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        79     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععاجتمااجتمااجتمااجتما    حضر حضر حضر حضر مممم

        1201        نونبرنونبرنونبرنونبر        14        ثنينثنينثنينثنيناالاالاالاالليوم ليوم ليوم ليوم 
    

    

شارين يوم �عقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا بوعيه  اج#ع2011 نونرب 14ثنني مك تورسـاأل ك برئاسة ريس ا-لس ا, يد ئ يخ  ب محمد ا لشـ

سادة          :لهللا وحضور األعضاء ا
ي     سن  ي                          سن  ي                          سن  ي                          سن  ب                          بحل بحل بحل ثال    :   :   :   :       جديكن     جديكن     جديكن     جديكن     حل يفة ا ثالا يفة ا ثالا يفة ا ثالا يفة ا لا لخلل لخلل لخلل     ئئئئ للريس للريس للريس للريسثثثثخلل

بد الرحامن أوشن   بد الرحامن أوشن                             بد الرحامن أوشن                             بد الرحامن أوشن                                 حماسبحماسبحماسبحماسب    :   :   :   :       عععع                          

يل           يل                                    عابد  يل                                    عابد  يل                                    عابد      حماسبحماسبحماسبحماسب        :  :  :  :      شكشكشكشك                          عابد 

بد املاR أفرPط    بد املاR أفرPط                              بد املاR أفرPط                              بد املاR أفرPط                                  حماسبحماسبحماسبحماسب    :   :   :   :       عععع                          

          Sأمحد حا                                    Sأمحد حا                                    Sأمحد حا                                    Sنينينينيــــــــــــــــــــــــأمأمأمأم    : : : :                               أمحد حا    

يف أبدوح     يف أبدوحبد ا يف أبدوحبد ا يف أبدوحبد ا للطبد ا للطع للطع للطع     نينينينيــــــــــــــــــــــــأمأمأمأم    :   :   :   :                                   ع
    

يوم �نني عىل املصادقة    ففففبعدبعدبعدبعد سابق  ث حمرض �ج#ع ا ل توبر 31 ل سة2011 كأ تب عقد  جل قرر ا ثالdء     ملك ية يوم ا لمعو  نونرب 15م

تصويت عىل 2011 ية ختصص لiراسة وا ئl ا بارشة بعد حصة األ ل  ه لشفسـ متمي القانون رمق  34.1134.11مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق م يري و ت  متمي القانون رمق  بتغ يري و ت  بتغ

سمرب 3030 ( (13911391 من ذي القعدة  من ذي القعدة 1212 الصادر يف  الصادر يف 012.71012.71 سمرب ي د تقاعد ))19711971ي د سن اليت جيب أن حيال فهيا عىل ا به ا ل احملددة مبو ل تقاعد ج سن اليت جيب أن حيال فهيا عىل ا به ا ل احملددة مبو ل ج

ية، والقانوموظفو وموظفو و نخرطون يف نظام املعاشات املد سات العامة ا بPiت واملؤ نأعوان ا,و� وا مل س ية، والقانول نخرطون يف نظام املعاشات املد سات العامة ا بPiت واملؤ نأعوان ا,و� وا مل س به 05.8905.89 رمق  رمق ننل به ج احملددة مبو ج احملددة مبو

تقاعد نح رواتب ا نظام امجلاعي  نخرطون يف ا تخدمون ا ها ا ند بلو تقاعد  سن اليت حيال إىل ا لا مل ل مل سـ ع ل ملل تقاعدغ نح رواتب ا نظام امجلاعي  نخرطون يف ا تخدمون ا ها ا ند بلو تقاعد  سن اليت حيال إىل ا لا مل ل مل سـ ع ل ملل     ..غ
    

نصوصذذR أخد د د د ععععوبوبوبوب نواب  توصل جملس ا تب علام  ب ا ل ب ية جديدة ويه ملك رش يع   :ت
تحديد رشوط 34.06مرشوع قانون رمق  • تعلقة ¢لعامل املزنينيب  يل ا شغل وا تعلقة ¢لعامل املزنينيا يل ا شغل وا تعلقة ¢لعامل املزنينيا يل ا شغل وا تعلقة ¢لعامل املزنينيا يل ا شغل وا لا مل شغ لل مل شغ لل مل شغ لل مل شغ   .للللتتتتل
به عىل 50.11مرشوع قانون رمق  • يج يوافق مبو ي�تفا ي�تفا ي�تفا سل األموال ومتويل اإلرهابةةةةقققق�تفا سل األموال ومتويل اإلرهاب العرية ملاكحفة  سل األموال ومتويل اإلرهاب العرية ملاكحفة  سل األموال ومتويل اإلرهاب العرية ملاكحفة  غ العرية ملاكحفة  غب غب غب ، ب

سمرب 21املوقعة ¢لقاهرة يف   .2010ي د
متمقرتح   •• تعديل و تقانون يقيض  تاب ب ثالث من اجلزء األول من ا باب ا ثالث والرابع من ا لكمي الفرعني ا ل ل ل

ثالث من  نايئلا نايئمجموعة القانون ا نايئمجموعة القانون ا نايئمجموعة القانون ا هري رشيف رمق جلجلجلجلمجموعة القانون ا يه  بظ املصادق  ية 28 مؤرخ يف 1.59.413عل ثا ن جامدى ا ل
ميه1962 نونرب 26 املوافق 1382 ميهتمت كام مت تعدي³ و         ..تمت كام مت تعدي³ و
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سة حول عىل مذكرة اإلطالع وبعدوبعدوبعدوبعد ها صادق عىل جدول أعامل  جل أشغال اللجن وبر·مج  ئlمعل تدرج يوم سـاأل ية اليت  سـ ا لشفه
ثالdء  تضمن 2015 نونرب 15لا ي15ت واليت  سن سجللرتأس هذه اسـ سؤ� شفوP، و يد  ثالث للريس ا يفة ا حلة ا سـ ل لخلل ئ
سةوبيجديكن  يف أبدوح كأمني للج بد ا يد  لا للط ع  .لسـ

        
توى عىلعىلعىلعىلعىلعىلعىلعىل توى مسـ  تب مجالعالقات اخلاالعالقات اخلامسـ  ية تدارس ا ملكر تب مجج ية تدارس ا ملكر نقط املدرجة يف هذا llج نقط املدرجة يف هذا ل من ا ية ا,عوة حلضور   ،،ا-الا-الل من ا ية ا,عوة حلضور تلبوهكذا وافق عىل  تلبوهكذا وافق عىل 

نيت  شؤون القانوية وحق"جلاج#ع  نا سل ساكن"ـباريس وب 2011رب ن نو16" (اننوق اإل ئني وا هجرة، الال لا ج   30 - 29 " (ل
باريس2011نونرب  ية -لس أور¢) ب  ية الربملا تني  تا نا للجمع بع    .ل

 
ية  كامكامكامكام شأن ا,مراسl تلبوافق عىل  بعوة احلكومة الرتية حلضور مؤمتر دويل  متعات"ك تغرية،جمدور املرأة يف  ية  م إسال واÅي " م

بول ما بني سـتحتضنه نرب24 و 22سطم أ     .2011ج د
 
شاركةعىل  ووافقووافقووافقووافق     سعودي  شورى ا للمدعوة من ريس جملس ا ل ل ثالث ) كضيف رشف( ئ شاوري ا ليف �ج#ع ا لرؤساء لت

نة الرPض ما بني  رشين مبد يبرملا·ت ا,ول األعضاء يف مجموعة ا   .2012 فرباير 26-24لع
 

يا عىلووافقووافقووافقووافق بد ئ  ية ا,م تفاالت اÅكرى ا-لسئوÌة إىل ريس املعوة تلب  ييل ححلضور ا تني للربملان ا شـاملا  : حول موضوع لئ
يا لالعلوم وا" جنولو نة-تك ية واملوا سا ط اإل ن نرب 3رب إىل ن نو30من " ن   . 2011ج د
 
ية ا, كامكامكامكام ية لالحتاد الربملاين ئلريس ا-لس حلضور وÌة املعوة تلبوافق عىل  ثالثني لرؤساء الربملا·ت اإلفر يقاملؤمتر الرابع وا ل

نرب 30اإلفريقي من      .2011ج نونرب إىل فاحت د
    

شاركة يفويفويفويفويف يامل األخري وافق عىل ا ئة وا نة الطاقة وا مل اج#ع  ب يجل تابعةل ية لالحتاد من أله ا ية الربملا ن  نا ما للجمع توسط  يجل ا بفيمل
نرب 6 – 5بني     .2011ج د

    2011ونب ن14االثنين 


