
 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )م 2014 فاحت يوليوز( ه 1435 رمضان 3

        888855559999رمق رمق رمق رمق اجللسة اجللسة اجللسة اجللسة حمرض حمرض حمرض حمرض 

  )م 2014 ليوزيو  1( هـ 1435 رمضان 3 ثال9ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساLرئKس ل اJٔولاخلليفة ، محمد فوزي بنعاللالس@يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
مخس دقائق، ابتداء من الساTة الرابعة واSقOقة العرش�ن بعد  :التوقOتالتوقOتالتوقOتالتوقOت
  . الزوال

  :اSراسة والتصويت Tىل النصني ال�رشيعيني التاليني ::::Zدول اJٔعاملZدول اJٔعاملZدول اJٔعاملZدول اJٔعامل
املتعلق Lgلس eقfصادي وeجcعي  128.12القانون التنظميي رمق  -

 30الصادر بتارخي  14/932والبKيئ Tىل ضوء قرار اLلس اSس@توري رمق 
 ؛2014ينا�ر 

النظام اSاpيل Lلس املس�شار�ن بعد مالءمة مواده مع قرار اLلس  -
  .2014يونيو  14بتارخي  الصادر 14/938اSس@توري رمق 

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

    ::::املس�شار الس@يد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسةاملس�شار الس@يد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسةاملس�شار الس@يد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسةاملس�شار الس@يد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسة
  .ال�رشيعيةنfrدئ اجللسة 

  .xسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يدان الوز�ران،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص اLلس هذه اجللسة {|راسة والتصويت Tىل النصوص 

  : ال�رشيعية التالية

املتعلق Lgلس eقfصادي وeجcعي  128.12القانون التنظميي رمق  -
 30الصادر بتارخي  14/932والبKيئ Tىل ضوء قرار اLلس اSس@توري رمق 

 احملال Tىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛ ،2014ينا�ر 

النظام اSاpيل Lلس املس�شار�ن بعد مالءمة مواده مع قرار اLلس  -
 .2014يونيو  14املؤرخ بتارخي  14/938ي رمق اSس@تور

ٕاذن، �س@هتل هذه اجللسة Sgراسة والتصويت Tىل القانون التنظميي 
 -اللكمة . املتعلق Lgلس eقfصادي وeجcعي والبKيئ 128.12رمق 

  .اللكمة {لحكومة لتقدمي القانون -ؤ��دد ب�ٔنه يف قراءة 9نية 

نتدب Sى رئKس احلكومة، امللكف gلشؤون نتدب Sى رئKس احلكومة، امللكف gلشؤون نتدب Sى رئKس احلكومة، امللكف gلشؤون نتدب Sى رئKس احلكومة، امللكف gلشؤون الس@يد محمد الوفا، الوز�ر امل الس@يد محمد الوفا، الوز�ر امل الس@يد محمد الوفا، الوز�ر امل الس@يد محمد الوفا، الوز�ر امل 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  الس@يد الرئKس احملرتم،
  الس@يدات والسادة املس�شارون،

يف احلقOقة احلكومة ابغات تغتمن هاذ الفرصة فقط gش �شكر اJٔعضاء 
د�ل ا{لجنة د�ل جملس املس�شار�ن ا{يل ا�ك�وا Tىل هاذ القانون، وا{يل 

اعطاوه بعد القرار د�ل اLلس اSس@توري وبعد إال�ا  د�لو من جملس 
  . النواب Tىل جملس املس�شار�ن، واعطاوه الوقت الاكيف {|راسة د�لو

�شكر السادة ٔ�عضاء ا{لجنة، ومن املؤكد �شكر الس@يد الرئKس 
ناو وكنمت . هيؤوا تقر�ر، والتقر�ر Zا شامل مجليع املواضيع والس@يد املقرر ا{يل

ب�ٔن هاذ القانون التنظميي ا{يل هو مرتبط بتطبيق اSس@تور ٔ�نه خيرج 
{لتطبيق، Jٔن اLلس eقfصادي وeجcعي حمتاج ٕاىل تقوية ودمع gش 
يقوم gملهام د�لو يف تنو�ر الرٔ�ي العام يف القضا� eقfصادية وeجcعية 

  .ا{يل كهتم البالد د�لنا
  .شكرا الس@يد الرئKس

        ::::رئKس اجللسةرئKس اجللسةرئKس اجللسةرئKس اجللسة    الس@يدالس@يدالس@يدالس@يد
  . شكرا الس@يد الوز�ر احملرتم

  . زعوُ ٕاذن  ..اللكمة ملقرر ا{لجنة
اللكمة عن فرق اJٔ®لبية، ؤ�متىن ٔ�ن تقدموا مداpالت مكfوبة، لو 

  .مسحمت، اJٔ®لبية واملعارضة وامجليع، اكن يف قراءة 9نية، طبعا
س ٕاذن، ن·fقل ٕاىل التصويت Tىل مواد القانون التنظميي اليت رصح اLل

  :اSس@توري بعدم مطابقهتا {|س@تور كام وافقت Tلهيا ا{لجنة
  .املوافقون؟ املعارضون؟ املمتنعون؟ ٕاذن إالجامع، ٔ�ظن؛ إالجامع

  .إالجامع: 29واملادة  11ٕاذن املادة 
  .إالجامع: ٔ�عرض القانون التنظميي �رمfه {لتصويت

 128.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Tىل القانون التنظميي رمق 
  .املتعلق Lgلس eقfصادي وeجcعي والبKيئ

ٔ�نتقل {|راسة والتصويت Tىل النظام اSاpيل Lلس املس�شار�ن بعد 
يونيو  14املؤرخ بـ  14/938مالءمة مواده مع قرار اLلس اSس@توري رمق 

2014.  
  . وزع ..د�ل ال�رشيعٕاذن اللكمة ملقرر ا{لجنة 

  ؟الفريق الفOدرايل ؟اJٔ®لبية، املعارضةكذ½ فرق  ..ٔ�فfح gب املناقشة
ٕاذن، ن·fقل {لتصويت Tىل مواد النظام اSاpيل Lلس املس�شار�ن، كام 
وافقت Tلهيا جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان، بعد مالءمهتا مع اLلس 

  .اSس@توري
، 65، 60، 59، 58، 52، 46، 43، 28، 21، 12، 8ٕاذن املادة 

69 ،74 ،93 ،94 ،95، 121 ،125 ،138 ،141 ،142 ،152 ،179 ،
، ٕاذن 272، 270، 221، 216، 215، 201، 200، 193، 186

  .إالجامع
  .إالجامع: ٔ�عرض النظام اSاpيل �رمfه {لتصويت

  .ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Tىل النظام اSاpيل Lلس املس�شار�ن
   .شكرا

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


