
  18/2019رقم  اجتماع   �

  2019ماي   27اإلثنين  ليوم

  

  

اج0/ه أ-س+بوعي )رئاسة رئ#س  2019ماي  27مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني عقد
  :، وحضور أ-عضاء السادةالس+ید حكمي )ن شامشا2لس 

  اخللیفة أ-ول Gلرئ#س؛  :  عبد الصمد قBوح �

  اخللیفة الثاين Gلرئ#س؛  :هاحللوطيعبد إالال �

  اخللیفة الثالث Gلرئ#س؛  :  محید Rوسكوس �

  اخللیفة الرابع Gلرئ#س؛  :عبد القادر سالمة �

  حماسب ا2لس؛ :   العريب احملريش �

  حماسب ا2لس؛  :  عبد الوهاب بلفقBه �

  ؛`ٔمني ا2لس :    `ٔمحد تو�زي �

 .`ٔمني ا2لس  :    `ٔمحد اخلریف �

  .لس`ٔمني ا2  :    ادرdس الرايض �
  

  :السادة فi اعتذر عن حضور هذا fج0ع

 اخللیفة اخلامس Gلرئ#س؛  :  عبد امحلید الصو�ري  �

  حماسب ا2لس؛  :    عز ا�mن زRري �
 

 

 

  

  
  



f ج0ع القرارات الصادرة عن  

 : ال�رشیع �

tلسة sرشیعیة، )رئاسة اخللیفة الرابع Gلرئ#س الس+ید عبد بعقد 2019/ 01/18رمق قرار  ←

̀ٔمBنا Gلzلسة، yGراسة والتصویت /ىل النصوص اجلاهزةالقادر سال ̀ٔمحد تو�زي   :مة والس+ید 

  2016املتعلق ب�~فBذ قانون املالیة Gلس+نة املالیة  26.18مرشوع قانون التصفBة رمق  •

املتعلق �لعالمات املمزية  25.06یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  51.14مرشوع مرشوع قانون رمق  •

 .)قراءة �نیة(Gلمواد الغذائیة واملنتوtات الفالحBة والبحریة Gلم�ش�ٔ واجلودة 

/ىل  2019ماي  28الثال�ء  ٕاىل عقد ندوة الرؤساء یوم�mعوة  2019/ 02/18رمق قرار  ←

 .لتنظمي املناقشة �جللسة العامة السا/ة العارشة والنصف صبا�ا

  

  :أ-س+ئ� الشفهیة �

ماي  28الثال�ء  عامل tلسة أ-س+ئ� لیوم/ىل tدول ٔ̀ �ملوافقة 03/18/2019رمق  قرار ←

)رئاسة اخللیفة أ-ول Gلرئ#س الس+ید عبد الصمد قBوح، والس+ید `ٔمحد /ىل السا/ة احلادیة عرش صبا�ا 2019

̀ٔمBنا Gلzلسة   .تو�زي 

 : `ٔشغال اGلzان �

̀ٔ�ل ٕایداع تقر�ر اGلجنة النیابیة لتقيص بعرض  2019/ 05/18رمق قرار  ← موضوع ا�هتاء 

̀ٔمني tلسة 2019ماي  21بتارخي ل تصفBة مفامح جرادة احلقائق حو  ، مضن مس+تzدات ا2لس من طرف 

 .بعد عرض املوضوع /ىل ندوة الرؤساء، 2019ماي  25لیوم  أ-س+ئ�

  

  

  

 



  : العالقات اخلارجBة �

̀ٔشغال اmورة  /ىل املشاركة �ملوافقة 2019/ 06/18رمق قرار  ← Gلجمعیة  45يف 

 09ٕاىل  05من Rوت دیفوار، وذ© ¨الل الفرتة املمتدة / زمع عقدها ب�ٔبیدtانالربملانیة Gلفر�كفونیة امل

 .2019یولیوز 

2لس الثقايف الربیطاين ب�~ظمي ا/ىل طلب �ملوافقة  2019/ 07/18رمق قرار  ←
یولیوز  9یوم  ال�س°ة الثالثة Gلمسابقة اجلهویة لرب¯مج قادة املس+تقل مبقر جملس املس�شار�ن وذ©

2019. 

tٔ̀ل 2019/ 08/18رمق ار قر  ← ̀ٔعضاء شعبة )رملان معوم ٕافریقBا من  بربجمة لقاء مع 
/ىل ضوء املراس� الواردة عن وزارة الشؤون اخلارجBة  2023- 2019 ارس الرب¯مج fسرتاتیجيدت

 .والتعاون اmويل يف املوضوع
 

 :خمتلفات  �

  :شار�ن لفائدة/ىل طلبات ز¶رة مقر جملس املس� �ملوافقة 11/18/2019قرار رمق  ←

 .مجعیة النور Gلتمنیة والثقافة بفاس •

 .رئ#سة م~ظمة جرس الثقافات •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


