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        92     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععاجتمااجتمااجتمااجتما    حضر حضر حضر حضر مممم

        2012         فبرايرفبرايرفبرايرفبراير     29        األربعاءاألربعاءاألربعاءاألربعاءليوم ليوم ليوم ليوم 
    

شارين يوم ـمكتب جمعقد عقد عقد عقد  بوعيه &ع اج2012201220122012 فرباير 29292929 األربعاءملستلس ا تور محم برئاسة سـاأل كريس ا2لس ا1 يد هللا ـئ يخ  بد ا لشـ

سادة          :لوحضور األعضاء ا

يجديكن     يجديكنسن  يجديكنسن  يجديكنسن  بسن  بحل بحل بحل يفة     ::::            حل يفة ا يفة ا يفة ا ثالثخللخللخللخللا ثالثا ثالثا ثالثا     ئئئئ للريس، للريس، للريس، للريس،للللا

يفة     ::::            امحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبدا     يفة ا يفة ا يفة ا     ئئئئ للريس، للريس، للريس، للريس،الرابعالرابعالرابعالرابعخللخللخللخللا

يفة اخلامس للريس،    ::::            ععععبد الرحامن أشنبد الرحامن أشنبد الرحامن أشنبد الرحامن أشن     يفة اخلامس للريس،ا يفة اخلامس للريس،ا يفة اخلامس للريس،ا ئئئئا     خللخللخللخلل

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::            عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل    

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::                            ععععبد املاS أفرRطبد املاS أفرRطبد املاS أفرRطبد املاS أفرRط    

    Tأمحد حاTأمحد حاTأمحد حاTأمنيأمنيأمنيأمني    ::::                                أمحد حا    

تب عىل  ،2012 فرباير 20 ث\نني ليوم 91ملكتب رمق ا عىل حمرض اج&ع ملوافقةا بعدبعدبعدبعد توري رمق ملكاطلع ا  اcي 838سـقرار ا2لس ا1
تور؛ eنواب ل نظام ا1اخيل 2لس ا به يف مطابقة بعض مواد ا سـبت مبو ل ل ئيد ريس ا2لس لسـطلب ا من جانب آخر وافق عىل ج

توري  بد هوافاتمبسـا1 سادة إبراهمي فضيل و تقاz لك من ا يت فهيا ا شارين اليت  سة العامة 2لس ا سخة من حمرض ا ع  ل سـ تل ت جلل سن ملب
متون إلهيا  شاعر وجامل بن ريعة من الفرق اليت اكنوا  ينالواحد ا ب  .ل

 

تب  يفيفيفيف رشيع، اطلع ا ملكجمال ا توصل جملس الت رشوع مرسوم بقانون رمق بإحاطة ا2لس علام  مبنواب  متديد وقف 2.12.72ل تعلق  ب  ي
ترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلب يفاء رمس \ سـا     .تس

    

تداب يفيفيفيف تب عىل طلب ا ية، وافق ا نجمال العالقات اخلار ملك شاركة يف أشغال وفد عن ا2لسج ية للم  ية الربملا ية  ن ا1ورة الر للجمع بيع
شامل ا لنظمة حلف ا تدة ما بني مل تويا يف الفرتة ا هورية ا نة �لني  ملمألطليس مبد ن سـ دعوة من  كام وافق عىل  ؛2012 ماي 28 و 25جبمي

يعقد يف  يات اcي  ساء الربملا سـ\حتاد الربملاين ا1ويل حلضور اج&ع ا ن باال؛2012 مارس 31لن  من رابطة جمالس  أخرىدعوة وم باك
يعقد يف اخلرطوم يف  يات اcي  يدات الربملا يا والعامل العريب حلضور اج&ع ا شورى وا2الس املامث£ يف إفر يوخ وا سـا ن سـ ل لشـ  19 – 18يقل

 ؛2012مارس 
    

تب عىلمن من من من  شارين والوف    ملكجانب آخر اطلع ا يد هللا ريس جملس ا يخ  تور محمد ا شاركة ا1 تموجز تقرير عن  ب شـ ك ملسم ئ د املرافق § يف ل
تدة من  رشين ¨لرRض يف الفرتة ا ثالث لرؤساء برملا©ت ا1ول األعضاء 2موعة ا ملمأشغال \ج&ع ا ، وعىل 2012 فرباير 26 إىل 24لعل

توسط الر¨ط  ية لالحتاد من أجل ا ية الربملا تب املوسع  ملحمرض اج&ع ا ن للجمع     .2012 فرباير 17ملك
 

شؤون اإلداريويف ويف ويف ويف  يد األمني العام عرضا حوللجمال ا شارين واليت مضهنا حلا    لسـة، قدم ا رشية 2لس ا ية للموارد ا تي£ \ج& ع سص ملب ل
تفاعل \ج&عي وغريها من احملاور اليت ترصد  سايت وا تواصل املؤ تعويضات وا ية واألجور وا ليات حول املؤرشات \ج& س ل ل ع معط

ست  تطور احلاصل يف هذا ا2ال واcي ا نعكا بتاجئه شلك إجيايب عىل مجموع املوظفني ل  .ن
    

تبوقدوقدوقدوقد بل  نقاش يف هذا املوضوع خالل \ج&ع ا يق ا تب  للمك قرر ا ملق لملك  .تعم
    

تب عىل حصولويفويفويفويف سادة أعضاء ا ملك األخري مت إطالع ا ها القانوين ل شارين عىل وصل إيداع  ية ملوظفي جملس ا نقابة ا1ميقرا ملف ا ت ط ملسل
تصة؛  سلطات ا 1Äى ا  ل


