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        95959595حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق 
        2012201220122012    أبريلأبريلأبريلأبريل        66661111        !ثنني!ثنني!ثنني!ثننيليوم ليوم ليوم ليوم 

        

        

لس املستشارين لرئيس جم اخلليفة األول سـبوعي برئاسة اج�عه األ 2012201220122012 أبريل 16161616 ثننيمكتب جمـلس املستشارين يوم !عقد عقد عقد عقد 

            :وحضور األعضاء السادة  السـيد محمد فوزي بنعالل

                

        ايناينايناينــــــــــــــــــــثثثثـ ـ ـ ـ اخلليفة ال اخلليفة ال اخلليفة ال اخلليفة ال         : : : :                 محمد فضييل محمد فضييل محمد فضييل محمد فضييل         

        الثالثالثالثالثالثالثالثاخلليفة اخلامس اخلليفة اخلامس اخلليفة اخلامس اخلليفة اخلامس         ::::                ننننككككددددييييجب جب جب جب حلسن حلسن حلسن حلسن         

        ؛؛؛؛اخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامس        : : : :                 عبد الرحامن اشنعبد الرحامن اشنعبد الرحامن اشنعبد الرحامن اشن            

        ببببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحماسحماسحماسحماس        ::::                                    للللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعابد شكيعابد شكيعابد شكيعابد شكي        

        ببببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحماسحماسحماسحماس        : : : :                 عبد املاZ أفرYطعبد املاZ أفرYطعبد املاZ أفرYطعبد املاZ أفرYط        

    ببببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحماسحماسحماسحماس        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي        

        نينينينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمأمأمأم        ::::                                    أمحد حا\أمحد حا\أمحد حا\أمحد حا\    

                نينينينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمأمأمأم        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس        

        نينينينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمأمأمأم        : : : :             عبد الطيف ابدوحعبد الطيف ابدوحعبد الطيف ابدوحعبد الطيف ابدوح                

                    

مبقتضاه، بعدم  اpي رصح 2012أبريل  10بتارخي  842رمق  اkلس اjسـتوريقرار     عىل املكتب أعضاء طلعاهذا !ج�ع  بدايةيف يف يف يف 
املستشارين  يف جملس قبول طلب السـيد رئيس جملس املستشارين الرايم، يف جوهره، إىل ترصحي اkلس اjسـتوري بشغور مقاعد 

وضع هذا اkلس لنظامه اjاخيل املتضمن لألحاكم القانونية املطلوبة بسبب اسـتقالهتم من الفرق اليت اكنوا ينمتون إلهيا، نظرا لعدم 
دسـتورY لهذه الغاية، غري أن اkلس اjسـتوري اعترب، مع ذZ، أن ختيل بعض املستشارين عن الفرق اليت اكنوا ينمتون إلهيا، بعد 

    .بفقرتيه من اjسـتور Z61 تطبيقا ألحاكم الفصل ذعد غري ذي مفعول، و ي، 2011يوليو  29
        
   : اخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب �لنصوص الترشيعية التالية  جمال الترشيع يفيفيفيف

 ؛يتعلق �لضام�ت األساسـية املمنوحة للعسكريني �لقوات املسلحة امللكية 01.12مرشوع قانون رمق  •
 ؛يتعلق �لهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري 03.12مرشوع قانون رمق  •
 ؛من قانون املسطرة املدنية 375و  50يمتم مبقتضاه الفصالن  14.12مرشوع قانون رمق  •
 ؛يتعلق �لتجميع الفال¥ 04.12مرشوع قانون رمق  •
 ؛املتعلق بتدبري النفاYت والتخلص مهنا 28.00يغري مبوجبه القانون رمق  23.12مرشوع قانون رمق  •
املتعلق بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته الصادر  42.10ن رمق بتغيري وتمتمي القانو 09.12مرشوع قانون رمق  •

 ؛)2011أغسطس  17( 1432من رمضان  16الصادر يف  1.11.151بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 
 .يتعلق �نتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابية 59.11مقرتح قانون يغري مرشوع قانون رمق  •



� ا
	����ر����                                                                                                      ���	
  95 ا��	�ع ا
 

 3

اليت سريأسها السـيد اخلليفة األول  2012أبريل  17ليوم  الثال¶ء  الشفهية ل جلسة األسـئµ املكتب عىل جدول أعام صادقبعدها بعدها بعدها بعدها 
  .كأمني للجلسة  السـيد عبد اللطيف ابدوحو محمد فوزي بنعالل  للرئيس السـيد

  
ترسيع و  ضبط  يةلالج�ع قصد تدارس إماكن  ءندوة الرؤسا معل اللجن خالل هذه الفرتة، دعا املكتب بر�مج عىل أن اطلع  بعدبعدبعدبعدو و و و 

  .وثرية دراسة مرشوع القانون املايل داخل اللجن 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    


