
  29/2019قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2019ش ت�رب  30االثنني لیوم 

  

عبد اج
8ه ا6ٔس بوعیربئاسة الس ید 2019ش ت�رب  30االثنني  مك�ب جملس املس+شار)ن یـوم عقد
 :رئFس اEلس، وحضور ا6ٔعضاء السادةاحلكمي >ن شامش،

  

  ؛اخللیفة الثاين LلرئFس  :      عبد إالالهاحللوطي
 اخللیفة اخلامس LلرئFس؛  :    عبد امحلید الصو)ري 

  ؛اخللیفةا6ٔوLللرئFس  :      الصمدقVوحعبد 
  ؛اخللیفة الرابع LلرئFس  :      عبد القادر سالمة

  ؛حماسب اEلس  :       العريب احملريش
  .حماسب اEلس  :      عز اb)ن ̀زري

  gٔمني اEلس؛  :      gٔمحد تو)زي
  .gٔمني اEلس  :      ٕادرiس الرايض

  

  :فl اعتذر عن حضور هذا jج
ع السادة

  اخللیفة الثالث LلرئFس؛  :      محید `وسكوس
  ؛حماسب اEلس  :      عبدالوهاببلفقVه

  gٔمني اEلس؛  :      gٔمحد اخلریف
  
 
 
  
  

  

 

  



  

  القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب

  
  

tلسة مشرتكة مع جملس النواب من tgٔل jس 
ع ٕاىل عرض التقر)ر بعقد  01/29/2019رمق قرار  ←
 .gٔكتو>ر بعد tلسة ا6ٔس ئ~ الشفهیة Eلس النواب 14الس نوي Lلم}لس ا86ٔىل Lلحساxت یوم االثنني 

  
 :العالقات اخلارجVة 

اbورة اخلریفVة 8ىل ٕا>رام الصفقة التفاوضیة Lلم}لس لتنظمي فعالیات xملوافقة  2019/ 02/29رمق قرار  ←
بناء 8ىل تقر)ر اLلجنة  مبرا�ش، gٔ2019كتو>ر  06ٕاىل  L03لجمعیة الربملانیة ملنظمة ا6ٔمن ا�ي س یعقد من  18

املن��قة عن مك�ب اEلس >رئاسة الس ید عبد الصمد قVوح اخللیفة ا6ٔول LلرئFس وعضویة الس ید عبد امحلید 
 : لوحVد خوtة ا6ٔمني العام Lلم}لس، اكلتايل الصو)ري اخللیفة اخلامس LلرئFس والس ید عبد ا

املتعلقة بتوفري قرص املؤمترات املنصور ا�هيب وٕایواء ا6ٔعضاء  02/2019الصفقة التفاوضیة رمق  - 
  درمه؛ 3.359.950.80: واملشاركني يف املؤمتر

  .درمه 6.669.984.00: املتعلقة ب+�ظمي املؤمتر  03/2019الصفقة التفاوضیة رمق  - 
فقد حسب دفرت التحمالت xٕال8الن عن الصفق�ني املذ`ورتني ثالثة رشاكت، وتقدمت ولٕالشارة، 

واليت ¦لت الصفقة بعد التفاوض معها 8ىل حتدید م¤لغ  "مشس ¡رافل" Lلمشاركة فVه رشكة وا�دة يه رشكة 
لغ Lلصفقة ا6ٔوىل وم¤ درمه 4.017.654.00لك صفقة، بدل ما اقرتح�ه يف ملفها، من م¤لغ 

 .Lلصفقة الثانیة درمه9.588.084.00

8ىل املراس~من وزارة الشؤون اخلارجVة والتعاون اbويل خبصوص xملوافقة  03/29/2019 رمققرار  ←
، عساف >ن سامل gٔبو اثننيرغبة وفد عن جلنة الصداقة الربملانیة مب}لس الشورى السعودي، >رئاسة الس ید 

 .gٔ2019كتو>ر  30ٕاىل  28الل الفرتة املمتدة من القVام >زµرة معل Lلمملكة املغربیة ²

8ىل مراس~ املو¶ة ٕاىل الس ید حكمي >ن شامش، رئFس جملس xملوافقة  04/29/2019رمق قرار  ←
، حول رغبة هذا Roger Nkodo Dangاملس+شار)ن، من طرف رئFس >رملان معوم ٕافریقVا، الس ید 

وgٔن حيظى Çرشف اس تق¤ال صاحب اجلالÅ املÄ دمحم ا²6ٔري يف عقد لقاء ثنايئ مع الس ید رئFس اEلس 
الربملا¦ت ورها¦ت "السادس نرصه هللا وgٔیده، وذÊ 8ىل هامش مشاركته يف gٔشغال الندوة اbولیة حول 

ا�ي س�Fظمها جملس املس+شار)ن ورابطة جمالس الش یوخ والشورى واEالس املامث~ يف " ا6ٔمن الغذايئ
gٔكتو>ر وفاحت نونرب  Ç31رشاكة مع م�ظمة ا6ٔمم املتÓدة لÑÒٔذیة والزرا8ة الفاو یويم ٕافریقVا والعامل العريب 

2019.  



8ىل اbعوة املو¶ة لرئFس جملس املس+شار)ن، الس ید حكمي >ن xملوافقة  05/29/2019 رمققرار  ←
 وطنیةشامش، النتداب عضو عن اEلس Lلمشاركة يف gٔشغال املؤمتر اbويل اخلاص بقدرات التقVمي ال

"NEC 2019 " عقد مبدینة الغردقة�Fسiكتو>ر 24 ٕاىل 20 مرص ²الل الفرتة املمتدة من/ ا�gٔ 2019.  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


