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��ريل 2( 1434 جامدى أ!وىل 21ٔ 2013( 

        333377778888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

��ريل  2( 1434ىل أ!و جامدى 21ء الثال5 :التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ2013(  
 .اCكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ;س جملس املس�شار�ن: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
اCقFقة الساPة احلادية عرش صباKا و ابتداء من سAبعة دقائق، : التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت
 .عرشالسابعة 

��ريل /YسAتWXائيةاCورة  افUتاحSلسة  ::::Sدول أ!عاملSدول أ!عاملSدول أ!عاملSدول أ!عاملٔ 2013  

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

        ::::اCكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ;س ا\لساCكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ;س ا\لساCكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ;س ا\لساCكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ;س ا\لس
  .aسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء احملرتمني،
  املس�شارة احملرتمة،السAيدة 

  احملرتمون، السادة املس�شارون
  .aسم هللا الرمحن الرحمي

فليتفضل  ،�sٓت من اqrر احلكمي ،oري ما نفUتح به هذه اCورة YسAتWXائية
  .الفقFه مشكورا

        ::::املقرئاملقرئاملقرئاملقرئالسAيد السAيد السAيد السAيد 
�عوذ yz من الشAيطان الرجمئ�عوذ yz من الشAيطان الرجمئ�عوذ yz من الشAيطان الرجمئ�عوذ yz من الشAيطان الرجمي" " " " ٔ        

له ما في له ما في له ما في له ما في     ،،،،ال تأخذه سنة وال نومال تأخذه سنة وال نومال تأخذه سنة وال نومال تأخذه سنة وال نوم    ،،،،الحي القيومالحي القيومالحي القيومالحي القيوم    اهللا ال إله إال هواهللا ال إله إال هواهللا ال إله إال هواهللا ال إله إال هو

    ،،،،من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنهمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنهمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنهمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه    ،،،،السموات وما في األرضالسموات وما في األرضالسموات وما في األرضالسموات وما في األرض

وال يحيطون بشيء من علمه وال يحيطون بشيء من علمه وال يحيطون بشيء من علمه وال يحيطون بشيء من علمه     ،،،،يعلم ما بين أيديهم وما خلفهميعلم ما بين أيديهم وما خلفهميعلم ما بين أيديهم وما خلفهميعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

ه حفظهما ه حفظهما ه حفظهما ه حفظهما ددددإال بما شاء، وسع كرسيه السموات واألرض وال يؤإال بما شاء، وسع كرسيه السموات واألرض وال يؤإال بما شاء، وسع كرسيه السموات واألرض وال يؤإال بما شاء، وسع كرسيه السموات واألرض وال يؤ

        " " " " yz صدق هللا موال{ العظميyz صدق هللا موال{ العظميyz صدق هللا موال{ العظميyz صدق هللا موال{ العظمي    �ٓمWت�ٓمWت�ٓمWت�ٓمWت    ....وهو العلي العظيموهو العلي العظيموهو العلي العظيموهو العلي العظيم

        ::::رئ;سرئ;سرئ;سرئ;سالالالال    السAيدالسAيدالسAيدالسAيد
  .aسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء،
  املس�شارة احملرتمة،السAيدة 

  السادة املس�شارون احملرتمون،
واملرسوم رمق  ،Pىل الفصل السادس والسAتون من اCسAتور بناء

 ،)2013مارس  22( 1434جامدى أ!وىل  10صادر يف  2.13.248
ابتداء من  ،بدعوة جملس النواب وجملس املس�شار�ن لعقد دورة اسAتWXائية

��ريل  2( 1434جامدى أ!وىل  21فاحت ٔ2013(.  
ني ليقرٔ� Pليمك ٔ�Pلن عن افUتاح هذه اCورة، ؤ�عطي اللكمة �لسAيد أ!م

فليتفضل السAيد  ،دد Sدول ٔ�عامل هذه اCورةنص املرسوم اrي حي

  .qوسكوس

�مني ا\لسٔ�مني ا\لسٔ�مني ا\لسٔ�مني ا\لس    ،،،،يد qوسكوسيد qوسكوسيد qوسكوسيد qوسكوسعبد امحل عبد امحل عبد امحل عبد امحل السAيد السAيد السAيد السAيد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار ٔ::::        
  .شكرا السAيد الرئ;س

 املوافق ل 1434جامدى أ!وىل  10صادر يف  2.13.248مرسوم رمق 
بدعوة جملس النواب وجملس املس�شار�ن لعقد دورة  ،2013مارس  22

  .اسAتWXائية
  رئ;س احلكومة

وبعد املداو� يف  ،من اCسAتورالسادس والسAتون Pىل الفصل  بناء
مارس  21 املوافق ل 1434جامدى أ!وىل  9جملس احلكومة املنعقد بتارخي 

  :رمس ما ييل 2013
  .املادة أ!وىل

جامدى أ!وىل  21من  ابتداءجملس النواب وجملس املس�شار�ن  يعقد
يتضمن Sدول ٔ�عاملها  ،دورة اسAتWXائية 2013ٔ��ريل  2 املوافق ل 1434

  :مشاريع نصوص التالية
يتعلق z\لس YقUصادي  128.12مرشوع قانون تنظميي رمق -

  ؛وYج�عي والب;يئ
وطين �لب;¢ة والتمنية مبثابة مFثاق  99.12مرشوع قانون ٕاطار رمق  -

  ؛املسAتدامة
  ؛يتعلق zملسAتلزمات الطبية 84.12مرشوع قانون رمق  -
يقيض بتغيري و§متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون  91.12مرشوع قانون رمق  -

�كتو�ر  4 املوافق ل 1397من شوال  20صادر يف  1.77.216رمق ٔ1977 
  ؛Pدرواتب التقا يتعلق Kzٕداث نظام جامعي ملنح

يقيض بتغيري و§متمي مجموPة القانون  145.12ؤ�oريا مرشوع قانون رمق  -
  .املتعلق مباكحفة غسل أ!موال 43.05اجلنايئ والقانون رمق 

  .املادة الثانية
  .ي´رش هذا املرسوم zجلريدة الرمسية

  .2013مارس  22 املوافق ل 1434جامدى أ!وىل  10يف  zلرzطوحرر 
  .كريانكريانكريانكريان    �ن�ن�ن�نااااعبد إال¶ عبد إال¶ عبد إال¶ عبد إال¶ : : : : إالمضاءإالمضاءإالمضاءإالمضاء

  .شكرا السAيد الرئ;س

        ::::السAيد الرئ;سالسAيد الرئ;سالسAيد الرئ;سالسAيد الرئ;س
  .شكرا

والسادة املس�شار�ن  ،ٕاذن ٔ�دعو السادة رؤساء ا�لجن احملرتمني
½ك¼اب Pىل دراسAهتا ا�rن سAتºال Pلهيم هذه النصوص لالٕ واملس�شارات 

  .يف ٔ�قرب وقت ممكن
        ....ورفعت اجللسة، وشكرا لمكورفعت اجللسة، وشكرا لمكورفعت اجللسة، وشكرا لمكورفعت اجللسة، وشكرا لمك


