينا خيرج هاذ القانون cش التكوينات اlيل 

�ٓالف ¯ندس وز�دة يف القطاJات  10نظرا حلاTة |ق®صاد الوطين،  
اجلديدة اليت حتتاج ٕاىل ¯ندسني وتقµيني ٕاىل ¥ريمه وٕاىل ٔ�حصاب املاسرت 

اص Sٔنه عند� طلبة واSٓن عندمه فرص صواLكتوراه، مث نظرا لهذا اخل
  . لوا اLراسةد�ل الشغل ولكن ما �يقدروش يوجلوا لها ٔ�و ابغاو �مك

¬»، ٔ�½متس مµمك ٔ�ن تصادقوا Jىل هاذ املرشوع د�ل القانون cش 
احلسFaة ¿ش9تغل يف ظروف Jادية ووليداتنا  - ٕان شاء هللا - ميكن لنا 

  . حيصلوا Jىل اLبلومات يف ٔ�قرب وقت
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . الس9يد مقرر اlلجنة. شكرا lلس9يد الوز�ر

د الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات د الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات د الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات د الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات الس9يد عبالس9يد عبالس9يد عبالس9يد عباملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        ::::والتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهوية

  الس9يد الرئBس،
  الس9يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
مادام التقر�ر د�ل اlلجنة ها هو بني يدي، راه وزعناه Jىل إالخوان، 

  .ٕاذن ٕاذا فضلتو التصويت

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع، ؤ�ف®ح cب املناقشة، ٕاذا اكن هناك من 

  م®د�ل، فرق اSٔ¥لبية؟ فرق املعارضة؟ 
  :ٕاذن منر م�ارشة ٕاىل التصويت

  :1111املادة املادة املادة املادة 
  إالجامع؛ : املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  :2222املادة املادة املادة املادة 
  . إالجامع: املوافقون

  :تصويتٕاذن ٔ�عرض مرشوع القانون �رم®ه lل 
  . إالجامع: املوافقون

بتغيري  40.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Jىل مرشوع قانون رمق 
̀ٔشغال العمومFة 17.86القانون رمق    . املتعلق cملدرسة احلسFaة ل

  .شكرا lلجميع
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


