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 2015/06اجتماع المكتب رقم                                       __                                    مجلس  المستشارين

 

 

 

   06/2015كرارات اجامتع املكتب رمق

 2015 هوهرب 30ميوم االجنني 
 

 
 اجامتػه الأس بوغي برئاسة رئيس اجملوس امس يد غبد احلكمي 2015هوهرب 30  مكتب جموس املستشارين ًوم االجنني غلد

 :بنشٌلش وحضور امسادة 

     

  

 اخلويفة الأول نورئيس،:    َلد الأهصاري  

 اخلويفة امثامث نورئيس،:    محيد كوسكوس  

 اخلويفة امرابع نورئيس،:     غبد املادر سالمة 

 اخلويفة اخلامسة نورئيس:    انئةل مية امتازي  

 حماسب:    امؼريب حملريش  

 حماسب  :    رش يد املنياري  

 حماسب :     غبد اموهاب بوفليه

 أأمني:    أأمحد اخلًرف  

 أأمني:    َلد ػدال  

   

     

امس يد غبد االؤهل احلووطي وأأمني اجملوس امس يد أأمحد امتويزي    اغتذر غن حضور هذا الاجامتع اخلويفة امثاين نورئيسفامي

 . موجودهٌل يف هممة رمسية خارج أأرض اموطن
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 املرارات امصادرة غن اجامتع املكتب
 :امترشًع 

 ابحاةل ٍلوػة من ملرتحات املواهني اميت ثلدم هبا بؼض امسادة املستشارين ػىل رئاسة  2015/06/01 كرار رمق

حاههتا ػىل انوجان ادلامئة اخملتصة بؼد اهرصام الآجال املاهوهية احملددة يف أأربؼني  بداء امرأأي كبل اؤ احلكومة وامفرق امربملاهية الؤ

 :بــ  ًوما وًتؼوق  الأمر

 ق احلريك ؛ملرتح كاهون ًليض حداث حمامك رايضية ثلدم به أأغضاء امفًر   ابؤ

  1331 رمضان 09 املـري واملمتم نوظهري امرشًف امصادر يف 07/14 من املاهون رمق 19ملرتح كاهون بتؼدًل املادة 

ق احلريك؛1913 ؾشت 12املوافق مـ    املتؼوق ابمتحفيظ امؼلاري واذلي ثلدم به أأغضاء امفًر

  3املوافق مـ  ) 1432 من رجب 25 امصادر يف 1.02.239 من امظهري امرشًف رمق 16ملرتح كاهون بتؼدًل املادة 

 ؛ املتؼوق ابحلاةل املدهية37.99بتنفيذ املاهون رمق  (2002أأكتوبر 

  ىل ثؼدًل املاهون امصادر بتارخي  املتؼوق ابحلق يف ثأأسيس ادلؼيات ثلدم به 1958 هوهرب 15ملرتح كاهون يريم اؤ

ق الاشرتايك؛   أأغضاء من امفًر

 ق الاشرتايكملرتح كاهون  . ًتؼوق مبنع امتدخني واالؤشهار وادلػاًة نوتبؽ يف الأماكن امؼمومية ثلدم به أأغضاء من  امفًر

  ىل ثؼدًل املادة  املتؼوق 13/22 كٌل مت تمتميه مبوجب املاهون رمق 08/39 من املاهون رمق 02ملرتح كاهون يريم اؤ

ق الاشرتايك؛  مبدوهة احللوق امؼينية ثلدم أأغضاء من امفًر

  ىل ثؼدًل املادة  ًتؼوق مبدوهة امتأأمينات ثلدم به أأغضاء 99/17 من املاهون رمق 306 واملادة 301ملرتح كاهون يريم اؤ

ق الاشرتايك؛  من امفًر

  31 املوافق مـ 1423 جٌلدى الآخرة 22 امصادر يف 01-02-212ملرتح كاهون يريم اىل ثؼدًل امظهري امرشًف 

ق الاشرتايك املايض2002ؾشت  حداث امهيئة امؼويا مالثصال امسمؼي امبرصي ثلدم به أأغضاء من امفًر  . ابؤ

 

  ق احلريك يريم اىل ثـيري وتمتمي املاهون ابحاةل  02/06/2015كرار رمق ملرتح ثنظميي ثلدم به اغضاء امفًر

 من 85ػىل جموس امنواب ثطبيلا لأحاكم املادة ًتؼوق ابهتخاب اغضاء جمامس ادلاػات امرتابية  11/59امتنظميي رمق 

 .ادلس تور 

  ػىل ػىل امربجمة اجلدًدة نوجوسات امؼامة اخلاصة ابدلراسة وامتصوًت ابملوافلة   03/06/2015كرار رمق

 .2015 دجنرب 10 متنهتيي ًوم امخليس 2015 دجنرب 08 ء واميت ستنطوق ًوم امثالاثمرشوع املاهون املايل

 

ذاػة وامتوفزة من أأجل ضٌلن هلل وكائع جوسة ثلدمي  وكرر املكتب ابملناس بة بأأن ًمت االثصال مبصاحل امرشكة اموطنية مالؤ

 .ثؼدًالت امفرق امربملاهية ػىل مرشوع املاهون املايل
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ة   :جوسة  الأس ئةل امشهًر

  ة اخملصصة ابملوافلة  04/06/2015كرار رمق لأجوبة رئيس احلكومة ػىل جدول أأغٌلل جوسة الأس ئةل امشهًر

 واميت سريأأسها امس يد رئيس اجملوس، وامس يد َلد 2015 ًوم  امثالاثء فاحت دجنرب ػىل الأس ئةل املتؼولة ابمس ياسة امؼامة

 .ػدال كأمني نوجوسة

 

 : انوجان ادلامئة 

  ػداد 05/06/2015كرار رمق ًبني مراحل دراسة مرشوع املاهون املايل ًتضمن خمتوف وصفي  ثلرير ابؤ

 وٍلوع امتؼدًالت ن وػدد ساػات امؼمل ووس بة احلضور داخل انوجاناملؼطيات اممكية املتؼولة بؼدد اجامتػات انوجا

 . امللدمة وؿريها من املؼطيات االؤحصائية الأخرى

 

 :امؼالكات اخلارجية 

  ف  06/06/2015كرار رمق  همتثيل جموس املستشارين مضن امشؼبة بتؼيني أأمني اجملوس امس يد امحد خلًر

 .املـربية كؼضو مالحظ دامئ بربملان أأمرياك اموسطى 

  دارة جموس املستشارين نومشاركة يف  07/06/2015كرار رمق بتؼيني امس يد غبد هللا امؼاشو املستشار امؼام ابؤ

بية متكوين املكوهني ة امللكفة حبلوق االؤوسان حول موضوع امورشة امتدًر ػداد الأدوات " اميت ثنظمها املندوبية اموزاًر اؤ

 . ابمرابط 2015 دجنرب 10و9و8امبيداؾوجية اخلاصة ابالس تؼراض ادلوري امشامل وذكل أأايم 

 

 :شؤون ثنظميية 

  ابهتداب لك من اخلويفة الأول امس يد َلد الأهصاري وأأمني اجملوس امس يد رش يد  08/06/2015كرار رمق

 . ملنياري متلدمي مرشوع املزياهية امفرغية جملوس املستشارين

 

 كـضـااي نوـمـتـابـؼـــة
 :شؤون ثنظميية 

ة و املامية - حداث جموس احملاس بة وهظامه ادلاخًل؛ : الأهظمة اخلاصة بتس يري املرافق االؤداًر  مرشوع كرار اؤ

  ؛ ثوزًع الاختصاصات ػىل امسادة أأغضاء املكتب -

جراء جرد نومؼدات املتوفرةمرشوع -  دلى اجملوس؛   كرار اؤ

سرتاثيجية معل جوس املستشارينامردود حول  -    ؛مرشوع اؤ

 ؛مواد امنظام ادلاخًل املتؼولة ابمـيابثفؼيل  -

ًواء وثنلل امسادة املستشارينحصيةل املرحةل الأوىل من  -  .بدء معوية اؤ
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طـــالع  كضااي مالؤ
 

خبا - اموزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف ابمشؤون امؼامة واحلاكمة غن اموزير  بنيابة امس يد َلد اموفا راؤ

ىل 27ن مامللكف ابمؼالكات مع امربملان  واجملمتع املدين خالل فرتة ؾيابه   .2015 دجنرب 05 هوهرب اؤ

 

: امترشًع  (1

خبار بتوصل جموس امنواب مبرشوع كاهون رمق  -  ًتؼوق ببورصة املمي ورشاكت امبورصة واملرشدين يف 14-19اؤ

 .الاستامثر املايل 

 انوجان ادلامئة  (2

 .حصيةل أأومية دلراسة مرشوع املاهون املايل أأمام انوجان ادلامئة  -

 

: امؼالكات اخلارجية  (3

 .ثؼيني امس يد س تاوسالف اكرزًفسيك رئيسا جملوس امش يوخ امبوموين

 شؤون امسادة املستشارين (4

ق الاس تلاليل واميت ًثري فهيا امصؼوابت اميت ًصادفها امسادة املستشارون خالل مناكشة  - مراسةل امس يد رئيس امفًر

 وثتبع مرشوع املاهون املايل خاصة معويات جحز امفنادق ؛ 

خبار بتـيب املستشار غبد الاهل احلووطي ما بني  -   ؛2015 دجنرب 4 هوهرب و 30اؤ

ة حلرش غن أأشـال اجملوس من  - خبار بتـيب املستشارة ثًر  دجنرب مع تلكيف املستشار 05 هوبرن اىل ؿاًة 30اؤ

 .امس يد غبد احلق حسان مينوب غهنا يف اجامتع هدوة امرؤساء


