
  33/2019قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2019نونرب  04االثننيلیوم 

  

 احلكميعبد 9رئاسة الس1ید  ج
6ه ا4ٔس1بوعيا 2019نونرب  04االثنني  مك�ب جملس املس(شار&ن یـوم عقد
 :اGلس، وحضور ا4ٔعضاء السادة رئ@س،9ن شامش
  

  ؛Pلرئ@س ا4ٔولاخللیفة   :        الصمدقJوحعبد 
  اخللیفة الثاين Pلرئ@س  :      عبد إالالهاحللوطي

  اخللیفة الثالث Pلرئ@س؛  :        محید Xوسكوس
 ؛اخللیفة الرابع Pلرئ@س  :      عبد القادر سالمة

  ؛حماسب اGلس  :        عز ا`&ن زXري
  dٔمني اGلس؛  :        dٔمحد تو&زي

  .dٔمني اGلس  :        dٔمحد اخلریف
  

 gع السادةف
  :اعتذر عن حضور هذا iج

 اخللیفة اخلامس Pلرئ@س؛  :      عبد امحلید الصو&ري 
  ؛اGلسحماسب   :         العريب احملريش
  ؛حماسب اGلس  :      عبدالوهاببلفقJه
  .dٔمني اGلس  :        ٕادرrس الرايض

  
  
  
 
 
 
  
  

  



  القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب
  
  

عوض یوم  2019 نونرب i12ج
ع املقuل Pلمك�ب یوم الثالsء بعقد 33/2019/ 01رمققرار  ←
 .االثنني

السمعي البرصي وموضوع التنقل 6رب القطار موضوع جتدید املرXب xٕدراج  02/33/2019 رمققرار  ←
 .مضن {دول dٔمال iج
ع املقuل Pلمك�ب

  

  :ال(رشیع 

 2020املرتبط مبناقشة مرشوع قانون املالیة لس1نة  6ىل دفرت التحمالتxملوافقة  03/33/2019رمققرار  ←
. 

، Pلتداول يف 2019نونرب  12الثالsء ٕاىل عقد ندوة الرؤساء یوم  x`عوة  04/33/2019 رمققرار  ←
 .2020س@�اریوهات دراسة اGلس ملرشوع قانون املالیة لس1نة 

 
 :  اPل�ان ا`امئة واملؤق�ة 

الربملانیة النتداب ممثلهيم يف جلنة حفص  مراس� لرؤساء الفرق واGمو6ةبتوجJه  05/33/2019 رمققرار  ←
 .  من النظام ا`ا�يل Pلم�لس 45رصف املزيانیة، طبقا 4ٔحاكم املادة 

  
  :ا4ٔس1ئ� الشفهیة 

 2019 نونرب 05 6ىل {دول dٔعامل {لسة ا4ٔس1ئ� الشفهیة لیوم الثالsءxملوافقة  06/33/2019رمققرار  ←
 .9رئاسة الس1ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع Pلرئ@س والس1ید dٔمحد اخلریف dٔمJنا Pل�لسة

6ىل {دول dٔعامل اجللسة الشهریة املتعلقة xلس1یاسة العامة املربجمة یوم xملوافقة  07/33/2019 رمققرار  ←
 .واليت س@�وىل dٔما£هتا الس1ید dٔمحد التو&زي ،2019نونرب  12الثالsء 

  
  :العالقات اخلارجJة 

املرتتبة عن الندوة الرتت@uات الرضوریة لت(uع التوصیات وتنفJذ iلزتامات xختاذ  08/33/2019 رمققرار  ←
 .dٔ2019كتو9ر وفاحت نونرب  31یويم  ا`ولیة حول ا4ٔمن الغذايئ اليت اح�ضهنا اGلس



يف اختاذ التدابري الالزمة ل(شكJل مجمو6ات صداقة مع 9رملا±ت xلرشوع  09/33/2019 رمققرار  ←
 .إالXوادور وxمناومدعشقر

6ىل ا`عوة Pلمشاركة يف iج
ع الت¶س1یقي Pلجنة الربملانیة اخلاصة xملوافقة  10/33/2019 رمققرار  ←
یونري  29یوم مبºاربة إالرهاب التابعة Pلجمعیة الربملانیة Pلبحر ا4ٔبیض املتوسط ا¸ي س@�عقد xلعامصة روما 

2019 . 

نائب إالفریقي ال انتداب  6ىل طلب اGمو6ة إالقلميیة لشامل ٕافریقJا xملوافقة  11/33/2019 رمققرار  ←
واملس(شار الربملاين الس1ید عبد اPلطیف dٔبدوح Pلمشاركة مضن وفد iحتاد إالفریقي ملالحظة iنت¼اxت 

 .بغی¶Jا ب@ساو 2019 نونرب 24 اليت س1تجرى یوم

ÁPميقراطیة Pلمشاركة يف dٔشغال  6ىل دعوة من مؤسسة وس1مت¶سرتxملوافقة  12/33/2019رمققرار  ←
  .  2019نونرب  15و  12بورXینافاصو، �الل الفرتة مابني/ املنتدى ا`ويل الثالث PلتقJمي، وذÄ بواÃادوغو

  
  :لالطالع واملتابعة

  

  :العالقات اخلارجJة
 

الس1ید رئ@س جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة iق�صادیة ÈشÇٔن اح�ضان اGلس 4ٔشغال ا`ورة  مراس� -
  .السادسة Pلجمعیة العامة لش1بكة الربملانیني ا4ٔفارقة لتقJمي التمنیة

  

  : Ëٔdشطة ٕاشعاعیة 
  

 18و 05وا¸ي س1یعقد ما بني  يف اح�ضان املنتدى العلمي 4ٔاكدميیة القانون ا`ويل بالهاي املشاركة -
  .جبامعة دمحم اخلامس xلرxط وختصیص اس1تقuال رمسي Pل¼رباء املشاركني يف املنتدى 2019نونرب 

  
  : خمتلفات 

  

  .صة لهامجعیة ا4ٔعامل iج
عیة متكJهنا من ا`فعة املتبقJة من املنºة اÒص طلب - 
  
  
  
  
  


