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        696969699999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014 ليوزيو  23( هـ 1435 رمضان 25 ربعاءا6ٔ : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئFس اEلس ،اCكتور محمد الش@يخ بيد هللا: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
مخس دقائق، ابتداء من الساPة الثانية واCقIقة الثانية عرش بعد  :التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت
  .الزوال

بتغيري  05.14 مرشوع القانون رمقالتصويت Pىل و اCراسة  ::::Vدول ا6ٔعاملVدول ا6ٔعاملVدول ا6ٔعاملVدول ا6ٔعامل
  .)حمال من جملس النواب(املتعلق ب�س[Iد ا6ٔصول  33.06القانون رمق 

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

    ::::املس�شار اCكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلساملس�شار اCكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلساملس�شار اCكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلساملس�شار اCكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلس
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .ٕاىل امسحتوا mادي نبداو ريj يلتحقوا بنا hيق الزمالء
  .هللا الرمحن الرحميeسم 

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

Cينا اليوم Vلس@تان، Vلسة yرشيعية س@منرر فهيا نص قانوين فريد، متت 
  .املصادقة Pليه hٕالجامع، مث خ|ام هذه اCورة

ويف البداية ٔ�عطي اللكمة �لس@يد ا6ٔمني لقراءة ما توصل به اEلس من 
  .مراسالت

        ::::س�شار الس@يد محمد Pدابس�شار الس@يد محمد Pدابس�شار الس@يد محمد Pدابس�شار الس@يد محمد Pدابامل امل امل امل 
  .شكرا الس@يد الرئFس

 942/2014توصل جملس املس�شار�ن بقرار اEلس اCس@توري رمق 
ا�ي رصح مبق|ضاه هذا ا�6ٔري مبطابقة التعديالت اليت ٔ�د�لت Pىل Pدد 

 121من مواد النظام اCا�يل Eلس املس�شار�ن ��س@تور، hس@ت��اء املادة 
  .م�ه

  .شكرا الس@يد الرئFس

        ::::الس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسةالس@يد رئFس اجللسة
  . شكرا

ٔ�مر ا6ٓن ٕاذن ٕاىل اجللسة ال�رشيعية �لتصويت Pىل النص اجلاهز، 
املتعلق  33.06بتغيري القانون رمق  05.14وخنصصها ملرشوع القانون رمق 

  .ب�س[Iد ا6ٔصول، واحملال Pىل اEلس من جملس النواب
  .واللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

ر�يس، الوز�ر املنتدب Cى وز�ر �ق|صاد ر�يس، الوز�ر املنتدب Cى وز�ر �ق|صاد ر�يس، الوز�ر املنتدب Cى وز�ر �ق|صاد ر�يس، الوز�ر املنتدب Cى وز�ر �ق|صاد الس@يد ادر�س ا6ٔزيم إالدالس@يد ادر�س ا6ٔزيم إالدالس@يد ادر�س ا6ٔزيم إالدالس@يد ادر�س ا6ٔزيم إالد
        ::::واملالية، امللكف hملزيانيةواملالية، امللكف hملزيانيةواملالية، امللكف hملزيانيةواملالية، امللكف hملزيانية

  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئFس احملرتم،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�نوه hلفعالية والتعاون ا�ي عرف|ه ٔ�شغال جلنة 
 املوقر يف ٕاطار م�اقشة املالية والتخطيط والتمنية �ق|صادية مب¦لسمك

املتعلق ب�س[Iد  33.06املغري واملمتم �لقانون رمق  05.14مرشوع القانون رمق 
  . ا6ٔصول، املعروض Pىل جملسمك املوقر

  :وقد Vاء هذا القانون يف مادتني
ٔ�وال، ملالءمة ٔ�حاكمه مع مق|ضيات القانون املتعلق مبؤسسات االئ¬ن 

  هذا هو اجلانب ا6ٔول؛ والهيئات املعتربة يف حمكها،
اجلانب الثاين، اكن الغاية من تعديل بعض املواد من هذا القانون هو 
توضيح صياغهتا ومالءمهتا مع القانون املذ¹ور وكذ¸ ·متمي بعض مواد 
القانون املتعلق hل�س[Iد فÂ يتعلق بÁٔقسام صندوق التوظيف امجلاعي 

م املطبقة Pىل هذه �ل�س[Iد مبق|ضيات Vديدة، توحض و·مكل ا6ٔحاك
  .ا6ٔقسام

تلمك، الس@يد الرئFس، يه اخلطوط العريضة �لمرشوع املعروض Pىل 
  . جملسمك املوقر

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس@يد الرئFسالس@يد الرئFسالس@يد الرئFسالس@يد الرئFس
  . شكرا الس@يد الوز�ر

اللكمة ملقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية �ق|صادية لتقدمي تقر�ر 
من  129وٕاعامال �لامدة . �كن موجودا فقد مت توزيع هذا التقر�ر ٕان مل. ا�لجنة

  .النظام اCا�يل اجلديد فللم¦لس طبعا ٔ�ن يقÊل ذ¸
ٔ�ف|تح ا6ٓن hب املناقشة، وكام تعلمون، مت االتفاق يف اج¬ع املك|ب 

دقIقة لmÍٔلبية  15والسادة الرؤساء يف اليوم املايض ليال Pىل حصة زم�ية، 
دقائق �لفريق الفIدرايل ٔ�و ٕايداع التد�ل Cى مك|ب  10ة ووكذا �لمعارض

  . الرئاسة
  ما اك�ن تد�الت؟ 

  .شكرا
ٕاذن ن[|قل ٕاىل التصويت Pىل املادتني ا�لتني يتÁٔلف مهنام مرشوع 

  . القانون
  :املادة ا6ٔوىل

  .إالجامع: املوافقون
  ال Ð�ٔد؛: املعارضون
  .ال Ð�ٔد: املمتنعون

  :املادة الثانية
  .إالجامع :املوافقون

  ال Ð�ٔد؛: املعارضون
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  .ال Ð�ٔد: املمتنعون
  :وا6ٓن ٔ�عرض مرشوع القانون �رم|ه Pىل التصويت

  .إالجامع: املوافقون
وبذ¸ �كون جملس املس�شار�ن قد وافق Pىل مرشوع القانون رمق 

  .املتعلق ب�س[Iد ا6ٔصول 33.06بتغيري القانون رمق  05.14
  .اجللسة رفعتاجللسة رفعتاجللسة رفعتاجللسة رفعتٕاذن هذه 

  


