
  24/2019اجتماع رقم   �

  2019يوليوز   15ليوم االثنين

  

عبد الس,ید اج01ه أ.س,بوعي (رئاسة  2019یولیوز  15مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني عقد
  :رئ@س ا?لس، وحضور أ.عضاء السادة احلكمي (ن شامش،

  

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

  ؛اخللیفة الثاين Gلرئ@س  :    عبد إالالهاحللوطي �

  اخللیفة الثالث Gلرئ@س؛  :      محید Rوسكوس �

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

  ؛حماسب ا?لس  :       العريب احملريش �

 .مني ا?لس^ٔ   :      ^ٔمحد تو�زي �
  
  

  :فd اعتذر عن حضور هذا aج1ع السادة

  ؛اخللیفة الرابع Gلرئ@س  :    عبد القادر سالمة �

  ؛حماسب ا?لس  :    عبدالوهاببلفقCه �

  ؛حماسب ا?لس  :      عز ا�iن زRري �

  ^ٔمني ا?لس؛  :      ^ٔمحد اخلریف �

  .^ٔمني ا?لس  :      ٕادرlس الرايض �
 
 
  
  

 

  



a ج1ع القرارات الصادرة عن 

0ىل  والتلفزة لٕالذا0ةالرشكة الوطنیة مع املزمع ٕا(راuا مرشوع االتفاقCة rsٕاq  2019/ 01/24 رمققرار  ←
̂ٔعضاء املك�ب ~ش{ٔن املرشوع  بعد تلقي، 2019یولیوز  18امخل@س یوم  إالداریة Gلرشكةصاحل امل مالحظات 

̂ٔقصاه یوم كتابة  ̂ٔ�ل  ̂ٔن ی1لبتفC، 2019یولیوز17أ.ربعاءيف   .املوضوع �الل aج1ع املق�ل Gلمك�ب0ىل 

 

 :شؤون تنظميیة �

 .0لىالسا0ةالواrدة بعد الزوال2019یولیوز16الثال�ءٕالىعقدندوةالرؤساءیومisعوة 02/24/2019 رمققرار ←
  

  :0القة ا?لس مع املؤسسات اiس,توریة  �

Gلرتبیة والتكو�ن موضوع تعیني عضو�ن عن ا?لس يف ا?لس أ.0ىل بعرض  03/24/2019رمققرار ←
 .Gل�شاور والبحث العلمي، 0ىل ^ٔنظار ندوة الرؤساء

  

  :ال�رشیع  �

مقرتح قانون یتعلق rsٕداث مؤسسة موrدة لٔ�عامل aج1عیة ملوظفي rsٕاq  04/24/2019رمق قرار  ←
 .الربملانیة 0ىل رئ@س احلكومة والفرق وا?مو0ة )تقدم به فریق العداq والتمنیة(الوطنیة  الوزارات وإالدارات

̂ٔو یوم 26 یومبت�دید  05/24/2019رمققرار  ← مكو0د الخ�تام اiورة الربملانیة  2019 غشت 6 یولیوز 
 .Gل�شاوریولیوز، 0ىل ^ٔن یمت عرض املوضوع 0ىل ندوة الرؤساء  23 یوم عوض

 

  :أ.س,ئ£ الشفهیة �

̂ٔعامل �لسة أ.س,ئ£ لیوم0ىل sملوافقة  06/24/2019رمققرار  ← 0ىل  2019یولیو  16الثال�ء  �دول 
̂ٔمCنا ^ٔمحد تو�زي، والس,ید عبد الصمد قCوحGلرئ@س الس,ید  أ.ولبعد الزوال (رئاسة اخللیفة  الثالثةالسا0ة 
 .Gل¥لسة

  : ^ٔشغال اGل¥ان �

Gلم¥لس يف ٕاطار التعدیالت املقرتrة 0ىل مرشوع النظام اiا�يل rsٕاq  07/24/2019رمق قرار  ←
 .الربملانیة التفا0ل مع قرار احملمكة اiس,توریة، 0ىل الفرق وا?مو0ة

  



  : العالقات اخلارجCة �

الحتاد جمالس اiول يف aج1ع aس,ت¬»ايئ الثالث Gلجنة التنفCذیة sملشاركة  08/24/2019رمق قرار  ←
 .sلرsط 2019 یولیوز 17 یوم أ.ربعاء أ.عضاء يف م»ظمة التعاون إالساليم

̂ٔ�ل انتداب وفد رئ@سمبراس£09/24/2019رمق قرار  ← ̂ٔعضاء اGلجنة جلنة املالیة من  Gلمشاركة  من بني 
̂ٔ�ل تقCمي التمنیة املزمع عقدها  ̂ٔشغال امجلعیة العامة الس,نویةيف  اخلامسة لش,بكة الربملانیني أ.فارقة من 

  .2019 غشت 30 – 28 ̂ٔ´م Rوت دیفوار، ب{ٔبید�ان
  

  :^ٔ·شطة ٕاشعاعیة �

حاكمة "0ىل عقد لقاء مشرتك مع ا?لس أ.0ىل Gلحساsت حول sملوافقة  10/24/2019رمققرار   ←
̂ٔكتو(ر املق�ل �الل"تنامغ الفا0لني يف �دمة ا½متزي والشفافCة واحملاس,بة: املالیة العامة   . شهر 

 

  : شؤون السادة املس�شار�ن �

~ش{ٔن جترید املس�شار  aحتاد املغريب Gلشغلاملراس£ الواردة عن فریق بتالوة  11/24/2019 رمققرار  ←
 .اجللسة العامة املق�£ يف مس,هتلمن عضویة الفریق،  املنیاريرش,یدالس,ید

 

 : خمتلفات �

املبدئیة 0ىل ٕا0ادة هتیئة قا0ة اجللسات وفق الهندسة املقرتrة من iن sملوافقة  16/24/2019رمققرار  ←
 .املعامرياملهندس 

  
  

  قضا´ Gلمتابعة
  

  :العالقات اخلارجCة �

 .الصداقة املغربیة الربیطانیة مجمو0ة (رÅمج معل �
  


