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  27/2018رمق قرارات اج�ع املك�ب 

  2018نونرب  12االثنني  لیوم

  

 

رئ9س  8رئاسةه ا4ٔس1بوعي اج�.2018نونرب  12مك�ب جملس املس)شار%ن یـوم االثنني  عقد

  :، وحضور ا4ٔعضاء السادةا?لس الس1ید عبد احلكمي 8ن شامش

 

  اخللیفة ا4ٔول Lلرئ9س،  :    عبد الصمد قIوح �

 اخللیفة الثاين Lلرئ9س؛  :    عبد Rاله احللوطي �

  اخللیفة الثالث Lلرئ9س؛  :    محید Wوسكوس �

  اخللیفة الرابع Lلرئ9س؛  :    عبد القادر سالمة �

  اخللیفة اخلامس Lلرئ9س؛  :    عبد امحلید الصو%ري �

  ؛حماسب ا?لس :   العريب احملريش �

  حماسب ا?لس؛  :    عبد الوهاب بلفقIه �

  حماسب ا?لس،  :    عز اg%ن زWري �

  .jٔمني ا?لس:    jٔمحد تو%زي �

  .jٔمني ا?لس  :      دمحم .دال �

  :فo اعتذر عن Rج�ع الس1ید

  jٔمني ا?لس؛  :    jٔمحد اخلریف �
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 القرارات الصادرة عن Rج�ع

  

 :شؤون تنظميیة �

 .بتضمیمنحرض Rج�ع السابق الحئة بعدد وwرت9ب jٔعضاء الفرق وا?مو.ة01/27/2018رمققرار  ←

احلادیة السا.ة  .ىل 2018نونرب  13الثال~ء  یومبعقد ندوة الرؤساء  02/27/2018رمققرار  ←

 : عرشة صبا�ا، وتضمني �دول jٔعاملها املواضیع التالیة

مو.د وحماور م�اقشة ا?لس لعرض الس1ید الرئ9س ا4ٔول Lلم�لس ا4ٔ.ىل Lلحسا�ت حول jٔ�شطة   - 

  ؛2017و 2016احملامك املالیة 8رمس س�يت 

  ؛L2019لس1نة املالیة  80.18اجلدو� الزم�یة gراسة مرشوع قانون املالیة رمق   - 

  وضعیة دراسة مقرت�ات ومشاریع القوانني املعروضة .ىل ا?لس؛  - 

  ؛2018دج�رب  11احملاور املقرت�ة من مك�ب ا?لس Lل�لسة الشهریة املق�� املربجمة یوم الثال~ء   - 

  السمل Rج�عي وم�طلبات إالقالع Rق�صادي؛* 

  .حتد�ت ت�ٔهیل الرjٔسامل ال�رشي* 

  احلكومة يف اجللسات ا4ٔس1بوعیة لٔ¤س1ئ�؛منط مساء�   - 

  .توقIت انطالق �لسات ا4ٔس1ئ� الشفهیة  - 

 

 : .القة ا?لس مع املؤسسات اgس1توریة �

 بعقد �لسة .امة ملناقشة تقر%ر الرئ9س ا4ٔول Lلم�لس ا4ٔ.ىل Lلحسا�ت 03/27/2018 رمققرار  ←

Rخ�یار وذ» �ل)شاور ٕاخ�ار جملس النواب �لتارخي واملواضیع اليت وقع .لهيا  ، مع2018نونرب  22یوم امخل9س 

 )..دل من طرف ندوة الرؤساء ٕاىل ما بعد R¯هتاء من م�اقشة مرشوع قانون املالیة(مع ندوة الرؤساء 
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 : ال)رشیع �

ٕ��ا� النصوص ال)رشیعیة الواردة .ىل ا?لس .ىل اLل�ان ا´تصة  04/27/2018 رمققرار  ←

 :بـــویتعلقا4ٔمر 

Rج�عیة Lلعاملني �ملد%ریة العامة Lلوقایة  ا4ٔعاملمبؤسسة  ا4ٔمریتعلق  60.18مرشوع قانون رمق  - 

  .املدنیة

هيا .ىل التقا.د jٔفراد القوات احملدد مبوج�ه السن القانونیة اليت جيب jٔن حيال ف 62.18مرشوع قانون رمق  - 

 .املسا.دة

ٕ��ا� مقرتح القانون ا½ي یقيض ٕ��داث مؤسسة Lلهنوض �4ٔعامل 05/27/2018قرار رمق  ←

 .Rج�عیة لفائدة العاملني �مجلا.ات الرتابیة واملقدم من gى jٔعضاء فریق العدا� والتمنیة .ىل احلكومة والفرق

  

 : ا4ٔس1ئ� الشفهیة �

نونرب  13الثال~ء �ملوافقة .ىل �دول jٔعامل �لسة ا4ٔس1ئ� الشفهیة لیوم  06/27/2018 رمققرار  ←

 .Áٔمني Lل�لسة والس1ید دمحم .دال، الس1ید عبد الصمد قIوحاليت سريjٔسها اخللیفة ا4ٔول Lلرئ9س 2018

 11الثال~ء الس1ید رئ9س احلكومة یوم  بعقد اجللسة الشهریة ملساء� 07/27/2018 رمققرار  ←

 :يف موضو.ني ٕاثنني وهام ،2018دج�رب 

 السمل Rج�عي وم�طلبات إالقالع Rق�صادي؛ -

 .حتد�ت ت�ٔهیل الرjٔسامل ال�رشي -

  : العالقات اخلارجIة �

ختصص لتقIمي  2018نونرب  19االثنني �لسة Âاصة Lلمك�ب یوم بعقد 08/27/2018قرار رمق  ←

التلكفة املالیة Lلمهام (ا4ٔداء اgبلومايس Lلم�لس، مع تعز%ز الوثیقة املعدة من طرف إالدارة مبعطیات تفصیلیة 

اgبلوماس1یة، لواحئ ب�ٔسامء املرافقني إالداریني، الحئة �عتذارات السادة املس)شار%ن حسب املناطق اجلغرافIة وكذا 

 .وٕا�اÌهتا .ىل السادة jٔعضاء املك�ب) هبا وثیقة تتضمن Rلزتامات املتعهد
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 : خمتلفات �

اح�ضان نصف  .ىل دمع اgورة السابعة ملؤمتر التقIمي العريب، .رب �ملوافقة11/27/2018قرار رمق  ←

 .2018نونرب  28یوم یوم خيصص ل)سلیط الضوء .ىل jٔدوار الربملان يف م�ٔسسة تقIمي الس1یاسات العمومIة

 .ىل اح�ضان ندوة مبقر ا?لس مبناس1بة الیوم العاملي حلقوق الطفل �ملوافقة12/27/2018 رمققرار  ←

 . 2018نونرب  22یوم وذ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


