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ععععاجتمااجتمااجتمااجتما        حضر حضر حضر حضر مممم     

المستشارينالمستشارينالمستشارينالمستشارين         مكتب مجلس  مكتب مجلس  مكتب مجلس  مكتب مجلس      

        2011        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر    17    الثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاء ليوم  ليوم  ليوم  ليوم 76رقم رقم رقم رقم 
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        76     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممممشروع مشروع مشروع مشروع 

        1201        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر        17        الثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءليوم ليوم ليوم ليوم 
  

    
شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا ثال�ءيوم  مك توبر 17 لا يفة األول لا برئاسة )ع اج2011 كأ ئريس ا2لس خللا

نعالل يد فوزي  با سادة لسـ   :ل وحضور األعضاء ا
 

ييل ثاين للريس :   فضمحمد  يفة ا ئا ل  خلل
يجديكنحل ثالث للريس :   بسن  يفة ا ئا ل  خلل

يفة اخلامس للريس :  عبد الرحامن أشن ئا  خلل
 حماسب :  عبد املاM أفرLط

 Oأمني  :   أمحد حا 
    

تب رمق وافقةاملبعد بعد بعد بعد  يوم 75757575ملك عىل حمرض اج)ع ا ثال�ءل  توبر 11111111 لا ية ،2011201120112011 كأ سة معو تب عقد  م قرر ا جلملك
نني  يوم [ ثيف نفس ا توبر 17ل تصويت عىل 2011ك أ ثة بعد الزوال وذM لcراسة وا ثا ساعة ا ل عىل ا ل ل  :ل

رشيف ر58.1158.1158.1158.11 رمق مرشوع قانون • هري ا به ا نقض، يغري مبو تعلق مبحمكة ا ل  ل لظي  الصادر 1.57.223مق ج
مترب 27 (1377ب ريع األول 2يف   .بشأن ا2لس األعىل) 1957سب 

به القانون رمق  قانونمقرتح • متم مبو ج يغري و تعلق     36.1136.1136.1136.11ي ها بعد ملا ية العامة و تخا ضبطتجديد اللواحئ [ ب ن ب
ية ها للمعاجلة املعلوما تإخضا  .ع

 

سة بعدهابعدهابعدهابعدها تب عىل جدول أعامل  جل صادق ا ية ملك ئ� ا هاأل ثال�ء لشفسـ ليوم ا توبر 18181818ل ها 2011201120112011ك أ س واليت سريأ
سة يد أمحد حاO كأمني للج ييل وا يد محمد  ثاين للريس ا يفة ا لا سـ فض سـ ل لخلل ل     .ئ

 

تعلق األمر بـ يفيفيفيف شارين و تقاالت بعض ا تب عىل ا شارين اطلع ا سادة ا ي جمال شؤون ا ت سـ ت سل ملس  :ملكمل
بد املوىل مسري من جم • شار  تقا� ا عا ت شارينملسسـ  .ملستلس ا
شارين • سايين من جملس ا شار محمد ا تقا� ا تا ح ت سسـ ملس  .مل
شارين • يل امغاري من جملس ا شار اسام تقا� ا تا ع ت سسـ ملس  .مل
شارين • شار احلاج ابراهمي فضيل من جملس ا تقا� ا تا ت سسـ ملس  .مل

 
 
  


