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اجتماع المكتب رقم 215

مجلس المستشارين

قرارات اجامتع املكتب رمق 215
ليوم االثنني  15دجنرب 2014
عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  15دجنرب 2014اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا
وحضور ا ألعضاء السادة:
فوزي بنعالل
محمد فضييل
حلسن بيجديكن
عابد شاكيل
عبد املاكل افرايط
محيد كوسكوس
محمد عداب الزغاري

:
:
:
:
:
:
:

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس،
حماسب
حماسب
أأمـــيــــــن
أأمـــــيـــن.

املتغيبون :
ش يخ امحدو ادبدا
عبد الرحامن أأشن

:
:

اخلليفة الرابع للرئيس،
اخلليفة اخلامس للرئيس؛

املعتذرون :
عادل املعطي
عبد اللطيف أأبدوح

:
:

حماسب.
أأمــــــيــن
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
 قرار رمق  01/215/2014بتنظمي رئاسات اجللسات العامة اخملصصة ملناقشة مرشوع القانون املايل عىل الشلك التايل :

اجللسة
االثنني  15دجنرب : 2014
اجللسة الصباحية
االثنني  15دجنرب : 2014
اجللسة املسائية
الثالاثء  16دجنرب : 2014
اجللسة الصباحية
الثالاثء  16دجنرب : 2014
اجللسة املسائية ا ألوىل
الثالاثء  16دجنرب : 2014
اجللسة املسائية الثانية

الرئاسة

ا ألمانة

الس يد رئيس جملس املستشارين
ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا
اخلليفة الثاين للرئيس
الس يد محمد فضييل
اخلليفة ا ألول للرئيس
الس يد فوزي بنعالل

الس يد محيد كوسكوس

اخلليفة الرابع للرئيس
الس يد الش يخ امحدو ادبدا
اخلليفة اخلامس للرئيس
الس يد عبد الرحامن أأشن

الس يد محيد كوسكوس
الس يد عداب الزغاري
الس يد عداب الزغاري
الس يد عداب الزغاري

الترشيع :

ذ

 قرار رمق  02/215/2014بإحاةل مرشوع قانون رمق  18.14القايض بتغيري وتمتمي القانون رمق  41.05املتعلق هبيئات
التوظيف امجلاعي للرأأسامل الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.06.13بتارخي  15من حمرم  14( 1427فرباير  )2006عىل اللجنة
اخملتصة.

ا ألس ئةل الشفهية :
 قرار رمق  03/215/2014بملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  16دجنرب  2014اليت سري أأسها
اخلليفة ا ألول للرئيس الس يد فوزي بنعالل والس يد عداب الزغاري أكمني للجلسة.

العالقات اخلارجية :
 قرار رمق  04/215/2014بملوافقة عىل اس تقبال وفد عن برملان كردس تان العراق من طرف الس يد رئيس جملس
املستشارين ورئيس جلنة املالية يوم الثالاثء  23دجنرب .2014

شؤون برملانية :
 قرار رمق  05/215/2014بتالوة نص رساةل املستشار الس يد عبد اجمليد املهايش املوهجة اإىل الس يد رئيس جملس
املستشارين واليت يشعر فهيا بتغيري املستشار الس يد ادريس الرايض لفريقه وذكل خالل اجللسة العمومية املقبةل مع متابعة مسطرة
االإحاةل عىل اجمللس ادلس توري.

شؤون اإدارية :
 قرار رمق  06/215/2014بملوافقة عىل مقرتح رئيس الفريق احلريك بتعيني الس يدة فاطمة احملافظ كرئيسة ملصلحة الفريق.
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قضااي ل إالطالع
عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية :
 تقرير اجمللس ا ألعىل للحسابت حول تقيمي التدبري املفوض للمرافق العامة احمللية. تقرير ورأأي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول الآاثر املرتتبة عن الاس تثناءات يف جمال التعمري واذليس بق و أأن طلبه جملس النواب.
العالقات اخلارجية :
 رساةل شكر من رئيس الربملان العريب عىل ادلمع اذلي لقيه خالل فرتة واليته كرئيس للربملان العريب. تقرير عن الاجامتع الثاين دلور الانعقاد الثالث من الفصل الترشيعي ا ألول للربملان العريب املنعقد مبقر جامعة ادلولالعربية القاهرة من  04اإىل  11دجنرب .2014
شؤون برملانية :
 اإطالع املكتب عىل رسائل اعتذار مجموعة من السادة املستشارين عن حضور بعض جلسات اجمللس ،وينتظراجمللس ردود املستشارين املفرتض غياهبم خالل اجللسات السابقة واذلين توصلوا برسائل يف هذا الشأأن ،قصد اختاذ
التدابري املنصوص علهيا يف النظام ادلاخيل.
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