
  15/2019قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2019ماي  06لیوم االثنني 

  

:رئاسة رئ7س ا6لس ا5ٔس2بوعي  ج
/ها 2019ماي  06مك�ب جملس املس(شار'ن یـوم االثنني عقد
  :، وحضور ا5ٔعضاء السادةالس2ید حكمي :ن شامش

Gلرئ7س؛  :      وحعبد الصمد قL اخللیفة ا5ٔول  
  اخللیفة الثاين Lلرئ7س؛  :      عبد إالالهاحللوطي

  اخللیفة الثالث Lلرئ7س؛  :      محید Wوسكوس
  اخللیفة الرابع Lلرئ7س؛  :      عبد القادر سالمة

 اخللیفة اخلامس Lلرئ7س؛  :    عبد امحلید الصو'ري 
  حماسب ا6لس؛ :     العريب احملريش
 ؛اسب ا6لسحم  :      عز اd'ن زWري

  .fٔمني ا6لس :      تو'زيfٔمحد 
  

  

  :فl اعتذر عن حضور هذا iج
ع

 

 

  حماسب ا6لس؛  :      عبد الوهاب بلفقGه
 .fٔمني ا6لس  :      fٔمحد اخلریف

  

  

    



  

 القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب
  

  :املرWب السمعي البرصي

 

يف قرار  03/14/2019و  01/14/2019رب ٕادماج القرار'ن حمرض iج
ع السابق /مبراجعة  2019/ 01/15قرار رمق  ←

 : وا}د كام یيل 

 .ٕ�س2ناد لك العملیات املرتبطة بت~دید املرWب السمعي البرصي Lلرشكة الوطنیة لٕالذا/ة والتلفزة قرار

�لیات الرشكة الوطنیة لٕالذا/ة والتلفزة�ٕالس2تعانة 02/15/2019قرار رمق  ← fٔ�ل خبدمات وf لسات العامة تصو'ر وبث اجل من

  .Lلم~لس /رب ختصیص و}دة تق�یة م�نق�

 

  

  :احلصی� املر}لیة لعمل احلكومة

عقد �لسة مشرتكة مع جملس النواب لتقدمي احلصی� ب/ىل طلب رئ7س احلكومة �ملوافقة  2019/ 03/15 رمققرار   ←

 ./ىل السا/ة الثانیة والنصف زوi 2019ماي  13املر}لیة لعمل احلكومة یوم االثنني 

املزمع ندوة الرؤساء  ة /ىلاقرتا}ات املك�ب �ش�ٔمنناقشة احلصی� املر}لیة لعمل احلكومبعرض 04/15/2019قرار رمق  ←

 .بعد iج
ع الت�س2یقي مع جملس النوابعقدها 
 

 :العالقات مع املؤسسات اdس2توریة

'ن والبحث العلمي عن حصی� هذا بتوزیع التقر'ر الس2نوي Lلم~لس ا5ٔ/ىل Lلرتبیة والتكو  2019/ 05/15قرار رمق ←

 .الربملانیة/ىل الفرق وا6مو/ة،وfٓفاق مع�2017ا6لسربمس س2نة 

  

 

 

 



  :ا5ٔس2ئ� الشفهیة

:رئاسة  ،2019 ماي07الثال�ء /ىل �دول fٔعامل �لسة ا5ٔس2ئ� الشفهیة لیوم  �ملوافقة 2019/ 06/15قرار رمق ←

 .fٔمGنا Lل~لسة تو'زيوالس2ید fٔمحد  عبد القادر سالمةLلرئ7س الس2ید  الرابعاخللیفة 

لسة انت اب fٔمني جملس �نتداب اخللیفة الرابع Lلرئ7س الس2ید عبد القادر سالمة رئ7ساجل 07/15/2019قرار رمق  ←

 .، والس2ید fٔمحد توزي fٔمGنا Lل~لسةاملس(شار'ن ملا تبقى من الوالیة ال(رشیعیة اجلاریة

 21الثال�ء ٕاىل ¤ایة یوم  2019ماي  14احلكومة لیوم الثال�ء  �لسة مساء£ رئ7سبت�ٔجGل  08/15/2019قرار رمق  ←

 .2019ماي 

 :وا6مو/ة مبا یفGد fٔنرؤساء الفرقمبراس� 09/15/2019قرار رمق  ←

 iعتذارات جيب fٔن تتوصل هبا الرئاسة موقعة من طرف املس(شار املعين خشصیا؛ •

 .بوع املق±لتالوة fٔسامء املتغیبني وس°ب تغیهبم، بدءا من �لسة ا5ٔس2   •

 ٕاىللٕالذا/ة والتلفزة تقدمي مو/د عقد �لسات ا5ٔس2ئ�  ةطلب الرشكة الوطنی بعرض10/15/2019قرار رمق  ←

 .السا/ة احلادیة عرشة صبا}ا طی� شهر رمضان املبارك، /ىل ندوة الرؤساء

  

  : العالقات اخلارجGة

 

مب~لس النواب  املزمع عقدها ساء الربملانیات الرائداتLل� 2019يف مقة  ا6لس مشاركة/ىل �ملوافقة 2019/ 11/15قرار رمق ←

إالدارة ٕ�/داد ملف يف املوضوع وعرضه /ىل fٔنظار املك�ب ¸الل  مع ·لكیف، 2019یونیو  27- 25م´ابنيبطوWیوالیا�ين 

  .iج
ع املق±ل

7س امجلعیة الوطنیة رئ ، Mustapha Sentopمن طرف الس2ید  اdعوة املو«ة/ىل  �ملوافقة 2019/ 12/15قرار رمق ←

  . لرتWیإاىل الس2ید رئ7س جملس املس(شار'ن، LلقGام :زÊرة رمسیة  الكربىلرتWیا

اليت  رئ7س جملس الش2یوخ الروماين،،CalinPopescuTriceanuالس2ید  زÊرة/ىل �ملوافقة 2019/ 13/15قرار رمق ←

  . مت ت�ٔجGلهاواكنت مربجمة ¸الل شهر مارس املايض  

 . ت العربیةمجعیة ا5ٔم�اء العامني LلربملاÚجملس املس(شار'ن يف  مسامهةØسدید /ىل  �ملوافقة 2019/ 14/15قرار رمق ←

ٕاىل الس2ید رئ7س جملس املس(شار'ن، Lلمشاركة يف fٔشغال امجلعیة  املو«ة اdعوة/ىل �ملوافقة 2019/ 15/15قرار رمق ←

Ü°ة والكرای7ب املزمع عقدها بGٔمر'اك الالتی�f 2019یونیو  15و 14یويم  العامة لربملان.  



  

  : شؤون السادة املس(شار'ن

إالدارة ٕ�/داد ملف مفصل حول املالءمة يف التنقل /رب القطار، وعرضه /ىل تلكیف ب  2019/ 16/15قرار رمق ←

 .fٔنظار املك�ب ¸الل iج
ع املق±ل
 

  

  

  

  

  

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


