
  23/2019اجتماع رقم   �

  2019يوليوز   08 ليوم االثنين

  

الس,ید اج01ه أ.س,بوعي (رئاسة  2019یولیوز  08مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني عقد
  :رئ@س ا?لس، وحضور أ.عضاء السادة عبد احلكمي (ن شامش،

  

  ؛اخللیفة أ.ول Gلرئ@س  :      عبد الصمد قCوح �

  ؛اخللیفة الثاين Gلرئ@س  :      عبد إالالهاحللوطي �

  اخللیفة الثالث Gلرئ@س؛  :      محید Rوسكوس �

  ؛اخللیفة الرابع Gلرئ@س  :      عبد القادر سالمة �

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

  ؛ا?لس ]ٔمني  :       ]ٔمحداخلریف �

 ]ٔمني ا?لس؛  :      ]ٔمحد تو�زي �

  .]ٔمني ا?لس  :      ٕادر_س الرايض �
  

  

  :حضور هذا fج1ع السادةفc اعتذر عن 

  

 ؛حماسب ا?لس  :      العربیاحملريش �

  ؛حماسب ا?لس  :      عبدالوهاببلفقCه �

  .حماسب ا?لس  :      عز ا�kن زRري �
 
 
  

  



  ج1ع fالقرارات الصادرة عن 

 

 مع جملس النواب يف س@uاریوهات اخ�تام دورة ٔ](ریلrلتqس,یق  2019/ 02/23 رمققرار  ←
  .ع 0ىل ندوة الرؤساءو عرض املوضبعد ،2019

 

  :العالقة مع الهیئات الوطنیة �

0ىل جلنة العدل  2018تقر�ر رئاسة النیابة العامة لس,نة �rٕا�  03/23/2019رمق قرار  ←
 .وال�رشیع وحقوق إال�سان وتوزیعه 0ىل الفرق وا?مو0ات r?لس

  

  :ال�رشیع  �

، یوم الثال�ء �رشیعیة0امة �لسة بربجمة  04/23/2019رمق قرار  ←
بتغیري و�متمي القانون  87.18مرشوع قانون رمق عىل �Gراسة والتصویت ،م�ارشةبعد�لسةأ.س,ئ�2019یولیوز09
الس,ید عبد القادر سالمة، والس,ید ٔ]محد  اخللیفة الرابع Gلرئ@س (رئاسة،تاملتعلق مبدونة الت�ٔمCنا 17.99رمق 

 .اخلریف ٔ]مCنا Gل�لسة

0ىل  2019یولیوز  09یوم الثال�ء  krعوة ٕاىل عقد ندوة الرؤساء05/23/2019رمق قرار  ←
 .اجللسة العامة ال�رشیعیة يفلرتت@ب املناقشة السا0ة الوا�دة بعد الزوال 

 

  :أ.س,ئ� الشفهیة �

أ.س,ئ� الشهریة املتعلقة rلس,یاسة  ]ٔمCناجللسة rنتداrلس,ید]ٔمحداخلریف 06/22/2019رمققرار 
 : ا�صصة ملناقشة احملور�ن التالیني، بعد الزوال الثالثة0ىل السا0ة  2019یونیو 09الثال�ء  العامة، لیوم

 س,یاسة احلكومة يف تدبري fس��ر العمويم يف ٔ]فق حتسني جناعته؛ �

  .وضعیة وماكنة املتقا0د يف الس,یاسات العمومCة �

 
 
 
 



  

  : ]ٔشغال اGل�ان �

الس,ید رئ@س جلنة اkا¢لیة وامجلا0ات الرتابیة  طلب0ىل rملوافقة  07/23/2019رمق قرار  ←
GلقCام مبهمتني اس,تطالعیتني، للك من مقالع الرمال مبدیqيت القuیطرة والعرا¤ش، ؤ]وراش  أ.ساس,یةوالبCqات 

، وفق دفرت 2019من شهر یولیوز  24و 17مرشوع هتیئة ضفيت ٔ]يب رقراق، املربجمتني 0ىل التوايل یويم 
  .ب اGلجنةالتحمالت املرفق بطل

  : العالقات اخلارجCة �

 .rملغرب 02020ىل تنظمي مuتدى مؤمتر املس,تق�ل rملوافقة  08/23/2019رمق قرار  ←

Rولوم�یا /ندیين املزمع عقدها ببوغو²يف ]ٔشغال الربملان ا.ٔ rملشاركة  09/23/2019رمق قرار  ←
  .2019یولیوز  20ىل إ  16¢الل الفرتة املمتدة من 

 
  

  : شؤون السادة املس�شار�ن �

ات واز لرئ@س,مي�ليس الربملان·ش�ٔ¶الرتقاءجبمذRرة مشرتكة بتوجCه  10/23/2019قرار رمق  ←
صة rلسادة الربملانیني  .السفر اخلا

  

  : شؤون تنظميیة �

0ىل السادة  0ىل توزیع املهام والتفویضات ذات fرتباطrملوافقة  11/23/2019رمق قرار   ←
  .¢لفاء الرئ@س

  

  :خمتلفات �

0ىل السا0ة  2019یولیوز  10أ.ربعاء 0ىل حتدید یوم rملوافقة 13/23/2019رمق قرار  ←
صبا�ا لتقدمي قاموس القضیة الوطنیة، املعد من طرف اجلامعة اkولیة لفائدة ا?لس  .احلادیة عرش 



حتس@س ٔ]عضاء اGلجنة /�كو�ن0ىل مرشوع (ر¶مج rملوافقة  14/23/2019رمق قرار  ←
ٔ]كتو(ر  02و 01من طرف ¢رباء �امعة لوزان السو_رسیة یويم  املوضو0اتیة يف تقCمي الس,یاسات العمومCة

2019  
   


