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        محضر اجتماع المكتبمحضر اجتماع المكتبمحضر اجتماع المكتبمحضر اجتماع المكتب

        2009200920092009    نونبرنونبرنونبرنونبر        02020202        االثنيناالثنيناالثنيناالثنينيوم يوم يوم يوم لللل    2222     رقم رقم رقم رقم

        

فوزي رئاسة السيد  به األسبوعي اجتماع2009  نونرب02 االثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم 

  :رئيس الس وحضور األعضاء السادة بنعالل اخلليفة األول ل

   للرئيسالثايناخلليفة   :     حممد فضيلي

  اخلليفة الرابع للرئيس  :      بداادأمحدو 

  اخلليفة اخلامس للرئيس  :    عبد الرمحن أشن

  حماسب  :    عبد املالك افرياط

  حماسب  :    الشكايلعابد 

  اسبحم  :     عادل املعطي

  أمني  :    عبد اللطيف أبدوح

  أمني  :     أمحد حاجي

  أمني  :    محيد كسكوس

وقد استهل املكتب اجتماعه مبناقشة خمتلف املواضيع املرتبطة بتنظيم املؤمتر الرابع لرابطة جمالس 

ي الشيوخ وجمالس الشورى واالس املماثلة يف إفريفيا والعامل العريب الذي سيحتضنه جملس املستشارين يوم

 نونرب اجلاري، حيث قدم األمني العام للمجلس السيد عبد الوحيد خوجة عرضا ضمنه خمتلف 13 و 12

وقد تدخل السادة أعضاء . اإلجراءات والتدابري املادية اليت اختذها الس استعدادا هلذه التظاهرة الدولية
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ا املؤمتر خاصة وأنه سينعقد حتت املكتب إلبداء بعض املقترحات واألفكار اليت من شأا ضمان إشعاع هلذ

  .الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهللا

ويف هذا اإلطار، مثن املكتب فكرة االستعانة بإحدى الوكاالت املختصة يف تنظيم التظاهرات الدولية 

كما قرر بأن يتم اقتناء بعض األجهزة من أجل توفري أفضل الظروف املادية واملعنوية للمشاركني،  

وقرر باملناسبة بأن تشرع كتابة املؤمتر يف إعداد مسودة . املعلوماتية ملواجهة متطلبات العمل خالل هذه املدة

  .مشروع البيان اخلتامي من اآلن 

 60.09على مستوى التشريع أحال املكتب على جلنة العدل والتشريع مشروع قانون تنظيمي رقم 

  : ق بالس الدستوري، كما أحال على جلنة املالية مشروعي قانون ومها يتعل

  . املتعلق مبناطق التصدير احلرة19.94 يقضي بتغيري القانون رقم 51.09مشروع قانون رقم  - 

 26 بتاريخ 552.67 يقضي بتغيري املرسوم امللكي مبثابة قانون رقم 54.09مشروع قانون رقم  - 

 املتعلق بالقرض العقاري والقرض اخلاص بالبناء 1968 دجنرب 17 املوافق لـ 1388رمضان 

 .والقرض الفندقي

 اليت 2009 نونرب 03بعدها صادق املكتب على جدول أعمال جلسة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 

  .سريأسها اخلليفة الثاين للرئيس السيد حلسن بيجديكن والسيد محيد كسكوس كأمني للجلسة

 وقرر 2010كتب لدراسة مشروع ميزانية جملس املستشارين برسم السنة املالية بعد ذلك انتقل امل

  . متابعة دراسة هذا املوضوع خالل االجتماع املقبل للمكتب

        


