
 

 

 

 

 

 

 

 

 عاجامت قرارات

املستشارين مكتب جملس  
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 222اجتماع المكتب رقم                                                                                      المستشارينمجلس  
 

 

 

 

    222اجامتع املكتب رمق ات قرار 

 2015يناير  19 االثننيليوم 
 

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ  2015يناير  19 االثننيمكتب جملس املستشارين يوم  عقد

  بيد هللا وحضور الأعضاء السادة: 

  

 اخلليفة الاول للرئيس؛ :  فوزي بنعالل   

   ثاين للرئيس؛اخلليفة ال  :  محمد فضييل   

 اخلليفة الرابع للرئيس، : ش يخ امحدو ادبدا   

   اخلليفة اخلامس للرئيس، : عبد الرحامن أأوشن   

 حماسب :  عادل املعطي   

 حماسب :  عابد شاكيل   

 حماسب :  عبد املاكل افرايط   

 أأمني : محمد عداب الزغاري   

           

  : املتغيبون

  ليفة الثال  للرئيس،اخل  :  حلسن بيجديكن   

    

       

   : رونذاملعت

  أأمـــيــــــن :  محيد كوسكوس   

   

  

    

 

 



 القرارات الصادرة عن الاجامتع
 

 الترشيع :

  عىل الساعة  2015يناير  20الجامتع يوم الثالاثء لندوة الرؤساء بدعوة  2015/222/01 رمققرار

 النصوص الترشيعية اجلاهزةة اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل الواحدة زوالا وذكل لرتتيب وتنظمي اجللس

 :عىل الساعة احلادية عرشة صباحا 2015يناير  21يوم الأربعاء 

  ابلواكةل الوطنية للنبااتت الطبية والعطرية؛يتعلق  11.12مرشوع قانون رمق         

  مبزاوةل همنة الطب؛يتعلق   131.13مرشوع قانون رمق 

 برهن الصفقات العمومية.يتعلق  112.13 مرشوع قانون رمق 

  ؛مدونة الأرسةمبثابة  70.03من القانون رمق  16تعديل املادة قانون يتعلق ب مقرتح  

  بتنظمي قضاء القرب وحتديد املتعلق  42.10من القانون رمق  6مقرتح قانون بتعديل املادة

 1432رمضان  16خ يف املؤر 1.11.151والصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق اختصاصاته 

 ؛2011أأغسطس  17املوافق ل 

  ىل تصحيح وتغيري وتمتمي الفصل من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون  1-2مقرتح قانون يريم ا 

 ابلتبادل الالكرتوين للمعطيات القانونيةاملتعلق  53.05الالزتامات والعقود كام أأضافه القانون رمق 

 30املوافق ل ) 1428من ذي القعدة  19الصادر يف  1-07-129املنفذ ابلظهري الرشيف رمق 

 .(2007نومفرب 

غلبية و 30تدخالت يف ال علام أأن املكتب حدد مدة  دقيقة للفريق الفيدرايل  15ودقيقة للمعارضة  30دقيقة للأ

 دقائق للمجموعات كغالف زمين ملناقشة مجموع هذه النصوص الترشيعية. 3للوحدة وادلميقراطية و
 

 ةل  الشفهية :الأس ئ

  يناير 20عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء ابملوافقة  2015/222/02قرار رمق 

وسريأأس هذه اجللسة اخلليفة الأول للرئيس الس يد فوزي  .وذكل بربجمة سؤال واحد عن لك فريق   2015

 بنعالل والس يد عداب الزغاري كأمني للجلسة.
 

 العالقات اخلارجية :

  اس تقبال وزير الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل الايطايل عىل  ابملوافقة 2015/222/03 رمققرار

الس يد ابولو جينتيلوين من طرف الس يد رئيس جملس املستشارين خالل الأس بوع الأخري من شهر يناير 

طار زايرته الرمسية اليت س يقوم هبا لبالدان يويم    ؛2015يناير  28و  27وذكل يف ا 

  اس تقبال الس يد س تافروس لومربينيديس، املمثل اخلاص لالحتاد عىل  ابملوافقة 2015/222/04قرار رمق

عىل  2015يناير   22الس يد رئيس جملس املستشارين يوم امخليس  من طرفالأوريب حلقوق اال نسان 

 الساعة احلادية عرشة صباحا؛
 



 قضااي لالطالع
 

 الترشيع :

خبار بتوصل جملس النواب مب  - يتعلق حبامية الأشخاص املشاركني يف الأحباث  28.13رشوع قانون رمق ا 

 البيوطبية.

 
 

 : رملانيةــشؤون ب

 .2014 – 2009اخلطوط العريضة حلصيةل أأشغال جملس املستشارين  -
 

 

 
 للمتابعةقضااي 

 

 العالقات اخلارجية :

يطايل وعرض الفكرة  - عىل جلنة التنس يق مع جملس متابعة دراسة مقرتح تنظمي منتدى برملاين مغريب ا 

 النواب الختاذ قرار مشرتك يف املوضوع.

 
 

 : برملانيةشؤون 

 الاقتطاعات من تعويضات السادة املستشارين املتغيبني.من أأجل تطبيق  واملسطرية اال جراءات القانونية -

 

 شؤون ا دارية :

ابلرمغ من  2015يناير  13 مواصةل دراسة حدث تغيب بعض املوظفني التابعني لبعض الفرق يوم الثالاثء -

 عدم توفرمه عىل رخصة رمسية ابلتغيب.


