
 34اجتماع رقم  

  2019 نونبر12ليوم االثنين  

عبد ج.-ه أ+س%بوعیربئاسة الس%ید ا 2019نونرب  12الثال�ء  مك�ب جملس املس�شار
ن یـوم عقد
 :رئ=س ا>لس، وحضور أ+عضاء السادةاحلكمينب شامش،

  

  ؛Hلرئ=س أ+ولاخللیفة   :    الصمدق@وحعبد  �

  ؛اخللیفة الثاين Hلرئ=س  :    عبد إالالهاحللوطي �

س �   Hلرئ=س؛اخللیفة الثالث   :    محید Qوسكو

 ؛اخللیفة اخلامس Hلرئ=س  :    عبد امحلید الصو
ري �

  حماسب ا>لس؛  :      العربیاحملريش �

  [ٔمني ا>لس؛  :      [ٔمحد تو
زي �

  .[ٔمني ا>لس  :      [ٔمحد اخلریف �
  

 aج.ع السادةفd اعتذر عن حضور هذا:  

 Hلرئ=س؛ الرابعاخللیفة   :    القادرسالمةعبد  �

  ؛ا>لسحماسب   :     عبد الوهاب بلفق@ه �


ن زQري  �j؛حماسب ا>لس  :    عز ا  

 .[ٔمني ا>لس  :      ٕادرlس الرايض �
  
  
  

  
  
  
  
  



  
d ج.ع القرارات الصادرة عن  

  :ال�رشیع  �

بتغیري و{متمي  57.18رشوع قانون رمق vلسة -امة uHراسة والتصویت -لs بعقد  01/34/2019رمققرار  ←
س من مادة البالس�@ك واس%تريادها وتصد
رها و�سویقها  77.15القانون رمق  القايض مبنع صنع ا+Qٔیا

 .م�ارشة بعد vلسة أ+س%ئ� الشفهیة 2019نونرب  19وذ� یوم الثال�ء  ،واس%تعاملها
 

  :أ+س%ئ� الشفهیة �

ٔ[م@نا Hل�لسة الشهریة املتعلقة �لس%یاسة العامة  �نتداب الس%ید ٔ[محد تو
زي 02/34/2019 رمققرار  ←
 .بعد الزوالنونرب -ىل السا-ة الثالثة  12املربجمة یومه الثال�ء 

 2019 نونرب 19 -ىل vدول ٔ[عامل vلسة أ+س%ئ� الشفهیة لیوم الثال�ء�ملوافقة  03/34/2019 رمققرار  ←
Hلرئ=س الس%ید عبد امحلید الصو
ري والس%ید ٕادرlس  ، �رئاسة اخللیفة اخلامسبعد الزوال-ىل السا-ة الثالثة 
 .الرايض ٔ[م@ناHل�لسة

دج�رب  10البت يف حماور اجللسة الشهریة املق�� املربجمة یوم الثال�ء  ٕ�رvاء 04/34/2019قرار رمق  ←
2019.  

  

 :  اHل�ان اjامئة واملؤق�ة �

تعذر  ن�ٔ �شمراس� جوابیة Hلجنة التعلمي والشؤون الثقاف@ة وdج.عیة، بتوج@ه  05/34/2019 رمققرار  ←
من القانون رمق  44بتغیري املادة  143.12مرشوع قانون رمق  �شك@ل جلنة مشرتكة بني ا>لسني Hلتوافق -ىل

 .مبثابة مدونة التغطیة الصحیة أ+ساس%یة 65.00
  

  :العالقات اخلارج@ة �

شاركة يف [ٔشغال امجلعیة العامة Hلربملان أ+ندیين املزمع عقدها امل -ىل �ملوافقة  06/34/2019 رمققرار  ←
 .2019 نونرب 23 ٕاىل Q ، 18ولوم�یا، ¨الل الفرتة املمتدة منCartagenaمبدینة 

ملشاركة يف [ٔشغال لك من dج.ع التªس%یقي Hلجنة الربملانیة ا-ىل �ملوافقة  07/34/2019 رمققرار  ←
اخلاصة مب®اربة إالرهاب التابعة Hلجمعیة الربملانیة Hلبحر أ+بیض املتوسط، واج.ع مك�ب امجلعیة املزمع 

 .2019نونرب  29و 28ٕایطالیا یويم / عقدهام �روما

 .2019نونرب  15وز
ر ¨ارج@ة املاjیف یوم امجلعة  اس%تق�ال-ىل �ملوافقة  08/34/2019 رمققرار  ←



 2019 نونرب27°ئب رئ=س امجلعیة الوطنیة الهنغاریة یوم اس%تق�ال-ىل �ملوافقة  09/34/2019رمققرار  ←
 .بعد الزوال-ىل السا-ة الثانیة عرش والنصف 

 29 ٕاىل 25 هوریة Qوس%تار
اك ¨الل الفرتة املمتدة منمجل ز±رة  ءا-ىل ٕاجر �ملوافقة  10/34/2019رمققرار  ←
 .2019 نونرب

، الس%ید عبد امحلید الصو
ري، ملواQبة العمل اخللیفةاخلامسللرئ=س�نتداب  11/34/2019رمققرار  ←
 .قارة ٕافریق@ا، حتت ٕارشاف ¨لیفة الرئ=س امللكف �jبلوماس%یة الربملانیةاjبلومايس -ىل مس%توى 

 .vلسة ¨اصة لتق@مي احلضور اjیبلومايس Hلم�لس -ىل مس%توى ٕافریق@ابربجمة 12/34/2019رمققرار  ←

شؤون ال النقط املدرvة يف �ب شؤون السادة املس�شار
ن، و�ب بت�ٔج@ل  13/34/2019رمققرار  ←
  .Hلمك�ب داریة ٕاىل ¸ایة dج.ع املق�لاالٕ 
  

  :¹شطةٕاشعاعیة[ٔ  �

، تلملتقى الربملاين Hلجها¨الصاتوتوصیات اjورات السابقةH بتجمیع  14/34/2019 رمققرار  ←
 .2019دج�رب  20و 19أ+ولىحول اجلهویة املتقدمةاملزمعتنظميهاب�ٔاكد
ر یويم م��vٔلرفعهإاىل املناظرةالوطنیة 

 

 :تخمتلفا �

 :-ىل ز±رة ا>لس من طرف�ملوافقة 15/34/2019 رمققرار  ←

 ؛املضاءة الصغرية مدرسة •

 .وفد vامعي من الصني •
 
 

 
 
  

  
  
 

  
 



 قضا± Hلمتابعة
 

 :[¹ٔشطة ٕاشعاعیة �
o  لجهاتتنظمي امللتقى الربملاين الرابعH. 

  : شؤون السادة املس�شار 
ن �
 

 .القطار-رب  التنقل •

 عضوعÂن -ایال املقدم من طرفالس%یدرفض طلب النقض  يف ش�ٔنحممكة النقض من  �ارخ إ  •
 .حول م�از-ة انتÆابیة ختصهdس%ت�Äاف ب�ٔاكد
ر الصادر مبحمكةالقرار  ضدمب�لس املس�شار
ن 

  

 

  
 
 

  
  
  
  
  

 


