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الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك محمد السادس 
نصره اهلل وأيده 

بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان 
للسنة التشريعية 2009 - 2010  

 الجمعة 09 أكتوبر 2009





الحمد هللا، والصالة والسالم على موالنا رسول اهللا وآله وصحبه.

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

مجالس   تجديد  إلى  أفضى  انتخابي،  مسلسل  إثر  التشريعية،  السنة  هذه  افتتاح  نتولى 

الجماعات المحلية، وهيآت الغرف المهنية والمأجورين، وثلث مجلس المستشارين.

ومهما  ديمقراطي،  بناء  في  شوطا  إال  ليست  االستحقاقات  فهذه  أهميتها،  وعلى 

كانت مصاعب مساره، فإننا ماضون في تعهده بالتطوير : تحصينا لمكاسب هامة 

ال رجعة فيها، وتقويما لما قد يشوبه من اختالالت، ال هوادة في محاربتها، باإلرادة 

الحازمة، والتعبئة الفعالة.

هدفنا الجماعي االرتقاء بالعمل الديمقراطي إلى ثقافة راسخة، ومواقف نابعة من اقتناع 

عميق، بدل اختزاله في مساطر شكلية، أو مزايدات جانبية عابرة، وذلك على حساب 

ما هو أهم بالنسبة للوطن والمواطنين.

من  لبالدنا  نريده  لما  حصنا،  البرلمان،  رأسها  وعلى  المنتخبة،  المؤسسات  جعل  إنه 

ووحدة  ومواطنة كريمة،  شاملة،  تنمية  من  لها،  نتوخاه  لما  ورافعة  ديمقراطية حقة، 

عتيدة.

ويندرج خطابنا في مرحلة متميزة، بإطالق وتسريع العديد من اإلصالحات الجوهرية، 

للحكامة الجيدة، واألوراش التنموية الهيكلية.

كما يأتي في ظرفية دقيقة، مطبوعة بأزمة مالية واقتصادية عالمية. وهذا ما يقتضي   

السلبية،  تداعياتها  لمواجهة  الجماعي،  الوطني  المجهود  في  اإليجابي،  انخراطكم 

ولجعلها حافزا على اإلقدام على اإلصالحات والتقويمات الالزمة.

وفي خضم هذا السياق الوطني والعالمي، أصبحت القضايا االقتصادية واالجتماعية، 

تتصدر انشغاالت المواطنين والمؤسسات.

والعمل  الجادة،  الحزبية  الممارسة  وجوهر  العمومية،  السياسات  محور  تعد  كما 

البناء. البرلماني 

وهو ما يتطلب تمكين بالدنا، من هيآت للحكامة التنموية ; تعزيزا لديمقراطية 

تدبير  في  لألمة،  الحية  القوى  النخراط  نموذجا  المغرب  التي جعلت  المشاركة، 

العام. الشأن 

ولهذه الغاية، نؤكد الضرورة الملحة، العتماد اإلطار القانوني للمجلس االقتصادي 

واالجتماعي.

وفي هذا الصدد، يتعين الحرص على إقامة هذا المجلس وتفعيله، في نطاق من التناسق 

والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية.

آرائه  بجودة  يشكل  واجتماعي،  اقتصادي  لمجلس  مغربي  نموذج  انبثاق  هدفنا 

االستشارية، هيأة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى لألمة.

خبراء  من  تتكون  معقلنة،  بتشكيلة  رهينة  تظل  ومصداقيته  فعاليته  فإن  هنا،  ومن 

وفاعلين، مشهود لهم بالكفاءة، في المجاالت التنموية.

الحية والمنتجة، من هيآت سوسيو  للقوى  كما أن تعددية تركيبته، تقتضي تمثيله 

المناسب  الحضور  عن  فضال  مؤهلة،  جمعوية  وفعاليات  ومهنية،  اقتصادية   -

عضويته. في  للمرأة، 

هذا  في  كانت،  أينما  المغربية،  الكفاءات  كافة  إشراك  في  إلرادتنا  وتجسيدا 

المجلس، فإنه يتعين أن ينفتح على الطاقات الوطنية، داخل الوطن وخارجه.

معشر البرلمانيين المحترمين،

يخص  ما  اقتراحية، في كل  وقوة  يقظة،  هيأة  أن يشكل  المجلس  هذا  ننتظر من  إننا 

التوجهات والسياسات العمومية، االقتصادية واالجتماعية، والمرتبطة بالتنمية المستدامة.

مكوناته،  مختلف  بين  البناء،  والحوار  المعمق،  للتفكير  مؤسسيا  إطارا  نريده  كما 

إلنضاج التعاقدات االجتماعية الكبرى.

الخاصة،  فضاءاته  فله  المطلبية،  الشغل  نزاعات  لتسوية  الالزم  االجتماعي  الحوار  أما 

حيث يظل شأنا يتعين على األطراف المعنية، والسلطات المختصة، معالجته، بروح 

المسؤولية، والغيرة على المصلحة الوطنية العليا.

وعلى األمد المنظور، يجدر بالمجلس أن يضع في صدارة عمله، بلورة ما دعونا إليه،

من إعداد ميثاق اجتماعي جديد، وكذا إبداء الرأي في تناسق وتفاعل المخططات 

التنموية، والسياسات القطاعية، وتعميق بعدها الجهوي.

كما نوجه الحكومة التخاذ تدابير المالءمة، الكفيلة بضمان عدم تداخل أو تضارب 

اختصاصات المجلس، مع صالحيات الهيآت العاملة في نفس المجال.

للجهازين  استشارية  هيأة  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  فإن  تعلمون،  وكما 

التنفيذي والتشريعي.

لذا، فإن حرصنا على الرفع من فعالية عملهما، يجعلنا نتوخى من المجلس الجديد، على 

الخصوص، إغناء األداء البرلماني والحكومي، بخبرته ومشورته.

وتظل غايتنا المثلى تعزيز مكانة البرلمان ومصداقيته. وهذا ما يقتضي منكم ارتباطا 

أقوى بالقضايا التنموية الكبرى للوطن والمواطنين.

وإننا بتفعيل هذا المجلس الجديد، نضع لبنة أخرى، على درب دعم الحكامة التنموية،  

التي نريدها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة.

مواصلة   وعمادها  االجتماعية،  والعدالة  الوطني،  التضامن  توطيد  منها  نتوخى  كما 

تقويم منظومة التعليم.

التي  التقدم الذي تم إحرازه، وجسامة الطريق الطويل،  الوعي بأهمية  وذلك بتعميق 

تقتضي جهودا دؤوبة، وإيمانا قويا بالدور الحاسم للمدرسة الوطنية، قوام تكافؤ الفرص، 

والتربية على المواطنة الصالحة، ومنجم التنمية البشرية.

الحكامة  مجال  في  هامة،  من مكاسب  حققناه  ما  تعزيز  سنواصل  ذلك،  وبموازاة 

للقضاء،  الجوهري  بها، والسيما باإلصالح  نعمل على االرتقاء  فتئنا  ما  التي  المؤسسية، 

لإلصالح  األساسية  المقومات  هي  وتلكم  الواسع.  والالتمركز  المتقدمة،  وبالجهوية 

المؤسسي العميق المنشود.

إن مغربا جديدا ينبثق من هذه الدينامية اإلصالحية المقدامة، التي أطلقناها ونرعاها، 

بالمتابعة والتقويم واالستكمال.

رهينة  عملكم،  مصداقية  أن  لكم  نؤكد  البرلمان،  حرمة  على  الغيرة  وبروح 

الفعال  والتحرك  أساسية،  إصالحات  من  نقوده،  ما  إنجاح  في  القوي  بانخراطكم 

للدفاع عن مغربية الصحراء.

المتقدم،  والتشريع  الجاد،  والنقاش  المثمرة،  المبادرات  انتهاج  يقتضي منكم  ما  وهذا 

والمراقبة البناءة. وستجدون خديم المغرب األول، في طليعة العاملين، على ترسيخ بناء 

مغرب الوحدة والتقدم واالستقرار، والسيادة الكاملة، والكرامة الموفورة.

"رب اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات". صدق اهللا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته".



الحمد هللا، والصالة والسالم على موالنا رسول اهللا وآله وصحبه.

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

مجالس   تجديد  إلى  أفضى  انتخابي،  مسلسل  إثر  التشريعية،  السنة  هذه  افتتاح  نتولى 

الجماعات المحلية، وهيآت الغرف المهنية والمأجورين، وثلث مجلس المستشارين.

ومهما  ديمقراطي،  بناء  في  شوطا  إال  ليست  االستحقاقات  فهذه  أهميتها،  وعلى 

كانت مصاعب مساره، فإننا ماضون في تعهده بالتطوير : تحصينا لمكاسب هامة 

ال رجعة فيها، وتقويما لما قد يشوبه من اختالالت، ال هوادة في محاربتها، باإلرادة 

الحازمة، والتعبئة الفعالة.

هدفنا الجماعي االرتقاء بالعمل الديمقراطي إلى ثقافة راسخة، ومواقف نابعة من اقتناع 

عميق، بدل اختزاله في مساطر شكلية، أو مزايدات جانبية عابرة، وذلك على حساب 

ما هو أهم بالنسبة للوطن والمواطنين.

من  لبالدنا  نريده  لما  حصنا،  البرلمان،  رأسها  وعلى  المنتخبة،  المؤسسات  جعل  إنه 

ووحدة  ومواطنة كريمة،  شاملة،  تنمية  من  لها،  نتوخاه  لما  ورافعة  ديمقراطية حقة، 

عتيدة.

ويندرج خطابنا في مرحلة متميزة، بإطالق وتسريع العديد من اإلصالحات الجوهرية، 

للحكامة الجيدة، واألوراش التنموية الهيكلية.

كما يأتي في ظرفية دقيقة، مطبوعة بأزمة مالية واقتصادية عالمية. وهذا ما يقتضي   

السلبية،  تداعياتها  لمواجهة  الجماعي،  الوطني  المجهود  في  اإليجابي،  انخراطكم 

ولجعلها حافزا على اإلقدام على اإلصالحات والتقويمات الالزمة.

وفي خضم هذا السياق الوطني والعالمي، أصبحت القضايا االقتصادية واالجتماعية، 

تتصدر انشغاالت المواطنين والمؤسسات.

والعمل  الجادة،  الحزبية  الممارسة  وجوهر  العمومية،  السياسات  محور  تعد  كما 

البناء. البرلماني 

وهو ما يتطلب تمكين بالدنا، من هيآت للحكامة التنموية ; تعزيزا لديمقراطية 

تدبير  في  لألمة،  الحية  القوى  النخراط  نموذجا  المغرب  التي جعلت  المشاركة، 

العام. الشأن 

ولهذه الغاية، نؤكد الضرورة الملحة، العتماد اإلطار القانوني للمجلس االقتصادي 

واالجتماعي.

وفي هذا الصدد، يتعين الحرص على إقامة هذا المجلس وتفعيله، في نطاق من التناسق 

والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية.

آرائه  بجودة  يشكل  واجتماعي،  اقتصادي  لمجلس  مغربي  نموذج  انبثاق  هدفنا 

االستشارية، هيأة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى لألمة.

خبراء  من  تتكون  معقلنة،  بتشكيلة  رهينة  تظل  ومصداقيته  فعاليته  فإن  هنا،  ومن 

وفاعلين، مشهود لهم بالكفاءة، في المجاالت التنموية.

الحية والمنتجة، من هيآت سوسيو  للقوى  كما أن تعددية تركيبته، تقتضي تمثيله 

المناسب  الحضور  عن  فضال  مؤهلة،  جمعوية  وفعاليات  ومهنية،  اقتصادية   -

عضويته. في  للمرأة، 

هذا  في  كانت،  أينما  المغربية،  الكفاءات  كافة  إشراك  في  إلرادتنا  وتجسيدا 

المجلس، فإنه يتعين أن ينفتح على الطاقات الوطنية، داخل الوطن وخارجه.

معشر البرلمانيين المحترمين،

يخص  ما  اقتراحية، في كل  وقوة  يقظة،  هيأة  أن يشكل  المجلس  هذا  ننتظر من  إننا 

التوجهات والسياسات العمومية، االقتصادية واالجتماعية، والمرتبطة بالتنمية المستدامة.

مكوناته،  مختلف  بين  البناء،  والحوار  المعمق،  للتفكير  مؤسسيا  إطارا  نريده  كما 

إلنضاج التعاقدات االجتماعية الكبرى.

الخاصة،  فضاءاته  فله  المطلبية،  الشغل  نزاعات  لتسوية  الالزم  االجتماعي  الحوار  أما 

حيث يظل شأنا يتعين على األطراف المعنية، والسلطات المختصة، معالجته، بروح 

المسؤولية، والغيرة على المصلحة الوطنية العليا.

وعلى األمد المنظور، يجدر بالمجلس أن يضع في صدارة عمله، بلورة ما دعونا إليه،

من إعداد ميثاق اجتماعي جديد، وكذا إبداء الرأي في تناسق وتفاعل المخططات 

التنموية، والسياسات القطاعية، وتعميق بعدها الجهوي.

كما نوجه الحكومة التخاذ تدابير المالءمة، الكفيلة بضمان عدم تداخل أو تضارب 

اختصاصات المجلس، مع صالحيات الهيآت العاملة في نفس المجال.

للجهازين  استشارية  هيأة  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  فإن  تعلمون،  وكما 

التنفيذي والتشريعي.

لذا، فإن حرصنا على الرفع من فعالية عملهما، يجعلنا نتوخى من المجلس الجديد، على 

الخصوص، إغناء األداء البرلماني والحكومي، بخبرته ومشورته.

وتظل غايتنا المثلى تعزيز مكانة البرلمان ومصداقيته. وهذا ما يقتضي منكم ارتباطا 

أقوى بالقضايا التنموية الكبرى للوطن والمواطنين.

وإننا بتفعيل هذا المجلس الجديد، نضع لبنة أخرى، على درب دعم الحكامة التنموية،  

التي نريدها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة.

مواصلة   وعمادها  االجتماعية،  والعدالة  الوطني،  التضامن  توطيد  منها  نتوخى  كما 

تقويم منظومة التعليم.

التي  التقدم الذي تم إحرازه، وجسامة الطريق الطويل،  الوعي بأهمية  وذلك بتعميق 

تقتضي جهودا دؤوبة، وإيمانا قويا بالدور الحاسم للمدرسة الوطنية، قوام تكافؤ الفرص، 

والتربية على المواطنة الصالحة، ومنجم التنمية البشرية.

الحكامة  مجال  في  هامة،  من مكاسب  حققناه  ما  تعزيز  سنواصل  ذلك،  وبموازاة 

للقضاء،  الجوهري  بها، والسيما باإلصالح  نعمل على االرتقاء  فتئنا  ما  التي  المؤسسية، 

لإلصالح  األساسية  المقومات  هي  وتلكم  الواسع.  والالتمركز  المتقدمة،  وبالجهوية 

المؤسسي العميق المنشود.

إن مغربا جديدا ينبثق من هذه الدينامية اإلصالحية المقدامة، التي أطلقناها ونرعاها، 

بالمتابعة والتقويم واالستكمال.

رهينة  عملكم،  مصداقية  أن  لكم  نؤكد  البرلمان،  حرمة  على  الغيرة  وبروح 

الفعال  والتحرك  أساسية،  إصالحات  من  نقوده،  ما  إنجاح  في  القوي  بانخراطكم 

للدفاع عن مغربية الصحراء.

المتقدم،  والتشريع  الجاد،  والنقاش  المثمرة،  المبادرات  انتهاج  يقتضي منكم  ما  وهذا 

والمراقبة البناءة. وستجدون خديم المغرب األول، في طليعة العاملين، على ترسيخ بناء 

مغرب الوحدة والتقدم واالستقرار، والسيادة الكاملة، والكرامة الموفورة.

"رب اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات". صدق اهللا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته".



الحمد هللا، والصالة والسالم على موالنا رسول اهللا وآله وصحبه.

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

مجالس   تجديد  إلى  أفضى  انتخابي،  مسلسل  إثر  التشريعية،  السنة  هذه  افتتاح  نتولى 

الجماعات المحلية، وهيآت الغرف المهنية والمأجورين، وثلث مجلس المستشارين.

ومهما  ديمقراطي،  بناء  في  شوطا  إال  ليست  االستحقاقات  فهذه  أهميتها،  وعلى 

كانت مصاعب مساره، فإننا ماضون في تعهده بالتطوير : تحصينا لمكاسب هامة 

ال رجعة فيها، وتقويما لما قد يشوبه من اختالالت، ال هوادة في محاربتها، باإلرادة 

الحازمة، والتعبئة الفعالة.

هدفنا الجماعي االرتقاء بالعمل الديمقراطي إلى ثقافة راسخة، ومواقف نابعة من اقتناع 

عميق، بدل اختزاله في مساطر شكلية، أو مزايدات جانبية عابرة، وذلك على حساب 

ما هو أهم بالنسبة للوطن والمواطنين.

من  لبالدنا  نريده  لما  حصنا،  البرلمان،  رأسها  وعلى  المنتخبة،  المؤسسات  جعل  إنه 

ووحدة  ومواطنة كريمة،  شاملة،  تنمية  من  لها،  نتوخاه  لما  ورافعة  ديمقراطية حقة، 

عتيدة.

ويندرج خطابنا في مرحلة متميزة، بإطالق وتسريع العديد من اإلصالحات الجوهرية، 

للحكامة الجيدة، واألوراش التنموية الهيكلية.

كما يأتي في ظرفية دقيقة، مطبوعة بأزمة مالية واقتصادية عالمية. وهذا ما يقتضي   

السلبية،  تداعياتها  لمواجهة  الجماعي،  الوطني  المجهود  في  اإليجابي،  انخراطكم 

ولجعلها حافزا على اإلقدام على اإلصالحات والتقويمات الالزمة.

وفي خضم هذا السياق الوطني والعالمي، أصبحت القضايا االقتصادية واالجتماعية، 

تتصدر انشغاالت المواطنين والمؤسسات.

والعمل  الجادة،  الحزبية  الممارسة  وجوهر  العمومية،  السياسات  محور  تعد  كما 

البناء. البرلماني 

وهو ما يتطلب تمكين بالدنا، من هيآت للحكامة التنموية ; تعزيزا لديمقراطية 

تدبير  في  لألمة،  الحية  القوى  النخراط  نموذجا  المغرب  التي جعلت  المشاركة، 

العام. الشأن 

ولهذه الغاية، نؤكد الضرورة الملحة، العتماد اإلطار القانوني للمجلس االقتصادي 

واالجتماعي.

وفي هذا الصدد، يتعين الحرص على إقامة هذا المجلس وتفعيله، في نطاق من التناسق 

والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية.

آرائه  بجودة  يشكل  واجتماعي،  اقتصادي  لمجلس  مغربي  نموذج  انبثاق  هدفنا 

االستشارية، هيأة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى لألمة.

خبراء  من  تتكون  معقلنة،  بتشكيلة  رهينة  تظل  ومصداقيته  فعاليته  فإن  هنا،  ومن 

وفاعلين، مشهود لهم بالكفاءة، في المجاالت التنموية.

الحية والمنتجة، من هيآت سوسيو  للقوى  كما أن تعددية تركيبته، تقتضي تمثيله 

المناسب  الحضور  عن  فضال  مؤهلة،  جمعوية  وفعاليات  ومهنية،  اقتصادية   -

عضويته. في  للمرأة، 

هذا  في  كانت،  أينما  المغربية،  الكفاءات  كافة  إشراك  في  إلرادتنا  وتجسيدا 

المجلس، فإنه يتعين أن ينفتح على الطاقات الوطنية، داخل الوطن وخارجه.

معشر البرلمانيين المحترمين،

يخص  ما  اقتراحية، في كل  وقوة  يقظة،  هيأة  أن يشكل  المجلس  هذا  ننتظر من  إننا 

التوجهات والسياسات العمومية، االقتصادية واالجتماعية، والمرتبطة بالتنمية المستدامة.

مكوناته،  مختلف  بين  البناء،  والحوار  المعمق،  للتفكير  مؤسسيا  إطارا  نريده  كما 

إلنضاج التعاقدات االجتماعية الكبرى.

الخاصة،  فضاءاته  فله  المطلبية،  الشغل  نزاعات  لتسوية  الالزم  االجتماعي  الحوار  أما 

حيث يظل شأنا يتعين على األطراف المعنية، والسلطات المختصة، معالجته، بروح 

المسؤولية، والغيرة على المصلحة الوطنية العليا.

وعلى األمد المنظور، يجدر بالمجلس أن يضع في صدارة عمله، بلورة ما دعونا إليه،

من إعداد ميثاق اجتماعي جديد، وكذا إبداء الرأي في تناسق وتفاعل المخططات 

التنموية، والسياسات القطاعية، وتعميق بعدها الجهوي.

كما نوجه الحكومة التخاذ تدابير المالءمة، الكفيلة بضمان عدم تداخل أو تضارب 

اختصاصات المجلس، مع صالحيات الهيآت العاملة في نفس المجال.

للجهازين  استشارية  هيأة  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  فإن  تعلمون،  وكما 

التنفيذي والتشريعي.

لذا، فإن حرصنا على الرفع من فعالية عملهما، يجعلنا نتوخى من المجلس الجديد، على 

الخصوص، إغناء األداء البرلماني والحكومي، بخبرته ومشورته.

وتظل غايتنا المثلى تعزيز مكانة البرلمان ومصداقيته. وهذا ما يقتضي منكم ارتباطا 

أقوى بالقضايا التنموية الكبرى للوطن والمواطنين.

وإننا بتفعيل هذا المجلس الجديد، نضع لبنة أخرى، على درب دعم الحكامة التنموية،  

التي نريدها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة.

مواصلة   وعمادها  االجتماعية،  والعدالة  الوطني،  التضامن  توطيد  منها  نتوخى  كما 

تقويم منظومة التعليم.

التي  التقدم الذي تم إحرازه، وجسامة الطريق الطويل،  الوعي بأهمية  وذلك بتعميق 

تقتضي جهودا دؤوبة، وإيمانا قويا بالدور الحاسم للمدرسة الوطنية، قوام تكافؤ الفرص، 

والتربية على المواطنة الصالحة، ومنجم التنمية البشرية.

الحكامة  مجال  في  هامة،  من مكاسب  حققناه  ما  تعزيز  سنواصل  ذلك،  وبموازاة 

للقضاء،  الجوهري  بها، والسيما باإلصالح  نعمل على االرتقاء  فتئنا  ما  التي  المؤسسية، 

لإلصالح  األساسية  المقومات  هي  وتلكم  الواسع.  والالتمركز  المتقدمة،  وبالجهوية 

المؤسسي العميق المنشود.

إن مغربا جديدا ينبثق من هذه الدينامية اإلصالحية المقدامة، التي أطلقناها ونرعاها، 

بالمتابعة والتقويم واالستكمال.

رهينة  عملكم،  مصداقية  أن  لكم  نؤكد  البرلمان،  حرمة  على  الغيرة  وبروح 

الفعال  والتحرك  أساسية،  إصالحات  من  نقوده،  ما  إنجاح  في  القوي  بانخراطكم 

للدفاع عن مغربية الصحراء.

المتقدم،  والتشريع  الجاد،  والنقاش  المثمرة،  المبادرات  انتهاج  يقتضي منكم  ما  وهذا 

والمراقبة البناءة. وستجدون خديم المغرب األول، في طليعة العاملين، على ترسيخ بناء 

مغرب الوحدة والتقدم واالستقرار، والسيادة الكاملة، والكرامة الموفورة.

"رب اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات". صدق اهللا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته".



الحمد هللا، والصالة والسالم على موالنا رسول اهللا وآله وصحبه.

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

مجالس   تجديد  إلى  أفضى  انتخابي،  مسلسل  إثر  التشريعية،  السنة  هذه  افتتاح  نتولى 

الجماعات المحلية، وهيآت الغرف المهنية والمأجورين، وثلث مجلس المستشارين.

ومهما  ديمقراطي،  بناء  في  شوطا  إال  ليست  االستحقاقات  فهذه  أهميتها،  وعلى 

كانت مصاعب مساره، فإننا ماضون في تعهده بالتطوير : تحصينا لمكاسب هامة 

ال رجعة فيها، وتقويما لما قد يشوبه من اختالالت، ال هوادة في محاربتها، باإلرادة 

الحازمة، والتعبئة الفعالة.

هدفنا الجماعي االرتقاء بالعمل الديمقراطي إلى ثقافة راسخة، ومواقف نابعة من اقتناع 

عميق، بدل اختزاله في مساطر شكلية، أو مزايدات جانبية عابرة، وذلك على حساب 

ما هو أهم بالنسبة للوطن والمواطنين.

من  لبالدنا  نريده  لما  حصنا،  البرلمان،  رأسها  وعلى  المنتخبة،  المؤسسات  جعل  إنه 

ووحدة  ومواطنة كريمة،  شاملة،  تنمية  من  لها،  نتوخاه  لما  ورافعة  ديمقراطية حقة، 

عتيدة.

ويندرج خطابنا في مرحلة متميزة، بإطالق وتسريع العديد من اإلصالحات الجوهرية، 

للحكامة الجيدة، واألوراش التنموية الهيكلية.

كما يأتي في ظرفية دقيقة، مطبوعة بأزمة مالية واقتصادية عالمية. وهذا ما يقتضي   

السلبية،  تداعياتها  لمواجهة  الجماعي،  الوطني  المجهود  في  اإليجابي،  انخراطكم 

ولجعلها حافزا على اإلقدام على اإلصالحات والتقويمات الالزمة.

وفي خضم هذا السياق الوطني والعالمي، أصبحت القضايا االقتصادية واالجتماعية، 

تتصدر انشغاالت المواطنين والمؤسسات.

والعمل  الجادة،  الحزبية  الممارسة  وجوهر  العمومية،  السياسات  محور  تعد  كما 

البناء. البرلماني 

وهو ما يتطلب تمكين بالدنا، من هيآت للحكامة التنموية ; تعزيزا لديمقراطية 

تدبير  في  لألمة،  الحية  القوى  النخراط  نموذجا  المغرب  التي جعلت  المشاركة، 

العام. الشأن 

ولهذه الغاية، نؤكد الضرورة الملحة، العتماد اإلطار القانوني للمجلس االقتصادي 

واالجتماعي.

وفي هذا الصدد، يتعين الحرص على إقامة هذا المجلس وتفعيله، في نطاق من التناسق 

والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية.

آرائه  بجودة  يشكل  واجتماعي،  اقتصادي  لمجلس  مغربي  نموذج  انبثاق  هدفنا 

االستشارية، هيأة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى لألمة.

خبراء  من  تتكون  معقلنة،  بتشكيلة  رهينة  تظل  ومصداقيته  فعاليته  فإن  هنا،  ومن 

وفاعلين، مشهود لهم بالكفاءة، في المجاالت التنموية.

الحية والمنتجة، من هيآت سوسيو  للقوى  كما أن تعددية تركيبته، تقتضي تمثيله 

المناسب  الحضور  عن  فضال  مؤهلة،  جمعوية  وفعاليات  ومهنية،  اقتصادية   -

عضويته. في  للمرأة، 

هذا  في  كانت،  أينما  المغربية،  الكفاءات  كافة  إشراك  في  إلرادتنا  وتجسيدا 

المجلس، فإنه يتعين أن ينفتح على الطاقات الوطنية، داخل الوطن وخارجه.

معشر البرلمانيين المحترمين،

يخص  ما  اقتراحية، في كل  وقوة  يقظة،  هيأة  أن يشكل  المجلس  هذا  ننتظر من  إننا 

التوجهات والسياسات العمومية، االقتصادية واالجتماعية، والمرتبطة بالتنمية المستدامة.

مكوناته،  مختلف  بين  البناء،  والحوار  المعمق،  للتفكير  مؤسسيا  إطارا  نريده  كما 

إلنضاج التعاقدات االجتماعية الكبرى.

الخاصة،  فضاءاته  فله  المطلبية،  الشغل  نزاعات  لتسوية  الالزم  االجتماعي  الحوار  أما 

حيث يظل شأنا يتعين على األطراف المعنية، والسلطات المختصة، معالجته، بروح 

المسؤولية، والغيرة على المصلحة الوطنية العليا.

وعلى األمد المنظور، يجدر بالمجلس أن يضع في صدارة عمله، بلورة ما دعونا إليه،

من إعداد ميثاق اجتماعي جديد، وكذا إبداء الرأي في تناسق وتفاعل المخططات 

التنموية، والسياسات القطاعية، وتعميق بعدها الجهوي.

كما نوجه الحكومة التخاذ تدابير المالءمة، الكفيلة بضمان عدم تداخل أو تضارب 

اختصاصات المجلس، مع صالحيات الهيآت العاملة في نفس المجال.

للجهازين  استشارية  هيأة  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  فإن  تعلمون،  وكما 

التنفيذي والتشريعي.

لذا، فإن حرصنا على الرفع من فعالية عملهما، يجعلنا نتوخى من المجلس الجديد، على 

الخصوص، إغناء األداء البرلماني والحكومي، بخبرته ومشورته.

وتظل غايتنا المثلى تعزيز مكانة البرلمان ومصداقيته. وهذا ما يقتضي منكم ارتباطا 

أقوى بالقضايا التنموية الكبرى للوطن والمواطنين.

وإننا بتفعيل هذا المجلس الجديد، نضع لبنة أخرى، على درب دعم الحكامة التنموية،  

التي نريدها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة.

مواصلة   وعمادها  االجتماعية،  والعدالة  الوطني،  التضامن  توطيد  منها  نتوخى  كما 

تقويم منظومة التعليم.

التي  التقدم الذي تم إحرازه، وجسامة الطريق الطويل،  الوعي بأهمية  وذلك بتعميق 

تقتضي جهودا دؤوبة، وإيمانا قويا بالدور الحاسم للمدرسة الوطنية، قوام تكافؤ الفرص، 

والتربية على المواطنة الصالحة، ومنجم التنمية البشرية.

الحكامة  مجال  في  هامة،  من مكاسب  حققناه  ما  تعزيز  سنواصل  ذلك،  وبموازاة 

للقضاء،  الجوهري  بها، والسيما باإلصالح  نعمل على االرتقاء  فتئنا  ما  التي  المؤسسية، 

لإلصالح  األساسية  المقومات  هي  وتلكم  الواسع.  والالتمركز  المتقدمة،  وبالجهوية 

المؤسسي العميق المنشود.

إن مغربا جديدا ينبثق من هذه الدينامية اإلصالحية المقدامة، التي أطلقناها ونرعاها، 

بالمتابعة والتقويم واالستكمال.

رهينة  عملكم،  مصداقية  أن  لكم  نؤكد  البرلمان،  حرمة  على  الغيرة  وبروح 

الفعال  والتحرك  أساسية،  إصالحات  من  نقوده،  ما  إنجاح  في  القوي  بانخراطكم 

للدفاع عن مغربية الصحراء.

المتقدم،  والتشريع  الجاد،  والنقاش  المثمرة،  المبادرات  انتهاج  يقتضي منكم  ما  وهذا 

والمراقبة البناءة. وستجدون خديم المغرب األول، في طليعة العاملين، على ترسيخ بناء 

مغرب الوحدة والتقدم واالستقرار، والسيادة الكاملة، والكرامة الموفورة.

"رب اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات". صدق اهللا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته".
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نصره اهلل وأيده 

بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان
 للسنة التشريعية  2010 - 2011 

الجمعة 07 أكتوبر 2010





الحمد هللا، والصالة والسالم على موالنا رسول اهللا وآله وصحبه.

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

الحازمة، إلعطاء  بإرادتنا  مطبوع  سياق  في  التشريعية،  السنة  هذه  افتتاح  رئاسة  نتولى 

المغربي  التنموي  النموذج  بناء  الستكمال  الهادفة  اإلصالحية،  للدينامية  قوية  دفعة 

المتميز; وذلك في تجاوب عميق، مع تطلعات شعبنا الوفي.

هدفنا األسمى، توطيد تقدم بالدنا، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش 

والمتوسطة  الكبرى  مشاريعها  بين  نفرق  ال  تنموية،  بمنجزات  لمواطنينا،  الكريم 

والفئات،  الشباب  والسيما  والمواطنين،  للوطن  منها  لخدمة كل  اعتبارا  والصغرى، 

والجهات المعوزة.

منهجنا في ذلك، سياسة القرب والمشاركة، القائمة على تعبئة كل الطاقات، وإطالق 

شتى المبادرات، والتفعيل األمثل لكل المجالس المنتخبة، التي يتبوأ فيها البرلمان مكانة 

الصدارة.

بيد أن هذه المكانة النيابية المتميزة، تسائل الجميع : إلى أي مدى ينهض البرلمان بدوره 

كامال، كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي ?

وإذا كان من اإلنصاف تقدير ما أسفرت عنه جهودكم، من حصيلة تشريعية إيجابية; 

والمستشارين،  النواب  بمجلسي  االرتقاء  هو  يظل  العزيز،  شعبنا  وطموح  طموحنا،  فإن 

مؤسسة وأعضاء، ليكونا في صلب هذه الدينامية اإلصالحية.

التأكيد على  أمامها،  لنا  أول خطاب  في  سبق  البرلمانية،  المؤسسة  مستوى  فعلى   +

وليس  بغرفتين،  واحدا  برلمانا  مجلسيه  اعتبار  على  يقوم  البرلمان،  أداء  تحسين  أن 

منفصلين. برلمانين 

؟



وهو ما يتطلب من األحزاب والفرق النيابية، األخذ بحكامة برلمانية جيدة، عمادها 

التشبع بثقافة سياسية جديدة، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور األعضاء، 

وجودة أعمالهم، ومستوى إسهامهم، في معالجة االنشغاالت الحقيقية للشعب.

من  باالنطالق  النيابي،  األداء  عقلنة  وجوب  على  التأكيد  نجدد  الغاية،  ولهذه 

وتكامل،  انسجام  في  بدورهما،  والنهوض  للمجلسين،  الداخليين  النظامين  تجانس 

واحدة. كمؤسسة 

الوطنية;  للقضايا  البناء،  والنقاش  الفعالة،  والمراقبة  القوانين،  جودة  المشترك،  هدفها 

وخصوصا منها الحكامة الترابية، وتحصين وتعزيز اآلليات الديمقراطية والتنموية.

يقتضي  اإلصالحي،  المسار  في  االنخراط  فإن  البرلماني،  النائب  مستوى  على  أما   +

منكم أال تنسوا أنكم تمثلون، داخل قبة البرلمان، اإلرادة الشعبية، قبل كل شيء.

تقتضي  أمانة;  هي  ما  بقدر  شخصيا،  امتيازا  ليست  البرلمان  عضوية  فإن  ثم،  ومن 

للقضايا  واقعية،  حلول  إيجاد  على  والتزام،  مسؤولية  بكل  الجاد،  االنكباب 

للشعب. الملحة 

إنها باألسبقية قضايا التعليم النافع، والسكن الالئق، والتغطية الصحية، والبيئة السليمة، 

وتحفيز االستثمار، المدر لفرص الشغل، والتنمية البشرية والمستدامة.

التشريعي  الجهازين  بين  إيجابي،  تعاون  عالقات  ترسيخ  يتعين  الغاية،  ولهذه 

المتبادل،  االحترام  نطاق  في  بناءة،  ومعارضة  متضامنة،  أغلبية  وبين  والتنفيذي، 

وااللتزام المشترك بأحكام الدستور، وبالقيم الديمقراطية، وحرمة المؤسسات، والمصالح 

العليا للوطن.



معشر البرلمانيين المحترمين،

تجسيدا لعزمنا الراسخ على توطيد سلطة الدولة، على دعائم سيادة القانون، وسمو القضاء 

الفعال; فإننا نؤكد على أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس 

له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول.

فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو مقولة لالستهالك، وإنما هو مذهب في الحكم، 

مطبوع بالتفعيل المستمر، وااللتزام الدائم بروحه ومنطوقه.

مفهوم شامل وملزم  وإنما هو  الترابية;  يقتصر على اإلدارة  ليس تصورا جزئيا،  أنه  كما 

لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية.

ساهرا على رعايته، حريصا على حسن  العزيز،  شعبي  األول،  لذلك، سيظل خديمك 

والجزاء;  والمحاسبة  للمتابعة  القانونية  باآلليات  سلطة،  ذي  كل  طرف  من  تفعيله، 

وذلك في ظل القضاء النزيه.

التشريعي  الجهازين;  عن  مستقلة  هي  ما  بقدر  القضائية،  السلطة  أن  نؤكد  وهنا 

دستور  سمو  على  مؤتمن  فالقضاء  الدولة.  سلطة  من  يتجزأ  ال  جزء  فإنها  والتنفيذي، 

المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة.

وفي هذا الصدد، نلح على أن حسن تنفيذ مخططنا، لإلصالح العميق والشامل لمنظومة 

باألداء  أساسا،  رهين،  هو  وإنما  والبرلمان،  الحكومة  عمل  في  فقط  ينحصر  ال  العدالة، 

المسؤول للقضاة.

وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام، فقد قررنا 

أن نؤسس لمفهوم جديد إلصالح العدالة، أال وهو "القضاء في خدمة المواطن".

من  بقربها  متميزة  عدالة  قيام  المواطن"،  خدمة  في  "القضاء  جعل  من  نتوخى  وإننا 

المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة 

وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.



السيدات والسادة أعضاء البرلمان،

في ظرفية مشحونة بتداعيات األزمة االقتصادية والمالية العالمية، وسياق وطني مطبوع 

بإصالحات عميقة، فإننا ننتظر منكم االنخراط القوي في بلورتها، بتشريعات متقدمة، 

ومراقبة ناجعة.

+ فعلى مستوى المرحلة الراهنة، يظل مشروع القانون المالي لحظة قوية في تكريس العمل 

حسابات  موازنة  مجرد  على  والتصويت،  بالمناقشة  يتعلق  ال  فاألمر  الفعال.  البرلماني 

وأرقام، بل بالتجسيد الملموس لالختيارات والبرامج التنموية الكبرى للبالد.

حلول  إليجاد  الحكومة،  مع  المثمر  والتعاون  المسؤولية،  بروح  التحلي  بكم  يجدر  لذا، 

ناجعة، للمعادلة الصعبة، لضرورة الحفاظ على التوازنات األساسية ودينامية التنمية، في 

ظل إكراهات محدودية اإلمكانات.

+ أما على المستوى االستراتيجي، فإن الدفاع عن مغربية صحرائنا، الذي يظل قضيتنا 

الجبهات  كافة  في  والموصول،  الفعال  التحرك  جميعا،  منكم  يتطلب  المقدسة، 

والمحافل، المحلية والجهوية والدولية، إلحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية.

كما تقتضي منكم إذكاء التعبئة الشعبية الشاملة، واتخاذ المبادرات البناءة، لكسب 

المزيد من الدعم لمقترحنا المقدام للحكم الذاتي، وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية 

وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية.

منكم،  ننتظر  فإننا  التنموي،  المجهود  في  البرلمان  مساهمة  إغناء  على  منا  وحرصا 

اإلفادة المثلى من اآلراء االستشارية الوجيهة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الذي 

سيتم تنصيبه، بعون اهللا، إثر استكمال تركيبته.

والتنمية  للبيئة  اإلطار   - القانون  واعتماد  إلعداد  األسبقية  إلعطاء  ندعوكم  كما 

المستدامة; باعتبارهما عماد ضمان حاضر ومستقبل تقدم بالدنا.



حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

نهاية  في  تقييمها،  سيتم  والحزبية،  الفردية  عملكم  حصيلة  أن  استشعار  عليكم  إن 

انتدابكم، على أساس ما تم تحقيقه من إنجازات تنموية ملموسة.

وذلكم هو السبيل القويم، الستعادة العمل السياسي والبرلماني لنبله، ولألحزاب اعتبارها، 

للنهوض بدورها الدستوري، في اإلسهام في حسن تأطير وتمثيل المواطنين، وإعداد 

النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام، وكذا التربية على المواطنة المتشبعة، بالغيرة على 

مقدسات األمة، وااللتزام بقضاياها ومصالحها العليا.

"إن يعلم اهللا في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا". صدق اهللا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته
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" الحمد هللا، والصالة والسالم على موال نا رسول اهللا وآله وصحبه.

 

حضرات السيدات والسادة أعضاء البرلمان،

 

نخاطبكم اليوم، في سياق يتميز بإقدام بالدنا على تفعيل الدستور الجديد، بإقامة مؤسساته، 

وفي صدارتها البرلمان والحكومة.

ومن هنا، فإن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية; وإنما هي لحظة 

قوية، الستشراف الوالية البرلمانية األولى، في العهد الدستوري الجديد، وتدشين مرحلة 

تاريخية، في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب. 

وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم، تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة 

الجهود، إلنجاح االنتخابات النيابية المقبلة، بااللتزام بضوابط نزاهتها، وذلك بروح الثقة 

والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة. 

فالتغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، ال بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها 

بتوفير  الكفيل  الملموس;  والتنموي  الناجع،  السياسي  المؤهلة، وعملها  الديمقراطية، ونخبها 

أسباب العيش الحر الكريم، لكافة أفراد شعبنا الوفي، والسيما فئاته المعوزة، وشبابه الطموح. 

وذلكم هو النهج القويم، إلعادة االعتبار للعمل السياسي النبيل، واالرتقاء بأداء المؤسسات 

قوامها  سياسية جديدة،  ممارسة  بإرساء  المتقدمة; وذلك  الدستورية  مستوى مكانتها  إلى 

النجاعة والتناسق واالستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة، في إطار فصل 

السلط وتوازنها وتعاونها. 

والتزاما بمهامنا الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات، وصيانة الخيار الديمقراطي; فإننا 

حريصون على أن تعكس المؤسسات الجديدة، روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا 

الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة :

 

التشريعية  صالحياته  يمارس  الحرة،  الشعبية  اإلرادة  عن  معبر  قوي،  برلمان  عمادها   +

للقضايا  الدبلوماسي، خدمة  المجال  في  الفاعل  بدوره  وينهض  الواسعة;  والرقابية  الحصرية، 

العادلة لألمة، وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية. 

ورئيسها  تنهض  ومنسجمة،  متضامنة  نيابية،  أغلبية  منبثقة عن  فاعلة،  وقوامها حكومة   +

أسبقياته، في  برنامجها وتطبيقه، وبلورة  التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع  بكامل سلطتها 

سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة.

وإيمانا منا بأن النظام الديمقراطي، يقوم على حكم األغلبية وسيادة القانون، بقدر ما يتأسس 

بها،  الخاص  النظام  تفعيل  شأن  من  فإن  البرلمانية;  للمعارضة  اإليجابية  المشاركة  على 

تمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة، وقوة اقتراحية بناءة.

للتقدم  قوية  رافعة  تكن  لم  ما  صورية،  ستظل  للمؤسسات،  السياسية  المصداقية  أن  بيد   

االقتصادي، والتماسك االجتماعي، والتحديث الثقافي.

 وهنا يتجلى تميز النموذج المغربي، القائم دوما على تالزم الديمقراطية والتنمية، وعلى نهج 

متطور في الحكم، مؤسس على التفاعل اإليجابي مع الدينامية البناءة للمجتمع المغربي، ومع 

وجماعي  تشاركي  وعمل  خالصة،  سيادية  بإرادة  وذلك  والدولية;  الجهوية  التحوالت 

متواصل، وانفتاح على المستجدات العالمية.

تدبير  ومن  كبرى،  وإصالحات  إنجازات  تحقيق  من  المغرب  مكن  ما  وهو   

من  المزيد  أزماتها  توالي  يقتضي  صعبة،  ومالية  اقتصادية  عالمية  ظرفية  تداعيات 

اليقظة والحزم والعقلنة.

 إال أن ذلك ال ينبغي أن يكون مبعث ارتياح ذاتي، بقدر ما يجب أن يشكل حافزا على 

مضاعفة الجهود، لتوطيد نموذجنا الديمقراطي التنموي، الذي ال يستمد قوته من العمل 

على تعزيز المكاسب، ومواصلة إنجاز األوراش التنموية الهيكلية فحسب; وإنما باألساس 

من االنكباب الجاد على إزاحة ما يعترضه من عوائق، والتقويم المستمر لما قد يشوبه من 

اختالالت; واإلقدام على ما تقتضيه التحوالت من إصالحات جريئة وعميقة.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

المؤسسية  الكبرى،  التحديات  استحضار  يقتضي  والدولي،  والجهوي  الوطني  السياق  إن 

والتنموية، للوالية التشريعية المقبلة، والتي يتعين رفعها من قبل كل القوى الحية لألمة، 

وسائر الفاعلين السياسيين، كل من موقعه، وخاصة البرلمان والحكومة.

 أما التحديات المؤسسية، فتتعلق باستكمال تفعيل الدستور، بإقرار القوانين التنظيمية، المكملة 

له; باعتبارها المحك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة. وهو ما يجعل الوالية 

البرلمانية القادمة، والية تأسيسية بامتياز.

كما تشمل هذه التحديات التأهيل الذاتي لألحزاب، التي ال ديمقراطية حقة بدونها، وذلك 

من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال. وبموازاة ذلك، فإن تفعيل دسترة المشاركة 

المواطنة، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني، 

ونقابات وقوى منتجة، ووسائل اإلعالم، كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات 

العمومية، والمشاريع التنموية، واالقتراحات التشريعية.

إصالح  هو  بالدنا،  وتحديث  تقدم  عليه  يتوقف  الذي  الكبير  المؤسسي  الرهان  ويظل   

وتجديد هياكل الدولة.

 وفي هذا الصدد، يعد إرساء الجهوية المتقدمة من األوراش االستراتيجية، لمغرب الحاضر 

والمستقبل، ليس الرتباطها بإقامة مجلس المستشارين، ولكن باألساس لما تتيحه مع الالتمركز 

اإلداري، من حكامة ترابية جيدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة، 

لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة.

القضائية،  للسلطة  األعلى  المجلس  بإقامة  مستقلة،  عدالة  توطيد  يندرج  السياق  نفس  وفي   

والمحكمة الدستورية، ومواصلة اإلصالح العميق والشامل للقضاء، ترسيخا لسمو الدستور، وسيادة 

القانون ومساواة الجميع أمامه، وضمانا لألمن القضائي.

الحكامة  انتهاج  والمجتمع، وتحسين مناخ األعمال، يتطلب  الدولة  أن دمقرطة   كما 

تحمل  ربط  رأسها  وعلى  الدستور.  عليها  ينص  التي  واآلليات  المبادئ  بتفعيل  الجيدة، 

المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، 

والريع االقتصادي والسياسي واالحتكار، وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية 

المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة.

 وأما التحديات التنموية، فإن المحك الحقيقي لنجاعة المؤسسات، بالنسبة للفئات الشعبية، هو 

مدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية.

 وال سيما من خالل إصالحات وإنجازات، مقدامة وملموسة، تضع في صلبها تحفيز االستثمار 

المنتج، المدر لفرص الشغل، والسكن الالئق، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ على البيئة، 

وتوفير التعليم النافع، باإلصالح العميق لمنظومة التربية والتكوين، واالنخراط في اقتصاد 

المعرفة واالبتكار، مفتاح تقدم المغرب.

السياسات  بتعزيز  إال  والمجالية،  االجتماعية  بالعدالة  نهوض  من  نتوخاه  ما  يتأتى  ولن   

والنهوض  الوسطى،  الطبقة  قاعدة  وتوسيع  والتهميش،  واإلقصاء  الفقر  لمحاربة  االجتماعية، 

بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضال عن إيالء عناية خاصة للعالم القروي، وللمناطق الجبلية 

والنائية والمعزولة، وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم.

 وأمام تزايد الحاجيات االجتماعية الملحة، وإكراهات اإلمكانات المالية، فإن مضاعفة 

الجهود لالرتقاء باالقتصاد الوطني إلى عتبة أعلى من التحديث واالنفتاح والتنافسية، 

والنمو القوي والمستدام، يظل من أهم الرهانات التنموية التي يتعين كسبها، لالرتقاء 

متناسقة،  تنموية  اعتماد حكامة  يقتضي  ما  وهو  المتقدمة.  الدول  مصاف  إلى  بالمغرب 

كفيلة بالتفعيل األمثل للمخططات القطاعية، ومواصلة األوراش الهيكلية; وذلك في 

التي  فقط،  والمالية  الماكرو-اقتصادية  ليس  الكبرى،  التوازنات  على  الحفاظ  إطار 

تقدم  باعتبارها جوهر  التوازنات االجتماعية،  أيضا على  وإنما  مبدأ دستوريا،  أصبحت 

المجتمع واستقراره وتماسكه.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

إن استحضارنا لبعض التحديات السياسية والتنموية الكبرى، ليس هدفه تقديم إجابات جاهزة 

لرفعها. بل إن إيجاد الحلول الناجعة لها رهين، في هذه المرحلة االنتخابية، بتحمل األحزاب 

الوطنية الجادة، لمسؤوليتها السياسية، في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها 

في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها االنتظارات الحقيقية لألجيال الحاضرة 

والصاعدة، ليتاح للمواطن االختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها.

 وعلى ضوء نتائج االنتخابات النيابية القادم، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري 

وتنفيذية  تشريعية  صالحيات  من  لهما  بما  باألساس،  والبرلمان  الحكومة  مسؤولية  الجديد، 

كاملة. ومن هنا، فإن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع 

وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه.

 ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة. 

كما أن كسب هذه التحديات وغيرها من الرهانات الكبرى لمغرب اليوم والغد، 

يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والقوى الحية لألمة. فبالدنا ستظل في حاجة إلى 

طاقات جميع أبنائها، داخل الوطن وخارجه، للمساهمة البناءة، في توطيد مغرب الوحدة 

والديمقراطية والكرامة، والتقدم والتضامن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

 

"ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا". صدق اهللا العظيم.

 

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته ".



" الحمد هللا، والصالة والسالم على موال نا رسول اهللا وآله وصحبه.

 

حضرات السيدات والسادة أعضاء البرلمان،

 

نخاطبكم اليوم، في سياق يتميز بإقدام بالدنا على تفعيل الدستور الجديد، بإقامة مؤسساته، 

وفي صدارتها البرلمان والحكومة.

ومن هنا، فإن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية; وإنما هي لحظة 

قوية، الستشراف الوالية البرلمانية األولى، في العهد الدستوري الجديد، وتدشين مرحلة 

تاريخية، في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب. 

وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم، تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة 

الجهود، إلنجاح االنتخابات النيابية المقبلة، بااللتزام بضوابط نزاهتها، وذلك بروح الثقة 

والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة. 

فالتغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، ال بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها 

بتوفير  الكفيل  الملموس;  والتنموي  الناجع،  السياسي  المؤهلة، وعملها  الديمقراطية، ونخبها 

أسباب العيش الحر الكريم، لكافة أفراد شعبنا الوفي، والسيما فئاته المعوزة، وشبابه الطموح. 

وذلكم هو النهج القويم، إلعادة االعتبار للعمل السياسي النبيل، واالرتقاء بأداء المؤسسات 

قوامها  سياسية جديدة،  ممارسة  بإرساء  المتقدمة; وذلك  الدستورية  مستوى مكانتها  إلى 

النجاعة والتناسق واالستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة، في إطار فصل 

السلط وتوازنها وتعاونها. 

والتزاما بمهامنا الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات، وصيانة الخيار الديمقراطي; فإننا 

حريصون على أن تعكس المؤسسات الجديدة، روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا 

الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة :

 

التشريعية  صالحياته  يمارس  الحرة،  الشعبية  اإلرادة  عن  معبر  قوي،  برلمان  عمادها   +

للقضايا  الدبلوماسي، خدمة  المجال  في  الفاعل  بدوره  وينهض  الواسعة;  والرقابية  الحصرية، 

العادلة لألمة، وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية. 

ورئيسها  تنهض  ومنسجمة،  متضامنة  نيابية،  أغلبية  منبثقة عن  فاعلة،  وقوامها حكومة   +

أسبقياته، في  برنامجها وتطبيقه، وبلورة  التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع  بكامل سلطتها 

سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة.

وإيمانا منا بأن النظام الديمقراطي، يقوم على حكم األغلبية وسيادة القانون، بقدر ما يتأسس 

بها،  الخاص  النظام  تفعيل  شأن  من  فإن  البرلمانية;  للمعارضة  اإليجابية  المشاركة  على 

تمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة، وقوة اقتراحية بناءة.

للتقدم  قوية  رافعة  تكن  لم  ما  صورية،  ستظل  للمؤسسات،  السياسية  المصداقية  أن  بيد   

االقتصادي، والتماسك االجتماعي، والتحديث الثقافي.

 وهنا يتجلى تميز النموذج المغربي، القائم دوما على تالزم الديمقراطية والتنمية، وعلى نهج 

متطور في الحكم، مؤسس على التفاعل اإليجابي مع الدينامية البناءة للمجتمع المغربي، ومع 

وجماعي  تشاركي  وعمل  خالصة،  سيادية  بإرادة  وذلك  والدولية;  الجهوية  التحوالت 

متواصل، وانفتاح على المستجدات العالمية.

تدبير  ومن  كبرى،  وإصالحات  إنجازات  تحقيق  من  المغرب  مكن  ما  وهو   

من  المزيد  أزماتها  توالي  يقتضي  صعبة،  ومالية  اقتصادية  عالمية  ظرفية  تداعيات 

اليقظة والحزم والعقلنة.

 إال أن ذلك ال ينبغي أن يكون مبعث ارتياح ذاتي، بقدر ما يجب أن يشكل حافزا على 

مضاعفة الجهود، لتوطيد نموذجنا الديمقراطي التنموي، الذي ال يستمد قوته من العمل 

على تعزيز المكاسب، ومواصلة إنجاز األوراش التنموية الهيكلية فحسب; وإنما باألساس 

من االنكباب الجاد على إزاحة ما يعترضه من عوائق، والتقويم المستمر لما قد يشوبه من 

اختالالت; واإلقدام على ما تقتضيه التحوالت من إصالحات جريئة وعميقة.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

المؤسسية  الكبرى،  التحديات  استحضار  يقتضي  والدولي،  والجهوي  الوطني  السياق  إن 

والتنموية، للوالية التشريعية المقبلة، والتي يتعين رفعها من قبل كل القوى الحية لألمة، 

وسائر الفاعلين السياسيين، كل من موقعه، وخاصة البرلمان والحكومة.

 أما التحديات المؤسسية، فتتعلق باستكمال تفعيل الدستور، بإقرار القوانين التنظيمية، المكملة 

له; باعتبارها المحك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة. وهو ما يجعل الوالية 

البرلمانية القادمة، والية تأسيسية بامتياز.

كما تشمل هذه التحديات التأهيل الذاتي لألحزاب، التي ال ديمقراطية حقة بدونها، وذلك 

من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال. وبموازاة ذلك، فإن تفعيل دسترة المشاركة 

المواطنة، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني، 

ونقابات وقوى منتجة، ووسائل اإلعالم، كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات 

العمومية، والمشاريع التنموية، واالقتراحات التشريعية.

إصالح  هو  بالدنا،  وتحديث  تقدم  عليه  يتوقف  الذي  الكبير  المؤسسي  الرهان  ويظل   

وتجديد هياكل الدولة.

 وفي هذا الصدد، يعد إرساء الجهوية المتقدمة من األوراش االستراتيجية، لمغرب الحاضر 

والمستقبل، ليس الرتباطها بإقامة مجلس المستشارين، ولكن باألساس لما تتيحه مع الالتمركز 

اإلداري، من حكامة ترابية جيدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة، 

لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة.

القضائية،  للسلطة  األعلى  المجلس  بإقامة  مستقلة،  عدالة  توطيد  يندرج  السياق  نفس  وفي   

والمحكمة الدستورية، ومواصلة اإلصالح العميق والشامل للقضاء، ترسيخا لسمو الدستور، وسيادة 

القانون ومساواة الجميع أمامه، وضمانا لألمن القضائي.

الحكامة  انتهاج  والمجتمع، وتحسين مناخ األعمال، يتطلب  الدولة  أن دمقرطة   كما 

تحمل  ربط  رأسها  وعلى  الدستور.  عليها  ينص  التي  واآلليات  المبادئ  بتفعيل  الجيدة، 

المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، 

والريع االقتصادي والسياسي واالحتكار، وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية 

المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة.

 وأما التحديات التنموية، فإن المحك الحقيقي لنجاعة المؤسسات، بالنسبة للفئات الشعبية، هو 

مدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية.

 وال سيما من خالل إصالحات وإنجازات، مقدامة وملموسة، تضع في صلبها تحفيز االستثمار 

المنتج، المدر لفرص الشغل، والسكن الالئق، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ على البيئة، 

وتوفير التعليم النافع، باإلصالح العميق لمنظومة التربية والتكوين، واالنخراط في اقتصاد 

المعرفة واالبتكار، مفتاح تقدم المغرب.

السياسات  بتعزيز  إال  والمجالية،  االجتماعية  بالعدالة  نهوض  من  نتوخاه  ما  يتأتى  ولن   

والنهوض  الوسطى،  الطبقة  قاعدة  وتوسيع  والتهميش،  واإلقصاء  الفقر  لمحاربة  االجتماعية، 

بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضال عن إيالء عناية خاصة للعالم القروي، وللمناطق الجبلية 

والنائية والمعزولة، وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم.

 وأمام تزايد الحاجيات االجتماعية الملحة، وإكراهات اإلمكانات المالية، فإن مضاعفة 

الجهود لالرتقاء باالقتصاد الوطني إلى عتبة أعلى من التحديث واالنفتاح والتنافسية، 

والنمو القوي والمستدام، يظل من أهم الرهانات التنموية التي يتعين كسبها، لالرتقاء 

متناسقة،  تنموية  اعتماد حكامة  يقتضي  ما  وهو  المتقدمة.  الدول  مصاف  إلى  بالمغرب 

كفيلة بالتفعيل األمثل للمخططات القطاعية، ومواصلة األوراش الهيكلية; وذلك في 

التي  فقط،  والمالية  الماكرو-اقتصادية  ليس  الكبرى،  التوازنات  على  الحفاظ  إطار 

تقدم  باعتبارها جوهر  التوازنات االجتماعية،  أيضا على  وإنما  مبدأ دستوريا،  أصبحت 

المجتمع واستقراره وتماسكه.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

إن استحضارنا لبعض التحديات السياسية والتنموية الكبرى، ليس هدفه تقديم إجابات جاهزة 

لرفعها. بل إن إيجاد الحلول الناجعة لها رهين، في هذه المرحلة االنتخابية، بتحمل األحزاب 

الوطنية الجادة، لمسؤوليتها السياسية، في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها 

في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها االنتظارات الحقيقية لألجيال الحاضرة 

والصاعدة، ليتاح للمواطن االختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها.

 وعلى ضوء نتائج االنتخابات النيابية القادم، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري 

وتنفيذية  تشريعية  صالحيات  من  لهما  بما  باألساس،  والبرلمان  الحكومة  مسؤولية  الجديد، 

كاملة. ومن هنا، فإن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع 

وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه.

 ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة. 

كما أن كسب هذه التحديات وغيرها من الرهانات الكبرى لمغرب اليوم والغد، 

يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والقوى الحية لألمة. فبالدنا ستظل في حاجة إلى 

طاقات جميع أبنائها، داخل الوطن وخارجه، للمساهمة البناءة، في توطيد مغرب الوحدة 

والديمقراطية والكرامة، والتقدم والتضامن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

 

"ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا". صدق اهللا العظيم.

 

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته ".



" الحمد هللا، والصالة والسالم على موال نا رسول اهللا وآله وصحبه.

 

حضرات السيدات والسادة أعضاء البرلمان،

 

نخاطبكم اليوم، في سياق يتميز بإقدام بالدنا على تفعيل الدستور الجديد، بإقامة مؤسساته، 

وفي صدارتها البرلمان والحكومة.

ومن هنا، فإن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية; وإنما هي لحظة 

قوية، الستشراف الوالية البرلمانية األولى، في العهد الدستوري الجديد، وتدشين مرحلة 

تاريخية، في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب. 

وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم، تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة 

الجهود، إلنجاح االنتخابات النيابية المقبلة، بااللتزام بضوابط نزاهتها، وذلك بروح الثقة 

والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة. 

فالتغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، ال بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها 

بتوفير  الكفيل  الملموس;  والتنموي  الناجع،  السياسي  المؤهلة، وعملها  الديمقراطية، ونخبها 

أسباب العيش الحر الكريم، لكافة أفراد شعبنا الوفي، والسيما فئاته المعوزة، وشبابه الطموح. 

وذلكم هو النهج القويم، إلعادة االعتبار للعمل السياسي النبيل، واالرتقاء بأداء المؤسسات 

قوامها  سياسية جديدة،  ممارسة  بإرساء  المتقدمة; وذلك  الدستورية  مستوى مكانتها  إلى 

النجاعة والتناسق واالستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة، في إطار فصل 

السلط وتوازنها وتعاونها. 

والتزاما بمهامنا الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات، وصيانة الخيار الديمقراطي; فإننا 

حريصون على أن تعكس المؤسسات الجديدة، روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا 

الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة :

 

التشريعية  صالحياته  يمارس  الحرة،  الشعبية  اإلرادة  عن  معبر  قوي،  برلمان  عمادها   +

للقضايا  الدبلوماسي، خدمة  المجال  في  الفاعل  بدوره  وينهض  الواسعة;  والرقابية  الحصرية، 

العادلة لألمة، وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية. 

ورئيسها  تنهض  ومنسجمة،  متضامنة  نيابية،  أغلبية  منبثقة عن  فاعلة،  وقوامها حكومة   +

أسبقياته، في  برنامجها وتطبيقه، وبلورة  التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع  بكامل سلطتها 

سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة.

وإيمانا منا بأن النظام الديمقراطي، يقوم على حكم األغلبية وسيادة القانون، بقدر ما يتأسس 

بها،  الخاص  النظام  تفعيل  شأن  من  فإن  البرلمانية;  للمعارضة  اإليجابية  المشاركة  على 

تمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة، وقوة اقتراحية بناءة.

للتقدم  قوية  رافعة  تكن  لم  ما  صورية،  ستظل  للمؤسسات،  السياسية  المصداقية  أن  بيد   

االقتصادي، والتماسك االجتماعي، والتحديث الثقافي.

 وهنا يتجلى تميز النموذج المغربي، القائم دوما على تالزم الديمقراطية والتنمية، وعلى نهج 

متطور في الحكم، مؤسس على التفاعل اإليجابي مع الدينامية البناءة للمجتمع المغربي، ومع 

وجماعي  تشاركي  وعمل  خالصة،  سيادية  بإرادة  وذلك  والدولية;  الجهوية  التحوالت 

متواصل، وانفتاح على المستجدات العالمية.

تدبير  ومن  كبرى،  وإصالحات  إنجازات  تحقيق  من  المغرب  مكن  ما  وهو   

من  المزيد  أزماتها  توالي  يقتضي  صعبة،  ومالية  اقتصادية  عالمية  ظرفية  تداعيات 

اليقظة والحزم والعقلنة.

 إال أن ذلك ال ينبغي أن يكون مبعث ارتياح ذاتي، بقدر ما يجب أن يشكل حافزا على 

مضاعفة الجهود، لتوطيد نموذجنا الديمقراطي التنموي، الذي ال يستمد قوته من العمل 

على تعزيز المكاسب، ومواصلة إنجاز األوراش التنموية الهيكلية فحسب; وإنما باألساس 

من االنكباب الجاد على إزاحة ما يعترضه من عوائق، والتقويم المستمر لما قد يشوبه من 

اختالالت; واإلقدام على ما تقتضيه التحوالت من إصالحات جريئة وعميقة.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

المؤسسية  الكبرى،  التحديات  استحضار  يقتضي  والدولي،  والجهوي  الوطني  السياق  إن 

والتنموية، للوالية التشريعية المقبلة، والتي يتعين رفعها من قبل كل القوى الحية لألمة، 

وسائر الفاعلين السياسيين، كل من موقعه، وخاصة البرلمان والحكومة.

 أما التحديات المؤسسية، فتتعلق باستكمال تفعيل الدستور، بإقرار القوانين التنظيمية، المكملة 

له; باعتبارها المحك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة. وهو ما يجعل الوالية 

البرلمانية القادمة، والية تأسيسية بامتياز.

كما تشمل هذه التحديات التأهيل الذاتي لألحزاب، التي ال ديمقراطية حقة بدونها، وذلك 

من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال. وبموازاة ذلك، فإن تفعيل دسترة المشاركة 

المواطنة، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني، 

ونقابات وقوى منتجة، ووسائل اإلعالم، كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات 

العمومية، والمشاريع التنموية، واالقتراحات التشريعية.

إصالح  هو  بالدنا،  وتحديث  تقدم  عليه  يتوقف  الذي  الكبير  المؤسسي  الرهان  ويظل   

وتجديد هياكل الدولة.

 وفي هذا الصدد، يعد إرساء الجهوية المتقدمة من األوراش االستراتيجية، لمغرب الحاضر 

والمستقبل، ليس الرتباطها بإقامة مجلس المستشارين، ولكن باألساس لما تتيحه مع الالتمركز 

اإلداري، من حكامة ترابية جيدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة، 

لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة.

القضائية،  للسلطة  األعلى  المجلس  بإقامة  مستقلة،  عدالة  توطيد  يندرج  السياق  نفس  وفي   

والمحكمة الدستورية، ومواصلة اإلصالح العميق والشامل للقضاء، ترسيخا لسمو الدستور، وسيادة 

القانون ومساواة الجميع أمامه، وضمانا لألمن القضائي.

الحكامة  انتهاج  والمجتمع، وتحسين مناخ األعمال، يتطلب  الدولة  أن دمقرطة   كما 

تحمل  ربط  رأسها  وعلى  الدستور.  عليها  ينص  التي  واآلليات  المبادئ  بتفعيل  الجيدة، 

المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، 

والريع االقتصادي والسياسي واالحتكار، وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية 

المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة.

 وأما التحديات التنموية، فإن المحك الحقيقي لنجاعة المؤسسات، بالنسبة للفئات الشعبية، هو 

مدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية.

 وال سيما من خالل إصالحات وإنجازات، مقدامة وملموسة، تضع في صلبها تحفيز االستثمار 

المنتج، المدر لفرص الشغل، والسكن الالئق، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ على البيئة، 

وتوفير التعليم النافع، باإلصالح العميق لمنظومة التربية والتكوين، واالنخراط في اقتصاد 

المعرفة واالبتكار، مفتاح تقدم المغرب.

السياسات  بتعزيز  إال  والمجالية،  االجتماعية  بالعدالة  نهوض  من  نتوخاه  ما  يتأتى  ولن   

والنهوض  الوسطى،  الطبقة  قاعدة  وتوسيع  والتهميش،  واإلقصاء  الفقر  لمحاربة  االجتماعية، 

بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضال عن إيالء عناية خاصة للعالم القروي، وللمناطق الجبلية 

والنائية والمعزولة، وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم.

 وأمام تزايد الحاجيات االجتماعية الملحة، وإكراهات اإلمكانات المالية، فإن مضاعفة 

الجهود لالرتقاء باالقتصاد الوطني إلى عتبة أعلى من التحديث واالنفتاح والتنافسية، 

والنمو القوي والمستدام، يظل من أهم الرهانات التنموية التي يتعين كسبها، لالرتقاء 

متناسقة،  تنموية  اعتماد حكامة  يقتضي  ما  وهو  المتقدمة.  الدول  مصاف  إلى  بالمغرب 

كفيلة بالتفعيل األمثل للمخططات القطاعية، ومواصلة األوراش الهيكلية; وذلك في 

التي  فقط،  والمالية  الماكرو-اقتصادية  ليس  الكبرى،  التوازنات  على  الحفاظ  إطار 

تقدم  باعتبارها جوهر  التوازنات االجتماعية،  أيضا على  وإنما  مبدأ دستوريا،  أصبحت 

المجتمع واستقراره وتماسكه.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

إن استحضارنا لبعض التحديات السياسية والتنموية الكبرى، ليس هدفه تقديم إجابات جاهزة 

لرفعها. بل إن إيجاد الحلول الناجعة لها رهين، في هذه المرحلة االنتخابية، بتحمل األحزاب 

الوطنية الجادة، لمسؤوليتها السياسية، في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها 

في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها االنتظارات الحقيقية لألجيال الحاضرة 

والصاعدة، ليتاح للمواطن االختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها.

 وعلى ضوء نتائج االنتخابات النيابية القادم، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري 

وتنفيذية  تشريعية  صالحيات  من  لهما  بما  باألساس،  والبرلمان  الحكومة  مسؤولية  الجديد، 

كاملة. ومن هنا، فإن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع 

وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه.

 ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة. 

كما أن كسب هذه التحديات وغيرها من الرهانات الكبرى لمغرب اليوم والغد، 

يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والقوى الحية لألمة. فبالدنا ستظل في حاجة إلى 

طاقات جميع أبنائها، داخل الوطن وخارجه، للمساهمة البناءة، في توطيد مغرب الوحدة 

والديمقراطية والكرامة، والتقدم والتضامن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

 

"ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا". صدق اهللا العظيم.

 

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته ".



" الحمد هللا، والصالة والسالم على موال نا رسول اهللا وآله وصحبه.

 

حضرات السيدات والسادة أعضاء البرلمان،

 

نخاطبكم اليوم، في سياق يتميز بإقدام بالدنا على تفعيل الدستور الجديد، بإقامة مؤسساته، 

وفي صدارتها البرلمان والحكومة.

ومن هنا، فإن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية; وإنما هي لحظة 

قوية، الستشراف الوالية البرلمانية األولى، في العهد الدستوري الجديد، وتدشين مرحلة 

تاريخية، في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب. 

وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم، تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة 

الجهود، إلنجاح االنتخابات النيابية المقبلة، بااللتزام بضوابط نزاهتها، وذلك بروح الثقة 

والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة. 

فالتغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، ال بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها 

بتوفير  الكفيل  الملموس;  والتنموي  الناجع،  السياسي  المؤهلة، وعملها  الديمقراطية، ونخبها 

أسباب العيش الحر الكريم، لكافة أفراد شعبنا الوفي، والسيما فئاته المعوزة، وشبابه الطموح. 

وذلكم هو النهج القويم، إلعادة االعتبار للعمل السياسي النبيل، واالرتقاء بأداء المؤسسات 

قوامها  سياسية جديدة،  ممارسة  بإرساء  المتقدمة; وذلك  الدستورية  مستوى مكانتها  إلى 

النجاعة والتناسق واالستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة، في إطار فصل 

السلط وتوازنها وتعاونها. 

والتزاما بمهامنا الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات، وصيانة الخيار الديمقراطي; فإننا 

حريصون على أن تعكس المؤسسات الجديدة، روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا 

الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة :

 

التشريعية  صالحياته  يمارس  الحرة،  الشعبية  اإلرادة  عن  معبر  قوي،  برلمان  عمادها   +

للقضايا  الدبلوماسي، خدمة  المجال  في  الفاعل  بدوره  وينهض  الواسعة;  والرقابية  الحصرية، 

العادلة لألمة، وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية. 

ورئيسها  تنهض  ومنسجمة،  متضامنة  نيابية،  أغلبية  منبثقة عن  فاعلة،  وقوامها حكومة   +

أسبقياته، في  برنامجها وتطبيقه، وبلورة  التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع  بكامل سلطتها 

سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة.

وإيمانا منا بأن النظام الديمقراطي، يقوم على حكم األغلبية وسيادة القانون، بقدر ما يتأسس 

بها،  الخاص  النظام  تفعيل  شأن  من  فإن  البرلمانية;  للمعارضة  اإليجابية  المشاركة  على 

تمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة، وقوة اقتراحية بناءة.

للتقدم  قوية  رافعة  تكن  لم  ما  صورية،  ستظل  للمؤسسات،  السياسية  المصداقية  أن  بيد   

االقتصادي، والتماسك االجتماعي، والتحديث الثقافي.

 وهنا يتجلى تميز النموذج المغربي، القائم دوما على تالزم الديمقراطية والتنمية، وعلى نهج 

متطور في الحكم، مؤسس على التفاعل اإليجابي مع الدينامية البناءة للمجتمع المغربي، ومع 

وجماعي  تشاركي  وعمل  خالصة،  سيادية  بإرادة  وذلك  والدولية;  الجهوية  التحوالت 

متواصل، وانفتاح على المستجدات العالمية.

تدبير  ومن  كبرى،  وإصالحات  إنجازات  تحقيق  من  المغرب  مكن  ما  وهو   

من  المزيد  أزماتها  توالي  يقتضي  صعبة،  ومالية  اقتصادية  عالمية  ظرفية  تداعيات 

اليقظة والحزم والعقلنة.

 إال أن ذلك ال ينبغي أن يكون مبعث ارتياح ذاتي، بقدر ما يجب أن يشكل حافزا على 

مضاعفة الجهود، لتوطيد نموذجنا الديمقراطي التنموي، الذي ال يستمد قوته من العمل 

على تعزيز المكاسب، ومواصلة إنجاز األوراش التنموية الهيكلية فحسب; وإنما باألساس 

من االنكباب الجاد على إزاحة ما يعترضه من عوائق، والتقويم المستمر لما قد يشوبه من 

اختالالت; واإلقدام على ما تقتضيه التحوالت من إصالحات جريئة وعميقة.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

المؤسسية  الكبرى،  التحديات  استحضار  يقتضي  والدولي،  والجهوي  الوطني  السياق  إن 

والتنموية، للوالية التشريعية المقبلة، والتي يتعين رفعها من قبل كل القوى الحية لألمة، 

وسائر الفاعلين السياسيين، كل من موقعه، وخاصة البرلمان والحكومة.

 أما التحديات المؤسسية، فتتعلق باستكمال تفعيل الدستور، بإقرار القوانين التنظيمية، المكملة 

له; باعتبارها المحك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة. وهو ما يجعل الوالية 

البرلمانية القادمة، والية تأسيسية بامتياز.

كما تشمل هذه التحديات التأهيل الذاتي لألحزاب، التي ال ديمقراطية حقة بدونها، وذلك 

من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال. وبموازاة ذلك، فإن تفعيل دسترة المشاركة 

المواطنة، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني، 

ونقابات وقوى منتجة، ووسائل اإلعالم، كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات 

العمومية، والمشاريع التنموية، واالقتراحات التشريعية.

إصالح  هو  بالدنا،  وتحديث  تقدم  عليه  يتوقف  الذي  الكبير  المؤسسي  الرهان  ويظل   

وتجديد هياكل الدولة.

 وفي هذا الصدد، يعد إرساء الجهوية المتقدمة من األوراش االستراتيجية، لمغرب الحاضر 

والمستقبل، ليس الرتباطها بإقامة مجلس المستشارين، ولكن باألساس لما تتيحه مع الالتمركز 

اإلداري، من حكامة ترابية جيدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة، 

لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة.

القضائية،  للسلطة  األعلى  المجلس  بإقامة  مستقلة،  عدالة  توطيد  يندرج  السياق  نفس  وفي   

والمحكمة الدستورية، ومواصلة اإلصالح العميق والشامل للقضاء، ترسيخا لسمو الدستور، وسيادة 

القانون ومساواة الجميع أمامه، وضمانا لألمن القضائي.

الحكامة  انتهاج  والمجتمع، وتحسين مناخ األعمال، يتطلب  الدولة  أن دمقرطة   كما 

تحمل  ربط  رأسها  وعلى  الدستور.  عليها  ينص  التي  واآلليات  المبادئ  بتفعيل  الجيدة، 

المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، 

والريع االقتصادي والسياسي واالحتكار، وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية 

المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة.

 وأما التحديات التنموية، فإن المحك الحقيقي لنجاعة المؤسسات، بالنسبة للفئات الشعبية، هو 

مدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية.

 وال سيما من خالل إصالحات وإنجازات، مقدامة وملموسة، تضع في صلبها تحفيز االستثمار 

المنتج، المدر لفرص الشغل، والسكن الالئق، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ على البيئة، 

وتوفير التعليم النافع، باإلصالح العميق لمنظومة التربية والتكوين، واالنخراط في اقتصاد 

المعرفة واالبتكار، مفتاح تقدم المغرب.

السياسات  بتعزيز  إال  والمجالية،  االجتماعية  بالعدالة  نهوض  من  نتوخاه  ما  يتأتى  ولن   

والنهوض  الوسطى،  الطبقة  قاعدة  وتوسيع  والتهميش،  واإلقصاء  الفقر  لمحاربة  االجتماعية، 

بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضال عن إيالء عناية خاصة للعالم القروي، وللمناطق الجبلية 

والنائية والمعزولة، وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم.

 وأمام تزايد الحاجيات االجتماعية الملحة، وإكراهات اإلمكانات المالية، فإن مضاعفة 

الجهود لالرتقاء باالقتصاد الوطني إلى عتبة أعلى من التحديث واالنفتاح والتنافسية، 

والنمو القوي والمستدام، يظل من أهم الرهانات التنموية التي يتعين كسبها، لالرتقاء 

متناسقة،  تنموية  اعتماد حكامة  يقتضي  ما  وهو  المتقدمة.  الدول  مصاف  إلى  بالمغرب 

كفيلة بالتفعيل األمثل للمخططات القطاعية، ومواصلة األوراش الهيكلية; وذلك في 

التي  فقط،  والمالية  الماكرو-اقتصادية  ليس  الكبرى،  التوازنات  على  الحفاظ  إطار 

تقدم  باعتبارها جوهر  التوازنات االجتماعية،  أيضا على  وإنما  مبدأ دستوريا،  أصبحت 

المجتمع واستقراره وتماسكه.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

إن استحضارنا لبعض التحديات السياسية والتنموية الكبرى، ليس هدفه تقديم إجابات جاهزة 

لرفعها. بل إن إيجاد الحلول الناجعة لها رهين، في هذه المرحلة االنتخابية، بتحمل األحزاب 

الوطنية الجادة، لمسؤوليتها السياسية، في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها 

في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها االنتظارات الحقيقية لألجيال الحاضرة 

والصاعدة، ليتاح للمواطن االختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها.

 وعلى ضوء نتائج االنتخابات النيابية القادم، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري 

وتنفيذية  تشريعية  صالحيات  من  لهما  بما  باألساس،  والبرلمان  الحكومة  مسؤولية  الجديد، 

كاملة. ومن هنا، فإن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع 

وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه.

 ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة. 

كما أن كسب هذه التحديات وغيرها من الرهانات الكبرى لمغرب اليوم والغد، 

يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والقوى الحية لألمة. فبالدنا ستظل في حاجة إلى 

طاقات جميع أبنائها، داخل الوطن وخارجه، للمساهمة البناءة، في توطيد مغرب الوحدة 

والديمقراطية والكرامة، والتقدم والتضامن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

 

"ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا". صدق اهللا العظيم.

 

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته ".



" الحمد هللا، والصالة والسالم على موال نا رسول اهللا وآله وصحبه.

 

حضرات السيدات والسادة أعضاء البرلمان،

 

نخاطبكم اليوم، في سياق يتميز بإقدام بالدنا على تفعيل الدستور الجديد، بإقامة مؤسساته، 

وفي صدارتها البرلمان والحكومة.

ومن هنا، فإن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية; وإنما هي لحظة 

قوية، الستشراف الوالية البرلمانية األولى، في العهد الدستوري الجديد، وتدشين مرحلة 

تاريخية، في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب. 

وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم، تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة 

الجهود، إلنجاح االنتخابات النيابية المقبلة، بااللتزام بضوابط نزاهتها، وذلك بروح الثقة 

والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة. 

فالتغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، ال بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها 

بتوفير  الكفيل  الملموس;  والتنموي  الناجع،  السياسي  المؤهلة، وعملها  الديمقراطية، ونخبها 

أسباب العيش الحر الكريم، لكافة أفراد شعبنا الوفي، والسيما فئاته المعوزة، وشبابه الطموح. 

وذلكم هو النهج القويم، إلعادة االعتبار للعمل السياسي النبيل، واالرتقاء بأداء المؤسسات 

قوامها  سياسية جديدة،  ممارسة  بإرساء  المتقدمة; وذلك  الدستورية  مستوى مكانتها  إلى 

النجاعة والتناسق واالستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة، في إطار فصل 

السلط وتوازنها وتعاونها. 

والتزاما بمهامنا الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات، وصيانة الخيار الديمقراطي; فإننا 

حريصون على أن تعكس المؤسسات الجديدة، روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا 

الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة :

 

التشريعية  صالحياته  يمارس  الحرة،  الشعبية  اإلرادة  عن  معبر  قوي،  برلمان  عمادها   +

للقضايا  الدبلوماسي، خدمة  المجال  في  الفاعل  بدوره  وينهض  الواسعة;  والرقابية  الحصرية، 

العادلة لألمة، وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية. 

ورئيسها  تنهض  ومنسجمة،  متضامنة  نيابية،  أغلبية  منبثقة عن  فاعلة،  وقوامها حكومة   +

أسبقياته، في  برنامجها وتطبيقه، وبلورة  التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع  بكامل سلطتها 

سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة.

وإيمانا منا بأن النظام الديمقراطي، يقوم على حكم األغلبية وسيادة القانون، بقدر ما يتأسس 

بها،  الخاص  النظام  تفعيل  شأن  من  فإن  البرلمانية;  للمعارضة  اإليجابية  المشاركة  على 

تمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة، وقوة اقتراحية بناءة.

للتقدم  قوية  رافعة  تكن  لم  ما  صورية،  ستظل  للمؤسسات،  السياسية  المصداقية  أن  بيد   

االقتصادي، والتماسك االجتماعي، والتحديث الثقافي.

 وهنا يتجلى تميز النموذج المغربي، القائم دوما على تالزم الديمقراطية والتنمية، وعلى نهج 

متطور في الحكم، مؤسس على التفاعل اإليجابي مع الدينامية البناءة للمجتمع المغربي، ومع 

وجماعي  تشاركي  وعمل  خالصة،  سيادية  بإرادة  وذلك  والدولية;  الجهوية  التحوالت 

متواصل، وانفتاح على المستجدات العالمية.

تدبير  ومن  كبرى،  وإصالحات  إنجازات  تحقيق  من  المغرب  مكن  ما  وهو   

من  المزيد  أزماتها  توالي  يقتضي  صعبة،  ومالية  اقتصادية  عالمية  ظرفية  تداعيات 

اليقظة والحزم والعقلنة.

 إال أن ذلك ال ينبغي أن يكون مبعث ارتياح ذاتي، بقدر ما يجب أن يشكل حافزا على 

مضاعفة الجهود، لتوطيد نموذجنا الديمقراطي التنموي، الذي ال يستمد قوته من العمل 

على تعزيز المكاسب، ومواصلة إنجاز األوراش التنموية الهيكلية فحسب; وإنما باألساس 

من االنكباب الجاد على إزاحة ما يعترضه من عوائق، والتقويم المستمر لما قد يشوبه من 

اختالالت; واإلقدام على ما تقتضيه التحوالت من إصالحات جريئة وعميقة.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

المؤسسية  الكبرى،  التحديات  استحضار  يقتضي  والدولي،  والجهوي  الوطني  السياق  إن 

والتنموية، للوالية التشريعية المقبلة، والتي يتعين رفعها من قبل كل القوى الحية لألمة، 

وسائر الفاعلين السياسيين، كل من موقعه، وخاصة البرلمان والحكومة.

 أما التحديات المؤسسية، فتتعلق باستكمال تفعيل الدستور، بإقرار القوانين التنظيمية، المكملة 

له; باعتبارها المحك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة. وهو ما يجعل الوالية 

البرلمانية القادمة، والية تأسيسية بامتياز.

كما تشمل هذه التحديات التأهيل الذاتي لألحزاب، التي ال ديمقراطية حقة بدونها، وذلك 

من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال. وبموازاة ذلك، فإن تفعيل دسترة المشاركة 

المواطنة، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني، 

ونقابات وقوى منتجة، ووسائل اإلعالم، كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات 

العمومية، والمشاريع التنموية، واالقتراحات التشريعية.

إصالح  هو  بالدنا،  وتحديث  تقدم  عليه  يتوقف  الذي  الكبير  المؤسسي  الرهان  ويظل   

وتجديد هياكل الدولة.

 وفي هذا الصدد، يعد إرساء الجهوية المتقدمة من األوراش االستراتيجية، لمغرب الحاضر 

والمستقبل، ليس الرتباطها بإقامة مجلس المستشارين، ولكن باألساس لما تتيحه مع الالتمركز 

اإلداري، من حكامة ترابية جيدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة، 

لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة.

القضائية،  للسلطة  األعلى  المجلس  بإقامة  مستقلة،  عدالة  توطيد  يندرج  السياق  نفس  وفي   

والمحكمة الدستورية، ومواصلة اإلصالح العميق والشامل للقضاء، ترسيخا لسمو الدستور، وسيادة 

القانون ومساواة الجميع أمامه، وضمانا لألمن القضائي.

الحكامة  انتهاج  والمجتمع، وتحسين مناخ األعمال، يتطلب  الدولة  أن دمقرطة   كما 

تحمل  ربط  رأسها  وعلى  الدستور.  عليها  ينص  التي  واآلليات  المبادئ  بتفعيل  الجيدة، 

المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، 

والريع االقتصادي والسياسي واالحتكار، وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية 

المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة.

 وأما التحديات التنموية، فإن المحك الحقيقي لنجاعة المؤسسات، بالنسبة للفئات الشعبية، هو 

مدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية.

 وال سيما من خالل إصالحات وإنجازات، مقدامة وملموسة، تضع في صلبها تحفيز االستثمار 

المنتج، المدر لفرص الشغل، والسكن الالئق، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ على البيئة، 

وتوفير التعليم النافع، باإلصالح العميق لمنظومة التربية والتكوين، واالنخراط في اقتصاد 

المعرفة واالبتكار، مفتاح تقدم المغرب.

السياسات  بتعزيز  إال  والمجالية،  االجتماعية  بالعدالة  نهوض  من  نتوخاه  ما  يتأتى  ولن   

والنهوض  الوسطى،  الطبقة  قاعدة  وتوسيع  والتهميش،  واإلقصاء  الفقر  لمحاربة  االجتماعية، 

بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضال عن إيالء عناية خاصة للعالم القروي، وللمناطق الجبلية 

والنائية والمعزولة، وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم.

 وأمام تزايد الحاجيات االجتماعية الملحة، وإكراهات اإلمكانات المالية، فإن مضاعفة 

الجهود لالرتقاء باالقتصاد الوطني إلى عتبة أعلى من التحديث واالنفتاح والتنافسية، 

والنمو القوي والمستدام، يظل من أهم الرهانات التنموية التي يتعين كسبها، لالرتقاء 

متناسقة،  تنموية  اعتماد حكامة  يقتضي  ما  وهو  المتقدمة.  الدول  مصاف  إلى  بالمغرب 

كفيلة بالتفعيل األمثل للمخططات القطاعية، ومواصلة األوراش الهيكلية; وذلك في 

التي  فقط،  والمالية  الماكرو-اقتصادية  ليس  الكبرى،  التوازنات  على  الحفاظ  إطار 

تقدم  باعتبارها جوهر  التوازنات االجتماعية،  أيضا على  وإنما  مبدأ دستوريا،  أصبحت 

المجتمع واستقراره وتماسكه.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

 

إن استحضارنا لبعض التحديات السياسية والتنموية الكبرى، ليس هدفه تقديم إجابات جاهزة 

لرفعها. بل إن إيجاد الحلول الناجعة لها رهين، في هذه المرحلة االنتخابية، بتحمل األحزاب 

الوطنية الجادة، لمسؤوليتها السياسية، في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها 

في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها االنتظارات الحقيقية لألجيال الحاضرة 

والصاعدة، ليتاح للمواطن االختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها.

 وعلى ضوء نتائج االنتخابات النيابية القادم، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري 

وتنفيذية  تشريعية  صالحيات  من  لهما  بما  باألساس،  والبرلمان  الحكومة  مسؤولية  الجديد، 

كاملة. ومن هنا، فإن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع 

وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه.

 ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة. 

كما أن كسب هذه التحديات وغيرها من الرهانات الكبرى لمغرب اليوم والغد، 

يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والقوى الحية لألمة. فبالدنا ستظل في حاجة إلى 

طاقات جميع أبنائها، داخل الوطن وخارجه، للمساهمة البناءة، في توطيد مغرب الوحدة 

والديمقراطية والكرامة، والتقدم والتضامن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

 

"ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا". صدق اهللا العظيم.

 

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته ".
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الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك محمد السادس 
نصره اهلل وأيده 

بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان 
للسنة التشريعية 2012 - 2013

الجمعة 12 اكتوبر 2012





"الحمد هللا٬ والصالة والسالم على موالنا رسول اهللا وآله وصحبه.

 

حضرات السيدات والسادة أعضاء البرلمان٬

 

االنتخابات  بعد  مرة  ألول  وذلك  البرلمانية٬  الدورة  هذه  افتتاح  في  إليكم٬  نتوجه 

التشريعية التي جرت في شهر نونبر من السنة الماضية.

 ونود في البداية أن نعرب للسيدات والسادة األعضاء المنتخبين٬ عن خالص تهانينا ٬ 

على الثقة التي وضعها فيهم الناخبون. كما نستحضر معكم بهذه المناسبة األهمية البالغة 

التي أصبح البرلمان يكتسيها في البناء الدستوري للمملكة٬ وما تقتضيه الممارسة البرلمانية 

الجديدة من تحول يجب أن يواكب اإلصالح الدستوري٬ ويتوخى كسب الرهانات 

الكبرى التي تنتظر الوالية التشريعية الحالية.

 لقد استجاب كافة المغاربة لمبادرتنا في االستفتاء على الدستور الجديد٬ الذي تمت 

صياغته وفق مقاربة شاملة وتشاركية. فأقبلوا بكثافة على التصويت عليه٬ في اعتزاز بما 

قطعوه من مراحل نحو المزيد من التقدم واستكمال بناء دولة المؤسسات٬ واثقين في 

مستقبلهم. وبذلك كرسنا التجديد المؤسسي الهام الذي عرفت فيه كافة المؤسسات 

الدستورية تحوالت كبرى٬ بما في ذلك المؤسسة البرلمانية.

 وقد ارتبط تجديد البرلمان بالتطور السياسي واالجتماعي والثقافي الذي عرفه المغرب٬ 

وهو ما مكن المجتمع المغربي ٬ بما هو معهود فيه من رصانة وثقة في الذات ٬ من إعطاء 

دفعة جديدة لمسلسل التحديث ٬ الذي تعرفه بالدنا ٬ مع تحسين تمثيلية النساء والشباب. 

وهو أمر أثلج صدرنا ٬ بيد أننا تواقون إلى تمثيلية أوسع.

 لقد تحقق هذا التجديد على وجه الخصوص بإصالح دستوري إرادي ٬ تم إنضاجه عبر مسار 

طويل. كما تعزز بتأسيس برلمان جديد ٬ إن في مستوى مكانته أو في نظامه أو في سلطاته 

. وعالوة على المنزلة الرفيعة التي يحظى بها في الصرح المؤسسي الدستوري ٬ فإنه أضحى 



مصدرا وحيدا للتشريع ٬ الذي اتسع مجاله. فضال عما أصبح له من اختصاص في إقرار عدد 

كبير من القوانين التنظيمية ٬ الهادفة إلى تفعيل مقتضيات الدستور الجديد ٬ خصوصا ما 

يتعلق بمواده األكثر حساسية واستراتيجية . حتى إنه في بعض الحاالت ٬ وبمبادرة ملكية 

من جاللتنا ٬ فإن البرلمان يكون مؤهال للقيام بمراجعة دستورية ٬ دون المرور عبر االستفتاء.

 وفي نفس السياق٬ تم تعزيز دور المعارضة البرلمانية كسلطة نافذة٬ مع تخويلها وسائل عمل 

جديدة٬ تمكنها من مشاركة أقوى وأكثر مسؤولية في العمل البرلماني.

 وتعميقا لدور البرلمان في مجال مراقبة الحكومة.فقد تم تدعيمه دستوريا ٬ ليتولى مهمة 

التعديالت  إدخال  إمكانية  أمام  واعدة  آفاقا  يفتح  ما  وهو  العمومية.  السياسات  تقويم 

المالئمة والضرورية على البرامج٬ في الوقت المناسب ٬ وذلك من أجل ضمان حسن 

سيرها وإنجاحها.

 حضرات السيدات والسادة٬ ال يخفى عليكم ما يقتضيه هذا التقدم الديمقراطي الوازن 

من متطلبات جديدة. كما أن ترجمته على أرض الواقع وتحقيق الجدوى منه٬ لن يتسنى 

بدون المزيد من البذل والعطاء والتحلي بقدر عال من الوعي والتعبئة وإنكار الذات. وهو 

ما يقتضي القطيعة مع الممارسات المتجاوزة والتطوير الجذري للممارسة البرلمانية.

 ومن المعلوم أن اإلقدام على مساءلة الذات٬ في سياق هذا التطور المؤسسي٬ لن يتم إال من 

لدن البرلمانيين أنفسهم.

 لذا نهيب بكم ٬ بصفتنا الحكم األسمى الساهر على المصالح العليا للبالد٬ أن تتحلوا   

-معشر البرلمانيين- بما يلزم من الحزم والشجاعة ٬ في انتهاج هذه الممارسة المنشودة٬ 

التي ستضفي قيمة جديدة على عملكم النبيل٬ في تجاوب مع انتظارات األمة ومتطلبات 

الدستور الجديد.

 وفي هذا الصدد٬ ندعو البرلمان إلى االنكباب على بلورة مدونة أخالقية ذات بعد 

قانوني٬ تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام٬ والمسؤولية والنزاهة٬ وااللتزام 

بالمشاركة الكاملة والفعلية٬ في جميع أشغال البرلمان٬ واحترام الوضع القانوني 



للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية .على أن يكون هدفكم األسمى جعل البرلمان 

فضاء للحوار البناء٬ ومدرسة للنخب السياسية بامتياز. فضاء أكثر مصداقية وجاذبية٬ من 

شأنه أن يحقق المصالحة مع كل من أصيب بخيبة األمل في العمل السياسي وجدواه في 

تدبير الشأن العام.

وفي هذا السياق٬ نود التذكير بكون أعضاء البرلمان يستمدون واليتهم من األمة. وأنهم٬ 

بغض النظر عن انتمائهم السياسي والترابي٬ مدعوون لالرتقاء إلى مستوى الصالح العام 

وتغليب المصالح العليا لألمة.

نظام  عبر  البرلمان٬  مجلسي  بين  الضروري  التعاون  ترسيخ  إلى  ندعوكم  كما   

محكم مضبوط٬ وأن تجعلوا من ترشيد عالقات الحوار الدائم والتعاون الوثيق والمتوازن 

منهما  كل  لخصوصية  التام  االحترام  قوامه  راسخا٬  إطارا  والبرلمان٬  الحكومة  بين 

ومجال اختصاصه .

 ونود في نفس السياق ٬ أن نذكر بكون البرلمان أصبح يتوفر على كافة الوسائل من أجل 

قيام أعضائه بإعطاء دفعة جديدة لعمله الديبلوماسي والتعاون الدولي ٬ من خالل إغناء 

في  بلدنا  حضور  بذلك  معززا   ٬ االخرى  بالبرلمانات  تربطه  التي  الشراكة  عالقات 

المحافل الدولية ٬ لخدمة مصالحه العليا ٬ وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية .

 وبذلك يقع على عاتقكم - حضرات أعضاء البرلمان - شرف تدشين منعطف تاريخي 

جديد . ولنا اليقين بأنكم تستشعرون هذه األمانة الملقاة على عاتقكم وأنتم تتحملون 

الواليات  أكثر  منها  تجعلوا  أن  وبإمكانكم   . ورائدة  مؤسسة  تشريعية  والية  مسؤولية 

التشريعية إبداعا وعطاء .

 أجل فأنتم تحظون بعضوية برلمان في والية تشريعية مسؤولة عن بلورة قوانين تنظيمية 

جديدة وأخرى عادية ٬ ينتظر منها استكمال مقتضيات الدستور الجديد ٬ على الوجه 

االمثل ٬ في القطاعات المنصوص عليها . وفي إطار هذا المجال الواسع ٬ نود التركيز على 

بعض األولويات .



 

المهيكلة ٬ فإنه  المجاالت  الترابي ٬ والذي يعد من أهم  التنظيم  ففيما يتعلق بإصالح 

يتعين توفير الشروط القانونية والتنظيمية إلقامة مجلس المستشارين في صيغته الدستورية 

الجديدة٬ وذلك بهدف تمكين بالدنا من الجهوية المتقدمة ٬ التي نتطلع إليها . وفي هذا 

الصدد ٬ نهيب بكم الى احترام روح ومنطوق مقتضيات الدستور ٬ المتعلقة بالجهات ٬ 

للجنة  الوجيهة  الترابية ٬ مع األخذ بعين االعتبار االقتراحات  الجماعات  وغيرها من 

االستشارية للجهوية في هذا الشأن.

 أما اإلصالح القضائي ٬ فاعتبارا لبعده االستراتيجي ٬ فإنه يتعين ٬ فيما يرجع إلى مهمة 

البرلمان ٬ اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس األعلى للسلطة القضائية ٬ والنظام 

ومنطوق  بروح  الدقيق  االلتزام  إلى  ندعوكم  أن  مجددا٬  نود٬  وهنا   . للقضاة  األساسي 

مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية٬ كما نحث الهيئة العليا للحوار حول إصالح 

المنظومة القضائية ٬ على أن تجعل من استقالليته الحجر األساس ضمن توصياتها.

 وفيما يخص هويتنا المنفتحة والمتعددة الروافد ٬ فقد سبق لنا أن أرسينا دعائمها في خطابنا 

الملكي التاريخي بأجدير ٬ ثم كرسها الدستور الجديد.

 وفي هذا الصدد ٬ ينبغي اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات 

األحكام  عن  بعيدا  األمازيغية٬  للغة  الرسمي  الطابع  تفعيل  وكذا  المغربية٬  والثقافة 

الجاهزة والحسابات الضيقة .

إنشاء  إلى  بادرنا  التي  الجيدة٬  الحكامة  أن نستحضر دور هيئات  المناسبة٬   ونود بهذه 

بعضها وتفعيلها منذ سنوات. واآلن ٬ وقد بلغت هذه المؤسسات نضجها٬ وتم االرتقاء بها إلى 

لها٬ ووضع اإلطار  المنظمة  النصوص  الدستورية٬ فإنه يتعين مراجعة  المؤسسات  مستوى 

القانوني للمؤسسات الجديدة ٬ وجعلها جميعا في مستوى القيم واألهداف التي أنشئت 

من أجلها٬ وذلك طبقا لمقتضيات النصوص الدستورية.

 



وفي الختام٬ فإننا ٬ إذ نستحضر جسامة مسؤولياتكم في تحقيق انتظارات األمة وترسيخ 

ثقة المواطنين في المؤسسة البرلمانية وإعطاء المثل األعلى في جعل الصالح العام فوق 

كل اعتبار٬ مساهمين بدوركم في ترسيخ النموذج المغربي المتميز في الديمقراطية 

والتضامن االجتماعي٬ فإننا واثقون بأن تحقيق العظائم رهين بصدق العزائم ٬ مصداقا 

لقوله تعالى: 

" إن يعلم اهللا في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا". صدق اهللا العظيم.

 

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته.
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الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك محمد السادس 
نصره اهلل وأيده

 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان 
للسنة التشريعية 2013 - 2014

الجمعة 11 أكتوبر 2013





" الحمد هللا والصالة والسالم على موالنا رسول اهللا وآله وصحبه

 

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

 

يسعدنا أن نفتتح السنة التشريعية للبرلمان، باعتبارها موعدا سنويا مهما للقاء بممثلي األمة. 

بالذكرى  االحتفال  مع  يتزامن  كونه  متميزا،  طابعا  هذا  لقائنا  على  يضفي  ومما 

الخمسينية لتأسيس البرلمان المغربي.

 ونود بهذه المناسبة، أن نشيد بمبادرة رئيسي مجلسي البرلمان لتخليد هذه الذكرى، من 

خالل بلورة برنامج متكامل يهدف إلبراز المراحل الكبرى التي شهدها تطور المسار 

المؤسسي لبالدنا.

 ذلك أن الممارسة البرلمانية التعددية ببالدنا ليست وليدة األمس، بل هي خيار استراتيجي 

يمتد على مدى نصف قرن من الزمن، نابع من اإليمان العميق للمغرب وقواه الحية، 

بالمبادئ الديمقراطية.

 وهو ما يجعل النموذج البرلماني المغربي، رائدا في محيطه الجهوي والقاري.

 فالبرلمان المغربي ذاكرة حية، شاهدة على المواقف الثابتة والنضاالت الكبرى التي 

عرفتها بالدنا في سبيل السير قدما بمسارها السياسي التعددي.

 غير أن الكثيرين ال يعرفون، مع األسف، تاريخ مؤسساتنا، وما طبع تطورها من حكمة 

وبعد نظر، ضمن مسار تدريجي، وبإرادة قوية وخاصة، دون أن يفرضه علينا أحد.

 وهو نفس النهج السليم، الذي اعتمدناه، لتعزيز مكانة المؤسسات، إذ أصبح البرلمان اليوم، 

المسؤول الوحيد على إقرار القوانين.

 حضرات السيدات والسادة،

 



التراكمات  واستثمار  المستمر،  التجديد  على  يقوم  ببالدنا،  المؤسسي  المسار  تطور  إن 

مسارين  باعتبارهما  والمحلي،  الوطني  الصعيدين  على  النيابية،  للممارسة  اإليجابية 

متكاملين :

 -أولهما االنتداب البرلماني، بما هو تمثيل لألمة، ومهمة وطنية كبرى، وليس ريعا سياسيا.

التفاني ونكران   فعليكم أن تستشعروا جسامة هذه األمانة العظمى، التي تستوجب 

الذات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية في النهوض بمهامكم.

 وال يخفى عليكم أن الوالية التشريعية الحالية، تعد والية تأسيسية، لوجوب إقرار جميع 

القوانين التنظيمية خاللها.

والسادة  السيدات  حضرات  نوصيكم،  فإننا  األسمى،  للقانون  مكملة  وباعتبارها   

البرلمانيين، بضرورة اعتماد روح التوافق الوطني، ونفس المنهجية التشاركية الواسعة، 

التي ميزت إعداد الدستور، خالل بلورة وإقرار هذه القوانين التنظيمية.

 كما ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم كاملة، في القيام بمهامكم التشريعية، ألن ما يهمنا، 

الجودة  هو  األهم من ذلك  بل  عليها،  المصادقة  تتم  التي  القوانين،  فقط عدد  ليس 

التشريعية لهذه القوانين.

من  لتمكينها  البرلمانية،  بالمعارضة  الخاص  النظام  إلخراج  ندعو  السياق،  نفس  وفي   

النهوض بمهامها، في مراقبة العمل الحكومي، والقيام بالنقد البناء، وتقديم االقتراحات 

والبدائل الواقعية، بما يخدم المصالح العليا للوطن.

 كما نشدد على ضرورة اعتماد الحوار البناء، والتعاون الوثيق والمتوازن، بين البرلمان 

والحكومة، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، بما يضمن ممارسة سياسية سليمة، تقوم 

البرلمان إلى حلبة  المؤسسي، بعيدا عن تحويل قبة  النجاعة والتناسق، واالستقرار  على 

للمصارعة السياسوية.

 - وثانيهما : االنتداب الجماعي المحلي أو الجهوي، الذي يكتسي أهمية أكبر، في 

الواقع السياسي الوطني، لكونه يرتبط بالمعيش اليومي للمواطنين، الذين يختارون 



األشخاص واألحزاب الذين يتولون تدبير قضاياهم اليومية.

فالمجالس الجماعية هي المسؤولة عن تدبير الخدمات األساسية، التي يحتاجها المواطن 

كل يوم.أما الحكومة، فتقوم بوضع السياسات العمومية، والمخططات القطاعية، وتعمل 

على تطبيقيها.

 فالوزير ليس مسؤوال عن توفير الماء والكهرباء والنقل العمومي، أو عن نظافة الجماعة أو 

الحي أو المدينة، وجودة الطرق بها. بل إن المنتخبين الجماعيين هم المسؤولون عن هذه 

الخدمات العمومية، في نطاق دوائرهم االنتخابية، أمام السكان الذين صوتوا عليهم.

 كما أنهم مكلفون بإطالق وتنفيذ أوراش ومشاريع التنمية بمناطق نفوذهم لخلق فرص 

الشغل، وتوفير سبل الدخل القار للمواطنين.

 إنها مهمة نبيلة وجسيمة، تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولية العالية، والقرب من 

المواطن، والتواصل المستمر معه، واإلنصات النشغاالته الملحة، والسهر على قضاء أغراضه 

اإلدارية واالجتماعية.

 غير أنه في الواقع، يالحظ تفاوت كبير في مستويات تدبير الشأن المحلي والجهوي.

 فإذا كانت كثير من الجماعات الترابية، تتمتع بنوع من التسيير المعقول، فإن هناك، 

مع األسف، بعض الجماعات تعاني اختالالت في التدبير، من قبل هيآتها المنتخبة.

 وهنا أستحضر المشاكل التي تعيشها بعض المدن كالدار البيضاء مثال، التي أعرفها جيدا، 

وتربطني بأهلها مشاعر عاطفية من المحبة والوفاء، التي أكنها لجميع المغاربة .

 فقد خصصت لها أولى زياراتي سنة 1999، مباشرة بعد جلوسي على عرش أسالفي 

المنعمين، بل ومنها أطلقت المفهوم الجديد للسلطة.

ومنذ ذلك الوقت وأنا أحرص على القيام بجوالت تفقدية لمختلف أحيائها للوقوف 

الهادفة لتجاوز االختالالت  البرامج والمشاريع  أتابع مختلف  على أوضاعها. كما 

التي تعيشها.



إرادة قوية  للتنمية االقتصادية، فإن هناك  البيضاء كقاطرة  الدار   واعتبارا لمكانة 

لجعلها قطبا ماليا دوليا.

 إال أن تحقيق هذا المشروع الكبير ال يتم بمجرد اتخاذ قرار، أو بإنشاء بنايات ضخمة وفق 

أرقى التصاميم المعمارية.

 بل إن تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي يتطلب، أوال وقبل كل شيء، توفير 

البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد 

إطار قانوني مالئم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهالت عالية واعتماد التقنيات وطرق 

التدبير الحديثة.

 غير أن الدار البيضاء ال تجتمع فيها مع األسف كل هذه المؤهالت رغم المجهودات 

الكبيرة على مستوى التجهيز واالستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري.

لكن لماذا ال تعرف هذه المدينة، التي هي من أغنى مدن المغرب، التقدم الملموس 

الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن األخرى ؟

 وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف 

النماذج في مجال التدبير الترابي ؟

 فالدار البيضاء هي مدينة التفاوتات االجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع 

الطبقات الفقيرة. وهي مدينة األبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال واألعمال 

والبؤس والبطالة وغيرها، فضال عن النفايات واألوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها.

 وأما األسباب فهي عديدة ومتداخلة ..

لمختلف  والجهوية  اإلقليمية  المصالح  بعض  تدخالت  نجاعة  ضعف  إلى  فإضافة   

المجالس  قبل  من  المعتمد  التدبير  أسلوب  األسباب،  أهم  من  فإن  الوزارية،  القطاعات 

المنتخبة، التي تعاقبت على تسييرها والصراعات العقيمة بين مكوناتها، وكثرة مهام 

أعضائها، وازدواج المسؤوليات رغم وجود بعض المنتخبين الذين يتمتعون بالكفاءة 

واإلرادة الحسنة والغيرة على مدينتهم.



باألساس  يتعلق  االقتصادية  العاصمة  منه  تعاني  الذي  فالمشكل  واحدة  وبكلمة   

الحكامة. بضعف 

 فرغم أن ميزانية المجلس الجماعي للدار البيضاء تفوق بثالثة إلى أربعة أضعاف تلك التي 

تتوفر عليها فاس أو مراكش مثال، فإن المنجزات المحققة بهاتين المدينتين في مجال توفير 

وجودة الخدمات األساسية تتجاوز بكثير ما تم إنجازه بالدار البيضاء.

تظل  بحيث  كبير،  خصاص  من  التطهير  مجال  يعرفه  ما  ذلك،  على  مثال  وخير   

المنجزات محدودة وأقل بكثير من حاجيات السكان، مقارنة بما تم تحقيقه بالرباط 

وفاس ومراكش ومدن أخرى.

 وهو ما تعكسه، على الخصوص، نسبة تصفية المياه المستعملة، التي تبقى ضعيفة جدا، إذ 

ال تتجاوز 45 بالمائة بالدار البيضاء، في الوقت الذي تم اإلعالن عن التطهير الكامل 

لمدينة الرباط، بنسبة بلغت 100 بالمائة، سواء في الربط بقنوات الصرف الصحي، أو في 

مجال تصفية المياه المستعملة. كما تصل النسبة في هذا المجال إلى 100 بالمائة، بكل من 

فاس  ومراكش.

 إن هذا الوضع المعقد يتطلب تشخيصا عاجال، يحدد أسباب الداء، وسبل الدواء. ذلك أن 

تقدم المدن ال يقاس فقط بعلو أبراجها، وفساحة شوارعها، وإنما يكمن باألساس، في توفير 

بنيتها التحتية، ومرافقها العمومية، وجودة نمط العيش بها.

بمناسبة  الوفي،  شعبنا  قيادة  أمانة  تقلدنا  بعد  أول خطاب،  في  قلته  بما  أذكر  وهنا   

ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 1999، حيث أكدت أننا ال نملك عصا سحرية 

لحل جميع المشاكل. ولكننا سنواجهها بالعمل والجدية والضمير.

 وهو ما ينطبق على الدار البيضاء. غير أن المسؤولين على تدبير الشأن العام بها، يتوفرون 

على اإلرادة والعزم للنهوض بمدينتهم. وهو ما يتعين عليهم ترجمته على أرض الواقع.

من  القروية،  والمراكز  والمتوسطة،  الكبرى  المدن  من  العديد  تشهده  ما  وأمام   

اختالالت، فإننا نتوجه لألحزاب السياسية، لضرورة العمل على إفراز كفاءات ونخب 



الدستور  يخوله  ما  ظل  في  خاصة  المحلي،  العام  الشأن  لتدبير  مؤهلة  جديدة،  جهوية 

للجماعات الترابية من اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجهوية المتقدمة من آفاق، وما تحمله 

من تحديات.

 كما نهيب بالحكومة والبرلمان، لتفعيل المقتضيات الخاصة بالجهة والجماعات الترابية 

األخرى، واإلسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بها.

 وبموازاة ذلك، فإن الحكومة مطالبة باإلسراع باعتماد ميثاق الالتمركز اإلداري، ما 

دام األمر يدخل ضمن اختصاصاتها، وال يستلزم إال إرادتها الخاصة. وهو الميثاق الذي 

سبق أن دعونا إليه عدة مرات.

 

حضرات السيدات والسادة،

 

التي  التشاركية،  السياسية  الممارسة  عماد  والجماعي،  البرلماني  االنتدابين  نعتبر  إننا 

ارتضاها المغاربة، والتي لن تستقيم في غياب أحدهما.

 ومن هنا، فإنه ال فرق عندي بينهما. ويبقى األهم، هو أن يقوم كل منهما بمهامه الوطنية 

والمحلية، وبواجباته تجاه الناخبين، الذين وضعوا ثقتهم فيه.

 كما أن أهمية هذين االنتدابين، ال تكمن فقط في حسن تدبير الشأن العام، على 

أهميته، وإنما تتجلى أيضا في خدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن قضاياه العادلة، 

وفي مقدمتها الوحدة الترابية لبالدنا.

 فقد واجهت قضية الصحراء، خالل هذه السنة، تحديات كبيرة، تمكنا من رفعها، 

بفضل قوة موقفنا، وعدالة قضيتنا.

 غير أنه ال ينبغي االكتفاء بكسب هذه المعركة، واإلفراط في التفاؤل.

 فقد الحظنا بعض االختالالت في التعامل مع قضيتنا المصيرية األولى، رغم التحركات 

الجادة التي يقوم بها بعض البرلمانيين. إال أنها تظل غير كافية.



وهو ما من شأنه تشجيع خصومنا على الرفع من مستوى مناوراتهم إللحاق الضرر ببلدنا.

 ذلك أن أغلب الفاعلين ال يتعبؤون بقوة، إال إذا كان هناك خطر محدق يهدد 

وحدتنا الترابية، وكأنهم ينتظرون اإلشارة للقيام بأي تحرك..

فبدل انتظار هجومات الخصوم للرد عليها، يتعين إجبارهم على الدفاع، وذلك من 

خالل األخذ بزمام األمور، واستباق األحداث والتفاعل اإليجابي معها.

 ذلك أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البالد، وإنما هي أيضا قضية الجميع : 

والنقابية  السياسية  الفعاليات  وكافة  المنتخبة،  والمجالس  والبرلمان،  الدولة  مؤسسات 

واالقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل اإلعالم، وجميع المواطنين.

 وهنا يجب التذكير، مرة أخرى، بأن مصدر قوتنا في الدفاع عن صحرائنا، يكمن 

في إجماع كل مكونات الشعب المغربي حول مقدساته.

 حضرات السيدات والسادة،

 

إن الوضع صعب، واألمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، 

مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة.

 لذا، أدعو الجميع، مرة أخرى، إلى التعبئة القوية واليقظة المستمرة، والتحرك الفعال، على 

الصعيدين الداخلي والخارجي، للتصدي ألعداء الوطن أينما كانوا، ولألساليب غير 

المشروعة التي ينهجونها.

 وأمام هذا الوضع، فقد أصبح من الضروري على البرلمان بلورة مخطط عمل متكامل 

وناجع، يعتمد جميع آليات العمل البرلماني، لمواصلة الدفاع عن وحدتنا الترابية، بعيدا 

عن خالفات األغلبية والمعارضة، بل ال ينبغي أن تكون رهينة الظرفيات والحسابات 

السياسية.

 وفي نفس اإلطار، يتعين على أعضاء البرلمان والمجالس المنتخبة، المحلية والجهوية، 



وخاصة بأقاليمنا الجنوبية، تحمل مسؤولياتهم كاملة، بصفتهم ممثلين لسكان المنطقة، 

والقيام بواجبهم في التصدي ألعداء الوطن.

 وبصفتي الممثل األسمى للدولة ورمز وحدة األمة، فإني لن أدخر أي جهد، على جميع 

المستويات، لصيانة الوحدة الترابية للمملكة والحفاظ على سيادتها واستقرارها، في ظل 

إجماع شعبنا الوفي، وتضافر جهود كل مكوناته.

 فقد تربيت على حب الوطن، وكنت شاهدا، كجميع المغاربة، رغم صغر سني 

آنذاك، على جو التعبئة، وروح الوطنية العالية، التي ميزت استرجاع أقاليمنا الجنوبية، 

الحسن  الملك  المنعم جاللة  والدنا  المظفرة، وعبقرية مبدعها،  الخضراء  المسيرة  بفضل 

الثاني، أكرم اهللا مثواه، وهي الروح التي يجب أن تلهم كل تحركاتنا.

 وسأظل، كما عهدتموني دوما، في مقدمة المدافعين عن وحدتنا الترابية، وقائدا 

واإلجماع  واالستقرار،  واألمن  الوحدة  ظل  في  والرخاء،  والتقدم  التنمية  لمسيرات 

الوطني الراسخ.

 

"إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها". صدق اهللا العظيم.

 

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته ".
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    "الحمد هللا والصالة والسالم على موالنا رسول اهللا وآله وصحبه، 

 

   السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، 

 

 تأتي السنة التشريعية، التي نفتتحها اليوم، في سياق خاص ، قبل عامين من نهاية الوالية 

التشريعية الحالية، التي حددها الدستور كأجل إلخراج جميع القوانين التنظيمية.

 وهي أيضا سنة استكمال البناء السياسي والمؤسسي، الذي يوطد المكاسب االقتصادية 

واالجتماعية، التي حققها المغرب، في مختلف المجاالت، والتي سبق عرضها في خطابي 

العرش و20 غشت.

 وكما قلت سابقا، فنحن نعرف من نكون، ونعرف إلى أين نسير، كما نعرف 

مؤهالتنا، وما يواجهنا من صعوبات وتحديات. لقد وصل المغرب اليوم، والحمد هللا، إلى 

إطار  في  بصالحياتها،  قوية  والمؤسسات  واضحة،  فالرؤية  التقدم.  من  متميز  مستوى 

دولة القانون.

وهو مصدر افتخار لنا جميعا، ومن حق كل المغاربة، أفرادا وجماعات، أينما كانوا، أن 

يعتزوا باالنتماء لهذا الوطن.

وكواحد من المغاربة، فإن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي.

وأنتم أيضا ، يجب أن تعبروا عن هذا االعتزاز بالوطن، وأن تجسدوه كل يوم، وفي كل 

القيام  وفي  بيوتكم،  وفي  خطاباتكم،  وفي  وتعاملكم،  عملكم  في  لحظة، 

بمسؤولياتكم.

ولمن ال يدرك معنى حب الوطن، ويحمد اهللا تعالى، على ما أعطاه لهذا البلد، أقول: 

تابعوا ما يقع في العديد من دول المنطقة، فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر. أما المغرب 

فسيواصل طريقه بثقة للحاق بالدول الصاعدة.

إن هذا االعتزاز باالنتماء للمغرب هو شعور وطني صادق ينبغي أن يحس به جميع المغاربة.



إنه شعور ال يباع وال يشترى، وال يسقط من السماء. بل هو إحساس نبيل، نابع من القلب، 

عماده حسن التربية، على حب الوطن وعلى مكارم األخالق. إنه إحساس يكبر مع 

المواطن، ويعمق إيمانه وارتباطه بوطنه.

معروفون  فالمغاربة  اآلخر.  على  التعالي  أو  الذات،  على  االنغالق  يعني  ال  واالعتزاز 

باالنفتاح والتفاعل اإليجابي مع مختلف الشعوب والحضارات.

غير أن تعزيز هذا اإلحساس ، والحفاظ عليه، يتطلب الكثير من الجهد، والعمل المتواصل ، 

لتوفير ظروف العيش الكريم، لجميع المواطنين ، وتمكينهم من حقوق المواطنة. ولكنه 

يقتضي منهم أيضا القيام بواجباتها.

وهنا اتوجه لكم معشر السياسيين، ألقول لكم إنكم : مسؤولون بالدرجة األولى ، على 

المؤسسات  في  المواطن  ثقة  تعزيز  خالل  من   ، وتقويته  بل  االعتزاز  هذا  على  الحفاظ 

االدارية والمنتخبة ، ومن خالل الرفع من مصداقيتها ونجاعتها ، ليشعر المواطن انها فعال 

في خدمته.

ولجميع المواطنين أقول : انتم مصدر وغاية هذا االعتزاز ، والوطن ال يكون إال بكم . 

فعليكم أن تجسدوا ذلك، باالنخراط في كافة مجاالت العمل الوطني، وخاصة من 

خالل التصويت في االنتخابات، الذي يعد حقا وواجبا وطنيا، الختيار من يقوم بتدبير 

الشأن العام.

 

 السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، 

 

 إن بلدنا يحظى بالتقدير واالحترام ، وبالثقة والمصداقية ، جهويا ودوليا . كما ان لدينا 

صورة إيجابية لدى شعوب العالم.

غير انه يجب ان نعرف جميعا ، ان هناك في المقابل ، جهات تحسد المغرب، على مساره 

السياسي والتنموي، وعلى أمنه واستقراره ، وعلى رصيده التاريخي والحضاري ، وعلى 



اعتزاز المغاربة بوطنهم.

وأستحضر هنا، قول جدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، "اللهم كثر حسادنا". ألن كثرة 

الحساد ، تعني كثرة المنجزات والخيرات. أما من ال يملك شيئا ، فليس له ما يحسد عليه.

ورغم مناورات الحساد ، فإننا حريصون على احترام ممارسة الحقوق والحريات . وبموازاة 

ذلك، فإن من واجبات المواطنة االلتزام باحترام مؤسسات الدولة ، التي ترجع حمايتها 

للسلطات الحكومية والقضائية المختصة، وللمؤسسات الحقوقية ، وهيآت الضبط والحكامة، 

كل من موقعه.

إننا لسنا ضد حرية التعبير ، والنقد البناء ، وإنما ضد العدمية والتنكر للوطن.  فالمغرب 

سيبقى دائما بلد الحريات التي يضمنها الدستور.

كما أن المغرب ، في حاجة لكل أبنائه، ولجميع القوى الحية والمؤثرة ، وخاصة هيئات 

المجتمع المدني ، التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها االيجابي كسلطة 

مضادة وقوة اقتراحية ، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط.

 

   السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

 

إن السنة التشريعية الحالية، سنة حاسمة في المسار السياسي لبالدنا، بالنظر لالستحقاقات 

التي تتضمنها .

وأود هنا ، أن اؤكد أن الخيار الديمقراطي ، الذي ارتضاه جميع المغاربة ، ثابت ال رجعة 

فيه . بل إننا ملتزمون بمواصلة ترسيخه.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، وبكل إلحاح : هل تمت مواكبة هذا التقدم، من 

طرف جميع الفاعلين السياسيين، على مستوى الخطاب والممارسة ؟

إن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، واالحترام بين 

جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم 



المصالح الضيقة.

غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا يالحظ أن الخطاب 

االرتباط  شديد  ألنه   ، المواطن  إليه  يتطلع  ما  مستوى  إلى  دائما  يرقى  ال  السياسي، 

بالحسابات الحزبية والسياسوية.

فإذا كان من حق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي 

الوطنية  القضايا  أن يكون على حساب  ينبغي  فإن ذلك ال   ، الناخبين  ثقة  كسب 

الكبرى، واالنشغاالت الحقيقية للمواطنين.

أما ممارسة الشأن السياسي، فينبغي أن تقوم بالخصوص، على القرب من المواطن، والتواصل 

من  المنتخبين  بعض  به  يقوم  ما  واألخالقيات، عكس  بالقوانين  وااللتزام  معه،  الدائم 

تصرفات وسلوكات ، تسيء ألنفسهم وألحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل.

وهو ما يقتضي اعتماد ميثاق حقيقي ألخالقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون االقتصار 

على بعض المواد، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

الوطنية، مع  الجدي، على األسبقيات  أنها تتطلب، قبل كل شيء، االنكباب  كما 

تغليب روح التوافق اإليجابي، وخاصة خالل إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات 

الدستورية واإلصالحات الكبرى.

وفي هذا اإلطار، يتعين إعطاء األسبقية  إلخراج النصوص المتعلقة بإصالح القضاء، وخاصة 

منها إقامة المجلس األعلى للسلطة القضائية وإقرار النظام األساسي للقضاة.

فالعدل أساس ضمان أمن وسالمة المواطنين ، وحماية ممتلكاتهم ، وعماد األمن القضائي، 

المحفز للتنمية واالستثمار.

المحكمة  تنصيب  اهللا،  شاء  إن  قريبا  سنتولى  فإننا  الدستوري،  القضاء  يخص  ما  وفي 

الدستورية، بصالحياتها الواسعة، داعين مجلسي البرلمان، للتحلي بروح المسؤولية الوطنية، 

لهما  يخول  الذين  األعضاء،  اختيار  في   ، والنزاهة  والكفاءة  الخبرة  شروط  ومراعاة 

الدستور صالحية انتخابهم.



الجيدة، وفق  التشاركية، والحكامة  الديمقراطية  إقامة مؤسسات  ينبغي استكمال  كما 

المقتضيات الجديدة، داعين الحكومة والبرلمان إلى االستفادة أكثر ، من االستشارات 

والخبرات التي تتوفر عليها هذه المؤسسات.

وكما تعلمون، فإن هذه السنة ستكون حافلة أيضا باستحقاقات هامة وفي مقدمتها إقامة 

الجهوية المتقدمة.

وعلى بعد أقل من سنة، على االنتخابات المحلية والجهوية، أتوجه إلى جميع الفاعلين 

السياسيين : ماذا أعددتم من نخب وبرامج، للنهوض بتدبير الشأن العام ؟ 

إن التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، ال يتعلق فقط بتوزيع السلط، بين المركز 

والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلط، وجعلها في خدمة الموطن.

ومن هنا، فإن االنتخابات المقبلة، ال ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها. وإنما يجب أن 

تكون مجاال للتنافس السياسي، بين البرامج والنخب. وليس حلبة للمزايدات والصراعات 

السياسوية.

 إننا نعتبر أنه ليس هناك فقط، فائز وخاسر في المعارك االنتخابية، بل الكل فائز. والرابح 

يساهمون  فإنهم  المواطنين،  أغلبية  بثقة  يحظوا  لم  من  حتى  ألن  المغرب.  هو  الكبير 

بمشاركتهم، في تعزيز دينامية المؤسسات المنتخبة.

تؤهلهم  التي  الواقعية،  البدائل  ويقدموا  البناءة،  المعارضة  أن يشكلوا  كما يجب عليهم 

للتناوب على تدبير الشأن العام.

أما الخاسر األكبر، فيمثله الذين يعتبرون أن مقاعدهم ريعا، أو إرثا خالدا إلى األبد. فإذا لم 

ينجحوا في االنتخابات يقولون بأنها مزورة. وإذا فازوا يسكتون، مستغلين نزاهتها للوصول 

إلى تدبير الشأن العام.   

التي  التجاوزات  الدول، تعرف بعض  الحال في جميع  صحيح أن االنتخابات، كما هو 

إلغاء عدد من المقاعد في  يرجع البت فيها للقضاء، وللمجلس الدستوري، الذي قرر 

االنتخابات األخيرة.



لذا، ندعو الجميع لإلعداد الجيد لهذه االستحقاقات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، في 

احترام إرادة الناخبين.

وال يخفى عليكم، ما يقتضيه منكم، واجب الدفاع الدائم، عن الوحدة الترابية للبالد.

وإننا نشيد بما تبذلونه من جهود صادقة، في إطار الدبلوماسية البرلمانية والحزبية. فإذا 

كان من واجبي، كملك للبالد، أن أنبه إلى االختالالت، وأعمل على تصحيحها، فإن 

من واجبي أيضا أن أعطي لكل واحد حقه.

فمنذ خطابي أمامكم في السنة الماضية، قام البرلمانيون بمجهودات كبيرة، وخاصة في 

الوقوف ضد محاوالت استغالل قضية حقوق اإلنسان بأقاليمنا الجنوبية، وفي المفاوضات مع 

االتحاد األوروبي بشأن اتفاق الصيد البحري.

وإننا لندعوكم لمواصلة التعبئة واليقظة، للتصدي لخصوم المغرب.

 

    السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

 

إننا نعتبر أن الرأسمال البشري هو رصيدنا األساسي، في تحقيق كل المنجزات، االقتصادية 

التنمية، واالنخراط في مجتمع  واالجتماعية والسياسية والحقوقية، وسالحنا لرفع تحديات 

المعرفة واالتصال.

لذا، ما فتئنا نعطي بالغ األهمية، لتكوين وتأهيل مواطن، معتز بهويته، ومنفتح على القيم 

الكونية، والسيما من خالل مواصلة إصالح منظومة التربية والتكوين.

وفي هذا اإلطار، ندعو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلعادة النظر 

في منظور ومضمون اإلصالح، وفي المقاربات المعتمدة، وخاصة من خالل االنكباب 

على القضايا الجوهرية، التي سبق أن حددناها، في خطاب 20 غشت للسنة الماضية.

ونخص بالذكر هنا، إيجاد حل إلشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخالفات اإليديولوجية 

التي تعيق اإلصالح، واعتماد البرامج والمناهج المالئمة لمتطلبات التنمية وسوق الشغل.



لتأهيل  األجنبية،  اللغات  المهني، وإلتقان  للتكوين  العناية  إعطاء كامل  ينبغي  كما 

الخريجين لمواكبة التقدم التقني، واالنخراط في المهن الجديدة للمغرب.

وإننا نتطلع ألن يتوج عمل المجلس، في تقييم ميثاق التربية والتكوين، والحوار الوطني 

الواسع، واللقاءات الجهوية، ببلورة توصيات كفيلة بإصالح المدرسة المغربية، والرفع من 

مردوديتها.

وفي أفق وضع المجلس لخارطة طريق واضحة، فإن على القطاعات المعنية مواصلة برامجها 

اإلصالحية دون توقف أو انتظار.

وفي الختام، ال يفوتنا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة، في 10 أكتوبر، الذي يصادف 

تاريخ إعالننا، سنة 2003 ، عن مدونة األسرة، أن نعبر عن تقديرنا للمرأة المغربية أينما 

كانت، في مختلف المواقع، ومن جميع الفئات، داخل المغرب وخارجه، لمساهمتها 

الفعالة في تنمية الوطن.

 

    السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

 

إنكم أمام سنة تشريعية فاصلة، سواء تعلق األمر باستكمال إقامة المؤسسات، أو بتفعيل الجهوية 

المتقدمة، أو بإصالح منظومة التربية والتكوين.

فكونوا رعاكم اهللا في مستوى هذه االستحقاقات، وخير قدوة، قوال وفعال، للمواطن 

المعتز باالنتماء لوطنه. " وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤوال " . صدق اهللا العظيم.

 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته".    





تقديم للدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
 رئيس مجلس المستشارين
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تقديم للدكتور محمد الشيخ بيد اهلل رئيس مجلس المستشارين

شكلت الوالية التشريعية 2009-2015 جمللس املستشارين حمطة متميزة تعكس ثقل مرحلة سياسية 
وتارخيية ارتبطت مبصادقة الشعب املغريب على الوثيقة الدستورية املعتمدة يف 2011، واليت مثلت حبق حتوال 
عميقا يف البناء الدستوري واملؤسسايت. وقد كان جملس املستشارين مدعوا لتدبري مرحلة انتقالية وتأسيسية 
واالجتماعية  االقتصادية  القضايا  االسرتاتيجي يف  للتداول  مؤسسايت  اجمللس كصرح  مكانة  من حيث 

والرتابية املتعلقة بالنموذج التنموي ملغرب العهد اجلديد.
وال ريب أن هذه احملطة التارخيية من حياة جملس املستشارين سينظر هلا من خالل طابعها االستثنائي- 
االنتقايل، إال أن ما عاشه اجمللس من فرتة انتقالية مبوجب الفصل 176 من الدستور مل متنع كافة مكوناته 
املؤسساتية، رئاسة ومكتبا وأعضاء، من استشعار حجم الثقل التارخيي امللقى على عاتقهم، النابع من 
اإلحساس العميق مبسؤولية وضع معامل الطريق للممارسة الربملانية وفق ما قرره املشرع الدستوري سنة 
2011، لتتأسس عندئذ والية تشريعية مرجعية يف ما تعتمده من قواعد وضوابط، وما تفرزه من تقاليد 
يف املمارسة. وقد أكد جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده هذا املنحى يف الرسالة امللكية السامية 
املوجهة إىل املشاركني يف الندوة الدولية املنعقدة مبناسبة االحتفاء بالذكرى اخلمسني إلحداث الربملان 

املغريب، حيث جاء فيها :
بامتياز،  تأسيسية  والية  التشريعية  الوالية  هذه  الدستور  جعل  فقد  تعلمون،  كما   «

اثنين: العتبارين 

أوال في مجال التشريع، حيث أصبح البرلمان المصدر الوحيد للتشريع )...(.

المهام  هذه  مرة،  ألول  الدستور  أقر  حيث  العمومية،  السياسات  تقييم  مجال  في  ثانيا 
.)...( البرلمان  لصالح 

نموذج  وإطالق  رسم  في  تكمن  ضمنية،  مهمة  للبرلمان  يوكل  الدستور  فإن  وبهذا،   
المقبلة «. التشريعية  الواليات  عمل 

وحتقيقا هلذه الغاية التأسيسية الكربى، اعتمد مكتب اجمللس منذ البداية، وبتعاون مع كافة فعالياته 
السياسية، برنامج عمل مشويل، تنبع فلسفته من التوجيهات امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد 
اخلريفية، كما  الربملانية  للدورات  السامية  االفتتاحية  وأيده، واملستمدة من اخلطب  اهلل  السادس نصره 
يستقي إطاره املرجعي من النص التأسيسي املنظم للمؤسسة الربملانية، مث يقوم منهجيا على االستغالل 
األمثل للمقاربات التدبريية احلديثة القابلة للتطبيق برملانيا، وذلك قصد حتقيق مساعي الرقي بأساليب 

وطرق عمل اجمللس على مجيع األصعدة التشريعية والرقابية والدبلوماسية.
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لقد اضطلع جملس املستشارين بكل مكوناته، بأدواره كاملة يف ترمجة روح ومنطوق الوثيقة الدستورية، 
واجتهد يف إرساء تقاليد لذلك مبا خيدم تقدم املمارسة الربملانية يف نظام دميقراطي. وما املنجز الذي 
نقدمه هنا، إال دليال على إسهامات هذه املؤسسة الدستورية يف تأصيل االختيار الدميقراطي، وأجرأته 

بروح تشاركية، وبتعاون بناء مع احلكومة عند االقتضاء، مع احلرص على احرتام فصل السلط.
وقد جاء هذا العمل، كرتمجة ملا دعا إليه جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، يف الرسالة 
السالف ذكرها، من أنه  »من الضروري، في إطار والية تشريعية مؤسسة وانتقالية، االلتزام 
لنجاح  التشريعي، ضمانا  المسار  والبرلمان خالل  الحكومة  بين  وبناء  تعاون هادئ  بقيام 
دستوري،  التعاون، كمبدأ  هذا  لتجسيد  المالئمة  الصيغ  إيجاد  خالل  من  الحالية،  الوالية 

السلطات وتوازنها«. الفصل بين  متالزم مع مبدئي 

واستحضارا لنفس روح االجتهاد وترمجة للمقتضيات الدستورية اجلديدة، هنج جملس املستشارين مقاربة 
تشاركية منفتحة على املؤسسات الوطنية والفعاليات املهنية والنقابية ومكونات اجملتمع املدين، ضمن رؤية 
توفر الفضاء األنسب للحوار والتفاعل واإلنصات للمقرتحات املرتبطة بإعمال املقتضيات الدستورية، 
وبلورة مشاريع ومقرتحات ذات الصلة. وهذا ما جعل اجمللس فضاء لرتسيخ دميقراطية تشاركية، منفتحة 

على حميطها وعلى خمتلف الفاعلني املنخرطني يف ترسيخ هذا االختيار وإغنائه وتطويره.
أن  استطاع  قد  الربملانية. و  الديبلوماسية  أدواره يف جمال  تقوية  اجمللس بشكل مميز يف  كما ساهم 
يوطد عالقات التعاون وتبادل اخلربات والتفكري املشرتك يف التحديات اليت برزت على املستوى االقليمي 
والدويل ومتطلبات معاجلتها. كما استطاع أن يساهم بقوة يف الدفاع عن القضايا الوطنية وان يكتسب 
مكانة حمرتمة و بارزة يف عدد من اهليئات و الشبكات اليت تضم مؤسسات مماثلة على املستوى الدويل.

إن حصيلة  اجمللس خالل هذه الوالية تعد مرآة يتجلى فيها حجم املكتسبات احملققة على مجيع 
األصعدة والنواحي، وذلك يف ضوء التفعيل الرصني جلميع القنوات املؤسساتية املتاحة، من أجل بلورة 
خمرجات برملانية ذات جودة عالية، وبتأثري جمتمعي خيدم الصاحل العام الوطين، وهي حصيلة ال يتأتى فك 
رموز دالالهتا دون اإلملام التام بالباعث السياسي احمليط هبا، ودون الوقوف على األرضية املفاهيمية للنص 

الدستوري املؤطر للحياة الربملانية. 
ومن هنا برزت احلاجة إىل إخراج هذا املصنف الذي يتضمن تأرخيا لألحداث واملنجزات، وتوثيقا 
للتحديات والرهانات، واستنباطا للمالحظات والتوصيات، من خالل توثيق اخلطب االفتتاحية السامية 
لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، وخطب رئاسة اجمللس، وعرب إجراء سرد كرونولوجي 
ورصد حتليلي جلميع أشغال اجمللس يف مستواها التشريعي والرقايب والدبلوماسي، وما واكبها من تنسيق 
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مع جملس النواب يف القضايا واملسؤوليات اإلسرتاتيجية، ومن انفتاح على املؤسسات الدستورية، كما 
على  املبنية  والرقايب  التشريعي  بالعمل  املرتبطة  املفصلة  اإلحصائيات  فيها  تربز  مالحق  على  يشتمل 
حمددات مفاهيمية تأطريية حديثة على غرار الزمن التشريعي، مث تظهر حجم انفتاح اجمللس على حميطه، 
البشرية واملالية،  املوارد  تدبري  لقراءة مشولية حول  استيعاهبا  املستشارين، عالوة على  وإصدارات جملس 

وأشغال مركز الدراسات والبحوث يف الشؤون الربملانية. 
إن توثيق حصيلة هذه احملطة التارخيية من حياة جملس املستشارين هو ضرورة لبناء ذاكرة املؤسسة، 
للبناء  تأسيسية  تارخيية  التأريخ ألدائها ودورها خالل مرحلة  للمساعدة على  الالزمة  املعطيات  وتوفري 
املؤسسايت الدميقراطي يف بالدنا، كما أهنا تشكل أرضية ومادة للمرافقة املطلوبة من زاوية البحث العلمي 

والدراسة والتقييم.
عمل  لوثرية  الكاشفة  األرقام  استقراء  يف  فقط  مبتغاه  جيد  ال  املرحلي  التوثيق  منهاج  استخدام  إن 
مجيع اهليئات املكونة للمجلس، والدالة على حجم املنجزات، بل هو مدخل حقيقي للتحليل والتقييم 
فيتأتى عندئذ استخالص  إليه جتربة جملس املستشارين من تراكم،  تبيان ما وصلت  املوضوعي، قصد 
مواطن القوة واحملدودية، وتتكشف على إثرها الصورة التدبريية يف منتهاها املرحلي، ليسرتسل يف عملية 
التشييد املتني، وفق املنهج الدستوري القومي، وتأخذ املمارسة يف أوساط اجمللس منحاها السليم، ابتغاء 
الوصول إىل التأسيس لنظام ثنائية جملسية وفق منوذج برملاين مغريب متقدم وأصيل.                        

وهذا ما جيعل العمل التوثيقي الذي يقدم هذه احلصيلة مسامهة يف تقدمي نتائج العمل والتمكني من 
تقييمها واستخالص ما يلزم لتطوير املمارسة وإغناء البناء الدميقراطي يف بالدنا.

                                                               الدكتور حممد الشيخ بيد اهلل
                                                                   رئيس جملس املستشارين        
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اضطلع  جملس املستشارين باختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية يف ظل جيلني من  النصوص القانونية 
اليت أسهمت يف تأطري وحتديث وتطوير املمارسة الربملانية، ويتعلق األمر مبا يلي:

الجيل األول: ماقبل دستور 2011

▪  دستور 1996؛

▪  القانون التنظيمي رقم 32.97 املتعلق مبجلس املستشارين والصادر بتاريخ 04 شتنرب 1997؛

▪  النظام الداخلي جمللس املستشارين الصادر يف أبريل 1998؛

الجيل الثاني: ما بعد دستور 2011

▪  دستور 2011؛

التنظيمي رقم 28.11 املتعلق مبجلس املستشارين والصادر بتاريخ 21 نونرب 2011،كما مت تعديله  القانون    ▪
مبقتضى القانون التنظيمي رقم 32.15؛

▪  النظام الداخلي جمللس املستشارين الصادر يف يوليوز 2014 .

ولقد استمر جملس املستشارين يف أداء املهام املوكولة إليه بعد  املصادقة على دستور 2011، استنادا إىل الفصل 
176 من الدستور الذي ينص على أنه : " إىل حني انتخاب جملسي الربملان، املنصوص عليهما يف هذا الدستور، 

يستمر اجمللسان القائمان حاليا يف ممارسة صالحياهتما، ليقوما على وجه اخلصوص، بإقرار القوانني الالزمة لتنصيب 
جملسي الربملان اجلديدين، وذلك دون إخالل باألحكام املنصوص عليها يف الفصل 51 من هذا الدستور".  

ويتألف جملس املستشارين حاليا من اهليئات التالية :

▪  رئيس جملس املستشارين؛

▪  مكتب اجمللس؛

▪  الفرق واجملموعات النيابية؛

▪  اللجن الدائمة؛

▪  ندوة الرؤساء.

1 -  مكتب مجلس المستشارين :
يسهر مكتب جملس املستشارين حتت إشراف الرئيس على جلسات اجمللس، كما يشرف على تنظيم املصاحل 

اإلدارية واملالية للمجلس، وذلك طبقا للشروط الواردة يف النظام الداخلي ويف القوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل.

تقديم مجلس المستشارين
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و ينتخب مكتب جملس املستشارين على أساس التمثيل النسيب لكل فريق، ويتكون من  :
▪ الرئيس ؛

▪  مخسة خلفاء للرئيس؛
▪   ثالثة حماسبني ؛

▪  ثالثة أمناء .

2 - الفرق والمجموعات البرلمانية :
أساسها  وتستقي  املستشارين،  جمللس  املكونة  األساسية  اهليئات  إحدى  الربملانية  واجملموعات  الفرق  تعترب 
اهليكلي ومتارس مهامها طبقا ملقتضيات املادة 69 من الدستور، وأحكام النظام الداخلي جمللس املستشارين، وال 

سيما املادة 46 منه.

ويتوفر جملس املستشارين حاليا على 8 فرق و3 جمموعات برملانية، وهي كالتايل:

 ▪  الفرق الربملانية:

- فريق االصالة واملعاصرة؛
- الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية؛

- فريق التجمع الوطين لألحرار؛

- الفريق احلركي؛
- الفريق االشرتاكي؛

- فريق االحتاد الدستوري؛
- فريق التحالف االشرتاكي؛

- الفريق الفيدرايل للوحدة والدميقراطية.

▪ اجملموعات الربملانية:

- االحتاد املغريب للشغل؛
- االحتاد الوطين للشغل باملغرب؛

- احلركة الدميقراطية االجتماعية.

تقديم مجلس المستشارين
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3 - اللجان الدائمة :
يضم جملس املستشارين  طبقا ألحكام الفصل 69 من الدستور، واملادة 52 من النظام الداخلي ست جلان دائمة 

متارس اختصاصاهتا التشريعية والرقابية تبعا للتوزيع القطاعي املسند إليها. 

وتتشكل هياكل اللجنة وتسري طبقا للقواعد الدميقراطية، وخيضع االنتساب إليها لقاعدة التمثيل النسيب للفرق 
واجملموعات الربملانية، على أساس أن يرتاوح عدد أعضائها بني 15 و45 عضوا، ومينع  االنتماء ألكثر من جلنة واحدة، 

كما ميكن لكل عضو جلنة املشاركة يف أشغال جلنة أخرى دون التوفر على حق  التصويت.  

▪  لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

ختتص بدراسة القوانني التنظيمية املتعلقة مبجاالت اختصاصها، النظام الداخلي جمللس املستشارين؛ احلقوق واحلريات 
األساسية الفردية واجلماعية؛ منظومة العدالة؛ العالقات مع الربملان؛ الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة؛ واحملاكم املالية. 

وتأسيسا على أحكام  الفصلني 10 و69  من الدستور نص الفصل 58 من النظام الداخلي جمللس املستشارين 
على ختويل رئاسة هذه اللجنة  للمعارضة.

▪  لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية 

ختتص هذه اللجنة بدراسة اجملاالت التالية: الفالحة؛ الثروات احليوانية، التنمية القروية؛ أنظمة امللكية العقارية؛ 
التجارة الداخلية واخلارجية؛ الصناعة العصرية والتقليدية؛ املاء والطاقة واملعادن؛ املكاتب واملؤسسات العمومية املتعلقة 
هبا؛ نظام تكنولوجيا املعلومات؛ تقنيات االتصاالت احلديثة؛ الربيد؛ السدودـ؛ املياه والغابات؛ قواعد تدبري البيئة 

ومحاية املوارد الطبيعية؛ التنمية املستدامة؛ الثروات البحرية والصيد البحري؛ و السياحة. 

▪  لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

ختتص بدراسة القوانني التنظيمية املتعلقة مبجاالت اختصاصها؛ الرتبية والتكوين املهين والتشغيل؛ املنظومة الصحية؛ 
الثقافة؛ امللكية الفكرية؛ نظام الوسائط السمعية البصرية، اإلعالم والنشر؛ الشؤون االجتماعية  الشبيبة والرياضة؛ 

وقضايا املرأة واألسرة والطفولة وشؤون املعاقني.

▪  لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

ختتص بدراسة القوانني التنظيمية املتعلقة مبجاالت اختصاصها؛ املالية واحملاسبة العمومية؛ الصفقات العمومية؛  

تقديم مجلس المستشارين
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أمالك  االجتماعي؛  واالحتياط  العمومي  التقاعد  أنظمة  والتأمني؛  األبناك  نظام  اجليدة؛  واحلكامة  العامة  الشؤون 
الدولة؛ االستثمار وتأهيل االقتصاد؛ التخطيط وقوانني اإلطار؛ إحداث وتأميم املؤسسات العمومية؛ نظام اخلوصصة؛ 

واالقتصاد االجتماعي.

▪  لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة

باخلارج        املقيمة  املغربية  اجلالية  الوطين؛ شؤون  احملتلة والدفاع  الشؤون اخلارجية واحلدود واملناطق  ختتص بدراسة 
و مغاربة العامل؛ شؤون املقاومة وجيش التحرير؛ و األوقاف والشؤون اإلسالمية.

▪  لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية

ختتص بدراسة القوانني التنظيمية املتعلقة مبجاالت اختصاصها؛ نظام اجلماعات الرتابية ومبادئ حتديد دوائرها 
الرتابية؛ التنمية اجلهوية؛ التشريعات االنتخابية؛ حفظ األمن والنظام؛ اإلنعاش الوطين؛ األراضي اجلماعية وأراضي 
الكيش؛ إعداد الرتاب الوطين؛ اإلسكان والتعمري؛ نظام النقل والطرق والسكك احلديدية؛ والتجهيز والقناطر واملوانئ.

عالوة على ذلك، جيوز أن تتشكل مببادرة من امللك أو بطلب من ثلث أعضاء جملس املستشارين  جلان برملانية 
لتقصي احلقائق يناط هبا مجع املعلومات املتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبري املصاحل أو املؤسسات واملقاوالت العمومية، 
والنظام   ،085.13 رقم  التنظيمي  والقانون  الدستور،  ألحكام  طبقا  وذلك  أعماهلا،  نتائج  على  اجمللس  وإطالع 

الداخلي للمجلس.

4 - ندوة الرؤساء :
تتداول ندوة الرؤساء يف جدول أعمال اجمللس املوضوع من طرف مكتب اجمللس، وفق األسبقية والرتتيب احملددين 
من طرف احلكومة، طبقاً ملقتضيات الفصل 82 من الدستور، وتنظم املناقشة العامة للنصوص املعروضة على اجمللس، 

وتبدي رأيها حول أشغال اللجن، وتتداول يف الربجمة الزمنية ألشغال اجمللس.

وتتكون ندوة الرؤساء طبقا للمادة 93 من النظام الداخلي جمللس املستشارين من :

▪  رئيس جملس املستشارين؛

▪  خلفاء الرئيس؛

▪  رؤساء اللجن الدائمة؛

▪  رؤساء الفرق ومنسقو اجملموعات الربملانية.
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األمين العام

رئيس الديوان

المحاسبون

األمناء
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منسقو المجموعات

رؤســـــاء الفــــــــرق
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ميارس جملس املستشارين الوظيفية التشريعية طبقا ملقتضيات الفصل 70 من الدستور، وقد عرف جمال القانون يف 
ظل دستور 2011 توسعا وتطورا ملحوظا، مما يدل على الفلسفة الدستورية الرامية إىل جعل الربملان مبجلسيه املصدر 

الوحيد للتشريع.

وعمليا، صوت اجمللس خالل الوالية املمتدة من دورة أكتوبر 2009 إىل متم دورة ابريل 2015 على 406 نصا 
قانونيا، شكلت مشاريع القوانني نسبة 93,10 % منها، أي مبا جمموعه 378 مشروع قانون، مقابل 28 مقرتح قانون، 

أي ما نسبته 6,90 %، علما أن 24 مقرتح قانون منها مت التصويت عليها منذ إقرار دستور 2011 .

 ويتأتى تصنيف النصوص القانونية املصوت عليها طبقا للمبادئ املعيارية التالية:

 أ - توزيع النصوص القانونية حسب طبيعتها:

مشاريع القوانني العادية: 212؛  ▪

مقرتحات القوانني: 28؛  ▪

مشاريع القوانني القاضية باملوافقة على االتفاقيات الدولية: 133، مع اإلشارة إىل أن هذه املشاريع عرفت تزايدا   ▪
مضطردا ابتداء من دورة أكتوبر 2012، بعدما كانت ال تتجاوز يف املتوسط 6 اتفاقيات يف السنة التشريعية 

الواحدة قبل ذلك؛

مشاريع قوانني اإلطار : 3؛  ▪

مشاريع القوانني باملوافقة على مراسيم قوانني 8؛  ▪

القوانني التنظيمية: 18 نصا، تدارس اجمللس أغلبها يف إطار قراءة واحدة، يف حني تطلب اإلقرار النهائي للبعض   ▪
اآلخر قراءتني، إما للنظر يف التعديالت املدخلة من طرف جملس النواب أو للمالءمة مع مالحظات اجمللس 
االقتصادي  باجمللس  املتعلق  رقم 60.09  التنظيمي  القانون  باستثناء مشروع  أنه  الدستوري خبصوصها، كما 
واالجتماعي الذي صدر يف اطار دستور 1996، فإن باقي النصوص وعددها 17 منصوص عليها يف دستور 
ة ومتممة لقوانني تنظيمية سارية املفعول، وهي متثل نسبة مهمة من جمموع  2011، 13 منها جديدة وأربعة مغريرّ

القوانني التنظيمية الواجب إصدارها قبل هناية الوالية اجلارية طبقا ألحكام الفصل 86 من الدستور، ويتعلق 
األمر بـ :

- القانون التنظيمي رقم 27.11 يتعلق مبجلس النواب.

القانون التنظيمي رقم 29.11 يتعلق باألحزاب السياسية الذي غريرّ ومترّم مبوجب القانون التنظيمي رقم 33.15.   -



ƒ{{ËÜ{{{é{{j÷]<ÖÁ{{v{{⁄

84

القانون التنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية الذي غريرّ ومترّم مبوجب القانون   -
التنظيمي رقم 34.14؛

القانون التنظيمي رقم 28.11 يتعلق مبجلس املستشارين الذي غريرّ ومترّم مبوجب القانون التنظيمي رقم 32.15.   -

القانون التنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا لألحكام الفصلني 49 و92 من الدستور   -

الذي غريرّ ومترّم مبوجب القانون التنظيمي رقم 12.14 )قراءتان (؛

القانون التنظيمي رقم 066.13 يتعلق باحملكمة الدستورية؛  -

القانون التنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيري اللجان النيابية لتقصي احلقائق؛  -

القانون التنظيمي رقم 128.12 يتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي )قراءتان(؛  -

القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيري أشغال احلكومة وبالوضع القانوين ألعضائها؛  -

القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية )قراءتان(؛  -

القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق باجلهات؛  -

القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم؛  -

القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق باجلماعات.  -

ب - توزيع النصوص القانونية حسب مصدر اإلحالة:

قانون و9  92 مشروع  101 نصا، موزعة بني  املودعة باألسبقية لدى جملس املستشارين  النصوص  بلغ عدد   

مقرتحات قوانني، مقابل 305 نصا مودعا باألولوية لدى جملس النواب، منها 286 مشروع قانون و19 مقرتح قانون.

ويف هذا السياق، عرفت السنة التشريعية 2009-2010  إحالة 27 مشروع قانون باألولوية على جملس املستشارين مقابل 

14 مشروع قانون حمال باألسبقية على جملس النواب، ليصل هذا العدد إىل 34 مشروع قانون لكلرّ جملس خالل السنة 

التشريعية 2010-2011، ليتخذ هذا املعطى منحى تنازليا يف السنوات الالحقة، استنادا إىل  الفصل 78 من دستور 2011 

القاضي بإيداع مشاريع القوانني باألسبقية لدى مكتب جملس النواب، يف حني ال تودع  باألسبقية أمام  مكتب جملس  

املستشارين سوى مشاريع القوانني املتعلقة باجلماعات الرتابية والتنمية اجلهوية والقضايا االجتماعية.
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ج - توزيع النصوص القانونية حسب القطاعات:

يأيت قطاع الشؤون اخلارجية يف صدارة قائمة القطاعات بـ 133 اتفاقية دولية، متجاوزا بذلك القطاع االقتصادي 
الذي سجرّل 131 نصا، ويليه القطاع اإلداري واحلقوقي والديين بـ 63 نصا قانونيا، مث القطاع االجتماعي بـ 51 نصا، 

فقطاع الداخلية والبنيات األساسية الذي يرتب يف آخر التصنيف بـ 28 نصا.

د - توزيع النصوص حسب مآل التصويت:
يتبني من خالل رصد موقف مكونات اجمللس السياسية من النصوص القانونية املعروضة، أن 26 من أصل 28 
مقرتح قانون وافق عليها اجمللس خالل هذه الفرتة باإلمجاع، وأن 345 مشروع قانون صورّت عليها أيضا باإلمجاع، 
مقابل 33 مشروع قانون ومقرتحي قانون صورّت عليها اجمللس باألغلبية، مع  اإلشارة إىل أن  مشروعي قانونيني 

صوت عليهما بالرفض.
ومن هنا يتضح أن التوافق حول النصوص القانونية قد أطر العمل التشريعي على الرغم من األغلبية العددية للمعارضة 

بداخل اجمللس، وفق سياسة تشريعية جملسية تتخذ من اجلودة أساسا، ومن حتقيق املصلحة الوطنية للبالد هدفا.  
ومن جانب آخر، تشكل اللجان الدائمة اإلطار املختص لدراسة خمتلف النصوص القانونية وحتضريها للبترّ فيها 
من طرف اجمللس برمته، ويف هذا السياق بلغ عدد اجتماعاهتا خالل هذه الفرتة ما جمموعه 647 اجتماعا، وأخذت 

حيرّزا زمنيا قدرّر بـ  2.129 ساعة عمل، أي مبعدرّل ثالثة ساعات و29 دقيقة لكلرّ اجتماع.
والتعديالت  والطبيعة  العدد  حبسب  عليها  املوافق  القانونية  النصوص  توزيع  املوالية  واملنحنيات  اجلداول  وتبني 
والقطاعات اليت انصبت عليها، ومصدر اإلحالة ومآل التصويت عليها، وكذا احلصيلة اإلمجالية للجان الدائمة من 

حيث عدد االجتماعات وعدد ساعات العمل :

24 
 

َََ اًلعاغ اإلذازي واحللويق وازلًين ة هعا، 51هعا كاهوهَا، مثاًلعاغ الاحامتؾي ة63اًلعاؿاث، ًو

. هعا28ًَبٔثَلعاغ ازلاذََة واًحًِاث ألساس َة يف بٓدص اًخعيَف ة

ت اشلي ًربس هدِجة موكف مىوانث اؾلَس اًس َاس َة من اًيعوض اًلاهوهَة  وخبعوض مبٓل اًخعًو
 ملرتخ كاهون وافق ؿَهيا اؾلَس ذالل ُشٍ اًفرتت ابإلحٌلغ، 28 من ٔبظي 26اؽلـصوضة، ًخخني ٔبن 

مرشوغ كاهون و ملرتيح كاهون ظّوث ؿَهيا 33مرشوغ كاهون ظّوث ؿَهيا ٔبًضا ابإلحٌلغ، ملاتي 345ؤبن

. اؾلَس ابٔلكَحَة، مؽ  اإلصازت ٕاىل ٔبن  مرشوؾي كاهون ظوث ؿَهيٌل ابًصفغ

ا ٌَحّت فهيا  ُشا وابؾخحاز اٌَجان ازلامئة جضلك اإلظاز اـلخط زلزاسة خمخَف اًيعوض اًلاهوهَة وحتضرُي
 احامتؿا ٔبذشث حزّيا 647من ظصف اؾلَس جصمذَ،جتسز اإلصازت اىل ان ؿسذ احامتؿاهتا ذالل فرتت احلعَةل تَف 

.  ذكِلة ًلّك احامتغ29 ساؿة معي، مبـّسل زالزة ساؿاث و2.129سمٌَا كّسز تؼ  
 

وثحني اجلساول اؽلواًَة ثوسًؽ اًيعوض اًلاهوهَة اؽلوافق ؿَهياحبسة اًـسذ واًعحَـة واًخـسًالث 
ت ؿَهيا، ونشا احلعَةل اإلحٌلًَة ٌَجن ازلامئة من  واًلعاؿاث اًيت اهعخت ؿَهيا ومعسز اإلحاةل ومبٓل اًخعًو

  :حِر ؿسذ الاحامتؿاث وؿسذ ساؿاث اًـمي

ؽ  ؿسذ مضاًز
وملرتحاث 

 ؽلعوثاًلواهني ا
ؿَهيا 

اًس ية اًدرشًـَة 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 

ؽ اًلواهني   378 95 79 65 30 68 41مضاًز
ث ملرتحا

اًلواهني 
1 3 2 7 6 9 28 

 406 104 85 72 32 71 42اؾلموغ 
 

 

 

26 
 

ؽلعوث ًيعوض اًلاهوهَة اا
ؿَهيا حبسة اؾلاالث 

اًس ية اًدرشًـَة 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 

 131 24 25 14 10 31 27اؾلال الاكذعاذي 

 51 15 13 7 3 9 4اؾلال الاحامتؾي 
اؾلال اإلذازي واحللويق 

وازلًين 
4 18 9 10 10 12 63 

جمال اًضؤون ازلاذََة 
واًحًِاث ألساس َة 

1 7 5 2  --13 28 

 133 40 37 39 5 6 6جمال اًضؤون اخلازحِة 
 

اًيعوض اًلاهوهَة حبسة 
معسز اإلحاةل ٕاىل مىذة 

اؾلَس 

اًس ية اًدرشًـَة 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 
مضاًزؽ اًلواهني اؽلوذؿة 
ابٔلس حلِة زلى جمَس 

اؽلسدضاٍزن 
27 34 8 6 7 10 92 

ؽ اًلواهني اؿلاةل من  مضاًز
جمَس اًيواة 

14 34 22 59 72 85 286 

ملرتحاث اًلواهني اؽللسمة 
جمَس ٔبؾضاء من ظصف 

اًيواة 
 --3 2 4 3 7 19 

ملرتحاث اًلواهني اؽللسمة 
جمَس ٔبؾضاء من ظصف 

اؽلسدضاٍزن 
1  -- --3 3 2 9 
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25 
 

اًيعوض اًلاهوهَة 
اؽلـسةل وكري اؽلـسةل 

اًس ية اًدرشًـَة 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 

اًيعوض 
اًلاهوهَة 
اؽلـسةل 

ؽ  مضاًز
اًلواهني 

10 13 3 10 11 26 73 

40
6

 

ملرتحاث 
اًلواهني 

 - -- --3 3 2 8 

اًيعوض 
اًلاهوهَة كري 

اؽلـّسةل 

ؽ  مضاًز
اًلواهني 

31 55 27 55 68 69 305 

ملرتحاث 
اًلواهني 

1 3 2 4 3 7 20 

 

اًيعوض اًلاهوهَة 
حبسة اًعحَـة اًلاهوهَة 

اًس ية اًدرشًـَة 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 
ؽ كواهني ثيؼميَة   22 10 3 1 4 2 2مضاًز
ؽ كواهني ابؽلوافلة  مضاًز

َة  ؿىل اثفاكِاث ذًو
6 6 5 39 37 40 133 

ؽ كواهني ؿاذًة   212 42 35 25 18 59 33مضاًز
 28 9 6 7 2 3 1ملرتحاث اًلواهني 

ؽ كواهني اإلظاز   3 1 1-- --  1-- مضاًز
ؽ كواهني ابؽلوافلة  مضاًز

 ؿىل مصاس مي كواهني
 -- --3  --3 2 8 

 

* أنظر الئحة النصوص بالتفصيل الملحق األول الصفحة 275
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26 

 

ؽلعوث ًيعوض اًلاهوهَة اا
ؿَهيا حبسة اؾلاالث 

اًس ية اًدرشًـَة 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 

 131 24 25 14 10 31 27اؾلال الاكذعاذي 

 51 15 13 7 3 9 4اؾلال الاحامتؾي 
اؾلال اإلذازي واحللويق 

وازلًين 
4 18 9 10 10 12 63 

جمال اًضؤون ازلاذََة 
واًحًِاث ألساس َة 

1 7 5 2  --13 28 

 133 40 37 39 5 6 6جمال اًضؤون اخلازحِة 
 

اًيعوض اًلاهوهَة حبسة 
معسز اإلحاةل ٕاىل مىذة 

اؾلَس 

اًس ية اًدرشًـَة 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 
ؽ اًلواهني اؽلوذؿة  مضاًز
ابٔلس حلِة زلى جمَس 

اؽلسدضاٍزن 
27 34 8 6 7 10 92 

ؽ اًلواهني اؿلاةل من  مضاًز
جمَس اًيواة 

14 34 22 59 72 85 286 

ملرتحاث اًلواهني اؽللسمة 
جمَس ٔبؾضاء من ظصف 

اًيواة 
 --3 2 4 3 7 19 

ملرتحاث اًلواهني اؽللسمة 
جمَس ٔبؾضاء من ظصف 

اؽلسدضاٍزن 
1  -- --3 3 2 9 
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27 

 

 

ثعيَف اًيعوض 
اًلاهوهَة حسة مبٓل 

ت  اًخعًو

اًس ية اًدرشًـَة 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 

اإلحٌلغ 

ؽ  مضاًز
كواهني 

35 60 27 61 77 85 345 

ملرتحاث 
كواهني 

1 2 2 7 6 8 26 

ألكَحَة 

ؽ  مضاًز
كواهني 

6 8 3 4 2 10 33 

ملرتحاث 
كواهني 

 --1  - - -1 2 

 

 
 
 
 
 
 

احلعَةل اإلحٌلًَة 
ًـمي اٌَجان ازلامئة 

اًس ية اًدرشًـَة 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 
 732 137 146 102 86 134 127ؿسذ الاحامتؿاث 

 2.209 357 385 380 256 394 437ؿسذ ساؿاث اًـمي 

27 
 

 

ثعيَف اًيعوض 
اًلاهوهَة حسة مبٓل 

ت  اًخعًو

اًس ية اًدرشًـَة 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 

اإلحٌلغ 

ؽ  مضاًز
كواهني 

35 60 27 61 77 85 345 

ملرتحاث 
كواهني 

1 2 2 7 6 8 26 

ألكَحَة 

ؽ  مضاًز
كواهني 

6 8 3 4 2 10 33 

ملرتحاث 
كواهني 

 --1  - - -1 2 

 

 
 
 
 
 
 

احلعَةل اإلحٌلًَة 
ًـمي اٌَجان ازلامئة 

اًس ية اًدرشًـَة 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 
 732 137 146 102 86 134 127ؿسذ الاحامتؿاث 

 2.209 357 385 380 256 394 437ؿسذ ساؿاث اًـمي 
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28 
 

41

68

30

65

79

95

1 3 2
7 6 9

2010 - 2009 2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 2014

المصوت علٌهاعدد مشارٌع و مقترحات القوانٌن
2015إلى غاٌة ٌولٌوز  2009خالل الفترة الممتدة من سنة  

مشارٌع القوانٌن مقترحات القوانٌن

10
13

3

10 11

26

0 0 0
3 3 2

31

55

27

55

68 69

1 3 2 4 3
7

2010 - 2009 2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 2014

معدلةالعدد النصوص القانونٌة المعدلة و غٌر 
2015إلى غاٌة ٌولٌوز  2009خالل الفترة الممتدة من سنة  

مشارٌع القوانٌن المعّدلة مقترحات القوانٌن المعّدلة مشارٌع القوانٌن غٌر المعدلة مقترحات القوانٌن غٌر المعدلة

و ثحني اؽليحيَاث اًخاًَة اًـسذ اإلحٌليل ٌَيعوض اًلاهوهَة اًيت ثسازسِا حسة اًس يواث اًدرشًـَة و ثعيَفِا 
نٌل ثوحض ُشٍ اؽليحيَاث , حسة ظحَـهتا اًلاهوهَة و معسز اإلحاةل و جماًِا اًخيؼميي و مسى دضوؾِا ٌَخـسًي 

 :حعَةل معي اٌَجان ازلامئة ابؾلَس سواء من حِر ؿسذ الاحامتؿاث ٔبو ساؿاث اًـمي 
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29 
 

 

2 2
4

1
3

10

6 6 5

39
37

40

33

59

18

25

35

42

0 1 0 0 1 10 0
3

0
3 21

3 2

7 6
9

2010 - 2009 2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 2014

لنصوص بحسب الطبٌعة القانونٌةتوزٌع ا 

مشارٌع قوانٌن تنظٌمٌة مشارٌع قوانٌن بالموافقة على اتفاقٌات دولٌة
مشارٌع قوانٌن عادٌة مشارٌع قوانٌن اإلطار
مشارٌع قوانٌن بالموافقة على مراسٌم قوانٌن مقترحات القوانٌن

27

31

10

14

25 24

4

9

3

7

13
15

4

18

9 10 10
12

1

7
5

2
0

13

6 6 5

39
37

40

2010 - 2009 2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 2014

النصوص القانونٌة حسب تنظٌمها القطاعًتوزٌع 

االقتصادي المجال االجتماعً المجال والدٌنً والحقوقً اإلداري المجال

األساسٌة والبنٌات الداخلٌة الشؤون مجال الخارجٌة الشؤون مجال
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30 
 

127 134

86
102

146 137

437

394

256

380 385
357

السنة التشرٌعٌة
2010- 2009

السنة التشرٌعٌة 
2011 - 2010

السنة التشرٌعٌة 
2012 - 2011

السنة التشرٌعٌة 
2013 - 2012

السنة التشرٌعٌة 
2014 - 2013

السنة التشرٌعٌة 
2015 - 2014

ن الدائمةاعدد إجتماعات و ساعات عمل اللج

عدد إجتماعات اللجن عدد ساعات 
عمل اللجن

27

34

8 6 7
10

14

34

22

59

72

85

0
3 2 4 3

7

1 0 0
3 3 2

2010 - 2009 2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 2014

عدد النصوص القانونٌة بحسب مصدر اإلحالة إلى مكتب المستشارٌن

مشارٌع القوانٌن المودعة باألسبقٌة لدى مجلس المستشارٌن مشارٌع القوانٌن المحالة من مجلس النواب
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جلسة المساءلة الشهرية الخاصة بتقديم األجوبة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئسس الحكومة
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خورّل الدستور للربملان اختصاصا رقابيا عمل جملس املستشارين على جتسيده من خالل تفعيل األدوات الرقابية 
التقليدية واحلديثة.

تتمثل األدوات  بينما  احلقائق،  الشفهية والكتابية، وجلان تقصي  التقليدية يف األسئلة  الرقابية  األدوات  تتجلى 
الرقابية احلديثة مبقتضى دستور 2011 يف اجللسة الشهرية املخصصة ملساءلة رئيس احلكومة حول السياسة العامة، 
ومناقشة  احلكومة،  لعمل  املرحلية  واحلصيلة  وتقييمها،  العمومية  السياسات  ملناقشة  املخصصصة  السنوية  واجللسة 

تقارير املؤسسات واهليئات الوطنية. 

فضال عن ذلك، تتمتع اللجان الدائمة باختصاصات رقابية طبقا ملا تنص عليه أحكام الفصل 102 من الدستور، 
والنظام الداخلي جمللس املستشارين.  

1( األسئلة:
ينص الدستور يف فصله 100 على أنه ختصص باألسبقية جلسة يف كلرّ أسبوع ألسئلة أعضاء جملسي الربملان 

وأجوبة احلكومة.

األسئلة الشفوية:  ▪

سجلت احلصيلة اإلمجالية لألسئلة الشفوية طرح 4371 سؤاال خالل الفرتة املمتدة من افتتاح دورة أكتوبر 2009 
إىل غاية متم دورة أبريل 2015، أجابت احلكومة على 2887 منها، أي ما يشكل نسبته 66 %.

وانسجاما مع تركيبة اجمللس اليت تتشكل أساسا من ممثلي اجلماعات احمللية وممثلي الغرف املهنية وممثلي املأجورين، شكلت 
األسئلة املوجهة للقطاعات االقتصادية واالجتماعية والشؤون الداخلية أكثر من 80 % من جمموع األسئلة املطروحة. 

عامة،  جلسة   179 الشفوية  لألسئلة  املخصصة  الوالية  هذه  خالل  األسبوعية  اجللسات  عدد  بلغ  ولقد 
مقابل123جلسة تشريعية،أي بنسبة 48 % من جمموع اجللسات العامة اليت وصل عددها اإلمجايل إىل 372 جلسة.

األسئلة الكتابية:  ▪

 بلغت احلصيلة اإلمجالية طرح 990 سؤاال كتابيا، منها 219 سؤاال يف اجملال االقتصادي، و264 سؤاال يف اجملال 
االجتماعي، و156 سؤاال يف اجملال احلقوقي واإلداري والديين، و336 سؤاال يف جمال الشؤون الداخلية، و15سؤاال 
يف جمال الشؤون اخلارجية، ولقد أجابت القطاعات الوزارية املختلفة على 644 من جمموع األسئلة، أي مبا نسبته 

حوايل 65 %.
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هذا، وتبني اجلداول واملبيانات املوالية احلصيلة اإلمجالية لعدد األسئلة الشفوية والكتابية وتصنيفها حسب اجملاالت:
األسئلة الشفوية حسب الدورات 2009 - 2015

األسئلة الكتابية حسب الدورات 2009 - 2015
269 

 

– حسة ازلوزاث – ٕاحعاء ًٔلس ئةل اًضفَِة 

ٍلوغ ألس ئةل اؾلاتة 
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ٍلوغ ألس ئةل اؽلعصوحة 
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ي  423 256  2010ذوزت ٔبجًص
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 2010ذوزت ٔبنخوجص  327

2010-2011 
ي  293 231  2011ذوزت ٔبجًص
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 2011ذوزت ٔبنخوجص  315
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ي  270 230  2012ذوزت ٔبجًص

562 
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 2012  ٔبنخوجصذوزت 406

2012-2013 
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506 
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2013-2014 
ي  413 267  2014ذوزت ٔبجًص

511 
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738 
 2014ذوزت ٔبنخوجص  402

2014-2015 
ي  336 247  2015ذوزت ٔبجًص

2887 4371 
اًس يواث اًدرشًـَة 

2009-2015 
 

 2015-2009 ًٔلس ئةل اًىذاتَة ٕاحعاء
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 2009ذوزت ٔبنخوجص  43

2009-2010 
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ي  53 27  2013ذوزت ٔبجًص
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 2015-2009ٍلوغ اًس يواث اًدرشًـَة  990 644
. اًفصق تني ؿسذ ألس ئةل اؽلعصوحة واؾلاتة ذالل تـس ازلوزاث ًـزى ٕاىل اإلخاتة ؿىل ٔبس ئةل مذحلات من ذوزاث ساتلة ؾن ازلوزت اؽلـيَة: مَحوػة
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33 
 

31%

29%

14%

23%

3%

النسب المئوٌة لتوزٌع األسئلة الشفوٌة المطروحة حسب المجاالت
  2015 - 2009ة خالل الوالٌ 

المجال االقتصادي المجال االجتماعً المجال اإلداري والحقوقً والدٌنً

مجال الشؤون الداخلٌة والبنٌات األساسٌة مجال الشؤون الخارجٌة

ة واًىذاتَة وثعيَفِا حسة اؾلاالث،ؤبحوتة  حني اجلسول اؽلوايل احلعَةل اإلحٌلًَة ًـسذ ألس ئةل اًضفًو ُشاًو

. احلىومة ؿَهيا

احلعَةل اإلحٌلًَة ذالل اًوالًة 
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 644 990 2887 4371اًخـساذ اًوكي 

ة 
حس

ف 
عيَ

ًخ ا
ث 

اال
اؾل

 160 219 885 1354اؾلال الاكذعاذي 
 175 264 932 1262اؾلال الاحامتؾي 

 124 156 418 610اؾلال احللويق واإلذازي وازلًين 
 177 336 577 1027جمال اًضؤون ازلاذََة 
 8 15 75 118جمال اًضؤون اخلازحِة 

  65 66  (%)  اإلخاتةوس حة 
 

ة حسة اًلعاؿاث ة واًىذاتَة اؽلعصوحة ابًًسة اؽلئًو حني اًصمسني اؽلحَاهَة اًخاًَني ثوسًؽ ألس ئةل اًضفًو :  ًو
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توزيع األسئلة الشفوية و الكتابية بحسب القطاعات
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اإلحاطة علما بقضية طارئة:  ▪

متيز النظام الداخلي للمجلس لسنة 1998 يف إطار جلسات األسئلة الشفوية، بتنصيصه يف املادة 128 على آلية 
رقابية كانت ختول لرؤساء الفرق عند بداية كل جلسة احلق يف التدخل إلحاطة اجمللس علما بقضية طارئة يف مدة 

التتجاوز 3 دقائق. 

وكان هذا اإلجراء موضوع نقاش دستوري مابني احلكومة واجمللس مت احلسم فيه مبقتضى قرار اجمللس الدستوري  
رقم 14/938 يف 16 شعبان 1435 املوافق لـ 14 يونيو 2014، الذي قضى بعدم موافقة هذا املقتضى ألحكام 

الدستور اجلديد.

ولقد وصل عدد طلبات اإلحاطة خالل الفرتة املمتدة من أكتوبر 2009 إىل أبريل 2014 تاريخ وقف العمل 
هبذه اآللية- ما جمموعه 703 إحاطة، استغرقت يف جمموعها 43 ساعة و7 دقائق، وتراوحت النسبة املئوية من جمموع 
احلصة الزمنية املخصصة لألسئلة الشفوية ما بني 15 % خالل دورة أكتوبر 2011 كأعلى نسبة و1.7% خالل 

دورة أبريل 2014 كأدىن نسبة. 
34 

 

22%

27%

16%

34%

1%

النسب المئوٌة لتوزٌع األسئلة الكتابٌة المطروحة حسب المجاالت
2015إلى غاٌة ٌولٌوز  2009خالل الفترة الممتدة من سنة   

المجال االقتصادي المجال االجتماعً المجال اإلداري والحقوقً والدٌنً

مجال الشؤون الداخلٌة والبنٌات األساسٌة مجال الشؤون الخارجٌة

 

 اإلحاظة ؿٌَل تلضَة ظازئة :

ة ؾلَس اؽلسدضاٍزن كدي ثـسًي اًيؼام ازلاذًل وما ثالٍ من ظسوز  متزيث خَساث ألس ئةل اًضفًو
،ابؽللذىض اؽليعوض 2014 ًوهَو 14 اؽلوافق ل 1435 من صـحان 16 يف 938/14كصاز اؾلَس ازلس خوزي زمق 

، واشلي اكن خيول ًصؤساء اًفصق احلق 1998 من  اًيؼام ازلاذًل ؾلَس اؽلسدضاٍزن ًس ية 128ؿَََ يف اؽلاذت  

.   ذكائق3ؾيس تساًة لك خَسة اًخسذي الحاظة اؾلَس ؿٌَل تلضَة ظازئة يف مست الثخجاوس 

واكن ُشا اإلحصاء موضوغ هلاص ذس خوزي ماتني احلىومة واًربؽلان مت احلسم فَِ مبلذىض كصاز اؾلَس 

. ازلس خوزي اشلي كضىحـسم موافلهتٔلحاكم ازلس خوز اجلسًس
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توزيع عدد "اإلحاطات علما بقضية طارئة" حسب الفرق البرلمانية

35 
 

لس وظي ؿسذ ظَحاث اإلحاظة ذالل اًفرتت اؽلمخست من ٔبنخوجص  ي 2009ًو اتزخي وكف  –2014 ٕاىل ٔبجًص
ة 7 ساؿة و43 ٕاحاظة، اس خلصكت يف ٍلوؾِا 703ما ٍلوؿَ  - اًـمي هبشٍ الًَٓة  ذكائق، وحصاوحت اًًس حة اؽلئًو

ة ما تني   ٔكؿىل وس حة  و 2011 ذالل ذوزت ٔبنخوجص % 15من ٍلوغ احلعة اًزمٌَة اـلععة ًٔلس ئةل اًضفًو

ي1.7%  . ٔكذىن وس حة2014 ذالل ذوزت ٔبجًص

 

 

ثوسًؽ ؿسذ اإلحاظاث ؿٌَل تلضَة ظازئة حسة اًفصق اًربؽلاهَة 

 2009ٔبنخوجص 
- 
ي   2014ٔبجًص

ق  فًص
 ةلألظا

واؽلـادضت 

ق  اًفًص
الاس خلاليل 

ٌَوحست 
 واًخـاذًَة

ق  اًفًص
 احلصيك

ق  فًص
اًخجمؽ 
اًوظين 
 ًٔلحصاز

ق  فًص
الاحتاذ 

 ازلس خوزي

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق  فًص
اًخحاًف 
 الاصرتايك

ق  اًفًص
اًفسزايل 
ٌَوحست 

 وازلميلصاظَة

ق  فًص
اًخجمؽ 

ازلس خوزي 
 اؽلوحس

 42 110 70 72 56 41 88 108 116 اإلحاظاثؿسذ 

 703 اؾلموغ
 

  (%)  اًضفوًةألس ئةلحعة من اًًس حة اؽلست اؽلس خلصكة  اإلحاظاثؿسذ ازلوزت 
 10.5 ذ 01 ش05 82 2009ٔبنخوجص 

ي  11 ذ 10 ش05 77 2010ٔبجًص
 13 ذ 49ش 04 59 2010ٔبنخوجص 

ي  11 ذ 44ش 04 74 2011ٔبجًص
 15 ذ 02ش 04 61 2011ٔبنخوجص 
ي   9 ذ 47ش 04 83 2012ٔبجًص

 6 ذ 42ش 04 84 2012ٔبنخوجص 
ي   9 ذ 45ش 05 98 2013ٔبجًص

 5 ذ 35ش 03 61 2013ٔبنخوجص 
ي   1.7 ذ 12ش 01 24 2014ٔبجًص

--- ذ  07ش 43 703 اؾلموغ

ويبني اجلدوالن التاليان توزيع اإلحاطات علما حبسب الدورات والفرق :

توزيع عدد "اإلحاطات علما بقضية طارئة" حسب الدورات
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--- ذ  07ش 43 703 اؾلموغ
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ويربز املبيان التايل النسب املئوية لإلحاطات علما بقضية طارئة حسب الفرق الربملانية:

الجلسات الشهرية :  )2
انطالقا من 03 يوليوز 2012، شرع  جملس املستشارين يف عقد جلسات املساءلة الشهرية طبقا ألحكام دستور 
2011  الذي نص يف الفقرة الثانية من الفصل  100 على أنه  " تقدم األجوبة على األسئلة املتعلقة  بالسياسة العامة 

من قبل رئيس احلكومة، وختصص هلذه األسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم األجوبة عنها أمام اجمللس الذي يعنيه 
األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحالة األسئلة على رئيس احلكومة ."

ولقد أقر النظام الداخلي للمجلس بناء على قرار اجمللس الدستوري عدد 924/13 بتاريخ 22 غشت 2013 مبدأ 
التوزيع املتكافئ للوقت بني اجمللس الربملاين واحلكومة، كما أقر نفس املبدأ بني األغلبية واملعارضة.

قبل رئيس احلكومة  العامة من  بالسياسة  املتعلقة  بتقدمي األجوبة  الشهرية اخلاصة  املساءلة  تناولت جلسات  و 
املواضيع التالية :

36 
 

 

 

 

 

ربس اؽلحَان اًخايل اًًسة  ةًو :  ًإلحاظاث ؿٌَل تلضَة ظازئة حسة اًفصق اًربؽلاهَةاؽلئًو

 

 :ازلوز اًصكايب ٌَجان اًربؽلاهَة  (2

ٍمتثي ازلوز اًصكايب ٌَجان اًربؽلاهَةيف ٕاماكهَة ثددؽ وثلِمي وٕاتساء الاكرتاحاث اإلسرتاثَجَة ًضٌلن جناؿة 

اًفـي اًخستريي ـلخَف اًربامج واًس َاساث اًلعاؾَة، من ذالل خَساث الاس امتغ ٌَوسزاء ومسؤويل اؽلصافق 
اًـمومِة ، واًلِام ابؽلِام الاس خعالؾَة، ونشا من ذالل جضىِي اٌَجان اًيَاتَة اؽلؤكذة  ًخليص احللائق مثي 

ق واًخعسٍص  . اٌَجية اؽلىوهة  ًخليص احللائلحول مىذة اًدسًو
حني اجلسول ٔبسفهل مواضَؽ خَساث الاس امتغ ٌَوسزاء واًزايزاث اؽلَساهَة اؽليؼمة من كدي اٌَجان  ًو

. ازلامئة

16%

10%

13%

6%

8%
15%

10%

16%

6%

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االشتراكً الفرٌق الحركً

فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة

فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة فرٌق التجمع الدستوري الموحد
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 ث.ز اتزخي اجلَسة  اجلَسةحماوز

 اسرتاثَجَة احلىومة يف جمال حمازتة اًصصوت وختََق احلَات اًـامة 

 ألسمة الاكذعاذًة اًـاؽلَة واهـاكساهتا ؿىل الاكذعاذ اًوظين 

 الاس خحلاكاث الاهخزاتَة اؽللدةل 

 01 2012 ًوًَوس 03

 02 2012 قضت 08 ٔبُساف ألًفِة ٌَخمنَة، احلعَةل والٓفاق 

 03 2012 هوهرب 07 اًيلي تني اهخؼازاث اؽلواظن وٕاهصاُاث اًواكؽ وزُاانث اًخحسًر 

ما يه س َاسة احلىومة ٌَهنوط ابًلعاغ اًفاليح وثبَُٔهل من ٔبخي : ألمن اًلشايئ 
 حتلِق الانخفاء اشلايت

 04 2012 ذحٌرب 07

 05 2013 ًياٍص 09 اًخلاؿس تني ذميومة ألهؼمة وحمسوذًة اًخلعَة 

ة ٌسلوةل تني مذعَحاث اًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة وٕاهصاُاث اًواكؽ    06 2013 فرباٍص 12 اًس َاسة اًـلاًز

 07 2013 ماي 08 ٔبوضاغ اؽللازتة اؽللميني يف اؽلِجص تني ضٌلانث اًلاهون واًواكؽ 

 08 2013 ًوهَو 19 اًلعاء اًلاتوي وٕاؿساذ اًرتاة اًوظين 

ص اًس َاساث اؽلخـَلة ابالسدامثز واًعياؿة واًخجازت واخلسماث   09 2013 ًوًَوس 17 ثعٍو

 10 2013 ذحٌرب 25 اؽلسبةٔل الاحامتؾَة يف اًربامج واًس َاساث احلىومِة 

 اًس َاسة احلىومِة يف جمال مٌاد ألؾٌلل 

 اًس َاسة احلىومِة يف جمال اًدضلَي 
 11 2014 فرباٍص 12

ي 30 اًِجصت واًخيلي   12 2014 ٔبجًص

 كضااي واهخؼازاث اؽلصٔبت اؽللصتَة يف جصامج وس َاساث احلىومة 

 ثستري احلىومة ؾلال اؽلاء واًعاكة 
 13 2014 ًوهَو 17

 14 2014 ذحٌرب 03 ٕاصاكالث الاسدامثز وزُاانث اؿلافؼة ؿىل ثيافس َة اؽللاوةل واًلسزت اًرشائَة ٌَمواظيني 

احلعَةل والٓفاق؛ : اثفاكِاث اًخحاذل احلص 

وضـَة سانية اًـاػل اًلصوي واؽلياظق اجلحََة؛  

ص ُشا   ٔبي س َاسة معومِة ٌَحىومة يف اًلعاغ اًفاليح، وما يه ثساتري احلىومة ًخعٍو
اًلعاغ، وما يه ٕاحصاءاهتا ًخحلِق ألُساف والاسرتاثَجَاث جلـي ُشا اًلعاغ زافـة 

". ًخمنَة اًفالحة واًـاػل اًلصوي

 15 2015ًوهَو  10
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3( الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية:
يشكل االختصاص الربملاين يف جمال تقييم السياسات العمومية، اهلادف إىل استقراء فعالية السياسات العمومية 
عرب إجراء موازنة بني األهداف املسطرة والوسائل املستعملة والنتائج احملققة، أحد أهم املستجدات الواردة يف دستور 
2011، اليت تدل على التطور الوظيفي احلاصل يف الشأن الربملاين، ابتغاء جعل املؤسسة الربملانية فاعال أساسيا يف 

السياسات العمومية للدولة.

ويف هذا الصدد، أكد جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل و أيده على أنه : "وتعميقا لدور البرلمان في 
ما  وهو  العمومية،  السياسات  تقويم  مهمة  ليتولى  دستوريا،  تدعيمه  تم  فقد  الحكومة،  مراقبة  مجال 

البرامج في الوقت  يفتح آفاقا واعدة أمام إمكانية إدخال التعديالت المالئمة والضرورية على 

المناسب، وذلك من أجل ضمان حسن سيرها وإنجاحها".

وتبعا ملا تتسم به الوالية احلالية من طابع تأسيسي، ومن أجل  ترسيخ قواعد ومساطر إنزال مجيع املستجدات 
الربملانية الدستورية، بادر جملس املستشارين يف أول مترين له لتقييم السياسات العمومية إىل التحضري للجلسة السنوية 
الفرق  نقاش بني  بعد  2014-2015، حيث وقع االختيار  التشريعية  السنة  أكتوبر من  انطالقا من مستهل دورة 
الوثيق  لراهنيته والرتباطه  اجلهوية"  التنمية  الرتابية ومتطلبات  "احلكامة  النواب، على موضوع  وبالتنسيق مع جملس 

برتكيبة واختصاصات جملس املستشارين. 

واستنادا إىل مبدأ التمثيل النسيب، مت تشكيل جمموعة موضوعاتية مؤقتة تألفت من 15 عضوا ميثلون مجيع املكونات 
السياسية للمجلس، من أجل اختاذ الرتتيبات املنصوص عليها يف النظام الداخلي جمللس املستشارين للتحضري للجلسة 

السنوية وإعداد تقرير متكامل يف املوضوع.

  واستندت اجملموعة يف هذا الصدد على النصوص القانونية املؤطرة، واملتمثلة يف الدستور والنظام الداخلي وقرارات 
املتعلقة  اإلجرائية  خطواهتا  اجملموعة  استلهمت  للجودة  وتوخيا  العمل.  برنامج  وضع  أجل  من  الدستوري  اجمللس 
مبنهجية العمل من التجارب الدولية الرائدة من جهة، ومن املعايري الدولية املعمول هبا من لدن هيئة األمم املتحدة يف 

جمال تقييم السياسات العمومية من جهة أخرى. 

وشكلت العالقة مع املؤسسات الدستورية ومؤسسات احلكامة، أحد أهم الدعامات يف إجناز عملية التقييم، 
وذلك من خالل الدراسات واآلراء املنجزة من لدهنا من أجل دعم اجمللس يف هذه املهمة .
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ومتكنت اجملموعة املوضوعاتية بعد عدة اجتماعات تأطريية، من إيداع تقريرها أمام مكتب اجمللس طبقا ملا ينص 
عليه النظام الداخلي ليتوج مسار اشتغاهلا بانعقاد اجللسة السنوية للتقييم بتاريخ 23 يوليوز 2015 ، اليت حضرها 
الداخلية، والتعمري واعداد الرتاب الوطين، والسكىن وسياسة املدينة، والتجهيز والنقل واللوجستيك،  السادة وزراء 

والوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة.

4( الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة :

تفعيال ملقتضيات دستور2011، وألول مرة يف ظل الدستور اجلديد قام رئيس احلكومة مببادرة منه، بتاريخ 08 
يوليوز 2014، يف إطار جلسة عامة مشرتكة بني جملسي الربملان بعرض احلصيلة املرحلية لعمل احلكومة أمام الربملان، 
ولقد أعقب ذلك عقد جلستني ملناقشة العرض املذكور من قبل الفرق واجملموعات الربملانية، تلتهما جلسة لتقدمي 

الرد على املداخالت املذكورة بتاريخ 22 يوليوز من نفس الشهر.

ولقد مت عقد اجللسات املذكورة استنادا إىل مقتضيات الفقرة األوىل من الفصل 101 من الدستور، واملادة 237 
 8 اجللسات  النواب، واستغرقت  الداخلي جمللس  النظام  178 من  واملادة  املستشارين،  الداخلي جمللس  النظام  من 
ساعات و30 دقيقة، كان نصيب احلكومة منها 3 ساعات و18 دقيقة، يف حني تقاسم اجمللسان احلصة املتبقية 

املتمثلة يف 5 ساعات و12 دقيقة.

      هذا، وجيدر التذكري أن اجللسات العامة الرقابية تشكل أولوية ضمن جدول أعمال اجمللس، و يرصد اجلدول 
التايل توزيع اجللسات العامة اليت عقدها جملس املستشارين:
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 اجلَساث
اًـامة 

 اًس ية اًدرشًـَة
اًًس حة 

 اؽلئوًة
(%) 

اؾلموغ  2009 
- 

2010 

2010 
- 

2011 

2011 
- 

2012 

2012 
 -

2013 

2013 
 -

2014 

2014 
 -

2015 

 123 33 23 22 22 19 18 19 خَساث اًدرشًؽ

 179 48 32 31 31 29 27 29 خَساث ألس ئةل

ة اؽلخـَلة  اجلَساث اًضًِص
 اًـامة  ابًس َاسة

- - 3 07 04 02 4,5 16 

ثلاٍزص اؽلخـَلة ةاجلَساث 
اؽلؤسساث واًَِئاث اؽلضاز 

 148. ف)ٕاٍهيا يف ازلس خوز 
 (160و

- - - - 03 03 1,5 6 

حلعَةل  اـلععة لاجلَساث
 اؽلصحََة ًـمي احلىومة

- - - - 04 0 1 4 

ة اـلععة  اجلَساث اًس يًو
ؽلياكضة اًس َاساث اًـمومِة 

 وثلِميِا
0 0 0 0 0 1 0,5 1 

 43 11 4 07 06 11 5 10 خَساث خمخَفة

 65 71 66 62 50 58 اؾلموغ
اًًس حة حسة اًس يواث  372 100

  (%)اًدرشًـَة
15,5 13,5 16,5 18 19 17,5 
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5(  الدور الرقابي للجان البرلمانية :

يتمثل الدور الرقايب للجان الربملانية يف إمكانية تتبع وتقييم وإبداء االقرتاحات الرامية إىل لضمان جناعة الفعل 

التدبريي ملختلف الربامج والسياسات القطاعية، من خالل جلسات االستماع للوزراء ومسؤويل املرافق العمومية ، 

والقيام باملهام االستطالعية، وكذا من خالل تشكيل اللجان النيابية املؤقتة لتقصي احلقائق على غرار اللجنة املكونة  

حول مكتب التسويق والتصدير.

46 
 

 

ن يف اجلَساث اًـامة  (6 : ضحط حضوز اؽلسدضاٍز
 من اًيؼام ازلاذًل ؾلَس اؽلسدضاٍزن، 163 و162 من ازلس خوز واؽلاذثني 69ظحلا ؽللذضَاث اًفعي 

ابرش مىذة جمَس اؽلسدضاٍزن ثعحَق اإلحصاءاث  اًلاهوهَة اًصامِة ٕاىل ضحط حضوز اًساذت اؽلسدضاٍزن 
ٔلصلال اجلَساث اًـامة، وفق ملازتة جتمؽ تني اًخبٔظري اًلاهوين ؽلساظص احلضوز و ثعحَق اجلزاءاث ؾيس 

الاكذضاء، هخجت ؾهنا اختار كصاز ثيؼميَفي اؽلوضوغ ، وتني اًخحفزي من ذالل ذمع اجلواهة اؽلخـَلة ابًخيلي 

. واإلًواء ابًـامصة

 وكس متزّي معي اؽلىذة يف ُشا اًعسذ ابًخسزح يف ثعحَق اًخساتري اًلاهوهَة اؽليعوض ؿَهيا، ورضل ؿرب 
اًحسء تخحسُس مجَؽ فـاًَاث اؾلَس تبمٔهَة احلضوز، وال س امي من ذالل مصاسةل اؽلخلَحني مهنم ؾن ٔبصلال 

 مسدضازا، وتـس رضل مت اًرشوغ يف كصاءت ٔبسٌلء 73، واًحاًف ؿسذمه 2014 ذحٌرب 11اجلَساث اًـامة مٌش 

33%

48,12%

4,30%

1,61%

1,08%
0,27%

11,56%

توزٌع الجلسات العامة المنعقدة
2015إلى ٌولٌوز  2009أكتوبر خالل الفترة الممتدة من  

جلسات التشرٌع جلسات األسئلة

الجلسات الشهرٌة المتعلقة بالسٌاسة العامة الجلسات المتعلقة بتقارٌر المؤسسات والهٌئات الدستورٌة

الجلسات المخصصة للحصٌلة المرحلٌة لعمل الحكومة الجلسات السنوٌة المخصصة لمناقشة السٌاسات العمومٌة و تقٌٌمها

جلسات مختلفة
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 اًلعاغ
خَساث الاس امتغ ٌَوسزاء مواضِـؽ 

ن  اؽليؼمة من ظصف اٌَجان ازلامئة مبجَس اؽلسدضاٍز

 الاحامتؾي

س احللوق ألساس َة ًٔلحصاء واؽلوػفني يف اًـمي واٍهنوط ابذلاًة الاحامتؾَة؛   حىٌص

 معي اًعيسوق اًوظين ٌَضٌلن الاحامتؾي؛ اسرتاثَجَة 

ثعحَق كاهون اًضلي وكاهون اًعيسوق اًوظين ٌَضٌلن الاحامتؾي؛  

ألوضاغ الاحامتؾَة ومعََة اؽللاذزت اًعوؾَة، وما ثـصفَ رشنة اخلعوظ اؽلَىِة اؽللصتَة من  

مضالك؛ 

احللوق اؽلىدس حة ًٔلحصاء واؽلوػفني واٍهنوط ابذلاًة الاحامتؾَة؛  

ثلِمي هخاجئ امذحاانث صِاذت اًحاكًوزاي؛  

 واًلصازاث اًيت ظاحدخَ، ؤبحواء اًخوحص واًيلاص تني 2012/2013ازلدول اؽلسزيس ؽلومس  

اًوسازت اًوظَة واكفة رشاكهئا اؽلـيَني؛ 

اًلمية اًـَمَة ٌَضواُس اًوظيَة وذاظة صِاذت اًحاكًوزاي ونشا جماهَة اًخـَمي؛  

غ ؾن فلسان اًضلي دلَؽ اؽلس خحلني؛   ذزاسة موضوغ ثـممي الاس خفاذت من اًخـًو

مٌاكضة موضوغ وضـَة موػفي كعاغ اًـسل؛  

زفؽ ازلمع ؾن اًحزٍنن واًفِول؛  

واكؽ هصت اًلسم واإلكعاء اؽلحىص ٌَميخرة اًوظين اؽللصيب ًىصت اًلسم من ٕاكعائَاث ٔكش  

لِا ًٔلدم  ؛ 2012ٕافًص

ثسازش ألوضاغ اؽلاًَة ٌَجامـة اؽللصتَة ًىصت اًلسم؛  

وضـَة رشنيت كٌايت اًلعة اًـمويم ألوىل واًثاهَة واًـامَني فهيٌل وبٓفاق ٕاظالخ اإلؿالم  

اًـمويم؛ 

أ - فيما يتعلق بجلسات االستماع:
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الاكذعاذي 

واؽلايل 

ثستري وحعَةل معي مؤسسة ظيسوق اإلًساغ واًخستري، وفـاًَة ثسذالثَ يف الاكذعاذ  
اًوظين؛ 

احامتغ مضرتك تني جلييت اؽلاًَة مبجَس اؽلسدضاٍزن وجمَس اًيواة ًالس امتغ ومٌاكضة ؾصط  
ذالل ست ٔبصِص  ،2014ًس ية  اًس َس وسٍص الاكذعاذ واؽلاًَة حول ثيفِش كاهون اؽلاًَة

ألوىل؛ 
ة؛    اؽلحاذالث اًخجاًز
اًس َاحة ازلاذََة؛  
اؽلضالك اًيت ثـاين مهنا اؽلوائن اؽللصتَة؛  
وضـَة اؽلىذة اًوظين ٌَىِصابء واؽلاء اًعاحل ٌَرشة ؛  
ا ؿىل اًلعاغ اًفاليح؛   سري اؽلومس اًفاليح وخمَفاث اًفِضاانث وثبٔزرُي
؛ " مصىس اؽللصة"اسرتاثَجَة وجصانمج معي رشنة اس خلالل اؽلوائن  
 مسى احرتام احلىومة ًالًزتاماث اؽليعوض ؿَهيا يف ثلٍصص جلية اؽلاًَة اؽلخـَق مبسوهة اًسري؛ 
اًخحضري ًخيفِش مسوهة اًسري؛  
اًيلي ؿرب اًعصق ابًـاػل اًلصوي؛  
مٌجزاث وجصانمج معي اؿلامك اؽلاًَة؛  
اًخمنَة يف اًـاػل اًلصوي؛  
اؽللاًؽ، زدط حصف اًصمال؛ : امذَاساث وزدط الاس خلالل اًيت متيحِا وسازت اًخجِزي واًيلي 
زدط اًيلي؛ : امذَاساث وزدط الاس خلالل اًيت متيحِا وسازت اًخجِزي واًيلي 
ؽ يف جمال   وضـَة مؤسسة اًـمصان والادذالالث واؽلضالك اًيت ثـصفِا ٍلوؿة من اؽلضاًز

اإلساكن؛ 
س َاسة اؽلسًية؛  
مضالك ثستري اؽلطل اخلاض ٌسلوةل؛  
اؽلضالك اًيت ًـاين مهنا اًلعاغ اًسىيك؛  
؛ 2012الاكذعاذ اؽللصيب ذالل اًيعف ألول وبٓفاق هناًة  
مٌاكضة اًخساتري اًيت اختشهتا احلىومة حصاء اًؼصفِة الاكذعاذًة واؽلاًَة اًوظيَة ٌَحس من ثفامق  

 من اًلاهون اًخيؼميي ًلاهون اؽلاًَة؛ 45مس خوى جعز اؽلزياهَة ثعحَلا ؽللذضَاث اؽلاذت 
هل اىل مِياء حصفهييي وس َايح؛   ٕاؿاذت ثوػَف ٔبوضعة اؽلَياء اًلسمي لأكذٍص تخحًو
اًلصاز اؽلفاحئ ٌَحىومة اًلايض إبًلاء ذمع اًحزٍنن اؽلمخاس واًفِول؛  
ٕاظالخ ظيسوق اؽللاظة، وثسازش ثبٔزري اًزايذت ألذريت يف ٔبسـاز اؿلصوكاث ؿىل احلَات اًـامة  

. ٌَمواظيني
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 اًزايزاث اؽلَساهَة :

تعيجة؛ " زوهو" سايزت مِساهَةؾلمؽ ظياؿة اًس َازاث  

حىة ؛   سايزت مِساهَة ٌَمصهة اًعياؾي واؽليجمي ٌَفوسفاظ خبًص

سايزت مِساهَة ٕاىل ملص اؾلَس الاسدضازي حللوق اإلوسان؛  

 سايزت اس خعالؾَة ؽلواكؽ اًلواث اؽلسَحة اؽلَىِة اؽلصاتعة ابٔلكاًمي اجليوتَة؛ 

سايزت مِساهَة جلامـة س َسي َلس جن ؾحس ظل تفاش؛  

سايزتمِساهَةٌَمصنز الاسدضفايئ اجن سٌُا ابًصابظ؛  

سايزت مِساهَة ٌَمصنز اجلامـي احلسن اًثاين تفاش؛  

ازلتَومايس 
 واًس َاسة

 ألمٌَة

احامتغ مضرتك تني جلييت اخلازحِة مبجَس اؽلسدضاٍزن وجمَس اًيواة ؽلياكضة بٓدص  
مس خجساث كضَة اًوحست اًوظيَة؛ 

ثعوزاث ألوضاغ يف اًـصاق و ًَخِا؛  

ثسازش مس خجساث وثعوزاث  كضَة اًوحست اًرتاتَة؛  

لِا؛   مٌاكضة اًخعوزاث احلاظةل يف اًـاػل اًـصيب والس امي يف مٌعلة صٌلل ٕافًص

ثسازش موضوغ  ذدول اؽللصة ٕاىل جمَس اًخـاون اخلََجي؛  

 ذزاسة هخاجئ اًزايزاث اًيت كام هبا وسٍص اًضؤون اخلازحِة واًخـاون ًلك من اجلزائص وٕازَوتَا؛ 

ة اؽللصة مبجَس ألمن وذوزُا يف ذسمة اًلضااي اًوظيَة واًـصتَة؛   ثسازش ؾضًو

ة وهخاجئ مفاوضاث    ؛"مهناست" ثسازش موضوغ فذح احلسوذ اؽللصتَة اجلزائًص

لِة؛   ثفـَي ذوز ازلتَوماس َة اؽللصتَة يف اًلازت اإلفًص

اًوضـَة ألمٌَة تحالذان؛  

. ثيايم ػاُصت اًـيف ابجلامـة اؽللصتَة 

 احللويق

وضـَة حلوق اإلوسان ؿىل ضوء ألحساج اًيت ؾصفهتا تـغ اؽلسن اؽللصتَة؛  

مٌاكضة كضااي مصثحعة تلعاغ حتسًر اًلعاؿاث اًـامة؛  

ؽ اًعصق اًس َازت واًلعاز فائق اًرسؿة؛  ىزغ  اؽلَىِة ٌَميفـة اًـمومِة ابًًس حة ؽلضاًز

اًخساول يف تـغ كضااي اًـسل؛  

 ب - فيما يتعلق بالزيارات الميدانية:
 ▪ زيارة ميدانية جملمع صناعة السيارات " رونو" بطنجة؛

 ▪ زيارة ميدانية للمركب الصناعي واملنجمي للفوسفاط خبريبكة ؛
  ▪ زيارة ميدانية إىل مقر اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان؛

 ▪ زيارة استطالعية ملواقع القوات املسلحة امللكية املرابطة باألقاليم اجلنوبية؛
 ▪ زيارة ميدانية جلامعة سيدي حممد بن عبد اهلل بفاس؛
 ▪ زيارة ميدانية للمركز االستشفائي ابن سينا بالرباط؛



Ì{{{e^{{{ŒÜ÷]<ÖÁ{{v{{⁄

109

  ▪ زيارة ميدانية للمركز اجلامعي احلسن الثاين بفاس؛
 ▪ زيارة عمل إىل تركيا من 24 إىل 27 أبريل 2013 لإلطالع على جتربتها يف جمال تدبري املالية العامة، مبناسبة  

إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية باملغرب؛
  ▪ زيارة عمل إىل بريطانيا من 28 إىل 31 أكتوبر 2013 لإلطالع على جتربتها يف جمال املراقبة املالية للربملان 

للحكومة ؛
▪ زيارة ميدانية لورش أشغال توسعة مطار مراكش املنارة؛

▪ زيارة ميدانية لورش األشغال مبطار فاس – سايس ومرافق أخرى؛
▪ زيارة ميدانية إىل املركز الوطين للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛

▪  زيارة ميدانية مليناء الدار البيضاء مبناسبة الذكرى املئوية إلنشائه،وللتعريف بنشاط إدارة اجلمارك والوقوف 
على ظروف سري عمليات االسترياد والتصدير؛

▪  زيارة ميدانية لورش األشغال القائمة بسد وجلة السلطان بإقليم اخلميسات؛

▪  زيارة ميدانية للقطب املايل للدارالبيضاء.

 ج - فيما يتعلق بالمهام االستطالعية:
    ▪   مهمة استطالعية لسد الوحدة بإقليم تاونات يومي  23 و 24 أكتوبر 2014.

د - فيما يتعلق باللقاءات الدراسية:
▪ لقاء دراسي حول مشروع القانون رقم 09.09 يتعلق بتتميم جمموعة القانون اجلنائي، الرامي إىل مكافحة 

العنف داخل املالعب الرياضية؛

▪ لقاء دراسي حول موضوع "اإلذاعات اجلمعوية"؛

▪ يوم دراسي حول دعم الصناعة التقليدية، القانون املنظم للحرفيني، التغطية الصحية واالجتماعية و إنقاذ 
احلرف املهددة باالنقراض؛

▪ لقاء دراسي حول مشروع قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛

العدل واللجنة  النواب واملستشارين ووزارة  العدل مبجلسي  تواصلية من طرف جلنيت  لقاءات  تنظيم ثالث   ▪
الداخلي مع  القانون  وتقنيات مالءمة  اإلنساين  الدويل  القانون  "منظومة  للصليب األمحر حول:  الدولية 

االتفاقيات الدولية" و"احملكمة اجلنائية الدولية يف عامل اليوم" و"القانون الدويل اإلنساين يف عامل اليوم".
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▪ لقاء دراسي حول مشروع القانون رقم 32.09 املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق؛

▪ مائدة مستديرة حول حقوق الطفل بالتعاون مع املرصد الوطين حلقوق الطفل ومنظمة اليونسيف؛

▪ لقاء دراسي حول "احلق يف احلصول على املعلومات"؛

▪ لقاء تواصلي حول موضوع "حوادث السري باملغرب وإسرتاتيجية عمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث 
السري" بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

▪ لقاء تواصلي مع مؤسسة القرض الفالحي للمغرب.

▪ لقاء دراسي حول " تدبري وحصيلة عمل جملس املنافسة يف أفق إصالح املنظومة القانونية".

▪ اللقاء التشاوري بني جلنيت املالية مبجلسي النواب واملستشارين ووزارة االقتصاد واملالية حول تفعيل توصيات 
املناظرة الوطنية حول اجلبايات.

▪ اللقاء الدراسي حول مشروع قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

ه - لقاءات أخرى:
▪ اجتماع مشرتك بني جلنيت املالية والداخلية لالستماع لعرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات 

حول التقرير املوضوعايت الصادر عن هذا اجمللس املتعلق ب"املالية احمللية" .

6( ضبط حضور المستشارين في الجلسات العامة :
طبقا ملقتضيات الفصل 69 من الدستور، واملادتني 162 و163 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، باشر 
مكتب جملس املستشارين تطبيق اإلجراءات  القانونية الرامية إىل ضبط حضور السادة املستشارين ألشغال اجللسات 
العامة، وفق مقاربة جتمع بني التأطري القانوين ملساطر احلضور وتطبيق اجلزاءات عند االقتضاء، تفعيال للقرار التنظيمي 

للمكتب الصادر هبذا الشأن، وبني التحفيز من خالل دعم اجلوانب املتعلقة بالتنقل واإليواء بالعاصمة.

 وقد متيرّز عمل املكتب يف هذا الصدد بالتدرج يف تطبيق التدابري القانونية املنصوص عليها، وذلك عرب البدء 
بتحسيس مجيع فعاليات اجمللس بأمهية احلضور، وال سيما من خالل مراسلة املتغيبني منهم عن أشغال اجللسات 
العامة منذ 11 دجنرب 2014، والبالغ عددهم 73 مستشارا، ليتم الشروع يف قراءة أمساء املستشارين املعتذرين يف 
مستهل اجللسات العامة، وتالوة أمساء املتغيبني منهم باستمرار، وانتهاء باالقتطاع من تعويضات عدد منهم ألول 

مرة يف تاريخ املؤسسة الربملانية.
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اجللسات  قاعة  داخل  احلضور  تسجيل  عملية  لضبط  بداية  متثل   2012 أبريل  دورة  أن  إىل  اإلشارة   وجتدر 
العامة بطريقة ناجعة، مما ميكن معه اعتبار املعطيات اليت مت تسجيلها منذ هذه الفرتة وقابلة لالعتماد للدراسات 

اإلحصائية.

ولقد سجلت أعلى نسبة حضور وهي 141 مستشار خالل اجللسة الشهرية األوىل اخلاصة بتقدمي األجوبة املتعلقة 
بالسياسة العامة من قبل رئيس احلكومة بتاريخ 05 يونيو 2012، يف حني مت تسجيل أدىن نسبة حضور وهي 25 
مستشار خالل جلسة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 22 نونرب 2014 اليت انعقدت مباشرة بعد عطلة عيد االستقالل 

وبلغ املعدل العام لعدد حضور املستشارين ألشغال جلسات األسئلة الشفهية 75 مستشارا، يف حني بلغ املعدل 
العام لعدد حضور املستشارين ألشغال جلسات التشريع 50 مستشارا.

 162 املادتني  أحكام  لتطبيق  أعاله  املذكورة  املالئمة  التدابري  اختاذ  إىل  الرامي  املكتب  قرار  رغم  أنه  ويالحظ 
و163 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، إال أن هذا اإلجراء مل يكن له أثر إجيايب ملحوظ على معدرّل حضور 

املستشارين ألشغال خمتلف اجللسات العامة.

والتشريعية  الشفهية  األسئلة  جلسات  يف  املستشارين  حضور  عدد  التوايل  على  املواليان  املبيانان  ويبني 
حسب كل دورة.
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عرف املشهد الدبلوماسي الربملاين خالل الفرتة 2009 - 2015، دينامية نوعية يف ظل جتربة تأسيسية متميزة، مما 
مكن من حتقيق العديد من املكتسبات واالنتصارات الدبلوماسية سواء على مستوى احملافل الربملانية االقليمية والدولية 

أو على مستوى عالقات جملس املستشارين مع شركائه اإلسرتاتيجيني ومع خمتلف برملانات دول العامل. 

وقد أتاحت اإلسرتاتيجية اليت اعتمدت خالل هذه الفرتة إرساء لبنات عمل برملاين دبلوماسي مهيكل يتأسس 
على:

1. التخطيط االسرتاتيجي؛
2. املنهجية يف التدبري؛

3.الوسائل والتنفيذ؛

4. الربجمة واجلدولة الزمنية.

ويعكس هذا االختيار مدى ادراك جملس املستشارين للمتغريات اإلقليمية والدولية، والتحديات الراهنة واملستقبلية 
يف خمتلف أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والبيئية. كما يؤكد اخنراطه يف مسار البناء الدميقراطي 
والتنموي للمملكة املغربية واإلصالحات املهيكلة والعميقة على مجيع املستويات يف ظل وحدة الرتاب الوطين، تبعا 
للمبادرات السامية والتوجيهات السديدة املتضمنة يف اخلطب السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره 
اهلل وأيده، املعتربة كمرجعية أساسية ومنطلقات جوهرية من أجل االرتقاء بالعمل الدبلوماسي الربملاين، واليت أسست 
ملفاهيم: "املبادرة" و"الفعالية" و"االستباقية" و"التناسق"و"التكامل" مع مجيع الشركاء والفاعلني هبدف الدفاع عن 
املصاحل العليا والقضايا االسرتاتيجية لبالدنا، ويف هذا السياق ورد يف الرسالة السامية اليت وجهها صاحب اجلاللة 

امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، للمشاركني يف ندوة سفراء جاللته يوم 30 غشت 2013 بالرباط ما يلي:

وتخضع  الزمن  لعقود من  تعود  تقاليد دبلوماسية عتيدة  يتوفر على  أمة عريقة  بوصفه  المغرب  "إن 

أطرها  وتفاني  كفاءة  بفضل  المغربية  الدبلوماسية  كانت  فإذا  معروفة.  وضوابط  واضحة  لمحددات 

المتعاقبة نساء ورجاال وجهودهم الحثيثة قد حققت إنجازات هامة فإنه ينبغي كما أكدنا على ذلك 

في مناسبات عدة تطوير دبلوماسية برلمانية ومدنية ومحلية فاعلة والسيما في ظل المكانة الدستورية 

التي أصبح يتبوأها البرلمان والمجتمع المدني والجماعات الترابية."، كما جاء يف اخلطاب امللكي السامي الذي 

ألقاه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، يوم 08 أكتوبر 2010 مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية 
اخلريفية للربملان ما يلي:"أما على المستوى االستراتيجي، فإن الدفاع عن مغربية صحرائنا، الذي يظل قضيتنا 
المقدسة، يتطلب منكم جميعا، التحرك الفعال والموصول، في كافة الجبهات والمحافل، المحلية والجهوية 
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والدولية، إلحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية. كما تقتضي منكم إذكاء التعبئة الشعبية 

الشاملة، واتخاذ المبادرات البناءة، لكسب المزيد من الدعم لمقترحنا المقدام للحكم الذاتي؛ وذلك 

في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية." 

ومن هذا املنطلق، وانسجاما مع مقتضيات دستور 2011 والنظام الداخلي جمللس املستشارين خبصوص املسامهة 
الفاعلة يف الدبلوماسية الربملانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصاحله احليوية، فقد متكن جملس املستشارين 
من حتقيق االنسجام والتنسيق والتكامل مع كل الفاعلني املعنيني بالدبلوماسية، سواء على املستوى احلكومي، وعلى 
رأسهم وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون، من خالل إحداث قنوات للتنسيق بني الربملان وهذه الوزارة، أو على صعيد 
املؤسسات الدستورية كاجمللس الوطين حلقوق االنسان، الذي أصبح شريكا اسرتاتيجيا جمللس املستشارين، يف عالقاته 
مع االحتادات واجلمعيات الربملانية االقليمية والدولية، وبصفة خاصة لدى املؤسسات األوروبية كالربملان األورويب من 
خالل اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية األوروبية، واجلمعية الربملانية جمللس أوروبا من خالل وضع "شريك من أجل 
الدميقراطية"، أو على مستوى األحزاب السياسية، واهليئات التمثيلية، والفعاليات االقتصادية، والثقافية، واالعالمية، 

ومجعيات اجملتمع املدين داخل وخارج الوطن.

كما فطن جملس املستشارين إىل أن املبادرة االستباقية يف العمل الدبلوماسي والتحرك املناسب من أجل التصدي 
للتحركات واملناورات اليت ينهجها أعداء وحدتنا الرتابية يف خمتلف احملافل الدولية والربملانات واهليئات غري احلكومية، 
تتطلب آليات للرصد ونظام الشبكات وضمان تدفق املعلومة يف هذا الشأن، لذا أحدث جملس املستشارين خلية 

يقظة إسرتاتيجية تنكب على استقاء املعلومة املرتبطة بالتحركات املناوئة.

املعادية ملصاحل بالدنا يف  املناورات  العديد من  املبادرة االستباقية واليقظة من إفشال  ويف هذا االطار، مكنت 
املؤسسات األوروبية من خالل التصدي ملقرتحات التعديالت املناوئة من طرف بعض الربملانيني األوروبيني، واليت 

بلغت 146 تعديال مباشرا وغري مباشر بشأن : 

1. مشروع قرار الربملان األورويب بشأن"التقرير السنوي لـ 2012 حول وضعية حقوق االنسان والدميقراطية يف العامل" ؛

2. مشروع التقرير حول "وضعية حقوق االنسان ومنطقة الساحل والصحراء" ؛

3. مشروع القرار حول "العالقات التجارية لالحتاد األورويب مع دول املنطقة األورومتوسطية" ؛ 

4. مشروع التوصية بشأن "بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بني املغرب واالحتاد األورويب" ؛ 

5. مشروع "اتفاق التبادل احلر الشامل واملعمق بني املغرب واالحتاد األورويب »أليكا«"؛ 

6. مشروع التقرير حول "التحديات األمنية مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وآفاق االستقرار السياسي".
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االستباقية  على  ترتكز  زمنية  اعتماد جدولة  الضروري  من  أنه  املستشارين  اعترب جملس  فقد  السياق،  هذا  ويف 
والتحضري اجليد للمحطات السنوية املرتبطة بقضية وحدتنا الرتابية واملصاحل العليا لبالدنا داخل خمتلف اهليئات اجلهوية 

والقارية والدولية، ومن أمهها :

▪ التقرير السنوي للمبعوث األممي اخلاص بالصحراء املغربية ؛

▪ دورات وتقارير جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ؛

▪ زيارات املقررين اخلاصني األمميني لبالدنا ؛

▪ قرارات الربملان األورويب بشأن التقارير السنوية حول وضعية حقوق االنسان يف العامل ؛

▪ االتفاقيات اليت يصادق عليها الربملان األورويب سواء منها املتعلقة بالعالقات املغربية األوروبيةكربوتوكول 
اتفاقية الصيد البحري والتبادل احلر أو تلك املرتبطة بالعالقات مع جملس أوروبا من خالل وضع "الشراكة 

من أجل الدميقراطية"، السيما مبناسبة التصويت على قرار تقييم الشراكة كل سنتني ؛ 

▪ القمة االفريقية والقمة االورو-افريقية.

ولقد هنج جملس املستشارين سياسة التنويع اجلغرايف والتوجه إىل منطقيت أمريكا الالتينية وأمريكا الوسطى والكاراييب 
وبعض الدول االفريقية االجنلوساكسونية، كمعاقل حمتكرة من طرف دعاة االنفصال، باإلضافة لالخنراط املكثف يف 
اهلياكل التنفيذية لالحتادات واجلمعيات الربملانية الدولية، وعدم هنج سياسة الكرسي الفارغ، وقد نفذت هذه السياسة 

يف شقني: األول مرتبط باجملال متعدد األطراف والثاين متعلق باالطار الثنائي:

- على المستوى المتعدد األطراف: استطاع جملس املستشارين اخرتاق هذه املنطقة من العامل بفضل انضمامه 
بأمريكا  التشريعية  املؤسسات  رؤساء  و"منتدى   )PARLACEN("الوسطى أمريكا  "برملان  من  لكل  التارخيي 
الوسطى ودول الكاراييب" )FOPREL( بصفة عضو مالحظ، مما مكنه من حتقيق التواصل وإمساع صوته وتوضيح 
موقفه بشأن القضية الوطنية خارج نطاق الدول األعضاء يف هاتني املنظمتني، ويذكر على اخلصوص: السالفادور، 
غواتيماال، اهلوندوراس، نيكاراغوا، باناما، مجهورية الدومينيكان بربملان أمريكا الوسطى، وكوستاريكا، غواتيماال، بليز، 

السلفادور، اهلوندوراس، نيكاراغوا، باناما، مجهورية الدومينيكان واملكسيك ب"فوبريل".

كما استطاع أيضا التواصل مع دول أمريكا الالتينية، باعتبار املنظمتني املشار إليهما أعاله تضمان يف عضويتهما 
خالل  التوايل  على  االنضمام  على  التوقيع  مت  وقد   .)PARLATINO( أمريكي  الالتينو-  الربملان  كمالحظ 
اتفاقييت  الرؤساء احلاضرون على  الدول األعضاء، حيث وقع  برملانات  لوفدين يضمان رؤساء  التارخييتني  الزيارتني 
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االنضمام تؤرخان النضمام الربملان املغريب هلاتني املنظمتني.

وعلى صعيد آخر، متكن جملس املستشارين من نسج عالقات مع العديد من الدول االفريقية واألمريكية املعادية 
والتأثري يف مواقف البعض منها جتاه قضية وحدتنا الرتابية، من خالل رئاسة رابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس 

املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب والعضوية يف كل من االحتاد الربملاين االفريقي واالحتاد الربملاين الدويل. 

- على المستوى الثنائي:  متيزت هذه الفرتة بارتفاع قوي للقاءات العمل واجملاملة اليت أجراها رئيس جملس املستشارين 
مع خمتلف الوفود األجنبية، سواء من خالل االستقباالت باملغرب أو زيارات العمل ملختلف الدول. وقد حرص جملس 

املستشارين على التنويع اجلغرايف فيما يتعلق بعالقات الصداقة والتعاون مع خمتلف البلدان ويف مجيع مناطق العامل.

و قد استقبل جملس املستشارين وفودا عديدة، من أمهها:  

1. وفد صيين برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للمؤمتر االستشاري السياسي للشعب الصيين وعضو اللجنة الدائمة 
للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، وهي زيارة عكست من جهة جودة عالقات الصداقة والتضامن والتعاون 
اليت جتمع اململكة املغربية جبمهورية الصني الشعبية، ومن جهة أخرى التوجه اجلديد للعالقات الربملانية املبين 

على التنويع اجلغرايف، وإرساء شراكات إسرتاتيجية جديدة ؛ 

2. وفد بولندي برئاسة رئيس جملس الشيوخ البولندي، حيث مكنت الزيارة من تبادل معمق لوجهات النظر حول 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشرتك، إضافة إىل آفاق الشراكة االقتصادية بني البلدين ؛ 
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الزيارة حدثا متميزا، سيعطي  الشيوخ جبمهورية كازاخستان، وقد شكلت  3. وفد كازاخي برئاسة رئيس جملس 
دينامية جديدة للعالقات بني البلدين، سواء على املستوى االقتصادي أو الربملاين؛ 

مسار  إطار  الزيارة يف  هذه  وتندرج  االحتادية،  روسيا  الفدرايل جلمهورية  اجمللس  رئيسة  برئاسة  روسي  وفد   .4
عالقات الصداقة والتعاون املتينة بني اململكة املغربية ومجهورية روسيا االحتادية، واليت عرفت انطالقة جديدة 
مبناسبة الزيارة اليت قام هبا صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده لروسيا سنة 2002، حيث 
السيدة رئيسة  البلدين. كما ترمجت زيارة  الشراكة اإلسرتاتيجية بني  التوقيع على اإلعالن حول  مت خالهلا 
االهتمام  ذات  القضايا  عن  الدفاع  يف  التشريعيتني  للمؤسستني  املشرتكة  الرغبة  الروسي  الفيدرايل  اجمللس 
املشرتك والتنسيق يف احملافل الدولية، وكذا العمل على املسامهة يف تقوية املبادالت االقتصادية والتجارية بني 
الزيارات  للتعاون الصناعي والطاقي والتكنولوجي، السيما من خالل تكثيف  البلدين، وفتح آفاق جديدة 

امليدانية للخرباء ورجال األعمال.

الربملاين  لالحتاد   37 املؤمتر  انعقاد  مبناسبة  املستشارين  رئيس جملس  السيد  أجراها  اليت  اللقاءات  كما شكلت 
االفريقي بالرباط فرصة كبرية لتعميق العالقات املغربية االفريقية انسجاما مع اجلهود احلثيثة اليت مافتئ يبذهلا صاحب 
اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، من أجل تعزيز عالقات الشراكة والتعاون مع البلدان اإلفريقية الشقيقة 

وااللتزام اإلنساين جلاللته لفائدة هاته البلدان.

ويف هذا اإلطار، قدم السيد رئيس جملس املستشارين خالل الدورة ال 130 جلمعية االحتاد الربملاين الدويل، بندا 
طارئا حول األزمة بإفريقيا الوسطى حتت عنوان: "إسهام االحتاد الربملاين الدويل يف استتباب السلم واألمن وتدعيم 
الدميقراطية يف مجهورية إفريقيا الوسطى". وقد مت اعتماد هذا املقرتح من طرف االحتاد ليكون سابقة على املستوى 
العريب واالفريقي واالسالمي، وليشكل انتصارا للدبلوماسية الربملانية املغربية إزاء إفريقيا، حبيث يعكس الدور الفعال 
الذي تضطلع به اململكة املغربية لتحقيق السالم واألمن الدوليني، وال سيما يف إفريقيا، حتت القيادة الرشيدة لصاحب 

اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده. 

وقد مكنت اإلسرتاتيجية اليت اعتمدها جملس املستشارين واملتعلقة بتحقيق التنسيق والتكامل بني املبادرات على 
املستويني الثنائي واملتعدد األطراف، وتوحيد اجلهود من أجل استدراك ضعف التموقع اإلسرتاتيجي على مستوى 
بعض املنظمات ذات الطابع اجلهوي كاملنظمات واالحتادات الربملانية الالتينو أمريكية، أو على مستوى بعض مناطق 

العامل كالبلدان االسكندينافية، وذلك من خالل: 
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1. التواصل وتبادل الزيارات ؛
2. التنسيق يف احملافل الدولية ؛

3. تفعيل جلن الصداقة والتعاون مع هذه البلدان.
كما أعطى جملس املستشارين، بتنسيق وتشاور مع وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون، اهتماما خاصا لبعض البلدان 
املعادية لوحدتنا الرتابية واليت كانت يف مسار سحب االعرتاف باجلمهورية الومهية، وهو األمر الذي حتقق خالل الفرتة 
املمتدة من 2009 إىل 2015 بالنسبة ل 15 بلدا من خمتلف مناطق العامل، وهي إفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة 
الكاراييب واألوقيانوس، وذلك من خالل االستقباالت املكثفة مع املسؤولني احلكوميني والربملانيني هبذه الدول وعلى 
رئيس   ،Cipriano Casma والسيد  الوطنية جلزر موريس،  اجلمعية  بريو، رئيس  الرزاق حممد  السيد عبد  رأسهم 
اجلمعية الوطنية جبمهورية غينيا بيساو، والسيد Winston Baldwin Spencer الوزيراألول ووزير اخلارجية لدولة 
انتيغوا وبربودا، والسيد Ralph Conslaves الوزير األول لسان فانسونوغرونادين، والسيد Loran Kavokori وزير 
العالقات اخلارجية والتعاون الدويل البوروندي، ومسؤولني حكوميني وبرملانيني عن مجهورية الباراغواي منهم السيد 
 Juan Eudes Afara Maciel ممثل احلزب الدميقراطي التقدمي مبجلس الشيوخ، والسيد ،Alberto Grillon
نائب رئيس اجلمهورية والسيد Héctor Lacognata وزير اخلارجية، وكذا السيد سفري بناما املعتمد باملغرب، وذلك 
الدول على هامش اجتماعات ودورات االحتادات واجلمعيات  برملانات هذه  التواصل والتنسيق مع  باإلضافة إىل 

الربملانية اجلهوية واالقليمية والدولية.
أما فيما خيص القنوات اجلديدة اليت اعتمدها جملس املستشارين من أجل دعم امليكانيزمات التقليدية واملتمثلة يف 
الشعب الربملانية املشاركة يف التظاهرات الدولية، وجلن الصداقة والتعاون الربملانية، فقد طور جملس املستشارين هياكل 

موازية تتمثل يف :
1. املنتديات الربملانية باعتبارها آلية متقدمة الستكشاف االمكانيات والسبل الرامية إىل تقوية التعاون الثنائي، 
والدفاع عن املصاحل املشرتكة، يف أفق إحداث منتديات برملانية أخرى مع دول مؤثرة على الساحة الدولية، أو 

بعض الدول املناوئة باملنطقة االفريقية والالتينوأمريكية واالسكندينافية ؛
2. إلقاء احملاضرات يف اجلامعات واملنتديات الدولية ؛

3. بناء وتطوير الشراكات على مستوى:

الربملانية جمللس أوروبا، ووضع  الدميقراطية" لدى اجلمعيات  الربملانية كوضع "شريك من أجل  ▪  اجلمعيات 
الشراكة  مع  انسجاما  بأوروبا،  والتعاون  األمن  ملنظمة  الربملانية  اجلمعية  لدى  التعاون"  أجل  من  "شريك 
املتقدمة على املستوى احلكومي، ووضع » شريك متوسطي « لدى اجلمعية الربملانية ملنظمة حلف الشمال 
بلورة        يف  للمغرب  اهلامة  املشاركة  يف  املتمثلة  املوازية  احلكومية  التوجهات  مع  انسجاما  األطلسي 
مشال  حلف  منظمة  بني  القائمة  الشراكة  إطار  « يف   2020 رؤية   : اجلديد  االسرتاتيجي  املفهوم   «

املتوسطي؛ واجلوار  األطلسي 



ÌÈfi^π2÷]<ÌÈâ^⁄Á◊eÇ÷]<ÖÁ{{v{{⁄

123

▪  العالقات البني-برملانية كمذكرات التفاهم والتعاون؛
▪  املؤسسات الوطنية والدولية كاالتفاقيات.

وقد عرفت مشاركات وفود جملس املستشارين يف خمتلف أشغال اجلمعيات واالحتادات الربملانية اجلهوية واإلقليمية 
والدولية، خالل هذه الفرتة ارتفاعا قويا غري مسبوق وصلت يف جمملها إىل 351 مشاركة دولية حسب األقطاب 

اجلغرافية اليت مت اعتمادها بالتناسق مع وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون: 
1. قطب الشؤون األوروبية واملسلسالت املتوسطية ؛ 

2. قطب الشؤون العربية واإلفريقية واإلسالمية ؛ 
3. قطب الشؤون الدولية ؛ 

4. قطب الشؤون األمريكية واآلسيوية واألوقيانوس.

ويظهر من املبيان السابق أن العالقات املغربية األوروبية جد متقدمة سواء على املستوى احلكومي من خالل 
"الوضع املتقدم" أو على املستوى الربملاين من خالل وضع "شريك من أجل الدميقراطية" لدى اجلمعية الربملانية جمللس 
أوروبا، واللجنة الربملانية املشرتكة املغربية األوروبية، حيث عقدت هذه األخرية منذ تأسيسها 6 دورات، وآخر نسخة 
منها انعقدت مبدينة الداخلة، مما شكل حدثا بارزا وانتصارا دبلوماسيا وسياسيا جد هام بالنسبة لبالدنا بصفة عامة 
وللربملان بصفة خاصة، السيما أن اللقاء جاء مباشرة بعد دخول اتفاقية الصيد البحري بني املغرب واالحتاد األورويب 

حيز التنفيذ.
الربملانية املشرتكة لقاءات تقنية مكثفة بني الطرفني املغريب واألورويب يف كل من بروكسيل  اللجنة  كما عقدت 
وسرتاسبورغ والرباط من أجل معاجلة القضايا ذات االهتمام املشرتك كاهلجرة واألمن، والتنقل والشباب والتعليم، 
واجلهوية املتقدمة، والفالحة والصيد البحري، وكذا هبدف دراسة وتعزيز العالقات السياسية والتجارية، والبحث عن 
مصاحل اقتصادية مشرتكة بني املغرب واالحتاد األورويب. كما واكبت اللجنة خالل هذه الفرتة مشاريع تقارير وقرارات 

57 
 

 َة اكالثفاكِاث . اؽلؤسساث اًوظيَة وازلًو
 

ة  وكس ؾصفت مضازاكث وفوذ جمَس اؽلسدضاٍزن يف خمخَف ٔبصلال ادلـَاث والاحتاذاث اًربؽلاهَة اجلًِو
َة، ذالل ُشٍ اًفرتتازثفاؿا كواي كري مس حوق وظَت يف ٍلَِا ٕاىل  َة حسة 351والاكَميَة وازلًو  مضازنة ذًو

:  الاكعاة اجللصافِة اًيت مت اؾامتذُا ابًخياسق مؽ وسازت اًضؤون اخلازحِة واًخـاون
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الربملان األورويب حول العالقات املغربية االوروبية، وعلى رأسهم:
الربملان  عليه من طرف  املوافقة  والذي متت  األورويب،  واالحتاد  املغرب  بني  البحري  الصيد  اتفاقية  بروتوكول   .1

األورويب بفضل اليقظة والتعبئة الشاملة للجنة؛ 
2. اتفاق التبادل احلر الشامل واملعمق بني املغرب واالحتاد األورويب »أليكا« ؛ 

3. العالقات التجارية لالحتاد األورويب مع دول املنطقة األورومتوسطية. 
وعلى مستوى الشراكة من أجل الدميقراطية لدى اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا، اليت جعلت من اململكة املغربية 
واسرتاتيجي يف  أساسي  األورويب مبكانتها كشريك  الطرف  اعرتافا من  الوضع،  أوروبية حتضى هبذا  دولة غري  أول 
املنطقة، فقد مت إطالق الربنامج الثالثي - املغرب – االحتاد األورويب – جملس أوروبا حتت عنوان: "أولويات املغرب 
يف إطار التعاون مع دول اجلوار برسم 2014/2012" والتزام جملس املستشارين بتنفيذ مجيع بنوده، وذلك من خالل:
واهلجرة  والدميقراطية،  السياسية  بالقضايا  املتعلقة  الدائمة  اللجن  خمتلف  ألشغال  املغريب  الربملان  احتضان   .1

والالجئني والسكان؛
2. تنظيم الندوات الدولية حول املواضيع املرتبطة باألوليات الواردة يف وثيقة وضع "شريك من أجل الدميقراطية" 

لدى اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا، وذلك حول مواضيع خمتلفة، مهت: 
▪ "املراقبة الربملانية للعمل احلكومي"

▪ "املبادرة التشريعية الشعبية"
▪ "النظام الربملاين: دور املعارضة واألغلبية"

▪ "السياسة املغربية اجلديدة يف جمال اهلجرة"

3. تبادل الزيارات ؛

أوروبا ومؤسسات  وهياكل جملس  أجهزة  التدريبية يف خمتلف  الدورات  الربملاين من خالل  اإلطار  تأهيل   .4
االحتاد األورويب. 

وعلى عكس دينامية العالقات املغربية االوروبية، يالحظ  أن نسبة املشاركة على مستوى قطب الشؤون األمريكية 
واآلسيوية واألوقيانوس ضعيفة، لسببني: األول هو حمدودية عدد املنظمات الربملانية يف هذه املناطق من العامل، والثاين 

مرتبط بالطابع اجلهوي هلذه االحتادات والتجمعات االقليمية. 
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صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل و أيده

يستقبل السيدة Valentina Matvienko رئيسة المجلس الفدرالي لجمهوربة روسيا االتحادية

15 ماي 2015
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السيدان رئيس مجلس المستشارين و رئيس مجلس النواب

 خالل التوقيع على القرار المشترك للجريدة الرسمية للبرلمان



h]Áfl÷]<ã◊•<ƒ⁄<–Èäflj÷]<ÖÁ{{v{{⁄
h]Áfl÷]<ã◊•<ƒ⁄<–Èäflj÷]<ÖÁ{{v{{⁄

المحور الرابع

" التنسيق مع مجلس النواب "  
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يشكل التكامل بني جملسي الربملان وفق األهداف الدستورية املسطرة، مثرة تنسيق مؤسسايت قام على منهجية 
واضحة املعامل، أفضت إىل معاجلة موحدة لعدد من القضايا اإلسرتاتيجية ذات االهتمام املشرتك، إميانا أن التنسيق 
التشاركي يعترب املدخل املؤسسايت الكفيل برتسيخ دعائم الفعالية والنجاعة يف العمل الربملاين املغريب، ولقد جتسرّد 

التعاون بني اجمللسني خصوصا يف اإلجراءات والتدابري التالية:

▪ التوافق على املواد املنظمة للقضايا املشرتكة يف النظامني الداخليني للمجلسني مبوجب حمضر  مؤرخ يف 29 يوليوز 
2013، تفعيال ملقتضيات الدستور خاصة الفصل 69 منه واستحضارا للتوجيهات امللكية السامية؛

النظر  للتنسيق الربملاين بغية توحيد وجهات  التواصل والتنسيق بني اجمللسني من خالل إحداث جلنة  ▪ مأسسة 
املتعلقة بعدد من اجلوانب ذات الصلة بالعمل الربملاين باعتبارا جمللسني مكونني لربملان واحد؛

▪ االتفاق على عقد لقاء شهري بني السيدين رئيسي اجمللسني أو كلما دعت الضرورة إىل ذلك.

وتبعا لذلك، عقدت جلنة التنسيق احملدثة هلذا الغرض عدة اجتماعات برئاسة كل من رئيس جملس النواب السيد 
راشيد الطاليب العلمي ورئيس جملس املستشارين الدكتور حممد الشيخ بيد اهلل، وقد توالت هذه االجتماعات هبدف 
وضع اللبنات األساسية لقيرّام تعاون متكامل ومندمج بني اجمللسني يف خمتلف اجملاالت هبدف التنسيق املستمر بني 

اجمللسني، وهو ما متخض عنه:

واالنسجام،  التكامل  وحتقيق  التكرار  لتفادي  املشرتكة  اجلهود  فيها  تبذل  أن  ميكن  اليت  املستويات  حتديد   -
العامة،                               السياسات  مبناقشة  اخلاصة  الشهرية  واجللسات  الشفوية  األسئلة  جبلسات  خصوصا  األمر  ويتعلق 
ودراسة احلصيلة املرحلية لعمل احلكومة، واجللسات السنوية ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها، واإلنصات 
لعروض اجملالس واهليئات الدستورية املستقلة، وكذا تلك املتعلقة باالجتماعات املشرتكة للجان الدائمة، وتكوين 
جلن استطالع موحدة، واآلليات التقنية اليت من شأهنا تيسري عملية التشريع وتبادل النصوص، مع التأكيد على 
استثمار اإلمكانات املتاحة لكل جملس لوضعها رهن إشارة املؤسسة الربملانية بشكل موحد وعام، ويتمثل أمهها 

يف البث التلفزي البيين، والتدبري االلكرتوين لألسئلة ؛

- االتفاق يف جمال الديبلوماسية الربملانية على ضرورة توحيد اجلهود يف جمال استقبال الوفود، وتشكيل وفد واحد 
ميثل الربملان بالنسبة للبعثات الربملانية األجنبية واملشاركة يف اللقاءات الدولية واجلهوية وغريها، واستعمال خطاب 
موحد سواء على املستوى الثنائي أو املتعدد األطراف وكذا على مستوى املنظمات الدولية وفق خطة واضحة 

جتعل من النجاعة يف احلقل الربملاين الدويل هدفا هلا مبا خيدم املصاحل العليا لبالدنا.

- التنسيق بني إداريت اجمللسني يف جمال الشؤون اإلدارية ألجل عقلنة الوسائل الضرورية لتنظيم اإلدارة باستعمال 
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وسائل حديثة وفق مقاربة تشاركية تضمن تواصال فعرّاال للمؤسسة الربملانية مع خمتلف مكونات اجملتمع، ومع 
باقي املؤسسات الدستورية و الشركاء الدوليني، ومت االتفاق يف هذا اإلطار على:

لنشر  الضرورية  الرتتيبات  اختاذ  على  سهرت  للحكومة  العامة  األمانة  مع  خمتلطة  حتضريية  جلنة  تشكيل   ▪
مداوالت اجمللسني باجلريدة الرمسية للربملان؛

▪ تدبري دخول فضاء الربملان عرب إعداد دليل وشارات الدخول إىل مقر الربملان؛

▪ إحداث بوابة الكرتونية موحدة؛

▪ رقمنة الوثائق.
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المحور الخامس 
" العالقة مع المؤسسات الدستورية "
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 يف إطار تعزبز التواصل واالنفتاح املؤسسايت، وسعيا لتحقيق النجاعة يف العمل التشريعي والرقايب، وطد اجمللس 
عالقاته مع خمتلف املؤسسات واهليئات الدستورية، تبعا للمرجعية الدستورية اليت فتحت آفاقا جديدة، سواء من 
خالل االستماع إىل العروض املنجزة بشأن أنشطتها، أو عرب االستشارة وطلب الرأي خبصوص مواضيع إسرتاتيجية 

أو نصوص قانونية مهيكلة. 

 وإن االستخدام احلثيث هلذه القنوات التواصلية ذات األساس الدستوري، قد مكن من تنوير السادة أعضاء جملس 
املستشارين من أجل اختاذ قرارات مبنية على أسس متينة، خاصة  بالنظر لتشكيلة وختصص هذه املؤسسات ودورها 

الدستوري املتميز يف تعزيز أداء الربملان. 

وتتمظهر عالقات التعاون ما بني اجمللس واملؤسسات واهليئات الدستورية فيما يلي:

▪ مبادرة اجمللس إىل تفعيل نظام إبداء الرأي بتقدمي طلبه  يف هذا الشأن إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
بشأن 9 مشاريع قوانني، وإىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بشأن مشروعي قانونني، وذلك بغية االستفادة من 
التوصيات واالقرتاحات اليت تصدرها هذه املؤسسات واستثمارها يف املناقشة العامة والتفصيلية، وعند صياغة 

التعديالت.

▪ موافاة اجمللس بتقارير ومذكرات وآراء استشارية صادرة عن بعض هذه املؤسسات، واليت قامت بإعدادها إما 
مببادرة منها يف إطار اإلحالة الذاتية، أو بناء على طلب من احلكومة، أو من الربملان.

ومن األمثلة على ذلك: 

-  مذكرة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املعنونة بـ" 45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من 
املواطنات واملواطنني"؛

- تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول النهوض باملساواة بني الرجال والنساء؛

 - رأي اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول مشروعي القانونني رقم 71.14 و72.14 بشأن أنظمة 
املعاشات املدنية، الذي مت إعداده بطلب من رئيس احلكومة؛

- البيانات الصادرة عن اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بشأن مداخالت الشخصيات العمومية يف 
وسائل االتصال السمعي البصري؛

▪ التفاعل ألول مرة مع التقارير املوضوعاتية الصادرة عن اجمللس األعلى للحسابات خالل دورة أبريل 2015، 
وذلك من خالل االستماع يف اجتماع مشرتك بني جلنيت املالية والداخلية، ترأسه السيد رئيس جملس املستشارين، 
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لعرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول التقرير املوضوعايت املتعلق ب"اجلبايات احمللية".

▪ مد اجمللس، بناء على طلبه، بدراسات متخصصة يف جمال تقييم السياسات العمومية، متثلت يف:

 - دراسة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول التوزيع اجملايل لالستثمار العمومي يف أفق اجلهوية 
اجلهوي،  الصعيد  على  التنموية  املخططات  وبلورة  إعداد  يف  لالستثمار  اجلهوية  املراكز  ودور  املتقدمة، 

وتسهيل وتعزيز االستثمار وحتسني مناخ األعمال على صعيد اجلهة.

باجلهات  املتعلقة  التنظيمية  القوانني  بشأن مشاريع  اإلنسان  الوطين حلقوق  اجمللس  وتوصيات  - مقرتحات 
واألقاليم والعماالت؛

على  اجليدة  للحكامة  منظومة  بناء  "حنو  عنوان  الرشوة حتت  من  والوقاية  للنزاهة  املركزية  للهيئة  دراسة   - 
املستوى الرتايب". 

▪ توقيع رئيسا  جملسي الربملان على مذكرة تفاهم مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  بتاريخ 10 دجنرب 2014، 
تندرج يف إطار السعي الربملاين، من خالل املمارسة التشريعية والرقابية، إىل اإلسهام األكيد يف إرساء ثقافة 
حقوقية تتماشى مع مبادئ الوثيقة الدستورية، مع إسناد متابعة تنفيذ االلتزامات املشرتكة للجنة متابعة مشرتكة 

تضم عضوين برملانيني من كلرّ جملس. 

▪ مسامهة جملس املستشارين يف إجناح العديد من األنشطة اليت تنظمها بعض هذه املؤسسات، عرب املشاركة الفعرّالة 
يف الفعاليات اليت تؤطرها، سواء منها ذات البعد الوطين أو الدويل، من قبيل املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان 

املنعقد مبدينة مراكش خالل الفرتة املمتدة من 27 إىل 30 نونرب 2014.

▪ دعوة ممثلي اجملالس الدستورية للمسامهة يف تأطري العديد من الندوات واللقاءات التواصلية املنظمة من طرف 
للقاء  بالنسبة  الشأن  الدستورية،  كما هو  اهليئات  العالقة مبجال اشتغال هذه  املواضيع ذات  اجمللس حول 
التواصلي الذي نظمته جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان حول مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط 
الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني، والذي متيرّز حبضور كلرّ من ممثلي اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

والبيئي واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واحلكومة، وممثلي مجعيات اجملتمع املدين.

▪ شروع جملس املستشارين يف أجرأة أدوات عمل دستورية جديدة، تتمثل أساسا يف تقدمي املؤسسات الدستورية 
للعروض والتقارير السنوية الصادرة عنها ومناقشة مضامينها مع احلكومة، ويتعلق األمر بعرض الرئيس األول 

للمجلس األعلى للحسابات، وتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان. 
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ويسعى هذا املقتضى إىل متكني أعضاء اجمللس من معطيات ومعلومات تسمح هلم بإجراء تقييم وطرح اقرتاحات 
خبصوص السياسات العمومية، تكريسا للمفهوم اجلديد للرقابة الربملانية.

ويبني اجلدول أسفله املواضيع اليت تواصل فيها جملس املستشارين مع املؤسسات الدستورية املعنية:

 

املؤسسة 
 ادلس تورية

حاةل أ و امتنظمي املـوضوع  اترخي ال 

ا�وس 
الاكتصادي 
والاجامتغي 

 وامبييئ

طوب 
بداء  ا 
امرأ ي 

خبصوص 
مشاريع 
املواهني 

احملاةل ػىل 
جمويس 
امربملان 
 

 2013 ش تنرب 18 . بتحديد رشوط امشغل وامتشغيل املتؼولة ابمؼامل املزنميني19.12مرشوع كاهون رمق 

 2013 ش تنرب 18 . مبثابة مدوهة امتؼاضد109.12كاهون رمق  مرشوع

 1331 رمضان 9 يغري ويمتم مبوجبه امظهري امرشيف امصادر يف 107-12مرشوع كاهون رمق 
 .مبثابة كاهون الامزتامات وامؼلود (1913 أ غسطس 12)

 2014 أ بريل29

 2014 ماي 24 . املتؼوق بؼلود امرشاكة بني املطاػني امؼام واخلاص86-12مرشوع املاهون رمق 

 2014 يوميوز 8 . يتؼوق مبؤسسات الئامتن وامهْيئات املؼتربة  يف حمكها103.12مرشوُع املاهون رمق 

 2014 ش تنرب 24  املتؼوق ابس تغالِل امللامع27-13مرشوع املاهون رمق 

 2014 ش تنرب 24  املتؼوق ابمساحل81-12مرشوع املاهون رمق 

ػاكة واههنوض هبا97.13مرشوع كاهون    2014 دجنرب 2  يتؼوق حبامية حلوق ال شخاص يف وضؼية ا 

 يتؼوق ابملؤسسات امس ياحية وأ شاكل ال يواء امس يايح 80.14مرشوع املاهون رمق 
 ال خرى

 2015 أ بريل 14

 2015 أ بريل  29 دراسة حول امتوزيع ا�ايل مالستامثر امؼمويم يف أ فق اجلهوية املتلدمة

ا�وس ال ػىل 
 نوحساابت

 2014 ماي 21 2012الاس امتع مؼرض امس يد امرئيس ال ول نومجوس ال ػىل نوحساابت حول وشاط ا�وس برمس س نة 

 2014 يوهيو 23 مناكشة غرض امرئيس ال ول نومجوس ال ػىل نوحساابت مع احلكومة

 2015 ماي 6 2013الاس امتع مؼرض امس يد امرئيس ال ول نومجوس ال ػىل نوحساابت حول وشاط ا�وس مس نة 

 مناكشة غرض امرئيس ال ول نومجوس ال ػىل نوحساابت مع احلكومة
 

 2015 يوهيو 15

ا�وس 
اموطين 
حللوق 
 ال وسان

بداء امرأ ي خبصوص مرشوع كاهون رمق   بتحديد رشوط امشغل وامتشغيل املتؼولة ابمؼامل 19.12طوب ا 
 املزنميني

 2013 ش تنرب 23

 2014 يوهيو 16 تلدمي تلرير ا�وس اموطين حللوق ال وسان

بداء امرأ ي خبصوص مرشوع كاهون  ػاكة واههنوض هبا97.13طوب ا   2015 يناير 22  يتؼوق حبامية ال شخاص يف وضؼية ا 

 2015 يوميوز 22 مناكشة تلرير ا�وس اموطين حللوق ال وسان مع احلكومة
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المحور السادس 

" المعالم البارزة في حصيلة المجلس  "
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عمل جملس املستشارين خالل الوالية التشريعية 2009-2015 على تدبري العملية التشريعية والرقابية والدبلوماسية 
اعتمادا على مبادئ احلكامة الربملانية، مما جنم عنه حصيلة كمية حبموالهتا، ونوعية بسياقاهتا ودالالهتا، وحىت يـتأتى 
استنباط حجم مسامهة جملس املستشارين يف التقعيد العملي للمارسة الربملانية على ضوء الفلسفة واألهداف الدستورية 

اجلديدة، فإن األمر يقتضي الوقوف على املعامل البارزة يف حصيلة اجمللس من خالل تبياهنا وفق التصنيف التايل: 

أوال: في مجال التشريع:

1. تعديل جملس املستشارين ملا جمموعه 81 نصا من أصل 267 نص معروض على اجمللس قابل للتعديل بنسبة 
تقارب 31 %؛

2. بلوغ عدد التعديالت املقدمة على مشاريع قوانني املالية 1157 تعديال، قبل منها 256 تعديال؛

3. تأطري سلطة البت النهائي من طرف جملس النواب من خالل قرار اجمللس الدستوري القاضي  حبصر نطاق 
املخولة  التشريعية  للسلطة  األمثل  للتفعيل  ضمانا  موحد،  نص  على  بشأهنا  يتفق  مل  اليت  املواد  يف  تطبيقها 

للمجلس؛
4. اخنراط جملس املستشارين يف العمل وفق مبدأ التوافق كل ما أمكن، حيث صوت باإلمجاع على مجيع مقرتحات 
القوانني باستثناء مقرتحي قانونني، كما صورّت باإلمجاع على 345 مشروع قانون مقابل 33 مشروع قانون 

صوت عليها باألغلبية منها مشروعي قانونني مت رفضهما .
5. وصول عدد مشاريع ومقرتحات قوانني املودعة باألسبقية لدى جملس املستشارين 101 نصا، مقابل 305 نصا 

بالنسبة جمللس النواب؛
6. الشروع بشكل تدرجيي ومتوافق عليه يف تطبيق أحكام احلضور والغياب املنصوص عليها يف النظام الداخلي 
جمللس املستشارين، توج باصدار قرار عن مكتب اجمللس، هو األول من نوعه حتت رقم 10/226/2015 بتاريخ 
املرتتبة عن  واجلزاءات  الدائمة  واللجان  العامة  اجللسات  أشغال  احلضور يف  بضبط  بتعلق   2015 فرباير   19

الغياب.

ثانيا : في مجال المراقبة:

1( فيما يخص اآلليات التقليدية للمراقبة:

7.تسجيل احلصيلة اإلمجالية لألسئلة الشفوية طرح 4371 سؤاال أجابت احلكومة على 2887 منها، أي ما نسبته 
66 %؛
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8.تسجيل احلصيلة اإلمجالية لألسئلة الكتابية، طرح 990 سؤاال أجابت احلكومة على 644 منها أي ما نسبته 
65 %؛

80 % من جمموع  أكثر من  الداخلية  االقتصادية واالجتماعية والشؤون  للقطاعات  املوجهة  األسئلة  9.تشكيل 
اليت تتشكل أساسا من ممثلي اجلماعات احمللية وممثلي  األسئلة املطروحة، وذلك انسجاما مع تركيبة اجمللس 

الغرف املهنية وممثلي املأجورين؛

اجتماعني   إطار  يف  منها  اثنان  للوزراء،  موضوعاتية  استماع  جلسة   53 من  ألكثر  الدائمة  اللجان  10.تنظيم 

مشرتكني مع  اللجان الدائمة  مبجلس النواب؛

11.تنظيم اللجان الدائمة لـ 15 زيارة ميدانية مشلت مؤسسات عمومية ومرافق مسرية بصورة مستقلة ومشاريع 

اقتصادية.

2( فيما يخص اآلليات الجديدة للمراقبة:

12.انعقاد  15 جلسة عامة خصصت ملساءلة رئيس احلكومة حول السياسات العامة يف مواضيع خمتلفة؛

13.تنظيم  أول جلسة لتقييم السياسات العمومية بتاريخ 23 يوليوز 2015، اختار هلا اجمللس بالتنسيق مع جملس 

النواب، موضوع  "احلكامة الرتابية ومتطلبات التنمية اجلهوية"؛

14.إحداث مركز األحباث والدراسات يف الشؤون الربملانية هبدف خلق قدرات مستقلة يف اخلربة والتحليل وتوثيق 

حصيلة اجمللس ومواكبة مستجدات الدستور احلايل وتعزيز الدراسات املتعلقة باملؤسسة الربملانية وجتويد النصوص 
القانونية املعروضة على اجمللس، واملسامهة يف التفتح على حميط اجمللس تعزيزا للتواصل واقتسام املعلومة.

ثالثا :  في مجال التنسيق مع مجلس النواب:

15.االتفاق على عقد لقاء شهري بني رئيسي اجمللسني أو كلما دعت الضرورة إىل ذلك؛

16.تشكيل جلنة خمتلطة مع األمانة العامة للحكومة توجت أعماهلا بإصدار جريدة رمسية إلكرتونية للربملان من أجل 

نشر مداوالت اجمللسني؛

17.التنسيق حول الربجمة املشرتكة للجلسات املتعلقة باحلصيلة املرحلية للحكومة، ومناقشة السياسات العمومية 

وتقييمها، واالستماع لعروض اجملالس واهليئات الدستورية املستقلة؛

18.تدبري دخول فضاء الربملان عرب إعداد دليل الدخول إىل الربملان؛
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19.التنسيق يف اجملاالت اإللكرتونية والسيما حول إعداد موقع الكرتوين موحد، ورقمنة الوثائق،  والتدبري اإللكرتوين 

لألسئلة، والبث التلفزي البيين؛

األجنبية  الربملانية  والبعثات  الوفود  واستقبال  املغربية ورئاستها،  الربملانية  الوفود  تكوين  20.التنسيق على مستوى 

واملشاركة يف  اللقاءات الدولية واجلهوية وغريها.

رابعا : في مجال العالقة مع المؤسسات الدستورية:

21.تفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة بإبداء الرأي بشأن 11 مشروع قانون، وذلك بغية االستفادة من التوصيات 

واالقرتاحات اليت تصدرها هذه املؤسسات واستثمارها  يف املناقشة العامة والتفصيلية ومبناسبة صياغة التعديالت؛

22.تطوير العالقة مع املؤسسات الدستورية لتشمل طلب الرأي حول مواضيع معينة تتعلق مبمارسة املهمة الرقابية، 

من خالل مد جملس املستشارين بدراسات متخصصة يف إطار التحضري للجلسة السنوية لتقييم السياسات 
العمومية؛

23.توقيع رئيسي جملسي الربملان على مذكرة تفاهم مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتاريخ 10 دجنرب 2014، 

تندرج يف إطار السعي الربملاين، من خالل املمارسة التشريعية والرقابية، إىل اإلسهام األكيد يف إرساء ثقافة 
حقوقية تتماشى مع مبادئ الوثيقة الدستورية، مع إسناد متابعة تنفيذ االلتزامات املشرتكة للجنة متابعة مشرتكة 

تضم عضوين برملانيني من كلرّ جملس؛ 

24.مسامهة جملس املستشارين يف إجناح العديد من األنشطة اليت تنظمها املؤسسات الدستورية ، عرب املشاركة يف 

الفعاليات اليت تؤطرها، سواء ذات البعد الوطين أو الدويل؛ 

25.دعوة ممثلي اجملالس الدستورية للمسامهة يف تأطري العديد من الندوات واللقاءات التواصلية املنظمة من طرف 

اجمللس حول املواضيع ذات العالقة مبجال اشتغال هذه اهليئات الدستورية؛

26.توصل اجمللس بالتقارير واملذكرات واآلراء االستشارية الصادرة عن املؤسسات الدستورية، و اليت قامت بإعدادها 

إما مببادرة منها يف إطار اإلحالة الذاتية، أو بناء على طلب من احلكومة، أو من الربملان؛

27.الشروع يف أجرأة أدوات عمل دستورية جديدة، تتمثل يف اإلستماع للعروض والتقارير السنوية الصادرة عن 

املؤسسات الدستورية ومناقشة مضامينها مع احلكومة؛

28.التفاعل ألول مرة مع التقارير املوضوعاتية الصادرة عن اجمللس األعلى للحسابات، من خالل االستماع يف 
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الرتابية والبنيات األساسية،   الداخلية واجلماعات  املالية والتنمية االقتصادية و جلنة  اجتماع مشرتك بني جلنة 
ترأسه السيد رئيس اجمللس، لعرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول التقرير املوضوعايت 

املتعلق ب"اجلبايات احمللية".

خامسا : في مجال الدبلوماسية البرلمانية:

29.تأسيس اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية األوروبية تنفيذا ملقتضيات "الوضع املتقدم" يف الشراكة بني املغرب 

واالحتاد األورويب من أجل: 

تعزيز العالقات الثنائية بني املؤسستني التشريعيتني ؛  ▪

استكمال التعاون احلكومي يف مجيع امليادين ؛   ▪

دراسة ومعاجلة القضايا ذات االهتمام املشرتك.  ▪

30.املصادقة على"بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بني املغرب واالحتاد األورويب"بالربملان األورويب، وتنظيم الدورة 

السنوية السادسة للجنة الربملانية املشرتكة مبدينة الداخلة ؛

الفرنسي  الشيوخ  جملس  بني  والتعاون  الصداقة  جلنة  رئيس   Christian Cambon السيد  من  31.توشيح كل 

وجملس املستشارين املغريب، والسيد Gilles Pargneaux رئيس جلنة الصداقة والتعاون األوروبية املغربية، من 
طرف رئيس جملس املستشارين،بالوسام العلوي من درجة قائد، الذي منحه إيامها صاحب اجلاللة امللك حممد 
السادس نصره اهلل وأيده، اعرتافا جبهودمها من أجل تعزيز روابط الصداقة والتعاون القائمة بني املغرب وكل من 

فرنسا واالحتاد االورويب؛

32.حصول الربملان املغريب على صفة "شريك من أجل الدميقراطية" لدى اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا ومصادقة 

اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا على قرارين إجيابيني متعلقني بتقييم الشراكة من أجل الدميقراطية للربملان املغريب 
لدى اجلمعية، وذلك خالل اجللستني العامتني ليونيو 2013 ويونيو 2015؛

الربملانية ملنظمة األمن والتعاون  التعاون" لدى اجلمعية  الربملان املغريب على وضع "شريك من أجل  33.حصول 

بأوروبا؛

34.حصول الربملان املغريب على وضع "شريك متوسطي"لدى اجلمعية الربملانية ملنظمة حلف مشال األطلسي؛

35.تويل السيد رئيس جملس املستشارين رئاسة اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط وتنظيم تظاهرتني هامتني:
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▪ التظاهرة األوىل: ندوة دولية، حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، 
حول موضوع: "محاية املوروث الثقايف العاملي املهدد بالتدمري"، مبسامهة كل من منظمة األمم املتحدة للرتبية 
انطالقا من  التظاهرة  تنظيم هذه  والثقافة. وقد جاء  والعلوم  للرتبية  والثقافة واملنظمة االسالمية  والتعليم 
حرص صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، على الرتاث الديين واحلضاري لشعوب العامل. 
كما أتت يف إطار تفاعل جملس املستشارين مع قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة واالحتاد الربملاين 
الدويل خبصوص التحرك املشرتك ضد أعمال التدمري والنهب الذي يتعرض له الرتاث الثقايف االنساين يف 

مناطق عدة من العامل، وكذا تشديد اإلطار التشريعي يف هذا اجملال ؛

االرهاب  "التطرف،  موضوع:  حول  املتوسط  األبيض  للبحر  الربملانية  اجلمعية  اجتماع  الثانية:  التظاهرة   ▪
ومآسي اهلجرة السرية يف حوض املتوسط: أي سياسات لرفع هذه التحديات املتجددة؟"، والذي جاء يف 
إطار مواكبة جملس املستشارين للقضايا الراهنة وللتحديات املطروحة على مستوى منطقة البحر األبيض 
املتوسط، وعلى رأسها ظاهرة االرهاب واهلجرة السرية، وكذا تعزيز التنسيق والتشاور الربملاين بشأن خمتلف 
بلدان  التعاون والشراكة بني  تقوية عالقات  إىل  الرامية  اجلهود  املشرك، وتوحيد  االهتمام  املواضيع ذات 

املتوسط، حتقيقا للتنمية املستدامة واالمن واالستقرار والرفاه املشرتك.

36.تويل رئيس جملس املستشارين رئاسة رابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب، 

وإضفاء روح جديدة على عمل الرابطة من خالل إقرار نص الرسالة امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك 
حممد السادس نصره اهلل وأيده، املوجهة إىل املؤمتر الرابع الذي انعقد بالرباط، كخارطة طريق ألنشطة الرابطة 
املستقبلية ووثيقة مرجعية هلا، وإحداث "جلنة السيدات الربملانيات يف إفريقيا والعامل العريب" كهيئة فكرية تعىن 

بالقضايا املرتبطة باملرأة العربية واإلفريقية والتحديات اليت تواجهها؛

37.اعتماد بند طارئ حول األزمة بإفريقيا الوسطى حتت عنوان: "إسهام االحتاد الربملاين الدويل يف استتباب 

املستشارين،  جملس  رئيس  السيد  اقرتحه  الوسطى"،  إفريقيا  مجهورية  يف  الدميقراطية  وتدعيم  واألمن  السلم 
على الدورة ال 130 جلمعية االحتاد الربملاين الدويل من أجل حشد دعم االحتاد وسائر الربملانات الوطنية 
األعضاء فيه قصد االنضمام إىل اجلهود الدولية الرامية إىل وقف آلة التطهري العرقي والعقائدي اليت تتعرض 

هلا ساكنة هذا البلد؛

38.انضمام الربملان املغريب إىل منتدى رؤساء املؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاراييب " فوبريل" 

املنطقة، وإمساع صوته  بلدان هذه  مع  قوي  التواصل بشكل  من  املغرب  مما سيمكن  بصفة عضو مالحظ، 
وتوضيح موقفه بشأن القضية الوطنية؛



ã◊.]<Ì◊Èíu<ª<ÏáÖ^f÷]<%^√π]<ÖÁ{{v{{⁄

146

39.انضمام الربملان املغريب بصفة عضو مالحظ إىل برملان أمريكا الوسطى؛

40.تأسيس املنتديات الربملانية كآلية جديدة أساسية ومتقدمة لتعزيز العالقات البني-برملانية وتنظيم ثالث منتديات 

مغربية اسبانية ومنتديني مغربيني فرنسيني ؛

41.تكثيف تنظيم واحتضان التظاهرات الدولية، ومن أمهها:

املؤمتر اخلامس لرابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب املنظم حتت الرعاية   ▪
السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده ؛

الندوة الدولية حول موضوع: "التحديات الطاقية يف الفضاء األورومتوسطي" املنظمة حتت الرعاية السامية   ▪
لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، بشراكة مع اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط.

الندوة الدولية حول موضوع : "تفعيل االلتزامات الدولية يف جمال حقوق االنسان على املستوى الوطين:   ▪
مسامهة الربملانات يف أشغال جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" املنظمة حتت الرعاية السامية 

لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده .

املنتدى  مبناسبة  االنسان"  حلقوق  املتحدة  األمم  آليات  مع  الربملانات  "تفاعل  موضوع:  حول  اللقاء   ▪
العاملي الثاين حلقوق االنسان مبراكش املنعقد حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس 

نصره اهلل وأيده.

الدورة 65 للجنة التنفيذية واملؤمتر 37 لإلحتاد الربملاين اإلفريقي املنظمان حتت الرعاية السامية لصاحب   ▪
اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده.

الندوة حول موضوع: "املراقبة الربملانية للعمل احلكومي" املنظمة يف إطار تنزيل برنامج العمل الثالثي بني   ▪
املغرب واالحتاد األورويب وجملس أوروبا؛

اجتماع "جلنة القضايا السياسية والدميقراطية" التابعة للجمعية الربملانية جمللس أوروبا ؛  ▪

اجتماع "جلنة اهلجرة واللجوء" التابعة للجمعية الربملانية جمللس أوروبا؛  ▪

اجلمعية  مع  بشراكة  املنظمة  اهلجرة"  جمال  يف  اجلديدة  املغربية  موضوع:"السياسة  حول  الدولية  الندوة   ▪
الربملانية جمللس أوروبا ؛

على  وتأثريها  أفريقيا  مشال  يف  واألمنية  السياسية  "التحوالت   : موضوع  حول  الدولية  الربملانية  الندوة   ▪
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السلم والتعاون يف املنطقتني األورو- متوسطية واألطلسية" املنظمة بشراكة مع اجلمعية الربملانية ملنظمة 
حلف مشال أطلسي؛

الندوة الربملانية حول موضوع: "املبادرة التشريعية الشعبية" املنظمة يف إطار تنزيل برنامج العمل الثالثي بني   ▪
املغرب واالحتاد األورويب وجملس أوروبا؛

الدورة اخلامسة للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط ؛  ▪

اجتماع جلنة فلسطني التابعة الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي؛  ▪

الندوة الربملانية االفريقية العربية الثالثة عشر؛  ▪

القانون واملنتدى  الثامنة للجمعية االستشارية للربملانيني من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وسيادة  الدورة   ▪
السنوي 36 للتحرك العاملي للربملانيني.

42.تكثيف تنظيم زيارات عمل للوفود األجنبية لبالدنا، ومن أمهها زيارة  رئيس اللجنة الوطنية للمؤمتر االستشاري 

السياسي للشعب الصيين وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي ورئيسة اجمللس الفدرايل 
الروسي، ورئيس جملس الشيوخ جبمهورية كازاخستان، ورئيس جملس الشيوخ البولندي، ورئيس جملس الشيوخ 

الكيين، و رئيس جملس الشيوخ التشيكي؛

43.تكثيف زيارات عمل السيد رئيس جملس املستشارين للبلدان التالية :النمسا، بولندا، مجهورية التشيك، مملكة 

اسبانيا، فرنسا، اململكة العربية السعودية، دولة قطر، سلطنة عمان، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية كينيا        
البريو، كازاخستان، اليابان، واسرتاليا؛

44.تكثيف زيارات العمل واملباحثات مع جلنة التعاون والصداقة الربملانية بالدول االجنبية، وعلى رأسها الكويت؛ 

فرنسا، ايطاليا، كرواتيا، رومانيا، بلجيكا، بولندا، اململكة املتحدة، تركيا، اليابان، البريو، األرجنتني، السعودية 
الصداقة األوربية  املكثفة جملموعة  الزيارات  الدميقراطية، باالضافة إىل  الكونغو  سلطنة عمان، تشاد، مجهورية 

املغربية؛

الدومنيكان،  مجهورية كرواتيا،  أمهها مجهورية  ومن  الربملانية،  والصداقة  التعاون  جلان  من  جمموعة  45.إحداث 

الفيتنام، دولة قطر، مجهورية كزاخستان، اهلند، والسودان؛

تقوية الشراكة الثنائية، وعلى رأسها:  .46
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التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بني جملس املستشارين املغريب وجملس الشيوخ االسباين ؛  ▪

التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بني جملس املستشارين املغريب وجملس الشيوخ الفرنسي ؛  ▪

التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بني جملس املستشارين املغريب واجمللس الفدرايل الروسي ؛  ▪

التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بني جملس املستشارين املغريب والبوندسرات األملاين ؛  ▪

إطالق برنامج تعاون بني الربملان املغريب وبرنامج دعم اتفاقية الشراكة بني املغرب واالحتاد األورويب؛  ▪

التوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤسسة ويستمنسرت للدميقراطية ؛  ▪

التوقيع على مذكرة تفاهم حول اتفاقية التعاون املشرتك مع معهد جنيف حلقوق االنسان.  ▪

اخنراط مكثف جمللس املستشارين يف هياكل خمتلف االحتادات واجلمعيات الربملانية اجلهوية والدولية، وعلى   ▪
رأسها:

رئاسة اللجنة االقتصادية التابعة الحتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي ؛  ▪

رئاسة جلنة شؤون املرأة التابعة الحتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي ؛  ▪

تويل نيابة رئيس الربملان العريب ؛  ▪

تويل نيابة رئيس مكتب الربملانيني العامليني لإلسكان عن منطقة مشال إفريقيا. ولقد جاء هذا االنتخاب   ▪
تقديرا للجهود املتواصلة اليت تبدهلا اململكة املغربية، حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك حممد 
السادس نصره اهلل وأيده، من أجلتطوير قطاع اإلسكان، السيما يف جمال حماربة السكن غري الالئق، ويف 

حتسني ظروف عيش املواطنني.

رئاسة فريق العمل اخلاص بالفالحة والصيد البحري داخل"هيئة التجارة اخلارجية واالستثمارات املتوسطية".   ▪

للبحر  الربملانية  للجمعية  التابعة  الثقافات، واهلجرة، وحقوق اإلنسان  املعنية حبوار  الدائمة  اللجنة  رئاسة   ▪
األبيض املتوسط.

رئاسة جلنة السيدات الربملانيات التابعة لرابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب .  ▪

للبحر  الربملانية  للجمعية  التابعة  والبيئية  والطاقية  االقتصادية  بالشؤون  املعنية  الدائمة  اللجنة  رئاسة   ▪
األبيض املتوسط .

العضوية باللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين اإلفريقي.  ▪
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سادسا: في مجال محافظة المجلس:

47.إحداث منصب احملافظ طبقا لقرار جملس املستشارين عدد 3760-13 الصادر يف 2 صفر 1435 املوافق لـ 

6 دجنرب 2013 بشأن تنظيم واختصاصات إدارة جملس املستشارين، وأنيطت به املهام املتعلقة حبفظ ذاكرة 
التقنية واإلشراف على تنفيذها  بناية اجمللس والتجهيزات وسائر األنظمة  الثقايف واحملافظة على  اجمللس وتراثه 

واستقبال الزوار؛

48.بلوغ عدد زوار اجمللس خالل فرتة احلصيلة ما جمموعه 20015 زائرا موزعني على فئات خمتلفة، ولقد شكل عدد 

الزوار القادمني من  أمريكا مبا فيهم اليهود من أصول مغربية اكرب عدد من جمموع الزوار األجانب مبا جمموعه 
291 زائرا،  واحتلت مصر بالنسبة للدول العربية الرتبة  األوىل ب 56 زائرا ؛

49.تزايد إقبال أبناء اجلالية على جملس املستشارين بشكل تصاعدي، انتقل من 150 فردا خالل السنة التشريعية 

2009-2010 إىل 789 خالل السنة التشريعية 2014-2015؛

50.تنظيم 57 يوما دراسيا مبناسبة عرض مشاريع أو مقرتحات قوانني، أو على إثر حدوث قضايا تستأثر باهتمام 

الرأي العام، و سامهت إدارة جملس املستشارين واللجان الدائمة والفرق و اجملموعات الربملانية يف تنظيم هذه 
األيام، كما مت عقد أيام دراسية أخرى بشراكة مع جملس النواب و مع مجعيات اجملتمع املدين.

سابعا: في مجال الموارد البشرية والمالية والشؤون االجتماعية:

51.صدور النظام األساسي ملوظفات وموظفي اجمللس بتاريخ  13 مارس 2013 وعيا من إدارة جملس املستشارين 

بأمهية العنصر البشري يف االضطالع مبهامه، وقد صدر على إثر حوار مسؤول وبناء مع الفرقاء االجتماعيني؛ 

52.موافقة مكتب اجمللس مبوجب القرار رقم 13-3760 الصادر بتاريخ 6 دجنرب 2013 بشأن تنظيم واختصاصات 

إدارة جملس املستشارين على إعادة هيكلة إدارة اجمللس والفرق واجملموعات الربملانية، حيث مت إحداث  منظام 
جديد يستجيب للحاجيات ويأخذ بعني االعتبار تطلعات املوظفني واملوظفات؛

53.تراوحت نسبة ميزانية التسيري جمللس املستشارين ما بني 0.14 % و0.17 % من جمموع امليزانية العامة للدولة 

للتسيري خالل فرتة سنوات 2015/2009؛

54.إعطاء األسبقية إلبرام الصفقات العمومية عوض اللجوء إىل سندات الطلب احرتاما ملبادئ احلكامة و الشفافية 

و العقلنة، حيث تراوحت نسبة الصفقات  العمومية واالتفاقيات ما بني 66 %  إىل 82 %؛
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55.تعدد املوردين املتعاملني مع إدارة اجمللس، إذ انتقل العدد من 123 موردا سنة 2009 ، إىل ما جمموعه 170 

موردا سنة 2014؛

56.التعاون بني جمس املستشارين و مجعية األعمال االجتماعية ملوظفات وموظفي اجمللس، من خالل دعم هذه 

األخرية لتحسني اخلدمات املقدمة يف جماالت النقل، السكن، التقاعد، التغذية إىل غريها من اجملاالت.
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 إن القراءة التحليلية للحصيلة يف مشولياهتا قد مكنت من استشراف اآلفاق املتعني استثمارها تدبرييا والعمل على 
إجنازها، من أجل تطوير املمارسة العملية من مدخل البناء املؤسسايت على أساس الرتاكمات. والسري على هذا املنهاج 

القومي يقتضي االستحضار العملي للمالحظات واالقرتاحات والتوصيات التالية: 

أوال: في مجال التشريع والمراقبة:

اجللسات الشهرية املخصصة ملساءلة رئيس احلكومة حول السياسة العامة:  .1
تقنني شروط طلب تأجيل هذه اجللسات من طرف احلكومة ومكونات اجمللس؛  ▪

حتديد عدد األسئلة املربجمة خالل كل جلسة وطريقة طرحها؛  ▪

املهام االستطالعية للجن الدائمة : توضيح كيفية إحداث وتشكيل اللجان الفرعية وتدقيق اختصاصاهتا وطريقة   .2
اشتغاهلا، واملوافقة على التقارير الصادرة عنها وشروط مناقشتها من طرف اجللسة العامة عند االقتضاء؛

تدقيق التوزيع الزمين للمناقشة يف اجللسات العامة التشريعية بني اجمللس واحلكومة؛  .3

توضيح العالقة بني اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة املكلفة بالتحضري للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية   .4
واللجان الدائمة خبصوص الدعوة إىل عقد اجتماعات هذه اللجان، ومساطر إحالة الطلبات عليها واخبار 

رئيس اجملموعة مبواعيد انعقادها، وكيفية موافاهتا باملعطيات املتوصل هبا عند االقتضاء؛

اشرتاط اجلدرّية يف مكاتبة مكتب اجمللس بشأن تفعيل مسطرة اإلشعار بتخلي مستشار عن االنتماء إىل فريقه   .5
الربملاين، وتوضيح سلطة املكتب يف هذا الشأن، هل هي سلطة إحالة على احملكمة الدستورية أم سلطة للتحكيم 

والبترّ والرتجيح بني األدلة؛

من   82 الفصل  ألحكام  طبقا  األعمال  جدول  بشأن  للحكومة  املخول  األسبقية  حق  تطبيق  حدود  بيان   .6
الدستور؛

اللجنة  رئيس  قيام  الدورات يف حال عدم  داخل  لالنعقاد  اللجان  دعوة  واملكتب حق  اجمللس  رئيس  إعطاء   .7
ومكتبها بذلك؛

وضع سقف زمين يف النظام الداخلي للمجلس لربجمة مقرتحات القوانني من أجل دراستها والبت فيها من طرف   .8
اللجنة املختصة حتت طائلة إلغائها بقوة القانون؛

جلان تقصي احلقائق :  .9

التنصيص على حاالت حلرّها لسبب آخر غري عدم إيداع تقريرها يف األجل احملدد؛  ▪
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إعطاء املكتب سلطة تقديرية بشأن تقييم طبيعة الوقائع موضوع التقصي بشأهنا؛  ▪

10. بيان طريقة طلب دعم اجمللس األعلى للحسابات وتلقي شروحاته حول الدراسات الصادرة عنه؛

11. إحداث جلنة مراقبة املالية العامة يف إطار املالءمة  مع النظام الداخلي جمللس النواب؛

12. توضيح املسطرة املتعلقة بإيداع مقرتحات القوانني التنظيمية مببادرة من أعضاء جملس املستشارين يف ضوء 

أحكام الفصل 85 من الدستور وقرارات اجمللس الدستوري ذات الصلة؛

مناقشة  بشأن  الربملانية  واجملموعات  الفرق  مداخالت  على  للرد  الكلمة  أخذ  يف  للحكومة  احلق  إعطاء   .13

امليزانيات الفرعية يف اجللسة العامة املخصصة ملناقشة مشروع القانون املايل؛

14 . إضفاء الفعالية على مسطرة ضبط حضور أعضاء اجمللس يف اللجان واجللسات العامة ؛

توضيح مآل قرار اجمللس يف حال تصويت مجيع األعضاء باالمتناع؛  .15

تفصيل كيفية التعامل مع حالة رفض مادة معينة داخل نص معني وافق عليه اجمللس برمته؛  .16

الكلمة  وإعطاء  واحلكومة،  اجمللس  بالنسبة ألعضاء  زمنية  لقيود  اجمللس  أمام  التعديالت  مناقشة  إخضاع   .17

للتعقيب قبل االنتقال إىل التصويت؛ 

18.التنصيص على إمكانية اللجوء للمحكمة الدستورية من طرف رئيس اجمللس أو رئيس احلكومة يف حال اخلالف 

بشأن جدول األعمال؛

19.فتح الباب أمام إمكانية استعانة املكتب خبرباء من خارج اجمللس يرى فائدة يف حضورهم، لتقدمي توضيحات 

حول قضايا معينة؛

20.التأكيد على أولوية إيداع احلكومة ملشاريع القوانني ذات الصبغة االجتماعية والتنمية اجلهوية واجلماعات الرتابية 

باألولوية أمام جملس املستشارين طبقا ملقتضيات الفصل 78 من الدستور، من خالل التنصيص على اآلثار 
القانونية الواجب ترتيبها عند عدم احرتام مبدأ األسبقية بالنسبة للمجلس؛

21.تدقيق مسطرة كيفية إدالء احلكومة مبالحظاهتا بشأن مناقشة مقرتحات القوانني أمام اللجان واجللسات العامة 

وردها على املناقشة؛

22.تنظيم طريقة استفادة الفرق واجملموعات املنتسبة للمعارضة من احلقوق املخولة هلا مبوجب الدستور والتنصيص 

على ضرورة إعالهنا الرمسي عن اختيار موقع املعارضة؛

23.توضيح مسطرة تقدمي عرض وزير املالية بشأن تنفيذ القانون املايل السنوي ومناقشته أمام اللجنة املختصة، 

تطبيقا ملقتضيات املادة 47 من القانون التنظيمي لقانون املالية رقم 130.13؛
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24.ضبط تاريخ سريان أجل ستة أيام املتعلقة بتتابع املناقشة يف اللجان مبجلسي الربملان بشأن مراسيم القوانني من 

أجل التوصل إىل قرار موحد بشأهنا؛

25.تدقيق التبادل املكوكي للنصوص التشريعية بني اجمللسني من خالل التطرق جلميع احلاالت املتعلقة بتصويت 

اجمللسني وإجياد احلل القانوين املعتمد يف حالة اختالف التصويت على نص معني؛

26.حصر سلطة البت النهائي املخولة جمللس النواب فىي حالة ارجاع صيغة النص القانوين املعدل من طرف جملس 

املستشارين اىل الصيغة األوىل اليت سبق أن وافق عليها جملس النواب، ووجوب إحالته على جملس املستشارين 
من جديد إلبداء رأيه بشأن اي تعديالت جديدة على صيغة النص.

ثانيا: في مجال التنسيق مع مجلس النواب والعالقات مع المؤسسات الدستورية :

27.حصر القضايا املشرتكة مع جملس النواب؛

28.توضيح احللول القانونية يف حالة عدم اتفاق اجمللسني على عقد اجللسات اخلاصة مبناقشة تقارير املؤسسات 

الدستورية وتقييم السياسات العمومية؛

29.ضرورة التنسيق القبلي بني اجمللسني بشأن طلب رأي املؤسسات الدستورية حول النصوص القانونية قيد الدرس.

ثالثا : في مجال الدبلوماسية البرلمانية:

30.إحداث آليات جديدة لدعم امليكانيزمات التقليدية، تتمتل خصوصا يف:  

▪ إحداث »شبكة مغاربة العامل املنتخبني« و»شبكة ممثلي اجملتمع املدين من األصول املغربية«، وذلك 
بكل من "الدول احلساسة" و"الدول املؤثرة"، وتنظيم »قوافل مشرتكة بني الربملان واحلكومة« للتواصل 
للمسار  بالنسبة  السيما  املغربية،  الصحراء  قضية  حول  احملينة  واملعطيات  بامللفات  وتزويدهم  معهم 
األممي واملبادرة املغربية ملقرتح احلكم الذايت، وامللفات االسرتاتيجية لبالدنا، وكذا متكينهم من تنظيم قوة 
سياسية وثقافية يف مواجهة أطروحات أعداء وحدتنا الرتابية، و يوجد مقرتح بعقد لقاء تأسيسي مبجلس 

املستشارين هناية العام 2015؛ 

الدول  كبعض  احلساسة"  ب"الدول  ونظرياهتا  املغربية  الربملانية  الفرق  بني  مشرتكة«  »جلن  إحداث   ▪
وتنظيم  املعادي،  التوجه  ذات  األورويب  بالربملان  السياسية  الفرق  بعض  مستوى  وعلى  االسكندنافية 

لقاءات ومنتديات تواصلية بتنسيق مع األحزاب السياسية ؛
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▪ تكوين »شبكات أو جمموعات عمل برملانية« حول مواضيع هتم القضايا االسرتاتيجية لبالدنا داخل 
االحتادات واجلمعيات الربملانية ؛

▪ تعيني "برملانيني مرجعيني"  )Parlementaires de référence( مبجلس املستشارين حول املواضيع 
والقضايا االسرتاتيجية لبالدنا ؛

▪ اعتماد سياسة ولوج هياكل املنظمات الدولية سواء على مستوى األطر أو الربملانيني ؛

▪ إحداث "منتديات برملانية" مع بعض الدول االسكندينافية، والدول االفريقية ، ودول أمريكا الالتينية، 
والدول األعضاء يف جملس األمن الدويل كالواليات املتحدة األمريكية )انسجاما مع الشراكة االسرتاتيجية 

بني البلدين(، إضافة إىل مجهورية روسيا االحتادية، ومجهورية الصني الشعبية ؛

31.تطوير اجملال الثنائي يف عالقات اجمللس مع حميطه اجلهوي واالقليمي والدويل على مستوى:

العالقات البني-برملانية مع الدول احلساسة ؛  ▪

الشراكات املنتدياتية مع الدول اإلسرتاتيجية؛  ▪

الشراكات املؤسساتية واملنظماتية من خالل االرتقاء بوضع الربملان املغريب لدى االحتادات واجلمعيات   ▪
الربملانية اليت متثل توجها اسرتاتيجيا بالنسبة لبالدنا، وذلك على مستوى الصفة من خالل التمتع حبق 
التصويت وتقدمي التعديالت واملشاركة يف صياغة التقارير أو على مستوى حمتوى برنامج وخمطط العمل 

كتنظيم الندوات املشرتكة وتبادل الزيارات واخلربات.

األجنبية  اجلامعات  يف  احملاضرات  وإلقاء  الندوات  وتنظيم  اإلعالمية  احلمالت  من خالل  التواصل  32.تكثيف 

واملنتديات الدولية للتعريف بالنموذج املغريب يف جمال الدميقراطية واحلريات وحقوق اإلنسان، ويف جمال السياسة 
االقتصادية واالجتماعية واألمنية، وتدبري اهلجرة...؛

33.تعميق التنسيق بني الربملان املغريب ووزارة الشؤون اخلارجية والتعاون واعتماد اسرتاتيجية وهيكلة تنظيمية موحدة 

وتكاملية بني اجملالني الثنائي ومتعدد األطراف من أجل حتقيق االنسجام البنيوي على مستوى األقطاب اجلغرافية 
املغربية  الصحراء  ملف  اسرتاتيجية مشرتكة« حول  يقظة  إحداث »خلية  الشراكة، وكذا  ومسارات  وامللفات 
وإحداث شبكة أطر سفارات اململكة املغربية املعتمدون بالدول احلساسة من أجل التنسيق يف املوضوع وتكثيف 

التنسيق وتسهيل التواصل مع الربملان ؛
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34.تشكيل جلنة مشرتكة بني الربملان واحلكومة وإعداد برنامج وخمطط عمل على املستوى القريب واملتوسط 

والبعيد.

رابعا: في مجال فضاء بناية مجلس المستشارين :

35.توفري فضاءات تسمح بتخفيض كثافة استغالل املكاتب )مبعدل 3 موظفني لكل مكتب( الستيعاب مجيع 

التقريبية املستغلة من طرف مصاحل  املبنية  البالغ عددهم 320، علما أن املساحة  موظفات وموظفي اجمللس 
جملس املستشارين تبلغ 3600 مرت مربع، إضافة إىل مساحة البناية اإلضافية املكرتاة.

خامسا: في مجال األنظمة المعلوماتية:

36.اعتماد االستعمال التصاعدي واملستمر لتكنولوجيا االتصال واملعلومات يف مجيع جماالت عمل اجمللس التشريعية 

والرقابية والدبلوماسية الربملانية أو يف جمال إدارته االلكرتونية يف أفق حتقيق هدفه اإلسرتاتيجي املتمثل يف الربملان 
املعلومايت  العتاد  من  الضرورية  االحتياجات  وحيدد  األولويات  يرتب  مديري  خمطط  وفق  وذلك  اإللكرتوين، 

والربجميات واملوارد البشرية املؤهلة وبرنامج للتكوين؛

الشبكة  النظر يف  إعادة  من  للتمكن  املعلوماتية،  األنظمة  لتأهيل  الضرورية  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  37.توفري 

املعلوماتية للمجلس من أجل  حتمل جمموعة من التطبيقات كتلك املتعلقة بضبط احلضور والولوج إىل بناية الربملان، 
وتدبري األسئلة والتعديالت والتصويت االلكرتوين ورقمنة األرشيف، وتطوير خدمات البحث والتخزين والبوابة 
االلكرتونية، واليقظة اإلسرتاتيجية واإلدارة اإللكرتونية واألمن املعلومايت، إضافة إىل التطبيقات احملمولة على اهلواتف 

الذكية واللوحات االلكرتونية لتكثيف التفاعل والتواصل االجتماعي مع املواطنني واملهتمني بالعمل الربملاين.

سادسا:  في مجال أنظمة االستغالل المتعلقة بالمجال السمعي البصري :

 ،HD العالية بـأنظمة السمعي البصري مع نظام اجلودة  املتعلقة  38 .ضرورة مطابقة معدات جملس املستشارين 

وذلك تبعا لتطور نظام البث لدى الشركة الوطنية لإلذاعة  والتلفزة املغربية اليت تنقل جلسات اجمللس ، خاصة 
وأن هذه األخرية ستعمل بنظام اجلودة العالية بصفة هنائية مع بداية سنة 2016.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

 بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2009 - 2010
27 يناير 2010 

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد )ص( وعلى آله وصحبه؛ 

السادة الوزراء احملرتمون؛

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون؛ 

حبمد اهلل وتوفيقه، ننهي اليوم أشغال الدورة اخلريفية من السنة التشريعية الثالثة من الوالية الثامنة، دورة كانت 
استثنائية يف مسار هذه الوالية، ألهنا أوال توجت مسلسال انتخابيا هاما يشكل لبنة نوعية يف تدعيم بنائنا الدميقراطي، 

والذي مس يف إحدى حلقاته، تركيبة ورئاسة جملسنا املوقر. 

دورة استثنائية ثانيا لتزامنها مع إطالق العديد من األوراش املؤسسة املضمنة يف عدة خطابات ملكية سامية، من 
ضمنها إخراج القانون التنظيمي ملؤسسة اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل حيز الوجود، وإعادة النظر يف أدوات 
تدبري قضيتنا الوطنية، فإطالق مسلسل التفكري التشاوري والواسع، يف تغيري بنية وهيكلة جمالنا الرتايب عرب التنصيب 
امللكي السامي للجنة االستشارية للجهوية، كأهم حلقات املسلسل اإلصالحي الذي تعرفه بالدنا يف إطار املشروع 

الدميقراطي احلداثي الذي يقوده جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده. 

كما تزامنت هذه الفرتة، بتعديل جزئي لرتكيبة حكومة جاللة امللك، يف إطار ذات األحزاب السياسية املشكلة 
ألغلبيتها، ويف هذا السياق يسعدين أن أهنئ السيد األستاذ إدريس لشكر الوزير املكلف بالعالقة مع الربملان بالثقة 

املولوية السامية اليت حظي هبا، كما نتمىن للسيد الوزير سعد العلمي التوفيق يف مهامه اجلديدة. 

السادة الوزراء احملرتمون 

السيدات والسادة املستشارين احملرتمون 

لقد تعهدنا يف اخلطاب الذي ألقيناه بعيد حصولنا على ثقتكم، على جعل مؤسسة جملس املستشارين مؤسسة 
فاعلة، شريكة، داعمة، منفتحة، ذات مصداقية، وإخراجها من الرتاتبية والتبعية قياسا مبجلس النواب، وقد جتاوبت 
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احلكومة مشكورة مع هذا املنظور، وأحالت يف قراءة أوىل على أنظار جملسنا مشروع القانون التنظيمي للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي، يف إشارة دالة، حبكم رمزية القانون التنظيمي وقوته القانونية اليت جتعله يف مصاف النصوص 

الدستورية. 

متيز  إلظهار  مناسبة  واالجتماعي،  االقتصادي  للمجلس  التنظيمي  القانون  مشروع  مناقشة  فرصة  وقد كانت 
وطبيعة  والتعديالت  االقرتاحات  مضامني  يف  جتسدت  واملهين،  اجلهوي  الطابعني  ذات  جملسنا  متثيل  منحدرات 
املشروع  على  التصويت  ليتم  الدورة،  افتتاح هذه  السامي يف  امللكي  اخلطاب  استحضار ملضامني  املناقشات، يف 

باإلمجاع بتاريخ 29 دجنرب من السنة املاضية. 

السادة الوزراء احملرتمني 

السيدات والسادة املستشارين احملرتمني 

لقد متيزت هذه الدورة مبصادقة جملس املستشارين على 21 مشروع ومقرتح قانون من أمهها: 

- مشروع القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي واالجتماعي. 

- مشروع قانون املالية. 

- مشروع قانون مدونة السري. 

- مشروع قانون يتعلق بالطاقات املتجددة. 

- مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية. 

- مشروع قانون حتدث مبوجبه الشركة املسماة "الوكالة املغربية للطاقة الشمسية". 

- مشروع قانون املتعلق مبناطق التصدير احلرة. 

- مشروع قانون يقضي بتحويل بريد املغرب إىل شركة مسامهة. 

- مشروع قانون يتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. 

- مشروع القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي واالجتماعي يف إطار قراءة ثانية. 

كما متت املصادقة أيضا على مشاريع ومقرتح قانون تتعلق ب: حرية األسعار واملنافسة، جببايات اجلماعات 
احمللية، املكتب الوطين للمطارات، النظام األساسي للتعاون املتبادل، إحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف، وتنظيم 

أنواع النقل اجلوي. 
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إىل جانب املصادقة من حيث املبدأ على: 

- انضمام اململكة املغربية إىل اتفاقية حترير النقل اجلوي بني الدول العربية. 

- االتفاقية بشأن احلفاظ على طيور املاء املهاجرة االفريقية-األوروأسيوية. 

- االتفاقية املوقعة بني اململكة املغربية ومجهورية فيتنام االشرتاكية لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب اجلبائي 
يف ميدان الضرائب على الدخل. 

- تأسيس املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص. 

وجتدر اإلشارة، إىل أن رفوف مكاتب اللجن الدائمة ال زالت تضم 23 مشروع قانون، تنتظر دراستها ، وهو 
ما يستدعي من احلكومة وجملسنا املوقر االنكباب عليها جبدية أو برجمتمها، من أجل جتاوز كل ما حيول دون البت 
فيها بصفة هنائية، لذا ندعو اللجن الدائمة إىل دراستها خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني متهيدا ملناقشتها يف الدورة 

الربيعية املقبلة. 

وتصدر عمل اجمللس، كما جرت العادة يف الدورة التشريعية اخلريفية، مشروع قانون املالية الذي يعد أهم موعد 
سنوي هلذه الدورة، حبكم ترمجته لاللتزامات احلكومية، واألدوات املالية القمينة بأجرأة أولويات أجندهتا، وتشكيله يف 

ذات اآلن مناسبة سنوية ملراقبة احلكومة على أدائها وتصورها للعمل املستقبلي. 

كما صادق جملس املستشارين أيضا، على قانون رقم 52.05 املتعلق مبدونة السري على الطرق، هذا املشروع الذي 
ولد بعد خماض طويل وعسري وتكلفة اجتماعية باهظة، غري أنه يفتح أمامنا آماال عريضة للحد من اخلسائر املادية 

والبشرية املرتتبة عن ما أصبح يعرف ب "حرب الطرقات". 

ويف نفس السياق صادق اجمللس على ثالث مشاريع قوانني تتعلق بالطاقة املتجددة ستدعم استقاللية بالدنا يف 
هذا اجملال، وتكرس اختياراهتا يف جمال التنمية املستدامة واحلفاظ على البيئة عرب االعتماد على مصادر طاقية نظيفة 

ومتجددة. 

السادة الوزراء احملرتمني 

السيدات والسادة املستشارين احملرتمني 

أما على مستوى مراقبة العمل احلكومي، فقد عمل السادة املستشارون عرب آلية األسئلة الشفوية، على مساءلة 
ومتابعة خمتلف القضايا واالنشغاالت اليت تستأثر باهتمامات املواطنني يف مجيع اجملاالت وعلى كافة املستويات احمللية 
واجلهوية والوطنية. ويف هذا اإلطار بلغ جمموع األسئلة الشفوية 357 سؤاال متت اإلجابة عن 264 منها، يف حني مت 
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سحب 23 سؤال، علما أن متأخر األسئلة برسم الدورة الربيعية املاضية قد وصل إىل 420 سؤاال. 

كما عقد جملسنا برسم الدورة اخلريفية اليت نتشرف بإعالن هنايتها 29 جلسة عامة )قرابة 75 ساعة، مبعدل ثالث 
ساعات لكل جلسة(، يف حني عقدت اللجن الدائمة اجتماعاهتا لتدارس مشاريع ومقرتحات القوانني احملالة عليها، 

وقد وصل عدد جلساهتا 71 واستغرقت 278 ساعة مبعدل 4 ساعات لكل جلسة. 

وامسحوا يل كذلك، أن أشري إىل أن مكتب جملسكم املوقر، اجتمع خالل هذه املدة بصفة دورية ومنتظمة مبعدل 
اجتماع يف األسبوع، حبصيلة وصلت إىل 17 اجتماع، وكانت خمصصة للبت واختاذ قرارات هتم التسيري اإلداري واملايل 

جمللسنا، وصل عددها إىل 120 قرار، موثقة يف سجل خاص هبا، للعودة إليها لكل غاية مفيدة. 

كما اجتمعت ندوة الرؤساء، يف تسع اجتماعات، تدارست فيها قضايا تتعلق بتسيري وتنظيم أشغال اجللسات 
العمومية وكذا السبل الكفيلة بنهج حكامة جيدة للتدبري والتناغم بني مكونات اجمللس. 

الربملانية يف تفعيل مضامني  الدائمة والفرق  اللجن  الفرصة، ألنوه مبسامهة أعضاء املكتب ورؤساء  وأغتنم هذه 
الربنامج الذي سبق يل أن عرضته على جملسكم املوقر. 

السادة الوزراء احملرتمني 

السيدات والسادة املستشارين احملرتمني 

وخبصوص تفعيل الدبلوماسية الربملانية، فقد كان جمللسنا املوقر شرف احتضان املؤمتر الرابع لرابطة جمالس الشيوخ 
والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب يومي 12 و13 نونرب 2009، حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة 

امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده. 

افتتاح أشغال املؤمتر، اإلطار الذي اشتغل فيه املشاركون يف مقاربتهم  وقد شكلت الرسالة امللكية السامية يف 
العميق  العامة، حبكم تشخيصها  اجللسات  أو  اللجن  إن على مستوى  األعمال،  املطروحة يف جدول  للمواضيع 

لإلكراهات اليت تواجه شعوب ودول الرابطة، يف سياق جهوي ودويل، متغري وبالغ التعقيد. 

للرابطة واعتبارها خارطة  السامية، وثيقة مرجعية  امللكية  الرسالة  ويف هذا اإلطار، اعتمد املؤمترون باعتزاز نص 
الطريق لصياغة رؤية إسرتاتيجية متكاملة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وجيوسرتاتيجيا. 

وقد أصدر املؤمتر عدة توصيات وقرارات، يف حمطته الرابعة هذه، أذكر منها: 

- الدعوة إىل تقوية ودعم ديناميات التعاون جنوب-جنوب، ودعوة منظمة األمم املتحدة إىل لعب دورها يف 
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تفعيل قيم وقواعد القانون الدويل...وإضفاء طابع العدالة واإلنصاف على العالقات الدولية. 

التهديدات وما تتعرضان له من  اليمن، يف موقفهما احلازم إزاء  العربية السعودية ومجهورية  - مساندة اململكة 
تدخالت خارجية يف شؤوهنما الداخلية، ودعم جهودها للدفاع عن سالمة ووحدة أراضيهما. 

الدعوة إىل إجياد حل عادل ودائم هلا، مبا يضمن صيانة  الفلسطينية باهتمام املؤمتر عرب  القضية  كما حظيت 
احلقوق املشروعة والثابتة للشعب الفلسطيين، وكذلك الدعوة إىل هنج سياسة احلوار بني احلضارات والثقافات. 

ويف إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بني جملس املستشارين وجمالس الدول الصديقة والشقيقة، استقبل اجمللس 
 Ha خالل دورة أكتوبر وفدا عن اجمللس الوطين جلمهورية الفيتنام االشرتاكية برئـاسة رئيس جلنة الشؤون اخلارجية
Van Hein خالل الفرتة املمتدة من 2 إىل 5 دجنرب 2009. كما مت استقبال وفد عن جملس املستشارين الياباين 

برئاسة نائبة اجمللس السيدة Akiko Santo وذلك خالل الفرتة املمتدة من 11 إىل 15 دجنر 2009 . 

كما مت استقبال رئيس اجلمعية الوطنية لكوريا والوفد اهلام املرافق له يوم األربعاء 13 يناير 2010. 

وتناولت املباحثات اليت جرت يف هذه اللقاءات خمتلف القضايا ذات االهتمام املشرتك وسبل توثيق العالقات 
الثنائية، وخاصة على املستوى الربملاين. 

كما شاركت وفود من اجمللس يف عدد من التظاهرات الربملانية الدولية، نذكر منها اجتماع جمموعة العمل املكلفة 
بتمويل اجلمعية الربملانية األورومتوسطية بربوكسيل بتاريخ 10 دجنرب 2009، والدورة العادية الجتماعات جلن الربملان 
اللجنة املكلفة بدراسة موضوع الربملان  العريب بالقاهرة يف الفرتة املمتدة من 24 إىل 26 دجنرب 2009، واجتماع 

االلكرتوين العريب باملنامة بتاريخ 10 يناير 2010. 

إضافة إىل مشاركة وفد هام يضم رئيس جملسكم املوقر ومخسة من رؤساء الفرق احملرتمني يف أشغال املرحلة األوىل 
من الدورة العادية للجمعية الربملانية جمللس أوربا اليت انعقدت بسرتاسبورغ من 25 إىل 29 يناير 2010، إىل جانب 
املشاركة يف الدورة السادسة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت تنعقد بعاصمة أوغندا 

منذ 26 يناير وإىل غاية 31 منه. 

السادة الوزراء احملرتمني 

السيدات والسادة املستشارين احملرتمني 

إن إجيابية حصيلة هذه الدورة سواء على املستوى الكمي أو النوعي، جيب أال حيجب عنا مكامن النقص اليت 
ال زالت تعرتي أداء مؤسستنا، ولعل أكرب عائق اليوم أمام تلميع صورة جملسنا والدفاع عن جدوى ومصداقية عمله، 
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يكمن يف ظاهرة الغياب املخيف، اليت تؤرق كل غيور على بنائنا املؤسسايت، وتدين نسبة املصوتني على قوانني هامة 
ومصريية، وغلبة التشريع ذي األصل احلكومي وشح مقرتحات القوانني. 

هل كان على رئاسة اجمللس أن تذكر هبذا الواقع؟، نعم، وبالتأكيد، ألنه يدخل يف صميم تشخيص األوضاع 
وتقييم حكامتنا و ممارسة لنقد ذايت نستخلص منه الدروس قصد التفكري يف اإلجابة على األسئلة التالية، هل احللول 
القانونية بإمكاهنا تغيري هذا الوضع؟، وهل وسائل التحفيز وحتسني مناخ عمل السادة املستشارين واليت فتح مكتب 
اجمللس ملفها جبدية ستصحح هذه األوضاع؟، أم أن األمر يتطلب إرادة سياسية من اجلميع، مستشارين برملانيني، 

فرق برملانية وأحزاب سياسية؟. 

إن تأكدينا على واجب احلضور، يوازيه يف املقابل دعوة مكونات احلكومة إىل التعاون مع جملسنا املوقر يف إطار 
القواعد الربملانية، سواء يف احلضور يف جلسات األسئلة الشفوية أو يف االستجابة لطلبات الفرق الربملانية أو اللجن 

الدائمة. 

السادة الوزراء احملرتمني 

السيدات والسادة املستشارين احملرتمني 

الرقايب والدبلوماسية  التشريعي والعمل  الرقي بعمل جملس املستشارين، ال يتوقف فقط يف مستويي اإلنتاج  إن 
الربملانية، بل أيضا عرب انسجام عمله وأدائه مع جملس النواب، لذا سارعنا منذ أن قلدمتونا رئاسة جملسنا، ويف سابقة 
هي األوىل يف حياة برملاننا، منذ أن اختارت بالدنا "نظام الغرفتني" سنة 1996، على التنسيق مع السيد رئيس جملس 
النواب احملرتم، لوضع آليات تروم الوصول إىل مرحلة التنسيق والتكامل والتناغم بني اجمللسني، وعهد بذلك إىل جلنة 

مشرتكة ننتظر نتائج عملها. 

كما أحطنا تدبري املوارد البشرية بعناية خاصة، عرب االكرتاث هبواجسها االجتماعية، وتنظيم عملية ولوجها إىل 
مقر عملها، واالهتمام بتكوينها املستمر، واختاذ معيار الكفاءة واملردودية كمحدد للمكافأة والرتقية اإلدارية، ويف هذا 
اإلطار يندرج توقيع االتفاقية بني جملسنا وبني مؤسسة املعهد العايل لإلدارة، اليت هتدف إىل تقوية القدرات والرفع 
من مستوى األداء املهين جلميع أطر جملس املستشارين سواء العاملني منهم مع الفرق الربملانية أو املرتبطني مباشرة 

مبصاحل األمانة العامة. 

ويف نفس السياق فتح مكتب جملس املستشارين عدة أوراش ال تقل أمهية، وتتعلق بـ: 



167

ـ التأمني عن املرض والعجز والوفاة لفائدة السادة املستشارين وموظفي اجمللس. 

ـ إعادة هيكلة إدارة اجمللس. 

ـ العناية حبفظ ذاكرة اجمللس وصيانة البناية والتجهيزات، حيث عينا يف هذا اإلطار حمافظة للقيام هبذه املهمة. 

السادة الوزراء احملرتمني 

السيدات والسادة املستشارين احملرتمني 

لقد انصرمت ثالث أشهر على تولينا رئاسة جملس املستشارين، فرتة وضعنا فيها موضع التنفيذ برنامج اعتمده 
مكتب اجمللس، كوثيقة عمل ملرحلة واليتنا، وشرعنا يف ترمجته عمليا مبعية الطاقم اإلداري وإشراف مكتب اجمللس، 
وسوف نعمل يف املرحلة املقبلة إن شاء اهلل على تدعيم مكتسبات هذه املرحلة، والشروع يف مرحلة ثانية هتدف إىل 
الرفع من وثرية التنفيذ واألجرأة، بعدما اكتمل التصور خبصوص قضايا القانون الداخلي للمجلس، ومصاحبة عمل 
السادة املستشارين وتطوير قدرهتم االقرتاحية، والرفع من جاهزية مواردنا البشرية، واستكمال حلقات انفتاح جملسنا 

على حميطه اخلارجي. 

ويطيب يل هبذه املناسبة، أن أدعو السادة رؤساء الفرق ورؤساء اللجن، إىل التفكري مبعية املكتب يف إجياد السبل 
الفاصلة بني الدورات، فإذا كانت بعض الدساتري املقارنة قد  الفرتة  انتظامية عمل اجمللس خالل  الكفيلة لضمان 
عاجلت هذه اإلشكالية بانتقاهلا من نظام الدورتني إىل الدورة الواحدة بالنسبة للسنة التشريعية، فإننا مطالبون بإبداع 

آليات جتعل الدورة التشريعية غري خمتزلة يف حدثي افتتاحها واختتامها. 

السادة الوزراء احملرتمني 

السيدات والسادة املستشارين احملرتمني 

إن رئيس جملس املستشارين، سيبقى كما عهدمتوه رئيسا للجميع، منفتحا على كل احلساسيات السياسية واملهنية 
املمثلة باجمللس، مرحبا مبقرتحاهتا ومبادراهتا،حكما مبا مينحه له الدستور والقانون الداخلي للمجلس من صالحيات 
بني األغلبية واملعارضة، ساعيا إىل تطوير أداء جملسنا، ومواكبة ومصاحبة األوراش الكبرية اليت أطلقها صاحب اجلاللة 
نصره اهلل، وهو ما دعا إليه اخلطاب امللكي السامي مبناسبة افتتاح هذه الدورة من "...حسن تدبري هذه املؤسسة 



الربملانية يف إطار من الرزانة وإيثار املصاحل العليا للوطن، ويف حرص على إعطاء دفعة قوية للتشريع هبا، مما يعزز 
مكانتها يف الصرح الدميقراطي الوطين ودورها يف االخنراط القوي يف األوراش اهليكلية املؤسسية والتنموية اليت نقودها 

واإلسهام الفعال يف الدفاع عن القضايا الوطنية العادلة من خالل انتهاج ديبلوماسية برملانية أكثر جناعة". 

"َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب"، 

صدق اهلل العظيم، 

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

 بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2009 - 2010 
09 أبريل 2010

           بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد )ص( وعلى آله وصحبه؛ 

 السيد الوزير األول احملرتم، 

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

أيها احلضور الكرمي، 

 نفتتح طبقا ملقتضيات الدستور وخاصة الفصل 40 منه، أشغال الدورة الربيعية من السنة التشريعية احلالية، دورة 
تأيت يف سياق سياسي وطين موسوم باستمرار اإلصالحات املهيكلة الكربى، واتساع دائرة النقاش العمومي حول دور 
الربملان ودور الفاعل احلزيب، وتنامي وثرية احلراك بني التنظيمات السياسية...معطيات ال شك ستؤثر على مسار هذه 
الدورة، باعتبار الربملان واجهة الدميقراطية والعمل السياسي بامتياز، والفضاء الذي يرتد فيه صدى كل مايقع خارجه.

 لكن الربملان، وأخص هنا بالذكر جملسنا املوقر، وهو يتفاعل مع كل ما تقدم، عليه أن يستحضر دوما أن وظائفه 
األساسية هي التشريع والرقابة والديبلوماسية الربملانية وتوفري أجواء مالئمة لقيام حوار بني األغلبية واملعارضة يف احرتام 
الدستورية واألخالق املرعية، وأن ينأى بنفسه عن السجاالت السياسوية واحلمالت االنتخابية السابقة  للضوابط 

ألواهنا، وأن يتحرر من أسر الدوائر االنتخابية ملعانقة صفة التمثيل الوطين. 

السيد الوزير األول احملرتم، 

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 أيها احلضور الكرمي،

 لقد عرفت الفرتة الفاصلة بني الدورتني، أحداثا هامة من قبيل مواصلة اللجنة االستشارية للجهوية ألشغاهلا 
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بعد القرار امللكي السامي بتمديد مهمتها إىل هناية السنة اجلارية واحتضنت مدينة غرناطة قمة تارخيية بني املغرب 
واالحتاد األوريب، شكلت مكسبا لديبلوماسية بالدنا، واعرتافا رمسيا بالنموذج املغريب وبالتحوالت العميقة والديناميات 
النماذج األوربية على  نتائجها أكثر فأكثر من  العشرية األخرية، واليت تقربنا  اليت تشهدها يف  املتسارعة واملهيكلة 

مستوى املؤشرات، مما سيسهل من حصول بالدنا على وضعية شريك من أجل الدميقراطية.

 كما شهد احلوار الوطين حول اإلعالم واجملتمع الذي حتتضنه املؤسسة التشريعية انطالق مرحلته الثانية، وهو 
احلوار الذي جتاوزنا بفضله مرحلة االحتقان، ومررنا إىل مرحلة النقاش اهلادئ اجلاد للوصول إىل توافق حول مالمح 

سياسة عمومية للقطاع موفقة بني مطلب احلرية وضرورة املسؤولية. 

السيد الوزير األول احملرتم، 

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

أيها احلضور الكرمي، 

شهدت بالدنا يف اآلونة األخرية زيارة جديدة للمبعوث الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة السيد كريستوفر 
روس، وذلك ضمن جولة قادته إىل دول املنطقة. وقد كانت هذه الزيارة مناسبة أكد فيها صاحب اجلاللة امللك 
حممد السادس نصره اهلل من جديد موقف اململكة املغربية الواضح والثابت بأن اخليار الوحيد واألوحد حلل النزاع 
املفتعل يف األقاليم الصحراوية املغربية يكمن يف املبادرة املغربية الرامية إىل متتيع األقاليم الصحراوية حبكم ذايت موسع 

يف إطار السيادة املغربية. 

إن مقرتح احلكم الذايت الذي تقدمت به اململكة املغربية كحل هنائي وحيد وأوحد للنزاع املفتعل حول أقاليمنا 
اجلنوبية مافتئ ينال تقدير املنتظم الدويل الذي اعتربه مقرتحا "جديا وذا مصداقية" كفيل بإجياد تسوية سياسية واقعية 
تضع حدا ملعاناة أبناء الصحراء احملتجزين يف خميمات تندوف بلحمادة ومتكنهم من العودة لوطنهم األم للمشاركة يف 

البناء الدميقراطي والتشييد التنموي من موقع تدبري شؤوهنم العامة بأنفسهم مع باقي سكان هذه األقاليم. 

كما أن هذا املقرتح سيمكن كذلك، الشعوب املغاربية من العيش يف أمن وسالم وتعاون لتحقيق التقدم واالزدهار 
واملسامهة يف استتبات األمن والسلم يف منطقة الساحل والصحراء. 

ومن هذا املنطلق، قد حان الوقت لكي يتأكد املنتظم الدويل وكل القوى العاملية احملبة للسالم أن خيار االنفصال 
الذي تدعمه اآللة الدعائية اجلزائرية املعاكسة ملنطق التاريخ هو خيار غري واقعي ومتجاوز حيمل يف طياته خطورة 
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الزج مبنطقة الصحراء الكربى برمتها يف آتون النزاعات واحلروب اليت ال ميكن ألحد أن يتنبأ بتداعياهتا السلبية على 
جممل املنطقة املتوسطية. وأن أي زعزعة لالستقرار يف املنطقة لن تستفيد منه سوى التنظيمات والتيارات اإلرهابية 
املتطرفة اليت تتغذى من جتارة األسلحة واملخدرات والتهريب واالجتار يف البشر، وهو ما يشكل هتديدا صرحيا لألمن 

والسلم العامليني. 

الدفينة  الرغبة  للعقل ومسايرة  الفرصة لدعوة اإلخوة يف اجلارة اجلزائر إىل االحتكام  ننتهز هذه  أن  لنا  ويطيب 
والواعية للشعوب املغاربية التواقة إىل بناء احتاد مغاريب قوي يسوده السلم واالستقرار وتنعم فيه شعوب الدول املغاربية 
اخلمس باالزدهار والرخاء والطمأنينة، يف إطار من التكامل االقتصادي والتعاون املثمر لرفع خمتلف التحديات اليت 

ال ميكن ألي كان ان جياهبها يف معزل عن حميطه. 

السيد الوزير األول احملرتم، 

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

أيها احلضور الكرمي،

 لقد توصل جملس املستشارين بثمانية مشاريع قوانني أحيلت على اللجان الدائمة قصد برجمة دراستها، ونذكر 
من بينها مشروع قانون إلدماج املكتبني الوطنيني للماء والكهرباء، و مشروع قانون القاضي بتحويل مكتب التسويق 
والتصدير إىل شركة مسامهة، مشروع قانون لتعديل املادة 16 من مدونة األسرة، ومشروع قانون متعلق بالنجاعة 

الطاقية، ومشروع قانون مبثابة النظام األساسي لغرف الصناعة التقليدية... 

وبالنسبة لألسئلة اليت توصل هبا اجمللس فقد بلغ عددها 58 سؤاال شفويا و 42 سؤاال كتابيا، يف حني توصل 
اجمللس ب 28 جوابا من احلكومة. 

أما يف ما خيص مكتب جملس املستشارين، فقد استمر هذا األخري يف عقد اجتماعاته األسبوعية بشكل منتظم 
خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني. 

اإلداري  الطاقم  يعيشها  اليت أضحى  واحليوية  الدينامية  إىل  هنا  اإلشارة  بد من  اإلداري، ال  العمل  وخبصوص 
الذي  التكوين  برنامج  مقدمتها  اإلدارة، ويف  من جوانب  العديد  الذي مس  اإلصالحي  املشروع  بفعل  للمجلس 
الثانية. وهو الربنامج الذي يندرج،كما هو معلوم، ضمن اتفاقية وقعها اجمللس مع املعهد العايل  ستنطلق مرحلته 
اإلدارة  قدراهتم وخرباهتم يف جماالت هتم  وتقوية  معارفهم  تطوير  من  اجمللس  موظفات وموظفي  لإلدارة وستمكن 
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والقانون الدستوري والقانون اإلداري..، عالوة عن عروض حول بعض املؤسسات االستشارية، باإلضافة إىل تلقي 
دروس دعم يف اللغات احلية كاإلسبانية واإلجنليزية والفرنسية. 

ويف نفس السياق، شهدت إدارة اجمللس عملية إعادة انتشار للموظفني هبدف حتقيق التوازن داخل بعض األقسام 
واملصاحل يف انتظار احلسم يف مشروع منظام اجمللس الذي هو اآلن يف آخر مراحل هتييئه و الذي نراهن عليه لتطوير 

وحتديث إدارة جملس املستشارين. 

وخبصوص أشغال اللجن الدائمة، فأهم مالحظة ميكن تسجيلها يف هذا الباب تتعلق بطبيعة النشاط الذي ميزها 
طيلة هذه الفرتة. فقد عقدت جلنة الفالحة والشؤون االقتصادية أربعة اجتماعات خصصتها ملناقشة مشاريع قوانني تتعلق 
بتدابري احلماية التجارية، واملكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب. أما جلنة املالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية 
اجلهوية، فقد عقدت اجتماعا خصص ملناقشة وضعية شركة اخلطوط امللكية املغربية عقب اإلضرابات املتكررة لربابنتها. 

السيد الوزير األول احملرتم، 

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

أيها احلضور الكرمي، 

لقد كانت حصيلة جملس املستشاريني متميزة على مستوى اتصاالته اخلارجية، حيث نظم اجمللس الندوة الربملانية 
حول موضوع: "وضع املغرب املتقدم يف الشراكة مع االحتاد األورويب ورهانات التأهيل" بتاريخ 22 مارس 2010 مبقر 
جملس املستشارين، واليت متيزت مبسامهة السيد وزير الشؤون اخلارجية والتعاون والسيد الوزير املكلف بالعالقات مع 

الربملان والسيد سفري اإلحتاد األوريب باململكة املغربية. 

ويف نفس السياق، استقبلت رئاسة جملسكم املوقر العديد من الوفود الشقيقة والصديقة، وهكذا استقبلنا يف شهر 
مارس املاضي املبعوث الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة السيد كريستوفر روس، كما استقبلنا السيد حممد حنفي 
حممود سفري مجهورية مصر العربية املعتمد ببالدنا، والسيد Panayotis STOURNARAS سفري اليونان املعتمد 
ببالدنا و السيد VASILE POPOVICI سفري مجهورية رومانيا املعتمد ببالدنا، والسيد حممد صاحل الذويخ سفري 
بالشؤون األوروبية،  املكلف  الفرنسي  الدولة  Pierre Lellouche كاتب  ببالدنا، والسيد  املعتمد  الكويت  دولة 
والسيد خاميي غاما، رئيس اجلمعية الربتغالية، والسيد Jose Pedro Pico سفري مجهورية األرجنتني املعتمد ببالدنا 

 WRONECKA Joanna ، وسفرية بولونيا السيدة،
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التنزاين، ووفدا عن  كما استقبلنا أيضا، وفدا صحفيا قطريا، ووفدا بريطانيا، ووفدا عن جلنة اخلارجية بالربملان 
اجلمعية الكربى لرتكيا برئاسة السيد حممد علي شهني، إضافة إىل جمموعة من طلبة من جامعة جونس هوبكينس 

بالواليات املتحدة األمريكية. 

وشارك اجمللس يف عدد من التظاهرات الدولية. وقد ترأسنا وفدا برملانيا يف املرحلة األوىل للدورة العادية للجمعية 
الربملانية التابعة جمللس أوروبا اليت انعقدت بسرتاسبورغ من 25 إىل 29 يناير 2010. وبعد هذا اللقاء تقدم الربملان 
باململكة املغربية بطلب للحصول على صفة "شريك من أجل الدميقراطية" الذي يعد جتسيدا للتقدم الذي حققته 
اسرتاتيجي وذا  األوريب كشريك  اإلحتاد  لدى مؤسسات  بالدنا  اليت حتظى هبا  وللمكانة  بالدنا يف جماالت عدة، 

مصداقية. 

كما شاركنا على رأس وفد برملاين يف أشغال املؤمتر السادس عشر لالحتاد الربملاين العريب اليت انعقدت خالل الفرتة 
املمتدة من 02 إىل 04 مارس 2010 بالقاهرة، حيث ركز هذا املؤمتر على عدة قضايا منها قضية القدس الشريف 

اليت تعاين من سياسة التهويد اليت تتفنن إسرائيل يف هنجها. 

وشارك وفد عن اجمللس يف أشغال االجتماع الدويل الذي نظمته هذه اجلمعية بالشراكة مع "اللجنة املعنية مبمارسة 
الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف" التابعة لألمم املتحدة حول موضوع "السالم يف الشرق األوسط" 
انعقدت يومي 13 و14 مارس 2010  اليت  الربملانية األورومتوسطية  السادسة للجمعية  الدورة  مبالطا، ويف أشغال 
باألردن، ويف أشغال جلنة وضع املرأة اليت انعقدت مبقر األمم املتحدة بنيويورك خالل الفرتة املمتدة من فاتح إىل 12 

مارس 2010 من أجل تقييم التوصيات الصادرة عن مؤمتر بكني حول املرأة. 

السيد الوزير األول احملرتم، 

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

أيها احلضور الكرمي، 

إن مكتب جملس املستشارين سيواصل تفعيل برنامج الرقي بأداء جملسنا، ومتابعة امللفات املفتوحة لغايات تأهيل 
املوارد البشرية للمجلس وتوفري ظروف اشتغال مالئمة للسادة املستشارين، آمال أن تكون حصيلة الدورة اليت نفتتحها 
اليوم إجيابية، وأن نتمكن من رفع وثرية مواكبتنا كمؤسسة دستورية لوثرية األوراش الكربى اليت يقودها جاللة امللك 

حممد السادس نصره اهلل، 
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

 بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2010-2009
 30 يوليوز 2010

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد )ص( وعلى آله وصحبه؛

السادة الوزراء والسيدة الوزيرة،

السادة والسيدات املستشارون احملرتمون،

طبقا ملقتضيات الفصل 40 من الدستور، خيتتم جملس املستشارين اليوم حبمد اهلل وقوته دورته التشريعية الربيعية 
2010، ويطيب يل هبذه املناسبة أن أغتنم هذه الفرصة للوقوف عند حصيلة عملنا، واليت يعود الفضل فيها جلهود 

خمتلف مكونات جملسنا املوقر. 

ومن حسن الطالع أن اختتام هذه الدورة التشريعية الربيعية يتزامن مع ذكرى غالية وعزيزة على مجيع املغاربة، 
وهي الذكرى احلادية عشر لرتبع صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل على عرش أسالفه امليامني، وهي 
مناسبة جيدد فيها جملسنا املوقر بكافة مكوناته تعلقه الدائم بالعرش العلوي اجمليد، ويستنهض مهمه ملواكبة األوراش 
الكربى املهيكلة اليت يقودها صاحب اجلاللة نصره اهلل وأيده، واليت مشلت كافة أوجه احلياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، مرسخة بذلك االخنراط الواعي واجلاد لبالدنا يف بناء مشروع جمتمعي دميقراطي حداثي، يضمن األمن 

واالستقرار والتقدم واالزدهار لكافة الشعب املغريب. 

وتدعونا هذه املناسبة كذلك إىل الوقوف بإجالل أمام التحوالت املهيكلة والعميقة واملتسارعة اليت تبين مغرب 
األلفية الثالثة واليت يقودها صاحب اجلاللة. 

السادة الوزراء احملرتمون،

السادة والسيدات املستشارون،

امسحوا يل أن أتوقف هنيهة عند حدث بارز، شد إليه أنظار الرأي العام الوطين مؤخرا، واعترب مؤشرا ملصداقية 
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اخليار املغريب لتسوية النزاع املفتعل حول مغربية الصحراء، ويتجلى هذا احلدث يف العودة القوية جليل جديد من 
الشباب الوافدين إلينا من خميمات تندوف، والذين ولدوا وترعرعوا يف تلك األصقاع، وهو مؤشر يدل من بني ما يدل 
عليه على جاذبية خيار مقرتح احلكم الذايت الذي تقدمت به بالدنا كحل هنائي للنزاع املفتعل حول أقاليمنا اجلنوبية. 

وهذا اخليار، وامسحوا يل أن أذكر به بسرعة، حظي باهتمام كبري من لدن جملس األمن والدول العظمى، واعتربه 
اجملتمع الدويل اقرتاحا جديا وذا مصداقية، والوحيد القادر على إخراج هذا امللف من املأزق الذي أوصله إليه تعنت 
اجلريان، وهو كذلك املعول عليه إلهناء معاناة إخواننا الذين يعيشون مرارة احلجز، ويكتوون بنار الغربة يف خميمات 

تندوف منذ أكثر من ثلث قرن إىل حد اآلن. 

امسحوا يل كذلك قبل أن أستعرض حصيلة عمل اجمللس، أن أنوه بالروح الوطنية واجلهود اجلبارة اليت ما فتئت 
تقوم هبا كل مكونات اجمللس من مكتب ورؤساء فرق ورؤساء جلن دائمة واألطر اإلدارية من أجل تطوير العمل 
التشريعي والنهوض هبذه املؤسسة الربملانية على املستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية وتلميع صورهتا وحتسني 

وعقلنة أدائها. 

فعلى مستوى التشريع، وافق اجمللس منذ افتتاح الدورة الربيعية على 20 نصا قانونيا، وبغض النظر عن اجلانب 
العددي هلذه النصوص، إذ فاق عددها عدد ما مت التصويت عليه يف الفرتة السابقة 2009/2008، واليت مت التصويت 
خالهلا على 14 نصا، فإن اجلانب النوعي يثري االنتباه نظرا لراهنتيه ودوره االسرتاتيجي يف جمال البيئة بصفة عامة 

والتنمية املستدامة بصفة خاصة، وتقدم وعصرنة بالدنا.

وهكذا، فقد قامت اللجان الدائمة بالدراسة واملوافقة على مشاريع القوانني املذكورة، حيث بلغ عدد االجتماعات 
44 اجتماعا، استغرق ما يفوق 110 ساعات من العمل، ولكن الزال يوجد قيد الدرس عند اللجان الدائمة 18 

مشروع قانون، منها ما هو يف مرحلة متقدمة من الدراسة، ومنها ما أحيل على اللجان الدائمة خالل األيام القليلة 
املاضية، وهنا أهيب بالسادة الرؤساء أن يباشروا العمل مباشرة إلهناء هذا املخزون الكبري حىت نتمكن من متابعة 

سري اجمللس الثاين. 

وقد جاء يف مقدمة النصوص القانونية اهلامة اليت مت التصويت عليها: 

- مشروع قانون يتعلق باستعمال األكياس واللفيفات من البالستيك؛ 

- مشروع قانون يتعلق بتهيئة واستثمار حبرية مارشيكا؛ 

- مشروع قانون يتعلق باملناطق احملمية. 

وتندرج هذه املشاريع يف إطار تأهيل اجملال البيئي وتعزيز الوثبة النوعية اليت تعرفها بالدنا يف جمال البيئة ومواكبة 
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امليثاق الوطين حول البيئة وبرامج الطاقة املتجددة اليت أعلن عنها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل 
يف مدينة ورزازات بتاريخ 02 نونرب 2009، وقد مت التصويت على هذه النصوص باإلمجاع، مما يعكس وعي السادة 

املستشارين والسيدات املستشارات احملرتمني بأمهية البيئة بصفة عامة والتنمية املستدامة بصفة خاصة.

كما مت التصويت على مشروع قانون يقضي بتأهيل وحتديث قطاع الصناعة التقليدية وتطوير أدائه والرقي مبسامهته 
يف االقتصاد الوطين وحفظ جزء كبري من موروثنا الثقايف عرب هذا القانون.

ومت كذلك التصويت على مشروع قانون ينظم مبوجبه قطاع الصيد البحري، ويهدف هذا النص إىل النهوض 
هبذا القطاع وحتفيز موارده البشرية وحتديث هياكله لكي يكون قادرا على مواجهة املنافسة الشرسة اليت يعرفها هذا 

القطاع مؤخرا.

ومت التصويت كذلك باإلمجاع على مشروع قانون يتعلق بتدابري احلماية التجارية، الذي يهدف إىل االنسجام مع 
قواعد الشفافية واملساطر املعمول هبا يف جمال احلماية التجارية، تطبيقا التفاقية إنشاء املنظمة العاملية للتجارة املوقعة 

يف مراكش أبريل 1994، ويهدف إىل محاية املنتوجات املغربية خصوصا من عملية اإلغراق والدعم املبالغ فيه. 

األمن  ملوظفي  االجتماعية  لألعمال  السادس  يتعلق مبؤسسة حممد  قانون  عند مشروع  الوقوف  من  هنا  والبد 
الوطين، والذي يندرج يف إطار اجلهود املبذولة حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة حممد السادس نصره اهلل، والذي 

يهدف أساسا إىل النهوض باألعمال االجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي األمن الوطين وأفراد أسرهم. 

وتنفيذا ملضامني الرسالة امللكية السامية املوجهة للمشاركني يف املناظرة الوطنية املنعقدة بالصخريات يومي 24 
و25 أكتوبر 2008 ومسايرة التطوير السريع الذي عرفته الرياضة على املستوى الدويل، وافق اجمللس منذ هنيهة، منذ 

دقائق، منذ حلظات، على مشروع قانون رقم 30.09 يتعلق بالرتبية البدنية والرياضة.

السادة الوزراء احملرتمون،

السادة والسيدات املستشارات و املستشارون احملرتمون،

على مستوى الرقابة الربملانية، متيزت هذه الدورة بالتصريح اهلام الذي تقدم به السيد الوزير األول احملرتم أمام اجمللس 
املوقر حول حصيلة نصف والية احلكومة املوقرة، وهي مبادرة أتاحت جمللسنا إمكانية تفعيل دوره الرقايب عرب تقييم 
ومساءلة اجلهاز التنفيذي، وفتحت تدبري السياسات العمومية للتداول والنقاش العمومي، والذي أضفى قيمة مضافة 

للدينامية اجلديدة والنوعية اليت تعيشها هذه املؤسسة التشريعية. 
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ويف هذا السياق، فإننا نسجل بارتياح ما توجت به هذه املناقشة من خالل تعهد السيد الوزير األول احملرتم على 
أن يأخذ بعني االعتبار كل ما جاء يف تدخالت السادة رؤساء الفرق وممثلي اهليئات النقابية باجمللس من مالحظات 

يف تنفيذ الربنامج احلكومي وتبويبها وإعطاء تعليماته للقطاعات املختصة لتنفيذ حمتواها. 

لقد واصل جملس املستشارين جهوده لعقلنة مراقبة العمل احلكومي من خالل الرتكيز على أسئلة حمورية، مهت 
مواضيع مهمة حتظى باهتمام الرأي العام وتعكس واقعه اليومي، من قبيل تطورات قضية الوحدة الرتابية للمملكة 
املغربية ونتائج املوسم الفالحي واإلجراءات املتخذة للحد من آثار الفيضانات وموجات الربد والبنية التحتية والصحة 
والتعليم وأنسجة املدن العتيقة والدور اآليلة إىل السقوط هبا والتهييئ لعملية عبور مغاربة العامل ملوسم 2010 وحصيلة 

عمل جلن التفتيش يف البناء العشوائي. 

وهكذا بلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل هذه الدورة الربيعية إىل 327 سؤال أجابت احلكومة عن 257 
سؤاال منها. 

كما مت رصد عدد من االلتزامات والتعهدات خالل أجوبة السادة الوزراء يف إطار الدور الرقايب للمجلس، ويبقى 
علينا طبعا أن جند آلية مناسبة لتتبع تنفيذ هذه االلتزامات اليت يتعهد هبا الوزراء احملرتمون يف أجوبتهم، وذلك بغية 
الرقي باألداء الربملاين وإعطائه املصداقية واجلدية الالزمة، وجعلها مناسبة لتقييم جناعة السياسات العمومية ومدى 

وفاء احلكومة املوقرة بتعهداهتا.

ويف جمال العالقات اخلارجية أو الدبلوماسية الربملانية، وتأكيدا من جملسنا على الدور الفعال الذي ما فتئ ينهض 
به على املستوى الدبلوماسي، والتزاما منه بالقضايا العربية واإلسالمية، حظيت القضية الفلسطينية باهتمام بالغ من 
لدن وفود اجمللس يف خمتلف املنتديات واللقاءات الدولية واجلهوية والقارية من أجل حشد دعم الربملانيني للتنديد 
الفلسطيين األعزل وخصوصا  الشعب  برفع احلصار اجلائر على  الصهيوين واملطالبة  بسياسة االستيطان واالحتالل 

بقطاع غزة. 

ويف هذا السياق، سارع جملس املستشارين إىل عقد جلسة عمومية استثنائية على إثر اهلجوم العدواين الغادر الذي 
تعرضت له قافلة احلرية باملياه الدولية من طرف الكيان اإلسرائيلي الظامل، وكانت مناسبة أمجعت فيها كل الفرق 
على اإلدانة الشديدة واالستنكار القوي هلذا العمل اإلجرامي ومطالبة اجملتمع الدويل بتحمل مسؤولياته الكاملة يف 

مواجهة الغطرسة اإلسرائيلية. 

وهي مناسبة استحضر فيها السادة املستشارون احملرتمون بكل فخر واعتزاز الدور الريادي الذي يقوم به صاحب 
اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل على رأس جلنة القدس وبيت مال القدس من أجل إقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة وعاصمتها القدس الشريف ودعم صمود املقدسيني واحليلولة دون هتويد القدس الشريف.

وقد استقبلنا كذلك يف نفس املضمار العديد من الشخصيات احلكومية والربملانية والسياسية واملدنية النافذة من 
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خمتلف مناطق العامل مبقر جملسنا املوقر، ومهت احملادثات كل ما يتعلق بتحصني وتعميق العالقات بني املؤسسات 
التشريعية والدفع بالتعاون الثنائي من أجل تنويعه وتوسيع آفاقه يف االجتاه الذي خيدم القضايا واملصاحل ذات االهتمام 

املشرتك. 

الغابوين ورئيس  الشيوخ  ورئيسة جملس  املكسيكي  النواب  رئيس جملس  مع  مباحثات  أجرينا  اإلطار،  ويف هذا 
اللجنة الدائمة مبجلس الشيوخ التايالندي اخلاصة بالتنمية السياسية واملشاركة العمومية، ومع كاتب الدولة باحلكومة 
الفرنسية املكلف بالشؤون األوروبية ومع وفد عن الربملان البريويف ومع رئيس اجلمعية الربملانية بالبحر األبيض املتوسط 
وكاتبها العام، ومع وزير العالقات اخلارجية الكولوميب وسفراء دول اليمن وتركيا وبريطانيا باململكة املغربية، ومع وفد 
عن الكتل الربملانية باجمللس التشريعي الفلسطيين ومع وفد عن جمموعة الصداقة الكويتية املغربية ووفد عن الدائرة 
الدبلوماسية ببالدنا برئاسة سفرية كندا باململكة املغربية، ومع أعضاء الشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان، 
ووفد عن اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف التابعة ملنظمة األمم املتحدة ومع 

املمثل الدائم لليونيسيف باململكة املغربية.

التظاهرات اإلقليمية والدولية والقارية، حيث  العديد من  يف نفس اإلطار، شاركت وفود عن اجمللس املوقر يف 
بلغ العدد اإلمجايل هلذه املشاركات 106 مشاركة، ضمت 22 وفد عن اجمللس و40 مشاركة عن مكتبه، ومتت هذه 
املسامهة يف إطار االجتماعات الدورية اليت يقوم هبا كل من االحتاد الربملاين الدويل واجلمعية الربملانية للبحر األبيض 
املتوسط واجلمعية الربملانية جمللس أوروبا واجلمعية الربملانية األورو متوسطية واحتاد الربملان اإلفريقي واجلمعية الربملانية 
العريب االنتقايل  املؤمتر اإلسالمي والربملان  الدول األعضاء يف منظمة  ملنظمة حلف مشال األطلسي واحتاد جمالس 

واالحتاد الربملاين العريب وجملس الشورى املغاريب. 

ومتيز عمل خمتلف البعثات بدفاع مستميت عن القضايا الكربى لبالدنا وإمساع صوهتا يف القضايا اليت تستأثر 
بالرأي العام الدويل. 

كما اهتم مكتب جملس املستشارين بشكل كبري بالتقارير اليت تنتجها هذه البعثات والوفود، واليت تربز مكانة 
اململكة املغربية وإشعاعها الدويل وأمهية النموذج املغريب على خمتلف هذه األصعدة. 

ويف إطار العالقات املغربية األوروبية، تتميز هذه الدورة بالطلب الرمسي الذي تقدم به الربملان املغريب لدى اجلمعية 
الربملانية جمللس أوروبا من أجل احلصول على صفة شريك من أجل الدميقراطية، وجتسد هذه اخلطوة اهلامة ما وصلت 
إليه الشراكة والتعاون بني اململكة املغربية واالحتاد األورويب من تقدم وثقة وشعور بأمهية املصاحل املشرتكة، واعتبار 
بالدنا شريكا أساسيا واسرتاتيجيا يف منطقة البحر األبيض املتوسط، وتأيت كذلك كنتيجة للمسار الدميقراطي الذي 

هنجته بالدنا حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة، وحرص االحتاد األورويب على دعم هذا التوجه املهم. 
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وتأيت قمة غرناطة بني اململكة املغربية واالحتاد األورويب، واليت متيزت بتحديد خريطة طريق لتعزيز الوضع املتقدم 
له باإلجنازات اليت حققها  باعتباره شريكا مميزا واعرتافا  الذي منحه االحتاد األورويب للمملكة يف أكتوبر 2008، 
على مستوى دولة احلق والقانون واملؤسسات وترسيخ التعددية واملساواة بني اجلنسني وتكافؤ الفرص يف اجملاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واحرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ومشاركة بالدنا يف توطيد األمن 

والسلم العامليني. 

ويف هذا السياق، يعترب إحداث اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية األوروبية بربوكسيل يف 5 و6 ماي 2010 حدثا 
مميزا وبارزا يف تاريخ الشراكة األورو مغربية، وإطارا ملتابعة النهوض هبذه الشراكة وتفعيل احلوار املفتوح والدائم بني 
)la codécision( الربملانيني املغاربة واألوروبيني ودعم التعاون بني اململكة املغربية واالحتاد يف إطار ثنائية القـــــرار

الذي أصبح جاري املفعول بني حكومات أوروبا والربملان األورويب. 

وحمط  حمور  وباستمرار  حيث كان  اجمللس،  مكتب  لدن  من  بالغ  باهتمام  مؤسستنا  إصالحات  جمال  وحظي 
انشغاالته، نظرا  ملا يكتسيه اجلانب اإلداري من أمهية يف تدبري وتسيري وعقلنة تسيري شؤون اجمللس، وقد وافق املكتب 
على منظام )organigramme( إلدارة اجمللس بعد دراسة عميقة ومشاورات واسعة وتأسيسا على دراسة ماضية 
أمام موظفي  املنظام من تأطري عملنا اإلداري وعقلنته وفتح آمال واعدة  امليدان، وسيمكن هذا  يتعلق هبذا  فيما 
اجمللس وتوضيح مسارهم اإلداري، كما أهنى املكتب دراسة نظام التأمني على املرض والتقاعد األساسي مع حتويله 

إىل ذوي احلقوق.

ويف اخلتام، يسعدين أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل السيد الوزير األول احملرتم على ما ملسناه فيه من إنصات ورحابة 
صدر واتساع األفق وحسن التعامل معنا وإرادة صادقة يف تطوير عالقات اجمللس مع احلكومة املوقرة خدمة ملصاحل 

بالدنا العليا وتدعيما ملسلسلنا الدميقراطي. 

والشكر موصول كذلك للسادة أعضاء احلكومة على ما ملسناه فيهم من اهتمام بشؤون جملسنا وتفهم وجتاوب 
مع السادة املستشارين احملرتمني، وامسحوا يل هنا أن أشيد مبا يقوم به السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان من 

جهود حممودة ملواكبة ودعم وتطوير أداء اجمللس املوقر وعمله املستدام معنا باستمرار.

ويسعدين كذلك أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل السادة املستشارين احملرتمني، أعضاء مكتب اجمللس، مقدرا جديتهم 
ونشاطهم والتزامهم باحلضور الفاعل والدائم يف تدبريهم لقضايا وشؤون اجمللس، ويف أجواء تطبعها باستمرار روح 

املسؤولية ونكران الذات واملواظبة، وأقول املواظبة الواعية وعلى العمل. 

والشكر موصول كذلك للسادة املستشارين احملرتمني رؤساء الفرق الربملانية ورؤساء اللجن الدائمة الذين وبفضل 
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عملهم الدؤوب أصبحت هذه املؤسسة تتسم باحليوية وتأخذ مكاهنا رويدا رويدا يف املشهد املؤسسايت لبالدنا.

وال يفوتين هبذه املناسبة أن أتقدم بتحيات التقدير والتنويه إىل مجيع أطر وموظفي اجمللس مبختلف درجاهتم ورتبهم 
ومواقعهم على اهتمامهم املستمر بتطوير أداء جملسنا املوقر وما يقومون به من جليل األعمال للرفع من جاهزية 
خمتلف مصاحله وحتسني مردوديته ومواكبة خمتلف األوراش اإلصالحية اليت يقوم هبا املكتب، واليت طبعا يعتربون شركاء 

يف إرساء قواعدها وأجرأهتا وتقييمها. 

كما ال تفوتين املناسبة أن أتوجه إىل خمتلف وسائل اإلعالم الوطنية بالتنويه ملا ختصصه ألعمال اجمللس من مواكبة 
ورصد وحتليل وتعليق ومتابعة.

إننا أيها السادة والسادات خنتتم هذه الدورة وكلنا أمل وتفاؤل يف أن تتواصل جهود اجلميع من أجل الرفع املستمر 
من مردودية جملسنا وحتسني ظروف عمل مجيع مكوناته والتعاون املثمر مع السادة أعضاء احلكومة خدمة للمصاحل 

العليا لبالدنا حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأعز أمره. 

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته، وشكرا لكم.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

 بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2010 - 2011
 18 يناير 2011

         بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد )ص( وعلى آله وصحبه؛ 

السيد الوزير األول احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

عمال مبقتضيات الفصل األربعني من الدستور خيتتم، اليوم، جملس املستشارين دورته التشريعية اخلريفية 2010، 
إنتاج  املقاييس. دورة  بكل  تشريعية  تعترب دورة  اليت  الدورة  للوقوف على حصيلة عملنا خالل هذه  مناسبة  وهي 
نوعي سواء على مستوى التشريع أو املراقبة اجلادة للعمل احلكومي أو الدبلوماسية الربملانية. وهي جماالت كنا مجيعا 
نستحضر خالهلا وحنن منكبون على العمل يف إطارها ، على مضامني اخلطابات امللكية السامية وما حتمله من 
توجيهات ثاقبة. ويسعدين هنا أن أتوقف عند السؤال احملور الذي ورد يف اخلطاب السامي لصاحب اجلاللة امللك 
حممد السادس نصره اهلل وأيده عند افتتاح السنة التشريعية 2010-2011، وإليكم املنطوق السامي جلاللته يف هذا 

املوضوع:

    " إىل أي مدى ينهض الربملان بدوره كامال، كرافعة دميقراطية لنموذجنا التنموي؟"

وطبقا للتوجيهات امللكية السامية املؤكدة على وجوب عقلنة األداء الربملاين كمؤسسة واحدة، انكب  جملس 
النواب وجملس املستشارين على حبث آليات التنسيق والتناغم  والتكامل فيما بينهما يف شىت اجملاالت والوظائف.

السيد الوزير األول احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

إن ما ميز هذه الدورة هو  استمرار اخنراط اجمللس يف مسلسل اإلصالحات املهيكلة واألوراش التنموية الكربى 
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اليت هتم خمتلف جماالت  احلياة  واليت   يقـــــودها  بثبات  صاحب  اجلاللة  امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده.

 ويواكب جملس املستشارين املسرية التنموية  اليت تعرفها بالدنامن خالل اإلسهام االجيايب يف حتديث املنظومة 
التشريعية  وتكثيف مراقبة العمل احلكومي والدفاع عن القضايا الكربى لبالدنا يف احملافل الدولية.

على  مستوى اإلنتاج التشريعي،  واصل جملس املستشارين نشاطه التشريعي خالل دورة أكتوبر 2010 وفق ما 
خيوله له الدستور يف فصليه  45و46 وذلك بالدراسة والتصويت على 24 نصا تشريعيا بعد أن قامت اللجان الدائمة 
بتمحيصها وإدخال تعديالت عليها، )بينما متت الدراســة واملوافقة على 14 نصا يف دورة أكتوبر 2008 و20 نصا 
يف دورة أكتوبــر 2009(. وتعترب هذه النصوص على جانب كبري من األمهية  حبيث مست  اجملاالت االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية واملؤسساتية و العالقات الدولية لبالدنا.

ويأيت مشروع قانون املالية لسنة 2011 يف مقدمة هذه النصوص القانونية اليت وافق عليها جملسنا والذي اخنرط 
السادة املستشارون يف مناقشة مضامينه واقرتاح تعديالت بشأنه بلغ عددها 118 قبل منها 27 تعديال.

ويف نفس اإلطار، وافق جملس املستشارين على مشاريع قوانني هتدف إىل إحداث عدد مهم من املؤسسات 
العمومية  ويتعلق األمر بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان اليت ستضطلع مبهام إجناز 
ببالدنا، وذلك يف إطار  الواحات وفضاءات األركان ذات اخلصوصية االيكولوجية  للنهوض مبناطق  برامج شاملة 

التنمية املستدامة، واحملافظة على موروث بالدنا اإليكولوجي والنبايت املتميز.

بالعاصمة  مالية  البيضاء كمنطقة  بالدار  مايل  قطب  بإحداث  يقضي  قانون  على مشروع  اجمللس  وافق   كما 
االقتصادية للمملكة ستقوي جاذبيتها وتنافسيتها.

ويأيت يف نفس السياق إحداث:

• الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية اليت ستساهم يف تنفيذ إسرتاتيجية احلكومة لتنمية األنشطة املتعلقة 
بالنقل والتعبئة والتخزين والتموين، واليت تعترب نقلة نوعية  لقطاع النقل يف بالدنا.

• والوكالة الوطنية حملاربة األمية.

• والوكالة الوطنية لتنمية األحياء البحرية.

 ومت كذلك مجع املكتب الوطين للكهرباء واملكتب الوطين للماء الصاحل للشرب يف مؤسسة عمومية واحدة قصد 
تعبئة املوارد الطاقية واملائية وتنميتها،

 كما وافق اجمللس على إحداث وتنظيم مؤسسة احلسن الثاين للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة العاملني 



185

بالقطاع العمومي للصحة.

إضافة إىل ذلك، متت املوافقة على نصوص تشريعية تندرج يف إطار البعد االجتماعي ويتعلق األمر مبشروع قانون 
يقضي بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي.

 وكذا مشروع قانون يقضي بتحديد تدابري حلماية املستهلك،  ومشروع  قانون يتعلق ببيع السمك باجلملة، إضافة 
إىل مشروع قانون يغري ويتمم الظهري الشريف مبثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية الذي يهدف إىل إصالح 

منظومة التوظيف والرتقي والوضعيات والرخص واجلمع بني الوظائف.

مبكافحة  املرتبطة  القانونية  النصوص  وحتيني  مراجعة  إطار  املندرج يف  األموال  مكافحة غسل  قانون  ومشروع   
اإلرهاب.

ويف عالقة اململكة املغربية باملنتظم الدويل سواء البينية منها أو املتعددة األطراف، وافق جملس املستشارين على 
مشاريع قوانني يوافق مبوجبها من حيث املبدأ على تصديق املغرب على عدد من االتفاقيات الدولية، كاتفاقية إنشاء 
التسهيل اإلفريقي للدعم القانوين، واتفاقية إنشاء البنك اإلفريقي للتصدير واالسترياد، واالتفاقية املوقعة بني اململكة 

املغربية وايرلندا لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهريب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل.

وبغض النظر عن اجلانب العددي للحصيلة التشريعية، فإن هذه الدورة متيزت باالنكباب اجلدي للسادة أعضاء 
اجمللس على إغناء املنتوج التشريعي للمجلس مبالحظاهتم وتعديالهتم اليت سامهت يف الرفع من جودة هذه النصوص، 

حيث بلغ جمموع التعديالت املقدمة 245 تعديال، قبل منها 86 تعديال.

وعلى مستوى مراقبة العمل احلكومي، واصل اجمللس املهام املنوطة به دستوريا من خالل األسئلة الشفهية والكتابية 
اليت مكنت السادة املستشارين من مالمسة جمموعة من القضايا واالنشغاالت اليت تستأثر باهتمام املواطنني يف خمتلف 
اجملاالت وعلى كافة املستويات احمللية واجلهوية والوطنية، ومهت: املوسم الفــالحي، والدخول املدرسي، وإجراءات 

تطبيق مدونة السري، وإضرابات شغيلة قطاع العدل، ورؤية 2020 السياحية...

 واهتم اجمللس باخلصوص بقضية الوحدة الرتابية اليت أوالها السادة املستشارون أمهية بالغة حيث أمجع ممثلو الفرق 
الربملانية على التنديد باألحداث اإلجرامية ، ونددت مجيع الفرق الربملانية بـاحلرب املسعورة اليت شنتها بعض وسائل 
اإلعالم اإلسبانية ضد قضايانا الوطنية العليا وخصوصا ضد  التزوير والتزييف والتلفيق  اإلعالمي خالل أحداث 
العيون اإلجرامية، يف خرق تام وإخالل سافر بالقواعد األخالقية اليت تؤطر عمل الصحافة املسؤولة والرزينة، واليت 
أثرت سلبا على شرائح واسعة من الرأي العام الوطين والدويل املهتم بقضايانا املشرتكة، ويف هذا اإلطار عقد اجمللس 

جلسة عمومية خاصة ملناقشة  توصييت الربملان اإلسباين واألورويب باجلائرتني واملتسرعتني.
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وقد بلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل الدورة اخلريفية 268 سؤاال، أجابت احلكومة على 38 سؤاال آنيا 
، و177 سؤاال عاديا، بينما بلغ عدد األسئلة الكتابية املطروحة 34 سؤاال، أجابت احلكومة عن  31 سؤاال منها.

 وشكلت جلسات مراقبة العمل احلكومي  مناسبة للتفاعل بني املؤسسة التشريعية واحلكومة، وحلظات متميزة يف 
جو تسوده روح املسؤولية واستحضار حتديات املستقبل بغية حتليل وتقييم السياسات العمومية بصفة عامة ومتابعة 

أداء العمل احلكومي، وهو ما واكبه الرأي العام الوطين باهتمام كبري.

وعموما بلغ جمموع اجتماعات اللجن الدائمة خالل هذه الدورة 74 اجتماعا، استغرق ما يناهز 275 ساعة 
عمل.

الدورة  الربملانية خالل  الدبلوماسية  املستشارين يف جمال  متيز عمل جملس  اخلارجية،   العالقات  وعلى مستوى 
اخلريفية 2010 – 2011 مبواصلة تكثيف العالقات الثنائية املتميزة اليت جتمع اجمللس بالعديد من اجملالس املماثلة 
بربملانات الدول الشقيقة والصديقة وكذا يف تسجيل مشاركة فعالة يف العديد من احملافل واملنظمات اإلقليمية واجلهوية 

والدولية وأيضا يف إطالق العديد من مبادرات الشراكة والتعاون مع املؤسسات الوطنية والدولية.

الثاين من السنة اليت ودعناها منذ أسبوعني حافال بالعديد من األحداث والتطورات سواء  ولئن كان النصف 
على املستوى الوطين أو على الصعيد الدويل، فإن جملس املستشارين ظل متفاعال مع هذه األحداث متابعا ملختلف 
التطورات بتنسيق مع جملس النواب وانسجام تام مع املواقف الراسخة لبالدنا من القضايا الكربى  والدفاع عن مصاحل 

بالدنا العليا.

وهكذا، ظلت قضية استكمال وحدة بالدنا الرتابية والتعريف باملقرتح املغريب الرامي إىل متتيع أقاليمنا اجلنوبية 
بنظام احلكم الذايت يف إطار السيادة املغربية  والوحدة الوطنية قضية ثابتة ومركزية يف مجيع أنشطة جملس املستشارين 
، وحظيت باألولوية يف مجيع املباحثات اليت أجرهتا خمتلف وفود اجمللس مع الوفود الربملانية والدبلوماسية واإلعالمية 

األجنبية ومسؤويل املنظمات الدولية.

ويف سياق آخر، ظلت املواقف الراسخة للمملكة املغربية والتزاماهتا الرمسية اجتاه العامل العريب واإلسالمي حاضرة 
بقوة أيضا يف أنشطة اجمللس يف جمال الدبلوماسية الربملانية، واستمر اجمللس يف تأكيد موقف بالدنا الداعم حلق الشعب 
الفلسطيين يف بناء دولته الوطنية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وكذا التنديد مبا تعرفه األراضي الفلسطينية من 
خمططات استعمارية واستيطانية إسرائيلية وما تعيشه مدينة القدس الشريف من هجمات متتالية اهلدف منها ترحيل 
ساكنتها وطمس معاملها ومسخ هويتها العربية اإلسالمية واملسيحية، وهي املواقف الراسخة اليت عربت عنها وفود 
اجمللس الرمسية املشاركة يف خمتلف التظاهرات الربملانية اجلهوية والدولية والسيما داخل اإلحتاد الربملاين الدويل واإلحتاد 

الربملاين العريب واإلحتاد الربملاين اإلفريقي واحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي...وغريها.
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وخبصوص العالقات املغربية األوروبية، وعلى ضوء  حصول بالدنا على "الوضع املتقدم"، استمر جملس املستشارين 
يف هنج دبلوماسية برملانية إرادية مع خمتلف املؤسسات األوروبية ذات الصلة والسيما مع اجلمعية الربملانية جمللس 
أوروبا اليت تستعد للتداول يف طلب الربملان املغريب القاضي باحلصول على صفة "شريك من أجل الدميقراطية" وكذا 
مع الربملان األورويب واجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط واجلمعية الربملانية – اإلحتاد من أجل املتوسط واجلمعية 

.ASSECAالربملانية ملنظمة حلف الشمال األطلسي واجلمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا و

املالءمة  جماالت  يف  والسيما  األوروبية  املغربية  املتميزة  الثنائية  العالقات  تعزيز  سبل  اجمللس  أنشطة  مهت  وقد 
التشريعية املشجعة واحملفزة للتبادل التجاري واالستثمارات وإبراز األوراش االقتصادية واملهيكلة الكربى اليت تعرفها 
بالدنا كما تناولت القضايا ذات االهتمام املشرتك والسيما منها قضايا اهلجرة غري الشرعية واإلرهاب واالجتار يف 

املخدرات واألسلحة..

وهكذا، تربز حصيلة جملس املستشارين يف جمال الدبلوماسية الربملانية خالل هذه الدورة اخلريفية املعطيات التالية:

- استقبل اجمللس 15 وفدا برملانيا ودبلوماسيا.

- وقامت رئاسة اجمللس مرفوقة بوفدين هامني بزيارتني رمسيتني لكل من اململكة العربية السعودية الشقيقة وكذا 
لسلطنة عمان الشقيقة توجتا باالتفاق املبدئي على اتفاقييت تعاون بني جملس املستشارين وجملس الشورى السعودي 

وجملس الدولة العماين.

- وزيارة رئاسة اجمللس لكل من االحتاد األوريب والربملان األوريب وجملس الشيوخ الفرنسي، واللقاء بشخصيات 
سياسية نافذة يف احلقل السياسي الفرنسي.

- وشارك جملس املستشارين يف 23 تظاهرة برملانية دولية نظمتها املنظمات الربملانية اإلقليمية واجلهوية والدولية 
املختلفة.

 ويف إطار انفتاح اجمللس على حميطه ومتاشيا مع برناجمه اإلصالحي، مت:

- التوقيع على اتفاقية تعاون مع كل من املرصد الوطين حلقوق الطفل الذي ترتأسه صاحبة السمو امللكي، األمرية 
اجلليلة لالمرمي،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وذلك هبدف دعم السياسات العمومية املرتبطة هبذا 

امليدان ومواكبة تطور تفعيل القوانني ذات الصلة حبماية الطفولة.

تعزيز   إىل  يهدف  إطار مشروع  الربيطانية  يف    Westminster الشراكة مع مؤسسة  اتفاقيــة  - وضع أسس 
القدرات  املؤسساتية يف جماالت التشريع واملراقبة والدبلوماسية الربملانية.

- زيارة طلبة بعض األكادمييات العسكرية وبعض الوفود من الطلبة املغاربة واألجانب والتالميذ، حيث جتاوز 
العدد 684 زائرا.
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السيد الوزير األول احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

إن  املخطط اإلصالحي الذي أعتمده  مكتب اجمللس للفرتة التشريعية 2009 - 2012،  قد جنح  يف جعل 
جملس املستشارين  يتبوأ  مكانة متميزة ليس فقط يف  جماالت التشريع والرقابة والدبلوماسية، بل أضحى فضاء جذابا 
وذا مصداقية عالية لدى الرأي العام الوطين ومتكن من إرجاع النقاش يف القضايا اليت تشد إليها الرأي العام الوطين 

إىل مكانه الطبيعي، أال وهو الربملان.

و طبعت أشغاله التشريعية والرقابية والدبلوماسية، خالل هذه الدورة،  دينامية حقيقية ومستوى رفيع من احلوار 
اجلاد واهلادف واملسؤول يف جو تسوده روح املسؤولية واالحرتام املتبادل واحرتام املبادئ الدميقراطية.

وارتباطا هبذا املخطط اإلصالحي الذي يكرس قيم التعاقد وتثمني ثقافة التشارك، والذي جعلنا من بني أولوياته 
تأهيل إدارة اجمللس لكي ترقى إىل مستوى متقدم والنهوض بالعنصر البشري باعتباره العمود الفقري لكل إصالح، 
قطع مسلسل اهليكلة اإلدارية أشواطا متقدمة، حيث نظمنا لقاءين مع أطر وموظفي اجمللس شكال منعطفا إجيابيا يف 
عالقة إدارة اجمللس بأطره وموظفيه. وقد انعقد امللتقى األول يوم السبت 9 أكتوبر 2010 مبركز الندوات واالستقبال 
حبي الرياض بالرباط، وخصص لتدارس الشروط الالزمة لتحسني مناخ عمل مواردنا البشرية وتطوير أدائها وحتسني 
ظروف عملها وجعلها شريكا كامال يف حتسني أداء جملسنا املوقر بصفة عامة. وفيما خصص امللتقى الثاين، الذي  
انعقد يوم السبت 27 نوبرب 2010 مبقر اجمللس للوقوف على خالصات عمل اللجان املوضوعاتية وتوصيات أشغال 

الورشات واللجن املنبثقة عن امللتقى األول.

وتفعيال للتعاون والشراكة بني جملس املستشارين واملعهد العايل لإلدارة، أقدم مكتب اجمللس على تسطري شطر 
جديد من الدورات التكوينية لفائدة أطر وأعوان جملس املستشارين  مشلت موادا يف التكوين العام والتكوين املستمر 
البيبليوغـرافية على االنرتنت ملواكبة عمل الفرق الربملانية  والتكوين املتخصص والتكوين يف اللغات احلية والبحوث 
وفق أساليب متطورة، إىل جانب تنظيم موائد مستديرة وحماضرات لفائدة أطر اجمللس، وأخرى خصصت للسادة 
املستشارين الذين يرغبون يف ذلك، وقد اهتمت مبجاالت أكثر دقة وخصوصا بالنظم السياسية والقانون الدستوري 
املقارن، وتتوجه هذه الدورة املعرفية أساسا إىل السادة أعضاء املكتب والسادة رؤساء الفرق والسادة رؤساء اللجـن.

هذا ورغبة من املكتب يف حتسني التواصل بني مجيع مكونات اجمللس وضمان سيالن املعلومة وحتسني أداء الفرق 
الربملانية واللجن الدائمة، واعتبارا ألمهية تكنولوجيا املعلوميات يف التواصل، فقد أطلق اجمللس بوابة إلكرتونية جديدة 
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بتقنيات حديثة يف إطار مشروع تدرجيي لإلدارة هبدف تسهيل عمليات التواصل املؤسسايت واخلارجي.

كما أقدم مكتب اجمللس على متكني السادة املستشارين من هواتف نقالة يف إطار شبكة داخلية جمانية من أجل 
التقنية تضمن تواصال داخليا مستمرا  بينهم وبني كافة مكونات اجمللس. ومعلوم أن هذه  التواصل  تسهيل عملية 

وجمانا، وهي تقنية عصرية للتواصل أثبتت جناعتها.

إن مكتب اجمللس، ووعيا منه بأمهية العنصر البشري ودوره املركزي يف النهوض باملؤسسة، يؤكد استمراره  يف التزام 
املقاربة التشاركية لتجسيد مضامني املخطط اإلصالحي الذي اعتمده املكتب للسنوات الثالث اجلارية.

السيد الوزير األول احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

وأخريا يسعدين  أن أعرب عن اعتزازي باألجواء اإلجيابية اليت ظلت باستمرار تطبع  وحتفز عمل السادة املستشارين 
أعضاء املكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن يف جو تسوده روح املسؤولية العالية واستحضار حتديات األلفية الثالثة، 
منوها  يف ذات الوقت بكافة أطر اجمللس وموظفيه على اخنراطهم الواعي يف الربنامج اإلصالحي الذي اعتمده مكتب 
اجمللس وعلى ما يتحلون به من روح املسؤولية واملسامهة املتميزة يف حتسني أداء جملسنا والرفع من وترية عمله وإنتاجه 

ودعم عمل املستشارين بصفة عامة وخصوصا يف األوقات الضاغطة بكل تفان .

املكلف  الوزير  السيد  يبذله  الذي  اجملهود  عرب  احلكومة  مع  املثمر  والتعاون  بالتنسيق  اعتزازي  عن  أعرب  كما 
بالعالقات مع الربملان يف إطار من التجاوب الذكي والتفاعل االجيايب خدمة للمصاحل العليا لبالدنا.

وأغتنم هذه املناسبة ألتوجه إىل وسائل اإلعالم الوطنية بالشكر اجلزيل والتقدير الصادق على ما تقوم به من 
جهد حممود لنقل أعمال اجمللس للرأي العام الوطين والدويل واملشاركة يف نشر قيم الدميقراطية وفضيلة احلوار وضمان 

سيالن املعلومة.

"وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون"

صدق اهلل العظيم

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2010 - 2011
 08 أبريل 2011

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد )ص( وعلى آله وصحبه؛

 السيد الوزير األول احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 أيها احلضور الكرمي،

نفتـتح طبقا ملقتضيات الدستور وخاصة الفصل 40 منه، أشغال الدورة الربيعية من السنة التشريعية احلالية.  واليت 
تأيت يف سياق خاص، إنه سياق ما بعد اخلطاب امللكي السامي ل 9 مارس املاضي، والذي على أساسه ووفق 
مقتضياته دخلت بالدنا يف نقاش دستوري عميق مبحددات املداخل السبعة املضمنة يف اخلطاب، وبنفس اجتهادي 

مقرون باحرتام الثوابت املؤسساتيــــــــــة  للمملكة،

ويف صلب هذا النقاش، يطرح سيناريو الشكل املؤسسايت اجلديد جمللسنا، الذي ولد يف زمن التوافق الدستوري 
الثنائية اجمللسية يف  بأنظمة  قياسا  الذي شكل  التناوب، وهو  1996 وما أعقب ذلك من تشكيل حكومة  لسنة 
الدساتري املقارنة منوذجا فريدا بالنظر ألسس تشكيله املزاوجة بني متثيل اجلماعات احمللية والتمثيلية السوسيو مهنية، 

وكذا صالحياته املتميزة سواء من زاوية التشريع أو الرقابة،

وبالنظر للتحوالت اجملالية والرتابية اليت ستقبل عليها بالدنا، خصوصا ما يتعلق منها بتنزيل مقتضيات اجلهوية 
الواسعة، اليت انتهت إليها استنتاجات اللجنة االستشارية للجهوية وقدمت بصددها تقريرا إىل جاللة امللك، فإن 
جملسنا سيتحول مبقتضاها إىل فضاء للتمثيل الرتايب للدولة، وإن بعالقة جديدة مع جملس النواب ويف إطار منوذج 

آخر لنظام اجمللسني،

لكن األساسي، هو خفوت تلك الدعوات اليت تطرح بني الفينة واألخرى سؤال اجلدوى من وجود نظام الثنائية 
اجمللسية يف جتربتنا الدستورية، واليت انتهت إىل حاجة بالدنا إىل جملس نيايب غري مشكل على أساس االقرتاع العام 
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املباشر، قادر بفضل متثيليتة املتميزة أن يساهم يف إتقان التشريع وأن يوظف خربات مكوناته يف إضفاء قيمة جديدة 
على العمل الربملاين،

السيد الوزير األول احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 أيها احلضور الكرمي،

بنائنا  استكمال  إطار  يف  مسبوقة  غري  ملكية   مبادرات  الدورتني،  بني  الفاصلة  الفرتة  يف  بالدنا  عرفت  لقد   
املؤسسايت، حيث مت تنصيب اجمللس االقتصادي واالجتماعي بدفرت حتمالت واضح، وأعيد النظر يف الظهري املؤسس 
اإلنسان مؤسسة وطنية  الوطين حلقوق  الذي أصبح حتت مسمى اجمللس  اإلنسان،  للمجلس االستشاري حلقوق 

مشكلة وفق إعالن باريس، يف حني مت تطوير جتربة ديوان املظامل باإلعالن عن ميالد مؤسسة الوسيط،

وأيضا تأكيد جاللة امللك على حرصه القوي واملوصول على التفعيل األمثل  للهيئة املركزية للوقاية من الرشوة،اعتبارا 
لدورها اهلام يف املنظومة  الوطنية لتكريس احلكامة اجليدة، وذلك من خالل إعادة النظر يف اإلطار التشريعي  املنظم 
التلقائي حلاالت  التصدي  بتخويلها صالحيات  هلا، يف اجتاه توسيع اختصاصاهتا وتقوية طرق عملها، وال سيما 

االرتشاء وكل أنواع الفساد يف أفق ترسيخ املواطنة املسؤولة  ومبادئ ختليق احلياة العامة.

كما عرفت ذات الفرتة عودة مسلسل املفاوضات غري الرمسية حول ملف وحدتنا الرتابية، واليت استمر فيها تعنت 
خصوم وحدتنا الرتابية ورفضهم التفاوض على أساس املقرتح املغريب املوصوف أمميا بـ"اجلدي وذي املصداقية"، والقادر 
بفضل تأسيسه على قيم املصاحلة وليس على االنتصار او االهنزام النهائيني على توفري شروط احلل العادل والدائم، 

لنزاع عمر طويال.  

السيد الوزير األول احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 أيها احلضور الكرمي،

أما خبصوص أداء جملسنا على املستوى التشريعي والرقايب، فقد عرفت أشغال اللجن الدائمة نشاطا  هاما خالل 
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الفرتة الفاصلة بني الدورتني، حيث متت املوافقة على 5 نصوص تشريعية، 4 منها  أحيلت على جملس املستشارين يف 
إطار قراءة ثانية  ويتعلق األمر بـ مشروع يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة احلسن الثاين للنهوض باألعمال االجتماعية 
لفائدة العاملني بالقطاع العمومي للصحة، ومشروع قانون يتعلق بنقل البضائع اخلطرة على الطرق، ومشروع قانون 
يتعلق بتدابري احلماية التجارية، ومشروع قانون يتعلق ببيع السمك باجلملة. إضافة إىل مقرتح قانون يرمي إىل تعديل 

املادة 44 مبدونة التغطية الصحية األساسية.

 وخبصوص العمل الرقايب للجن الدائمة، وعالقة باملواضيع اليت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطين، عقدت جلنة 
املالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية اجلهوية اجتماعا خصص لدراسة وضعية صندوق املقاصة بعد اإلجراءات اليت 
اختذهتا احلكومة من أجل دعم الصندوق املذكور. وكذا دور هذا األخري يف دعم القدرة الشرائية للمواطن البسيط 

خصوصا وحتقيق األمن الغذائي.

 وقد تفاعل السادة املستشارون يف إطار اللجنة مع هذين املوضوعني، وقدموا مجلة من التصورات واملالحظات 
بشكل أسهم يف إغناء التصور احلكومي حول دعم صندوق املقاصة بشكــــــــــــل عام وحتسني القدرة الشرائية للمواطن 

البسيط بشكل خاص.

 وبدورها انكبت جلنة الفالحة والشؤون االقتصادية على مناقشة موضوع املوسم الفالحي احلايل خصوصا ما 
يرتبط باملشاكل املرتاكمة للفالحني مع مؤسسة القرض الفالحي وتدبري مياه السقي واألمن الغذائي.

كما عقدت جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان اجتماعني. خصص األول،  للشروع يف دراسة مشروع قانون 
يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.  أما االجتماع الثاين، فخصص ملواصلة دراسة مشروع قانون يهم تنظيم العالقة 

التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو لالستعمال املهين.

وعلى مستوى الدبلوماسية الربملانية، فقد شارك جملس املستشارين وبفعالية يف عدد من التظاهرات الدولية، كما 
عرفت الفرتة الفاصلة بني الدورتني استقبال رئاسة اجمللس عددا من الوفود الربملانية والشخصيات الصديقة والشقيقة.

 وهكذا قامت رئاسة اجمللس املوقر بزيارات رمسية إىل كل من:

- الشقيقة دولة قطر  للمشاركة يف أشغال املؤمتر السابع عشر لإلحتاد الربملاين العريب،

السيد CÉSAR ZUMAETA FLORES، رئيس " كونغرس مجهورية  البريو بدعوة من  الصديقة مجهورية   -
البريو"،

- الصديقة الغابون للمشاركة يف أشغال املؤمتر اخلامس لرابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا 
والعامل العريب،
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 كما استقبلت الرئاسة 5 وفود برملانية ووفدين دبلوماسيني و5 وفود مهت مسؤويل مؤسسات أجنبية ووفدين من 
مسؤويل املؤسسات الوطنية. 

هذا إىل جانب  مشاركة جملسنا يف عدد من التظاهرات الدولية واإلقليمية مهت االحتاد الربملاين الدويل و اجلمعية 
الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط واجلمعية الربملانية جمللس أوروبا واجلمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا 
واجلمعية الربملانية حللف مشال أطلسي واإلحتاد الربملاين العريب ورابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف 

إفريقيا والعامل العريب واملنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد.

وطلبة  تالميذ  من ضمنهم  زائر   767 املستشارين  جملس  استقبل  اخلارجي،  حميطه  على  االنفتاح  إطار  ويف    
وإعالميني وباحثني وخرباء مغاربة وأجانب.

السيد الوزير األول احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 أيها احلضور الكرمي،

الفاعل  االخنراط  اجمللس  وإدارة  دائمة  برملانية وجلان  وفرق  اجمللس من مكتب  أجهزة  بكافة  أهيب  اخلتام،  ويف 
واملسؤول إلجناح األشغال اليت سينكب جملسنا املوقر على مناقشتها خالل دورتـــــــــــــــــه الربيعية حىت ميكن ملؤسستنا 
الدستورية املسامهة من موقعها يف مواكبة الدينامية اليت تعرفها بالدنا بفعل القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك 

حممد السادس نصره اهلل وأيده.

 

      والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

بمناسبة اختتام الدورة الربيعية التشريعية 2010 - 2011
12 يوليوز 2011

بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على اشرف املرسلني؛

     السيد الوزير األول احملرتم،

     السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

     السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

طبقا ملقتضيات الدستور، خيتتم جملس املستشارين اليوم دورته التشريعية الربيعية 2011، وهي مناسبة للوقوف على 
حصيلة عمل جملسنا املوقر وإبراز اجملهود الكبري الذي بذلته خمتلف مكونات اجمللس.

 لقد تزامن اختتام هذه الدورة مع حدث تارخيي متميز شد إليه أنظار الرأي العام الوطين  وتابعه الرأي العام الدويل 
باهتمام منقطع النظري، ويتعلق األمر بالدستور اجلديد واملتقدم الذي صوت عليه الشعب املغريب  بنعم يف فاتح يوليوز 

اجلاري،  والذي يدشن مليالد ملكية دستورية دميقراطية برملانية اجتماعية.

 لقد جاء هذا احلدث التارخيي كتتويج ملسار إصالحي انطلق منذ هناية التسعينــــــيات من القرن املاضي،  أسس  
ملرجعيته اخلطاب امللكي السامي لـ 9 مارس الذي حدد مرتكزات اإلصالح العميق لدستور اململكة، وكذا خطاب 
الواسع بني مجيع  والتشاور  اجلاد واملسؤول  النقاش  الضوء األخضر ألسابيع من  أعطيا  والذين  التارخيي  يونيو   17

مكونات الشعب املغريب من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمتمع مدين وهيئات شبابية أفضى إىل هندسة دستور 
جديد هو انتاج تشارك واسع بني مجيع الفاعلني وميثاق بني امللك والشعب سيمكن بالدنا من االلتحاق بركب 

نادي الدول الدميقراطية.

إن  الدستور اجلديد يعد حتديا جديدا يدعو خمتلف الفاعلني إىل االخنراط، أكثر  من أي وقت مضى، يف مسلسل 
تطوير البنيات االستقبالية وجتديد مكوناهتا إلفراز خنب مؤهلة وقادرة على تنزيل وأجرأة الدستور اجلديد لرفع حتديات 

املستقبل الضاغطة وجعل املواطن املغريب يشعر فعال بالتغيري املنشود.

و هبذه املناسبة، أود اإلشادة بروح املواطنة واملسؤولية اليت أبان عنها املواطنون واملواطنات الذين شاركوا بكثافة 
يف هذه احملطة التارخيية وانتصروا هلذا املشروع الذي يفتح آماال واعدة ملستقبل  ملؤه التفاؤل والثقة يف غد أفضل.
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لقد وجد هذا الورش التارخيي الواعد جتاوبا واسعا وترحيبا صرحيا وقويا من خمتلف الدول الرائدة يف الدميقراطية 
واليت أشادت بأجواء الشفافية وروح املواطنة واملسؤولية اليت طبعت هذا املسلسل،  مؤكدين على أمهية إقدام بالدنا 
على صياغة دستور جديد يستجيب للمعايري الدولية يف هذا امليدان يف جو تشاركي تسوده روح املسؤولية واستشراف 

آفاق املستقبل.

اليت  املفتوحة  التنموية  املناسبة تدعونا كذلك، إىل استحضار مسلسل اإلصالحات الكربى واألوراش  إن هذه 
امللك  مهت خمتلف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والروحية  واليت يقودها صاحب اجلاللة 
حممد السادس نصره اهلل وأيده والداعمة للدميقراطية مبا توفره من آليات ووسائل لتحسني عيش املواطنني وحماربة الفقر 

واإلقصاء وإعطاء دفعة قوية للتنمية املستدامة.

ويدفعنا هذا الوضع اجلديد إىل مضاعفة اجلهود من أجل صيانة املكتسبات والدفاع عن القضايا الوطنية واملصريية 
لبالدنا.

لقد تزامن هذا احلدث التارخيي مع حصول الربملان املغريب على وضع "شريك من أجل الدميقراطية" من لدن 
اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا بتاريخ 21 يونيو 2011 بسرتاسبورغ، والذي يرفع من سقف مسؤولياتنا اجتاه شريك 
اسرتاتيجي نتوفر لديه  على وضع متقدم خصوصا وحنن البلد الوحيد يف جنوب البحر األبيض املتوسط الذي احتل 

هذه املكانة.

      السيد الوزير األول احملرتم،

      السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

      السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

إن من شأن التحوالت الدميقراطية العميقة اليت نعيشها اليوم واليت كرسها الدستور اجلديد،أن تساهم يف حتصني 
وحدة بالدنا وتكريس جدية ومصداقية مقاربتنا حلل النزاع املفتعل حول أقاليمنا اجلنوبية عرب اقرتاح احلكم الذايت 

املوسع الذي لقي جتاوبا واسعا من لدن جملس األمن ومن طرف الدول العظمى.

ويف نفس السياق، فإن بالدنا ما فتئت حتث الشقيقة اجلزائر من أجل إعادة بناء الثقة بني البلدين وإعطاء دينامية 
لعالقات التعاون الثنائية يف أفق بناء االحتاد املغاريب كخيار اسرتاتيجي ملواجهة التحديات املستقبلية املشرتكة.

وقبل  استعراض حصيلة هذه الدورة، اغتنم هذه املناسبة ألنوه باجلهود احلميدة املبذولة من قبل خمتلف مكونات 
التشريعي  اإلنتاج  اإلدارية من أجل  تطوير  الدائمة، واألطر  اللجن  الفرق، ورؤساء  اجمللس، من مكتب، ورؤساء 
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والرقايب والدبلوماسي وتلميع صورة  مؤسستنا والرقي بأدائها.

     السيد الوزير األول احملرتم،

     السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

     السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

على مستوى التشريع،  سجلت حصيلة دورة أبريل 2011 موافقة اجمللس على 38 نصا تشريعيا مقابل موافقته 
على 20 نصا تشريعيا خالل دورة أبريل 2010.

وبغض النظر عن اجلانب العددي، فإن النصوص التشريعية املوافق عليها خالل دورة أبريل 2011 ذات أمهية بالغة 
من الناحية النوعية، حيث تندرج يف إطار االختيارات اليت دأب املغرب بكل مؤسساته الدستورية على تكريسها واليت 

هتم اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والقانونية إىل جانب العالقات الدولية.

ويأيت يف مقدمة هذه النصوص التشريعية البالغة األمهية، مشروع قانون رقم  12.11 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية 
للوائح االنتخابية العامة ومشروع قانون رقم 15.11 يتعلق باملعاجلة املعلوماتية لضبط اللوائح االنتخابية العامة بعد 
مراجعتها بصفة استثنائية، و قد جاءا يف سياق التدابري التمهيدية الالزمة لتنظيم االستفتاء الشعيب حول مشروع 

الدستور اجلديد للمملكة املغربية يف فاتح يوليوز 2011.

كما وافق اجمللس على نصوص تشريعية أخرى ال تقل أمهية، ويتعلق األمر بقانون اإلطار املتعلق باملنظومة الصحية 
وتنظيم  الصحة  جمال  الدولة يف  لعمل  األساسية  واألهداف  املبادئ  حتديد  إىل  يهدف  الذي  العالجات  وبعرض 
املنظومة الصحية تلبية حلاجيات السكان يف اجملال الصحي وتكريسا اللتزامات بالدنا يف إطار االتفاقيات الدولية، 
كما وافق اجمللس على مشروع قانون يتعلق بالنجاعة الطاقية الذي يهدف إىل حسن استعمال موارد الطاقة وتفادي 

التبذير والتخفيف من تكلفة الطاقة على االقتصاد الوطين.

ويف اجملال االجتماعي، وافق اجمللس على مشروع قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة احلسن الثاين 
للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة العاملني بالقطاع العمومي للصحة يرمي إىل تقدمي خدمات اجتماعية وترفيهية 

ورياضية بالنسبة للعاملني مبصاحل وزارة الصحة واملؤسسات العمومية املوضوعة حتت وصايتها.

ويف اجملال القضائي، وافق اجمللس على جمموعة من النصوص التشريعية اهلادفة إىل إصالح القضاء مع إعطاء 
األمهية للجانب االجتماعي وذلك من خالل إحداث وتنظيم املؤسسة احملمدية لألعمال االجتماعية لقضاة وموظفي 

العدل.
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ويف إطار التداول التشريعي بني جملسي الربملان، وافق جملس املستشارين على مجلة من النصوص التشريعية يف إطار 
قراءة ثانية مهت نقل البضائع اخلطرية عرب الطرق وبيع السمك باجلملة وتدابري احلماية التجارية والنظام األساسي 

لغرف الصناعة التقليدية وغريها من النصوص التشريعية.

كما وافق اجمللس على مشاريع قوانني يوافق مبوجبها من حيث املبدأ على اتفاقيات وأنظمة أساسية وافقت عليها 
اململكة املغربية هتم جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل والوقاية من أخطار 

الزالزل والكوارث الطبيعية وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية اخلاصة بنظام األفضليات التجارية.

وهبدف احملافظة على األمن والسالمة يف اجملالني النووي واإلشعاعي، وافق اجمللس على مشروع قانون يتعلق باألمن 
النووي واإلشعاعي وبإحداث الوكالة املكلفة مبراقبتهما والذي يهدف إىل وضع نظام قانوين  والسالمة يف اجملالني 

للرتخيص واملراقبة والتفتيش يف اجملالني املذكورين.

وفيما يتعلق حبصيلة اجللسات العمومية برسم الدورة الربيعية اليت نتشرف بإعالن هنايتها،فقد بلغ عددها 21 
جلسة، يف حني سجلت هذه الدورة نشاطا ملحوظا لعمل اللجن الدائمة اليت بلغ عدد اجتماعاهتا منذ بداية الدورة 

44 اجتماعا، استغرق ما يفوق 118 ساعة من العمل.

وعلى مستوى مراقبة العمل احلكومي،عمل السادة املستشارون عرب آلية األسئلة الشفوية، على مساءلة أعضاء 
مجيع  يف  اجملتمع  شرائح  خمتلف  باهتمامات  تستأثر  اليت  واالنشغاالت  القضايا  خمتلف  ومواكبة  ومتابعة  احلكومة 
اجملاالت وعلى كافة املستويات احمللية واجلهوية والوطنية.  وقد مهت يف حماورها قضايا تتعلق بـــــ :املوسم الفالحي، 
وإضراب رجال التعليم، واإلعالم العمومي، وتقييم اتفاقيات التبادل احلر، واالستعدادات احلكومية الستقبال أفراد 

اجلالية املغربية املقيمة باخلارج، وحصيلة تطبيق مدونة السري، وإضراب موظفي احملافظات العقارية.

ويف هذا اإلطار، بلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل هذه الدورة 253 سؤاال أجابت احلكومة عن 232 
سؤاال، يف حني بلغ عدد األسئلة الكتابية املطروحة 41، أجابت احلكومة عن 38 سؤاال.

و تفعيال لدوره الرقايب  ومببادرة من مجيع الفرق، مت تشكيل جلنة لتقصي احلقائق حول مكتب التسويق والتصدير 
الذي أثريت يف شأنه العديد من األسئلة املتعلقة بتسيريه وأدائه، واليت متت إثارهتا مبناسبة تقدمي مشروع قانون يتعلق 

بتحويل املكتب إىل شركة مسامهة.

ويف جمال العالقات اخلارجيــة، فقد كانت حصيلة جملس املستشارين متميزة على مستوى أنشطته اخلارجية. وهكذا 
استقبلت رئاسة اجمللس جمموعة من الوفود الشقيقة والصديقة منها:

رئيس اجلمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية، ورئيس جملس الشيوخ البلجيكي، ونائب رئيس جملس النواب الشيلي، 
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الربملانات  موظفي  يضم  ووفد  برملاين كولوميب،  ووفد  بفرنسا،  شعبية  أجل حركة  من  االحتاد  العام حلزب  واألمني 
العمال مبجلس  الفرنكوفونية املتوسطية  ميثل كال من املغرب واجلزائر ولبنان وفرنسا وموريتانيا، ونائب عن حزب 
الشيوخ الربازيلي، والكاتب العام للغرفة العليا بربملان مجهورية أملانيا اإلحتادية، ورئيس إدارة مسلمي القوقاز، ووفد 
صحفي من مجهورية روسيا الفيدرالية، ووفد يضم سيدات أعمال مغربيات ورجال أعمال كبيكيني من كندا، ورئيس 
جمموعة برملانات دول أمريكا والكارييب باإلحتاد الربملاين الدويل، ورئيس جمموعة الصداقة الربملانية البولونية- املغربية.

كما استقبلت الرئاسة  سفراء  العديد  من  الدول  الصديقة  والشقيقـــــة )السنغال، باكستان، مايل، واجلزائر(.

أما يف ما خيص مسامهة جملس املستشارين يف  لقاءات االحتادات واجلمعيات الربملانية اإلقليمية والدولية، فقد 
متيزت هذه الدورة مبشاركة العديد من الوفود يف خمتلف أنشطة هذه املنظمات، واليت مهت:اجلمعية الربملانية للبحر 
األبيض املتوسط، واجلمعية الربملانية لإلحتاد من أجل املتوسط، واجلمعية الربملانية جمللس أوروبا، واجلمعية الربملانية 

ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا، واالحتاد الربملاين الدويل، وبرنامج األمم املتحدة لإلسكان.

إضافة إىل مشاركة وفدين هامني يضمان رئيس جملسكم املوقر،  يف أشغال املنتدى الربملاين املنعقد على هامش 
مؤمتر األمم املتحدة الرابع حول الدول األقل تقدما باسطنبول، وأشغال املرحلة الثالثة من الدورة العادية للجمعية 

الربملانية جمللس أوربا بسرتاسبورغ.

وباحثني  طلبة  منهم  زائرا   478 املؤسسة  استقبلت  اخلارجي،  حميطه  على  املستشارين  جملس  انفتاح  إطار  ويف 
أكادمييني مغاربة وأجانب وممثلي هيئات مهنية ومجعيات ومنتديات شبابية ومدنية...

وعلى مستوى الشؤون اإلدارية، واصل جملس املستشارين اهتمامه مبختلف األوراش اإلصالحية اليت هتم تطوير 
وعصرنة هياكله لتستجيب حلاجيات اجمللس. وقد صدر باجلريدة الرمسية منظام اجمللس ألول مرة سيعطي دفعة قوية 

إلدارة اجمللس للعمل يف جو تسوده الشفافية  وتوضيح املسار اإلداري لألطر العاملة يف  هذه املؤسسة.

بالنظام األساسي ملوظفي جملس املستشارين يوجد اآلن حتت  ويف نفس السياق، مت سن مقرتح قانون خاص 
الدرس لدى اللجنة املختصة.

 ويسعدين بعد استعراض حصيلة هذه الدورة، أن أتوجه من جديد بالشكر اجلزيل إىل السيد الوزير األول احملرتم 
على تعاونه مع جملسنا املوقر و إرادته الصادقة يف تطوير عالقات اجمللس مع احلكومة خدمة ملصاحل بالدنا العليا 

وتدعيما الختيارنا الدميقراطي.

وشكري موصول أيضا، للسادة أعضاء احلكومة على ما ملسناه فيهم من اهتمام بشؤون جملسنا وتفهم وجتاوب 
مع السيدات والسادة املستشارين احملرتمني وللسيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان الذي مافتئ يقوم جبهود 
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حممودة ملواكبة تطور أداء جملسنا املوقر.

كما يسعدين أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل السادة املستشارين احملرتمني، أعضاء مكتب اجمللس، منوها جبهودهم 
االنسجام  املسؤولية وروح  تطبعها  املستشارين يف أجواء  تدبري شؤون جملس  والتزامهم وحرصهم على  وإخالصهم 

والتكامل ونكران الذات.

والشكر موصول كذلك، للسيدة وللسادة املستشارين احملرتمني رؤساء الفرق ورؤساء اللجن الدائمة على دورهم 
احليوي وحضورهم املستمر وما يتحلون به من صرب وانضباط، وهو ما جعل اجمللس حيتل موقعا متقدما داخل مشهدنا 

السياسي.

و يسعدين بنفس املناسبة، أن أتقدم بتحيات التقدير والتنويه إىل مجيع أطر وموظفي جملس املستشارين، مبختلف 
درجاهتم ومواقعهم، على ما يقومون به من جهد والتزام وتفاين يف أداء مهامهم لتطوير مؤسستهم احملرتمة.

 ونفس الشكر ملختلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية واملكتوبة على ما تقوم به من عمل جبار يف تقريب صورة 
وأنشطة جملسنا املوقر إىل الرأي العام.

 

   والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2011 - 2012
 13 أبريل 2012 

                                    بسم اهلل والصالة والسالم على اشرف املرسلني؛

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيد وزير الدولة احملرتم،

السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

طبقا ملقتضيات الدستور والنظام الداخلي جمللس املستشارين، نفتتح اليوم الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2011 - 
2012، وهي دورة تأيت يف سياق وطين متميز يتسم باستمرار دينامية اإلصالح اليت اخنرطت فيها بالدنا بكل وعي 

ومسؤولية وبتفاعل ذكي مع املتغريات اجلهوية والدولية.

السياسي  اإلصالح  وترية  لتسريع  منطلقا  شكل  قد   2011 مارس  لتاسع  السامي  امللكي  اخلطاب  وإذا كان 
والدستوري واملؤسسايت املتوج بإجازة الشعب املغريب لدستور فاتح يوليوز وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة ألواهنا اليت 
انبثقت عنها حكومة منتخبة، فإن الرهان املطروح اليوم على خمتلف الفاعلني خاصة السياسيني منهم يتعلق بالتنزيل 
الدميقراطي للدستور وتفعيل مضامينه باعتبار الربملان مبجلسيه واجهة الدميقراطية والعمل السياسي بامتياز، والفضاء 

املؤهل الحتضان النقاش العمومي الرصني واهلادف واجلاد.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد وزير الدولة احملرتم،

السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
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لقد عرفت الفرتة الفاصلة بني الدورتني التشريعيتني سحب احلكومة خلمسة عشرة )لـ 15( مشروعا قانونيا كانت 
حتت الدرس داخل اللجن املختصة، كما أن جملس املستشارين مل يتوصل مبشروع قانون املالية لسنة 2012 إال 
يوم اخلميس 12 ابريل 2012 )أي األمس( كما انه مل يتوصل اىل حد اليوم بالقانون التنظيمي اخلاص بالتعيني يف 

املناصب السامية ومها املشروعني املدرجني  يف جدول أعمال الدورة االستثنائية.

)5( 2012 مخسة  وأبريل  أكتوبر  دوريت  بني  الفاصلة  الفرتة  الدائمة خالل  اللجان  عقدت  فقد  ذلك،  ورغم 
اجتماعات استغرقت ما يناهز 20 ساعة من العمل،متت فيها على مستوى العمل التشريعي الدراسة واملوافقة على:

1. مشروع مرسوم بقانون رقم 12.88بتطبيق املادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق مبجلس 
املستشارين،

2. مشروع مرسوم بقانون رقم 2.12.72 يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم االسترياد املفروض على القمح 
اللني والقمح الصلب،

3.  مشروع مرسوم بقانون رقم 2.12.125 يتعلق بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض على الشعري.

       على مستوى العمل الرقايب، فقد تدارست اللجان الدائمة املواضيع التالية:

- تطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطين للضمان االجتماعي،

- األوضاع االجتماعية وعملية املغادرة الطوعية، وما تعرفه شركة اخلطوط امللكية املغربية من مشاكل يف 
اآلونة األخرية،

- املشاكل اليت تعاين منها املوانئ املغربية.

    ومن جهة أخرى ، عرف اجمللس نشاطا مكثفا على مستوى الفرق الربملانية اليت قامت مببادرات هامة من 
خالل تنظيم أيام دراسية يف مواضيع ذات أمهية بالغة شارك فيها باإلضافة إىل السادة الربملانيني احملرتمني ،فاعلني 

مجعويني وجامعيني وخرباء، وهو ما يستحق منا كل التثمني والتنويه.

    ويف جمال الدبلوماسية الربملانية، متيزت هذه الفرتة بوترية عمل مرتفعة على مستوى عالقات جملسكم املوقر 
بشركائه على الصعيد اجلهوي والدويل من خالل ما استقبلناه من وفود وشخصيات مرموقة ومسؤولني ساميني:

 ويف هذا اإلطار، استقبلت رئاسة اجمللس:

-  السيد ياسني محود ، مدير املؤسسة الدولية للقدس.

- السيد Thorbjorn JAGLAND، األمني العام جمللس أوروبا،
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الدائم  السيد منور عامل، السفري املمثل  الربملان األورويب حبضور  السيد Martin SCHULTZ، رئيس   -
للبعثة املغربية لدى االحتاد االوريب،

- السيد László KÖVÉR رئيس الربملان اهلنغاري والوفد املرافق له. 

العمل  بشأن خمطط  للتباحث  باملغرب،  اليونيسيف  منظمة  ممثل   ،Aloys KAMURAGIYE السيد   -
خالل فرتة 2013-2012 يف اطار االتفاقية الثالثية املربمة بني جملس املستشارين واملرصد الوطين حلقوق الطفل 

ومنظمة اليونيسيف لدعــم السياسات العمومية املرتبطة هبذا امليدان،

-  وفد برملاين أملاين يرتأسه السيد Volker  KAUDER ، عن احلزب الدميقراطي املسيحي.

،Gilles Pargneaux وفد برملاين أورويب يرتأسه النائب الربملاين األورويب السيد  -

.Martin Callanan وفد برملاين  أورويب  ميثل  جمموعة  احملافظني  اإلصالحيني  يرتأسه السيد  -

وخبصوص مشاركات وفود عن جملس املستشارين يف أشغال االحتادات واجلمعيات الربملانية اإلقليمية والدولية، 
فقد  متثلت يف:

- اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برملانات الدول أعضاء جمموعة العشرين بالرياض حول موضوع : "األزمة 
االقتصادية العاملية وأثارها على السلم واالستــقرار "، الذي شاركت فيه كمدعو شريف على رأس وفد هام من 

جملسنا املوقر.

- املشاركة يف منتدى 2012 للرقابة املالية املنظم من قبل اجمللس األعلى للحسابات املوريتاين،

- االجتماع الربملاين السنوي حول املرأة املنظم من قبل االحتاد الربملاين الدويل ومنظمة األمم املتحدة،

- املؤمتر الثامن عشر لإلحتاد الربملاين العريب،

- اجتماع اللجنة السياسية التابعة للجمعية الربملانية جمللس أوروبا،

- اجتماع جلنة السيدات الربملانيات يف إفريقيا والعامل العريب التابعة لرابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس 
املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب،

- املؤمتر السابع لرابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب،

- الدورة 127 للجمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل،

- ندوة حول موضوع: "التحول السياسي واالقتصادي يف العامل العريب واملشرق واخلليج" املنظمة من قبل 
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اجلمعية الربملانية ملنظمة حلف مشال األطلسي.

وقد شكل التعريف بتطورات قضية وحدتنا الرتابية أهم أولويات عملنا الدبلوماسي سواء من خالل الدفاع عن 
وحدتنا الرتابية  أو شرح تطوراهتا أو تقدمي مقرتح احلكم الذايت كحل هنائي ودائم هلذه القضية املفتعلة يف إطار الوحدة 
إفريقيا  انعكاساته االجيابية احملتملة على األمن  واالستقرار يف منطقة مشال  لبالدنا وتسليط األضواء على  الرتابية 

وحوض األبيض املتوسط.

السياسي  اإلصالح  املستوى  على  إن  املغريب  النموذج  لتقدمي وشرح  متميزة  مكانة  الدبلوماسي  عملنا  بوأ  وقد 
والدستوري والدميقراطي أو على مستوى األوراش التنموية الكربى املفتوحة أو على مستوى املوقع الذي أصبح حيتله 
املغرب داخل املنتديات والتجمعات اإلقليمية والدولية والتفرد الذي اتسم به مسلسل التغيري واإلصالح يف بالدنا يف 

جو تطبعه االستمرارية ويسوده االستقرار والتماسك والطمأنينة.

    أيها السادة والسيدات،

ورقايب  تشريعي  أداء  أجل  من  املوقر  مكونات جملسنا  تبذهلا كل  اليت  اجملهودات  أمثن  أن  يسعدين  اخلتام،  ويف 
ودبلوماسي يف مستوى ما تنتظره منا بالدنا يف هذه الظرفية املتميزة  لرتسيخ اإلصالحات العميقة املهيكلة اليت يرعـــــاها 
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، وإنين  على يقني أن مجيع مكونات جملسنا املوقر ستكون يف 

املستوى املطلوب جلعل دورتنا هاته إرادية غنية ومثمرة.

                 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2011 - 2012
 13 غشت 2012 

بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدة و السادة الوزراء احملرتمون،

السيدات و السادة املستشارون احملرتمون،

   ها حنن حبمد اهلل وبتوفيق منه خنتتم أول سنة من الوالية التشريعية احلالية يف ظل الدستور اجلديد، وهي سنة مل 
تكن عادية يف سياقها وال يف أجندهتا وال يف مسارها، إذ شهدت خطاب العرش األخري الذي استوقفنا فيه جاللة 
امللك حممد السادس نصره اهلل و أيده على فقرة ثاقبة:"تقييم املنجزات اإلصالحية واملبادرات التنموية واستشراف 

األفاق املستقبلية الواعدة والشروع يف تفعيل الدستور".) انتهى النطق امللكي (

 و شهدت تنصيب احلكومة احلالية اليت يقودها األستاذ عبد اإلله ابن كريان، ومناقشة أول قانون للمالية تعده، 
ومواصلة استكمال البناء الدستوري عرب وضع القوانني التنظيمية وجتريب األدوات الرقابية اجلديدة خصوصا ما يتعلق 
منها جبلسة األسئلة الشهرية، ومتابعة فتح النقاش حول القضايا الراهنة املتسمة بأولوية احلقوق واجلوانب االقتصادية 
واالجتماعية، وهو ما دفعنا إىل تنظيم أيام دراسية مع شركائنا املؤسساتيني حول أفق ومضمون املواثيق االجتماعية 
الكربى، وموضوع املناصفة بني املرأة والرجل، واإلشكاالت اليت تطرحها اجلهوية باعتبارها منطا للتدبري والتسيري،وكذا 

موضوع املنافسة.

وسعيا منا إىل التفعيل األمثل للمقتضيات الدستورية املتعلقة بنظام اجمللسني سارعنا إىل اقرتاح مسألة التنسيق 
الداخلية،  أنظمتنا  النواب، لوضع  السيد رئيس جملس  الدستور على  69 من  الفصل  املضمنة كالتزام دستوري يف 
الدستورية اجلديدة،  املقتضيات  وأحلحت داخل أجهزة جملسنا بضرورة إخراج نظام داخلي ملؤسستنا منسجم مع 
ومتت إحالة املوضوع على اللجنة املختصة، لنفاجأ مبوقف بعض الفرق الرافض بدون مربر مقنع وضع نظام داخلي 
جديد ملؤسسة جملس املستشارين أو املطالبة بتأجيل النقاش، مبا يعين ذلك االبتعاد عن االحتكام إىل قواعد قانونية 
واضحة وملزمة وتفضيل االشتغال بالتوافقات الناجتة عن اجتماعات ندوة الرؤساء واليت مل تؤد عمليا إىل اخلروج 

بصيغ واضحة ألجرأة العديد من املقتضيات الدستورية.
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وشاءت الصدف أن خنتتم جلستنا اليوم، يف أعقاب مناقشة تقرير  اللجنة النيابية لتقصي احلقائق حول مكتب 
التسويق والتصدير، وهي اللجنة اليت حرص املكتب  على متتيعها باالستقاللية املخولة هلا طبقا للقانون التنظيمي املنظم 
هلا، وبدلنا كل املساعي ويف إطار القانون لتذليل الصعاب اليت واجهتها، وإذا كنا يف املاضي قد فضلنا عدم التعليق 
على ما ينشر خبصوصها، فإننا نعلن بعد انتهاء عمل اللجنة ومناقشة تقريرها، أننا مل ندخر جهدا يف املوضوع ومل نكن 
من مقاومي عرضها على جلسة عمومية ومل نتخل يوما عن ممارسة الصالحيات املخولة ملؤسسيت الرئاسة واملكتب يف 
املوضوع، يشهد على ذلك طبيعة ومضمون املراسالت العديدة اليت متت بني رئاسة اجمللس ورئيس اللجنة من جهة و بينها 
و بني الوزير األول من جهة أخرى، وأملنا يف القادم من األيام أن يتم تدعيم هذا العمل الرقايب من قبل احلكومة املوقرة 
بنشر مضمون التقرير وإحالته بالنظر ملا تضمنه من عناصر على أنظار النيابة العامة لتعميق التحقيق والبحث خبصوصه، 

تفعيال للمبدأ الدستوري الذي يربط بني املسؤولية واحملاسبة.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدة و السادة الوزراء احملرتمون،

السيدات و السادة املستشارون احملرتمون،

وبغض النظر عن احلصيلة الرقمية للعمل التشريعي والرقايب والدبلوماسي جمللسنا و املوجود يف البوابة االلكرتونية 
للمجلس، فإن علينا مستقبال التفكري يف السبل الكفيلة بتطوير أدائنا التشريعي وأال يقتصر عمل اجمللس على سلطة 
التعديل وهو الذي ميلك سلطة االقرتاح، وأن يتم تفعيل األدوات الرقابية اجلديدة، حىت يتمكن جملس املستشارين 
يقتضي من كل  تأسيسي  وأننا يف سياق  له، خصوصا  املخصصة  الدستورية  املساحات  والربملان عموما من ملء 

مؤسسة أن تعمل بكل استقاللية  للوصول إىل السقف الذي حيدده هلا الدستور.

اإللزامية  الربملان وضعف  أمام  الدستورية  املمرات  الصالحيات وإغالق  املاضي حنتج على ضعف  فإذا كنا يف 
خبصوص عالقة املؤسستني التشريعية والتنفيذية، وغياب "االستشارة املؤسساتية"، وعدم اكرتاث املؤسسات العمومية 
للدور الرقايب للربملان، ال حيق لنا اليوم االستنجاد مبا تقدم أمام وضوح النص الدستوري والذي حيتاج منا فقط إىل 
إرادة وعمل جاد لتفعيله وتنزيله، فال منطق هليمنة احلكومة على العمل التشريعي بعد اليوم وال مربر لتعطيل اآلليات 
الرقابية املوضوعة لتتبع وتقييم عملها، كل ذلك، يف إطار من االستقاللية املؤسساتية املستحضرة ضمنا لفضائل 

التعاون والتوزان املشكلة لقاعدة جوهرية لنظامنا الربملاين.

وإذا كانت مؤسسة جملس املستشارين مستمرة يف مزاولة مهامها بالصيغة اليت تعود إىل دستور 1996، فإن مرد 
ذلك  يعود إىل مضمون األحكام االنتقالية للدستور خصوصا املادتني 176 و180 منه، وإىل عدم تنظيم االنتخابات 
اجلماعية واجلهوية واملهنية حىت يتأتى انتخاب جملس املستشارين بصيغة دستور 2011، وهو وضع ال يتحمل جملس 
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املستشارين وزره، وال تبعاته، فتنظيم االنتخابات قرار سياسي والتهييء هلا من صميم عمل احلكومة، هذا التوضيح 
كان باعثنا عليه اإلجابة على بعض اآلراء الفقهية الداعية إىل جتديد الثلث بدون سند دستوري وتلك القائلة بعدم 
جدوى جملس املستشارين وضرورة إلغائه كنتيجة لذلك، وتلك اليت حتملنا مسؤولية االستمرار وفق احكام انتقالية 

مؤقتة يف طبيعتها وغايتها.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدة و السادة الوزراء احملرتمون،

السيدات و السادة املستشارون احملرتمون،

إن مقولة التنزيل الدميقراطي للدستور ليست موجهة للسلطة التنفيذية وحدها، إننا معنيون أيضا مبضموهنا وبضرورة 
استحضارها ألننا بصدد وضع قواعد جديدة ستحكمنا إىل ما شاء اهلل، وبصدد التأسيس ألعراف وسوابق سوف 
حيتج هبا ملا هلا من قوة اإللزام، لذا علينا أن نكون حريصني يف التفسري السليم للدستور ويف املعىن الذي نعطيه لعالقتنا 

مع السلطة التنفيذية، يف ظل رقابة احملكمة الدستورية املمتلك قرارها حلجية الشيء املقضي به.

    وختاما يسعدين أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل السيد رئيس احلكومة على تعاونه مع جملسنا املوقر والسادة 
أعضاء احلكومة على ما ملسناه فيهم من اهتمام بشؤون جملسنا وتفهم وجتاوب مع السادة املستشارين احملرتمني. 

   كما  أتوجه بالشكر اجلزيل إىل السادة املستشارين احملرتمني عموما، وأعضاء مكتب اجمللس، ورؤساء الفرق، 
ورؤساء اللجن، على حضورهم ومسامهاهتم ودورهم احليوي يف الرقي بأداء جملسنا رغم الظروف الصعبة اليت ميزت 

هذه الدورة.

   ويسعدين بنفس املناسبة، أن أتقدم بالشكر كذلك والتنويه بكافة أطر وموظفي جملس املستشارين على ما 
يقومون به من جهد والتزام يف أداء مهامهم خلدمة وتطوير مؤسستهم.

 الشكر موصول ملختلف وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة وااللكرتونية على  مواكبتهم الواعية ألشغال 
اجمللس ومواظبتهم املسؤولة لنقل أنشطة جملسنا املوقر إىل عموم الرأي العام الوطين والدويل.

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.  
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2012 - 2013
12 فرباير 2013

بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 ،2012 اخلريفية  التشريعية  دورته  املستشارين  جملس  اليوم  خيتتم  الدستور،  من   65 الفصل  مبقتضيات  عمال 
وتقييم  احلكومي  العمل  ومراقبة  التشريع  ميادين  يف  اجمللس  عمل  حصيلة  لكم  أقدم  أن  املناسبة  هبذه  ويسعدين 

السياسات العمومية والدبلوماسية الربملانية.

لقد واكب جملس املستشارين النهضة التنموية اليت يقودها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل،واألوراش 
املهيكلة اليت أطلقها وما متخض من ديناميات اصالحية عمل اجمللس على االخنراط فيها بوعي ومسؤولية.

      ويف هذه الفرتة، واصلت وفودنا جمهوداهتا يف الدفاع عن وحدتنا الرتابية وفضح مؤامرات أعدائنا وتقدمي 
املقرتح املغريب القاضي بإقامة حكم ذايت باألقاليم اجلنوبية كحل سياسي، دائم وعادل إلهناء هذا النزاع املفتعل يف 

إطار السيادة الوطنية والوحدة الرتابية.     

  ويف نفس اإلطار، استمر السيدات والسادة املستشارون يف حتسيس وحتذير شركائنا خبطورة الوضع األمين يف 
البشر  السرية واالجتار يف  للقارات واهلجرة  العابر  اإلرهاب واإلجرام  تنامي شبكات  الساحل والصحراء من جراء 
واألسلحة واملخدرات وكذا انعكاسات هذا الوضع على األمن واالستقرار مبنطقة جنوب البحر األبيض املتوسط 

وبالتايل على األمن والسلم العامليني.

على  مستوى العمل التشريعي:

 واصل جملس املستشارين إنتاجه التشريعي خالل الدورة اخلريفية بالدراسة والتصويت على 45 نصا تشريعيا. 
وتتسم هذه النصوص بشموليتها، إذ أهنا تناولت، خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية والعالقات الدولية 

لبالدنا.
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ويأيت مشروع قانون املالية لسنة 2013 يف مقدمة النصوص القانونية اليت استأثرت باهتمام السادة املستشارين 
احملرتمني. ومتيزت مناقشة هذا املشروع بدينامية مل تعرفها السنوات املاضية، هو ما يعكسه عدد ونوعية التعديالت 
اليت قدمتها الفرق الربملانية، واتسم باخنراط فعلي للسيدات والسادة املستشارين يف مناقشة مضامينه واقرتاح تعديالت 

وجيهة بشأنه بلغ عددها 242 تعديال منها 35 لألغلبية و 203 للمعارضة و 4 تقدمت هبا احلكومة. 

      وبالرغم من كون مشروع قانون املالية بصم هذه الدورة بامتياز وحظى باهتمام متزايد من قبل السيدات 
والسادة املستشارين وخصوصا السادة رؤساء الفرق ورؤساء اللجن الدائمة، فقد تركز االهتمام كذلك على جمموعة 

من النصوص القانونية نذكر منها:

- مشروع قانون رقم 43.12 يتعلق باهليئة املغربية لسوق الرساميل،

- مشروع قانون رقم 08.12 يتعلق باهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء،

- مشروع قانون رقم 39.12 يتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية،

- مشروع قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحية،

- مشروع قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة واخلدمات،

  كما اهتم بعدد من االتفاقيات املتعددة األطراف واالتفاقيات الثنائية اليت هتم جماالت التعاون القضائي وحقوق 
اإلنسان والنقل الطرقي الدويل للمسافرين والبضائع واخلدمات اجلوية واجملال البيئي وغسل األموال ومتويل اإلرهاب 
ومكافحة الفساد واجلرمية املنظمة عرب احلدود. واهتم السيدات والسادة املستشارون بالقطاع املايل لبالدنا. واملسامهة 

يف تألق القطب املايل بالدار البيضاء كمركز جهوي لتسنيد وإصدار السندات.

وعلى مستوى مراقبة العمل احلكومي وتقييم السياسات العمومية:

لقد متيزت مراقبة العمل احلكومي هذه السنة بأجرأة املقتضيات الدستورية اجلديدة يف هذا امليدان، وخصوصا 
تطبيق الفصل 100 من الدستور، وفعال شكلت اجللسات الشهرية املخصصة لتقدمي األجوبة على األسئلة املتعلقة 
بالسياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، مناسبة متميزة للتفاعل بني املؤسسة التشريعية واحلكومة خصوصا أن النقاش 

انصب على مواضيع ذات بعد اسرتاتيجيي مهت :

1 ـ "النقـل: بني انتظارات املواطن واكراهات الواقع ورهانات التحديث"،

2ـ  " األمن الغذائي: ما هي سياسة احلكومة للنهوض بالقطاع الفالحي وتأهيله من أجل حتقيق اإلكتفاء الذايت"،

3 ـ "التقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية التغطية"،
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4 ـ "السياسة العقارية للدولة بني متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية واكراهات الواقع"،

  وشكلت مناقشة هذه القضايا اجلوهرية حلظة متميزة مبا طبعها من روح املسؤولية واستحضار مصاحل املواطنات 
واملواطنني واستشراف آفاق املستقبل.

كما واصل جملس املستشارين جلسات األسئلة الشفهية اليت مكنت السيدات والسادة املستشارين من معاجلة 
جمموعة من القضايا واالنشغاالت اليت تستأثر باهتمام عموم الرأي العام يف خمتلف اجملاالت وعلى كافة املستويات 
العدالة،  إصالح  الرياضة،  قطاع  واالجتماعية،  املعيشية  األوضاع  الفــالحة،  باألساس:  ومهت  والوطنية،  اجلهوية 

والتقاعد...

ويف هذا االطار، بلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل الدورة اخلريفية 380 سؤاال، أجابت احلكومة على 270، 
منها 50 سؤاال آنيا، و 220 سؤاال عاديا، بينما مل يتعدى عدد األسئلة الكتابية املطروحة 44 سؤاال، أجابت احلكومة 

فقط عن 17سؤاال منها، فيما بلغ جمموع اإلحاطات علما 85 إحاطة استغرقت مدهتا 4ساعات و 42 دقيقة.

وقد بلغ عدد االجتماعات اليت عقدهتا اللجان الدائمة خالل هذه الدورة 68 اجتماعا، استغرق ما يناهز 260 ساعة 
عمل، بينما بلغ جمموع اجللسات العمومية خالل هذه الدورة 38 جلسة موزعة بني جلسات األسئلة الشفهية )16(، 
واجللسات الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة )4(، وجلسات التشريع )14( وجلسات مشرتكة )2( وجلسات أخرى )2(.

وعلى مستوى العالقات اخلارجية واالنفتاح على حميط اجمللس:

   متيز عمل جملس املستشارين يف جمال الدبلوماسية الربملانية خالل الدورة اخلريفية  مبواصلة تعزيز العالقات الثنائية 
املتميزة اليت جتمع اجمللس بالعديد من اجملالس املماثلة بربملانات الدول الشقيقة والصديقة، وكذا باحلضور الفاعل يف 
العديد من احملافل واملنظمات اإلقليمية واجلهوية والدولية، فضال عن إطالق جمموعة من مبادرات الشراكة والتعاون 

مع املؤسسات الوطنية والدولية.

 وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك فقد احتلت قضية وحدتنا الرتابية صدارة اهتمام السيدات والسادة املستشارين، كما 
حرص جملس املستشارين على تأكيد مواقف بالدنا الراسخة من جمموع القضايا اليت هتم العامل العريب واإلسالمي، و 
استمر يف تأكيد موقف بالدنا الداعم حلق الشعب الفلسطيين يف بناء دولته الوطنية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
والتنديد خصوصا باملخططات االستعمارية الرامية إىل هتويد القدس وطمس معاملها اإلسالمية واملسيحية كما استمر يف 

التعريف باجنازات وكالة بيت مال القدس لدعم صمود املقدسيني واحليلولة دون احملاوالت اليائسة لرتحيلهم.

ويدخل يف هذا الباب تنظيم جلستني هامتني من طرف الربملان مبجلسيه للتضامن مع الشعب الفلسطيين يف حمنته 
عرب من خالهلا الربملان املغريب عن دعمه للشعب الفلسطيين.
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وجتسيدا لثقة صاحب اجلاللة يف مستوى العالقات املغربية ـ األوربية ويف الدور الذي تقوم به جلن الصداقة يف 
متتني أواصر الصداقة والتعاون بني بالدنا واالحتاد األوريب،  أنعم صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل على 
السيد جيل بارنيو، رئيس جمموعة الصداقة الربملانية األوربية ـ املغربية بالربملان األورويب، بــــ"الوسـام العلوي من درجة 
قائد"،ومت تكليفي وتشريفي شخصيا بتوشيح السيد الرئيس جيل بارنيو هبذا الوسام الرفيع،  وذلك اعرتافا باخنراطه 
الواعي واخنراط باقي أعضاء اللجنة اليت يرتأسها يف خدمة الصداقة املغربية األوربية وتثمينا لدور الدبلوماسية الربملانية 
وقد مت ذلك  بتاريخ 2 فرباير 2013 ، إذ احتضن اجمللس حفل التوشيح الذي متيز حبضور أعضاء الوفد الربملاين 
األوريب. وسجل السيد جيل بارنيو باعتزاز هذه االلتفاتة املولوية السامية، معتربا اياها تشجيعا جلميع أعضاء اللجنة 

وتكرميا هلم.

        وخبصوص العالقات املغربية األوربية، ويف إطار "الوضع املتقدم" لدى االحتاد األوريب وصفة "شريك من 
أجل الدميقراطية لدى اجلمعية الربملانية جمللس أوربا" اليت حظيت هبا بالدنا، تعززت هذه العالقات بالعمل الفعلي 
واجلاد ألعضاء اللجنة املشرتكة املغربية ـ األوربية وللفريق الذي ميثلنا لدى اجلمعية الربملانية جمللس أوربا، وكذلك بنهج 
أشكال متقدمة للتنسيق والتعاون واالستفادة من اخلربات األوربية. ويف هذا اإلطار، شارك جملس املستشارين يف مؤمتر 

رؤساء الربملانات األوربية بسرتاسبورغ بتاريخ 20 - 21 شتنرب 2012.

 كما مت تنظيم منتدى برملاين مغريب إسباين بتاريخ 5 شتنرب 2012 حضره ألول مرة رئيسي الربملان اإلسباين 
)الكورتيس(، توج بإصدار بيان ختامي يصب يف تدعيم العالقات األخوية بني اململكتني اجلارتني.

    ومن جهة أخرى، استقبل اجمللس 23 وفدا برملانيا ودبلوماسيا،

  وشارك جملس املستشارين يف 23 تظاهرة برملانية دولية نظمتها املنظمات الربملانية اإلقليمية واجلهوية والدولية 
املختلفة.

  ويف إطار انفتاح اجمللس على حميطه ومتاشيا مع برناجمه اإلصالحي واستحضارا للخطاب املولوي السامي الفتتاح 
الدورة اخلريفية لسنة 2012 الذي جاء فيه على اخلصوص:

 ".. على أن يكون هدفكم األمسى جعل الربملان فضاء للحوار البناء، ومدرسة للنخب السياسية بامتياز. فضاء 
أكثر مصداقية وجاذبية، من شأنه أن حيقق املصاحلة مع كل من أصيب خبيبة األمل يف العمل السياسي وجدواه يف 

تدبري الشأن العام".) انتهى كالم جاللته(

نظم جملس املستشارين بشراكة وتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية لقاءات علمية حول بعض القضايا اجلوهرية 
اليت حتظى باهتمام الرأي العام الوطين:
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-  حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل، مت تنظيم ندوة دوليةحول "التحديات 
الطاقية يف الفضاء األورو ـ متوسطي"، وذلك بتعاون مع الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية واجلمعية الربملانية للبحر 
األبيض املتوسط، بتاريخ 14 شتنرب 2012 بورزازات، وقد حظيت هذه الندوة بتالوة رسالة ملكية موجهة للمشاركني 
يف أشغال هذه الندوة، وهو ما يعكس االهتمام املولوي السامي باخنراط بالدنا يف إنتاج الطاقات املتجددة واحلفاظ 

على البيئة.

- حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل، مت تنظيم ندوة دوليةحول "تدبري اللغات 
وتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية يف ضوء الدستور"، بتاريخ 21 نونرب 2012.  وقد متيزت  هذه الندوة مبشاركة 

وازنة للمجتمع املدين وخنبة من الباحثني واألكادمييني.

  كما احتضن  اجمللس أشغال االجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة يف أفريقيا والعامل العريب يومي29 و30 
نونرب 2012، وهو االجتماع الذي اختتم أشغاله مبدينة طنجة، مما مكن شركاءنا العرب واألفارقة من الزيارة واإلطالع 
على القطب التنموي الضخم طنجة ـ املتوسط . ويف نفس السياق، احتضن فضاء اجمللس ندوة حول "مدونة قواعد 
السلوك الربملانية" نظمها الربملان مبجلسيه بشراكة مع اجلمعية الربملانية جمللس أوربا يوم 14 نونرب 2012، وندوة مماثلة 

حول" املراقبة الربملانية للعمل احلكومي" يوم 8 نونرب 2012.

    ويف إطار الشراكة اليت جتمع اجمللس ببعض املؤسسات الدولية، فقد مت جتديد اتفاقيــة الشراكة مع مؤسسة  
"ويسمنسرتللدميقراطية" الربيطانية يف إطار مشروع يهدف إىل تعزيز  القدرات  املؤسساتية يف جماالت التشريع ومراقبة 

العمل احلكومي والدبلوماسية الربملانية وكذا مواصلة تنفيذ برنامج الشراكة مع املؤسسة املذكورة.

    ومن جهة اخرى، استمر تدفق الوفود الزائرة على جملسنا، ومشلت باحثني وطلبة وتالميذ مغاربة وأجانب، 
وجتاوز العدد 1195زائرا، مما مكنهم من اإلطالع على كيفية اشتغال اجمللس.

     وعلى مستوى الشؤون اإلدارية:

 ويف إطار االهتمام املتزايد باملوارد البشرية، بادر اجمللس مبراجعة النظام األساسي اخلاص مبوظفي جملس املستشارين 
معتمدا املنهجية التشاركية بني خمتلف مكونات اجمللس من برملانيني وموظفني، وبتعاون مع القطاع املكلف بالوظيفة 
العمومية بغية إخراج قانون أساسي للموظفني يف مستوى تطلعات خمتلف فئات املوظفني واملوظفات مبا يفتح آفاقا 
جديدة أمام مواردنا البشرية، وذلك من أجل توفري مناخ مناسب لتحسني ظروف عملهم وبالتايل أدائهم والرفع من 

جودة اإلنتاج التشريعي.

     وختاما، وأنا أتوجه بالشكر إىل السيد رئيس احلكومة احملرتم على ما ملسناه فيه من تعاون بناء، ومن خالله 
إىل كافة أعضاء احلكومة على سعة صدرهم وجتاوهبم مع  السيدات والسادة املستشارين احملرتمني، يسعدين أن أتوجه 
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بالشكر اجلزيل كذلك إىل  السادة املستشارين احملرتمني، أعضاء مكتب اجمللس على مواظبتهم والتزامهم بالتعاطي 
بأعلى درجات املسؤولية مع شؤون وقضايا الوطن واملواطنني. والشكر موصول للسادة رؤساء الفرق، والسادة رؤساء 
اللجن الدائمة والسيدات والسادة املستشارين على نشاطهم  وحيويتهم وحرصهم الدائم على تطوير أداء اجمللس 

وتقوية جاذبيته وإشعاعه وإعطاء معىن ومدلوال للثنائية الربملانية اليت اختارهتا بالدنا.

الرفع من مردوديتهم  أيضا، ألطر وموظفي جملس املستشارين، على ما يقومون به يف سبيل  والشكر موصول 
باعتبارهم شركاء يف خمتلف املبادرات اإلصالحية اليت ينهجها مكتب اجمللس.

كما ال يفوتين أن أتوجه بالتنويه اخلاص إىل وسائل اإلعالم السمعية البصرية واملكتوبة واإللكرتونية اليت واكبت 
جبدية ومهنية عالية نشاط اجمللس يف مجيع امليادين ويسرت تواصلنا بالرأي العام الوطين والدويل.

      إننا خنتتم هذه الدورة وكلنا أمل وتفاؤل يف مواصلة التعاون املثمر بني مكونات جملس املستشارين ومع السادة 
أعضاء احلكومة خدمة للمصاحل العليا لبالدنا حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل 
وأيده حىت يساهم جملسنا يف أجرأة مقتضيات الدستور اجلديد والتعريف بالنموذج املغريب الدميقراطي التنموي املتفرد 
كنموذج حيتذى به على مستوى العامل العريب ومشال إفريقيا، واملسامهة يف حتصينه وتطويره خدمة ملصاحل املواطنات 

واملواطنني.

"وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون" ) صدق اهلل العظيم(

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2012 - 2013
 12 أبريل 2013ـ

بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد وزير الدولة احملرتم،

السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور والنظام الداخلي جمللس املستشارين، نفتتح اليوم الدورة الربيعية للسنة 
التشريعية 2012 - 2013،  اليت تنعقد يف سياق جهوي ودويل سياسي واقتصادي دقيق.

 لقد متيزت هذه املرحلة بالزيارة املولوية التارخيية إىل عدة دول إفريقية صديقة وشقيقة.

الزيارات الرمسية دفعة قوية لتمتني عالقات الصداقة والتعاون بني هذه الدول واململكة املغربية   وشكلت هذه 
وأعطت دفعة قوية للتعاون جنوب جنوب اليت يوليها صاحب اجلاللة أمهية خاصة والسيما مع الدول االفريقية.

كما متيزت هذه املرحلة بالرسائل امللكية السامية املوجهة من جهة إىل القمة الثانية عشر ملنظمة التعاون اإلسالمي 
الرابعة والعشرين بالدوحة، وهي الرسائل اليت تضمنت إعادة تأكيد اململكة  العربية يف دورهتا  القمة  بالقاهرة وإىل 
املغربية على مواقفها املبدئية الراسخة من العديد من القضايا اإلقليمية والدولية ويف طليعتها القضية الفلسطينية ومأساة 

الشعب السوري الشقيق.

وسجلت موقف اململكة من التطورات األمنية املتنامية اليت تعرفها منطقة ما يسمى بقوس الساحل - الصحراء 
واليت تئن حتت أعمال إرهابية خميفة هتدد األمن والسلم يف منطقة مشال إفريقيا.

ومن جهة اخرى، فقد زار بالدنا املبعوث الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة، السيد كريستوفر روس، بغية 
إعطاء دفعة جديدة ملسار املفاوضات اجلارية يف اجتاه إجياد حل سياسي، هنائي، دائم، وعادل إلهناء النزاع املفتعل 
حول أقاليمنا اجلنوبية. وإذا كانت هذه الزيارة قد اتسمت بتأكيد املسؤول األممي على استعجالية حل هذا النزاع 
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اتسمت كذلك  فإهنا  إرهابية مأساوية،  يعرفه من أحداث  ما  بفعل  الساحل  الوضع األمين مبنطقة  لتدهور  بالنظر 
بتأكيد مجيع حماوريه على تشبثهم الراسخ باملقرتح املغريب الرامي إىل ختويل االقاليم اجلنوبية حكما ذاتيا موسعا يف 
إطار الوحدة الرتابية والسيادة الوطنية للمملكة، معربين يف نفس اآلن عن أملهم يف بناء املغرب الكبري بدوله اخلمس.

وشكل لقاء فاس  مناسبة أخرى، أكد فيها جاللة امللك  حممد السادس نصره اهلل جناعة ووجاهة املقرتح املغريب 
كحل مبتكر أخرج امللف من حالة اجلمود يف تناسق تام مع طموح وتطلعات ساكنة تلك الربوع وانسجاما مع 

مقتضيات القانون الدويل وما تفرضه التغريات الدولية واإلقليمية الضاغطة.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد وزير الدولة احملرتم،

السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

املالية  جلنة  وشكلت  ألنشطتها،  الدائمة  اللجن  متابعة  التشريعيتني  الدورتني  بني  الفاصلة  الفرتة  عرفت  لقد 
والتجهيزات والتخطيط والتنمية اجلهوية جلنة فرعية تقنية مشرتكة مع وزارة املالية انكبت على دراسة مسودة مشروع 

القانون التنظيمي لقانون املالية.

اللجنة املذكورة اجتماعني يومي 6 و14 مارس 2013، استغرقا زهاء 9 ساعات. كما وافقت   وقد عقدت 
اللجنة يف إطار الدورة االستثنائية على مشروع قانون يغري ويتمم مبوجبه الظهري الشريف احملدث للنظام اجلماعي ملنح 

رواتب التقاعد.

   كما عقدت جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية يوم 18 فرباير 2013، اجتماعا خصص ملناقشة مشاركة 
املنتخب الوطين املغريب لكرة القدم يف بطولة كأس إفريقيا لألمم 2013. واستغرق هذا االجتماع 5 ساعات.

وبدورها، عقدت جلنة الداخلية واجلهات واجلماعات احمللية يوم 29 مارس 2013، اجتماعا خصص ملواصلة 
دراسة مشروع قانون رقم 131.12 املتعلق مببادئ حتديد الدوائر الرتابية للجماعات الرتابية.واستغرق هذا االجتماع 

3 ساعات.

وحتت الرعاية امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل، ويف إطار أنشطة جملس املستشارين 
اإلشعاعية، نظم اجمللس ندوة دولية حول "املواطنة والسلوك املدين"، و ذلك إلثارة انتباه املواطنني إىل قيم املواطنة 
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واإلسهام يف متلكهم ألدوات جتسيدها يف سلوكهم اليومي. ومتيز هذا اللقاء مبشاركة أعضاء من احلكومة وبرملانيني 
وفاعلني حقوقيني وباحثني جامعيني وخرباء مغاربة وآخرون من اجلمعية الربملانية جمللس أوربا لإلطالع على بعض 

التجارب الدولية يف هذا امليدان.

و توج هذا اللقاء، بإصدار "نداء املواطنة" الذي يدعو كافة الفاعلني إىل توطيد الرتابط العضوي بني احلقوق 
والواجبات وااللتزام به يف الوجدان والفكر وتطبيقه يف املمارسات.

للجمعية  التابعة  والدميقراطية"  السياسية  القضايا  "جلنة  اجتماع  مبجلسيه  الربملان  احتضن  السياق،   نفس  ويف 
الربملانية جمللس أوروبا يومي 13 و14 مارس 2013، كما احتضن اجتماعا لـ"جلنة اهلجرة" التابعة للجمعية الربملانية 

جمللس أوروبا، يومي 03 و04 أبريل 2013.

وحتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل، وبدعوة من الربملان املغريب وبشراكة مع 
دولية حول  برملانية  ندوة  ببالدنا  انعقدت    ،)AP-OTAN( األطلسي  الشمال  ملنظمة حلف  الربملانية  اجلمعية 
موضوع : "التحوالت السياسية واألمنية يف مشال أفريقيا وتأثريها على السلم والتعاون يف املنطقتني األورو- متوسطية 

واألطلسية"، وذلك مبدينة مراكش مابني 3 و 5 أبريل 2013.

 وتدارست هذه الندوة قضايا التحوالت السياسية واألمنية يف منطقة مشال أفريقيا، وخاصة التطورات األخرية يف 
منطقة الساحل، وتأثريها على السلم والتعاون يف املنطقتني األورو- متوسطية واألطلسية.

وعرفت الفرتة الفاصلة بني الدورتني ويف إطار دورة استثنائية، زيارة متميزة  لفخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند  
إىل اململكة املغربية، القى  خالهلا خطابا هاما أمام الربملان مبجلسيه يف جلسة مشرتكة يوم 4 أبريل 2013.

ويف إطار عناية صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل بالدبلوماسية الربملانية، مت  توشيح كل من السيد 
جمموعة  رئيس  والسيد كريستيان كامبون،  األوريب،  بالربملان  املغربية  األوربية  الصداقة  جمموعة  رئيس  بارنيو،  جيل 
يف  مبجهوداهتما  وذلكاعرتافا  قائد،  درجة  من  ملكي  بوسام  الفرنسي،  الشيوخ  مبجلس  املغربية  الفرنسية  الصداقة 
توطيدعالقات الشراكة والتعاون بني اململكة املغربية واإلحتاد األوريب من جهة، وبني اململكة املغربية ومجهورية فرنسا 

من جهة ثانية، ودعما للدبلوماسية الربملانية عموما وتشجيعا للعمل املشرتك.

و متيزت هذه الفرتة بوترية عمل مرتفعة على مستوى عالقات جملسكم املوقر بشركائه على الصعيدين اجلهوي 
والدويل من خالل ما استقبلناه من وفود وشخصيات مرموقة ومسؤولني ساميني:

ويف هذا اإلطار، استقبلت رئاسة اجمللس اكثر من عشرين شخصية مرموقة ووفود من اعلى مستوى:

- السيد كريستوفر روس، املبعوث الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة،
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- السيد José Manuel Durão  Barroso، رئيس املفوضية األوروبية،

- السيدJoseph DAUL رئيس فريق "احلزب الشعيب األوريب" بالربملان األوريب،

،Gilles PARGNEAUX وفد  برملاين  عن جمموعة الصداقة األوربية املغربية بالربملان األوريب برئاسة السيد -

- السيد حممد حممود ولد حممد األمني رئيس حزب "االحتاد من أجل اجلمهورية" املوريتاين والوفد املرافق له،

- السيد Younoussi TOURE  رئيس اجلمعية الوطنية ملايل بالنيابة والوفد املرافق له،

- السيد  Ali ALKAN الرئيس األول حملكمة النقض باجلمهورية الرتكية والوفد املرافق له،

- السيد Dieng NDIAGA  نائب رئيس جهة دكار بدولة السنغال والوفد املرافق له،

،Johannes KOSKINENوفد عن اللجنة الدستورية بالربملان الفنلندي برئاسة السيد -

- وفد عن جملس الشيوخ الكولوميب برئاسة السيدة MYRIAM PAREDES AGUIRRE رئيسة جلنة 
اخلارجية باجمللس،

- السيد Laouali CHAIBOU وزير العالقات مع املؤسسات جبمهورية النيجر.

- السيدة Xu Jinghu سفرية مجهورية الصني الشعبية املعتمدة بالرباط،

- السيد  Clive ALDERTON سفري اململكة املتحدة املعتمد بالرباط،

جمموعة من ممثلي املنظمات غري احلكومية بشمال إفريقيا والشرق األوسط،

- وفد عن ممثلي الفصائل الفلسطينية  برئاسة السيد روحي فتوح،

- مـجموعة من األساتذة والطلبة الباحثني من جامعة DICKINSON بالواليات املتحدة األمريكية،

- السيد عبد املوىل  عبد املومين، رئيس  "التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية"،

.Julio MARTINEZو Emilio RACHEDوفد من الكونغرس األرجنتيين يضم السيدان -

- وفد  من جملس النواب اإلقليمي االندونيسي،

- وفد صحفي من كربيات الصحف العربية،

وخبصوص مشاركة وفود جملس املستشارين يف التظاهرات الدولية، فقد شاركت عدو وفود يف لقاءات من اعلى مستوى:
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• اجتماع اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية األوروبية بربوكسيل،

• الدورة الشتوية للجمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا بفيينا،

• اجتماع رابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب ملناقشة "أوضاع السالم 
وحل النزاعات يف إفريقيا والعامل العريب" بأديس أبابا،

• اجتماع جلنة املرأة املنظم من قبل كل من االحتاد الربملاين الدويل ومنظمة األمم املتحدة بنيويورك،

•  املؤمتر اخلامس للجمعية الربملانية للفرنكفونية بغينيا االستوائية،

• احملادثات مع منظمة حلف مشال األطلسي مبقره بربوكسيل برئاسة السيد رئيس جملس املستشارين،

• الدورة 128 للجمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل بالعاصمة اإلكواتورية كيتو الذي متيز بتقدمي الوفد املغريب 
الثقايف العاملي جرمية ضد اإلنسانية  ودور الربملانات يف اعتماد التشريعات  ملوضوع:  "التدمري املتعمد للرتاث 
اجلسيمة  االنتهاكات  جيرم  دويل  جنائي  قانون  وبلورة  العاملي  الثقايف  للرتاث  احلماية  بتوفري  والكفيلة  املناسبة 
للممتلكات الثقافية لإلنسانية". وتعترب هذه هي املرة األوىل يف تاريخ الدبلوماسية الربملانية باملغرب اليت يتقدم فيها 

الربملان املغريب مبقرتح بند طارئ للجمعية العامة لإلحتاد الربملاين الدويل،

• الدورة التاسعة للجمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط بربوكسيل،

• اجتماع رؤساء برملانات دول االحتاد من أجل املتوسط مبرسيليا،

• الدورة الثانية عشر واملؤمتر التاسع عشر لالحتاد الربملاين العريب بالكويت،

وقد كان من بني أولويات عملنا الديبلوماسي، التعريف بتطورات قضية وحدتنا الرتابية من خالل إعادة إبراز أمهية 
مقرتح احلكم الذايت كحل هنائي، عادل ودائم يف إطار السيادة الوطنية والوحدة الرتابية لبالدنا إلهناء النزاع املفتعل 

حول أقاليمنا اجلنوبية خصوصا يف ظل التحوالت اخلطرية اليت يعرفها قوس الساحل- الصحراء.

كما شكل التعريف بالنموذج الدميقراطي التنموي املغريب الذي مكن بالدنا من االنتقال السلس إىل مصاف الدول 
الدميقراطية املتقدمة يف جو يسوده االستقرار واالستمرارية، أحدمقومات هذا العمل الدبلوماسي وأهدافه الكربى.

أيها السادة والسيدات،

 ويف اخلتام أود أن أتقدم بشكري إىل السيد رئيس احلكومة وكافة أعضاء احلكومة على جتاوهبم مع السيدات 
والسادة املستشارين طيلة أشغال الدورة االستثنائية، كما أتقدم بشكري إىل  كل مكونات اجمللس من أعضاء مكتب 
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لتحسني  بذلوه من جمهودات  ما  املستشارين على  السيدات والسادة  اللجن ومجيع  الفرق ورؤساء  اجمللس ورؤساء 
بواجباهتم،  القيام  تفانيهم يف  على  املوقر  وموظفي جملسنا  أطر  إىل كافة  أيضا  موصول  والشكر  مردودية جملسنا، 
مواكبتها  على  واإللكرتونية  واملكتوبة  البصرية  السمعية  الوطنية  االعالم  وسائل  ممثلي  إىل  موصول  والشكر كذلك 
ألشغال اجمللس ونقلها ألنشطته لعموم الرأي العام، وفقنا اهلل مجيعا ملا فيه خري بالدنا ومصلحتها، وذلك حتت القيادة 

الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل.

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2012 - 2013
 2 غشت 2013

                                 بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد وزير الدولة احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور خيتتم جملس املستشارين، اليوم، دورته الربيعية للسنة التشريعية 2012 - 
2013 حبصيلة تشريعية ورقابية ودبلوماسية عكست أهم انشغاالت واهتمامات جملس املستشارين مستلهمة قوهتا من 

دينامية اإلصالح والعصرنة واالنفتاح اليت يقودها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل.

دينامية شاملة مل تدع جماال إال وطرقته، لتفتح أمام بالدنا آفاقا واعدة لتحصني مكانتها املتقدمة ضمن نادي 
واليت  والعنيدة  املباغتة  بتحوالته  ضاغط  دويل  وحميط  مضطرب  إقليمي  حميط  ظل  يف  وذلك  الدميقراطية،  الدول 
تستوجب معاجلة استباقية  كما عودنا عليها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل، كما أهنا تتطلب تفاعال 

ذكيا واستنفارا مستمرا جملاهبة التحديات اليت تفرزها هذه املتغريات.

  وإنه ملن دواعي الفخر  واالعتزاز أن نعيد التأكيد على أن بالدنا وبفضل حكمة وتبصر صاحب اجلاللة امللك 
حممد السادس نصره اهلل، قد استطاعت أن تستبطن كنه التحوالت املتسارعة إلفراز قوة أمل دافعة حنو مستقبل واعد 

بفضل اإلصالحات اهليكلية العميقة اليت مت اجنازها يف جو يسوده التشاور واالستقرار والطمأنينة.

القضايا  يف  وفاعلة  مؤثرة  دستورية  التموقع كمؤسسة  إىل  مبجلسنا  ارتقت  خباصيات  الدورة  هذه  متيزت  لقد 
الكربى لبالدنا، وهكذا أدى جملس املستشارين دورا حموريا جعل الربملان املغريب شريكا دائما من أجل الدميقراطية 
لدى اجلمعية الربملانية جمللس أوربا. وهو ما ترمجته مصادقة هذه املؤسسة األوربية الوازنة باإلمجاع على القرار رقم 
1942/2013 الذي سجل بارتياح أمهية اإلصالحات العميقة اليت باشــرهتا اململكة املغربية، مما مكنها من انتقال 

دميقراطي يشهد اجلميع بتفرده.
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كما ظل عمل جملسنا مسكونا خالل هذه الدورة بسؤال املسامهة الفعلية واملشاركة الوازنة يف تفعيل مقتضيات 
دستور فاتح يوليوز 2011 باإلضافة إىل استمرار اجمللس يف اسرتاتيجية انفتاحه على حميطه اخلـــارجي.              

وعمال بالتوجيهات املولوية السامية الواردة يف اخلطاب امللكي مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية 
الثانية من الوالية التشريعية التاسعة،والداعية إىل بلورة مدونة أخالقية ذات بعد قانوين، فقد عمل جملس املستشارين 
على تضمني مشروع نظامه الداخلي اجلديد جمموعة من املواد الراميةإىل تكريس سلوك برملاين  متزن وأخالقي يستلزم 
التقيد مبجموعة من املبادئ األخالقية العامة منها على سبيل املثال نكران الذات وخدمة املصلحة العامة،والنزاهة، 
والعمل على إعطاء صورة اجيابية عن املؤسسة الربملانية، والعمل على تكريس االحرتام واهليبة والوقار الواجبة هلا، 
واملوضوعيةمن خالل أداء املهام الربملانية بفعالية وأمانة، والشعور املستمر باخلضوع للمساءلة  على اعتبار أن أعضاء 

جملس املستشارين مسؤولون عن قراراهتم وتصرفاهتم ازاء املواطنني واملؤسسات.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدات و السادة الوزراء و املستشارون احملرتمون،

العمومية  السياسات  العمل احلكومي وتقييم  التشريع ومراقبة  الدورة على مستوى  استعراض حصيلة هذه  قبل 
والدبلوماسية الربملانية واالنفتاح على حميط اجمللس،  أود اإلشارة إىل تكثيف التنسيق بني جملسي الربملان يف عدة قضايا 
ضمانا للتناغم والتكامل بني اجمللسني تطبيقا ملقتضيات الفصل 69 من الدستور، وذلك عرب جلنة مشرتكة سهرت 
مشكورة على توحيد الرؤى يف ما يتعلق بالقضايا املشرتكة يف تسيري اجمللسني وقد مت إدخال انتاجها يف النظامني 

الداخلني للمجلسني.

وعلى مستوى التشريع، وافق اجمللس منذ افتتاح دورته الربيعية على 28 نصا قانونيا.

وعرفت أشغال اللجان الدائمة خالل  هذه الدورة عقد ما جمموعه 25 اجتماعا استغرقت 80 ساعة عمل.

وقد جاء يف مقدمة النصوص القانونية اهلامة اليت مت التصويت عليها:

- مشروع قانون تنظيمي يتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، الذي يهدف إىل مطابقة مقتضيات 
القانون التنظيمي السابق  هلذا اجمللس مع أحكام الدستور وذلك بإعادة صياغتها لتنسجم مع روح دستور فاتح 

يوليوز 2011.

- مشروع قانون يتعلق مببادئ حتديد الدوائر الرتابية للجماعات الرتابية، الذي يهدف إىل وضع مبادئ عامة 
لتحديد الدوائر الرتابية للجهات والعماالت واألقاليم قصد إحداث مجاعات ترابية قابلة للدوام واالستمرار بغية 

إقامة تنظيم ترايب ال مركزي قائم على جهوية متقدمة يف اطار الدولة املوحدة.
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- مشروع قانون يتعلق بالتعاونيات، الذي يهدف إىل إعادة تنظيم املؤسسات التعاونية وفق تصور جديد 
ميكن هذه املقاولة االجتماعية من االخنراط يف صريورة التحوالت اليت عرفها احمليط االقتصادي الوطين والدويل.

- مشروع قانون يتعلق باملستلزمات الطبية، الذي يهدف إىل تأطري وتنظيم األنشطة املتعلقة بتصنيع واسترياد 
وتصدير وتوزيع وصيانة املستلزمات الطبية ووضع الضوابط الكفيلة بضمان جودهتا وأدائها.

ويف إطار املبادرة الربملانية يف التشريع، وافق اجمللس على 3 مقرتحات قوانني تقضي بتتميم وتعديل جمموعة القانون 
العامة ببالدنا  املبذولة لتخليق احلياة  املتعلق باملسطرة اجلنائية، وهتدف إىل دعم اجملهودات  القانون  اجلنائي وتغيري 
وإرساء دعائم جمتمع تسوده مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص يف انسجام تام مع االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها 

اململكة املغربية هبذا اخلصوص.

العمل  مراقبة  يف  ملساره  املستشارين  جملس  مبواصلة  الدورة  هذه  احلكومي،متيزت  العمل  مراقبة  مستوى  وعلى 
احلكومي وتقييم السياسات العمومية من خالل الرتكيز على أسئلة وقضايا حمورية حتظى باهتمام الرأي العام من 
قبيل استعدادات احلكومة الستقبال املغاربة املقيمني باخلارج، وتقييم اتفاقيات التبادل احلر، واملفاوضات بني اململكة 
املغربية واالحتاد االوريب حول اتفاقية الصيد البحري، وامللك الغابويب، وامتحانات الباكالوريا، والسياسة احلكومية يف 

جمال التشغيل، واحلوار الوطين حول اجملتمع املدين. وقد عرفت هذه اجللسات نقاشات مثمرة.

حضرات السيدات والسادة،

لقد شكلت اجللسات الشهرية املخصصة لـ"تقدمي األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس 
احلكومة" طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، مناسبة لتقوية العمل الرقايب خصوصا وأن حماور النقاش 
اتسمت بطبيعتها األفقية واالسرتاتيجية وبراهنتيها وارتباطها الوثيق بانتظارات اجملتمع.وقد عرفت هذه اجللسات جناحا 

كبريا وبرهنت على أمهية هذا املقتضى اجلديد يف مراقبة العمل احلكومي.

باألسئلة  15 خاصة  منها  عامة  27 جلسة  هنايتها  بإعالن  نتشرف  الربيعيةاليت  الدورة  برسم  وقد عقد جملسنا 
اجلاهزة، و3 جلسات شهرية خاصة  التشريعية  النصوص  بالدراسة والتصويت على  الشفهية و7 جلسات خاصة 
بتقدمي االجوبة على االسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس احلكومة واليت مهت املواضيع التالية: أوضاع 
املغاربة املقيمني باملهجر بني ضمانات القانون والواقع، الغطاء الغابوي وإعداد الرتاب الوطين، وتطوير السياسات 

املتعلقة باالستثمار والصناعة والتجارة واخلدمات. وقد استغرقت جمموع اجللسات العامة 63 ساعة و30 دقيقة.

 يف حني بلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل هذه الدورة 380 سؤاال، أجابت احلكومة عن 289 سؤاال منها 104 
سؤاال آنيا و 185 سؤاال عاديا.أما "اإلحاطة علما" فقد بلغ عددها 99 إحاطة واستغرقت مدهتا 5 ساعات و45 دقيقة.
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ويف جمال األنشطة اإلشعاعية للجان الدائمة، وخبصوص آخر تطورات قضية وحدتنا الرتابية وتعبريا عن رفض 
أي مبادرة لتوسيع مهمة "املينورسو" كي تشمل جمال مراقبة حقوق االنسان،عقدت جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق 
احملتلة والدفاع الوطين اجتماعا مشرتكا مع اللجنة املماثلة مبجلس النواب، خصص ملناقشة املوضوع املذكور، حتت 
رئاسة رئيسي اجمللسني. وقد عكس احلضور الوازن للربملانيني ما حتظى به هذه القضية من أسبقية كقضية مصريية 

بالنسبة لبالدنا.

وشهدت هذه الدورة أيضا، تنظيم الفرق الربملانية مبجلس املستشارين جمموعة من األنشطة واللقاءات حول قضايا 
اقتصادية واجتماعية.. مبشاركة خرباء وفعاليات مدنية وسياسية، وذلك يف إطار حرص خمتلف مكونات اجمللس على 
دراسة القضايا الكربى يف جماالت خمتلفة كان أمهها على سبيل املثال اإلصالح الضرييب،  ومراكز محاية الطفولة، 

وخماطر استغالل زيوت وغاز الشيست، وأراضي اجلموع معززة بذلك انفتاح اجمللس على حميطه.

وحلث الفرق واجملموعات الربملانية للقيام بدورها الدستوري على أحسن وجه، بادر اجمللس، تطبيقا ملا هو منصوص 
عليه يف النظام الداخلي للمجلس ختصيص دعم مايل للفرق واجملموعات الربملانية، وذلك لدعم أنشطتها وتقوية 

قدراهتا الذاتية يف ميادين عملها.

وعلى مستوى الدبلوماسية الربملانية،  تابع جملسنا عمله الرامي إىل توطيد ومتتني العالقات الثنائية اليت جتمعنا 
باجملالس املماثلة وبربملانات الدول الصديقة والشقيقة، و متيز باالستمرار يف احلضور الفاعل يف خمتلف  املنتديات 
مع  والصداقة  والتعاون  للشراكة  ومبادرات  منتديات  إطالق   على  عالوة  واجلهوية،  اإلقليمية  وامللتقيات  الدولية 

املؤسسات الوطنية والدولية.

وكعادته متيز عمل خمتلف وفود جملس املستشارين بالدفاع عن القضايا الكربى لبالدنا ويف طليعتها قضية وحدتنا 
الرتابية اليت حتتل الصدارة يف العمل الدبلوماسي الربملاين، وكذا التعريف بالنموذج الدميقراطي التنموي املغريب، وتأكيد  
موقف بالدنا الراسخ من العديد من القضايا اليت هتم العامل العريب واإلسالمي وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيين 

وحقه يف بناء دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف...

ويف هذا السياق، استقبل اجمللس 26 وفدا برملانيا ودبلوماسيا، كما شارك يف 22 تظاهرة برملانية إقليمية ودولية.  
كما  احتضن جملس املستشارين فعاليات الندوة الربملانية االفريقية العربية الثالثة عشر واليت توجت أشغاهلا بصدور 
توصيات هامة تساهم يف تعزيز العالقات اإلفريقية العربية، وكرست جمددا إشعاع اململكة املغربية كصلة وصل بني 
العاملني العريب واإلفريقي وكجسر للتعاون بني القارة االفريقية وأوربا متشيا مع السياسة املولوية السامية الرامية إىل تقوية 

التعاون جنوب-جنوب.

وعلى مستوى انفتاح اجمللس على حميطه،احتضن جملس املستشارين فعاليات الندوة الربملانية حول موضوع:"املبادرة 
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التشريعية الشعبية"، وذلك يف إطار أجرأة برنامج العمل الثالثي بني املغرب واالحتاد األورويب وجملس أوروبا.

ومن جهة أخرى، تواصل صبيب الزيارات على جملسنا، إذ بلغ عدد الزائرين ما يفوق 2419 زائرا منهم تالميذ 
وطلبة وباحثني وشخصيات سياسية ومدنية مغاربة وأجانب.

ومما ميز العمل اإلداري هلذه الدورة هو إحداث مركز للدراسات والبحوث الربملانية مبسامهة بيداغوجية من مؤسسة 
"ويستمينسرت للدميقراطية" الربيطانية، ويأمل مكتب اجمللس أن يشكل هذا املركز العلمي نواة حقيقية من شأهنا أن 
تقوم بدراسات وحبوث لدعم الفرق الربملانية يف عدة جماالت،  ومن جهة أخرى وحفاظا على ذاكرة اجمللس مت الشروع 

يف تنفيذ مراحل مشروع رقمنة العمل التشريعي.

ويف اخلتام، يسعدين أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل السيد رئيس احلكومة احملرتم على ما ملسناه فيهمن اهتمام مبجمل 
قضايا جملسنا وحرصه على التنسيق مع الرئاسة كلما تطلب األمر ذلك، والشكر موصول إىل باقي أعضاء احلكومة 

احملرتمني. 

كما أتقدم بالشكر إىل السادة احملرتمني أعضاء مكتب اجمللس على ما يقومون به من جهد خلدمة قضايا جملسنا 
يف اجواء تطبعها روح املسؤولية واملثابرة.

والفاعل  الدائم  وحضورهم  املتواصل  نشاطهم  على  الربملانية  الفرق  رؤساء  احملرتمني  للسادة  موصول  والشكر 
وحرصهم املستمر على الرقي بأداء اجمللس.

كما اشكر السادة احملرتمني رؤساء اللجن الربملانية الدائمة على ما يبذلونه من جهد وعمل مستمر وجاد للرفع 
من انتاجية جملسنا.

ويسعدين بنفس املناسبة، أن أنوه بكافة أطر وموظفي جملس املستشارين، على اهتمامهم بالنهوض بأداء جملسنا 
اهلام  اليت يقوم هبا مكتب اجمللس مؤكدين بذلك دورهم  املوقر واخنراطهم اإلجيايب يف خمتلف األوراش اإلصالحية 

كشريك أساسي يف عملية الرقي بأداء اجمللس وحتسني مردوديته وصيانة ذاكرته...

كما ال يفوتين هبذه املناسبة، أن أتوجه إىل خمتلف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية بالتنويه على مواكبتها املتميزة 
واملكثفة ألعمال اجمللس املختلفة  وعلى ما تقوم به من جمهودات لربطنا باستمرار بالرأي العام الوطين والدويل.

حضرات السيدات والسادة،

إننا خنتتم هذه الدورة وكلنا أمل يف أن يكون اجملهود الذي بذله جملسنا ذات وقع إجيايب ميكنه من االخنراط ومواكبة 
املسلسل االصالحي املتميز الذي يرعاه ويقوده صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده من أجل "مغرب 

موحد وقوي، متقدم ومزدهر" كما جاء يف اخلطاب امللكي السامي للذكرى الرابعة عشر لعيد العرش اجمليد.

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2013 - 2014
12 فرباير 2014 ـ

بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 احلضور الكرام،

 عمال مبقتضيات الفصل 65 من الدستور، خيتتم اليوم جملس املستشارين دورته التشريعية اخلريفية  لسنة 2013 
- 2014، دورة كانت غنية من حيث عمل جملسنا بكل مكوناته ويف كل جماالت ووظائف اشتغاله، التشـريعية منها، 

والرقابية، والدبلوماسية.

وقد ظلت املواكبة اجلادة لألوراش الكربى اليت يقودها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصـره اهلل ملهمة 
ألنشطة جملسنا وطنيا ودوليا.

كما شكل اخلطاب امللكي السامي الفتتاح السنة التشـريعية احلالية مرجعا لعمل السيدات والسادة املستشارين 
احملرتمني، مبا تضمنه من توجيهات سامية حينما أكد جاللته على "ضرورة اعتماد روح التوافق الوطين، ونفس املنهجية 
التشاركية الواسعة، اليت ميزت إعداد الدستور، خالل بلورة وإقرار هذه القوانني التنظيمية.")انتهى كالم جاللته(، 
اعتبارا لكون الوالية التشريعية احلالية تعد تأسيسية، وأيضا على هنج دبلوماسية مبادرة ال تكتفي بردود األفعال بل 
تتوجه حنو املبادرة اخلالقة املستندة على ما راكمته بالدنا من إصالحات مهيكلة وعميقة جعلت منها منوذجا حيتذى 
به يف املنطقة، يف استقرارها النموذجي وتطورها اهلادئ وانفتاحها اخلالق ومعاجلتها اجلدية جململ القضايا الوطنية يف 

إطار من التشاور الواسع والتشارك املسؤول.

لقد تزامنت هذه الدورة مع مرور مخسني سنة على إحداث الربملان املغريب، وهو حدث بارز انطلق االحتفاء 
به بتنظيم ندوة دولية حول موضوع: "50 سنة من العمل الربملاين باملغرب وتطور املمارسة الربملانية يف العامل" واليت 
امللكية  الرسالة  بتالوة  وافتتحت  اهلل،  السادس نصـره  امللك حممد  السامية لصاحب اجلاللة  الرعاية  انعقدت حتت 
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الربملانات  رؤساء  من  وثلة  السابقني،  الرؤساء  للسادة  وازن  حبضور  متيزت  كما  احلاضرين،  إىل  املوجهة  السامية 
الصديقة، وعدد من أصدقاء اململكة املغربية جاؤوا من أقطار عديدة، وخرباء وجامعيني ومهتمني بالشأن الربملاين 

الوطين وتطوره على مدى اخلمسني سنة املاضية.

ولعله من نافلة القول التأكيد على أن دورة أكتوبر، هي دورة مشـروع قانون املالية بامتياز، حبيث تأخذ مناقشة 
هذا املشـروع حيزا وافرا من زمن الدورة ومن انشغاالت السيدات والسادة املستشارين احملرتمني. وقد عرفت دورة 

أكتوبر 251 ساعة من العمل اجلاد، و47 اجتماعا للجان الدائمة خصص ملناقشة مشـروع قانون املالية.

وأريد أن أشري أن احلكومة قدمت 8 تعديالت جديدة مل متر أمام جملس النواب عند إيداع مشروع قانون املالية، 
وذلك ضمن 119 تعديال قبل منها 39.

والسياسي حول عالقة  والدستوري  القانوين  املستوى  والعميق على  اجلاد  بالنقاش  الدورة كذلك،  ومتيزت هذه 
اجمللس بالسلطة التنفيذية، وهو ما استأثر باهتمام الرأي العام والطبقة السياسية خصوصا.         

وقد شهدت هذه الدورة حدثا مأسوفا عليه يتمثل يف توقيف البث جلـــزء من أشغال جلسات األسئلة الشفوية 
منذ يوم الثالثاء 7 يناير 2014 بقرار من السيد رئيس احلكومة  احملرتم، مما نتج عنه نقاش مطول: قانوين ودستوري 
وسياسي مل ينته بعد،  وكنا نتمىن أن يسبق اختاذ هذا القرار مشاورات بني السلطتني كما عهدنا ذلك يف عدة حمطات 
سابقة، وكذلك تفعيال لروح الدستور الذي يشدد على التوازن والتعاون بني السلط، ويضع كغاية له توطيد وتقوية 

مؤسسات دولة حديثة، ويسهر على ضمان استقاللية السلط يف إطار الفصل املرن بيـنها.

 وعلى مستوى العمل التشريعي:

القوانني  مع  التعاطي  ابتكارية يف  مقاربة  اعتماد  الالزم   من  أضحى  فإنه  التشريعي جمللسنا،  العمل  وخبصوص 
التنظيمية ملا هلا من أمهية ألهنا تعترب جزءا من الوثيقة الدستورية ومكملة هلا، وترهن بالتايل عدة أوراش مهيكلة يف عدة 
جماالت حيوية ببالدنا وجيب أال ينظر إليها من زاوية الزمن فقط عرب االستعجال يف إخراجها وإمتام التداول بشأهنا، 
على حساب جودة مضموهنا وانسجامها الداخلي ومدى احرتامها أيضا للدستور نفسه. إن القوانني التنظيمية تتعلق 
بإخراج مؤسسات دستورية على قدر كبري من األمهية، بعضها يولد ألول مرة وال نتوفر خبصوصه على سوابق قانونية 

أو دروس للممارسة، والبعض اآلخر قد تغري جوهريا وبالتايل ال بد من اعطائها االهتمام الذي تستحقه.

حضرات السيدات والسادة،   

 واصل جملس املستشارين إنتاجه التشـريعي خالل الدورة اخلريفية بالدراسة والتصويت على 26 نصا تشريـعيا هتم 
مجيع امليادين االقتصادية واالجتماعية واحلقوقية والبيئية والثقافية...
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وعلى مستوى مراقبة العمل احلكومي وتقييم السياسات العمومية:

القضايا  السيدات والسادة أعضاء احلكومة ومتابعة خمتلف  املستشارون على مساءلة  السيدات والسادة  عمل 
واالنشغاالت اليت تستأثر باهتمام املواطنات واملواطنني يف مجيع اجملاالت وعلى املستويني الوطين والدويل، إذ بلغ 
جمموع األسئلة الشفوية 425سؤاال متت اإلجابة عن 239 منها )اآلين 78 والعادي 161 سؤاال(، أما األسئلة الكتابية 

فقد بلغ عددها 73 سؤاال  مل يتم االجابة إال عن 17سؤاال منها.

وإذا كانت اجللسات الشهرية املخصصة لـ"تقدمي األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس 
احلكومة" طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، قد شكلت آلية جديدة لتقوية العمل الرقايب، فإن اجمللس 
قد اختار حماور ذات أمهية قصوى اعتبارا لراهنيتها وارتباطها بانتظارات املواطنات واملواطنني وانعكاساهتا املستقبلية 

على معاشهم.

ومما جتب اإلشارة إليه أن الفرق الربملانية مبجلس املستشارين، قد تابعت تنظيم جمموعة من الورشات واللقاءات 
العلمية حول قضايا اقتصادية واجتماعية.. مبشاركة خرباء وفعاليات مدنية وسياسية..أسهمت بقسط وافر يف إشعاع 

جملسنا وانفتاحه على حميطه.

وعلى مستوى العالقات اخلارجية:  

لسنة  اخلريفية  الدورة  الفتتاح  السامي  املولوي  للخطاب  السامية،واستحضارا  امللكية  التوجيهات  مع  وانسجاما 
2013 والذي جاء فيه:

".. فقد أصبح من الضـروري على الربملان بلورة خمطط عمل متكامل وناجع، يعتمد مجيع آليات العمل الربملاين، 
ملواصلة الدفاع عن وحدتنا الرتابية، بعيدا عن خالفات األغلبية واملعارضة، بل ال ينبغي أن تكون رهينة الظرفيات 

واحلسابات السياسية".) انتهى كالم جاللته(،

 وعلى ضوء ذلك، عقد جملسنا ورشة عمل يومي 11 و21 نونرب 2013 حضـرها مجيع رؤساء الفرق الربملانية 
منهجية  والتحليل  بالدرس  وتناولت  واملستشارات  املستشارين  السادة  من  وثلة  اجمللس  وأعضاء مكتب  مشكورين 
اجمللس يف العمل الدبلوماسي ونقط الضعف فيها، وعلى ضوء ذلك متت برجمة عدة ورشات لتقوية قدرات السيدات 

والسادة املستشارين وبناء خطة جديدة للعمل الدبلوماسي منها:

-"أية قراءة ملبدأ "تقرير املصري" على ضوء مقرتح احلكم الذايت باألقاليم اجلنوبية للمملكة" والذي أطره السيد 
حممد تاج الدين احلسيين، أستاذ جامعي وخبري يف العالقات الدولية.

- "التزامات اململكة املغربية يف جمال حقوق االنسان بني املعايري واآلليات األممية وحتديات التنفيذ" بتأطري السيد 
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احملجوب اهليبة، املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان.

حلقوق  الوطين  اجمللس  رئيس  اليزمي،  إدريس  السيد  أطره  وقد  والتحديات"  املكتسبات  االنسان:  "حقوق   -
االنسان.

الورشات  أطروا هذه  الذين  األجالء  لألساتذة  واالمتنان  الشكر  أقدم جزيل  أن  دون  املناسبة  تفوتين هذه  وال 
وتفاعلوا بكل أرحيية مع السادة الربملانيني.

وتندرج هذه اللقاءات يف إطار الربنامج املسطر من قبل مكتب اجمللس لتدعيم وتقوية قدرات السيدات والسادة 
املستشارين ومتكينهم من متلك مفاتيح امللفات الكربى للرتافع هبا خالل نشاطهم الدبلوماسي.

املماثلة  باجملالس  جتمعنا  اليت  الثنائية  العالقات  ومتتني  توطيد  إىل  الرامي  عمله  جملسنا  تابع  أخرى،  جهة  ومن 
وبرملانات الدول الصديقة والشقيقة، كما حرص على احلضور الفاعل  واملتميز يف خمتلف املنتديات الدولية وامللتقيات 

اإلقليمية واجلهوية.

ويف هذا اإلطار، استقبل جملسنا املوقر 17 وفدا برملانيا، كما شارك جملس املستشارين يف 30 تظاهرة برملانية دولية.

وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لتوطيد عالقات التعاون والصداقة والتعريف بالنموذج الدميقراطي التنموي املغريب 
املتفرد يف املنطقة، وإبراز املكتسبات اليت حتققت يف ملف أقاليمنا اجلنوبية مع التذكري بأمهية مقرتح احلكم الذايت 
باألقاليم اجلنوبية للمملكة  كحل هنائي وعادل ودوره يف تسـريع وترية اندماج مغاريب بدوله اخلمس كفاعل قوي يف 

استتباب األمن والسلم وكمحاور جاد لإلحتاد األوريب جنوب البحر األبيض املتوسط.

حضرات السيدات والسادة،

وخبصوص االنفتاح على حميطه الوطين، استقبل جملس املستشارين ما يناهز 3000 زائر من ضمنهم طلبة جامعيون 
وتالميذ وباحثون جامعيون وممثلو مجعيات مدنية من داخل وخارج املغرب.

    ولعل ما ميز العمل اإلداري هلذه الدورة هو مصادقة مكتب اجمللس على النظام الداخلي ملركز الدراسات 
والبحوث الربملانية الذي أحدثه جملس املستشارين بشراكة مع مؤسسة"ويستمينسرت للدميقراطية"  الربيطانية. وقد شرع 
هذا املركز العلمي يف تنفيذ برناجمه من خالل االشتغال على أحباث ذات أمهية علمية متهيدا العتماده كأداة استشارية 

خلدمة جملسنا مستقبال.

    وختاما، يسعدين أن أتوجه بالشكر إىل السيد رئيس احلكومة احملرتم وإىل كافة أعضاء احلكومة على جتاوهبم 
مع السيدات والسادة املستشارين احملرتمني.  كما يسعدين أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل السادة أعضاء مكتب اجمللس 
على حيويتهم وروح املسؤولية اليت يتحلون هبا يف تدبري شؤون اجمللس. والشكر موصول للسادة رؤساء الفرق الربملانية 
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ورؤساء اللجن الدائمة على حضورهم املستمر وعملهم الدؤوب وحرصهم على تنشيط وتطوير أداء اجمللس وتقوية 
جاذبيته، وللسيدات والسادة املستشارين احملرتمني الذين يواظبون على إغناء النقاش داخل اجمللس.

    والشكر موصول أيضا، ألطر وموظفي جملس املستشارين باعتبارهم شركاء للسيدات والسادة املستشارين يف 
كل املبادرات اليت تتوخى تطوير عمل جملسنا.

   ويف نفس السياق، أتوجه بالتنويه اخلاص إىل ممثلي وسائل اإلعالم السمعية البصرية واملكتوبة واإللكرتونية اليت 
تواكب جبدية ومهنية عمل اجمللس.

حضرات السيدات والسادة،   

إننا خنتتم هذه الدورة واالرتياح واالفتخار يغمرنا بنجاح النموذج الدميقراطي التنموي املتفرد الذي يرعاه صاحب 
اجلاللة امللك حممد السادس نصـره اهلل بعزمية ال تلني وبثبات رغم املناخ الشديد التعقيد الذي حييط ببالدنا، هذا 
النموذج الذي مت بناؤه يف جو يسوده االستقرار والطمأنينة ومتابعة األوراش الكربى الضامنة للتنمية املستدامة وجلب 

املزيد من االستثمارات واستـشراف آفاق املستقبل وبناء دولة املؤسسات.

 "وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون") صدق اهلل العظيم(

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

 بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية التشريعية 2013 -  2014
 11 ابريل 2014 ـ

                            بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد وزير الدولة احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور، والنظام الداخلي جمللس املستشارين، نفتتح اليوم الدورة الربيعية للسنة 
التشريعية 2013 - 2014.

لقد متيزت الفرتة الفاصلة بني الدورتني بالزيارة امللكية امليمونة إىل عدد من الدول اإلفريقية الشقيقة والصديقة،  واليت 
مكنت بالدنا من تقوية وشائج عالقاهتا مع عمقها اإلفريقي على املستويات الروحية، واالقتصادية، واالجتماعية، 
وهو ماُ ترجم من خالل التوقيع على عدد من اتفاقيات الشـراكة حتت رعاية صاحب اجلاللة امللك حممد السادس 
نصره اهلل يف جو يسوده الود واحملبة الصادقة اليت عربت عنها مجاهري هذه الدول يف احتفاالت شعبية عفوية منقطعة 

النظري.

امليمونة اجلديدة بكل من مايل والكوت ديفوار وغينيا كوناكري والغابون، بدالالت  امللكية   واتسمت اجلولة 
عميقة عززت التعاون جنوبـ  جنوب، وخلقت دينامية اقتصادية واجتماعية متبادلة املنفعة، عرب إطالق مشاريع هامة 

يف جماالت حيوية  ستساهم يف تعزيز االستقرار االقتصادي واالجتماعي  والروحي هلاته البلدان.

وقد حظيت الزيارات املباركة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل هلذه املناطق بإشادة دولية واسعة 
نظرا ملسامهة هذه الزيارات  يف استتباب األمن واالستقرار يف هذه الدول وقد وجدت  اإلشادة ترمجتها يف امتنان 
األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي مون على العمل اجلبار الذي تقوم به اململكة املغربية "من أجل استقرار 

إفريقيا الوسطى".

أيها السادة والسيدات
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     و متيزت هذه الفرتة كذلك مبتابعة صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل لإلجنازات التنموية الرائدة، 
وذلك بإعطاء دفعات قوية لألوراش التنموية املتنامية وفتح أخرى جديدة عرب إطالق دينامية التأهيل احلضري للعديد 
من مدن اململكة، وانطالق املشروع االسرتاتيجي ملخطط الطاقة الشمسية املغريب "نـور"للطاقات املتجددة واملخطط 
الوطين لتسريع التنمية الصناعية للفرتة 2014 - 2020،  ومشـروع "وصال الدار البيضاء - امليناء"كمشـروع رائد 
إىل مصاف كربيات  هبا  ويرتقي  للمملكة  االقتصادية  للعاصمة  والثقايف  واالجتماعي  االقتصادي  اإلشعاع  سيعزز 

العواصم الدولية.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد وزير الدولة احملرتم،

السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

       يف اجملال التشريعي متيزت  الفرتة الفاصلة بني الدورتني متابعة اللجن الربملانية الدائمة ألنشطتها، وهكذا، 
العمل  مستوى  على  فيها  متت  عمل،  ساعة   60 استغرقت   ،)22( اجتماعا  وعشرين  اثنني  اللجن  هذه  عقدت 

التشريعي، الدراسةواملوافقة على 20 نصا تشريعيا،

من أمهها: مشروع قانون يتعلق باجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون يهم القطب 
املايل للدار البيضاء،  ومشروع قانون تنظيمي يتعلق باحملكمة الدستورية، ومشروع قانون يتعلق مبزاولة مهنة اهلندسة 
املعمارية وإحداث هيئة املهندسني املعماريني الوطنية..، فضال عن جمموعة من االتفاقيات املرتبطة حبماية األطفال 
من االستغالل واالعتداء اجلنسي، وباجلرائم املعلوماتية، وإنشاء جتمع دول الساحل والصحراء... ومل تتم الدراسة 

واملوافقة إال على مقرتح قانون واحد يتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض اجلامعات.

ومبوازاة مع ذلك عرفت جلان اجمللس عدة أنشطة من قبيل:

- تنظيم لقاء دراسي حول تدبري وحصيلة جملس املنافسة يف أفق إصالح املنظومة القانونية املرتقب على ضوء 
مشروعي  القانونني املعروضني على أنظار جملس املستشارين املتعلقني مبجلس املنافسة وحرية األسعار واملنافسة.

- مناقشة مواضيع تتعلق بـ دعم الصناعة التقليدية، والقانون التنظيمي للحرفيني، والتغطية الصحية واالجتماعية، 
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وإنقاذ احلرف املهددة باالنقراض.

- زيارة ميدانية لورش األشغال القائمة بسد "وجلة السلطان" بإقليم اخلميسات يف إطار تتبع االسرتاتيجية 
الوطنية للماء.

- مناقشة احملاور الكربى إلسرتاتيجية احلكومة يف جمال السياسة املينائية، واخلدمات املقدمة من طرف شركة 
استغالل املوانئ "مرسى املغرب"، وحضورها اجلغرايف باملوانئ املغربية، واملخطط االسرتاتيجي املزمع تطبيقه.

حضرات السيدات والسادة احملرتمني،

وخبصوص العمل الدبلوماسي الربملاين جمللسنا املوقر، فقد شهدت هذه الفرتة استمرار تطور  وتوطيد عالقات 
مرموقة  وشخصيات  وفود  من  استقبله  ما  من خالل  والدويل،  اجلهوي  الصعيدين  على  بشركائه،  املوقر  جملسكم 
اجلهوية  الربملانية  واحملافل  املنتديات  من  العديد  يف  اجنزها  اليت  الدبلوماسية  املهام  خالل  ومن  سامني،  ومسؤولني 

والدولية.

ويعترب احلدث األبرز يف هذا الباب، تقدمي اجمللس باسم  الربملان املغريب لبند طارئ للجمعية العامة لإلحتاد الربملاين 
الدويل يف دورهتا 130، حتت عنوان "إسهام االحتاد الربملاين الدويل يف استتباب السلم واألمن وتدعيم الدميقراطية يف 
مجهورية أفريقيا الوسطى"، وهو البند الذي حظي بقبول اجلمعية العامة لإلحتاد بالنظر لبعده االنساين واألمين وغاياته 
العرقي والديين الذي يتعرض له املسلمون يف أفريقيا الوسطى من قبل ميليشيات "أنيت-  التطهري  النبيلة يف وقف 
بالكا"وتدمري املوروث االنساين، كما يروم مواكبة السلطات االنتقالية يف هذا البلد ودعمها من أجل استتباب األمن 

واالستقرار وإعادة بناء الدولة وحتقيق املصاحلة بني مجيع مكوناهتا.

ويعكس قبول هذا البند الطارئ   االحرتام والتقدير الذي حتـظى به بالدنا يف خمتلف احملافل الدولية.

وعلى مستوى العالقات الثنائية، استقبلت رئاسة اجمللس 19 شخصية مرموقة ووفودا رفيعة املستوى من بينها:

- رئيس جملس الوزراء، وزير الداخلية بدولة قطر، معايل الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاين،

،Winston Baldwin Spencer الوزير األول ووزير اخلارجية لدولة انتيغوا وبربودا السيد -

،Pietro GRASSO رئيس جملس الشيوخ االيطايل السيد -

...Gabriella Battaini –Dragoni نائبة األمني العام جمللس أوربا السيدة -

 كما شاركت وفود جملس املستشارين يف 15 تظاهرة دولية عربية وافريقية ودولية.

ـ املغربية اليت عقدت سادس اجتماعاهتا يوم 25  ومتيزت هذه الفرتة باستقبال أعضاء اللجنة املختلطة األوربية 



236

مارس 2014 مبدينة الداخلة، وتوج هذا اللقاء بإعالن "بيان الداخلة"الذي تضمن إشادة بـمستوى العالقات اجليدة 
بني املغرب واالحتاد األوريب، يف عدة جماالت، وخاصة املرتبطة باجلانب االقتصادي،  وباإلصالحات اليت حققتها 
اململكة على خمتلف املستويات، مبا فيها اصالح القضاء العسكري، وهو ما اعتربه بيان اللجنة "عمال إجيابيا، يستحق 

الرتحيب".

وقد تركز العمل الدبلوماسي الربملاين للمجلس املوقر على  اعتماد هنج الدبلوماسية املبادرة دفاعا عن املصاحل 
احليوية لبالدنا ويف طليعتها قضية الوحدة الرتابية للمملكة وما تعرفه من تطورات منذ أن تقدمت بالدنا مبقرتح احلكم 
التعريف هبذا املقرتح "اجلدي واملوضوعي وذي  الذايت باألقاليم اجلنوبية للمملكة، حبيث ركزت وفود جملسنا على 
املصداقية" الذي من شــأن تطبيقه أن يضـــع حدا لنزاع مفتعل عمـــر طويال، ويف نفس اإلطار التعـــريف بـ "النموذج 
واسع من  بعد مسلسل  والبيئي"  االقتصادي واالجتماعي  "اجمللس  أعده  الذي  اجلنوبية"  لألقاليم  اجلديد  التنموي 

اإلنصات والتشاور والتوافق مشل خمتلف الفاعلني يف اجلهات اجلنوبية الثالث.

 كما حظي التعريف بالنموذج التنموي الدميقراطي املغريب املتفرد بأولوية  اهتمامات السيدات والسادة املستشارين 
احملرتمني، فضال عن التأكيد على الدور االسرتاتيجي الذي تلعبه اململكة املغربية كفاعل أساسي يف نصرة القضايا 

العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضايا األمن والسلم يف العامل.

ويف جمال الشؤون اإلدارية، عرفت الفرتة الفاصلة بني الدورتني صدور املنظام اجلديد إلدارة جملس املستشارين 
باجلريدة الرمسية. وينكب مكتب اجمللس على وضع اإلجراءات والرتتيبات الضرورية مبا يلزم من املسؤولية والشفافية 

وتكافؤ الفرص.

ويف اجملال التواصلي ويف إطار لقاءاته املنتظمة مع أطر وموظفي اجمللس، عقد مكتب اجمللس لقاء تواصليا مع 
موظفات وموظفي اجمللس مبشاركة النقابة املستقلة ملوظفي جملس املستشارين، وكان اهلدف من هذا اللقاء استعراض 
املكاسب  تقييم  بعد  التعاقد  على  مبنية  مؤسساتية  شراكة  وحتصني  سنوات  ألربع  للمجلس  االجتماعية  احلصيلة 
العديدة والرتاكمات االجيابية اليت حتققت طيلة هذه الفرتة، والتأكيد على متابعة حتسني ظروف العمل داخل اجمللس.

واستقبل اجمللس نقابة موظفي جملس األمة الكوييت اليت وقعت اتفاقية شراكة وتعاون مع مثيلتها مبجلس املستشارين، 
وهو ثالث جسر ميده الطاقم اإلداري خارج أرض الوطن.

ويف جمال االنفتاح على اخلربة الدولية ومن أجل تطوير اإلدارة االلكرتونية للمجلس،  مت تنظيم لقاءات بني خمتلف 
الوحدات اإلدارية حبضور خبري دويل يف إطار مشروع "SIGMA "لدعم وتأهيل األنظمة املعلوماتية بإدارة جملس 

املستشارين.
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حضرات السيدات والسادة احملرتمني،

يف اخلتام وحنن نفتتح هذه الدورة اجلديدة، يطيب يل أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كافة مكونات اجمللس من 
املستشارين  السيدات والسادة  اللجن ومجيع  الربملانية، ورؤساء  الفرق واجملموعات  أعضاء مكتب اجمللس، ورؤساء 
احملرتمني على عملهم الدؤوب. وهو ما جتلى باألساس يف استمرار عمل اللجن الدائمة اليت عقدت عدة اجتماعات 
لدراسة العديد من النصوص القانونية السالفة الذكر، ويف تنظيم فرق اجمللس لندوات وأيام دراسية حول قضايا ذات 

أمهية ) أنظمة التقاعد، تنظيم املهن الطبية..(.

والشكر موصول للسيد رئيس احلكومة احملرتم وكافة أعضاء احلكومة على جتاوهبم مع السيدات والسادة املستشارين.

العمل، والشكر موصول إىل ممثلي وسائل  املوقر على تفانيهم يف   بالتنويه ألطر وموظفي جملسنا  كما أتوجه 
االعالم الوطنية السمعية البصرية واملكتوبة واإللكرتونية على مواكبتهم ومتابعتهم ألنشطة اجمللس.

أيها السيدات والسادة،

إن جملس املستشارين، وهو يفتتح هذه الدورة، سيظل حريصا على التطبيق السليم للتوجيهات امللكية السامية اليت 
طاملا أكدت على جودة العمل الربملاين تشريعا ورقابة وديبلوماسية، وعلى دور الربملان يف الدفاع عن املصاحل  العليا  

لبالدنا  وعلى  رأسها  قضية  الوحدة  الرتابية  للممـلكة

بناء مغرب  للمسامهة يف  التنفيذية  السلطة  التكامل والتناغم بني اجمللسني والتعاون االجيايب مع  املغربية، وعلى 
املؤسسات ودولة القانون حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة حممد السادس نصره اهلل وأيده.

"َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيـََرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن" )صدق اهلل العظيم(

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
رئيس مجلس المستشارين

 بمناسبة اختتام دورة الربيعية للسنة التشريعية 2013 - 2014
23 يوليوز 2014 

بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد وزير الدولة احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور و املادة السادسة من النظام الداخلي جمللس املستشارين، خنتتم اليوم،  
دورة أبريل للسنة التشريعية 2013 - 2014 حبصيلة متميزة وغنية.

 وهي حصيلة ترمجها اخنراط جملسنا املوقر  بفعالية واستمرارية يف دينامية اإلصالح وإرساء دولة املؤسسات، اليت 
شيدها ويقودها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل، من خالل:

• الدعم الدائم لألوراش التنموية املهيكلة اليت هتدف إىل التأهيل اإلقتصادي واإلجتماعي لبالدنا، وحتقيق 
النموذج الدميقراطي املغريب املتفرد وإرساء دولة املؤسسات.

• املسامهة الوازنة يف أجرأة مقتضيات دستور 2011، وتسريع وترية التشريع.

• تفعيل دور مؤسسات وهيئات محاية احلقوق واحلريات واحلكامة اجليدة والتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية 
التشاركية حرصا على جودة التشريع.

• التناغم والتنسيق مع جملس النواب كما نص على ذلك الدستور واخلطب املولوية السامية،

الرتابية  الوحدة  قضية  طليعتها  لبالدنا ويف  احليوية  املصاحل  دفاعا عن  املبادر  الدبلوماسي  العمل  استمرار   •
للمملكة.

• الرقي باألداء الربملاين اىل مستوى متقدم يتماشى مع املكانة الدستورية اجلديدة للربملان.
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• هيكلة شؤون اإلدارة وتوضيح مسار موظفات وموظفي اجمللس لتحسني ظروف عملهم كشريك أساسي يف 
العمل الربملاين، وبالتايل حتسني انتاجية اجمللس.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدات و السادة الوزراء و املستشارون احملرتمون،

قبل استعراض جممل عناصر الدينامية اليت ميزت عمل جملسنا خالل هذه الدورة، نرى من الضروري الوقوف عند 
بعض القضايا البارزة اليت شدت إليها الرأي العام الوطين خالل هذه الفرتة. 

لقد عرفت قضية وحدتنا الرتابية استمرار خصوم بالدنا يف حشد كل الوسائل غري املشروعة ملعاكسة بالدنا يف 
جهودها الرامية إىل تثبيت وحدهتا الرتابية، ومجع مشل عائالتنا بتهيء ظروف مشرفة لعودة افرادها احملتجزين يف فيايف 

تندوف.

 لقد مت توظيف إمكانيات هائلة وضخمة وجتييش قوى عدوانية داخل بعض املؤسسات الدولية ضد بالدنا.. 
ومع ذلك وبفضل التوجيهات املولوية السامية والدور الدبلوماسي الرائد الذي ما فتئ يضطلع به صاحب اجلاللة 
امللك حممد السادس نصره اهلل، وبفضل التنسيق مع خمتلف ممثليات بالدنا يف اخلارج، استطاعت وفود الربملان املغريب 
يف مجيع احملافل الدولية أن تتصدى ملناورات خصوم بالدنا، وتفرض اعتماد قرارات وتوصيات ختدم مصاحل وقضايا 

بالدنا املصريية.

ولعل اإلستقرار الذي تنعم به بالدنا واخلطوات اإلصالحية العميقة اليت أجنزها املغرب يف جمال احرتام حقوق 
مصداقية  وتتقوى  صوتنا  يسمع  الطريق كي  عبدت  قد  والتنموي  والقانوين،  الدستوري،  املستوى  على  اإلنسان 

أطروحتنا، وهو ما يزعج اخلصم.

حضرات السيدات والسادة،

إن ما تشهده األراضي الفلسطينية، هذه األيام، من هجمات هجينة عمياء على يد اآللة احلربية اإلسرائيلية، 
وما خلفته من خسائر بشرية ودمار يف البىن السكنية واملؤسسات اخلدماتية.. يدعونا اليوم للوقوف جبانب الشعب 
الفلسطيين األعزل يف حمنته والتنديد بالصمت املريب للقوى العاملية اليت تتفرج على ضرب القيم اإلنسانية وانتهاك 
القانون الدويل واإلنساين، معربين عن تثميننا وتقديرنا للمبادرة السريعة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره 
اهلل، رئيس جلنة القدس، املتمثلة يف رصد مساعدات مالية عاجلة لسكان قطاع غزة، ومنح اجلرحى ضحايا اهلجوم 

اإلسرائيلي الغاشم إمكانية اإلستشفاء وتلقي الرعاية الطبية والعالج يف اململكة املغربية.
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 لقد أكد الربملان املغريب يف جلسته املشرتكة، يوم الثالثاء 22 يوليوز 2014، تضامنه الالمشروط مع الشعب 
الفلسطيين الصامد، ويعرب عن إدانته املطلقة وشجبه الشديد للعدوان اهلمجي اإلسرائيلي املتواصل  على قطاع غزة، 
ويدعو املنتظم الدويل إىل  التحرك العاجل لوقف هذا العدوان فورا، كما حىي املبادرات اليت تقوم هبا القوى السياسية 

واملدنية ببالدنا من أجل فضح مؤامرة الصمت الدولية جتاه الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة واملشروعة.

 وهبذه املناسبة، جدد الربملان املغريب نداءه إىل املنتظم الدويل من أجل إطالق سراح أعضاء اجمللس التشريعي 
الفلسطيين املعتقلني بسجون اإلحتالل اإلسرائيلي وعلى رأسهم رئيس اجمللس التشريعي الفلسطيين.

حضرات السيدات والسادة،

لقد استأثر إعالن احلكومة عن أجندة االنتخابات اجلماعية واملهنية وانتخابات جملس املستشارين باهتمام الرأي 
العام الوطين، وفتح نقاشا وطنيا واسعا هم منهجية اإلعداد هلذه اإلستحقاقات وترسانة مشاريع القوانني املؤطرة هلا، 
ومكانــة اجلهة ضمن هذه اإلستحقاقات... ولتبقى أهم مسة هلذه اإلستحقاقات املنتظرة هي كوهنا أول انتخابات 

حملية تنظم يف ظل الدستور اجلديد ستفضي إىل جتديد جملسنا املوقر.

وهو ما يلقي على عاتق جملسنا مسؤولية  مزدوجة: جودة النصوص التشريـعية من جهة، وإغناء النقاش العمومي 
نظامه  عهدا جديدا يف  بالدنا  إدخال  مسؤولية  أن  أخرى، كما  من جهة  السياسية  املشاركة  على  واحملفز  املعبئ 
الوجود، تفرض على جملس  التنظيمي للجهة إىل حيز  القانون  الالمركزي بعد أن مت إخراج مسودة حول مشروع 
املستشارين، خصوصا أن تكون مسامهته يف أجرأة هذا الورش اإلسرتاتيجي املهيكل، ناضجة، مسؤولة، واستشرافية.

وقد شكل تقدمي السيد رئيس احلكومة لعرض حصيلة نصف والية احلكومة، ومناقشتها يف جلسة مشرتكة جمللسي 
الربملان، أمهية نظرا لكوهنا  األوىل من نوعها يف ظل الدستور اجلديد، سامهت يف إغناء النقاش السياسي بني خمتلف 

الفرقاء املمثلني داخل الربملان.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدات و السادة الوزراء و املستشارون احملرتمون،

العمومية  السياسات  العمل احلكومي وتقييم  التشريع ومراقبة  الدورة على مستوى  استعراض حصيلة هذه  قبل 
والدبلوماسية الربملانية، أود التنويه بالنفس اجلديد الذي صار يطبع العمل الربملاين املشرتك، والذي ترجم بإحداث 
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جلنة مشرتكة للتنسيق بني جملسي الربملان، وتوايل اللقاءات بني رئيسي ومكتيب اجمللسني ورؤساء الفرق واللجن الدائمة 
باجمللسني، وهو ما ينم عن رغبة واعية لتكريس صورة برملان واحد قائم على التنسيق والتناغم والتكامل بني اجمللسني 
الباب".. حتسني أداء الربملان، يقوم على اعتبار جملسيه برملانا واحدا  عمال بالتوجيهات املولوية السديدة يف هذا 
بغرفتني، وليس برملانني منفصلني") انتهى كالم جاللته(.)مقتطف من اخلطاب السامي الذي ألقاه صاحب اجلاللة 
امللك حممد السادس نصره اهلل يف افتتاح دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2010 - 2011(، وبتفعيل مقتضيات الفصل 

69 من الدستور.

   على مستوى التشريع،  وافق اجمللس منذ افتتاح دورته الربيعية على 58 نصا قانونيا، منها 3 قوانني تنظيمية، 
فضال عن النظام الداخلي جمللس املستشارين.

وقد جاء يف مقدمة النصوص القانونية الوازنة اليت مت التصويت عليها:

• مشروع قانون تنظيمي يتعلق باحملكمة الدستورية؛

• مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيري اللجان النيابية لتقصي احلقائق؛

الدستوري رقم  قرار اجمللس  والبيئي على ضوء  اإلقتصادي واإلجتماعي  باجمللس  يتعلق  التنظيمي  القانون   •
14/932 الصادر بتاريخ 30 يناير 2014؛

• مشروع قانون يتعلق باجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي؛

• ـمشروع قانون يتعلق بـ"القطب املايل للدار البيضاء"؛

• مشروع قانونيتعلق مبجلس املنافسة؛

• مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العايل  والبحث العلمي.

 وحرصا على أجرأة مقتضيات الدستور اجلديد وعلى تنوير رأي السيدات والسادة املستشارين وجتويد وإغناء 
مشاريع القوانني، بادر اجمللس  ـ طبقا ملقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس والقانونني التنظيميني للمجلس 
ـ اىل طلب إبداء الرأي خبصوص مخسة مشاريع  االقتصادي واالجتماعي والبيئي واجمللس الوطين حلقوق االنسان 

قوانني اعتبارا ألمهيتها اإلقتصادية واإلجتماعية واحلقوقية..

1 ـ "مدونة التعاضد"،

2 ـ"شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني"،

3 ـ"القانون املتمم لإللتزامات والعقود الرامي إىل تنظيم بيع العقار يف طور اإلجناز"،
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4 ـ "عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص"

5 ـ "مؤسسات االئتمان واهليئات املعتربة يف حكمها".

 وقد توصل اجمللس برأي اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي خبصوص مشاريع قوانني وينتظر رأيه يف األيام 
القادمة حول:" عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص" و"مؤسسات االئتمان واهليئات املعتربة يف حكمها".

بـ "شروط الشغل   كما أن اجمللس توصل برأي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص مشروع قانون يتعلق 
والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني".

 واغتنم هذه املناسبة ألنوه بـ"اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي"، وبـ"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان"، على 
التعاون املثمر والسرعة يف إبداء الرأي حول مشاريع قوانني مبا يؤثر إجيابا على سري أعمال جملسنا املوقر، ويقوي 

قدرات السيدات والسادة املستشارين احملرتمني على انتاج تشريعي متقدم ومنسجم.

 وعلى مستوى عالقة اجمللس باملؤسسات الدستورية، متيزت هذه الدورة بتفعيل بعض مقتضيات الدستور ألول مرة.  

ويف هذا اإلطار، قدم السيد الرئيس األول، للمجلس األعلى للحسابات، عرضا عن أعمال اجمللس لسنة 2012، 
أمام الربملان بتاريخ 21 ماي 2014، كما  قدم السيد رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أمام الربملان تقريرا عن 

أعمال اجمللس بتاريخ 16 يونيو 2014.

وعلى مستوى مراقبة العمل احلكومي، متيزت هذه الدورة مبواصلة جملس املستشارين عمله الرقايب، من خالل 
الرتكيز على أسئلة وقضايا حمورية حتظى باهتمام الرأي العام من قبيل: ظاهرة العنف باجلامعة،  تعاطي املخدرات، 
سياسة التشغيل، نتائج املوسم الفالحي، الباكالوريا الدولية، استقبال املغاربة املقيمني باخلارج، فريوس كورونا، وضعية 

املكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب...

وعرفت أشغال اللجان الدائمة خالل  هذه الدورة، عقد ما جمموعه 38 اجتماعا مبجموع 85 ساعة عمل.

كما عرفت الدورة قيام اللجان الدائمة ببعض األنشطة املرتبطة مبجال الرقابة على العمل احلكومي منها دراسة 
ومناقشة 07 مواضيع هتم خمتلف السياسات العمومية، وتنظيم أيام دراسية حول مشاريع قوانني حمالة عليها، باإلضافة 

إىل القيام بزيارتني ميدانيتني للقطب املايل للدار البيضاء وملنشآت املكتب الشريف للفوسفاط بإقليم خريبكة.

حضرات السيدات والسادة،

   لقد عقد جملسنا برسم هذه الدورة، 36 جلسة عامة منها 15 خاصة باألسئلة الشفهية، و9 جلسات خاصة 
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بالدراسة والتصويت على النصوص التشريعية اجلاهزة، و 4 جلسات خمصصة لعرض ومناقشة احلصيلة املرحلية لعمل 
احلكومة، فضال عن جلستني شهريتني خاصتني بتقدمي االجوبة على االسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد 

رئيس احلكومة واليت مهت املوضوعني التاليني:

1 - اهلجرة والتنقل،  

2 - قضايا وانتظارات املرأة املغربية يف برامج وسياسة احلكومة وتدبري احلكومة جملال املاء والطاقة.

 يف حني بلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل هذه الدورة 413 سؤاال، أجابت احلكومة عن 103 سؤاال 
آنيا و 164 سؤاال عاديا، يف حني بلغ عدد األسئلة الكتابية 57 أجابت احلكومة عن 10 أسئلة.

ويف جمال أنشطة اللجان الدائمة، وخبصوص مستجدات قضية وحدتنا الرتابية، مت  عقد اجتماع  مشرتك للجنة 
وجلنة  النواب  مبجلس  باخلارج  املقيمني  واملغاربة  اإلسالمية  والشؤون  واألوقاف  الوطين  والدفاع  اخلارجية  الشؤون 
الشؤون  السيد وزير  املغربية احملتلة مبجلس املستشارين، خصص لعرض  الوطين واملناطق  اخلارجية واحلدود والدفاع 
اخلارجية و التعاوحنول "آخر مستجدات قضية الصحراء املغربية " حتت رئاسة رئيسي اجمللسني. وقد عرف هذا اللقاء، 

نقاشا هاما اعتبارا ملركزية قضية الصحراء املغربية ضمن األولويات الوطنية.

 كما مت عقد لقاء مشرتك بني جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية مبجلس النواب وجلنة املالية والتخطيط والتنمية 
اإلقتصادية مبجلس املستشارين، وذلك برئاسة رئيسي الربملان، خصص لتقدمي السيد وزير اإلقتصاد واملالية عرضا 

حول "تنفيذ قانون املالية خالل الستة أشهر األوىل من سنة 2014".

وشهدت هذه الدورة أيضا، تنظيم الفرق الربملانية مبجلس املستشارين جمموعة من األنشطة واللقاءات حول قضايا 
اقتصادية واجتماعية، عرفت مشاركة خرباء وفعاليات مدنية وسياسية، مهت مواضيع: منظومة احلماية االجتماعية، 

إصالح أنظمة التقاعد،  النموذج االقتصادي والتنموي، الصحة اجلنيسة...  

من  القائم  تثمني  تتوخى  إرادية  دبلوماسية  هنج  يف  جملسنا  استمر  فقد  الربملانية،  الدبلوماسية  مستوى  وعلى 
العالقات، ونسج عالقات جديدة مع برملانات وشخصيات ومنتديات لتوسيع شبكة عالئقنا عرب العامل...، و ذلك 
للدفاع عن مصاحل بالدنا احليوية، وتوطيد عالقات األخوة والصداقة مع برملانات الدول الصديقة والشقيقة وتقوية 
تواجدنايف االحتادات الربملانية القارية والدولية، وهو ما يعترب أهم رافد للدبلوماسية الرمسية، ومعني جيد لفتح آفاق 

جديدة أمام الدبلوماسية الربملانية.

ويف إطار هذه الدينامية بادرنا بتعاون مع "املؤسسة الدبلوماسية" يف سابقة من نوعها، إىل  تنظيم لقاء تواصلي مع 
45 ممثال دبلوماسيا معتمدين يف بالدنا، متت خالهلا مناقشة عدة مواضيع من قبيل: الثنائيـة الربملانية، ودور الربملان 
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يف ترسيخ الدميقراطية، وكيفية اشتغال جملس املستشارين، واجلهوية...

 ويف نفس اإلطار، استقبل اجمللس 34  وفدا برملانيا ودبلوماسيا، كما شارك يف 16تظاهرة برملانية إقليمية ودولية. 
وعرفت هذه الدورة، زيارة رمسية لرئيس جملس املستشارين،  جلمهورية كازاخستان تلبية لدعوة كرمية ملعايل رئيس جملس 
الشيوخ  بربملان كازاخستان، من 21 إىل 24 أبريل 2014.وشكلت هذه الزيارة مناسبة لتعميق التعاون والتشاور والتنسيق 

بني جملس املستشارين وجملس الشيوخ الكازاخستاين مبا خيدم ويقوي العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.

ومتيز عمل وفود جملس املستشارين بالدفاع عن القضايا الكربى لبالدنا ويف طليعتها قضية وحدتنا الرتابية اليت حتظى 
بأولوية يف العمل الدبلوماسي الربملاين، وكذا التعريف بالنموذج  اجملتمعي الدميقراطي التنموي املغريب،  واملكتسبات 
الكبرية اليت عرفها جمال احرتام حقوق اإلنسان ببالدنا، وتأكيد  موقف بالدنا الراسخ من العديد من القضايا اليت 
هتم العامل العريب واإلسالمي وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيين وحقه يف بناء دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف...

 وعلى مستوى العالقات مع املنظمات واهليئات الدولية، احتضن اجمللس فعاليات:

• اجتماع "اللجنة الفرعية حول احلكامة الدميقراطية" و"اللجنة الفرعية حول االنتقال والتنمية" التابعتني للجمعية 
الربملانية ملنظمة حلف مشال أطلسي )الرباط، من 14 إىل 17 أبريل 2014(

• الدورة 32 للجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي واالجتماع الرابع للجنة 
الدائمة لشوؤن فلسطني )الرباط، يومي 10 و11 يونيو 2014(

• ندوة حول موضوع:"النظام الربملاين: دور املعارضة واألغلبية" بشراكة مع اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا )الرباط، 
يوم 19 يونيو 2014(

اتفاقية شراكة مع معهد جنيف حلقوق اإلنسان 12  وعلى مستوى برامج  الشراكة، وقع جملس املستشارين  
ماي 2014،  وقد أشرف املعهد على تنظيم دورتني تكوينيتني حول اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان لفائدة 
أعضاء جملـس املستشارين )الرباط، 16و18 يونيو 2014( وموظفي جملس املستشارين )الرباط، من 17 اىل 20 يونيو 

2014(،  لتقوية قدراهتم يف هذا امليدان.

 كما استفاد بعض أعضاء جملس املستشارين من دورة تكوينية مماثلة، نظمتها املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق 
االنسان ومعهد جنيف حلقوق االنسان بني 7 و 9 ماي 2014 حول نظام االليات االممية حلقوق اإلنسان،  

 ويف إطار برنامج دعم اتفاقية الشراكة بني اململكة املغربية واالحتاد األوريب،  زار جملس املستشارين خبري دويل عن 
هذا الربنامج بغية الوقوف على كيفية تنفيذ املخطط االسرتاتيجي لنظم املعلومات باجمللس واستشراف آفاق الشراكة 

مع اجمللس يف هذا اجملال.  

ومن جهة أخرى، حظي جملسنا باستقبال عدد من الزائرين جتاوز 1500 زائر من خمتلف األوساط.



246

وحرصا من مكتب اجمللس على حتسني ظروف عمل املوظفني وتوضيح مسارهم املهين، وكنتيجة للحوار املستمر 
والتشاور بني أعضاء املكتب ورؤساء الفرق الربملانية من جهة،  وبني ممثلي املوظفني من جهة أخرى، متت وألول مرة 
يف تاريخ هذه املؤسسة، أجرأة منظـام اجمللس  من خالل تنصيب مدراء ومستشارين عامني بعد إجراء مباراة داخلية 
أشرف عليها مكتب اجمللس وشارك فيها 25 إطارا عاليا ينتسبون كلهم إىل أسالك موظفي اجمللس، مما سيعطي 
للموارد البشرية دورا متناميا كشريك للمشرعني، وسينعكس ذلك ال حمالة من جهة على تلميع صورة اجمللس، ومن 

جهة أخرى على حتسني جودة املنتوج التشريعي، واحرتام مقتضيات الدستور وتسريع وترية التشريع.

ويف اخلتام، يسعدين أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل السيد رئيس احلكومة احملرتم وباقي أعضاء احلكومة احملرتمني 
على تعاوهنم الدائم مع جملسنا املوقر.

كما أتقدم بالشكر إىل السادة  املستشارين احملرتمني أعضاء مكتب اجمللس يف تفانيهم يف العمل ونكران الذات.

الدائم  املتواصل وحضورهم  الربملانية على نشاطهم  الفرق  للسادة املستشارين احملرتمني رؤساء  والشكر موصول 
وحرصهم على الرقي بأداء اجمللس.

كما أشكر السادة املستشارين احملرتمني رؤساء اللجن الربملانية الدائمة على ما يقومون به من عمل لتسريع وترية 
انتاجه واحلرص على حتسني جودة منتوجاته وحسن التجاوب مع آراء آليات احلكامة عند اللجوء إليها.

 والشكر أيضا موصول لكافة السيدات والسادة املستشارين احملرتمينعلى حرصهم ومواظبتهم يف إغناء النقاش 
داخل اجمللس.

العمل  تفانيهم يف  املستشارين، على  بكافة أطر وموظفات وموظفي جملس  أنوه  أن  املناسبة،  بنفس  ويسعدين 
من أجل النهوض بأداء جملسنا املوقر وتفاعلهم اإلجيايب مع كل املبادرات اإلصالحية اليت يقوم هبا مكتب اجمللس 

باعتبارهم شريكا أساسيا يف عملية الرقي بأداء اجمللس وحتسني مردوديته...

كما ال يفوتين هبذه املناسبة، أن أتوجه إىل مجعيات اجملتمع املدين على متابعتهم الدائمة ألنشطة اجمللس، وكذا 
خمتلف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية على مواكبتها املهنية ألنشطتنا ونقلها للرأي العام الوطين والدويل.

حضرات السيدات والسادة،

وحنن خنتتم دورتنا الربيعية هذه، فإننا نرجو من العلي القدير ومبناسبة هذا الشهر الفضيل أن تكلل أعمالنا بالنجاح 
والتوفيق، وأن حتفظ بالدنا من كل سوء أو ضرر، وأن يدمي اهلل علينا نعمة اإلستقرار واألمن والطمأنينة حتت القيادة 

الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل.

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
 رئيس مجلس المستشارين

 بمناسبة اختتام دورة التشريعية الخريفية لسنة 2015-2014
 يناير 2015

بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني. 

السيد رئيس احلكومة احملرتم،     

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

احلضور الكرمي،

عمال مبقتضيات الفصل 65 من الدستور و املادة السادسة من النظام الداخلي جمللس املستشارين، خنتتم اليوم، 
دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2014 - 2015 حبصيلة غنية إن على مستوى التشريع أو مراقبة العمل احلكومي 
أو الدبلوماسية الربملانية. وهي جماالت استحضرنا فيها باستمرار التوجيهات امللكية السامية املتضمنة خصوصا يف 
خطاب جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل، مبناسبة افتتاح السنة التشريعية 2014-2015 واليت دعا فيها جاللة 

امللك إىل:

" ..االنكباب الجدي، على األسبقيات الوطنية، مع تغليب روح التوافق اإليجابي، وخاصة 

انتهى  الكبرى".)  واإلصالحات  الدستورية  بالمؤسسات  المتعلقة  التنظيمية  القوانين  إقرار  خالل 

كالم جاللته(

لتحصني  واملؤسسات  القانون  دولة  بناء  تدعيم  يف  املستشارين  جملس  استمرار  هو  الدورة،  هذه  ميز  ما  إن   
املكتسبات اهلائلة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية واحلقوقية، اليت حققتها بالدنا، وذلك من خالل املسامهة يف 
أجرأة الدستور اجلديد وحتديث املنظومة التشريعية وتكثيف مراقبة العمل احلكومي والدفاع عن القضايا الكربى لبالدنا 

يف خمتلف احملافل الدولية. 

حضرات السيدات والسادة احملرتمون.

لقد واصل جملس املستشارين نشاطه على مستوى التشريع خالل دورة أكتوبر 2014، حيث وافق اجمللس على 
42 نصا تشريعيا، وهي قفزة نوعية مقارنة مع دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2013-2014 اليت مل تعرف سوى 
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املوافقة على 26 نصا. واجلدير بالذكر، أن 37 نصا حظيت باإلمجاع. بينما متت املوافقة على 4 نصوص باألغلبية، 
ومل يرفض إال مشروع قانون واحد يقضي باملصادقة على مرسوم بقانون يرمي إىل اإلحتفاظ بأطر الرتبية والتعليم إىل 
حني انتهاء السنة الدراسية أو اجلامعية، والذي اسفرت نتيجة التصويت عليه عن تعادل األصوات، مما أفضى إىل 

رفضه وفقا ألحكام النظام الداخلي جمللسنا. 

وتتوزع هذه النصوص على اجملاالت التالية:* جمال الشؤون اخلارجية: 16 نصا؛

▪ اجملال اإلقتصادي: 12 نصا؛

▪ اجملال اإلجتماعي: 7 نصوص؛

▪ اجملال اإلداري واحلقوقي والديين: 6 نصوص؛

▪ جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية: نصا واحدا.

ويأيت على رأس هذه النصوص، مشروع قانون املالية لسنة 2015 الذي وافق عليها جملسنا والذي اخنرط السيدات 
والسادة املستشارون يف مناقشة مضامينه وتقدمي تعديالت بشأنه حبماس كبري، وقد عرف تقدمي 209 تعديال، قُبل 

منها 80 تعديال.

أما بالنسبة ملشاريع القوانني التنظيمية، فقد وافق اجمللس على:

• مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية؛ 

• مشروع قانون تنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيري أشغال احلكومة وبالوضع القانوين ألعضائها.

السيدات  مكنت  اليت  والكتابية  الشفهية  األسئلة  طرح  اجمللس  واصل  احلكومي،  العمل  مراقبة  مستوى  وعلى 
واملواطنني يف  املواطنات  باهتمام  تستأثر  اليت  القضايا واالنشغاالت  املستشارين من مالمسة جمموعة من  والسادة 
خمتلف اجملاالت ويف مجيع اجلهات، يف حلظات طبعتها روح املسؤولية واستحضار حتديات املستقبل، مهت باألساس: 
املوسم الفــالحي، والفيضانات، والنقل الطرقي واجلماعات احمللية، والدخول املدرسي، واألمن، والصحة، والتقاعد... 

وقد بلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل دورة أكتوبر 402 سؤاال، أجابت احلكومة عن 264 سؤاال منها، 
أي بنسبة 65.6 يف املائة، بينما يبقى عدد األسئلة الكتابية املطروحة ضعيفا، إذ مل يتعدى 196 سؤاال، مل جتب 

احلكومة إال عن 23 سؤاال منها، أي بنسبة 11.7 يف املائة.

ويف ما يتعلق باألجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، فقد عرفت هذه الدورة، 
تنظيم جلسة حول موضوع "إشكاالت اإلستثمار ورهانات احملافظة على تنافسية املقاولة والقدرة الشرائية للمواطن". 
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وقد بلغ عدد اجللسات العامة 35 جلسة، استغرقت 60 ساعة عمل، وقد حظيت اجللسات العامة ذات البعد الرقايب 
باحليز الوافر منها، حبيث خصص اجمللس 17 جلسة منها لألسئلة الشفهية. 

أما يف ما يتعلق بنشاط اللجن الدائمة، فقد بلغ جمموع اجتماعاهتا خالل هذه الدورة 93 اجتماعا، استغرق ما 
يناهز 290 ساعة عمل. 

وعلى مستوى الدبلوماسية الربملانية، فإن حصيلة جملس املستشارين يف هذا اجملال تتلخص يف: 

• استقبال اجمللس لـ 37 وفدا دبلوماسيا من مستوى عال.

و من بني الشخصيات اليت استقبلها اجمللس: املفوض األوريب لسياسة اجلوار ومفاوضات التوسع، واملمثل اخلاص 
لإلحتاد األوريب حلقوق اإلنسان، والسيد وزير خارجية مجهورية إيطاليا، والسيد وزير خارجية فلندا، والسيد كاتب 
الدولة بوزارة الشؤون اخلارجية السويسرية، والسيد رئيس جملس الشورى السعودي، والسيد رئيس جملس الشيوخ لربملان 
مجهورية كازاخستان، والسيد رئيس جملس الشيوخ البولوين، والسيد رئيس اجلمعية الوطنية جبمهورية ساحل العاج، 
"برملانيون  الدولية  الشبكة  الدولية، والسيدة رئيسة  اجلنائية  السلفادور، والسيد رئيس احملكمة  برملان  والسيد رئيس 
من أجل التحرك العاملي"، والسيد رئيس اللجنة الربملانية األوربية ـ املغربية املشرتكة، والسيد رئيس جمموعة الصداقة 
األوربية املغربية، والسيد رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والتجارة بالربملان اإليرلندي... وجتدر اإلشارة إىل تشريف جملسنا 
باستقبال جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل بالقصر امللكي العامر بفاس يوم 4 نونرب 2014، ألحد ضيوف 
جملسنا، الكبار، ويتعلق األمر بالسيد يو زينغ شينغ، رئيس اللجنة الوطنية للمؤمتر االستشاري السياسي للشعب 
الصيين وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، الذي زار بالدنا على رأس وفد هام يف الفرتة 

املمتدة من 03 إىل 05 نوفمرب 2014، وذلك تلبية لدعوة مكتب اجمللس. 

كما أن اجمللس، شارك يف 23 تظاهرة برملانية دولية نظمتها املنظمات الربملانية اإلقليمية واجلهوية والدولية املختلفة، 
ومت انتخاب رئيس جملس املستشارين رئيسا للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط للفرتة 2015-2016، وذلك 
خالل أشغال الدورة التاسعة للجمعية اليت انعقدت بإمارة موناكو، من 2 إىل 4 فرباير 2015، واليت شرفها مسو أمري 

إمارة موناكو، ألبري الثاين، حبضوره. 

وجدير باإلشارة إىل أن اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط تتمتع بصفة عضو مالحظ لدى اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة. وتضم 27 برملانا من دول املنطقة، وتعد من املنظمات الربملانية الدولية اليت تسعى إىل إقامة حوار 
برملاين بني جنوب ومشال املتوسط، كأساس لتقوية الثقة بني اجلانبني، وجملاهبة خمتلف التحديات والرهانات املرتبطة 

باألمن والشراكة والتنمية املستدامة. 

ويف إطار انفتاح اجمللس على حميطه، تابع جملسنا عمله التواصلي بتنظيم جمموعة من الندوات واملؤمترات الدولية 
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الدولية حول موضوع "السياسة املغربية اجلديدة يف جمال اهلجرة" بشراكة مع  النواب، كالندوة  بتنسيق مع جملس 
اجلمعية الربملانية جمللس أوربا، والدورة 65 للجنة التنفيذية واملؤمتر 37 لإلحتاد الربملاين اإلفريقي، واحلدث املتميز حول 
موضوع "تفاعل الربملانات مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان" مبناسبة انعقاد املنتدى العاملي الثاين حلقوق 
اإلنسان مبراكش، والدورة الثامنة لـ"اجلمعية اإلستشارية للربملانيني من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون". 

ونظم أيضا، بالتنسيق مع جملس النواب، املنتدى الربملاين املغريب اإلسباين يف دورته الثالثة، والذي عرف مشاركة 
مميزة لربملانيي اململكتني ومتيز مبناقشة عدد من القضايا احليوية ذات اإلهتمام املشرتك )السياسة واألمن، والتعاون 

اإلقتصادي، التنقل واهلجرة، واحلوار الثقايف(. 

وتابع اجمللس فتح أبوابه للزوار واملهتمني بالشأن الربملاين، ويف هذا اإلطار استقبل جملسنا 1740 زائرا ضم على 
اخلصوص طلبة وباحثني مغاربة وأجانب وتالميذ، ومجعويني... 

وخبصوص عالقة اجمللس مع املؤسسات الدستورية، استمر اجمللس يف توطيد عالقاته مع املؤسسات الدستورية 
اهلل  نصره  السادس  امللك حممد  السامي جلاللة  اخلطاب  لفحوى  واستحضارا  الدستور  ملقتضيات  تطبيقا  القائمة، 

مبناسبة افتتاح السنة التشريعية اجلديدة يف اكتوبر 2014 :

على "احلكومة والربملان إىل االستفادة أكـثر، من االستشارات واخلربات اليت تتوفر عليها هذه املؤسسات") انتهى 
النطق امللكي(.

وقد تقدم اجمللس بطلب إبداء الرأي إىل اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي خبصوص ثالثة مشاريع قوانني: 

▪ مشروع قانون رقم 13.27 املتعلق باستغالل املقالع؛

▪ مشروع قانون رقم 12.81 يتعلق بالساحل؛ 

▪ مشروع قانون إطار رقم 13.97 يتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض هبا،

كما تقدم اجمللس بطلب إبداء الرأي إىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول:

▪ مشروع قانون إطار رقم 13.97 يتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض هبا،

حضرات السيدات والسادة احملرتمون،

قاعدة  بتحيني  الربملانية  واجملموعات  الفرق  رؤساء  السادة  مع  بتشارك  اجمللس  مكتب  قام  أخرى،  جهة  ومن 
املعطيات املتعلقة مبقرتحات القوانني اخلاصة بأعضاء اجمللس، وأصبحت تتماشى، شكال ومضمونا، مع روح الدستور 
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والنظام الداخلي للمجلس. 

وتعزيزا لروح املسؤولية يف العمل التشريعي والرقايب للمجلس، بادر مكتب اجمللس إىل التطبيق التدرجيي ألحكام املادتني 
162 و163 من النظام الداخلي جمللس املستشارين املتعلقة باحلضور والغياب، وسيتوج هذا العمل باعتماد املكتب 

لقرار يعد األول من نوعه يف تاريخ الربملان، يروم تطبيق اجلزاءات املقررة قانونا بضبط مسطرة حضور السيدات والسادة 
املستشارين ألشغال اجللسات العامة واللجان الدائمة وضبط نسب ونوعية اإلقتطاع، وتطبيق اجلزاءات على الغياب. 

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

وتنفيذا ألحكام الدستور واستحضارا للتوجيهات امللكية السامية اخلاصة بالتنسيق والتناغم بني اجمللسني، شكل 
التنسيق بني جملس املستشارين وجملس النواب وفق األهداف الدستورية، مثرة تنسيق مؤسسايت قائم على منهجية 
الزمنية، مما أفضى إىل املعاجلة  التفعيل من حيث األجندة  القضايا املطروحة، ومضبوطة  واضحة املعامل من حيث 
املشرتكة لعدد من القضايا الربملانية على ضوء النظامني الداخليني جمللسي الربملان، ومت إقرار العديد من التدابري الرامية 
إىل التعاون من أجل إضفاء املزيد من التناغم بني اجمللسني، ومت تكليف جلنة مشرتكة بني املكتبني لتدبري هذه العملية 

يف جو تطبعه روح املسؤولية واحرتام خصوصية كل جملس على حدة. 

وعلى مستوى الشؤون اإلدارية، عمل جملسنا على تفعيل منظامه)اهليكل التنظيمي إلدارة اجمللس( بشكل تدرجيي 
وتوافقي، وذلك بغية حتسني ظروف عمل املوارد البشرية اليت تعترب شريكا أساسيا للمجلس. وسريكز اجمللس، خالل 
ما تبقى من واليته، على جتويد برامج التكوين وإعادة التكوين ملوظفي وأطر اجمللس، وذلك يف إطار شراكات مع 

مؤسسات وطنية ودولية. 

حضرات السيدات والسادة الكرام. 

وأعضاء  املستشارين،  والسادة  السيدات  عمل  تطبع  ظلت  اليت  اإلجيابية  باألجواء  أنوه  أن  يسعدين،  وختاما 
املكتب، ورؤساء الفرق واجملموعات الربملانية، ورؤساء اللجن الربملانية الدائمة، يف جو تسوده روح املسؤولية، واحلرص 

على جتويد األداء الربملاين، وحتسني مقروئية الثنائية اجمللسية. 
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كما أشيد حبسن التعاون مع السيد رئيس احلكومة ومع باقي أعضائها خدمة للمصاحل العليا لبالدنا. وال تفوتين 
الفرصة للتنويه بكافة أطر اجمللس وموظفيه على اخنراطهم الفاعل واإلجيايب يف عمل اللجن الدائمة واجللسات العامة. 

وأغتنم هذه املناسبة أيضا، ألتوجه إىل وسائل اإلعالم الوطنية، السمعية البصريـة، واملكتوبة، واإللكرتونية بالشكر 
اجلزيل على ما تقوم به من جهد متواصل لنقل عمل اجمللس للرأي العام الوطين والدويل. 

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
 رئيس مجلس المستشارين

افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2014 - 2015
 10 أبريل 2015 

بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛

السيدة الوزيرة احملرتمة،

السادة الوزراء احملرتمون،

زمالئي السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور واملادة السادسة من النظام الداخلي جمللسنا، نفتتح اليوم حبمد اهلل وقوته، 
دورة أبريل للسنة التشريعية 2015-2014. 

وهي دورة تأيت يف سياق وطين يتسم باستمرار اإلصالحات الكربى اليت يقودها ويرعاها صاحب اجلاللة امللك 
حممد السادس نصره اهلل، واليت ما فتئت تنمي وحتصن منوذجنا الدميقراطي التنموي الذي كرس دور بالدنا، كنقطة 

ارتكاز لألمن واالستقرار يف منطقة ملتهبة وظروف قارية ودولية شديدة التعقيد.

وتأيت كذلك هذه الدورة يف سياق موسم متسم بالنقاش اجلاري حول الرتسانة القانونية املؤطرة لالستحقاقات 
الذي  املتعلق باجلهات،  التنظيمي  القانون  الدستور اجلديد، وخصوصا مشروع  االنتخابية اجلماعية األوىل يف ظل 
يكتسي أمهية بالغة يف هندسة جديدة لبنية الدولة وفتح باب املشاركة أمام النخب اجلهوية، للمسامهة يف تدبري الشأن 

احمللي وبناء مؤسسات مغرب القرن الواحد والعشرين.

وتعترب هذه الدورة األخرية يف عمر والية جملسنا املوقر، وسنقدم يف هنايتها حصيلة ما أجنزه اجمللس خالل هذه 
الفرتة الطويلة ومسامهاته املتعددة يف حتصني وتطوير املسار الدميقراطي الذي تشهده بالدنا.

حضرات السادة والسيدات،

لقد متيزت الفرتة الفاصلة بني الدورتني، بأنشطة مكثفة جمللسنا، لعل أمهها تشكيل هياكل اجملموعة املوضوعاتية 
املكلفة بالتهيئ للجلسة السنوية املخصصة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية، وذلك تطبيقا للمقتضيات الدستورية 
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الواردة يف الفصل 101، وكذلك الواردة يف املواد من 264 إىل 269 من النظام الداخلي جمللسنا.

ويف إطار ثقافة االلتزام واملسؤولية وتكريسها، واملرتبطة باالنتداب الربملاين، فقد عمل مكتب اجمللس على تفعيل 
مقتضيات النظام الداخلي تدرجييا، واملرتبطة باحلد من ظاهرة الغياب، وذلك حرصا من املكتب على حتسني صورة 

وإشعاع اجمللس.

وعلى مستوى اللجن الدائمة، فقد عقدت 15 اجتماعا، تطلب 32 ساعة للدارسة والتصويت على 12 نص 
قانوين، منها 6 اتفاقيات و5 مشاريع قوانني، وأخص بالذكر منها: 

مشروع قانون رقم 113.12 املتعلق باهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها؛  -

ومشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيري وتتميم بعض أحكام جمموعة القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية   -
املتعلقة مبكافحة اإلرهاب؛

ومشروع قانون رقم 27.13 يتعلق باستغالل املقالع؛  -

ومشروع قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة حماسب معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبني املعتمدين؛  -

ومشروع قانون رقم 038.13 بشأن إحداث املدرسة الوطنية العليا لإلدارة؛   -

كما متت املصادقة على مشروع مرسوم بقانون 260.15.2 بتغيري وتتميم القانون رقم 97.09 املتعلق مبدونة   -
االنتخابات.

وعلى مستوى العالقات مع املؤسسات الدستورية وعمال مبقتضيات الدستور وتفعيال للتوجيهات املولوية السامية 
وخصوصا الواردة يف خطاب افتتاح هذه الدورة، والذي دعا جاللته فيه إىل احلكومة والربملان إىل االستفادة أكثر من 

االستشارات واخلربات اليت تتوفر عليها هذه املؤسسات.

استمر إذن املكتب يف تعامله مع هيئات احلكامة اجليدة والتقنني، وآخرها طلب إبداء رأي اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي خبصوص مشروع قانون استغالل املقالع، وللتذكري فهو عاشر رأي يتوصل به اجمللس، مثانية منها 
من اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي واثنني من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وذلك مسامهة من اجمللس يف 

أجرأة مقتضيات الدستور. 

وقد شكلت فعال آراء اجمللسني أرضية مهمة يف إغناء التعديالت املقدمة من قبل فرق الربملانية واجملموعات الربملانية 
داخل اللجن الدائمة. 

وعلى مستوى الدبلوماسية الربملانية متيزت هذه الفرتة مبشاركة اجمللس يف 19 تظاهرة دولية، أبرزها اجلمعية 132 
الحتاد الربملان الدويل هبانوي، حيث قام الوفد املغريب الربملاين مبجلسيه بتقرير تقدمي بند طارئ حول دور االحتاد 
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الربملاين الدويل والربملانات الوطنية يف ضمان محاية الرتاث الثقايف اإلنساين املستهدف من قبل أعمال التدمري والسلب 
والنهب اليت ترتكبها اجملموعات اإلرهابية يف الشرق األوسط ويف مشال إفريقيا، وذلك إسهاما منه يف مكافحة خطر 

اإلرهاب والذي بات، طبعا، يهدد املنطقة بكاملها. 

وعلى هامش هذا احلدث، مت استقبال الوفد الربملاين املغريب من طرف السيد رئيس اجلمعية الوطنية الفيتنامية 
الوفود املشاركة ولعب دور  ثنائية مكثفة مع  لقاءات  الدويل، إىل جانب عقد  الربملان  العام الحتاد  والسيد األمني 

التنسيق بني اجملموعة العربية واجملموعة اإلسالمية واجملموعة اإلفريقية والربملان والربملان األوريب. 

هذا باإلضافة إىل زيارة وفد جملس املستشارين إىل مجهورية كينيا، حيث أجرى الوفد الذي كان لنا شرف ترأسه 
مباحثات مع كبار املسؤولني، كما حظينا بشرف استقبال من قبل فخامة رئيس الدولة لكينيا السيد اهوروكينياطا 

.)Uhuru KENYATTA(

وتكتسي هذه الزيارة أمهيتها لكوهنا تندرج ضمن التوجه االسرتاتيجي الذي رمسه صاحب اجلاللة امللك حممد 
السادس نصره اهلل يف سعيه املتواصل لتقوية الشراكة مع أصدقائنا بالقارة السمراء.

كما شارك اجمللس يف تظاهرة دولية مماثلة منها: منتدى كرونسمونطانا )Crans Montana( بالداخلة، الذي 
اجلاللة،  لصاحب  السامية  الرعاية  نظمت حتت  واليت  التعاون جنوب-جنوب،  موضوع  باهرا حول  جناحا  عرف 
ومنتدى رؤساء اجملالس التشريعية بدول أمريكا الوسطى والكراييب بكوستاريكا، والورشني حول موضوع "اإلرهاب 
وظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب" املنظمتني من قبل مكتب األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب بكل 

من مالطا وروما واملنتدى االجتماعي العاملي كذلك بتونس.

واستقبل جملسنا 23 وفدا أجنبيا، يضم رؤساء برملانات ومسؤولني حكوميني ودبلوماسيني وشخصيات سياسية 
رفيعة املستوى، من بينهم السيد رئيس جملس الشيوخ جبمهورية التشيك الذي زار بالدنا على رأس وفد هام يضم 
برملانيني ورجال أعمال كبار بدعوة من جملسنا، وكذلك السيد رئيس اجلمعية الوطنية للكيبيك، والسيد رئيس جمموعة 
الصداقة األوروبية-املغربية بالربملان األورويب والسيدة رئيسة جلنة مراقبة امليزانية بالربملان األورويب، والسيد رئيس حزب 
االحتاد من أجل اجلمهورية مبوريتانيا، والسيد مقرر جلنة القضايا السياسية والدميقراطية باجلمعية الربملانية جمللس أوروبا 

املكلف بتقييم الشراكة من أجل الدميقراطية للربملان املغريب لدى هذه اجلمعية.

تبوء مواقع  الربملانية، متكن جملسنا من خالل أعضائه وشعبه من  الدبلوماسية  تعرفها  اليت  الدينامية  ويف سياق 
متقدمة يف جمموعة من االحتادات واجلمعيات الربملانية اإلقليمية والدولية، منها: 

رئاسة اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط؛   -
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ورئاسة جلنة حوار احلضارات والثقافات باحتاد جمالس دول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي؛   -

ونيابة رئاسة مكتب الربملانيني العامليني لإلسكان عن منطقة مشال إفريقيا؛   -

ونيابة رئاسة الربملان العريب.  -

وقد مت تتويج التنسيق بني جملسينا بإطالق بوابة إلكرتونية موحدة للربملان مع احتفاظ كل جملس خبصوصيته، وهو 
ما سيمكن الربملان وألول مرة يف تارخيه وبتعاون مع األمانة العامة للحكومة مشكورة من التوفر أوال على اجلريدة 
الرمسية اإللكرتونية جمللسي الربملان اليت ميكن حتميلها من املوقع اإللكرتوين اجلديد للمجلس، وهو حدث بارز يندرج 

من جهة يف إطار االنتقال التدرجيي حنو الربملان اإللكرتوين، ومن جهة أخرى تسهيل احلصول إىل املعلومة. 

وتطبيقا  الدستور  مقتضيات  مع  تناغما  مبجلسيه  الربملان  يشدوه  الذي  الفعلي  للتنسيق  مثرة  العمل  هذا  ويعد 
للتوجيهات املولوية السامية يف هذا اإلطار.

انفتاحه على حميطه سواء عرب  الفرتة مسرية  تابع اجمللس خالل هذه  العالقة مع اجملتمع املدين،  وعلى مستوى 
استقباله لعدد كبري من الفعاليات اجلمعوية واملدنية، ومن خالل مسامهة اجلمعيات يف جمموعة من األنشطة واأليام 
الدراسية اليت نظمتها الفرق الربملانية مشكورة حول قضايا راهنة أو مرتبطة ببعض مشاريع ومقرتحات قوانني قيد 

الدرس داخل هذا اجمللس، وهو ما شجع طبعا شركائنا إىل ولوج أرض هذا اجمللس.

الفرق  بالدينامية اليت أصبحت تعرفها هياكل إدارة اجمللس وإدارات  وعلى الصعيد اإلداري، البد من اإلشادة 
الربملانية بعد أجرأة منظام اجمللس، كما أن الربنامج الذي سطره مكتب اجمللس لتقوية قدرات املوارد البشرية ما فتئ 

يتعزز يوما بعد يوم.

حضرات السادة والسيدات،

يف اخلتام، وحنن نفتتح هذه الدورة، يطيب يل أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كافة مكونات اجمللس من مكتب 
ورؤساء الفرق واجملموعات الربملانية ورؤساء اللجن الدائمة وكافة السيدات والسادة املستشارين احملرتمني على عملهم 
الدؤوب، منوها بالعمل املستمر واملنتظم ملكتب اجمللس واللجن الربملانية الدائمة وبعمل الفرق الربملانية واجملموعات 

كذلك اليت استمرت يف تنظيم ندوات وأيام دراسية حول قضايا ذات أمهية كربى. 

والشكر املوصول للسيد رئيس احلكومة احملرتم وكافة أعضاء وعضوات احلكومة احملرتمني على تواصلهم وجتاوهبم 
مع اجمللس وأعضائه، كما أتوجه بالشكر ألطـــر وموظفي جملسنــــا املوقر عـــــلى تفانيهم وجتاوهبم السريع مع متطلبات 
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الدينامية اجلديدة اليت أفرزها املنظام اجلديد للمجلس.

وال تفوتين هذه املناسبة ألجدد الشكر ملمثلي وسائل اإلعالم الوطنية السمعية والبصرية واملكتوبة وااللكرتونية على 
مواكبتهم ومتابعتهم ألنشطة اجمللس ونقلها إىل الرأي العام الوطين والدويل. 

وشكرا على حسن إصغائكم. 

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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خطاب الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل
 رئيس مجلس المستشارين

اختتام الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2014-2015

 24 يوليوز 2015 

بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

احلضور الكرمي،

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور واملادة السادسة من النظام الداخلي جمللس املستشارين، خنتتم اليوم حبول 
اهلل وقوته،  دورة أبريل من السنة التشريعية 2014 - 2015 حبصيلة تشريعية ورقابية ودبلوماسية غنية، عكستها 
العميق والتغيري اإلرادي  الدينــامية اليت طبعت عمل خمتلف مكونات جملسنا مستلهمة قوهتا من حركية اإلصالح 
واهلادئ الذي تشهده بالدنا بكل ثقة يف املستقبل، والذي يقوده بثبات وعزمية صاحب اجلاللة امللك حممد السادس 

نصره اهلل وأيده وفق منوذج دميقراطي تنموي رائد، رغم مناخ دويل الشديد التعقيد إقليميا وجهويا.

هذه هي الدورة األخرية من والية هذه التجربة االستثنائية حتت ظل دستور 2011، مما جيعل حصيلتها النوعية 
عالمة بارزة يف سياق املسار التشريعي والرقايب الذي عرفه املغرب منذ اإلستقالل والذي تكرس وحتصن منذ اعتالء 

صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده على عرش أسالفه املنعمني. 

إن القراءة املتأنية والرصينة حلصيلة اجمللس طوال الست سنوات األخرية جيعلنا نؤكد بتواضع شديد ولكن بفخر 
كبري  باملكانة املتميزة اليت بوأهتا إياه هذه التجربة، وامسحوا يل ايها السيدات والسادة الكرام أن أمر بسرعة على 

بعض املعامل البارزة هلذه احلصيلة.

لقد استطاع اجمللس يف سياق دستور 2011، ومن منطلق برغمايت، أجرأة وتدبري املستجدات الدستورية يف جمال 
الثانية  مراقبة العمل احلكومي، كما كرس "اجمللس الدستوري" استجابة لطلب جملس املستشارين حقه يف القراءة 
للنصوص اليت مت تعديلها ) يف قراءة ثانية( مبجلس النواب وهو ما مكن من دسرتة التداول املكوكي للنصوص بني 

اجمللسني حفاظا على توازهنا وتناغمها يف ثنائية جملسية متناغمة.
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وقد جاء حتقيق هذه املكتسبات تنفيذا إللتزامات أخذها مكتب جملس املستشارين على عاتقه منذ توليه تدبري 
شؤون اجمللس، وترمجتها جبملة من اإلصالحات املُؤسسة، واليت كرست مكانة اجمللس كمؤسسة فاعلة بقوة من خالل 
مسامهتها يف صناعة التشريع من موقع انشغاالت تركيبتها املتميزة، ومستثمرة لعالقاهتا املؤسساتية مع خمتلف شركائها، 
ومنفتحـة على حميطها، وداعمة للمبادرات اإلصالحية الكربى، ومبادرة بقوهتا اإلقرتاحية، وجادة ليس فقط يف عملها 

وشفافية تدبريها بل وأيضا يف ارتباطها القوي بالقضايا الوطنية الكربى. 

واجلدير بالذكر أن أكثر من تسعني يف املائة من مشاريع ومقرتحات القوانني متت املصادقة عليها باإلمجاع داخل 
اجمللس، بالرغم من التموقع العددي ملكوناته يف املعارضة مبا ينم عن روح املسؤولية اليت يتحلى هبا أعضاء هذا اجمللس.

كما جتدر اإلشارة كذلك إىل أن اجمللس بادر بطلب إبداء الرأي من لدن املؤسسات الدستورية واليت بلغت 11 
طلبا يف جمملها، واليت كان هلا انعكاس اجيايب على التعديالت املقرتحة من قبل أعضاء اجمللس على النصوص موضوع 

طلب إبداء الرأي وسامهت يف جتويد مضامني العديد منها.

وال يفوتين أن أذكر بالوضع الذي اصبح يتميز به  املغرب على مستوى حميطه اجلهوي، خاصة يف عالقته مع 
أوروبا، اذ توجت دينامية عمل اجمللس يف عالقته مع شركائه االوروبيني حبصول املغرب على صفة " شريك من أجل 
الدميقراطية"  يف جملس  أوروبا وهو الوضع الذي ميكنه من  احلضور يف اجللسات العامة للمجلس للجمعية الربملانية 
وجلانه ومشاركته يف مناقشة القضايا اليت تتعلق بعالقة أوروبا جبنوب البحر االبيض املتوسط. وأنتهز هذه الفرصة ألمثن 
عاليا اجملهود الذي تقوم به اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية االوروبية من أجل الدفاع عن القضايا العادلة ببالدنا وكذا 

مسامهتها الكبرية يف الدفاع عن امللفات االسترياجتية يف عالقة املغرب بأوروبا . 

ويف إطار انفتاحه على حميطه، دخل اجمللس يف شراكات مع أكثر من 150 مجعية ذات بعد وطين وجهوي، كما 
تشرف اجمللس باستقبال ما يناهز 20 ألف زائر حجوا إليه من كافة مناطق املغرب، من ضمنهم 2340 زائرا أجنبيا 

معظمهم من بلدان أوربا وأمريكا الشمالية ومن مواطنني مقيمني باخلارج.

والدبلوماسية  والرقابية  التشريعية  املستويات  مناحي عمل اجمللس على  هذا جزء من حصيلة عامة مشلت كافة 
واإلدارية والتواصلية واليت سنعرضها يف تاريخ قريب على أنظار الرأي العام الوطين.

حضرات السيدات والسادة احملرتمني،

ولقد واصل جملس املستشارين نشاطه على مستوى التشريع خالل دورة أبريل 2015، حيث وافق على61 نصا 
تشريعيا، منها 8 مشاريع قوانني تنظيمية و7 مقرتحات قوانني، ولذلك يصل جمموع مشاريع ومقرتحات القوانني اليت 
وافق عليها اجمللس خالل هذه الوالية إىل 406 نصا. ولإلشارة فإن هذا العدد )61( ميثل أعلى حصيلة حققها اجمللس 
يف دورة تشريعية واحدة  على مستوى مشاريع ومقرتحات القوانني . كما أن السنة التشريعية 2014-2015 بلغت 
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حجما قياسيا يف ما خيص عدد النصوص اليت وافق عليها اجمللس منذ إحداثه، إذ جتاوز ألول مرة سقف مائة نص 
ليبلغ 104 نصا، وأن أكثر من 84 يف املائة منها مت التصويت عليها باإلمجاع.

وتتوزع هذه النصوص املصادق عليها خالل هذه الدورة على اجملاالت التالية:

▪ الشؤون اخلارجية 24 نصا؛

▪ الشؤون االقتصادية 11 نصا؛

▪ الشؤون االجتماعـــية 8 نصا؛

▪ الشؤون الداخلية والبنيات األساسية 12 نصا؛

▪ الشؤون اإلدارية واحلقوقية والدينية 6 نصا.

أما بالنسبة ملشاريع القوانني التنظيمية، فقد وافق اجمللس على 8 مشاريع قوانني تنظيمية، منها 4 تسن ألول مرة 
و4 تغري وتتم قوانني تنظيمية سارية املفعول.

مشاريع القوانني التنظيمية اجلديدة:

1. مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية؛

2.  مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق باجلهات؛

3.  مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم؛

4.  مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق باجلماعات.

قوانني تنظيمية مغرية ومتممة لقوانني تنظيمية سارية املفعول:

مبجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيري  يقضي   32.15 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع    .1
املستشارين؛

2.  مشروع قانون تنظيمي رقم 33.15 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية؛

3.  مشروع قانون تنظيمي رقم 34.14 يقضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء 
جمالس اجلماعات الرتابية؛

4.   مشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيني يف املناصب 
العليا، تطبيقا ألحكام الفصلني 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 
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27 من شعبان 1433، املوافق ل 17 يوليو 2012 .

السيدات  مكنت  اليت  والكتابية  الشفهية  األسئلة  طرح  اجمللس  واصل  احلكومي،  العمل  مراقبة  مستوى  وعلى 
والسادة املستشارين من معاجلة جمموعة من القضايا واإلشكاالت الراهنة اليت تستأثر باهتمام املواطنات واملواطنني. 
وقد بلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خاللدورة أبريل 336 سؤاال، أجابت احلكومة عن 247 سؤاال منها، أي 
بنسبة 51،73 يف املائة، يف حني بلغ عدد األسئلة الكتابية املطروحة 155 سؤاال، أجابت احلكومة عن 134 سؤاال 

منها ، أي بنسبة 86،45 يف املائة.

وخبصوص اجللسات العامة، فقد عقد اجمللس 29 جلسة خالل دورة أبريل، استغرقت 51 ساعة عمل من جمموع 
372 جلسة خالل الوالية احلالية. وحظيت اجللسات العامة ذات البعد الرقايب باحليز الوافر منها، حبيث خصص 

اجمللس 15 جلسة منها لألسئلة الشفهية خالل هذه الدورة. 

  أما يف ما يتعلق بنشاط اللجن الدائمة، فقد بلغ جمموع اجتماعاهتا خالل هذه الدورة 44 اجتماعا، استغرق 
ما يناهز87 ساعة عمل، وذلك من جمموع  695 اجتماعا عقد خالل هذه الوالية استغرق 2226 ساعة عمل.

ويف ما خيص اجللسة الشهرية املخصصة لتقدمي "األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس 
احلكومة") طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور(، فلم تعرف هذه الدورة إال تنظيم جلسة واحدة من ضمن 

15 جلسة نظمها اجمللس منذ أجرأة هذا املقتضى الدستوري اجلديد خالل هذه الوالية. 

وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، وهو مقتضى دستوري جديد متت أجرأته ألول مرة، فقد بادر اجمللس  
إىل تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور وتطبيق مواد النظام الداخلي للمجلس، عرب تنظيم اجللسة 
السنوية لتقييم السياسات العمومية بتنسيق مع جملس النواب، وقد اختار اجمللس موضوع "احلكامة الرتابية ومتطلبات 
اللجنة  أعضاء  جدية  بفضل  أجرأته  يف  اجمللس  توفق  جديد  مترين  وهو  وراهنيته،  ألمهيته  اعتبارا  اجلهوية"  التنمية 

املوضوعاتية املؤقتة.  

وعلى مستوى العمل الديبلوماسي، استقبل اجمللس خالل هذه الدورة 24 وفدا دبلوماسيا رفيع املستوى تفضل 
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده باستقبال البعض منها. 

ومن بني الشخصيات املرموقة اليت استقبلها اجمللس:

السيدة Valentina MATVIENKO رئيسة اجمللس الفدرايل جلمهورية روسيا الفيدرالية لبالدنا على رأس   ▪
وفد هام، وهي الزيارة اليت متيزت باإلستقبال الذي حظيت به ضيفة جملس املستشارين من قبل صاحب اجلاللة 

امللكمحمد السادس نصره اهلل وأيده بالقصر امللكي العامر بالدار البيضاء بتاريخ 15 ماي 2015. 



263

وترمجت هذه الزيارة، الرغبة املشرتكة للمؤسستني التشريعيتني يف التنسيق يف احملافل الدولية ويف الدفاع عن القضايا 
املبادالت  تقوية  يف  املسامهة  على  العمل  وكذا  الثنائي،  للتعاون  جديدة  آفاق  وفتح  املشرتك  االهتمام  ذات 

االقتصادية والتجارية بني البلدين الصديقني،

السيد Juan Eudes Afara Maciel نائب رئيس مجهورية الرباغواي؛  ▪

السيد Jean-Paul DELEVOYE رئيس اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي الفرنسي؛   ▪

السيد Francisco Pérez de los Cobos Orihuel، رئيس احملكمة الدستورية باململكة اإلسبانية؛   ▪

معايل الشيخ خليفة بن راشد بن عبد اهلل آل خليفة، رئيس احملكمة الدستورية ململكة البحرين؛  ▪

السيد  William Lacy SWIN املدير العام للمنظمة الدولية للهجرة)OIM(؛  ▪

السيد DUSSEY Robert وزير الشؤون اخلارجية والتعاون جبمهورية الطوغو؛   ▪

السيدة Federica Mogherini املمثلة السامية لالحتاد األورويب للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية.  ▪

     كما شارك اجمللس، خالل هذه الدورة، يف 23 تظاهرة برملانية دولية نظمتها اإلحتادات الربملانية اإلقليمية 
واجلهوية والدولية املختلفة.

    ومن ما ميز هذه الدورة كذلك: 

انعقاد الدورة الثانية لـ"املنتدى الربملاين الفرنسي ـ املغريب" بباريس، والذي حظي فيه الوفد املغريب بعناية خاصة،   ▪
ومتيز بأمهية املشاركة الفرنسية على مستوى اجمللسني، وتشرف الوفد بإعادة ايقاد شعلة قرب "اجلندي اجملهول" 
البلدين الصديقني، وهي تظاهرة ال  النشيدين الوطنيني ورفع راية  ووضع إكليل من الزهور عليه حتت عزف 

حتدث إال نادرا.

التوقيع باألحرف األوىل على انضمام الربملان املغريب إىل برملان أمريكا الوسطى كعضو مالحظ.  ▪

ويف نفس الفرتة توىل جملسنا شرف ترؤس اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط، ويف هذا اإلطار متت برجمة   ▪
ندوتني دوليتني هامتني حول موضوعني يشدان إليهما بقوة الرأي العام الدويل:

• الندوة األوىل تتعلق بـ : "محاية املوروث الثقايف العاملي املهدد بالتدمري" اليت حظيت بشرف الرعاية السامية 
لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، يومي 14 و15 ماي 2015 بالرباط.

 وقد نظم اجمللس هذه الندوة بتعاون وشراكة مع:

-  "منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة" ممثلة بنائب السيدة املديرة العامة للمنظمة،
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-  و"املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة" ممثلة يف شخص مديرها العام معايل الدكتور عبد العزيز عثمان 
التوجيري الذي ألقى كلمة قيمة هبذه املناسبة.

ومشاركة خرباء ميثلون هيئات ومنظمات دولية:

-  12 سفريا ميثلون بلداهنم لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة،

-  جامعة الدول العربية،

-  الربملان العريب،

-  معهد القانون الدويل التابع جلامعة سلوفينيا،

-  مديرية مكافحة اإلرهاب واملخدرات واجلرمية التابعة لألمم املتحدة،

-  املديرية التنفيذية حلماية الرتاث بالشرطة اإليطالية،

-  احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي،

-  اجملموعة األكادميية للتنمية.

وجاء تنظيم هذه الندوة يف إطار  أشغال اللجنة الدائمة للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط املعنية حبوار 
واالحتاد  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  قرارات جملس  مع  املغريب  الربملان  اإلنسان،وكرتمجةلتفاعل  احلضارات وحقوق 
الربملاين الدويل خبصوص التحرك املشرتك ضد أعمال التدمري والنهب الذي يتعرض له الرتاث الثقايف االنساين يف 
التشريعي يف هذا اجملال، وقد تُوجت أشغال هذا احلدث اهلام  العامل، والرغبة يف تشديد اإلطار  مناطق عدة من 

بـ"إعـالن الرباط".

• الندوة الثانية تتعلق بـ : "التطرف، االرهاب ومآسي اهلجرة السرية يف حوض املتوسط: أي سياسات لرفع هذه 
التحديات املتجددة؟"يوم 26 ماي 2015 بالرباط.

وقد جاء  هذا اللقاء يف إطار املواكبة الربملانية للقضايا الراهنة والتحديات املطروحة على مستوى منطقة البحر 
األبيض املتوسط، وعلى رأسها ظاهرة االرهاب واهلجرة السرية، وكذا تعزيز التنسيق والتشاور الربملاين بشأن خمتلف 
املتوسط،  بلدان  التعاون والشراكة بني  تقوية عالقات  الرامية إىل  املشرك، وتوحيد اجلهود  االهتمام  املواضيع ذات 
حتقيقا للتنمية املستدامة واألمن واالستقرار والرفاه املشرتك، وذلك يف إطار الدور الريادي الذي تلعبه بالدنا بقيادة 
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده يف حماربة اإلرهاب والتطرف وحفظ األمن والسالم واحلفاظ 

على املوروث الثقايف اإلنساين.  

وقد عرفت هذه الندوة مشاركة جمموعة من اخلرباء وممثلي اهليئات الدولية ذات الصلة منها:   



265

- ممثلة عن وحدة مكافحة اإلرهاب باألمم املتحدة،

 ،)FRONTEX( املدير التنفيذي لوكالة االحتاد األورويب إلدارة احلدود اخلارجية -

- ممثل القيادة اإليطالية املكلفة بعملية اإلنقاد البحرية وخفر السواحل،

- مدير مكتب املنظمة الدولية للهجرة ملنطقة املتوسط.

وقد عرفت هذه الندوة الدولية جناحا كبريا على الصعيدين اجلهوي والدويل.

واستمر اجمللس يف انفتاحه، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، على خمتلف هيئات اجملتمع املدين اجلادة ومشاركته 
إياها يف عدة أوراش وازنة، ويف هذا اإلطار عرفت هذه الدورة، تنظيم الفرق واجملموعات الربملانية  لـ 14 لقاًء حول 
مشاريع  الرتابية،  اجلماعات  املناصفة يف  اجلنائي،  القانون  )مسودة  وحقوقية  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  قضايا 
القوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الرتابية، البطالة وسياسة التشغيل، حتصيل الديون العمومية، تدبري املخاطر، 
وتقرير اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي..( مبشاركة خرباء وفعاليات جامعية ومدنية وسياسية وحقوقية. 
ومكنت املسامهات املتميزة للفرق واجملموعات الربملانية من جعل جملس املستشارين فضاء حاضنا للنقاشات الدائرة 

داخل الساحة الوطنية حول خمتلف القضايا الراهنة.

وواصل اجمللس خالل هذه الدورة فتح أبوابه للزوار واملهتمني بالشأن الربملاين، ويف هذا اإلطار استقبل جملسنا 
اإلثـــىن عشر،  اململكة  4892 زائرا ضم على اخلصوص طلبة وباحثني مغاربة وأجانب وتالميذ من مجيع جهات 

وفاعلني من منظمات اجملتمع املدين وأبناء اجلالية املغربية املقيمة باخلارج. 

وخبصوص العالقة مع املؤسسات الدستورية، بادر اجمللس يف إطار تأصيل عالقاته مع هذه املؤسسات، تطبيقا 
ملقتضيات الدستور وللتوجيهات املولوية السامية، إىل تقدمي  طلبات إبداء الرأي إىل كل من "اجمللس اإلقتصادي 
يف  وجدت صداها  واليت  إثنان،  وعددها  اإلنسان"  حلقوق  الوطين  و"اجمللس    ،9 وعددها  والبيئي"  واإلجتماعي 
التعديالت املقرتحة من قبل أعضاء اجمللس واحلكومة على النصوص موضوع طلب إبداء الرأي وسامهت يف جتويد 

مضامني العديد منها.

ومل تنحصر العالقة مع هذه املؤسسات واهليئات الوطنية الدستورية يف طلب املشورة املرتبطة مبهامه التشريعية، بل 
استفاد من مبادرات هذه املؤسسات الذاتية يف ميادين خمتلفة، ويف هذا اإلطار توصل جملس املستشارين من قبل  
"اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي" بدراسة حول التوزيع اجملايل لالستثمار العمومي يف أفق اجلهوية املتقدمة، 
ودور املراكز اجلهوية لالستثمار يف إعداد وبلورة املخططات التنموية على الصعيد اجلهوي، وتسهيل وتعزيز االستثمار 
وحتسني مناخ األعمال على صعيد اجلهة، كما توصل من قبل "اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان" برأيه بشأن مشاريع 
القوانني التنظيمية املتعلقة باجلهات واألقاليم والعماالت، ونفس األمر بالنسبة لـ "اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 
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الرشوة وحماربتها" اليت زودته بدراسة حتت عنوان "حنو بناء منظومة للحكامة اجليدة على املستوى الرتايب".

  كما تعززت هذه العالقة أكثر من خالل تنظيم أيام دراسية مشرتكة، ومسامهة هذه املؤسسات الدستورية الوطنية 
يف إثراء النقاش واآلراء اإلستشارية بصفة منتظمة حول قضايا كربى مافتئت تشد إليها الرأي الوطين والدويل بقوة.

وطبقا ملقتضيات الدستور، عرفت هذه الدورة مناقشة عرض السيد الرئيس األول لـ"اجمللس األعلى للحسابات" 
عن اعمال هذا اجمللس طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور، ومناقشته ألول مرة، تقرير "اجمللس الوطين حلقوق 

اإلنسان"  طبقا ملقتضيات الفصل 160 من الدستور.

حضرات السيدات والسادة احملرتمني،

التدرجيي ألحكام  التطبيق  التشريعي والرقايب للمجلس، واصل مكتب اجمللس  العمل  وتعزيزا لروح املسؤولية يف 
املادتني 162 و163 من النظام الداخلي جمللس املستشارين  املتعلقة باحلضور والغياب، وهو األمر الذي تُوج باعتماد 
املكتب لقرار يعد األول من نوعه يف تاريخ الربملان، يروم تطبيق اجلزاءات املقررة قانونا بضبط مسطرة حضور السيدات 
والسادة املستشارين ألشغال اجللسات العامة واللجان الدائمة وضبط نسب ونوعية اإلقتطاع، وتطبيق اجلزاءات على 

الغياب. وقد مت تطبيق هذا القرار فعليا على املتغيبني. 

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

السيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

اجمللسني  بني  والتناغم  بالتنسيق  اخلاصة  السامية  امللكية  للتوجيهات  واستحضارا  الدستور  ألحكام  وتنفيذا 
الغاية،  "وهلذه   2011-2010 التشريعية  للسنة  أكتوبر  دورة  افتتاح  خالل  السامي  املولوي  اخلطاب  يف  الواردة 
جندد التأكيد على وجوب عقلنة األداء النيايب، باالنطالق من جتانس النظامني الداخليني للمجلسني، والنهوض 
بدورمها، يف انسجام وتكامل، كمؤسسة واحدة. هدفها املشرتك، جودة القوانني، واملراقبة الفعالة، والنقاش البناء، 

للقضايا الوطنية.") انتهى النطق امللكي السامي(.

وقد ترتب عن هذا التنسيق املؤسسايت الفعلي واحملكم بني جملسي الربملان منذ تاريخ 11 أبريل 2014 توازن وتناغم 
وتكامل بني اجمللسني، ، أعاد املصداقية إىل الثنائية اجمللسية اليت تشكل عالمة بارزة يف النهج الدميقراطي املغريب 

املتفرد. وفعال، بدأ هذا التنسيق يعطي مثاره واليت جتلت يف عدد من املكتسبات اهلامة لعل أبرزها:
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▪  توحيد البوابة اإللكرتونية للربملان، وحتيينها كبوابة واحدة لربملان واحد مع توسيع خدماهتا وتعزيز تفاعلها مع 
خمتلف الزوار، 

▪  بداية العمل بالبث املباشر عن طريق االنرتنيت،

اشغال  ملداوالت  املتضمنة  للربملان  اإللكرتونية  الرمسية  اجلريدة  الربملانية،  احلياة  تاريخ  يف  مرة  وألول  إصدار،    ▪
اجمللس)وهي اليوم يف عددها الرابع(، 

▪  االنتقال حنو برملان إلكرتوين يشتغل بطريقة عصرية يف أفق حذف الورق من أي تعامل داخلي بيين أو مع 
احلكومة، 

الربملان  واليت مكنت  والتواصلية  والدبلوماسية  والرقابية  التشريعية  املستويات  التنسيق على كافة  هذا فضال عن 
مبجلسيه من ترمجة روح الدستور والتوجيهات املولوية السامية، وأهلته لتسجيل حضور قوي وعطاء متميز وإشعاع 

متواصل وطنيا ودوليا، وهو ما عزز الثنائية اجمللسية اليت اختارهتا بالدنا.

وعلى مستوى الشؤون اإلدارية، فبعد تعديل النظام األساسي اخلاص مبوظفات وموظفي اجمللس، عمل جملسنا 
على استكمال تفعـيل هيكلته اإلدارية بشكل تدرجيــي لتحسني ظروف العمل، متابعة التكوين والتكوين املستمر يف 
العديد من التخصصات اليت هتم تقوية القدرات الذاتية لألطر الربملانية والرفع من أداء العمل الربملاين. كما عرفت 
هذه الوالية تسوية كافة امللفات املتعلقة بالرتقية واإلدماج دون إغفال اجلانب اخلاص بتحسني اخلدمات اإلجتماعية 

وتوفري شروط مهنية صحية. 

نفس  أرشيفه. ويف  اجمللس وضبط  ذاكرة  برقمنة  مرة(  )وألول  القيام  مت  اجمللس،  ذاكرة  وعلى مستوى حتصني   
السياق، مت العمل على إحصاء وترقيم وأرشفة مقتنياته ونفائسه ووضعها يف إصدارات خاصة هبا حلفظها من جهة 

وإعطائها العناية اخلاصة بقيمتها الرمزية من جهة أخرى. 

 ومت إحداث متحف خاص باهلدايا اليت يتوصل هبا رئيس اجمللس، يف إحداث متحف خاص بالربملان يف اآليت 
من األعوام حلفظ ذاكرته.

حضرات السيدات والسادة الكرام،

   وختاما يسعدين أن أعرب لكم عن اعتزازي باألجواء اإلجيابية اليت طبعت باستمرار عمل السيدات والسادة 
املستشارين احملرتمني أعضاء املكتب ورؤساء الفرق واجملموعات الربملانية ورؤساء اللجن الدائمة،وبروح املسؤولية العالية 
ونكران الذات اليت أبانوا عنها يف أداء مهامهم على الوجه األكمل، كما أنوه  يف هذااإلطاربكافة أطر وموظفي 
اجمللس على اخنراطهم الفاعل يف الربنامج اإلصالحي الذي اعتمده مكتب اجمللس لتحسني أداء جملسنا والرفع من 
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وترية عمله وجتويد إنتاجه وتقوية جاذبيته، ولوال هذا اإلخنراط ملا متكن مكتب اجمللس من حتقيق مبتغاه اإلصالحي.

كما أعرب عن اعتزازي بالتنسيق والتعاون املثمر مع احلكومة عرب اجملهود الذي يبدله السيد الوزير اجلديد املكلف 
بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين عبد العزيز عماري الذي أعاد آلية التنسيق بني اجمللس واحلكومة املوقرة إىل 

جمراها العادي.

وأغتنم هذه املناسبة ألتوجه بالشكر اجلزيل والتقدير الصادق إىل عموم وسائل اإلعالم الوطنية السمعية البصرية 
واملكتوبة واإللكرتونية على ما تقوم به من جمهود حممود ملواكبة أعمال اجمللس ونقلها للرأي العام الوطين والدويل.

   حضرات السيدات والسادة احملرتمني،

        إننا نسجل بإرتيــاح احلصيلة اجليدة اليت كرستها التجربة الربملانية جمللس املستشاريـــن ) أكتوبر2009 - 
يوليوز 2015( كمحطة تأسيسية متميزة بفضل املشاركة الفعالة والواعية لكل مكوناته.

 وبفضل نضالكم وحكمتكم املعهودة حضرات السيدات والسادة، حافظتم جمللس املستشارين على شخصيته 
املتميزة وعلى قوته اإلقرتاحية، وحرصتهم على أجرأة دستور 2011 يف تناغم وتناسق مع جملس النواب، وأعطيتم  

هلذه املؤسسة احملرتمة مكانتها الوازنة لدى شركائها الوطنيني والدوليني، وللثنائية اجمللسية حمتواها احلقيقي.

 ويسعدين بامسكم أن أسجل باعتزاز كبري مسامهة هذه التجربة النوعية يف بناء الصرح الدميقراطي التنموي املغريب 
املتفرد الذي أرسى دعائمه الصلبة صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده، والزال ينميه ويغذيه بآراء 
جاللته اإلستشرافية النرية خدمة لألمن واإلستقرار يف بلدنا العزيز وصونا لكرامة املواطنات واملواطنني، وحرصا على 

حريتهم وحتسني ظروف عيشهم خدمة لدميومة بالدنا كعضو فاعل، مؤثر وحمرتم بني دول العامل.

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.



الخاتمة
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الخاتمة
الكمية  حبموالهتا   2015  –  2009 التشريعية  الفرتة  خالل  املستشارين  جملس  حصيلة  متثل 
املستويات  اجمللس على مجيع  اليت شهدها  الدينامية  تعبري عن حجم  النوعية، أمسى  ومضامينها 
على  املغربية  اجمللسية  الثنائية  نظام  إغناء  إىل  السعي  على  والشاهدة  الربملاين،  بالعمل  املرتبطة 
أساس حتقيق التكامل يف العمل بني جملسي الربملان، والتفاعل مع متطلبات اجلودة يف التخطيط 
البناء واملسؤول على املؤسسات الدستورية واهليئات اجملتمعية، وذلك متاشيا  والتنفيذ، واالنفتاح 

مع التوجهات الدستورية اجلديدة اليت عززت مكانة املؤسسة الربملانية.
املغربية  الربملانية  الذاكرة  يف  حمالة  ال  راسخة  ستظل  هذه  املستشارين  جملس  فتجربة  بالفعل، 
لسنة  املتقدم  الدستور  ظل  يف  أتى  منها  األكرب  احليز  أن  باعتبار  مؤسسة،  تارخيية  كمرحلة 
األهداف  يساير  برملاين  لنموذج  العملي  التقعيد  يف  األكيدة  اإلرادة  فيها  فتجلت    ،2011
الدستورية والتطلعات اجملتمعية، يف إطار منهاج عملي مشويل ينبين على االستمرارية يف استغالل 
الرتاكمات البناءة، والتفاعل اإلبداعي مع املتطلبات الدستورية والسياسية واالنتظارات االقتصادية 
واالجتماعية الوطنية، مع ما اقتضته املرحلة من مأسسة قنوات التواصل بني جملسي الربملان عن 
طريق إحداث جلنة التنسيق الربملانية، اليت حتقق على مستواها التوافق حول كيفية التدبري األمثل 
للمستجدات  املؤسسايت  بالتفعيل  املتسقة  تلك  املشرتكة، السيما  اإلسرتاتيجية  للقضايا  واألجنع 

الربملانية.  الدستورية 
النهج  سدادة  على  واضحة  داللة  لتدل  ودبلوماسيا،  ورقابيا  تشريعيا  احملققة  املنجزات  ولعل 
الذي سار عليه جملس املستشارين، والقائم على إدماج الربجمة والتخطيط ضمن املفاهيم املتداولة 
واملطبقة برملانيا، حبيث مت اعتماده كآلية تدبريية وأداة للتقييم والتقومي املستمر، وكمدخل إلقرار 
وسائل ونظم عمل تساير التحديات التأسيسية، والتحوالت اليت طبعت املشهد الربملاين ببالدنا، 
وقد كان لزاما يف خضم هذه املرحلة العمل على تكثيف اجملهودات، وتسريع وترية احلركية واألداء 
من أجل أن يسهم جملس املستشارين، يف حدود اختصاصاته الدستورية املنوطة به، يف إضفاء 

مزيد من املصداقية على العمل الربملاين، ملا فيه من تقوية للدميقراطية التمثيلية ببالدنا.
2009 و2015 تشكل باألكيد مرجعا  املمتدة زمنيا بني  وإمجاال، فتجربة جملس املستشارين 
للصرح  الصلبة  اللبنات  وضعت  أهنا  املستقبلية، حبكم  التشريعية  الواليات  به  ستهتدي  أساسيا 

املؤسسايت للمجلس ملا بعد الدستور املغريب لسنة 2011.





المالحق
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"إحصائيات حول احلصيلة التشريعية و الرقابية  "
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احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات

الئحة النصوص المصوت عليها 
خالل الوالية التشريعية 2015-2009

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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13 
 ًخـَق ابًواكةل 16.09مرشوغ كاهون زمق 

اًوظيَة ًخمنَة اًعاكاث املخجسذت واًيجاؿة 
 اًعاكِة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

14 
 ًخـَق ابًخلُِس 12.06مرشوغ كاهون 

 واًضِاذت ابملعاتلة واالإؾامتذ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

15 

 حتسج مبوجدَ 57.09مرشوغ كاهون زمق 
اًواكةل امللصتَة ٌَعاكة "اًرشنة املسٌلت 

 Moroccan Agency »"   اًضمس َة
For Solar Energy » 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

16 

 تًسخ ب حاكم 47.07مرشوغ كاهون زمق 
  اًعاذز 1.61.129اًؼِري اًرشًف زمق 

 سخمترب 25 )1382 من زتَؽ الآدص 25يف 
 .تدٌؼمي ب هواغ  اًيلي اًححصي (1962

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/27كصاءت  واحست  احلىومة 2008/07/15

17 
 ًليض 01.09مرشوغ كاهون زمق 

حساج  ".املؤسسة اًوظيَة ٌَمخاحف" ابإ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/27كصاءت  واحست 

18 

 ًوافق مبوجدَ 33.09مرشوغ كاهون زمق 
من حِر املحسب  ؿىل ثعسًق االثفاكِة 

 تني 2008 هومفرب 24املوكـة هباهوي يف 
املمَىة امللصتَة ومجِوزًة فِخيام الاصرتاهَة 

ًخجية الاسذواح اًرضًيب ومٌؽ اٍهتصة 
 .اجلحايئ يف مِسان اًرضائة ؿىل ادلذي

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/27كصاءت  واحست  احلىومة 2009/12/03

19 

 ًليض ابملوافلة 38.99مرشوغ كاهون زمق 
من حِر املحسب  ؿىل ثعسًق  االثفاكِـة 
ثضب ن احلفـاع ؿىل ظِؼوز املـاء املِاجصت 

لِـة  فًص ة املوكـة تالُاي - االإ ال وزو ب س ًَو
 1996 ب قسعس 15يف 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/27كصاءت  واحست  احلىومة 2009/12/03

20 

 ًوافق مبوجدَ من 03.09مرشوغ كاهون  
ىل  حِر املحسب  ؿىل اهضٌلم املمَىة امللصتَة اإ

اثفاكِة حتٍصص اًيلي اجلوي تني ادلول 
 ذٌسمرب 19اًـصتَة املوكـة تسمضق يف 

2004.  

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/27كصاءت  واحست  احلىومة 2009/12/03

21 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/27اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2010/01/21

22 

 ًوافق مبوجدَ 35.00مرشوغ كاهون زمق 
من حِر املحسب  ؿىل ثعسًق اثفاكِة 
ثب سسُس املؤسسة االإسالمِة ًخمنَة 

هومفرب 3اًلعاغ اخلاض املوكـة جبست يف 
1999.  

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/27كصاءت  واحست  احلىومة 2009/12/03

23 
 ٍمتم مبوجدَ 42.09مرشوغ كاهون زمق 

  املخـَق ابملاء10.95اًلاهون زمق 
ي  ذوزت ب جًص

2010 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/04/13كصاءت  واحست  احلىومة 2009/12/02

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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24 
 ثـسل مبوجدَ 08.09مرشوغ كاهون زمق 

 مبثاتة 70.03 من اًلاهون زمق 16املاذت 
 مسوهة ال رست

ي  ذوزت ب جًص
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/05/04كصاءت  واحست  احلىومة 2010/03/15

25 
حساج 52.09مرشوغ كاهون زمق   ًخـَق ابإ

ة  .اًواكةل اًوظيَة ًخمنَة ال حِاء اًححًص
ي  ذوزت ب جًص

2010 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/05/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/02

26 
  ًخـَق 22.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابملياظق احملمَة
ي  ذوزت ب جًص

2010 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/06/14اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2010/05/26

27 

متم 16.07مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 من 28مبوجدَ اًؼِري اًرشًف تخازخي 

( 1919 مازش 31 )1337جٌلذى اًثاهِـة 
ة  مبثاتة مسوهة اًخجازت اًححًص

ي  ذوزت ب جًص
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/06/14اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2010/05/27

28 

متم 19.07مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
مبوجدَ اًؼِري اًرشًف مبثاتة كاهون زمق 

 من صوال 27 اًعاذز يف 1.73.255
املخـَق تدٌؼمي  (1973 هومفرب 23 )1393

 .اًعَس اًححصي

ي  ذوزت ب جًص
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/05/26 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/06/14كصاءت  واحست 

29 
ي 26.09مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

ىل رشنة  ق واًخعسٍص اإ مىذة اًدسًو
 .مسامهة

ي  ذوزت ب جًص
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابل كَحَة  معاذكة 2010/06/15كصاءت  واحست  احلىومة 2010/03/15

30 
 ًليض تخلَري 44.08مرشوغ كاهون زمق 

ظالخ 12.96وحمتمي اًلاهون زمق   اًلايض ابإ
 اًلصط اًضـيب ٌَملصة

ي  ذوزت ب جًص
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/06/29كصاءت  واحست  احلىومة 2009/12/02

31 

 ًليض تخلَري 54.09مرشوغ كاهون زمق 
 552.67املصسوم املَيك مبثاتة كاهون زمق 

 17 )1388 من زمضان 26تخازخي 
املخـَق ابًلصط اًـلازي  (1968ذٌسمرب 

 .واًلصط اخلاض ابًحياء واًلصط اًفٌسيق

ي  ذوزت ب جًص
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/06/29كصاءت  واحست  احلىومة 2009/10/27

32 
 ًخـَق تخساتري 15.09مرشوغ كاهون زمق 

ة  .اذلاًة اًخجاًز
ي  ذوزت ب جًص

2010 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/07/06اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/02

33 
 ًخـَق ابس خـٌلل 22.10مرشوغ كاهون زمق 

ال هَاش واٌَفِفاث من اًحالسدِم اًلاتي 
وجِا  .ٌَخحَي ب و اًلاتي ٌَخحَي تًَو

ي  ذوزت ب جًص
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/07/06كصاءت  واحست  احلىومة 2010/06/23

34 
 ًخـَق مبؤسسة 08.10مرشوغ كاهون زمق 

ؾٌلل الاجامتؾَة ملوػفي  َلس اًساذش ًل 
 .ال من اًوظين

ي  ذوزت ب جًص
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/07/08 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/07/12كصاءت  واحست 

35 
 ًخـَق جهتَئة 25.10مرشوغ كاهون زمق 

 .واسدامثز موكؽ حبريت مازص َاك
ي  ذوزت ب جًص

2010 
مرشوغ 

كاهون 
2010/07/08 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/07/12كصاءت  واحست 

36 
 ًخـَق تخعفِة 31.09مرشوغ كاهون زمق 

 .2007مزياهَة اًس ية املاًَة 
ي  ذوزت ب جًص

2010 
مرشوغ 

كاهون 
2010/01/28 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/07/12كصاءت  واحست 

37 
 ًخـَق تخعفِة 61.09مرشوغ كاهون زمق 

 2008مزياهَة اًس ية املاًَة 
ي  ذوزت ب جًص

2010 
مرشوغ 

كاهون 
ابل كَحَة  معاذكة 2010/07/12كصاءت  واحست  احلىومة 2010/03/15

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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38 

 ًوافق مبوجدَ 01.10مرشوغ كاهون زمق 
من حِر املحسب  ؿىل ثعسًق اثفاكِة امللص 

 تني 2008 ًياٍص 30املوكـة ابًصابظ يف 
حىومة املمَىة امللصتَة واملسن واحلىوماث 

لِة    (CGLUA)احملََة املخحست االإفًص

ي  ذوزت ب جًص
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/07/12كصاءت  واحست  احلىومة 2010/03/18

39 

 ًوافق مبوجدَ 02.10مرشوغ كاهون زمق 
من حِر املحسب  ؿىل ثعسًق اثفاق امللص 

 تني 2009 ب نخوجص 24املوكؽ ابجلسًست يف 
حىومة املمَىة امللصتَة وامِلؤمتص اًوسازي 
ة  حول اًخـاون يف جمال  اًرثواث اًححًص

لِة املعةل ؿىل احملَط  تني ادلول االإفًص
 (هوهمافاث)ال ظَيس 

ي  ذوزت ب جًص
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/07/12كصاءت  واحست  احلىومة 2010/03/18

40 
 مبثاتة اًيؼام 18.09مرشوغ كاهون زمق 

 .ال سايس ًلصف اًعياؿة اًخلََسًة
ي  ذوزت ب جًص

2010 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/07/12اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2010/03/15

41 
 ًخـَق 11.08مرشوغ كاهون زمق 

ابًىواصف املس خـمةل ل قصاط اًدضرَط 
 .يف اجملخرب

ي  ذوزت ب جًص
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/24 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/07/12كصاءت  واحست 

42 
 ًخـَق ابًرتتَة 30.09مرشوغ كاهون زمق 

 .اًحسهَة واًصايضة
ي  ذوزت ب جًص

2010 
مرشوغ 

كاهون 
2010/07/08 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/07/13كصاءت  واحست 

43 
حساج 06.10مرشوغ كاهون زمق   ًخـَق ابإ

اًواكةل اًوظيَة ًخمنَة مٌاظق اًواحاث 
 .وجشص ال زاكن

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/07/15 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/10/19كصاءت  واحست 

44 
 ًخـَق تخحسًس 41.10مرشوغ كاهون زمق 

رشوظ ومساظص الاس خفاذت من ظيسوق 
 .اًخاكفي اًـائًل

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/11/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/11/10كصاءت  واحست 

45 

حساج 19.10مرشوغ كاهون زمق   ًليض ابإ
وثيؼمي مؤسسة احلسن اًثاين ٌَهنوط 

ابل ؾٌلل الاجامتؾَة ًفائست اًـامَني ابًلعاغ 
 .اًـمويم ٌَعحة

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/11/10اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2010/07/06

46 
 ًخـَق حبٌلًة 29.05مرشوغ كاهون زمق 

ب هواغ اًيحااتث واحلَواانث املخوحضة 
 .ومصاكدة الاجتاز فهيا

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/02 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/11/10اًلصاءت ال وىل 

47 
 ًخـَق ابملىذة 40.09مرشوغ كاهون زمق 

 اًوظين ٌَىِصابء واملاء اًعاحل ٌَرشة

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابل كَحَة  معاذكة 2010/11/10اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/02

48 
 ًليض تخحسًس 31.08مرشوغ كاهون زمق 

 .ثساتري ذلاًة املس هتسل

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/07/15 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/11/10كصاءت  واحست 

49 
حساج 59.09مرشوغ كاهون زمق   ًخـَق ابإ

اًواكةل امللصتَة ًخمنَة ال وضعة 
 .اٌَوجُسدِىِة

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/11/16اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2010/03/15

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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50 
 ًخـَق تعفة 44.10مرشوغ كاهون زمق 

 .(اًلعة املايل ٌدلاز اًحَضاء)

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/11/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/11/16كصاءت  واحست 

51 
حساج 38.09مرشوغ كاهون زمق   ًليض ابإ

 .اًواكةل اًوظيَة حملازتة ال مِة

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/11/23اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2010/07/06

52 
 ًخـَق تخِؽ 14.08مرشوغ كاهون زمق 

 .اًسمم ابدلةل

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/11/30اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2008/10/24

53 
حساج 52.09مرشوغ كاهون زمق   ًخـَق ابإ

ة  .اًواكةل اًوظيَة ًخمنَة ال حِاء اًححًص

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/11/30اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2010/10/14

54 
 ٌَس ية 43.10مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 .2011املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/11/15 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/12/15كصاءت  واحست 

55 

  تخلَري وحمتمي 50.05مرشوغ كاهون زمق
 اًعاذز 1.58.008اًؼِري اًرشًف زمق 

( 1958 فرباٍص 24 )1377 صـحان 4يف 
مبثاتة اًيؼام ال سايس اًـام ٌَوػَفة 

 .اًـمومِة

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2006/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/12/21كصاءت  واحست 

56 

 ًوافق مبوجدَ 14.10مرشوغ كاهون زمق 
من حِر املحسب  ؿىل املعاذكة ؿىل اثفاكِة 

لي ٌدلمع اًلاهوين  وضاء اًدسَِي االإفًص اإ
 12املوكـة من ظصف املمَىة امللصتَة يف 

 .2008سخمترب 

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/12/21كصاءت  واحست  احلىومة 2010/07/06

57 

 ًوافق مبوجدَ 30.10مرشوغ كاهون زمق 
من حِر املحسب  ؿىل اهضٌلم املمَىة امللصتَة 

لي ٌَخعسٍص  وضاء اًحيم االإفًص ىل اثفاكِة اإ اإ
املوكـة  (افٍصىسمحاهم)والاس خرياذ 

 .1993 ماي 8تب تَسجان يف 

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/12/21كصاءت  واحست  احلىومة 2010/11/02

58 

متم 07.10مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 12مبوجدَ اًؼِري اًرشًف اًعاذز يف 

ي 11 )1340صـحان  ثضب ن  (1922 ب جًص
ة  .اًعَس يف املَاٍ اًرًب

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/12/21اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2010/07/06

59 

 ًوافق مبوجدَ 31.10مرشوغ كاهون زمق 
من حِر املحسب  ؿىل ثعسًق االثفاكِة 

 تني 2010 ًوهَو 22املوكـة ابًصابظ يف 
ًٍصيسا ًخجية الاسذواح  املمَىة امللصتَة واإ
اًرضًيب ومٌؽ اٍهتصة اًرضًيب يف مِسان 

 .اًرضائة ؿىل ادلذي

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/12/21كصاءت  واحست  احلىومة 2010/11/02

60 
 ًخـَق تدمتمي 09.09مرشوغ كاهون زمق 

 .ٍلوؿة اًلاهون اجليايئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/04/21 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/01/18كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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61 

 ًخـَق تخلَري 13.10مرشوغ كاهون زمق 
وحمتمي ٍلوؿة اًلاهون اجليايئ املعاذق ؿَََ 

 28 تخازخي 1.59.413ابًؼِري اًرشًف 
 هومفرب 26 ) 1382من جٌلذى الآدصت 

 املخـَق 22.01واًلاهون زمق  (1962
ابملسعصت اجليائَة اًعاذز تدٌفِشٍ اًؼِري 

 من 25 تخازخي 1.02.255اًرشًف زمق 
واًلاهون  (2002 ب نخوجص 3 )1423زجة 

 املخـَق مباكحفة قسي ال موال 43.05زمق 
اًعاذز تدٌفِشٍ اًؼِري اًرشًف زمق 

 من زتَؽ ال ول 28 تخازخي 1.07.79
ي 17 )1428  (.2007 ب جًص

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/12/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/01/18كصاءت  واحست 

62 
 تدمتمي اًلاهون 16.10مرشوغ كاهون زمق 

ة53.95زمق  حساج حمامك جتاًز  . اًلايض ابإ

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/11/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/01/18كصاءت  واحست 

63 

ًلاء اًؼِري  ىل اإ ملرتخ كاهون ٍصيم اإ
 1.74.339اًرشًف مبثاتة كاهون زمق 

حساج وثيؼمي حمامك ادلاؿاث  املخـَق ابإ
 .وامللاظـاث وحتسًس ادذعاظاهتا

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

ملرتخ 
كاهون 

2010/07/14 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2011/01/18كصاءت  واحست 

64 

 تخلَري وحمتمي 03.10مرشوغ كاهون زمق 
حساج 73.00اًلاهون زمق   اًلايض ابإ

وثيؼمي مؤسسة َلس اًساذش ٌَهنوط 
ن  .ابل ؾٌلل الاجامتؾَة ٌَرتتَة واًخىٍو

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/07/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/01/18كصاءت  واحست 

65 

 ًليض تًسخ 45.09مرشوغ كاهون زمق 
 من زتَؽ 16اًؼِري اًرشًف اًعاذز يف 

صب ن ة (1954 ذجٌرب 13)1374اًثاين 
 .مثن اًىِصابء 

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

2010/12/23 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/01/18كصاءت  واحست 

66 

 ًليض تخلَري 24.10مرشوغ كاهون زمق 
 املخـَؼق ثرشنة 5.96وحمتمي اًلاهؼون زمق 

اًخضامن ورشنة اًخوظَة اًخس َعة 
ورشنة اًخوظَة ابل سِم واًرشنـة  راث 

 .املسؤوًَة احملسوذت ورشنة احملاظة

ذوزت 
ب نخوجص 
2010 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/01/18كصاءت  واحست  احلىومة 2010/10/29

67 
 ًخـَق تدٌؼمي 12.11مرشوغ كاهون زمق 

 .مصاجـة اس خثٌائَة ٌَواحئ الاهخزاتَة اًـامة
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

كاهون 
2011/05/03 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/05/05كصاءت  واحست 

68 

ىل ثـسًي املاذت   44ملرتخ كاهون ٍصيم اإ
 ظاذز 1.02.296من اًؼِري اًرشًف زمق 

( 2002ب نخوجص ) 1423 من زجة 25يف 
 مبثاتة مسوهة 65.00تدٌفِش اًلاهون زمق 

 .اًخلعَة اًعحَة ال ساس َة

ي  ذوزت ب جًص
2011 

ملرتخ 
كاهون 

2011/01/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/05/05كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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69 

 ًوافق مبوجدَ 06.11مرشوغ كاهون زمق 
من حِر املحسب  ؿىل ثعسًق اًيؼام 

ال سايس ٌَمصنز اًـصيب ٌَوكاًة من ب دعاز 
اًزالسل واًىوازج اًعحَـَة ال دصى املوكؽ 

 .2004 مازش 4ابًلاُصت يف 

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/05/05كصاءت  واحست  احلىومة 2011/04/21

70 

 ًوافق مبوجدَ 54.10مرشوغ كاهون زمق 
من حِر املحسب  ؿىل ثعسًق جصوثوهول 
فة اًخفضَََة اخلاظة تيؼام  دعة اًخـًص

ة فامي تني ادلول ال ؾضاء  ال فضََاث اًخجاًز
خاش"يف مٌؼمة املؤمتص االإساليم  " جًص

وجصوثوهول كواؿس املًضب  اخلاظة تيؼام 
ة فامي تني ادلول ال ؾضاء  ال فضََاث اًخجاًز

يف مٌؼمة املؤمتص االإساليم اٌرلٍن وكـت 
ؿَهيٌل املمَىة امللصتَة ذالل اهـلاذ ادلوزت 

سعيحول من 24 ىل 20 ٌَىومس َم ابإ  اإ
 .2008 ب نخوجص 24

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/05/05كصاءت  واحست  احلىومة 2011/04/21

71 
 ًخـَق تخساتري 15.09مرشوغ كاهون زمق 

ة  .اذلاًة اًخجاًز
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/05/05اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2011/01/19

72 
 ًخـَق تيلي 30.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًحضائؽ اخلعريت ؿرب اًعصق
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/05/05اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2011/01/19

73 

حساج 19.10مرشوغ كاهون زمق   ًليض ابإ
وثيؼمي مؤسسة احلسن اًثاين ٌَهنوط 

ابل ؾٌلل الاجامتؾَة ًفائست اًـامَني ابًلعاغ 
 .اًـمويم ٌَعحة

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/05/05اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2011/01/19

74 
 ًخـَق تخِؽ 14.08مرشوغ كاهون زمق 

 .اًسمم ابدلةل
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/05/05اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2011/01/19

75 

 ًوافق مبوجدَ 23.10مرشوغ كاهون زمق 
من حِر املحسب  ؿىل ثعسًق االثفاكِة 

 تني 2010 ماي 11املوكـة ابًصابظ يف 
املمَىة امللصتَة ومجِوزًة ملسوهَا ًخجية 
الاسذواح اًرضًيب ومٌؽ اٍهتصة اًرضًيب 

 .يف مِسان اًرضائة ؿىل ادلذي

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2011/01/06 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/05/05كصاءت  واحست 

76 
 ًخـَق ابملـاجلة 15.11مرشوغ كاهون زمق 

املـَوماثَة ًضحط اٌَواحئ الاهخزاتَة اًـامة 
 .تـس مصاجـهتا تعفة اس خثٌائَة 

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/05/24 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/05/25كصاءت  واحست 

77 
ظاز زمق  ًخـَق 34.09مرشوغ كاهون اإ

 .ابمليؼومة اًعحَة وتـصط اًـالجاث
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

ظاز  كاهون اإ
2010/06/15 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/05/25كصاءت  واحست 

78 
 ًليض تخلَري 10.11مرشوغ كاهون زمق 

 من ٍلوؿة اًلاهون 517وحمتمي اًفعي 
 .اجليايئ

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/06/07كصاءت  واحست  احلىومة 2011/05/24

79 
 ًليض تدمتمي 59.10مرشوغ كاهون زمق 

س 24.96اًلاهون زمق   املخـَق ابًرًب
 .واملواظالث

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/05/18 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/06/07كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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80 
حساج 59.09مرشوغ كاهون زمق   ًخـَق ابإ

اًواكةل امللصتَة ًخمنَة ال وضعة 
 .اٌَوجُسدِىِة

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/06/07اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2011/05/18

81 

 ٍمتم مبوجدَ 04.11مرشوغ كاهون زمق 
 اًعاذز 1.58.008اًؼِري اًرشًف زمق 

( 1958 فرباٍص 24 )1377 صـحان 4يف 
مبثاتة اًيؼام ال سايس اًـام ٌَوػَفة 

 .اًـمومِة

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/05/18 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/06/07كصاءت  واحست 

82 
 ًخـَق  ابًيجاؿة 47.09مرشوغ كاهون زمق 

 اًعاكِة
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/06/14اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2010/03/29

83 
 مبثاتة اًيؼام 18.09مرشوغ كاهون زمق 

 .ال سايس ًلصف اًعياؿة اًخلََسًة
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/06/14اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2011/05/18

84 
 ًخـَق حبٌلًة 29.05مرشوغ كاهون زمق 

ب هواغ اًيحااتث واحلَواانث املخوحضة 
 .ومصاكدة الاجتاز فهيا

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابل كَحَة  معاذكة 2011/06/14اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2011/05/03

85 

متم 07.10مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 12مبوجدَ اًؼِري اًرشًف اًعاذز يف 

ي 11 )1340صـحان  ثضب ن  (1922 ب جًص
ة  .اًعَس يف املَاٍ اًرًب

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/05/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/06/14اًلصاءت اًثاهَة 

86 

 تخلَري وحمتمي 20.10مرشوغ كاهون زمق 
 املخـَق ابملوائن 15.02اًلاهون زمق 

حساج اًواكةل اًوظيَة ٌَموائن ورشنة  وابإ
 .اس خلالل املوائن

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/06/14كصاءت  واحست  احلىومة 2011/04/08

87 
حساج 39.09مرشوغ كاهون زمق   ًليض ابإ

ؾٌلل  وثيؼمي املؤسسة احملمسًة ًل 
 .الاجامتؾَة ًلضات وموػفي اًـسل

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابل كَحَة  معاذكة 2011/07/05كصاءت  واحست  احلىومة 2011/05/12

88 
ملرتخ كاهون ًليض تخـسًي اًفعول  

 من كاهون 431- 63- 39- 38- 32-37
 .املسعصت املسهَة

ي  ذوزت ب جًص
2011 

ملرتخ 
كاهون 

2011/05/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/05كصاءت  واحست 

89 
 ًخـَق ابًَِئاث 38.10مرشوغ كاهون زمق 

 .تني املِيَة ٌَفالحة واًعَس  اًححصي
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/05كصاءت  واحست  احلىومة 2011/04/08

90 
حساج 38.09مرشوغ كاهون زمق   ًليض ابإ

 .اًواكةل اًوظيَة حملازتة ال مِة
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/05اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2011/05/25

91 
  ًخـَق 39.10مرشوغ كاهون زمق 

 .ابًخجمَؽ اًفاليح
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/05كصاءت  واحست  احلىومة 2011/04/08

92 
 ًخـَق حبؼص 36.09مرشوغ كاهون زمق 

هخاح وختٍزن واس خـٌلل  اس خحساج واإ
ا  .ال سَحة اًىميَائَة وثسمرُي

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/06/06 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست 

93 
 ًخـَق ابل من 33.10مرشوغ كاهون زمق 

واًسالمة يف ا�اًني اًيووي واالإصـاؾي 
حساج اًواكةل امللكفة مبصاكدهتٌل  .وابإ

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست  احلىومة 2011/04/21

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات



287

10 
 

94 
 تخلَري وحمتمي 36.10مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق ابملسعصت 22.01اًلاهون زمق 
 .اجليائَة

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/07/06 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست 

95 

 تخلَري وحمتمي 35.10مرشوغ كاهون زمق 
كاهون املسعصت املسهَة نٌل ظاذق ؿَََ 

اًؼِري اًرشًف مبثاتة كاهون زمق 
 من زمضان 11 اًعاذز يف 1.74.447
 (.1974 سخمترب 28 )1394

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/07/06 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست 

96 
 ًخـَق تدٌؼمي 42.10مرشوغ كاهون زمق 

 .كضاء اًلصة وحتسًس ادذعاظاثَ
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

كاهون 
2011/07/06 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست 

97 

متم 34.10مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
اًؼِري اًرشًف مبثاتة كاهون زمق 

 من جٌلذى الآدصت 24 تخازخي 1.74.338
َو 15 )1394 املخـَق ابًخيؼمي  (1974 ًًو

 .اًلضايئ ٌَممَىة

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/07/06 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست 

98 

 ًخـَق تدٌؼمي 13.08مرشوغ كاهون زمق 
اًـالكاث اًخـاكسًة تني املىصي واملىرتي 
ٌَمحالث املـست ٌَسىىن ب و ًالس خـٌلل 

 .املِين

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2010/01/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست 

99 

 ًليض تخلَري 12.10مرشوغ كاهون زمق 
 1.59.301وحمتمي اًؼِري اًرشًف زمق 

 27 )1379 من زتَؽ الآدص 24اًعاذز يف 
يف ثب سُس ظيسوق وظين  (1959ب نخوجص 

 .ٌَخلاؿس واًخب مني

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست  احلىومة 2011/04/13

100 
 ًليض تخلَري 53.10مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق 18.97وحمتمي اًلاهون زمق 
 .ابًسَفاث اًعلريت

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست  احلىومة 2011/04/13

101 

 ًليض تخلَري 43.09مرشوغ كاهون زمق 
وحمتمي اًؼِري اًرشًف املـخرب مبثاتة كاهون 

 زتَؽ الآدص 4 اًعاذز يف 1.93.211زمق 
املخـَق  (1993 سخمترب 21 )1414

 .تحوزظة اًلمي

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/01/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست 

102 
 تخلَري وحمتمي 21.10مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق ابملصاكدة املاًَة 69.00اًلاهون زمق 
َئاث ب دصى آث اًـامة ُو  .ٌدلوةل ؾن املًضب

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/01/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست 

103 
 ٍمتم مبوجدَ 32.10مرشوغ كاهون زمق

 . املخـَق مبسوهة اًخجازت15.95اًلاهون زمق 
ي  ذوزت ب جًص

2011 
مرشوغ 

كاهون 
2011/07/06 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست 

104 

 ًخـَق ثسالمة 24.09مرشوغ كاهون زمق 
امليخوجاث واخلسماث وتدمتمي اًؼِري 

 زمضان 9اًرشًف اًعاذز يف 
مبثاتة كاهون (1913اقسعس 12)1331

 .الاًزتاماث واًـلوذ

ي  ذوزت ب جًص
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/07/06 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/07/12كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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105 
 ًخـَق تخجسًس 36.11مرشوغ كاهون زمق

اٌَواحئ الاهخزاتَة اًـامة وضحعِا تـس 
دضاؾِا ٌَمـاجلة املـَوماثَة  .اإ

ادلوزت 
االإس خثٌائَة 

 ص خًرب
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/09/14 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2011/09/16كصاءت  واحست 

106 
 ًليض تخحسًس 30.11مرشوغ كاهون زمق

رشوظ وهَفِاث املالحؼة املس خلةل 
 .واحملاًست ًالهخزاابث

ادلوزت 
االإس خثٌائَة 

 ص خًرب
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/09/14 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2011/09/16كصاءت  واحست 

107 
 ًخـَق  ابًيجاؿة 47.09مرشوغ كاهون زمق 

 اًعاكِة

ادلوزت 
االإس خثٌائَة 

 ص خًرب
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/09/21اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2011/07/20

108 
 ًخـَق ابملىذة 40.09مرشوغ كاهون زمق 

 اًوظين ٌَىِصابء واملاء اًعاحل ٌَرشة

ادلوزت 
االإس خثٌائَة 

ب نخوجص 
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/09/21اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2011/07/14

109 
 ًخـَق 27.11مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 مبجَس اًيواة

ادلوزت 
االإس خثٌائَة 

 ص خًرب
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2011/09/30 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2011/10/05كصاءت  واحست 

110 

 ًليض تخلَري 37.10مرشوغ كاهون زمق 
 املخـَق ابملسعصت 22.01وحمتمي اًلاهون زمق 

اجليائَة، يف صب ن حٌلًة اًضحااي واًضِوذ 
واخلرباء واملحَلني، فامي خيط جصامئ اًصصوت 

ا  .والادذالش واس خلالل اًيفور وكرُي

ادلوزت 
االإس خثٌائَة 

 ص خًرب
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/07/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/10/05كصاءت  واحست 

111 

متم 16.11مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 اًعاذز يف 011.71مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ذٌسمرب 30 ) 1391 من ري اًلـست 12
احملسج ًيؼام املـاصاث املسهَة  (1971

 من 12 اًعاذز يف 013.71واًلاهون زمق 
( 1971 ذٌسمرب 30)1391ري اًلـست 

ة  .احملسج  ًيؼام املـاصاث اًـسىًص

ادلوزت 
االإس خثٌائَة 

 ص خًرب
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/07/13 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/10/05كصاءت  واحست 

112 
 ًخـَق 29.11مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 ابل حزاة اًس َاس َة

ادلوزت 
االإس خثٌائَة 

 ص خًرب
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2011/10/07 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2011/10/12كصاءت  واحست 

113 
 ًليض تخلَري 35.11مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق ابملسعصت 22.01وحمتمي اًلاهون زمق 
 اجليائَة

ادلوزت 
االإس خثٌائَة 

 ص خًرب
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/10/07 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/10/12كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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114 

متم مبوجدَ اًلاهون زمق  ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 املخـَق تخجسًس اٌَواحئ الاهخزاتَة 36.11

دضاؾِا ٌَمـاجلة  اًـامة وضحعِا تـس اإ
 .املـَوماثَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

ملرتخ 
كاهون 

2011/10/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/10/17كصاءت  واحست 

115 

 ًخـَق مبحمكة 58.11مرشوغ كاهون زمق 
اًيلغ، ًلري مبوجدَ اًؼِري اًرشًف زمق 

 زتَؽ ال ول 2 اًعاذز يف 1.57.223
ثضب ن ا�َس  (1957 سخمترب27 )1377

 .ال ؿىل

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/10/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/10/17كصاءت  واحست 

116 
 ٍمتم مبوجدَ 08.08مرشوغ كاهون زمق 

حساج 33.01اًلاهون زمق   اًلايض ابإ
 .املىذة اًوظين ٌََِسزواكزتوزاث واملـاذن

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/10/25كصاءت  واحست  احلىومة 2008/07/14

117 
 ًخـَق 26.10مرشوغ كاهون زمق 

غ ؾن حواذج اًضلي  .ابًخـًو

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/10/25كصاءت  واحست  احلىومة 2011/01/06

118 
 ًخـَق 59.11مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 .ابهخزاة ب ؾضاء جماًس ادلاؿاث اًرتاتَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2011/10/18 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/10/25كصاءت  واحست 

119 
 ًخـَق 28.11مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 .مبجَس املسدضاٍزن

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2011/10/18 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/10/25كصاءت  واحست 

120 

 ًخـَق ابٌَواحئ 57.11مرشوغ كاهون زمق 
الاهخزاتَة اًـامة ومعََاث الاس خفذاء 

واس خـٌلل وسائي االثعال اًسمـي 
اًحرصي اًـمومِة ذالل اذلالث 

 .الاهخزاتَة والاس خفذائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/10/20 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/10/25كصاءت  واحست 

121 

متم 14.07مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 9مبلذضاٍ اًؼِري اًرشًف اًعاذز يف 

( 1913 ب قسعس 12)1331زمضان 
 .املخـَق ابًخحفِغ اًـلازي

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/10/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/11/01كصاءت  واحست 

122 

ملرتخ كاهون ًليض تخلَري وحمتمي اًؼِري 
 1.72.184اًرشًف مبثاتة كاهون زمق 

 27 )1392 من جٌلذى الآدصت 15تخازخي 
َوس  املخـَق تيؼام اًضٌلن  (1972ًًو

 .الاجامتؾي نٌل مت ثلَرٍي وحمتميَ

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

ملرتخ 
كاهون 

2011/07/06 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/11/01كصاءت  واحست 

123 
 ًخـَق تدٌؼمي 32.09مرشوغ كاهون زمق 

 .همية اًخوزَق

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2010/07/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/11/15كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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124 

 تخلَري وحمتمي 34.11مرشوغ كاهون زمق 
 من 12  اًعاذز يف 012.71اًلاهون زمق 
( 1971 ذٌسمرب 30 )1391ري اًلـست 

احملسذت مبوجدَ اًسن اًيت جية ب ن حيال 
فهيا ؿىل اًخلاؿس موػفو وب ؾوان ادلوةل 

واًحدلايث واملؤسساث اًـامة امليرصظون 
يف هؼام املـاصاث املسهَة واًلاهون زمق 

ىل 05.89  احملسذت مبوجدَ اًسن اًيت حيال اإ
اًخلاؿس ؾيس تَوقِا املس خزسمون 

امليرصظون يف اًيؼام ادلاؾي مليح زواثة 
 .اًخلاؿس

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/10/20 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/11/15كصاءت  واحست 

125 
 ًخـَق مبسوهة 39.08مرشوغ كاهون زمق 

 .احللوق اًـًَِة

ذوزت 
ب نخوجص 
2011 

مرشوغ 
كاهون 

2011/07/20 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2011/11/15كصاءت  واحست 

126 
 ٌَس ية 22.12مرشوغ كاهون املاًَة زمق  

 .2012املاًَة 
ي  ذوزت ب جًص

2012 
مرشوغ 

كاهون 
2012/04/12 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2012/05/11كصاءت  واحست 

127 
 ًخـَق 02.12مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

ابًخـَني يف املياظة اًـََا ثعحَلا ل حاكم 
 . من ادلس خوز92 و 49اًفعَني 

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2012/05/09 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2012/05/29اًلصاءت ال وىل  

128 
 ًخـَق ابًخجمَؽ 04.12مرشوغ كاهون زمق 

 .اًفاليح
ي  ذوزت ب جًص

2012 
مرشوغ 

كاهون 
2012/05/22 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/06/12كصاءت  واحست 

129 
 ًخـَق ابًَِئاث 03.12مرشوغ كاهون زمق 

 .تني املِيَة ٌَفالحة واًعَس اًححصي
ي  ذوزت ب جًص

2012 
مرشوغ 

كاهون 
2012/05/22 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2012/06/12كصاءت  واحست 

130 
 املخـَق 40.12مرشوغ كاهون زمق  

 .ابملسزسة احلسًِة ًل صلال اًـمومِة
ي  ذوزت ب جًص

2012 
مرشوغ 

كاهون 
2012/06/12 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/06/19كصاءت  واحست 

131 
 ٍمتم مبلذضاٍ 14.12مرشوغ كاهون زمق 

 من كاهون املسعصت 375 و50اًفعالن 
 .املسهَة

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/05/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/07/03كصاءت  واحست 

132 
 ًخـَق 02.12مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

ابًخـَني يف املياظة اًـََا ثعحَلا ًل حاكم 
 . من ادلس خوز92 و 49اًفعَني 

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2012/06/28 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/07/03مالمئة 

133 

 تخلَري وحمتمي 09.12مرشوغ كاهون زمق 
 املخـَق تدٌؼمي كضاء 42.10اًلاهون زمق 

اًلصة وحتسًس ادذعاظاثَ اًعاذز تدٌفِشٍ 
 اًعاذز 1.11.151اًؼِري اًرشًف زمق 

اقسعس 17 )1432 من زمضان 16يف 
2011.) 

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/05/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/07/03كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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134 

 ًوافق مبوجدَ 28.12مرشوغ كاهون زمق 
 13ؿىل االثفاق املوكؽ تربوهس َي يف 

 ؿىل صلك ثحاذل زسائي 2010ذٌسمرب 
مربم تني املمَىة امللصتَة و الاحتاذ ال وزيب 

خبعوض االإجصاءاث املضرتنة ًخحٍصص 
اًسوق يف جمال امليخجاث اًفالحِة و 
امليخجاث اًفالحِة املعيـة وال سٌلك 

ومٌخجاث اًعَس اًححصي و خبعوض 
غ اًربوثوهوالث زمق  ثـًو

ومَحلاهتا ونشزل حول اًخلَرياث 3و2و1
املخوسعي -املسذةل ؿىل االثفاق ال وزويب

املؤسس ًرشانة تني املمَىة امللصتَة من 
هجة وا�موؿاث ال وزتَة وادلول ال ؾضاء 

 .هبا من هجة ب دصى

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/06/29 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/07/10كصاءت  واحست 

135 

 ًوافق مبوجدَ 20.10مرشوغ كاهون زمق 
َة ذلاًة مجَؽ ال صزاض  ؿىل االثفاكِة ادلًو
من الادذفاء اًلرسي، املـمتست من ظصف 

وزك يف  ادلـَة اًـامة ًل مم املخحست تًًِو
 .2006ذٌسمرب 20

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/06/29 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/07/10كصاءت  واحست 

136 
 ًلري مبوجدَ 23,12مرشوغ كاهون زمق 

  املخـَق تخستري 28.00اًلاهون زمق 
 .اًيفاايث واًخزَط مهنا

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/06/13 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/07/17كصاءت  واحست 

137 

 ًليض 36.12مرشوغ كاهون زمق 
ابملعاذكة ؿىل املصسوم تلاهون 

 من زتَؽ 22 اًعاذز يف 2.12.125زمق
املخـَق  (2012 مازش 15 )1433الآدص 

توكف اسدِفاء زمس الاس خرياذ املفصوط 
 .ؿىل اًضـري

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملعاذكة 
ؿىل مصسوم 

تلاهون 

2012/06/29 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/08/07كصاءت  واحست 

138 

 ًليض 35.12مرشوغ كاهون زمق 
 2.12.72ابملعاذكة ؿىل املصسوم تلاهون زمق

 7 )1433من زتَؽ الآدص 14اًعاذز يف 
املخـَق جمتسًس وكف  (2012مازش 

اسدِفاء زمس الاس خرياذ املفصوط ؿىل 
 .اًلمح اٌَني واًلمح اًعَة

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملعاذكة 
ؿىل مصسوم 

تلاهون 

2012/06/29 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/08/07كصاءت  واحست 

139 
 ًخـَق تدٌؼمي 05.12مرشوغ كاهون زمق 

 .همية املصصس اًس َايح
ي  ذوزت ب جًص

2012 
مرشوغ 

كاهون 
2012/06/29 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/08/07كصاءت  واحست 

140 
 ًخـَق 01.12مرشوغ كاهون زمق 

ني  ابًضٌلانث ال ساس َة املميوحة ٌَـسىًص
 .ابًلواث املسَحة املَىِة

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/07/25 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/08/07كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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141 

 ًليض 27.12مرشوغ كاهون زمق 
ابملعاذكة ؿىل املصسوم تلاهون زمق 

 من زتَؽ الآدص 22 اًعاذز يف 2.12.88
تخعحَق املاذت  (2012 مازش 15 )1433
 28.11 من اًلاهون اًخيؼميي زمق 98

 .املخـَق مبجَس املسدضاٍزن

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملعاذكة 
ؿىل مصسوم 

تلاهون 

2012/06/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/08/07كصاءت  واحست 

142 

 ًوافق مبوجدَ 47.12مرشوغ كاهون زمق 
 ثضب ن املـاًري ادلهَا 102ؿىل االثفاكِة زمق 

 28ٌَضٌلن الاجامتؾي املـمتست جبيَف يف 
 ذالل ادلوزت اخلامسة 1952ًوهَو 

ٌَمؤمتص اًـام مليؼمة اًـمي  (35)واًثالزني 
َة  .ادلًو

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/08/07كصاءت  واحست  احلىومة 2012/06/23

143 

 ًوافق مبوجدَ 07.12مرشوغ كاهون زمق 
ة املوكؽ  ؿىل اثفاق ثضب ن اخلسماث اجلًو

 تني حىومة 2011 سخمترب 26ابًصابظ يف 
- املمَىة امللصتَة وحىومة مجِوزاي قًَِا
 .تُساو وؿىل مَحق اًعصق املصفق تَ

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/06/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/08/07كصاءت  واحست 

144 

 ًوافق مبوجدَ 21.12مرشوغ كاهون زمق 
 ثضب ن مٌؼٌلث 141ؿىل االثفاكِة زمق 

فِني وذوزُا يف اًخمنَة  اًـٌلل اًًص
 املـمتست 1975الاكذعاذًة والاجامتؾَة، 

 ذالل ادلوزت 1975 ًوهَو 4جبيَف يف 
ٌَمؤمتص اًـام مليؼمة اًـمي  (60)اًس خني 

َة  .ادلًو

ي  ذوزت ب جًص
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/08/07كصاءت  واحست  احلىومة 2012/06/23

145 
حساج 58.12مرشوغ كاهون زمق   ًليض ابإ

 .املىذة اًوظين ًالسدضازت اًفالحِة

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/08/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/11/13كصاءت  واحست 

146 
هخاح 39.12مرشوغ كاهون زمق   ًخـَق ابالإ

ويج ٌَميخوجاث اًفالحِة واملائَة  .اًحًَو

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/08/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/11/13كصاءت  واحست 

147 
 ًخـَق تخعفِة 37.12مرشوغ كاهون زمق 

 .2009مزياهَة اًس ية املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/07/25 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/11/13كصاءت  واحست 

148 
 ًليض تخلَري 41.12مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق 18.97وحمتمي اًلاهون زمق 
 .ابًسَفاث اًعلريت

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/11/12 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2012/12/04كصاءت  واحست 

149 

 ًخـَق تسؾوت 44.12مرشوغ كاهون زمق 
ىل الانخخاة وابملـَوماث املعَوتة  ادلِوز اإ

ة واًَِئاث اًيت  ىل ال صزاض املـيًو اإ
ىل الانخخاة يف ب سِمِا ب و  ثسؾو ادلِوز اإ

 .س يساهتا

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/11/12 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2012/12/04كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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150 
كصاط 45.12مرشوغ كاهون زمق   ًخـَق ابإ

 .اًس يساث

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/11/12 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2012/12/04كصاءت  واحست 

151 
 ٌَس ية 115.12مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 .2013املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/11/25 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2012/12/25كصاءت  واحست 

152 

 ًوافق مبوجدَ 31.12مرشوغ كاهون زمق 
ة املوكؽ  ؿىل االثفاق ثضب ن اخلسماث اجلًو

 تني حىومة 2011 ماي 25ابًصابظ يف 
املمَىة امللصتَة وحىومة ادلِوزًة 

 .االإسالمِة املوزًخاهَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/08/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/08كصاءت  واحست 

153 

 ًوافق مبوجدَ 34.12مرشوغ كاهون زمق 
 ًوهَو 23ؿىل االثفاق املوكؽ ابًصابظ يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2011
رسي ثضب ن اًيلي  وا�َس اًفِسزايل اًسٌو

 .اجلوي امليخؼم

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/08/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/08كصاءت  واحست 

154 
 ًوافق مبوجدَ 33.12مرشوغ كاهون زمق 

ؿىل ثـسًي اثفاكِة اذلاًة املاذًة ٌَمواذ 
َو 8اًيووًة املوكؽ تفَِيا يف   .2005 ًًو

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/11/12 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/08كصاءت  واحست 

155 

 ًوافق مبوجدَ 06.12مرشوغ كاهون زمق 
َة ٌَعاكة  ؿىل اًيؼام ال سايس ٌَواكةل ادلًو

يا)املخجسذت  ًٍص  ًياٍص 26املوكؽ تحون يف  (اإ
2009. 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/11/12 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/08كصاءت  واحست 

156 

ًلاء 120.12مرشوغ كاهون زمق   ًخـَق ابإ
اًزايذاث واًلصاماث واذلؿائص وظوائص 

اًخحعَي املخـَلة ابًصسوم واحللوق 
واملساٌُلث وال اتوى املس خحلة ًفائست 

 .ادلاؿاث واًـٌلالث وال كاًمي واجلِاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/08كصاءت  واحست  احلىومة 2012/10/25

157 
 ًليض تخلَري 138.12مرشوغ كاهون زمق 
 املخـَق تيؼام 46.02وحمتمي اًلاهون زمق 

 .اًخحف اخلام واًخحف املعيؽ

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/12/28 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/08كصاءت  واحست 

158 
حساج 82.12مرشوغ كاهون زمق   ًليض ابإ

مؤسسة ال ؾٌلل الاجامتؾَة ًفائست "وثيؼمي 
 ".موػفي وسازت الاكذعاذ واملاًَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/15اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2012/11/19

159 
 ٍمتم مبوجدَ 83.12مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق ابملصانز 37.80اًلاهون زمق 
 .االإسدضفائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/15كصاءت  واحست 

160 
 ًخـَق ابًيؼام 38.12مرشوغ كاهون زمق 

ال سايس ًلصف اًخجازت واًعياؿة 
 .واخلسماث

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/08/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/22كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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161 
ىل ثـسًي وحمتمي  ملذؼؼؼصخ كاهون ٍصيم اإ

 . من اًلاهون اجليايئ475اًفعي 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

ملرتخ 
كاهون 

2012/03/22 
جمَس 

 املسدضاٍزن
ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/22كصاءت  واحست 

162 
ىل ثـسًي املاذت   20ملذؼؼؼصخ كاهون ٍصيم اإ

 مبثاتة مسوهة 70.03من اًلاهون زمق 
 .ال رست

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

ملرتخ 
كاهون 

2010/11/23 
جمَس 

 املسدضاٍزن
ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/22كصاءت  واحست 

163 
ملذؼؼصخ كاهون تخحسًس اًيؼام ال سايس 

اخلاض مبوػفــاث وموػفؼؼؼي جمَس 
 .اًيواة

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

ملرتخ 
كاهون 

2013/01/09 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/29كصاءت  واحست 

164 
 ًخـَق ابًَِئة 08.12مرشوغ كاهون زمق 

 .اًوظيَة ٌَعحُداث وال ظحاء

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2012/07/18 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/01/29كصاءت  واحست 

165 
ملرتخ كاهون تخحسًس اًيؼام ال سايس 

اخلاض مبوػفاث وموػفي جمَس 
 .املسدضاٍزن

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

ملرتخ 
كاهون 

2012/10/05 
جمَس 

 املسدضاٍزن
ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/05كصاءت  واحست 

166 
 ًخـَق ابًَِئة 43.12مرشوغ كاهون زمق 

 .امللصتَة ًسوق اًصسامِي

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2013/01/28 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

167 

متم 119.12مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق تدسًِس ادلًون 33.06اًلاهون زمق 

 املخـَق تـمََاث 24.01واًلاهون زمق 
 .الاس خحفاع

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

2013/01/28 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

168 
 تخلَري املاذت 143.12مرشوغ كاهون زمق 

 مبثاتة مسوهة 65.00 من اًلاهون زمق 44
 .اًخلعَة اًعحَة ال ساس َة

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست  احلىومة 2013/01/28

169 

 ًوافق مبوجدَ 73.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاكِة املـسةل ٌَخـاون اًـصيب يف 

جمال ثيؼمي وجس َري معََاث االإكازة، 
 .2009 سخمترب 9املوكـة ابًلاُصت يف 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

170 

 ًوافق مبوجدَ 63.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق واًربوثوهول اًخعحَلي املوكـني 

 تني حىومة 2012 مازش 19تب هلصت يف 
املمَىة امللصتَة وحىومة مجِوزًة حصهَا 
ثضب ن اًيلي اًعصيق ادلويل ٌَمسافٍصن 

 .واًحضائؽ

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

171 

 ًوافق مبوجدَ 26.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاكِة اًـصتَة ملاكحفة قسي ال موال 

اة، املوكـة ابًلاُصت يف  ي االإُز  21ومتًو
 .2010ذٌسمرب 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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172 

 ًوافق مبوجدَ 71.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة جسَمي ا�صمني املوكـة تحاهو يف 

 تني املمَىة امللصتَة 2011 مازش 14
 .ومجِوزًة ب رزتَجان

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

173 

 ًوافق مبوجدَ 74.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاكِة اًـصتَة ًيلي ىزالء 

املؤسساث اًـلاتَة واالإظالحِة يف اإظاز 
ثيفِش ال حاكم اجلزائَة، املوكـة ابًلاُصت يف 

 .2010 ذٌسمرب 21

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

174 

 ًوافق مبوجدَ 25.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاق اوضاء ال اكذميَة ادلًوَة ملاكحفة 
اًفساذ تعفهتا مٌؼمة ذًوَة، املوكؽ تفَِيا 

 .2010 سخمترب 2يف 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

175 

 ًوافق مبوجدَ 59.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اًربوثوهول الادذَازي الثفاكِة حلوق 
جصاء ثلسمي اًحالكاث،  اًعفي املخـَق ابإ

وزك يف   .2011 ذٌسمرب 19املوكؽ تًًِو

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

176 

 ًوافق مبوجدَ 70.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة اًخـاون اًلضايئ يف املَسان 

 2011 مازش 14اجليايئ املوكـة تحاهو يف 
 .تني املمَىة امللصتَة ومجِوزًة ارزتَجان

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

177 

 ًوافق مبوجدَ 12.12مرشوغ كاهون زمق 
ذازت مِاٍ  ؿىل االثفاكِة ادلًوَة ًضحط واإ
اًعاتوزت واًصواسة يف اًسفن ًـام 

 فرباٍص 13، املوكـة تَيسن يف 2004
2004. 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

178 
 ًوافق مبوجدَ 50.12مرشوغ كاهون زمق 

هلار ًـام  ، 1989ؿىل االثفاكِة ادلًوَة ًالإ
 .1989 ب جًصي 28املوكـة تَيسن يف 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

179 

 ًوافق مبوجدَ 69.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة اًخـاون اًلضايئ يف املاذثني 

 مازش 14املسهَة واًخجاًزة املوكـة تحاهو يف 
 تني املمَىة امللصتَة ومجِوزًة 2011

 .ارزتَجان

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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180 

 ًوافق مبوجدَ 55.12مرشوغ كاهون زمق 
ة املوكؽ  ؿىل االثفاق ثضب ن اخلسماث اجلًو

 تني حىومة 2012 فرباٍص 29ابًصابظ يف 
املمَىة امللصتَة وحىومة مجِوزًة كامدَا 

 .وؿىل املَحق تَ

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

181 

 ًوافق مبوجدَ 30.12مرشوغ كاهون زمق 
ة املوكؽ  ؿىل االثفاق ثضب ن اخلسماث اجلًو

ي 20مبوىصوفِا يف   تني حىومة 2011 ب جًص
 .املمَىة امللصتَة وحىومة مجِوزًة ًَحرياي

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

182 

 ًوافق مبوجدَ 75.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاكِة اًـصتَة ملاكحفة جصامئ ثلٌَة 

 21املـَوماث، املوكـة ابًلاُصت يف 
 .2010ذٌسمرب 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

183 

 ًوافق مبوجدَ 53.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة اًخـاون اًـصيب يف اس خزسام 

ة يف الاقصاط اًسَمَة،  اًعاكة اذلًز
ة املوكـة  املًض ئة ٌََِئة اًـصتَة ٌَعاكة اذلًز

ة يف   واملـسةل 1964 سخمترب 11ابالإسىٌسًز
 .1982 مازش 26يف 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

184 

 ًوافق مبوجدَ 54.12مرشوغ كاهون زمق 
 الثفاكِة مٌؽ 1996ؿىل جصوثوهول ؿام 

اًخَوج اًححصي اًيامج ؾن كَة اًيفاايث 
، وؿىل زالج 1972واملواذ ال دصى، ًـام 

 .مالحق تَ

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

185 

 ًوافق مبوجدَ 76.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاكِة اًـصتَة ملاكحفة اجلصمية امليؼمة 

ؿرب احلسوذ اًوظيَة، املوكـة ابًلاُصت يف 
 .2010 ذٌسمرب 21

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2012/12/19 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

186 

 ًوافق مبوجدَ 11.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاق اسرتاس حوزػ اخلاض ابًخعيَف 

 24ادلويل ًرباءاث الاذرتاغ، املؤزد يف 
 .1971مازش 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/01/28 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

187 

 ًوافق مبوجدَ 51.12مرشوغ كاهون زمق 
 املخـَق ابالثفاكِة 1988ؿىل جصوثوهول ؿام 

َة ًسالمة ال زواخ يف اًححاز ًـام  ادلًو
 .1988 هومفرب 11، املوكؽ تَيسن يف 1974

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/01/28 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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188 

 ًوافق مبوجدَ 10.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل وزَلة جٌَف الثفاق الُاي ثضب ن 

اًدسجَي ادلويل ٌَصسوم واًامنرح 
َو 2اًعياؾَة، املوكـة جبيَف يف   ًًو

1999. 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/01/28 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

189 

 ًوافق مبوجدَ 48.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل مـاُست س يلافوزت ثضب ن كاهون 

 27اًـالماث، املوكـة ثس يلافوزت يف 
 .2006مازش 

ذوزت 
ب نخوجص 
2012 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/01/28 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/02/12كصاءت  واحست 

190 

 ًليض تخلَري 91.12مرشوغ كاهون زمق 
وحمتمي اًؼِري اًرشًف مبثاتة كاهون زمق 

 من صوال 20 اًعاذز يف 1.77.216
حساج  (1977 ب نخوجص 4 )1397 ًخـَق ابإ

 .هؼام جٌلؾي مليح زواثة اًخلاؿس

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/04/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/04/16كصاءت  واحست 

191 
متم 100.12مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو

 من كاهون املسعصت 515مبوجدَ اًفعي 
 .املسهَة

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/04/16كصاءت  واحست 

192 
 ًخـَق مبحاذئ 131.12مرشوغ كاهون زمق 

 .حتسًس ادلوائص اًرتاتَة ٌَجٌلؿاث اًرتاتَة
ي  ذوزت ب جًص

2013 
مرشوغ 

كاهون 
ابل كَحَة  معاذكة 2013/04/30كصاءت  واحست  احلىومة 2013/01/28

193 
 ًليض تخلَري 145.12مرشوغ كاهون زمق 

وحمتمي ٍلوؿة اًلاهون اجليايئ واًلاهون زمق 
 . املخـَق مباكحفة قسي ال موال43.05

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/04/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/04/30كصاءت  واحست 

194 

 تخلَري اًفعي 92.12مرشوغ كاهون زمق 
 12 من اًؼِري اًرشًف اًعاذز يف 34

( 1922 ذٌسمرب 2 )1341من زتَؽ الآدص 
ثسن هؼام الس خرياذ املواذ اًسامة 

لِا وحِاسهتا واس خـٌلًِا  .وجسًو

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/05/21كصاءت  واحست 

195 
 تخلَري اًلاهون 93.12مرشوغ كاهون زمق 

س واملواظالث24.96زمق   . املخـَق ابًرًب
ي  ذوزت ب جًص

2013 
مرشوغ 

كاهون 
2013/01/28 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/05/21كصاءت  واحست 

196 

 ًوافق مبوجدَ 32.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاق فَِيا املًضئ ٌَخعيَف ادلويل 

ة ٌَـالماث، املوكؽ تفَِيا  ًص ٌَـيارص اًخعٍو
 واملـسل تخازخي فاحت 1973 ًوهَو 12يف 

 .1985ب نخوجص 

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/05/21كصاءت  واحست 

197 

 ًوافق مبوجدَ 124.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اًربوثوهول الادذَازي الثفاكِة 

مٌاُضة اًخـشًة وكرٍي من رضوة 
وساهَة  املـامةل ب و اًـلوتة اًلاس َة ب و اًالاإ

وزك يف   ذٌسمرب 18ب و املَِية، املـمتس تًًِو
 من ظصف ادلـَة اًـامة ًل مم 2002

 .املخحست

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/05/21كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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198 

 ًوافق مبوجدَ 13.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل جصوثوهول انقواي ثضب ن احلعول ؿىل 
املوازذ اجلًَِة واًخلامس اًـاذل وامليعف 

ٌَميافؽ اًياص ئة ؾن اس خزساهما املَحق 
ويج، املوكؽ تياقواي  ابثفاكِة اًخيوغ اًحًَو

 .2010 ب نخوجص 29ابًَاابن يف 

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/05/21كصاءت  واحست 

199 

 ًوافق مبوجدَ 49.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاق ًواكزهو املًضئ ٌَخعيَف ادلويل 

ٌَصسوم واًامنرح اًعياؾَة، املوكؽ تَواكزهو 
 28 واملـسل تخازخي 1968 ب نخوجص 8يف 

 .، واملَحق ت1979َسخمترب 

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/05/21كصاءت  واحست 

200 

 ًوافق مبوجدَ 29.12مرشوغ كاهون زمق 
و ثضب ن اثفاق  ؿىل جصوثوهول جوةل ساوابًو

ة فامي  اًيؼام اًضامي ًل فضََاث اًخجاًز
تني اًحدلان اًيامِة، املوكؽ تفوس ذو 

قواسو  ي)اإ  .2010 ذٌسمرب 15يف  (اًرباًس

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/05/21كصاءت  واحست 

201 

 ًوافق مبوجدَ 16.12مرشوغ كاهون زمق 
 ثضب ن االإظاز 187ؿىل االثفاكِة زمق 

اًرتوجيي ٌَسالمة واًعحة املِيَدني، 
 2006 ًوهَو 15 املـمتست جبيَف يف 2006

( 95)ذالل ادلوزت اخلامسة واًدسـني 
َة  .ٌَمؤمتص اًـام مليؼمة اًـمي ادلًو

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/05/21كصاءت  واحست 

202 
 ًخـَق توكاًة 56.12مرشوغ كاهون زمق 

 .ال صزاض وحٌلٍهتم من ب دعاز اًالكة
ي  ذوزت ب جًص

2013 
مرشوغ 

كاهون 
2013/01/28 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/02كصاءت  واحست 

203 
 مذـَق 84.12مرشوغ كاهون زمق 

 .ابملس خَزماث اًعحَة
ي  ذوزت ب جًص

2013 
مرشوغ 

كاهون 
2013/05/10 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/02كصاءت  واحست 

204 
 ًخـَق ابًخـاوهَاث 112.12مرشوغ كاهون 

. 
ي  ذوزت ب جًص

2013 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/02اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2012/12/18

205 

 ًليض تخلَري 61.12مرشوغ كاهون زمق 
حساج 31.86وحمتمي اًلاهون زمق   املخـَق ابإ

املؤسسة املس خلةل ملصاكدة وثًس َق ب ؾٌلل 
 .اًخعسٍص

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/06/06 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/02كصاءت  واحست 

206 

ملرتخ كاهون تليض تخـسًي وحمتمي اًفصؿني 
اًثاًر واًصاتؽ من اًحاة اًثاًر من اجلزء 

ال ول من اًىذاة اًثاًر من ٍلوؿة 
اًلاهون اجليايئ املعاذق ؿَََ تؼِري 

 28 مؤزد يف 1.59.413رشًف زمق 
 هوهرب 26 املوافق ل 1382جٌلذى اًثاهَة 
 . نٌل مت ثـسًهل وحمتمي1962َ

ي  ذوزت ب جًص
2013 

ملرتخ 
كاهون 

2012/08/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/09كصاءت  واحست 

207 
ملرتخ كاهون ًليض تخلَري وحمتمي ٍلوؿة 

، 494اًلاهون اجليايئ يف اًفعول 
495،496. 

ي  ذوزت ب جًص
2013 

ملرتخ 
كاهون 

2013/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/09كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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208 
 من 139ملرتخ كاهون ًليض تخلَري املاذت 

 املخـَق ابملسعصت 22.01اًلاهون زمق 
 .اجليائَة

ي  ذوزت ب جًص
2013 

ملرتخ 
كاهون 

2013/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/09كصاءت  واحست 

209 

 ًوافق مبوجدَ 17.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اًيؼام ال سايس ٌََِئة اًـََا ٌرلذريت 

 سخمترب 16اًـصتَة، املوكؽ ابًلاُصت يف 
2010. 

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/05/24 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/16كصاءت  واحست 

210 

 ًوافق مبوجدَ 140.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق ثضب ن اًيلي ادلويل ٌَمسافٍصن 

واًحضائؽ ؿرب اًعصق وؿىل اًربوثوهول 
اًخعحَلي ًالثفاق املشهوز، املوكـني 

 تني حىومة 2012 انخوجص 3ابًصابظ يف 
 .املمَىة امللصتَة وحىومة املمَىة االإس حاهَة

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/05/24 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/16كصاءت  واحست 

211 

 ًوافق مبوجدَ 141.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاق اًرشانة االإسرتاثَجَة يف جمال 

اًخمنَة واًخـاون اًثلايف واًرتتوي 
 ب نخوجص 3واًصاييض، املوكؽ ابًصابظ يف 

 تني املمَىة امللصتَة واملمَىة 2012
 .االإس حاهَة

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/05/24 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/16كصاءت  واحست 

212 

 ًوافق مبوجدَ 52.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق تني حىومة املمَىة امللصتَة 

زجاغ  ومجِوزًة اًحريو ثضب ن حٌلًة واإ
املمخَاكث اًثلافِة املرسوكة ب و امليلوةل 

 5تعصق كري مرشوؿة، املوكؽ تَامي يف 
َو   .2011ًًو

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/05/24 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/16كصاءت  واحست 

213 

 ًوافق مبوجدَ 129.12مرشوغ كاهون زمق 
 سخمترب 7ؿىل االثفاكِة املوكـة تَاوهسي يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2012
وحىومة مجِوزًة اًاكمريون ًخجية 

الاسذواح اًرضًيب ومٌؽ اٍهتصة اًرضًيب 
 .يف مِسان اًرضائة ؿىل ادلذي

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/05/24 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/16كصاءت  واحست 

214 

  ًوافق مبوجدَ 137.12مرشوغ كاهون زمق
 18ؿىل االثفاكِة املوكـة تواكاذوقو يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2012ماي 
وحىومة توزهَيافاظو ًخجية الاسذواح 
اًرضًيب ومٌؽ اٍهتصة اًرضًيب يف مِسان 

 .اًرضائة ؿىل ادلذي

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/05/24 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/16كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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215 

 ًوافق مبوجدَ 144.12مرشوغ كاهون زمق 
 ثضب ن االإجاساث 132ؿىل االثفاكِة  زمق  

ة مسفوؿة ال جص  ، 1970 (مصاجـة)اًس يًو
 من 1970 ًوهَو 24املـمتست جبيَف يف 

كدي املؤمتص اًـام من كدي املؤمتص اًـام 
َة يف ذوزثَ اًصاتـة  مليؼمة اًـمي ادلًو

  .اًؼرمسِؼنو

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/16كصاءت  واحست  احلىومة 2013/06/06

216 

 ًوافق مبوجدَ 77.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق االإظاز ٌَخـاون الاكذعاذي 

 تني 2010 سخمترب 28املوكؽ ابًصابظ يف 
حىومة املمَىة امللصتَة وحىومة مجِوزًة 

 .تَلازاي

ي  ذوزت ب جًص
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2013/05/27 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/16كصاءت  واحست 

217 
 ًخـَق اب�َس 128.12كاهون ثيؼميي زمق 

 .الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ
ي  ذوزت ب جًص

2013 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2013/06/14 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/07/23* اًلصاءت ال وىل 

218 
 ًليض تدمتمي 22.13مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق 39.08 من اًلاهون زمق174املاذت 
 مبسوهة احللوق اًـًَِة

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/08/08 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/10/22كصاءت  واحست 

 ملرتخ اًيؼام ادلاذًل �َس املسدضاٍزن 219
ذوزت 

ب نخوجص 
2013 

ملرتخ 
كاهون 

2013/06/20 
جمَس 

 املسدضاٍزن
ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/10/29كصاءت  واحست 

220 

 ًخـَق تدٌؼمي 67.12مرشوغ كاهون زمق 
اًـالكاث اًخـاكسًة تني املىصي واملىرتي 
ٌَمحالث املـست ٌَسىىن ب و ًالس خـٌلل 

 .املِين

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/08/08 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/10/29كصاءت  واحست 

221 
 ًخـَق تخعفِة 139.12مرشوغ كاهون زمق 

 .2010مزياهَة اًس ية املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/08/08 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2013/12/10كصاءت  واحست 

222 

 ٍمتم مبلذضاٍ 57.12مرشوغ كاهون زمق 
 زمضان 9اًؼِري اًرشًف اًعاذز يف 

املخـَق  (1913 ب قسعس 12 )1331
 .ابًخحفِغ اًـلازي

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/08/08 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2013/12/10كصاءت  واحست 

223 
 ٌَس ية 110.13مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2014املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/11/20 
جمَس 
 اًيواة

ابًصفغ  ابًصفغ 2013/12/19كصاءت  واحست 

224 
 ًخـَق ابملسزسة 89.12مرشوغ كاهون زمق 

 .اًوظيَة اًـََا ٌَمـاذن ابًصابظ

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/05/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/01/28كصاءت  واحست 

225 
حساج 64.12مرشوغ كاهون زمق   ًليض ابإ

َُئة مصاكدة اًخب مِياث والاحذَاظ 
 الاجامتؾي

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/08/08 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/01/28كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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226 
حساج 82.12مرشوغ كاهون زمق   ًليض ابإ

مؤسسة ال ؾٌلل الاجامتؾَة ًفائست "وثيؼمي 
 ".موػفي وسازت الاكذعاذ واملاًَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/01/28اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2013/12/27

227 

 ًليض تدمتمي 117.12مرشوغ كاهون زمق 
اًؼِري اًرشًف مبثاتة كاهون زمق 

 من  جٌلذى الآدصت 15 تخازخي 1.72.184
َو 27 ) 1392 املخـَق تيؼام  (1972 ًًو

 .اًضٌلن الاجامتؾي

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/04كصاءت  واحست  احلىومة 2013/08/13

228 

ـوط 1.13مرشوغ كاهون زمق   ًًسخ ًو
اًحاة اًثاًر املخـَق مبسعصت ال مص ابل ذاء 
من اًلسم اًصاتؽ من كاهون املسعصت املسهَة 

 اًلايض 53.95 من اًلاهون زمق 22واملاذت 
ة حساج حمامك جتاًز  .ابإ

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2014/01/28 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/11كصاءت  واحست 

229 

 ًليض تخلَري 80.13مرشوغ كاهون زمق 
 اًلايض ثسن 01.07وحمتمي اًلاهون زمق 

جصاءاث ذاظـة ثخـَؼؼق ابالإكامــاث  اإ
هــاص اًس َايح وتخلِــري  ـــة ًالإ اًـلاًز

 مبثاتة اًيؼام 61.00وحمتِـم اًلاهؼؼون زمق 
 .ال سايس ٌَمؤسساث اًس َاحِة

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

2013/12/27 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/11كصاءت  واحست 

230 

 ًليض 105.13مرشوغ كاهون زمق 
ابملعاذكة ؿىل املصسوم تلاهون زمق 

 ري اًلـست 6 اًعاذز يف 2.13.657
تًسخ  (2013 سخمترب 13 ) 1434

غ اًلاهون زمق   املخـَق 120.12وثـًو
ًلاء اًزايذاث واًلصاماث واذلؿائص  ابإ
وظوائص اًخحعَي املخـَلة ابًصسوم 

واحللوق واملساٌُلث وال اتوى املس خحلة 
ًفائست ادلاؿاث واًـٌلالث وال كاًمي 

 واجلِاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملعاذكة 
ؿىل مصسوم 

تلاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/11كصاءت  واحست  احلىومة 2013/10/23

231 
ظاز زمق - مرشوغ كاهون   مبثاتة 99.12اإ

 .مِثاق وظين ٌَحُئة واًخمنَة املس خسامة

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
ظاز  كاهون اإ

2014/01/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/11كصاءت  واحست 

232 

 ًوافق مبوجدَ 126.13مرشوغ كاهون زمق 
 18ؿىل اًربوثوهول املوكؽ تربوهس َي يف 

 تني املمَىة امللصتَة واالإحتاذ 2013هومفرب 
ال وزويب واحملسذ الإماكهَاث اًعَس وامللاتي 

املايل امليعوض ؿَهيٌل يف اثفاق اًرشانة 
يف جمال اًعَس اًححصي تني املمَىة امللصتَة 

 .واالإحتاذ ال وزويب

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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233 

 ًوافق مبوجدَ 37.13مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاق اًخـاون يف جمال اًعَس اًححصي 

 تني 2013 فرباٍص 14ذٍص يف ب كاملوكؽ ة
حىومة املمَىة امللصتَة وحىومة فِساًزَة 

 .زوس َا 

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/01/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست 

234 

 ًوافق مبوجدَ 57,13مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق ثضان اًيلي ادلويل ؿرب 

اًعصق ٌَمسافٍصن واًحضائؽ، املوكؽ تساكز 
 تني املمَىة امللصتَة 2013 مازش 16يف 

 .ومجِوزًة اًس يلال

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/01/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست 

235 

 ًوافق مبوجدَ 58.13مرشوغ كاهون زمق  
 13ؿىل اثفاق اًخـاون املوكؽ ابًصابظ يف 

 تني حىومة املمَىة 2012ذٌسمرب 
امللصتَة وحىومة ادلِوزًة اًفصوس َة من 

ص الاس خزساماث اًسَمَة  ب جي ثعٍو
 .ٌَعاكة اًيووًة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/01/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست 

236 

 ًوافق مبوجدَ 49,13مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة املًضئ مبوجهبا املىذة ادلويل 

،املوكـة  (BIM)ًل وسان  وامللاًُس 
 6 واملـسةل يف 1875 ماي 20تحاٌزس يف 

  .1921ب نخوجص 

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/01/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست 

237 

 ًوافق مبوجدَ 61.13مرشوغ كاهون زمق  
ؿىل االثفاق ًيلي ال صزاض واًحضائؽ 

واًـحوز ؿرب اًعصكاث ، املوكؽ تيواوضوظ 
ي 24يف   تني املمَىة امللصتَة 2013 اجًص

 .وادلِوزًة االإسالمِة  املوزًخاهَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/01/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست 

238 

 ًوافق مبوجدَ 63.13مرشوغ كاهون زمق 
 19ؿىل االثفاكِة املوكـة تواص يعن يف 

ي   تني حىومة املمَىة امللصتَة 2013ب جًص
ة ًَخواهَا ًخجية  ًص وحىومة مجًِو

الاسذواح اًرضًيب ومٌؽ اٍهتصة اًرضًيب 
 .يف مِسان اًرضائة ؿىل ادلذي 

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/01/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست 

239 

 ًوافق مبوجدَ 87.13مرشوغ كاهون زمق 
 ثضب ن اًـٌلل 97ؿىل االثفاكِة زق 

 املـمتست من كدي 1949املِاجٍصن مصاهجة 
َة يف ذوزثَ  املؤمتص اًـام مليؼمة اًـمي ادلًو

 8اًثاهَة واًثالزني  امليـلست يف جبيَف يف 
  .1949ًوهَو 

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست  احلىومة 2014/01/09

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات



303

26 
 

240 

 ًوافق مبوجدَ 55.13مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة جسَمي املعَوتني املوكـة تَيسن 

ي 15يف   تني املمَىة امللصتَة 2013 ب جًص
ًٍصيسا  عاهَا اًـؼمى واإ واملمَىة املخحست ًرًب

 .اًضٌلًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست 

241 

ًوافق مبوجدَ 146.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاكِة ال وزتَة ثضب ن ممازسة حلوق 

 24اًعفال ،املوكـة ثسرتاس حوزػ يف 
  .1996ًٌُاٍص 

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست 

242 

 ًوافق مبوجدَ 21.13مرشوغ كاهون زمق  
ؿىل االثفاكِة االإكَميَة حول كواؿس املًضا 

اًخفضَََة ال وزومذوسعَة ،املوكـة 
ي 18تربهس َي يف    .2012 ب جًص

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست 

243 

 ًليض 104.13مرشوغ كاهون زمق 
ابملعاذكة ؿىل املصسوم تلاهون زمق 

 ري اًلـست 4 اًعاذز يف 2.13.650
حبي واكةل  (2013 سخمترب 11 )1434

 .وثعفِهتا  اًرشانة من ب جي اًخمنَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2013 

مرشوغ 
كاهون 

ابملعاذكة 
ؿىل مصسوم 

تلاهون 

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/02/12كصاءت  واحست 

244 

 ًوافق مبوجدَ 98.13مرشوغ كاهون زمق 
حتاذ اًـصيب  ؿىل اًيؼام ال سايس ًالإ

ٌَمحمَاث اًعحَـَة، املوافق ؿَََ من 
ظصف جمَس جامـة ادلول اًـصتَة ؿىل 

 مازش 10املس خوى اًوسازي ابًلاُصت يف 
2012. 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/11كصاءت  واحست 

245 

 ًوافق مبوجدَ 147.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاكِة ثضب ن اًـالكاث اًضرعَة 

، املوكـة (جمَس ب وزواب)ٌَعفي 
 .2003 ماي 15ثسرتاس حوزػ يف 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/11كصاءت  واحست 

246 

 ًوافق 148.12مرشوغ كاهون زمق  
مبوجدَ ؿىل اثفاكِة جمَس ب وزواب حول 

حٌلًة ال ظفال من الاس خلالل اجلًيس، 
 .2007 ب نخوجص 25املوكـة تالىزازوث يف 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/11كصاءت  واحست 

247 

 ًوافق مبوجدَ 64.13مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل املـاُست امليلحة الإوضاء جتمؽ ذول 

، املوكـة (ض.ش)اًساحي واًعحصاء 
 .2013 فرباٍص 16تب جنمَيا يف 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/11كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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248 

 ًوافق مبوجدَ 29.13مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل مـاُست تَجني ثضب ن ال ذاء اًسمـي 

اًحرصي،  املـمتست من كدي ادلول ال ؾضاء 
ة ذالل  يف امليؼمة اًـاملَة ٌَمَىِة اًفىًص

 20املؤمتص ادلتَومايس امليـلس تحىني من 
ىل   .2012 ًوهَو 26اإ

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/11كصاءت  واحست 

249 

 ًوافق مبوجدَ 136.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة اجلصامئ املـَوماثَة، املوكـة 

 وؿىل 2001 هومفرب 23تحوذاثست يف 
اًربوثوهول االإضايف ًِشٍ االثفاكِة، املوكؽ 

 .2003 ًياٍص 28ثسرتاس حوزػ يف 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/11كصاءت  واحست 

250 

 ًوافق مبوجدَ 56.13مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة املساؿست اًلاهوهَة املخحاذةل يف 

 15املَسان اجليايئ، املوكـة تَيسن يف 
ي   تني املمَىة امللصتَة واملمَىة 2013ب جًص

ًٍصيسا اًضٌلًَة عاهَا اًـؼمى واإ  .املخحست ًرًب

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/02/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/11كصاءت  واحست 

251 
 ًخـَق 105.12مرشوغ كاهون زمق 

ن واًححر  اب�َس ال ؿىل ٌَرتتَة واًخىٍو
 .اًـَمي 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/02/07 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/11كصاءت  واحست 

252 

 ًليض تخلَري 85.12مرشوغ كاهون زمق 
 59.301وحمتمي اًؼِري اًرشًف زمق 

 27 )1379 زتَؽ الآدص 24اًعاذز يف 
يف ثب سُس ظيسوق  ( 1959ب نخوجص 

 .وظين ٌَخلاؿس واًخب مني

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2013/08/08 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/22كصاءت  واحست 

253 
 ًخـَق تدٌؼمي 62.12مرشوغ كاهون زمق 

 .همية املسدضاز اًفاليح
ي  ذوزت ب جًص

2014 
مرشوغ 

كاهون 
2014/02/07 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/22كصاءت  واحست 

254 
 ًليض تخلَري 68.12مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق تعفة 44.10وحمتمي اًلاهون زمق 
 ".اًلعة املايل ٌدلاز اًحَضاء"

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/02/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/22كصاءت  واحست 

255 
ملرتخ كاهون ثسن ب حاكم ذاظة ثخـَق 

 .تسمج تـغ اجلامـاث
ي  ذوزت ب جًص

2014 
ملرتخ 
كاهون 

2014/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/22كصاءت  واحست 

256 

 ًخـَق ابًوكاًة 15.12مرشوغ كاهون زمق 
من اًعَس كري اًلاهوين وكري املرصخ تَ 

وكري امليؼم وحمازتخَ وتخلَري وحمتمي اًؼِري 
 1.73.255اًرشًف مبثاتة كاهون زمق 

 23 )1393 من صوال 27اًعاذز يف 
املخـَق تدٌؼمي اًعَس  (1973هوهرب 

 .اًححصي

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/02/07 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/22كصاءت  واحست 

257 

حساج 60.12مرشوغ كاهون زمق   ًليض ابإ
وثيؼمي مؤسسة ٌَهنوط ابل ؾٌلل 

الاجامتؾَة ًفائست اًـامَني توسازت اًفالحة 
 -كعاغ اًفالحة–واًعَس اًححصي 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/22اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2012/06/07

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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258 
 ًخـَق 066.13مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 .ابحملمكة ادلس خوزًة
ي  ذوزت ب جًص

2014 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2014/01/28 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/30كصاءت  واحست 

259 
 ًخـَق مبجَس 20.13مرشوغ كاهون زمق 

 .امليافسة
ي  ذوزت ب جًص

2014 
مرشوغ 

كاهون 
2014/02/07 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/30كصاءت  واحست 

260 
ة 104.12مرشوغ كاهون زمق   ًخـَق حبًص

 ال سـاز وامليافسة
ي  ذوزت ب جًص

2014 
مرشوغ 

كاهون 
2014/02/07 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/30كصاءت  واحست 

261 
 ًخـَق ابًسوق 42.12مرشوغ كاهون زمق 

ذواث املاًَة  الآجةل ًل 
ي  ذوزت ب جًص

2014 
مرشوغ 

كاهون 
2014/02/14 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/30كصاءت  واحست 

262 
 ًليض حبي 115.13مرشوغ كاهون زمق 

ني ًعَاذةل اًضٌلل  ا�َسني اجلًِو
حساج جلية ذاظة مؤكذة  .واجليوة واإ

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/02/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/30كصاءت  واحست 

263 

 تدمتمي املاذت 109.13مرشوغ كاهون زمق 
 املخـَق ابًخربغ 16.98 من اًلاهون زمق 11

ابل ؾضاء وال وسجة اًخرشًة وب ذشُا 
 .وسزؾِا

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/02/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/30كصاءت  واحست 

264 
 تدمتمي اًلاهون 79.12مرشوغ كاهون زمق 

ف واحللوق 2.00زمق   املخـَق حبلوق املًؤ
 .ا�اوزت

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/02/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/04/30كصاءت  واحست 

265 
 تدمتمي اًلاهون زمق 65.12مرشوغ كاهون زمق 

ة 016.89  املخـَق مبزاوةل همية اًِيسسة املـٌلًز
حساج َُئة املِيسسني املـٌلًزني اًوظيَة  .واإ

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2013/06/06 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/05/21كصاءت  واحست 

266 
 ًخـَق 085.13مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

لة جس َري اٌَجان اًيَاتَة ًخليص  تعًص
 .احللائق 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2014/02/06 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/05/21كصاءت  واحست 

 ملرتخ اًيؼام ادلاذًل �َس املسدضاٍزن 267
ي  ذوزت ب جًص

2014 
ملرتخ 
كاهون 

2013/06/30 
جمَس 

 املسدضاٍزن
ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/05/21اًلصاءت ال وىل  

268 

 ًليض تخلَري 03.14مرشوغ كاهون زمق 
وحمتمي اًؼِري اًرشًف مبثاتة كاهون زمق 

 من جٌلذى 15 اًعاذز يف 1.72.184
َو 27 )1392الآدصت  املخـَق  (1972 ًًو

 تيؼام اًضٌلن الاجامتؾي

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/06/10كصاءت  واحست  احلىومة 2014/05/06

269 
 ًليض تخلَري 120.13مرشوغ كاهون زمق 

 مبثاتة مسوهة 65.00وحمتمي اًلاهون زمق 
 .اًخلعَة اًعحَة ال ساس َة

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/06/10كصاءت  واحست  احلىومة 2014/04/29

270 
 ًخـَق اب�َس 128.12كاهون ثيؼميي زمق 

 .الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ
ي  ذوزت ب جًص

2014 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2014/04/30 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/01مالمئة 

 ملرتخ اًيؼام ادلاذًل �َس املسدضاٍزن 271
ي  ذوزت ب جًص

2014 
ملرتخ 
كاهون 

2014/06/15 
جمَس 

 املسدضاٍزن
ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/01مالمئة 

272 
 ًليض تخلَري 133.12مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق تدٌؼمي همية 05.12اًلاهون زمق 
 .املصصس اًس َايح

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/06/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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273 

 ًوافق مبوجدَ 129.13مرشوغ كاهون زمق 
 سخمترب 6ؿىل االثفاق املوكؽ ابًصابظ يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2013
رسي ثضب ن  وا�َس اًفسزايل اًسٌو
اًخـاون اًخلين واملايل واملساؿساث 

 .الاوساهَة

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/06/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست 

274 

 ًوافق  132.13 مرشوغ كاهون زمق
مبوجدَ ؿىل اًربوثوهول االإضايف ًالثفاكِة 

ال وزوتَة حول حٌلًة ال صزاض اذلاثَني 
َة ٌَمـعَاث راث اًعاتؽ  جتاٍ املـاجلة الًآ

اًضريص، املخـَق ثسَعاث املصاكدة 
واًخحاذل ادلويل ٌَمـعَاث، املوكؽ 

 .2001 هومفرب 8ثسرتاس حوزػ يف 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/06/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست 

275 

ًوافق مبوجدَ  119.13 مرشوغ كاهون زمق
 انخوجص 2ؿىل اثفاق امللص املوكؽ ابًصابظ يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة ومٌؼمة 2013
 .(اًيُدو)وكاًة اًيحااتث ٌَرشق ال ذىن 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/06/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست 

276 

 ًوافق مبوجدَ 62.13مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاكِة ثضب ن هلي ال صزاض احملىوم 

ي 24ؿَهيم، املوكـة تيواوضوظ يف   ب جًص
 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2013

 .وحىومة ادلِوزًة االإسالمِة املوزًخاهَة

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/06/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست 

277 

 ًوافق مبوجدَ 01.14مرشوغ كاهون زمق 
 مازش 19ؿىل االثفاق املوكؽ تب تَسجان يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2013
وحىومة مجِوزًة اًىوث ذًفواز ثضب ن 

جضجَؽ وحٌلًة الاسدامثزاث ؿىل وجَ 
 .اًخحاذل

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/06/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست 

278 

 ًوافق مبوجدَ 116.13مرشوغ كاهون زمق 
ة، املوكؽ  ؿىل االثفاق ثضب ن اخلسماث اجلًو

 تني 2013 مازش 19تب تَسجان يف 
حىومة املمَىة امللصتَة وحىومة مجِوزًة 

 .اًىوث ذًفواز

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/06/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست 

279 

 ًوافق مبوجدَ 75.13مرشوغ كاهون زمق 
 فرباٍص 22ؿىل االثفاق املوكؽ ابًصابظ يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2013
وحىومة اًوالايث املخحست ال مٍصىِة حول 

 .هؼام املسازش ال مٍصىِة ابمللصة

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/06/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست 

280 
 ًخـَق ابًواكةل 80.12مرشوغ كاهون زمق 

اًوظيَة ًخلِمي وضٌلن جوذت اًخـَمي اًـايل  
 .واًححر اًـَمي

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/06/24 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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 تخلَري وحمتمي 033.14مرشوغ كاهون زمق 
 من ري 12 تخازخي 011.71اًلاهون زمق 

احملسج  (1971 ذٌسمرب 30 )1391اًلـست 
 .مبوجدَ هؼام املـاصاث املسهَة

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست  احلىومة 2014/06/02

282 

 ًليض تخلَري 28.14مرشوغ كاهون زمق 
وحمتمي اًؼِري اًرشًف املـخرب مبثاتة كاهون 

 من زتَؽ 22 اًعاذز يف 1.93.228زمق 
وضاء  (1993سخمترب 10 )1414ال ول  ابإ

 .مؤسسة اًض َخ ساًس جن سَعان

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/07/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست 

283 
 ًليض تخلَري وحمتمي 29.14مرشوغ كاهون زمق 

 املًضب ت مبوجدَ مؤسسة 12.07اًلاهون زمق 
 .اًض َخ ذََفة جن ساًس

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/07/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/15كصاءت  واحست 

284 

 ًخـَق ابل من 142.12مرشوغ كاهون زمق 
واًسالمة يف ا�اًني اًيووي واالإصـاؾي 

حساج اًواكةل امللصتَة ًل من واًسالمة  وابإ
 .يف ا�اًني اًيووي واالإصـاؾي

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/06/27 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

285 

 ًليض 105.14مرشوغ كاهون زمق 
ابملعاذكة ؿىل املصسوم تلاهون زمق 

 جٌلذى الآدصت 4 اًعاذز يف 2.14.200
ي 4 )1435 تًسخ اًؼِري  (2014 ب جًص

 من 22 تخازخي 1.61.426اًرشًف زمق 
( 1961 ذٌسمرب 30 )1381زجة 

حساج مٌعلة حصت مبَياء ظيجة  .املخـَق ابإ

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملعاذكة 
ؿىل مصسوم 

تلاهون 

2014/07/15 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

286 

 ًوافق مبوجدَ 54.13مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة جمَس ازواب ثضب ن قسي  

ـيال موال املخحعةل من اجلصمية وثضب ن مت  ًو
اة ،املوكـة تفازسوفِا يف   ماي 16االإُز

2005. 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/07/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

287 

 ًوافق مبوجدَ 46.13مرشوغ كاهون زمق 
 املخـَلة 108ؿىل االثفاكِة ال وزوتَة زمق 

حبٌلًة ال صزاض اذلاثَني جتاٍ املـاجلة 
َة ٌَمـعَاث راث اًعاتؽ اًضريص،  الًآ

 .1981 ًياٍص 28املوكـة ثسرتاس حوػ يف 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/07/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

288 

 ًوافق مبوجدَ 99.13مرشوغ كاهون زمق 
 ًوهَو 6ؿىل االثفاكِة املوكـة تحَلصاذ يف يف 

 تني املمَىة امللصتَة ومجِوزًة رصتَا 2013
ًخجية الاسذواح اًرضًيب يف مِسان 

 .اًرضائة ؿىل  ادلذي 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/07/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

289 

 ًوافق مبوجدَ 118.13مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاكِة املوحست السدامثز زؤوش 

، "املـسةل"ال موال اًـصتَة يف ادلول اًـصتَة 
 .2013 ًياٍص 22املوكـة ابًصايط يف 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/07/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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 ًوافق مبوجدَ 123.13مرشوغ كاهون زمق 
 ًوهَو 6ؿىل االثفاق املوكؽ تحَلصاذ يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2013
وضاء جلية  وحىومة مجِوزًة رصتَا ثضب ن اإ
مضرتنة ٌَخـاون اًخجازي والاكذعاذي 

 .واًـَمي واًخلين

ذوزت ب جًصي 
2014 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2014/07/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

291 

 ًوافق مبوجدَ ؿىل 124.13مرشوغ 
اثفاكِة اًخـاون اًلضايئ يف املاذت املسهَة، 

 تني 2013 سخمترب 18املوكـة ترباًسََا يف 
املمَىة امللصتَة وادلِوزًة اًفِسزاًَة 

 .ٌَرباًسي

ذوزت ب جًصي 
2014 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2014/07/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

292 

 ًوافق مبوجدَ 02.14مرشوغ كاهون زمق  
 ًوهَو 6ؿىل االثفاق املوكؽ تحَلصاذ يف 

 تني املمَىة امللصتَة ومجِوزًة رصتَا 2013
ثضب ن جضجَؽ وحٌلًة الاسدامثزاث ؿىل 

 .وجَ اًخحاذل

ذوزت ب جًصي 
2014 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2014/07/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

293 

 ًوافق مبوجدَ 08.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل ثـسًي االثفاكِة تني املمَىة امللصتَة 
ومجِوزًة اًِيس ًخفاذي الاسذواح اًرضًيب 
ومٌؽ اٍهتصة اجلحايئ يف مِسان اًرضائة 

 8ؿىل ادلذي، املوكؽ تًِوذًِيي يف 
 .2013ب قسعس 

ذوزت ب جًصي 
2014 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2014/07/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

294 

 ًوافق مبوجدَ 10.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل مشهصت ثفامه يف جمال اخلسمة املسهَة 

، املوكـة ابًصابظ يف (اًوػَفة اًـمومِة)
 ب نخوجص 29 )1434 من ري احلجة 23

تني حىومة املمَىة امللصتَة  (2013
 .وحىومة املمَىة اًـصتَة اًسـوذًة

ذوزت ب جًصي 
2014 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2014/07/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

295 

 ًوافق مبوجدَ 11.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة اًخـاون ادلصيك املوكـة ابًصابظ 

 ب نخوجص 29 )1434 من ري احلجة 23يف 
تني حىومة املمَىة امللصتَة  (2013

 .وحىومة املمَىة اًـصتَة اًسـوذًة

ذوزت ب جًصي 
2014 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2014/07/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

296 

 ًوافق مبوجدَ 14.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق اًثيايئ حول املساؿست املخحاذةل 
االإذاًزة يف ا�ال ادلصيك، املوكؽ ابًصابظ 

 تني حىومة املمَىة 2013 سخمترب 5يف 
 .امللصتَة وحىومة ادلِوزًة اًلاتوهَة

ذوزت ب جًصي 
2014 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2014/07/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

297 

 ًوافق مبوجدَ 17.14مرشوغ كاهون زمق 
 سخمترب 5ؿىل االثفاق املوكؽ ابًصابظ يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2013
ًلاء  وحىومة ادلِوزًة اًلاتوهَة ثضب ن اإ
 .ثب صرياث ادلدول جلواساث اًسفص اًـاذًة

ذوزت ب جًصي 
2014 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2014/07/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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298 
ملرتخ كاهون ًليض تخلَري وحمتمي اًلاهون 

 . املخـَق تخِؽ اًسمم ابدلةل14.08زمق 
ي  ذوزت ب جًص

2014 
ملرتخ 
كاهون 

2014/07/11 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

299 

 ًليض تخلَري 90.12مرشوغ كاهون زمق 
 1.69.45وحمتمي اًؼِري اًرشًف زمق 

 21 )1388 ري احلجة 4اًعاذز يف 
يف صب ن املىذة اًوظين  (1969فرباٍص 

 .ٌَعَس اًححصي

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/07/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

300 
 ثًسخ 134.12مرشوغ كاهون زمق 

 من 503وثـوط مبلذضاٍ ب حاكم املـاذت 
 . املخـَق مبسوهة اًخجازت15.95اًلاهون زمق 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2013/08/08 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

301 

ىل ثلَري وحمتمي ؾيوان  ملرتخ كاهون ٍصيم اإ
 من اًلاهون 546اًىذاة اخلامس واملاذت 

 املخـَق مبسوهة اًخجازت اًعاذز 15.95زمق 
 1.96.83تدٌفِشٍ اًؼِري اًرشًف زمق 

 1) املوافق ل 1417 زتَؽ ال ول 15تخازخي 
 (.1996قضت 

ي  ذوزت ب جًص
2014 

ملرتخ 
كاهون 

2014/07/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/22كصاءت  واحست 

302 
 تخلَري اًلاهون 05.14مرشوغ كاهون زمق 

 . املخـَق تدسًِس ال ظول33.06زمق 
ي  ذوزت ب جًص

2014 
مرشوغ 

كاهون 
2014/07/10 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/07/23كصاءت  واحست 

303 
 ًخـَق ابًلضاء 108.13مرشوغ كاهون زمق 

 اًـسىصي

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/07/25 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/10/22كصاءت  واحست 

304 
 ًخـَق تـلوذ 86.12مرشوغ كاهون زمق 

 .اًرشانة تني اًلعاؿني اًـام واخلاض

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/10/22كصاءت  واحست 

305 
 ًلاهون 130.13مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 .املاًَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2014/07/08 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/10/22كصاءت  واحست 

306 
 ًخـَق 103.12مرشوغ كاهون زمق 

مبؤسساث االئامتن واًَِئاث املـخربت يف 
 .حمكِا

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/06/25 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/10/22كصاءت  واحست 

307 
 ًخـَق ابًخـاوهَاث 112.12مرشوغ كاهون 

. 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/10/22اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2014/08/25

308 
 تخلَري وحمتمي 23.13مرشوغ كاهون زمق 

 ًخـَق حبٌلًة املَىِة 17.97اًلاهون زمق 
 .اًعياؾَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/02/14 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/10/28كصاءت  واحست 

309 
 ًخـَق ابملصاجـة 88.14مرشوغ كاهون زمق 

 .الاس خثٌائَة ٌَواحئ الاهخزاتَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/11/12 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2014/12/02كصاءت  واحست 

310 
 ًخـَق 18.12مرشوغ كاهون زمق 

غ ؾن حواذج اًضلي  .ابًخـًو

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/10/23 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/12/02كصاءت  واحست 
2 

 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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311 
 ٌَس ية املاًَة 100.14مرشوغ كاهون زمق 

2015. 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/11/16 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2014/12/16كصاءت  واحست 

312 
 ًخـَق تخعفِة 125.13مرشوغ كاهون زمق 

 .2011مزياهَة اًس ية املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/10/23 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/12/23كصاءت  واحست 

313 

حساج 60.12مرشوغ كاهون زمق   ًليض ابإ
وثيؼمي مؤسسة ٌَهنوط ابل ؾٌلل 

الاجامتؾَة ًفائست اًـامَني توسازت اًفالحة 
 -كعاغ اًفالحة–واًعَس اًححصي 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/12/23اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2014/08/22

314 

 ًليض تخلَري 101.14مرشوغ كاهون زمق 
 1.93.16وحمتمي اًؼِري اًرشًف زمق 

 23 )1413 من زمضان 29اًعاذز يف 
املـخرب مبثاتة كاهون ًخـَق  (1993مازش 

آث اًيت ثلوم  تخحسًس ثساتري ًدضجَؽ املًضب
ة احلاظَني ؿىل تـغ اًضِاذاث  تخسًز

ن من ب جي االإذماح  .تلعس اًخىٍو

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2014/12/30كصاءت  واحست  احلىومة 2014/11/20

315 
 ًخـَق 065.13مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

تدٌؼمي وجس َري ب صلال احلىومة وابًوضؽ 
 .اًلاهوين ل ؾضاهئا

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2014/02/06 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2014/12/30كصاءت  واحست 

316 
 ًخـَق مبزاوةل 131.13مرشوغ كاهون زمق 

 .همية اًعة

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/12/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

317 
 ًخـَق ابًواكةل 111.12مرشوغ كاهون زمق 

ة  .ٌَيحااتث اًعحَة واًـعًص

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/12/25 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

318 
ن 112.13مرشوغ كاهون زمق   ًخـَق جُص

 .اًعفلاث اًـمومِة

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

319 
 ًليض تخلَري 18.14مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق هبَئاث 41.05وحمتمي اًلاهون زمق 
 .اًخوػَف ادلاؾي ٌَصب سٌلل 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/12/09 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

320 
 ًخـَق تيؼام 114.13مرشوغ كاهون زمق 

 .امللاول اذلايت

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/12/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

321 

 ًوافق مبوجدَ 21.14مرشوغ كاهون زمق 
 27ؿىل االثفاكِة املوكـة مبصاوش يف 

 تني حىومة املمَىة 2013ذٌسمرب 
امللصتَة وحىومة ذوةل كعص ثضب ن جتية 
الاسذواح اًرضًيب ومٌؽ اٍهتصة اًرضًيب 

 .فامي ًخـَق ابًرضائة ؿىل ادلذي 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/12/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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 ًوافق مبوجدَ 23.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة ثيؼمي هلي اًحضائؽ ؿرب اًعصق 
ة تني ادلول اًـصتَة، املـمتست ابًلاُصت  اًرًب

 سخمترب 5 )1433 من صوال 19يف 
2012.) 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/12/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

323 

 ًوافق مبوجدَ 34.14مرشوغ كاهون زمق 
 فرباٍص 20ؿىل االثفاكِة املوكـة تحاماهو يف 

 تني املمَىة امللصتَة ومجِوزًة مايل 2014
ًخجية الاسذواح اًرضًيب ومٌؽ اٍهتصة 
 .اًرضًيب يف مِسان اًرضائة ؿىل ادلذي 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/12/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

324 

 ًوافق مبوجدَ 35.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة اًيلي اجلوي املوكـة ابًصابظ 

 تني حىومة املمَىة 2014 مازش 11يف 
 .امللصتَة وحىومة ذوةل كعص

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/12/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

325 

 ًوافق مبوجدَ 42.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة اًضٌلن الاجامتؾي املوكـة 

 تني 2014 فرباٍص 18تربوهس َي يف 
 .املمَىة امللصتَة وممَىة تَجَاك

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست  احلىومة 2014/10/29

326 

 ًوافق مبوجدَ 43.14مرشوغ كاهون زمق 
 فرباٍص 20ؿىل االثفاق املوكؽ تحاماهو يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2014
وحىومة مجِوزًة مايل ثضب ن جضجَؽ 

 .وحٌلًة الاسدامثزاث 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/12/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

327 

 ًوافق مبوجدَ 68.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق املوكؽ تربوهس َي يف فاحت 

ي   تني حىومة املمَىة امللصتَة 2014ب جًص
وجمَس ب وزواب خبعوض مىذة جمَس 

 .ب وزواب ابمللصة ووضـَخَ اًلاهوهَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/12/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

328 

 ًوافق مبوجدَ 84.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاكِة ثضب ن اًخـاون اًـسىصي 

 تني 2006 ماي 2املوكـة ابًصابظ يف 
حىومة املمَىة امللصتَة وحىومة ذوةل 

 االإمازاث اًـصتَة املخحست

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2014/12/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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ىل ثعحَح وثلَري  ملرتخ كاهون ٍصيم اإ
 من اًؼِري اًرشًف 1-2وحمتمي اًفعي 

املـخرب مبثاتة كاهون الاًزتاماث واًـلوذ  نٌل 
 املخـَق ابًخحاذل 53.05ب ضافَ اًلاهون زمق 

الاًىرتوين ٌَمـعَاث اًلاهوهَة امليفش 
 اًعاذز 1-07-129ابًؼِري اًرشًف زمق 

 املوافق ل 1428 من ري اًلـست 19يف 
 (.2007 هومفرب 30)

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

ملرتخ 
كاهون 

2014/05/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

330 

 من اًلاهون 6ملرتخ كاهون تخـسًي املاذت 
 املخـَق تدٌؼمي كضاء اًلصة 42.10زمق 

وحتسًس ادذعاظاثَ واًعاذز تدٌفِشٍ 
 املؤزد يف 1.11.151اًؼِري اًرشًف زمق 

 17 املوافق ل 1432 زمضان 16
 .2011ب قسعس 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

ملرتخ 
كاهون 

2014/07/16 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/01/21كصاءت  واحست 

331 
 تخحسًس رشوظ 19.12مرشوغ كاهون زمق 

 .اًضلي واًدضلَي املخـَلة ابًـٌلل املزًنَني

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابل كَحَة  معاذكة 2015/01/27كصاءت  واحست  احلىومة 2013/08/08

332 

 ًليض 85.14مرشوغ كاهون زمق 
ابملعاذكة ؿىل املصسوم تلاهون زمق 

 اًعاذز 012.71 تدمتمي اًلاهون 2.14.596
 30 )1391 من ري اًلـست 12يف 

احملسذت مبوجدَ اًسن اًيت  (1971ذٌسمرب 
جية ب ن حيال فهيا ؿىل اًخلاؿس موػفو 
وب ؾوان ادلوةل واًحدلايث واملؤسساث 

اًـامة امليرصظون يف 
هؼام املـاصاث املسهَة، واًلاهون زمق 

ىل 05.89  احملسذت مبوجدَ اًسن اًيت حيال اإ
اًخلاؿس ؾيس تَوقِا املس خزسمون 

امليرصظون يف اًيؼام ادلاؾي مليح زواثة 
 .اًخلاؿس

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملعاذكة 
ؿىل مصسوم 

تلاهون 

ابًصفغ  اًصفغ 2015/01/27كصاءت  واحست  احلىومة 2014/10/30

333 

 ًخـَق تخلَري 62.14مرشوغ كاهون زمق 
 6 تخازخي 075.59.1اًؼِري اًرشًف زمق 

ثضب ن  (1959 مازش 16 )1378زمضان 
هؼام املـاصاث املميوحة ٌَملاومني وب زامَِم 

 .وفصوؾِم وب ظوهلم

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/03كصاءت  واحست  احلىومة 2015/01/21

334 

 ًخـَق 63.14مرشوغ كاهون زمق 
ابملمخَاكث واملوجوذاث املًضب ت ابخلازح 

من دلن امللازتة امللميني ابخلازح اذلٍن 
ىل امللصة كامهتم اإ ي اإ  .ًلومون تخحًو

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/03كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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335 

 ًوافق مبوجدَ 16.14مرشوغ كاهون زمق 
 هومفرب 21ؿىل االثفاق املوكؽ تواص يعن يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2013
وحىومة اًوالايث املخحست ال مٍصىِة ثضب ن 

ذازيت ادلازك  املساؿست املخحاذةل تني اإ
خني  .ابدلًو

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/03كصاءت  واحست 

336 

 ًوافق مبوجدَ 24.14مرشوغ كاهون زمق 
ىل  ؿىل مـاُست مصاوش ًخُسري اًيفار اإ
املعيفاث املًضوزت ًفائست ال صزاض 

ؿاكاث  املىفوفني ب و مـايق اًحرص ب و روي اإ
ب دصى يف كصاءت املعحوؿاث، املـمتست من 

ة ذالل  كدي امليؼمة اًـاملَة ٌَمَىِة اًفىًص
 17املؤمتص ادلتَومايس امليـلس مبصاوش من 

ىل    .2013 ًوهَو 28اإ

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/03كصاءت  واحست 

337 

 ًوافق مبوجدَ 37.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاق اًخـاون يف مِسان املالحة 

ة املوكؽ تََربوفِي يف   مازش 7اًخجاًز
 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2014

 .وحىومة ادلِوزًة اًلاتوهَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/03كصاءت  واحست 

338 

 ًوافق مبوجدَ 48.14مرشوغ كاهون زمق 
ة، املوكؽ  ؿىل االثفاق ثضب ن اخلسماث اجلًو

 تني حىومة 2014 فرباٍص 20تحاماهو يف 
 .املمَىة امللصتَة وحىومة مجِوزًة مايل 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/03كصاءت  واحست 

339 

 ًوافق مبوجدَ 52.14مرشوغ كاهون زمق 
 مازش 3ؿىل االثفاكِة املوكـة جىوانهصي يف 

 تني املمَىة امللصتَة ومجِوزًة قًَِا 2014
ًخجية الاسذواح اًرضًيب ومٌؽ اٍهتصة 

 .اًرضًيب يف مِسان اًرضائة ؿىل ادلذي

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/03كصاءت  واحست 

340 

 ًوافق مبوجدَ 55.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اًربوثوهول االإضايف ًالثفاق املوكؽ 

 تني 2013 مازش 19تب تَسجان يف 
حىومة املمَىة امللصتَة وحىومة مجِوزًة 

اًىوث ذًفواز ثضب ن جضجَؽ وحٌلًة 
الاسدامثزاث ؿىل وجَ اًخحاذل، املوكؽ 

  .2014 فرباٍص 25تب تَسجان يف 

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/03كصاءت  واحست 

341 

 ًوافق مبوجدَ 56.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق االإظاز ٌَخـاون اًعياؾي 

 مازش 3واًخجازي، املوكؽ جىوانهصي يف 
 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2014

 .وحىومة مجِوزًة قًَِا

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/03كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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342 

 ًوافق مبوجدَ 58.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاق اًخـاون يف مِسان املالحة 

ة املوكؽ جىوانهصي يف   مازش 3اًخجاًز
 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2014

 .وحىومة مجِوزًة قًَِا

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/03كصاءت  واحست 

343 

 تخلَري وحمتمي 107.12مرشوغ كاهون زمق 
 من 25 اًعاذز تخازخي 44.00اًلاهون زمق 

املمتم  (2002 ب نخوجص 03 )1423زجة 
 اقسعس 12 )1331 زمضان 09ًؼِري 
 .مبثاتة كاهون الاًزتاماث واًـلوذ (1913

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/10كصاءت  واحست 

344 
 تخلَري وحمتمي 69.13مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق اب�موؿاث 13.97اًلاهون زمق 
 .راث اًيفؽ الاكذعاذي

ذوزت 
ب نخوجص 
2014 

مرشوغ 
كاهون 

2014/10/23 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/02/10كصاءت  واحست 

345 

 ًوافق مبوجدَ 45.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة اًخـاون يف ا�ال ال مين املوكـة 

 تني املمَىة 2014 مازش 11ابًصابظ يف 
 .امللصتَة وحىومة ذوةل كعص 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/02/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/21كصاءت  واحست 

346 

 ًوافق مبوجدَ 49.14 مرشوغ كاهون زمق
ؿىل اثفاكِة اًخـاون يف جمال حمازتة اجلصمية 

اة  املوكـة تربوهس َي يف ,امليؼمة واالإُز
 تني حىومة املمَىة 2014 فرباٍص 18

 .امللصتَة وحىومة ممَىة تَجَاك 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/02/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/21كصاءت  واحست 

347 

 ًوافق مبوجدَ 40.14مرشوغ كاهون زمق 
 ماي 21ؿىل االثفاق املوكؽ ابًصابظ يف 

 تني املمَىة امللصتَة وممَىة ال زايض 2013
 .امليرفضة ثضب ن هؼام كواهتٌل 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/02/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/21كصاءت  واحست 

348 

 ًوافق مبوجدَ 65.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل مشهصت ثفامه ٌَخـون ال مين واًخًس َق 

جٌلذى ال وىل 10املوكـة مبصاوش يف 
تني وسازيت  (2014 مازش 12 )1435

 .ادلاذََة ابملمَىة امللصتَة وممَىة اًححٍصن 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/02/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/21كصاءت  واحست 

349 

 ًوافق مبوجدَ 83.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق يف مِسان اًخـاون اًـسىصي 

 تني 2006 فرباٍص 10املوكؽ تخاوزمِيا يف 
حىومة املمَىة امللصتَة وحىومة ادلِوزًة 

 .االإًعاًَة 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/02/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/21كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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350 

 ًوافق مبوجدَ 41.14مرشوغ كاهون زمق 
 سخمترب 16ؿىل االثفاق املوكؽ ابًصابظ يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2013
عاهَا اًـؼمى  وحىومة املمَىة املخحست ًرًب
ًٍصيسا اًضٌلًَة ثضب ن هؼام كواهتٌل وادلمع  واإ

 .املخحاذل 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/02/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/21كصاءت  واحست 

351 
 ًخـَق تدٌؼمي 127.12مرشوغ كاهون زمق 

حساج امليؼمة  همية حماسة مـمتس وابإ
 .املِيَة ٌَمحاس حني املـمتسٍن 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

2014/10/23 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/21اًلصاءت ال وىل 

352 
 ًليض تخلَري 86.14مرشوغ كاهون زمق 

وحمتمي ب حاكم ٍلوؿة اًلاهون اجليايئ وكاهون 
اة   .املسعصت اجليائَة املخـَلة مباكحفة االإُز

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/21كصاءت  واحست 

353 
حساج 038.13مرشوغ كاهون زمق   ثضب ن اإ

ذازت   .املسزسة اًوظيَة ًالإ
ي  ذوزت ب جًص

2015 
مرشوغ 

كاهون 
2015/01/22 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/28كصاءت  واحست 

354 
 ًخـَق 27.13مرشوغ كاهون زمق 

 .ابس خلالل امللاًؽ 
ي  ذوزت ب جًص

2015 
مرشوغ 

كاهون 
2015/01/22 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/28كصاءت  واحست 

355 
 املخـَق ابًَِئة 113.12مرشوغ كاهون زمق 

اًوظيَة ٌَزناُة واًوكاًة من اًصصوت 
 .وحمازجهتا 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

2015/02/12 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/28كصاءت  واحست 

356 
ىل ثـسًي املاذت   16ملرتخ كاهون ٍصيم اإ

 مبثاتة مسوهة ال رست 70.03من اًلاهون زمق 
. 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

ملرتخ 
كاهون 

2014/12/02 
جمَس 

 املسدضاٍزن
ابل كَحَة  معاذكة 2015/04/28كصاءت  واحست 

357 
ملرتخ كاهون ًخـَق جىصاء اًـلازاث ب و 

احملالث اجملععة ًالس خـٌلل اًخجازي ب و 
 .اًعياؾي ب و احلصيف 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

ملرتخ 
كاهون 

2010/04/21 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/28كصاءت  واحست 

358 

ًلاهون 130.13مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 
املاًَة تـس حصثُة الآاثزاًلاهوهَة ؿىل اًلصاز 

ادلس خوزي اًعاذز ؾن ا�َس 
 23 تخازخي 14/950ادلس خوزي زمق 

،واحملال ؿىل جمَس 2014ذٌسمرب 
 .املسدضاٍزن من جمَس اًيواة 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2015/04/13 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/28مالمئة 

359 

 تخلَري 12.14مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 
 املخـَق 02.12وحمتمي اًلاهون اًخيؼميي زمق 

ابًخـَني يف املياظة اًـََا ،ثعحَلا ل حاكم 
 من ادلس خوز اًعاذز 92 و49اًفعَني 

 1.12.20تدٌفِشٍ اًؼِري اًرشًف زمق 
 ،املوافق 1433 من صـحان 27تخازخي 

َو 17ل ست ) . 2012 ًًو  (ماذت فًص

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2015/04/13 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/04/28كصاءت  واحست 

360 
 ًخـَق 111.14مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 .ابجلِاث 
ي  ذوزت ب جًص

2015 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2015/05/08 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2015/06/02كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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361 
 ًخـَق 112.14مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 .ابًـٌلالث وال كاًمي 
ي  ذوزت ب جًص

2015 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2015/05/15 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2015/06/02كصاءت  واحست 

362 
 ًخـَق 113.14مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 .ابدلاؿاث 
ي  ذوزت ب جًص

2015 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2015/05/15 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2015/06/02كصاءت  واحست 

363 
 ًليض تخلَري 77.14مرشوغ كاهون زمق 

ظالخ 12.96وحمتمي اًلاهون زمق   اًلايض ابإ
 .اًلصط اًضـيب ٌَملصة 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

2015/04/13 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/06/16كصاءت  واحست 

364 
 ًليض تخلَري 78.12مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق ثرشاكث 17.95وحمتمي اًلاهون زمق 
 .املسامهة 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

2015/05/25 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/06/16كصاءت  واحست 

365 

 ًليض تخلَري 54.14مرشوغ  كاهون زمق 
وحمتمي اًفعي اًثاين من اًؼِري اًرشًف 

 من زتَؽ 14 اًعاذز يف 1.63.226زمق 
( 1963ب قسعس 5 )1383ال ول 

حساج املىذة اًوظين ٌَىِصابء  واملاذت  ابإ
 املخـَق ابملىذة 40.09 من اًلاهون زمق 5

 .اًوظين ٌَىِصابء واملاء اًعاحل ٌَرشة 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

2015/02/05 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/06/16كصاءت  واحست 

 . ًخـَق ابمليامج 33.13مرشوغ كاهون زمق  366
ي  ذوزت ب جًص

2015 
مرشوغ 

كاهون 
2015/02/05 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/06/16كصاءت  واحست 

367 
ظاززمق   ًخـَق 97.13مرشوغ كاهون اإ

ؿاكة  حبٌلًة حلوق ال صزاض يف وضـَة اإ
 .واٍهنوط هبا

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
ظاز  كاهون اإ

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/06/23كصاءت  واحست  احلىومة 2014/11/20

368 
 ًخـَق ابًساحي 81.12مرشوغ كاهون زمق 

. 
ي  ذوزت ب جًص

2015 
مرشوغ 

كاهون 
2014/07/25 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/06/23كصاءت  واحست 

369 
 ًليض 32.15مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 28.11تخلَري وحمتمي اًلاهون اًخيؼميي زمق 
 .املخـَق مبجَس املسدضاٍزن 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2015/06/18 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2015/06/23كصاءت  واحست 

370 
 ًليض 33.15مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 املخـَق 29.11تدمتمي اًلاهون اًخيؼميي زمق 
 .ابل حزاة اًس َاس َة

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2015/06/18 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2015/06/23كصاءت  واحست 

371 

 ًليض 34.14مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 
 59.11تخلَري وحمتمي اًلاهون اًخيؼميي زمق 

املخـَق ابهخزاة ب ؾضاء جماًس ادلاؿاث 
 .اًرتاتَة

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ثيؼميي 
2015/06/18 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2015/06/23كصاءت  واحست 

372 

 ًوافق مبوجدَ 22.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل مشهصت ثفامه ٌَخـاون يف جماالث 

 (اخلسمة املسهَة)اًوػَفة اًـمومِة 
وحتسًر االإذازت، املوكـة ابًصابظ يف فاحت 

تني  (2013 ذٌسمرب 5 )1435ظفص 
حىومة املمَىة امللصتَة وحىومة ممَىة 

 .اًححٍصن

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/06/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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373 

 ًوافق مبوجدَ 53.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاكِة حول هلي ال صزاض احملىوم 

ي  ؿَهيم، املوكـة ابًصابظ يف فاحت ب جًص
 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2014

 .وحىومة ادلِوزًة االإًعاًَة

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/06/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست 

374 

 ًوافق مبوجدَ 60.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق ثضب ن اًخساتري اًيت ثخزشُا 
ذوةل املَياء مليؽ اًعَس كري اًلاهوين ذون 

تالػ وذون ثيؼمي وزذؿَ واًلضاء ؿَََ،  اإ
املـمتس من كدي مؤمتص مٌؼمة ال مم املخحست 
ًل كشًة واًززاؿة ذالل ذوزثَ اًساذسة 

ىل 18واًثالزني امليـلست جصوما من   23 اإ
 .2009هومفرب

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/06/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست 

375 

 ًوافق مبوجدَ 66.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق االإضايف الثفاكِة اًخـاون 

اًلضايئ املخحاذل وثيفِش ال حاكم اًلضائَة 
 فرباٍص 12وجسَمي ا�صمني املوكـة جصوما يف 

 تني املمَىة امللصتَة وادلِوزًة 1971
ي  االإًعاًَة، املوكؽ ابًصابظ يف فاحت ب جًص

2014. 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/06/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست 

376 

 ًوافق مبوجدَ 76.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اثفاكِة اًخـاون اًلضايئ يف املاذت 

ة، املوكـة ابًصابظ يف   19املسهَة واًخجاًز
 تني املمَىة امللصتَة واًحوس ية 2014فرباٍص 

 .واًِصسم

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/06/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست 

377 

 ًوافق مبوجدَ 93.14مرشوغ كاهون زمق 
وزك يف   25ؿىل االثفاكِة املوكـة تًًِو

 تني املمَىة امللصتَة 2013سخمترب 
س خوهَا ًخجية الاسذواح  ومجِوزًة اإ

اًرضًيب ومٌؽ اٍهتصة اًرضًيب يف مِسان 
 .اًرضائة ؿىل ادلذي

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/06/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست 

378 

 ًوافق مبوجدَ 94.14مرشوغ كاهون زمق 
 ماي 21ؿىل االثفاق املوكؽ ابًصابظ يف 

 تني حىومة املمَىة امللصتَة 2014
وحىومة اًعائفة اًفصوس َة ًحَجَاك 

حول  (جصوهس َي– فِسزاًَة واًوين )
اًوضـَة اًلاهوهَة ٌَمؤسساث املسزس َة 
اًحَجَىِة اًيت ثعحق اًربانمج اًخـَميي 

 .جصوهس َي ابمللصة– ًفِسزاًَة واًوين 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/06/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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379 

 ًوافق مبوجدَ 107.14مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق ثضب ن الاؿرتاف املخحاذل 

امللصتَة  (اًسوق)جصدط اًلِاذت 
 من 11واًسـوذًة املوكؽ مبصاوش يف 

( 2014 مازش 13 )1435جٌلذى ال وىل 
تني حىومة املمَىة امللصتَة وحىومة 

 .املمَىة اًـصتَة اًسـوذًة

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/06/10 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست 

380 
 ًخـَق ابًلصف 24.15مرشوغ كاهون زمق 

 .املِيَة
ي  ذوزت ب جًص

2015 
مرشوغ 

كاهون 
2015/07/01 

جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست 

381 

 ًليض 43.15مرشوغ كاهون زمق 
ابملعاذكة ؿىل املصسوم تلاهون 

 جٌلذى 16 اًعاذز يف 2.15.260زمق
ي 6 )1436الآدصت  تخلَري  (2015 ب جًص

 املخـَق مبسوهة 9.97وحمتمي اًلاهون زمق 
 الاهخزاابث

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملعاذكة 
ؿىل مصسوم 

تلاهون 

2015/07/01 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست 

382 
 مبثاتة مسوهة 109.12مرشوغ كاهون زمق 

 .اًخـاضس
ي  ذوزت ب جًص

2015 
مرشوغ 

كاهون 
ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست  احلىومة 2013/06/06

383 
 ًخـَق تيؼام 116.12مرشوغ كاهون زمق 

اًخب مني االإجدازي ال سايس ؾن املصط 
 اخلاض ابًعَحة

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/07كصاءت  واحست  احلىومة 2015/06/02

384 
 ًخـَق 114.14مرشوؾلاهون زمق  -

 2012تخعفِة مزياهَة اًس ية املاًَة 
ي  ذوزت ب جًص

2015 
مرشوغ 

كاهون 
2015/07/08 

جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2015/07/21كصاءت  واحست 

385 
 ًخـَق تدٌؼمي 127.12مرشوغ كاهون زمق 

حساج امليؼمة  همية حماسة مـمتس وابإ
 .املِيَة ٌَمحاس حني املـمتسٍن 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/21اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2015/07/08

386 

 ًوافق مبوجدَ 37.15مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اًربوثوهول االإضايف املَحق ابثفاكِة 

اًخـاون اًلضايئ يف املَسان اجليايئ املوكـة 
ي 18ابًصابظ يف   تني حىومة 2008 ب جًص

املمَىة امللصتَة وحىومة ادلِوزًة 
 فرباٍص 6اًفصوس َة، املوكؽ ابًصابظ يف 

 ؛2015

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/07/08 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/21كصاءت  واحست 

387 

 ًوافق مبوجدَ 125.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اًربوثوهول الادذَازي الثفاكِة اًلضاء 

ؿىل مجَؽ ب صاكل اٍمتَزي ضس املصب ت املعاذق 
وزك يف   من 1999 ب نخوجص 6ؿَََ تًًِو

 ظصف ادلـَة اًـامة ًل مم املخحست

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/07/08 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/21كصاءت  واحست 

388 

 ًوافق مبوجدَ 126.12مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل اًربوثوهول الادذَازي املَحق ابًـِس 

ادلويل اخلاض ابحللوق املسهَة 
وزك يف   16واًس َاس َة، املوكؽ تًًِو

 .1966ذٌسمرب 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/07/08 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/21كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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389 
 ًخـَق حبٌلًة 28.13مرشوغ كاهون زمق 

ال صزاض املضازنني يف ال حباج 
 اًحَوظحَة

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

2015/05/25 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/21كصاءت  واحست 

390 

حساج 135.12مرشوغ كاهون زمق   ابإ
مؤسسة ٌَهنوط ابل ؾٌلل الاجامتؾَة 

ًفائست موػفي وب ؾوان وسازت اًض حاة 
 .واًصايضة

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/21كصاءت  واحست  احلىومة 2015/01/09

391 
 ًليض تدمتمي 83.13مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق ابالثعال 77.03اًلاهون زمق 
 .اًسمـي اًحرصي 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

2015/06/08 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/21كصاءت  واحست 

392 
 ًخـَق 80.14ذزاسة مرشوغ كاهون زمق 

ابملؤسساث اًس َاحِة وب صاكل االإًواء 
 .اًس َايح ال دصى

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

2015/07/15 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/21كصاءت  واحست 

393 

متم 130.12مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 من 12مبوجدَ اًؼِري اًرشًف اًعاذز يف 

ي 11 )1340صـحان  ثضب ن (1922 ب جًص
ة   .اًعَس يف املَاٍ اًرًب

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

2015/01/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/21كصاءت  واحست 

394 
ملرتخ كاهون ًليض تخلَري وحمتمي اًلاهون 

مبثاتة اًيؼام ال سايس ٌَلصف  27.08زمق 
 اًفالحِة

ي  ذوزت ب جًص
2015 

ملرتخ 
كاهون 

2015/07/21 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

395 
ملرتخ كاهون ًليض تخلَري وحمتمي اًلاهون 

 مبثاتة اًيؼام ال سايس ًلصف 4.97زمق 
 اًعَس اًححصي

ي  ذوزت ب جًص
2015 

ملرتخ 
كاهون 

2015/07/21 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

396 
ملرتخ كاهون ًليض تخلَري وحمتمي اًلاهون 

 مبثاتة اًيؼام ال سايس ًلصف 38.12زمق 
 .اًخجازت واًعياؿة واخلسماث 

ي  ذوزت ب جًص
2015 

ملرتخ 
كاهون 

2015/07/21 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

397 
ملرتخ كاهون ًليض تخلَري وحمتمي اًلاهون 

 مبثاتة اًيؼام ال سايس ًلصف 18.09زمق 
 اًعياؿة اًخلََسًة

ي  ذوزت ب جًص
2015 

ملرتخ 
كاهون 

2015/07/21 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

398 

 ًوافق مبوجدَ 05.15مرشوؾلاهون زمق  .
ؿىل اثفاكِة مِياماات ثضب ن اًزئحق، املوكـة 

 ذالل املؤمتص 2013ب نخوجص 10يف 
 (اًَاابن)ادلتَومايس امليـلس جىوماموظو 

ىل 7من   .2013ب نخوجص 11 اإ

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/07/15 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

399 

 ًوافلمبوجدَ 08.15مرشوغ كاهون زمق  .
 24ؿىل اثفاق امللص املوكؽ ابًصابظ يف 

 تني حىومة املمَىةامللصتَة 2014هومفرب 
َة ٌَعََة ال محص  واٌَجية ادلًو

ي  ذوزت ب جًص
2015 

مرشوغ 
كاهون 

ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 

َة  ذًو

2015/07/15 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 

احلصيلة التشريعية والرقابية حبسب السنوات
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400 

 ًوافق مبوجدَ 12.15كاهون زمق  مرشوغ .
 سخمترب 24ؿىل االثفاق املوكؽ ابًصابظ يف 

 تٌُاملمَىة امللصتَة واًحيم ال وزويب 2014
الإؿاذت االإؾٌلز واًخمنَة ثضب ن مىذة 
وب وضعةاًحيم ال وزويب الإؿاذت االإؾٌلز 

 .واًخمنَة ابمللصة

ذوزت ب جًصي 
2015 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2015/07/15 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

401 

مبوجدَ   ًوافق17.15مرشوغ كاهون زمق  .
ؿىل االثفاكِة يف مِسان جسَمي ا�صمني 

تني 2015 ًياٍص 20املوكـة مبصاوش يف 
حىومة املمَىة امللصتَة وحىومة ادلِوزًة 

 .اًىوث ذًفواز

ذوزت ب جًصي 
2015 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2015/07/15 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

402 

 ًوافق مبوجدَ 22.15مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق حول املساؿست االإذاًزة 

املخحاذةل يف ا�ال ادلصيك، املوكؽ مبصاوش 
 تني حىومة املمَىة 2015 ًياٍص 20يف 

 .امللصتَة وحىومة مجِوزًة اًىوث ذًفواز

ذوزت ب جًصي 
2015 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2015/07/15 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

403 

 ًوافق مبوجدَ 23.15مرشوغ كاهون زمق 
ؿىل االثفاق ثضب ن اًخـاون يف ا�ال 

 2015 ًياٍص 20ال مين، املوكؽ مبصاوش يف 
تني حىومة املمَىة امللصتَة وحىومة 

 .مجِوزًة اًىوث ذًفواز

ذوزت ب جًصي 
2015 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2015/07/15 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

404 

 ًوافق مبوجدَ 35.15كاهون زمق  مرشوغ .
ؿىل اثفاكِة اًخـاون يف ا�ال ال مين 

اة، املوكـة ابدلاز اًحَضاء يف  وماكحفةاالإُز
 تني حىومة املمَىة 2015 مازش 17

امللصتَةوحىومة ذوةل االإمازاث اًـصتَة 
 .املخحست

ذوزت ب جًصي 
2015 

مرشوغ 
كاهون 
ابملوافلة 
ؿىل اثفاكِة 
ذًوَة 

2015/07/15 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

405 
ملرتخ كاهون ٍصيم اإىل ثـسًي اًلاهون زمق 

 املخـَق ابالثعال اًسمـي 77.03
 .اًحرصي

ذوزت ب جًصي 
2015 

ملرتخ 
كاهون 

2014/11/10 
جمَس 

 املسدضاٍزن
ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

406 
 تخلَري وحمتمي 96.14مرشوغ كاهون زمق 

 املخـَق ابالثعال 77.03اًلاهون زمق 
 .اًسمـي اًحرصي

ذوزت ب جًصي 
2015 

مرشوغ 
كاهون 

2015/07/22 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2015/07/24كصاءت  واحست 

 

2 
 

اًيط اًدرشًـي  ث.ز
ادلوزت 
اًدرشًـَة 

هوغ اًيط 
حبسة 
املعسز 

اتزخي االإحاةل  
ىل  ا�َس 

معسز 
االإحاةل 

اتزخي اًحت ىلسذ اًلصاءاث 
هدِجة 
اًخعوًت 

ظحَـة 
اًخعوًت 

1 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/10/27

2 
متم 30.08مرشوغ كاهون زمق   ًلري ٍو
 املخـَق حبًصة 06.99مبوجدَ اًلاهون زمق 

 ال سـاز وامليافسة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/04/17 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/11/24كصاءت  واحست 

3 
متم اًلاهون زمق   47.06ملرتخ كاهون ًلري ٍو
 .املخـَق جبحاايث ادلاىلاث احملََة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

ملرتخ 
كاهون 

2007/05/10 
جمَس 
 املسدضاٍزن

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

4 
 ٌَس ية 48.09مرشوغ كاهون املاًَة زمق 

 2010املاًَة 

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/11/17 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2009/12/17كصاءت  واحست 

5 
 ًخـَق 60.09مرشوغ كاهون ثيؼميي زمق 

 اب�َس الاكذعاذي والاجامتؾي واًحُيئ

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 
ثيؼميي 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2009/12/29اًلصاءت ال وىل  احلىومة 2009/12/03

6 
 ًخـَق مبسوهة 52.05مرشوغ كاهون زمق 

 اًسري ىل  اًعصق

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/01/20 
جمَس 
 اًيواة

ابل كَحَة  معاذكة 2010/01/05كصاءت  واحست 

7 
ي 07.08مرشوغ كاهون زمق   ًليض تخحًو

 جًصس امللصة اإىل رشنة مسامهة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

8 

 تخلَري وحمتمي 05.06مرشوغ كاهون زمق 
 من اًؼِري اًرشًف زمق 32اًفعي 

 من جٌلذى 24 اًعاذز يف 1.57.187
ثسن  (1963 هومفرب 12 )1383الآدصت 

 هؼام ب سايس ٌَخـاون املخحاذل

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست  احلىومة 2009/05/19

9 
 ًليض تخلَري 51.09مرشوغ كاهون زمق  

 املخـَق مبياظق 19.94اًلاهون زمق 
 اًخعسٍص احلصت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة 

10 
 ًخـَق 28.07مرشوغ كاهون زمق 

 ابًسالمة اًعحَة ٌَميخجاث اًلشائَة

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12اًلصاءت اًثاهَة  احلىومة 2009/12/16

11 
 تخلَري اًلاهون 35.09مرشوغ كاهون زمق 

 نٌل مت ثـسًهل املخـَق  ابملىذة 25.79زمق 
 اًوظين ٌَمعازاث

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/31 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/12كصاءت  واحست 

12 
 ًخـَق 13.09مرشوغ كاهون زمق 

 ابًعاكاث املخجسذت

ذوزت 
ب نخوجص 
2009 

مرشوغ 
كاهون 

2009/12/03 
جمَس 
 اًيواة

ابالإجٌلغ  معاذكة 2010/01/19كصاءت  واحست 
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246 
 

احلعِــَــة اًخفعِــَِــة : اثهَا

احلعَةل اًخفعَََة 

 2010-2009س ية 

 اًدرشًــــؽ
ذوزت ٔبنخوجص 

2009 
ي  ذوزت ٔبجًص

2010 
اؾلموغ 

احلعَةل 
ة  اًس يًو

اًيعوض اًلاهوهَة اؽلوافق ؿَهيا 
ؽ اًلواهني   41 20 21مضاًز

42 
 1-  1ملرتحاث اًلواهني 

 
اًيعوض اًلاهوهَة اؽلـّسةل 

ؽ كواهني   10 5 5مضاًز

42 
- - - ملرتحاث اًلواهني 

 
اًيعوض اًلاهوهَة كري اؽلـسةل 

ؽ كواهني   31 15 16مضاًز

 1 -- 1ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة 
حبسة اًعحَـة اًلاهوهَة 

ؽ كواهني ثيؼميَة    2-  (كصاءت اثهَة) 2مضاًز
 
 
42 

َة  ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل اثفاكِاث ذًو  6 2 4مضاًز
ؽ اًلواهني   33 18 15مضاًز

 1-  1ملرتحاث اًلواهني 

247 
 

ؽ كواهني اإلظاز   - - - مضاًز
ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل مصاس مي كواهني  -- - - مضاًز

اًيعوض اًلاهوهَة حبسة ثيؼميِا 
اؾلايل 

 27 14 13اؾلال الاكذعاذي 
 
 
42 

 4 3 1اؾلال الاحامتؾي 
 4 1 3اؾلال اإلذازي واحللويق وازلًين 

 1-  1جمال اًضؤون ازلاذََة واًحًِاث ألساس َة 
 6 2 4جمال اًضؤون اخلازحِة 

اًيعوض اًلاهوهَة حبسة معسز 
اإلحاةل ٕاىل مىذة اؾلَس 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى جمَس  مضاًز
اؽلسدضاٍزن 

 وزذث ؿىل 3 )13
 ٕاظازاؾلَس يف 

 (كصاءت اثهَة
14 27 

 
42 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى جمَس  مضاًز
اًيواة 

8 6 14 

- - -  (جمَس اًيواة)ملرتحاث اًلواهني 
 1-  1 (جمَس اؽلسدضاٍزن)ملرتحاث اًلواهني 

ثعيَف اًيعوض اًلاهوهَة حسة 
ت  مبٓل اًخعًو

اإلحٌلغ 
ؽ اًلواهني   35 16 19مضاًز

 
42 
 

 1-  1ملرتحاث اًلواهني 

ألكَحَة 
ؽ اًلواهني   6 4 2مضاًز

-- - - ملرتحاث اًلواهني 
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248 
 

 

 
 اًصكاتة

ألس ئةل اًىذاتَة ألس ئةل اًضفَِة 
ذوزت ٔبنخوجص 

2009 
ي  اًفرتت اًفاظةل تني  2009ذوزت ٔبنخوجص  2010ذوزت ٔبجًص

ازلوزثني 
ي  اًفرتت اًفاظةل تني  2010ذوزت ٔبجًص

ازلوزثني 
اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة 

 36 15 39 60 30 42 18 43 256 423 262 357اًخعيَفي  اًخـساذ

ث 
اال

اؾل
ة 

س
ح  

ف
عيَ

ًخ ا

اؾلال 
الاكذعاذي 

118 94 111 75 13 5 5 7 17 11 4 9 

 13 2 7 15 11 15 4 7 84 118 78 97اؾلال الاحامتؾي  
اؾلال احللويق 

واإلذازي 
46 28 63 42 3 5 6 1 2 4 2  -

جمال اًضؤون 
ازلاذََة 

91 57 113 35 20 4 16 11 26 17 7 14 

جمال اًضؤون 
اخلازحِة 

5 5 18 20  - - - - - - - -

اؾلموغ 
اًس يوي 

2009-2010 

اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة 

780 518 160 123 

ة  76,87 100 66,41 100 (%) اًًس حة اؽلئًو

249 
 

  

ي  2009ذوزت ٔبنخوجص  اًـامة اجلَساث  2010ذوزت ٔبجًص

هوغ اجلَساث اًـامة 
ؿسذ اجلَساث 

اؽليـلست 
ة  اًًس حة اؽلئًو

(%)   
اؽلست اؽلس خلصكة 

ؿسذ اجلَساث 
اؽليـلست 

ة  اًًس حة اؽلئًو
(%)   

اؽلست اؽلس خلصكة 

ة   ذ21ش47 48,27 14 ذ59ش47 51,72 15خَساث ألس ئةل اًضفًو

 ذ50ش9 31,03 9 ذ38ش16 34,48 10خَساث اًدرشًؽ 

 ذ10ش10 20,68 6 ذ46ش7 13,79 4خَساث خمخَفة 

 21ش67 100 29ذ 23ش72 100 29احلعَةل ازلوزًة 

احلعَةل اًس يوًة 
اؽلست اؽلس خلصكة ؿسذ اجلَساث اؽليـلست 

 44ش139 58
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250 
 

احلعَةل اًخفعَََة 

 :2011-2010س ية 

 اًدرشًؽ
ذوزت 

ٔبنخوجص 
2010 

ذوزت 
ي  ٔبجًص
2011 

ازلوزت 
الاس خثٌائَة 

 2011ص خًرب 
اؾلموغ 

احلعَةل 
ة  اًس يًو

اًيعوض اًلاهوهَة اؽلوافق 
ؿَهيا 

ؽ اًلواهني   68 9 36 23مضاًز
71 

 3-  2 1ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة اؽلـسةل 
ؽ اًلواهني   13 1 4 8مضاًز

 
71 
 

-- - - - ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة كري 
اؽلـسةل 

ؽ اًلواهني   55 8 32 15مضاًز

 3-  2 1ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة حبسة 
اًعحَـة اًلاهوهَة 

ؽ كواهني ثيؼميَة   2 2- - مضاًز

 
71 

َة  ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل اثفاكِاث ذًو  6--  3 3مضاًز
ؽ اًلواهني   59 7 32 20مضاًز

 3-  2 1ملرتحاث كواهني 
ؽ كواهني اإلظاز   1-  1- مضاًز

ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل مصاس مي كواهني  -- -- - - مضاًز

251 
 

اًيعوض اًلاهوهَة حسة 
ثيؼميِا اؾلايل 

 31 2 18 11اؾلال الاكذعاذي 
 
 
71 
 

 9 1 5 3اؾلال الاحامتؾي 
 18 4 8 6اؾلال اإلذازي واحللويق وازلًين 

 7 2 4 1جمال اًضؤون ازلاذََة واًحًِاث ألساس َة 
 6-  3 3جمال اًضؤون اخلازحِة 

اًيعوض اًلاهوهَة حبسة 
ة اإلحاةل ٕاىل مىذة  ًو ٔبًو

اؾلَس 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى جمَس  مضاًز
اؽلسدضاٍزن 

12 
مرشوغ )

واحس يف 
 كصاءت ٕاظاز

 (اثهَة

20( 9 
ؽ  مضاًز
كواهني 

ذزست 
 (ًلصاءثني

ؽ يف ٕاظاز 2  مضاًز
كصاءت اثهَة 

34  
 
 
71 
 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى جمَس اًيواة   34 7 16 11مضاًز

 3-  2 1 (جمَس اًيواة)ملرتحاث اًلواهني 

- - - -  (جمَس اؽلسدضاٍزن)ملرتحاث اًلواهني 

ثعيَف اًيعوض اًلاهوهَة 
ت  حسة مبٓل اًخعًو

 اإلحٌلغ
ؽ اًلواهني   60 5 34 21مضاًز

 
71 
 

 2-  2-- ملرتحاث اًلواهني 

ألكَحَة 
ؽ اًلواهني   8 4 2 2مضاًز

 1- -  1ملرتحاث اًلواهني 
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 اًصكاتة

ة  ألس ئةل اًىذاتَة ألس ئةل اًضفًو

ذوزت ٔبنخوجص 
2010 

ي  اًفرتت اًفاظةل تني  2010ذوزت ٔبنخوجص  2011ذوزت ٔبجًص
ازلوزثني 

ي  اًفرتت اًفاظةل تني  2011ذوزت ٔبجًص
ازلوزثني 

اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة 
 23 1 38 41 19 31 36 43 231 293 190 327اًخـساذ ازلوزي 

ث 
اال

اؾل
ة 

س
ح  

ف
عيَ

ًخ ا

اؾلال 
الاكذعاذي 

76 36 102 76 10 9 8 8 6 9  -1 

 8 1 11 16 2 11 5 7 79 86 67 95اؾلال الاحامتؾي  
اؾلال احللويق 

واإلذازي 
58 39 37 30 10 9 2 5 3 4  -2 

جمال اًضؤون 
ازلاذََة 

90 46 57 41 16 13 9 4 14 13  -11 

جمال اًضؤون 
اخلازحِة 

8 2 11 5  - -1  -2 1  -1 

اؾلموغ 
اًس يوي 

2010-2011 

اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة 

620 421 116 116 

ة  100 100 67,90 100   (%) اًًس حة اؽلئًو
 

253 
 

ي  2010ذوزت ٔبنخوجص  اجلَساث اًـامة ازلوزت الاس خثٌائَة  2012ذوزت ٔبجًص
 

هوغ اجلَساث اًـامة 
 

ؿسذ اجلَساث 
اؽليـلست 

اؽلست اؽلس خلصكة 
 

ؿسذ اجلَساث 
اؽليـلست 

 
اؽلست اؽلس خلصكة 

 

 
ؿسذ اجلَساث 

اؽليـلست 
اؽلست اؽلس خلصكة 

ة   - -ذ 45ش41 14 ذ39ش37 13خَساث ألس ئةل اًضفًو

 - - ذ31ش8 6 ذ39ش21 12خَساث اًدرشًؽ 

 - 2 ذ39ش00 2 ذ59ش2 3خَساث خمخَفة 

 - - 55ش50 22 17ش62 28احلعَةل ازلوزًة 

ة  - 3,84 44,68 42,30 54,95 53,84 (%) اًًس حة اؽلئًو

احلعَةل اًس يوًة 
اؽلست اؽلس خلصكة  ؿسذ اجلَساث اؽليـلست

 12ش113 52
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اًدرشًؽ 
ذوزت ٔبنخوجص 

2011 

ذوزت 
ي  ٔبجًص
2012 

اؾلموغ 
احلعَةل 
ة  اًس يًو

اًيعوض اًلاهوهَة اؽلوافق ؿَهيا 
ؽ اًلواهني   30 20 10مضاًز

32 
 2-  2ملرتحاث اًلواهني 

 
اًيعوض اًلاهوهَة اؽلـّسةل 

ؽ اًلواهني   3 1 2مضاًز
 
32 
 

-- - - ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة كري اؽلـّسةل 
ؽ اًلواهني   27 19 8مضاًز

 2-  2ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة حبسة اًعحَـة 
اًلاهوهَة 

ؽ كواهني ثيؼميَة  مضاًز
2 

2 
 كصاءت 1)

 (اثهَة
4 

 
 
32 
 

ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل االثفاكِاث   5 5- مضاًز
ؽ اًلواهني   18 10 8مضاًز

 2-  2ملرتحاث كواهني 
ؽ كواهني اإلظاز  - - - مضاًز

ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل مصاس مي كواهني   3 3- مضاًز

اًيعوض اًلاهوهَة حبسة ثيؼميِا اؾلايل 
  10 8 2اؾلال الاكذعاذي 

 3-  3اؾلال الاحامتؾي  32

256 
 

 

 

 

 

  9 5 4اؾلال اإلذازي واحللويق وازلًين 
 5 2 3جمال اًضؤون ازلاذََة واًحًِاث ألساس َة 

 5 5- جمال اًضؤون اخلازحِة 

 
ة اإلحاةل  ًو اًيعوض اًلاهوهَة حبسة ٔبًو

ٕاىل مىذة اؾلَس 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى جمَس  مضاًز
اؽلسدضاٍزن 

2 6 8 

 
32 
 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى جمَس  مضاًز
اًيواة 

8 14 22 

 2-  2 (جمَس اًيواة)ملرتحاث اًلواهني 

- - -  (جمَس اؽلسدضاٍزن)ملرتحاث اًلواهني 

 
ثعيَف اًيعوض اًلاهوهَة حسة مبٓل 

ت  اًخعًو

 اإلحٌلغ
ؽ اًلواهني    27 17 10مضاًز

 
32 
 

 2-  2ملرتحاث اًلواهني 

ألكَحَة 
ؽ اًلواهني   3 3- مضاًز

- - - ملرتحاث اًلواهني 
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257 
 

 
 اًصكاتة

ة  ألس ئةل اًىذاتَة ألس ئةل اًضفًو

ي  2011ذوزت ٔبنخوجص  اًفرتت اًفاظةل تني  2011ذوزت ٔبنخوجص   2012ذوزت ٔبجًص
ازلوزثني 

ي  اًفرتت اًفاظةل تني  2012ذوزت ٔبجًص
ازلوزثني 

اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة 
 4 12 34 39 8 9 1 20 230 270 139 315اًخـساذ اًصمقي 

ث 
اال

اؾل
ة 

حس
ف 

عيَ
ًخ ا

اؾلال 
الاكذعاذي 

98 40 74 73 4  -1  -11 12 2 1 

-  4 6 5 1 2-  2 65 92 55 99اؾلال الاحامتؾي  
اؾلال احللويق 

واإلذازي 
36 27 33 23  - -2  -7 5  -1 

جمال اًضؤون 
ازلاذََة 

72 16 65 61 13 1 4 7 14 10 6 2 

جمال اًضؤون 
اخلازحِة 

10 1 6 8 1  - - -2 1  - -

اؾلموغ 
اًس يوي 

20011-2012 

اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة 

585 369 80 47 

ة  58,75 100 63,07 100   (%) اًًس حة اؽلئًو
 

258 
 

ي  2011ذوزت ٔبنخوجص اجلَساث اًـامة   2012ذوزت ٔبجًص
اؽلست اؽلس خلصكة ؿسذ اجلَساث اؽليـلست اؽلست اؽلس خلصكة ؿسذ اجلَساث اؽليـلست هوغ اجلَساث اًـامة 

ة  ذ 32ش52 17 ذ55ش26 15خَساث ألس ئةل اًضفًو

ة اخلاظة تخلسمي ألحوتة  اجلَساث اًضًِص
اؽلخـَلة ابًس َاسة اًـامة من كدي زئُس 

احلىومة 
 ذ52ش7 2 - -

 ذ08ش16 11 ذ20ش4 4خَساث اًدرشًؽ 

 ذ18ش4 4 ذ49ش7 6خَساث خمخَفة 

 ذ50ش80 34 ذ24ش38 25احلعَةل ازلوزًة 

ة   67.56 56,14 32.09 43,85 (%)اًًس حة اؽلئًو

احلعَةل اًس يوًة 
 اؽلست اؽلس خلصكة ؿسذ اجلَساث اؽليـلست

 14ش119 57
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احلصيلة  التشريعية والرقابية حبسب السنوات
2013  -  2012

259 
 

احلعَةل اًخفعَََة 

: 2013-2012س ية 

 اًدرشًؽ
ذوزت ٔبنخوجص 

2012 
ي  ذوزت ٔبجًص

2013 
اؾلموغ 

احلعَةل 
ة  اًس يًو

اًيعوض اًلاهوهَة اؽلوافق ؿَهيا 
ؽ اًلواهني   65 25 40مضاًز

72 
 7 3 4ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة اؽلـسةل 
ؽ اًلواهني   10 4 6مضاًز

 
72 

 3-  3ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة كري اؽلـسةل 
ؽ اًلواهني   55 21 34مضاًز

 4 3 1ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة 
حبسة اًعحَـة اًلاهوهَة 

ؽ كواهني ثيؼميَة   1 1- مضاًز

 
 
72 

َة  ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل اثفاكِاث ذًو  39 14 25مضاًز
ؽ اًلواهني   25 10 15مضاًز

 7 3 4ملرتحاث اًلواهني 
ؽ كواهني اإلظاز  - - - مضاًز

ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل مصاس مي كواهني  - - - مضاًز
  14 3 11اؾلال الاكذعاذي  

260 
 

اًيعوض اًلاهوهَة حسة ثيؼميِا اؾلايل 
 

 72 7 3 4اؾلال الاحامتؾي 
 10 6 4اؾلال اإلذازي واحللويق وازلًين 

 2 2- جمال اًضؤون ازلاذََة واًحًِاث ألساس َة 
 39 14 25جمال اًضؤون اخلازحِة 

ة اإلحاةل ٕاىل  ًو اًيعوض اًلاهوهَة حسة ٔبًو
مىذة اؾلَس 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى  مضاًز
جمَس اؽلسدضاٍزن 

3 3 6 

 
72 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى  مضاًز
جمَس اًيواة 

37 22 59 

 4 3 1 (جمَس اًيواة)ملرتحاث اًلواهني 

 3--  3 (جمَس اؽلسدضاٍزن)ملرتحاث اًلواهني 

ثعيَف اًيعوض اًلاهوهَة حسة مبٓل 
ت  اًخعًو

 اإلحٌلغ
ؽ اًلواهني   61 24 37مضاًز

 7 3 4ملرتحاث اًلواهني  72

ألكَحَة 
ؽ اًلواهني   4 1 3مضاًز

- - - ملرتحاث اًلواهني 
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261 
 

 
 اًصكاتة

ة  ألس ئةل اًىذاتَة ألس ئةل اًضفًو

ي  2012ذوزت ٔبنخوجص  ذوزت ٔبنخوجص   2013ذوزت ٔبجًص
2012 

اًفرتت اًفاظةل تني 
ازلوزثني 

ي  اًفرتت اًفاظةل تني  2013ذوزت ٔبجًص
ازلوزثني 

اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة 
 10 9 27 53 13 10 18 45 291 402 271 406اًخـساذ اًصمقي 

ث 
اال

اؾل
ة 

حس
ف 

عيَ
ًخ ا

اؾلال 
الاكذعاذي 

127 84 140 91 6 4 1 2 10 4 1  -

-  3 8 9 4 2 10 10 84 96 77 105اؾلال الاحامتؾي  
اؾلال احللويق 

واإلذازي 
66 44 53 41 6 1  - -7 2  -2 

جمال اًضؤون 
ازلاذََة 

91 61 96 65 20 3 7 7 26 11 5 7 

جمال اًضؤون 
اخلازحِة 

17 10 17 10 3  - - -1 2  -1 

اؾلموغ اًس يوي 
2012-2013 

اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة 
808  562 117 68 

ة  58,11 100 68,29 100  (%) اًًس حة اؽلئًو
 

 

262 
 

ي  2012ذوزت ٔبنخوجص اجلَساث اًـامة  ازلوزت الاس خثٌائَة  2013ذوزت ٔبجًص

هوغ اجلَساث اًـامة 
ؿسذ اجلَساث 

اؽليـلست 
ؿسذ اجلَساث اؽلست اؽلس خلصكة 

اؽليـلست 
اؽلست اؽلس خلصكة 

 
ؿسذ اجلَساث 

اؽليـلست 
اؽلست اؽلس خلصكة 

ة   2ذ 03ش53 15 ذ30ش49 16خَساث ألس ئةل اًضفًو
. افذخاحِة: ألوىل. 

خَسة : اًثاهَة. 
خمععة ًالس امتغ 

خلعاة زئُس 
ادلِوزًة اًفصوس َة 

: اًس َس
FRANCOIS 
HOLLANDE 

 
 ذ7ش00
 ذ56ش00

ة اخلاظة تخلسمي ألحوتة  اجلَساث اًضًِص
اؽلخـَلة ابًس َاسة اًـامة من كدي زئُس 

احلىومة 

 

4 
 

 ذ00ش9
 

3 
 

 ذ31ش6

 ذ28ش3 7 ذ00ش19 15خَساث اًدرشًؽ 

 ذ17ش0 1 ذ50ش1 3خَساث خمخَفة 

 ذ04ش1 2 ذ19ش63 26 ذ20ش79 38احلعَةل ازلوزًة 

ة  0,72 3,03 44,05 39,39 55,21 57,57  (%)اًًس حة اؽلئًو

احلعَةل اًس يوًة 
 اؽلست اؽلس خلصكة ؿسذ اجلَساث اؽليـلست

 ذ43ش143 66
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احلصيلة  التشريعية والرقابية حبسب السنوات
2014  -  2013

263 
 

احلعَةل اًخفعَََة 

: 2014- 2013س ية 

 اًدرشًؽ
ذوزت ٔبنخوجص 

2013 
ي  ذوزت ٔبجًص

2014 
اؾلموغ 

احلعَةل 
ة  اًس يًو

اًيعوض اًلاهوهَة اؽلوافق ؿَهيا 
ؽ اًلواهني   79 54 25مضاًز

85 
 6 5 1ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة اؽلـّسةل 
ؽ اًلواهني   11 7 4مضاًز

 
85 

 3 2 1ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة كري اؽلـّسةل 
ؽ اًلواهني   68 47 21مضاًز

 3 3- ملرتحاث اًلواهني 

اًيعوض اًلاهوهَة حبسة اًعحَـة 
اًلاهوهَة 

ؽ كواهني ثيؼميَة   3 3- مضاًز
 
 
85 
 

َة  ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل اثفاكِاث ذًو  37 26 11مضاًز
ؽ اًلواهني   35 24 11مضاًز

 6 5 1ملرتحاث اًلواهني 
ؽ كواهني اإلظاز   1-  1مضاًز

ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل مصاس مي كواهني   3 1 2مضاًز
  25 16 9اؾلال الاكذعاذي  

264 
 

اًيعوض اًلاهوهَة حسة ثيؼميِا 
اؾلايل 

 85 13 11 2اؾلال الاحامتؾي 
 10 6 4اؾلال اإلذازي واحللويق وازلًين 

-- - -- جمال اًضؤون ازلاذََة واًحًِاث ألساس َة 
 37 26 11جمال اًضؤون اخلازحِة 

ة  ًو اًيعوض اًلاهوهَة حسة ٔبًو
اإلحاةل ٕاىل مىذة اؾلَس 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى جمَس  مضاًز
اؽلسدضاٍزن 

3 4 7  
 
 
 
85 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى جمَس  مضاًز
اًيواة 

22 50 72 

 3 3-  (جمَس اًيواة )ملرتحاث اًلواهني 

 3 2 1 (جمَس اؽلسدضاٍزن)ملرتحاث اًلواهني 

ثعيَف اًيعوض اًلاهوهَة حسة 
ت  مبٓل اًخعًو

 اإلحٌلغ
ؽ اًلواهني   77 54 23مضاًز

 
85 

 6 5 1ملرتحاث اًلواهني 

ألكَحَة 
ؽ اًلواهني   2-  مصفوط 1:1مضاًز

- - - ملرتحاث اًلواهني 
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265 
 

 

 

 اًصكاتة

ة  ألس ئةل اًىذاتَة ألس ئةل اًضفًو

ذوزت ٔبنخوجص 
2013 

ي   2013ذوزت ٔبنخوجص  2014ذوزت ٔبجًص
اًفرتت اًفاظةل تني 

ازلوزثني 
ي   2014ذوزت ٔبجًص

اًفرتت اًفاظةل تني 
ازلوزثني 

اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة 
 15 7 12 61 43 6 23 75 267 413 239 427اًخـساذ اًصمقي 

ث 
ؾلاال

ة ا
حس

ف 
عيَ

ًخ ا

اؾلال 
الاكذعاذي 

130 80 153 93 3 5  -2 19  -1 7 

 2 2 4 15 32 1 6 44 77 84 86 146اؾلال الاحامتؾي 
اؾلال احللويق 

واإلذازي 
53 36 66 42 6 2 2 2 6 5  - -

جمال اًضؤون 
ازلاذََة 

80 34 103 46 22 9 3 7 20 3 4 5 

جمال اًضؤون 
اخلازحِة 

18 3 7 9  -1  - -1  - -1 

اؾلموغ اًس يوي 
2013-2014 

اؾلاتة اؽلعصوحة اؾلاتة اؽلعصوحة 
840 506 149 93 

ة  62,41 100 60,23  100  (%)اًًس حة اؽلئًو

266 
 

ي  2013ذوزت ٔبنخوجص  اًـامة اجلَساث  2014ذوزت ٔبجًص

اؽلست اؽلس خلصكة ؿسذ اجلَساث اؽليـلست اؽلست اؽلس خلصكة ؿسذ اجلَساث اؽليـلست هوغ اجلَساث اًـامة 
ة  ذ 52ش39 15 ذ45ش46 16خَساث ألس ئةل اًضفًو

 ذ40ش9 9 ذ00ش19 13خَساث اًدرشًؽ 

ة اخلاظة تخلسمي ألحوتة اؽلخـَلة  اجلَساث اًضًِص
ابًس َاسة اًـامة من كدي زئُس احلىومة 

 ذ07ش5 2 ذ06ش5 2

اجلَساث اـلععة ًخلسمي ومٌاكضة ثلاٍزص اؽلؤسساث 
واًَِئاث اؽلضاز ٕاٍهيا يف ازلس خوز  

 ذ30ش5 3  -

اجلَساث اـلععة ًخلسمي ومٌاكضة احلعَةل اؽلصحََة 
ًـمي احلىومة 

 ذ22ش8 4 - -

 ذ06ش2 3 ذ36ش5 4خَساث خمخَفة 

 ذ37ش70 36 ذ27ش76 35احلعَةل ازلوزًة 

ة   47,85  50,70  51,87  49,29  (%) اًًس حة اؽلئًو

احلعَةل اًس يوًة 
 اؽلست اؽلس خلصكة ؿسذ اجلَساث اؽليـلست

 ذ04ش147 71
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احلصيلة  التشريعية والرقابية حبسب السنوات
2015  -  2014

267 
 

احلعَةل اًخفعَََة 

 2015-2014: س ية

 2014ذوزت ٔبنخوجص  اًدرشًؽ
ذوزت اجًصي 

2015 
اؾلموغ 

احلعَةل 
ة  اًس يًو

اًيعوض اًلاهوهَة اؽلوافق 
ؿَهيا 

ؽ اًلواهني   95 55 40مضاًز
104 

 9 7 2اًلواهني  ملرتحاث

اًيعوض اًلاهوهَة اؽلـسةل 
ؽ اًلواهني اؽلـّسةل   26 14 12مضاًز

 
104 

 2 2- ملرتحاث اًلواهني اؽلـّسةل 

اًيعوض اًلاهوهَة كري اؽلـّسةل 
ؽ اًلواهني   69 41 28مضاًز

 7 5 2ملرتحاث اًلواهني 

ثوسًؽ اًيعوض حبسة 
اًعحَـة اًلاهوهَة 

ؽ كواهني ثيؼميَة   10 8 2مضاًز

 
104 

َة  ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل اثفاكِاث ذًو  40 24 16مضاًز
ؽ كواهني ؿاذًة   42 21 21مضاًز

 9 7 2ملرتحاث اًلواهني 
ؽ كواهني اإلظاز   1 1- مضاًز

ؽ كواهني ابؽلوافلة ؿىل مصاس مي كواهني   2 1 1مضاًز

اًيعوض اًلاهوهَة حبسة 
ثيؼميِا اًلعاؾي 

 24 12 12اؾلال الاكذعاذي 
 
104 

 15 8 7اؾلال الاحامتؾي 
 12 6 6اؾلال اإلذازي واحللويق وازلًين 

268 
 

 13 12 1جمال اًضؤون ازلاذََة واًحًِاث ألساس َة 
 40 24 16جمال اًضؤون اخلازحِة 

اًيعوض اًلاهوهَة حبسة 
ة اإلحاةل ٕاىل مىذة  ًو ٔبًو

اؾلَس 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى جمَس  مضاًز
اؽلسدضاٍزن 

5 
5 

 ( كصاءت اثهَة1)
10 

 
104 

ؽ اًلواهني اؽلوذؿة ابٔلس حلِة زلى جمَس  مضاًز
اًيواة 

35 50 85 

 7 5 2 (جمَس اًيواة)ملرتحاث اًلواهني 
 2 2--  (جمَس اؽلسدضاٍزن)ملرتحاث اًلواهني 

ثعيَف اًيعوض اًلاهوهَة 
ت  حسة مبٓل اًخعًو

اإلحٌلغ 
ؽ كواهني   85 48 37مضاًز

 
104 

 8 6 2ملرتحاث كواهني 

ألكَحَة 
ؽ كواهني  مضاًز

 مصفوط تـس ثـاذل 1 )3
 (ألظواث ثضبٔهَ

7 10 

 1 1- ملرتحاث كواهني 
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 امركابة

ال س ئةل امكتابية ال س ئةل امشفوية 

 2013دورة أ كتوبر  2014دورة أ بريل  2013دورة أ كتوبر 
امفرتة امفاصةل بني 

ادلورتني 
 2014دورة أ بريل 

ا�ابة املطروحة ا�ابة املطروحة ا�ابة املطروحة ا�ابة املطروحة ا�ابة املطروحة 
 134 155 32 13 23 200 247 336 264 402امتؼداد امرمقي 

ت 
�ال

ب ا
حس

ف 
صني

مت ا

 51 33 06 02 04 63 74 103 69 117الاكتصادي  ا�ال

 15 56 18 02 05 33 80 113 100 126ا�ال الاج�عي 

 66 22 01 02 06 68 37 41 29 57ا�ال احللويق وال داري 

 02 42 07 07 08 34 50 73 65 96جمال امشؤون ادلاخوية 

 - 02 - - - 02 06 06 01 06جمال امشؤون اخلارجية 

ا�موع امس نوي 
2013-2014 

ا�ابة املطروحة ا�ابة املطروحة 
738 511 368 189 

 51,35 100 69,24  100  (%)امنس بة املئوية

 2015دورة أ بريل  2014دورة أ كتوبر  امؼامة اجلوسات
املدة املس تغركة ػدد اجلوسات املنؼلدة املدة املس تغركة ػدد اجلوسات املنؼلدة هوع اجلوسات امؼامة 

د 04س29 15 د33س32 17جوسات ال س ئةل امشفوية 
 د11س10 08 د15س22 15جوسات امترشيع 

اجلوسات امشهرية اخلاصة بتلدمي 
ال جوبة املتؼولة ابمس ياسة امؼامة من 

 كبل رئيس احلكومة
 د55س2 01 د50س2 01

اجلوسات اجملصصة متلدمي ومناكشة 
تلارير املؤسسات 

ههيا يف ادلس تور   وامهيئات املشار ا 
 د12س7 03 - -

اجلوسات اجملصصة متلدمي ومناكشة 
احلصيةل املرحوية مؼمل احلكومة 

- - - - 

اجلوسة امس نوية اجملصصة ملناكشة 
 د25س03 01 - - امس ياسات امؼمومية وتليميها

 د52س00 02 د40س00 02جوسات خمتوفة 

 د39س53 30 د08س58 35احلصيةل ادلورية 

  47,89 46,15  52,10 53,84  (%) امنس بة املئوية

احلصيةل امس نوية 
 املدة املس تغركة ػدد اجلوسات املنؼلدة

 د47س111 65
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احلصيلة  التشريعية والرقابية حبسب السنوات

إحصائيات حول إحاطات المجلس علما بقضية طارئة
املادة 128 من النظام الداخلي جمللس املستشارين الصادر سنة 1998

18%

17%

14%0%0%12%
8%

14%

17%

بمجلس المستشارين      حسب الفرق البرلمانية" لإلحاطات علما بقضية طارئة"رسم مبياني يوضح النسب المئوية 
  2009خالل دورة أكتوبر

فريق األصالة والمعاصرة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية الفريق الحركي
فريق التجمع الوطني لألحرار فريق االتحاد الدستوري الفريق االشتراكي
فريق التحالف االشتراكي الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية فريق التجمع الدستوري الموحد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 امفدرايلامفريق 
نووحدة 

 وادلميلراطية

فريق 
امتحامف 
 الاشرتايك

امفريق 
 الاشرتايك

فريق 
الاحتاد 

 ادلس توري

فريق 
امتجمع 
اموطين 
حرار  مل 

امفريق 
 احلريك

امفريق 
الاس تلاليل 

نووحدة 
 وامتؼادمية

فريق 
ال صاةل 
 واملؼارصة

كتوبر أ  دورة 
2009 

ػدد ال حاطات  14 11 11 11 11 5 8 11
مجموع ال حاطات  82

18%

17%

14%0%0%12%
8%

14%

17%

بمجلس المستشارين      حسب الفرق البرلمانية" لإلحاطات علما بقضية طارئة"رسم مبياني يوضح النسب المئوية 
  2009خالل دورة أكتوبر

فريق األصالة والمعاصرة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية الفريق الحركي
فريق التجمع الوطني لألحرار فريق االتحاد الدستوري الفريق االشتراكي
فريق التحالف االشتراكي الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية فريق التجمع الدستوري الموحد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 امفدرايلامفريق 
نووحدة 

 وادلميلراطية

فريق 
امتحامف 
 الاشرتايك

امفريق 
 الاشرتايك

فريق 
الاحتاد 

 ادلس توري

فريق 
امتجمع 
اموطين 
حرار  مل 

امفريق 
 احلريك

امفريق 
الاس تلاليل 

نووحدة 
 وامتؼادمية

فريق 
ال صاةل 
 واملؼارصة

كتوبر أ  دورة 
2009 

ػدد ال حاطات  14 11 11 11 11 5 8 11
مجموع ال حاطات  82

18%

17%

14%0%0%12%
8%

14%

17%

بمجلس المستشارين      حسب الفرق البرلمانية" لإلحاطات علما بقضية طارئة"رسم مبياني يوضح النسب المئوية 
2010خالل دورة أبريل 

فريق األصالة والمعاصرة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية الفريق الحركي
فريق التجمع الوطني لألحرار فريق االتحاد الدستوري الفريق االشتراكي
فريق التحالف االشتراكي الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية فريق التجمع الدستوري الموحد

 

فريق امتجمع 
ادلس توري 

 املوحد

امفريق 
امفدرايل 
نووحدة 

 وادلميلراطية

فريق 
امتحامف 
 الاشرتايك

امفريق 
 الاشرتايك

فريق 
لحتاد 

 ادلس توري

فريق 
امتجمع 
اموطين 
حرار  مل 

امفريق 
 احلريك

مفريق ا
س تلاليل الا

نووحدة 
 وامتؼادمية

فريق 
ال صاةل 

واملؼارصة 

دورة أ بريل 
2010 

ػدد ال حاطات  14 13 11 - - 9 6 11 13
مجموع ال حاطات  77

 
 

 

 

 

 

 

 

18%

17%

14%0%0%12%
8%

14%

17%

بمجلس المستشارين      حسب الفرق البرلمانية" لإلحاطات علما بقضية طارئة"رسم مبياني يوضح النسب المئوية 
2010خالل دورة أبريل 

فريق األصالة والمعاصرة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية الفريق الحركي
فريق التجمع الوطني لألحرار فريق االتحاد الدستوري الفريق االشتراكي
فريق التحالف االشتراكي الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية فريق التجمع الدستوري الموحد

 

فريق امتجمع 
ادلس توري 

 املوحد

امفريق 
امفدرايل 
نووحدة 

 وادلميلراطية

فريق 
امتحامف 
 الاشرتايك

امفريق 
 الاشرتايك

فريق 
لحتاد 

 ادلس توري

فريق 
امتجمع 
اموطين 
حرار  مل 

امفريق 
 احلريك

مفريق ا
س تلاليل الا

نووحدة 
 وامتؼادمية

فريق 
ال صاةل 

واملؼارصة 

دورة أ بريل 
2010 

ػدد ال حاطات  14 13 11 - - 9 6 11 13
مجموع ال حاطات  77
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273 
 

17%

14%

12%
0%

0%
15%

12%

15%

15%

حسب الفرق البرلمانٌة     " لإلحاطات علما بقضٌة طارئة"رسم مبٌانً ٌوضح النسب المئوٌة 
2010خالل دورة أكنوبر 

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة الفرٌق الحركً
فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االشتراكً
فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة فرٌق التجمع الدستوري الموحد

" ٕاحاظاث اؾلَس ؿٌَل تلضَة ظازئة"ٕاحعائَاث حول 
 

 1998 من اًيؼام ازلاذًل ؾلَس اؽلسدضاٍزن اًعاذز س ية 128اؽلاذت 

 

ق اًخجمؽ  فًص
ازلس خوزي 

 اؽلوحس

ق  اًفًص
اًفسزايل 
ٌَوحست 

 وازلميلصاظَة

ق  فًص
اًخحاًف 
 الاصرتايك

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق الحتاذ  فًص
 ازلس خوزي

ق اًخجمؽ  فًص
اًوظين 
 ًٔلحصاز

ق  اًفًص
 احلصيك

ق  اًفًص
الس خلاليل 

ٌَوحست 
 واًخـاذًَة

ق ألظاةل  فًص
واؽلـادضت 

ذوزت ٔبنخوجص 
2010 

 اإلحاظاثؿسذ  10 8 7 - - 9 7 9 9
ٍلوغ اإلحاظاث  59

 
 

 

 

 

 

274 
 

18%

18%

13%0%
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13%

16%

18%

حسب الفرق البرلمانٌة" لإلحاطات علما بقضٌة طارئة"رسم مبٌانً ٌوضح النسب المئوٌة 
2011خالل دورة أبرٌل 

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة الفرٌق الحركً
فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االشتراكً
فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة فرٌق التجمع الدستوري الموحد

ق اًخجمؽ  فًص
ازلس خوزي 

 اؽلوحس

ق  اًفًص
اًفسزايل 
ٌَوحست 

 وازلميلصاظَة

ق  فًص
اًخحاًف 
 الاصرتايك

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق الحتاذ  فًص
 ازلس خوزي

ق اًخجمؽ  فًص
اًوظين 
 ًٔلحصاز

ق  اًفًص
 احلصيك

ق  اًفًص
الس خلاليل 

ٌَوحست 
 واًخـاذًَة

ق ألظاةل  فًص
واؽلـادضت 

ي  ذوزت ٔبجًص
2011 

ؿسذ اإلحاظاث  13 13 10 - - 3 10 12 13
ٍلوغ اإلحاظاث  74
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275 
 

16%

16%

12%
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5%12%

3%

21%

12%

حسب الفرق البرلمانٌة" لإلحاطات علما بقضٌة طارئة"رسم مبٌانً ٌوضح النسب المئوٌة 
2011خالل دورة أكتوبر 

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة الفرٌق الحركً
فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االشتراكً
فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة فرٌق التجمع الدستوري الموحد

ق اًخجمؽ  فًص
ازلس خوزي 

 اؽلوحس

ق  اًفًص
اًفسزايل 
ٌَوحست 

 وازلميلصاظَة

ق  فًص
اًخحاًف 
 الاصرتايك

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق الحتاذ  فًص
 ازلس خوزي

ق اًخجمؽ  فًص
اًوظين 
 ًٔلحصاز

ق  اًفًص
 احلصيك

ق  اًفًص
الس خلاليل 

ٌَوحست 
 واًخـاذًَة

ق ألظاةل  فًص
واؽلـادضت 

ذوزت ٔبنخوجص 
2011 

 اإلحاظاثؿسذ  10 10 7 2 3 7 2 13 7
ٍلوغ اإلحاظاث  61
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12%

حسب الفرق البرلمانٌة" لإلحاطات علما بقضٌة طارئة"رسم مبٌانً ٌوضح النسب المئوٌة 
2011خالل دورة أكتوبر 

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة الفرٌق الحركً
فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االشتراكً
فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة فرٌق التجمع الدستوري الموحد

ق اًخجمؽ  فًص
ازلس خوزي 

 اؽلوحس

ق  اًفًص
اًفسزايل 
ٌَوحست 

 وازلميلصاظَة

ق  فًص
اًخحاًف 
 الاصرتايك

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق الحتاذ  فًص
 ازلس خوزي

ق اًخجمؽ  فًص
اًوظين 
 ًٔلحصاز

ق  اًفًص
 احلصيك

ق  اًفًص
الس خلاليل 

ٌَوحست 
 واًخـاذًَة

ق ألظاةل  فًص
واؽلـادضت 

ذوزت ٔبنخوجص 
2011 

 اإلحاظاثؿسذ  10 10 7 2 3 7 2 13 7
ٍلوغ اإلحاظاث  61
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حسب الفرق البرلمانٌة" لإلحاطات علما بقضٌة طارئة"رسم مبٌانً ٌوضح النسب المئوٌة 
2012خالل دورة أبرٌل 

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة الفرٌق الحركً
فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االشتراكً
فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة

ق اًفسزايل  اًفًص
 ٌَوحست وازلميلصاظَة

ق اًخحاًف  فًص
 الاصرتايك

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق  فًص
الاحتاذ 

 ازلس خوزي

ق اًخجمؽ  فًص
اًوظين 
 ًٔلحصاز

ق  اًفًص
 احلصيك

ق  اًفًص
الاس خلاليل 

ٌَوحست 
 واًخـاذًَة

ق ألظاةل  فًص
واؽلـادضت 

ي  ذوزت ٔبجًص
2012 

 اإلحاظاثؿسذ  12 14 8 7 8 12 8 14
ٍلوغ اإلحاظاث  83
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حسب الفرق البرلمانٌة" لإلحاطات علما بقضٌة طارئة"رسم مبٌانً ٌوضح النسب المئوٌة 
2012خالل دورة أبرٌل 

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة الفرٌق الحركً
فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االشتراكً
فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة

ق اًفسزايل  اًفًص
 ٌَوحست وازلميلصاظَة

ق اًخحاًف  فًص
 الاصرتايك

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق  فًص
الاحتاذ 

 ازلس خوزي

ق اًخجمؽ  فًص
اًوظين 
 ًٔلحصاز

ق  اًفًص
 احلصيك

ق  اًفًص
الاس خلاليل 

ٌَوحست 
 واًخـاذًَة

ق ألظاةل  فًص
واؽلـادضت 

ي  ذوزت ٔبجًص
2012 

 اإلحاظاثؿسذ  12 14 8 7 8 12 8 14
ٍلوغ اإلحاظاث  83
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277 
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حسب الفرق البرلمانٌة" لإلحاطات علما بقضٌة طارئة"رسم مبٌانً ٌوضح النسب المئوٌة 
2012خالل دورة أكتوبر 

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة الفرٌق الحركً
فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االشتراكً
فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة

ق اًفسزايل  اًفًص
 ٌَوحست وازلميلصاظَة

ق اًخحاًف  فًص
 الاصرتايك

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق  فًص
الاحتاذ 

 ازلس خوزي

ق اًخجمؽ  فًص
اًوظين 
 ًٔلحصاز

ق  اًفًص
 احلصيك

ق  اًفًص
الاس خلاليل 

ٌَوحست 
 واًخـاذًَة

ق ألظاةل  فًص
واؽلـادضت 

ذوزت ٔبنخوجص 
2012 

 اإلحاظاثؿسذ  14 13 09 07 11 07 10 13
ٍلوغ اإلحاظاث  84
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حسب الفرق البرلمانٌة" لإلحاطات علما بقضٌة طارئة"رسم مبٌانً ٌوضح النسب المئوٌة 
2013خالل دورة أبرٌل 

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة الفرٌق الحركً
فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االشتراكً
فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة

ق اًفسزايل  اًفًص
ٌَوحست 

 وازلميلصاظَة

ق اًخحاًف  فًص
 الاصرتايك

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق الاحتاذ  فًص
 ازلس خوزي

ق اًخجمؽ  فًص
اًوظين 
 ًٔلحصاز

ق  اًفًص
 احلصيك

ق  اًفًص
الاس خلاليل 

ٌَوحست 
 واًخـاذًَة

ق ألظاةل  فًص
واؽلـادضت 

ي  ذوزت ٔبجًص

2013 

 اإلحاظاثؿسذ  14 12 13 10 13 12 11 13
ٍلوغ اإلحاظاث  98
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حسب الفرق البرلمانٌة" لإلحاطات علما بقضٌة طارئة"رسم مبٌانً ٌوضح النسب المئوٌة 
2013خالل دورة أبرٌل 

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة الفرٌق الحركً
فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االشتراكً
فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة

ق اًفسزايل  اًفًص
ٌَوحست 

 وازلميلصاظَة

ق اًخحاًف  فًص
 الاصرتايك

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق الاحتاذ  فًص
 ازلس خوزي

ق اًخجمؽ  فًص
اًوظين 
 ًٔلحصاز

ق  اًفًص
 احلصيك

ق  اًفًص
الاس خلاليل 

ٌَوحست 
 واًخـاذًَة

ق ألظاةل  فًص
واؽلـادضت 

ي  ذوزت ٔبجًص

2013 

 اإلحاظاثؿسذ  14 12 13 10 13 12 11 13
ٍلوغ اإلحاظاث  98
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15%

13%
7%13%

11%

11%
15%

حسب الفرق البرلمانٌة" لإلحاطات علما بقضٌة طارئة"رسم مبٌانً ٌوضح النسب المئوٌة 
2013خالل دورة أكتوبر 

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة الفرٌق الحركً
فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االشتراكً
فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة

ق اًفسزايل  اًفًص
 ٌَوحست وازلميلصاظَة

ق اًخحاًف  فًص
 الاصرتايك

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق  فًص
الاحتاذ 

 ازلس خوزي

ق اًخجمؽ  فًص
 اًوظين ًٔلحصاز

ق  اًفًص
 احلصيك

ق الاس خلاليل  اًفًص
 ٌَوحست واًخـاذًَة

ق ألظاةل  فًص
واؽلـادضت 

 ذوزت ٔبنخوجص

2013 

 اإلحاظاثؿسذ  09 09 08 04 08 07 07 09
ٍلوغ اإلحاظاث  61
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25% 21%

17%

0%
8%4%

4%

21%

0%

حسب الفرق البرلمانٌة" لإلحاطات علما بقضٌة طارئة"رسم مبٌانً ٌوضح النسب المئوٌة 
2014خالل دورة أبرٌل 

فرٌق األصالة والمعاصرة الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة الفرٌق الحركً

فرٌق التجمع الوطنً لألحرار فرٌق االتحاد الدستوري الفرٌق االشتراكً

فرٌق التحالف االشتراكً الفرٌق الفدرالً للوحدة والدٌمقراطٌة فرٌق التجمع الدستوري الموحد

ق اًفسزايل  اًفًص
 ٌَوحست وازلميلصاظَة

ق اًخحاًف  فًص
 الاصرتايك

ق  اًفًص
 الاصرتايك

ق الاحتاذ  فًص
 ازلس خوزي

ق اًخجمؽ  فًص
 اًوظين ًٔلحصاز

ق  اًفًص
 احلصيك

ق الاس خلاليل  اًفًص
 ٌَوحست واًخـاذًَة

ق ألظاةل  فًص
واؽلـادضت 

ي  ذوزت ٔبجًص
2014 

 اإلحاظاثؿسذ  06 05 04 00 02 01 01 05
ٍلوغ اإلحاظاث  24
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امللحق الثاني

" الزمن التشريعي "





341

يعترب الزمن التشريعي مفهوما برملانيا حديثا يستثمر يف التدبري الربملاين من أجل قياس وثرية أداء اجمللس من زاوية  
املدة املستغرقة لدراسة النصوص القانونية املعروضة على اجمللس، ويسمح باستخراج إحصائيات ذات دالالت  يتم 

توظيفها للرفع من فعالية الربجمة التنشريعية ملشاريع ومقرتحات القوانني. 

وإسقاطا هلذا املؤشر على العمل التشريعي جمللس املستشارين خالل الفرتة املمتدة بني دورة أكتوبر 2009 إىل 
دورة أبريل 2015، يتضح أن املتوسط الزمين العام للبت يف النصوص  القانونية احملالة على اجمللس هو 48  يوما . 

وتبني اجلداول الواردة بعده مناذج من املدد املستغرقة لدراسة النصوص القانونية يف حدها األدىن واألقصى:

نماذج  من النصوص القانونية التي استغرقت حدا أدنى من الزمن التشريعي. 
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. منارح  من اًيعوض اًلاهوهَة اًيت اس خلصكت حسا ٔبذىن من اًزمن اًدرشًـي

 اًيط اًدرشًـي ث.ز
اتزخي اإلحاةل 

  ؿىل اؾلَس

معسز 

 اإلحاةل

ؿسذ 

 اًلصاءاث
 اتزخي اًحت

ؿسذ 

 ألايم

1 
 ًخـَق ابؽلـاجلة اؽلـَوماثَة ًضحط 15.11مرشوغ كاهون زمق 

.اٌَواحئ الاهخزاتَة اًـامة تـس مصاحـهتا تعفة اس خثٌائَة   
2011/05/24 

جمَس 

 اًيواة
 2 2011/05/25 كصاءت  واحست

2 
 ًخـَق تدٌؼمي مصاحـة اس خثٌائَة ٌَواحئ 12.11مرشوغ كاهون زمق 

.الاهخزاتَة اًـامة  
2011/05/03 

جمَس 

 اًيواة
 3 2011/05/05 كصاءت  واحست

3 
 ًخـَق تخجسًس اٌَواحئ الاهخزاتَة اًـامة 36.11مرشوغ كاهون زمق

.وضحعِا تـس ٕادضاؾِا ٌَمـاجلة اؽلـَوماثَة  
2011/09/14 

جمَس 

 اًيواة
 3 2011/09/16 كصاءت  واحست

4 
 ًليض تخحسًس رشوظ وهَفِاث 30.11مرشوغ كاهون زمق

.اؽلالحؼة اؽلس خلةل واؿلاًست ًالهخزاابث  
2011/09/14 

جمَس 

 اًيواة
 3 2011/09/16 كصاءت  واحست

5 

 ًوافق مبوحدَ ؿىل اًربوثوهول اؽلوكؽ 126.13مرشوغ كاهون زمق 

 تني اؽلمَىة اؽللصتَة واإلحتاذ 2013 هومفرب 18تربوهس َي يف 

ألوزويب واؿلسذ إلماكهَاث اًعَس واؽللاتي اؽلايل اؽليعوض ؿَهيٌل 

يف اثفاق اًرشانة يف جمال اًعَس اًححصي تني اؽلمَىة اؽللصتَة 

.واإلحتاذ ألوزويب  

2014/02/10 
جمَس 

 اًيواة
 3 2014/02/12 كصاءت  واحست

6 
 اؽلخـَق 77.03 تخلَري وحمتمي اًلاهون زمق 96.14مرشوغ كاهون زمق 

.ابالثعال اًسمـي اًحرصي  
2015/07/22 

جمَس 

 اًيواة
 3 2015/07/24 كصاءت  واحست

7 
 اؽلخـَق تخجسًس 36.11ملرتخ كاهون ًلري وٍمتم مبوحدَ اًلاهون زمق 

اٌَواحئ الاهخزاتَة اًـامة وضحعِا تـس ٕادضاؾِا ٌَمـاجلة 

.اؽلـَوماثَة  
2011/10/14 

جمَس 

 اًيواة
 4 2011/10/17 كصاءت  واحست

8 
 ًخـَق مبحوكة اًيلغ، ًلري مبوحدَ 58.11مرشوغ كاهون زمق 

 1377 زتَؽ ألول 2 اًعاذز يف 1.57.223اًؼِري اًرشًف زمق 

.ثضبٔن اؾلَس ألؿىل (1957 سخمترب27)  
2011/10/14 

جمَس 

 اًيواة
 4 2011/10/17 كصاءت  واحست

 الزمن التشريعي 
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منارح من اًيعوض اًلاهوهَة اًيت اس خلصكت حسا ٔبكىص من اًزمن اًدرشًـي 

 اًيط اًدرشًـي ث.ز
اتزخي اإلحاةل  

 ؿىل اؾلَس

معسز 

 اإلحاةل

ؿسذ 

 اًلصاءاث
 اتزخي اًحت

اؽلست اؽلس خلصكة 

 ٌَحت ابٔلايم

1 

 65.12مرشوغ كاهون زمق 
 016.89تدمتمي اًلاهون زمق 

اؽلخـَق مبزاوةل رمية اًِيسسة 
ة وٕاحساج َُئة  اؽلـٌلًز

ني اًوظيَة .اؽلِيسسني اؽلـٌلًز  

2013/06/06 
جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2014/05/21 350 

2 

 52.05مرشوغ كاهون زمق 
ًخـَق مبسوهة اًسري ؿىل 

 اًعصق
2009/01/20 

جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2010/01/05 351 

3 
 47.09مرشوغ كاهون زمق 

 ًخـَق  ابًيجاؿة اًعاكِة
 احلىومة 2010/03/29

اًلصاءت 

 ألوىل
2011/06/14 443 

4 
 32.09مرشوغ كاهون زمق 

.ًخـَق تدٌؼمي رمية اًخوزَق  
2010/07/14 

جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2011/11/15 490 

5 

 19.12مرشوغ كاهون زمق 
تخحسًس رشوظ اًضلي 

واًدضلَي اؽلخـَلة ابًـٌلل 

.اؽلزًنَني  

 احلىومة 2013/08/08
كصاءت  

 واحست
2015/01/27 538 

6 

 13.08مرشوغ كاهون زمق 
ًخـَق تدٌؼمي اًـالكاث 

اًخـاكسًة تني اؽلىصي 
واؽلىرتي ٌَمحالث اؽلـست 

.ٌَسىىن ٔبو ًالس خـٌلل اؽلِين  

2010/01/14 
جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2011/07/12 545 

نماذج  من النصوص القانونية التي استغرقت حدا أقصى من الزمن التشريعي.

 الزمن التشريعي 
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7 

 47.07مرشوغ كاهون زمق 

تًسخ ٔبحاكم اًؼِري اًرشًف 

  اًعاذز يف 1.61.129زمق 
 1382 من زتَؽ الٓدص 25

تدٌؼمي  (1962 سخمترب 25)

.ٔبهواغ  اًيلي اًححصي  

 احلىومة 2008/07/15
كصاءت  

 واحست
2010/01/27 562 

8 

 60.12مرشوغ كاهون زمق 
ًليض إبحساج وثيؼمي 

مؤسسة ٌَهنوط ابٔلؾٌلل 
الاحامتؾَة ًفائست اًـامَني 
توسازت اًفالحة واًعَس 

-كعاغ اًفالحة–اًححصي   

 احلىومة 2012/06/07
اًلصاءت 

 ألوىل
2014/04/22 685 

9 
 109.12مرشوغ كاهون زمق 

.مبثاتة مسوهة اًخـاضس  
 احلىومة 2013/06/06

كصاءت  
 واحست

2015/07/07 762 

10 
 14.08مرشوغ كاهون زمق 

.ًخـَق تخِؽ اًسمم ابدلةل  
 احلىومة 2008/10/24

اًلصاءت 
 ألوىل

2010/11/30 768 

11 

ملذؼؼؼصخ كاهون ٍصيم ٕاىل 
 من اًلاهون 20ثـسًي اؽلاذت 

 مبثاتة مسوهة 70.03زمق 
.ألرست  

2010/11/23 
جمَس 

 اؽلسدضاٍزن
كصاءت  
 واحست

2013/01/22 792 

12 
متم  ملرتخ كاهون ًلري ٍو

 اؽلخـَق 47.06اًلاهون زمق 
.جبحاايث ادلاؿاث اؿلََة   

2007/05/10 
جمَس 

 اؽلسدضاٍزن
كصاءت  
 واحست

2009/12/17 953 

285 
 

منارح من اًيعوض اًلاهوهَة اًيت اس خلصكت حسا ٔبكىص من اًزمن اًدرشًـي 

 اًيط اًدرشًـي ث.ز
اتزخي اإلحاةل  

 ؿىل اؾلَس

معسز 

 اإلحاةل

ؿسذ 

 اًلصاءاث
 اتزخي اًحت

اؽلست اؽلس خلصكة 

 ٌَحت ابٔلايم

1 

 65.12مرشوغ كاهون زمق 
 016.89تدمتمي اًلاهون زمق 

اؽلخـَق مبزاوةل رمية اًِيسسة 
ة وٕاحساج َُئة  اؽلـٌلًز

ني اًوظيَة .اؽلِيسسني اؽلـٌلًز  

2013/06/06 
جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2014/05/21 350 

2 

 52.05مرشوغ كاهون زمق 
ًخـَق مبسوهة اًسري ؿىل 

 اًعصق
2009/01/20 

جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2010/01/05 351 

3 
 47.09مرشوغ كاهون زمق 

 ًخـَق  ابًيجاؿة اًعاكِة
 احلىومة 2010/03/29

اًلصاءت 

 ألوىل
2011/06/14 443 

4 
 32.09مرشوغ كاهون زمق 

.ًخـَق تدٌؼمي رمية اًخوزَق  
2010/07/14 

جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2011/11/15 490 

5 

 19.12مرشوغ كاهون زمق 
تخحسًس رشوظ اًضلي 

واًدضلَي اؽلخـَلة ابًـٌلل 

.اؽلزًنَني  

 احلىومة 2013/08/08
كصاءت  

 واحست
2015/01/27 538 

6 

 13.08مرشوغ كاهون زمق 
ًخـَق تدٌؼمي اًـالكاث 

اًخـاكسًة تني اؽلىصي 
واؽلىرتي ٌَمحالث اؽلـست 

.ٌَسىىن ٔبو ًالس خـٌلل اؽلِين  

2010/01/14 
جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2011/07/12 545 

 الزمن التشريعي 
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13 

 08.08مرشوغ كاهون زمق 
ٍمتم مبوحدَ اًلاهون زمق 

 اًلايض إبحساج 33.01
اؽلىذة اًوظين 

.ٌََِسزواكزتوزاث واؽلـاذن  

 احلىومة 2008/07/14
كصاءت  

 واحست
2011/10/25 1199 

14 

  50.05مرشوغ كاهون زمق
تخلَري وحمتمي اًؼِري اًرشًف 

 4 اًعاذز يف 1.58.008زمق 
 فرباٍص 24 )1377صـحان 

مبثاتة اًيؼام  (1958
ألسايس اًـام ٌَوػَفة 

.اًـمومِة  

2006/01/20 
جمَس 
 اًيواة

كصاءت  
 واحست

2010/12/21 1797 

15 

ملرتخ كاهون ًخـَق جىصاء 
اًـلازاث ٔبو اؿلالث 

اـلععة ًالس خـٌلل اًخجازي 
.ٔبو اًعياؾي ٔبو احلصيف   

2010/04/21 
جمَس 
 اًيواة

كصاءت  
 واحست

2015/04/28 1834 

 

 

 

 

 

  

المتوسط الزمنــــي لمختلف أنواع النصوص التشريعية  التي صادق عليها مجلس المستشارين 

من دورة أكتوبر 2009 –إلى أبريل 2015
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 . ًوما 48 ُو2009اؽلخوسط اًزمٌؼؼؼؼي اؽلسذــــلصق دؼؼؼؼؼالل ذوزت ٔبنخوجص 
ي 117تُامن ًعي ُشا اؽلخوسط ٕاىل   2010 ًوما ابًًس حة زلوزت ٔبجًص

 29: ُو 2013اؽلخوسط اًزمين ًلك هط جرشًـي ابًًس حة ٌَيعوض اؽلعاذق ؿَهيا  ذالل ذوزت ٔبنخوجص 
 .ًوما

ي 35تُامن ًعي ُشا اؽلخوسط ٕاىل   . 2014 ًوما ابًًس حة زلوزت ٔبجًص
اؽلخوسط اًزمٌؼؼؼؼي ـلخَف ٔبهواغ اًيعوض اًدرشًـَة  اًيت ظاذق ؿَهيا جمَس اؽلسدضاٍزن من ذوزت ٔبنخوجص 

ي  –2009  2015ٕاىل ٔبجًص
 هوغ اًيعوض اًـسذ اؽلخوسط  اًزمين

َة 133  ًوما48  االثفاكِاث ازلًو
 اًلواهني اًخيؼميَة 22  ًوما54
ؽ اًلواهني اًـاذًة 223  ًوما48  مضاًز
 ملرتحاث اًلواهني 28  ًوما48

 

 وس حة اًيعوض اًلاهوهَة اؽلعاذق ؿَهيا حبسة ازلوزاث

 
285 

 

منارح من اًيعوض اًلاهوهَة اًيت اس خلصكت حسا ٔبكىص من اًزمن اًدرشًـي 

 اًيط اًدرشًـي ث.ز
اتزخي اإلحاةل  

 ؿىل اؾلَس

معسز 

 اإلحاةل

ؿسذ 

 اًلصاءاث
 اتزخي اًحت

اؽلست اؽلس خلصكة 

 ٌَحت ابٔلايم

1 

 65.12مرشوغ كاهون زمق 
 016.89تدمتمي اًلاهون زمق 

اؽلخـَق مبزاوةل رمية اًِيسسة 
ة وٕاحساج َُئة  اؽلـٌلًز

ني اًوظيَة .اؽلِيسسني اؽلـٌلًز  

2013/06/06 
جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2014/05/21 350 

2 

 52.05مرشوغ كاهون زمق 
ًخـَق مبسوهة اًسري ؿىل 

 اًعصق
2009/01/20 

جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2010/01/05 351 

3 
 47.09مرشوغ كاهون زمق 

 ًخـَق  ابًيجاؿة اًعاكِة
 احلىومة 2010/03/29

اًلصاءت 

 ألوىل
2011/06/14 443 

4 
 32.09مرشوغ كاهون زمق 

.ًخـَق تدٌؼمي رمية اًخوزَق  
2010/07/14 

جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2011/11/15 490 

5 

 19.12مرشوغ كاهون زمق 
تخحسًس رشوظ اًضلي 

واًدضلَي اؽلخـَلة ابًـٌلل 

.اؽلزًنَني  

 احلىومة 2013/08/08
كصاءت  

 واحست
2015/01/27 538 

6 

 13.08مرشوغ كاهون زمق 
ًخـَق تدٌؼمي اًـالكاث 

اًخـاكسًة تني اؽلىصي 

واؽلىرتي ٌَمحالث اؽلـست 

.ٌَسىىن ٔبو ًالس خـٌلل اؽلِين  

2010/01/14 
جمَس 

 اًيواة

كصاءت  

 واحست
2011/07/12 545 

 الزمن التشريعي 
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امللحق الثالث

" قرار مكتب جملس املستشارين يتعلق بضبط احلضور"
"  يف أشغال اجللسات العامة واللجان الدائمة "

" واجلزاءات املرتتبة عن الغياب "
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قرار مكتب جملس املستشارين رمق 2015/226/10 بتارخي 19 فرباير 2015
يتعلق بضبط احلضور يف �أشغال اجللسات العامة واللجان ادلامئة 

واجلزاءات املرتتّبة عن الغياب

ن مكتب جملس املستشارين: اإ

بناء عىل ادل�ستور، وال�سّيام الفصل 69 منه؛

وعىل النظام ادلاخيل جمللس املستشارين كام �أقّره اجمللس يف جلسسته العامة املنعقدة يف 3 رمضان 1435 املوافق لفاحت يوليوز 
2014، وقىض به اجمللس ادل�ستوري يف القرار رمق 14/942 الصادر يف 23 من رمضان 1435 املوافق ل 21 يوليوز 2014؛ 
وال�سامي مواده 64 و 65 اخلاصة ابحلضور والغياب يف اجامتعات اللجان ادلامئة، واملواد 162 و163 اخلاصة بضبط حضور 

املستشارين يف اجللسات العامة؛

وبعد مرا�ةل خمتلف مكّوانت اجمللس بتطبيق �أحاكم النظام ادلاخيل جمللس املستشارين املتعلقة ابحلضور والغياب.

قّرر يف اجامتعه املنعقد يوم 19 فرباير 2015 ما ييل:

املادة الأوىل: 

جراءات تطبيق معلية ضبط احلضور واجلزاءات املرتتبة عن غياب �أشغال  حيّدد هذا القرار نطاق ورشوط واإ
اجللسات العامة واللجان ادلامئة، وعىل اخلصوص:

�أحاكم الفقرة الأخرية من املادة 65 من النظام ادلاخيل للمجلس، اليت تنص عىل �أنه “يمت الاقتطاع من مبلغ 	 
التعويضات الشهرية املمنوحة لعضو اللجنة حبسب عدد الأايم اليت وقع خاللها التغيب بدون عذر. ويقّدر الاقتطاع 

يف لّك يوم غّياب مبا يعادل نسسبة التعويض الربملاين اليويم”.

و�أحاكم الفقرة الأخرية من املادة 163 من النظام ادلاخيل للمجلس، اليت تنص عىل �أنة »يقتطع من مبلغ التعويضات 	 
الشهرية املمنوحة للعضو املعين مبلغ مايل حبسب عدد اجللسات اليت وقع خاللها التغيب بدون عذر مقبول، وتساوي 

لك جلسة يوما واحدا من �أايم العمل«.



349

املادة 2:

يرشف مكتب اجمللس، طبقا لأحاكم املادة 113 من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين، عن طريق الأمناء، عىل 
ضبط حضور وغّياب املستشارين يف اجللسات العامة ادل�ستورية.

املادة 3:

ير�أ�وهنا،  اليت  للجان  العادية  عن الاجامتعات  �أعضاهئا  وغّياب  تسجيل حضور  عىل  ادلامئة  اللجان  رؤ�اء  يسهر 
وحييطون رئيس جملس املستشارين علام حباالت الغياب بدون عذر لأكرث من ثالث اجامتعات متتالية.

املادة 4:

حدى الو�ائل التالية: يضبط املكتب حضور �أعضاء اجمللس للجلسات العامة عن طريق الأمناء، ابإ

التوقيع يف لواحئ خاصة توضع مبداخل قاعة اجللسات؛	 

املناداة عىل �أعضاء اجمللس ب�أ�امهئم؛	 

الو�ائل التقنية احلديثة؛	 

�أية و�سيةل �أخرى يعمتدها املكتب.	 

ميكن للأمني �أن يسستعني مبوظفني لضبط احلضور. ويوقّع عىل اللواحئ الهنائية للحضور والغّياب.

املادة 5:

تقّدم الاعتذارات اإىل رئيس جملس املستشارين كتابة، من طرف املستشارين الربملانيني 24 �اعة عىل الأقل قبل اترخي انعقاد 
اجللسة العامة، وتكون مشفوعة مبرّبرات الغياب. ما عدا يف حاةل الظروف القاهرة.

وميكن تلقّي الاعتذارات عن طريق رؤ�اء الفرق واجملموعات ابجمللس.

املادة 6: 

ملكتب اجمللس صالحية تقدير قبول الأعذار �أو املرّبرات املقدمة. 

املادة 7: 

توجه الا�ستفسارات املنصوص علهيا يف املادتني 65 و163 من النظام ادلاخيل، 48 �اعة بعد تسجيل التغّيب يف اجللسة 
شعار ابلتسمل اإىل �آخر عنوان خشيص مرّصح  العامة �أو بعد التوصل بكتاب رئيس اللجنة ادلامئة املعنّية، بر�اةل مضمونة الوصول ابإ

به دلى مكتب جملس املستشارين، ومينح املستشار املعين �أجل �أقصاه 10 �أايم للّرد، حيتسب من اترخي االإشعار ابلتوصل.

املادة 8:

لهيا �أعاله، تطّبق الأحاكم  يف حاةل عدم رّد املستشار املعين عن الا�ستفسار املوّجه هل تطبيقا ملقتضيات املواد املشار اإ
التالية:

يف حاةل ثبوت توّصل املستشار املعين ابال�ستفسار خالل الأجل املذكور، يصبح يف وضعية الغياب غري املرّبر، وتبارش 	 
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ابيق االإجراءات املسطرية املنصوص علهيا يف هذا القرار ويف املادتني 65 و163 من النظام ادلاخيل للمجلس؛

يف حاةل ثبوت عدم التوصل لسبب من الأ�سباب، مينح مكتب اجمللس للمستشار املعين �أجل مخسة �أايم لالإدالء 	 
مبرّبرات الغياب، وجيوز اإخباره بذكل ب�أّي و�سيةل حيّددها املكتب، مبا يف ذكل الر�ائل الهاتفية �أو بوا�طة الفريق 
ليه. ويف حاةل عدم الّرد تطّبق التدابري املتعلقة ابلغياب غري املرّبر والاقتطاع املرتتّب عليه طبقا  الربملاين اذلي ينمتي اإ

للأحاكم ذات الصةل.

املادة 9 :

يعترب يف حمك املتّغيب، حبسب مدلول هذا القرار، لّك مستشار تغّيب عن �أشغال اجللسات العامة ادل�ستورية �أو الاجامتعات 
العادية للجان ادلامئة ابجمللس، بدون عذر �أو مرّبر مقبول.

وال يعترب عدم املشاركة يف التصويت يف جلسة عامة د�ستورية �أو جلنة دامئة غيااب عن �أشغالها.

ويكون عذر غياب املستشار مقبوال، عىل اخلصوص، عندما:

حيرض نشاطا حمليا �أو وطنيا منّظام حتت الرعاية السامية جلالةل املكل نرصه هللا؛	 

ميثل جملس املستشارين �أو الهيئة السسيا�سية �أو املهنية �أو النقابية �أو امجلاعة الرتابية اليت ينمتي اإلهيا يف هممة رمسية خارج 	 
الوطن؛

ميثل جملس املستشارين يف اجامتعات اإحدى املؤ�سات �أو الهيئات املنصوص علهيا يف ادل�ستور؛	 

يشارك يف ندوة �أو حوار وطين يتعلق ابالإعداد �أو التشاور حول مسودات نصوص قانونية، �أو مشاريع �أو مقرتحات 	 
قوانني قيد ادلرا�ة �أمام اجمللس، ترشف عليه الوزارة املعنية �أو اإحدى الهيئات، �أو املنظامت اليت �أبرمت اتفاقية رشاكة 

مع اجمللس؛

لهيا؛	  يسستقبل وفدا �أجنبّيا يف ادلائرة احمللية �أو من طرف الهي�أة اليت ينمتي اإ

لأ�سباب حصية مثبتة؛	 

لظروف طارئة وقاهرة؛	 

لأداء منا�ك احلج؛	 

ولّك عذر �أو مرّبر �آخر يقبهل مكتب اجمللس.	 

يعلن �أمني اجمللس يف مسسهتل لّك جلسة عن �أ�امء املستشارين املعتذرين عن �أشغالها. كام ميكنه بناء عىل قرار مكتب 
اجمللس �أن يقترص عىل تالوة �أ�امء املستشارين احلارضين يف اجللسة العامة السابقة.

املادة 10:

يعتد عند حتديد الغياب، ابللواحئ املعدة من قبل مكتب اجمللس، واليت تتىل يف مسسهتل اجللسات العامة من طرف �أمني اجمللس.

يقصد بلواحئ املتغّيبني اليت يتلوها الأمني، املستشارين املسّجل غياهبم يف اجللسات العامة السابقة.

املادة 11:
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حيّدد مبلغ الاقتطاع اليويم يف مبلغ مايل صايف يساوي احلاصل من قسمة التعويض الشهري عىل 30 يوما، بعد ا�قاط 
الاقتطاعات برمس �أنظمة التقاعد والاحتياط الاجامتعي. 

املادة 12:

ترسي الأحاكم املتعلقة ابالقتطاع عن الغياب يف اجللسات العامة ابملامثةل عىل املستشارين �أعضاء اللجان ادلامئة املعتربين مبثابة 
متغيبني عن �أشغال �أكرث من ثالثة اجامتعات متتالية بدون عذر مقبول.

املادة 13:

يراعي املكتب، عند اإجراء الاقتطاع فامي خيص الاجامتعات العادية للجان ادلامئة، �أحاكم املادة 65 من النظام ادلاخيل للمجلس. 
وبصفة خاصة:

 تغّيب عضو اللجنة �أكرث من ثالث اجامتعات متتالية بدون عذر مقبول خالل نفس ادلورة؛	 

لهيا؛ 	   اعالم رئيس اللجنة لرئيس اجمللس ورئيس الفريق �أو اجملموعة اليت ينمتي اإ

 ا�ستفسار املستشار املعين من طرف رئيس اجمللس؛	 

نذار للمستشار املعين بعد ا�تشارة املكتب يف حاةل عدم الزتامه بواجب احلضور بعد ذكل.	   توجيه اإ

املادة 14: 

 يف حاةل انعقاد جلسستني عامتني، �أو اجامتعني �أو �أكرث للجنة دامئة، �أو اجامتع جلنة دامئة واجللسة العامة خالل نفس اليوم، يلزم 
املستشار الربملاين حبضور مجيع الأشغال، اإال بعذر مقبول.

املادة 15: 

 حيتسب عدد التغّيبات يف هناية لّك دورة ترشيعية، وتوزع املبالغ املقّرر اقتطاعها عىل شهر  واحد �أو �أكرث.

املادة 16:

يعهد اإىل مكتب اجمللس تطبيق هذا القرار بوا�طة قرارات فردية، وجترى الاقتطاعات من طرف الآمر ابلرصف.

توجه �أوامر الاقتطاع اإىل العون احملا�ب العمويم رفقة الأوامر اليت تتحمل مبلغ هذا الاقتطاع.

املادة 17:

ترسي �أحاكم هذا القرار عىل غياابت املستشارين املسّجةل بعد اصدار املكتب الإشعارات الغياب عن اجللسات العامة 
�أو اللجان ادلامئة تطبيقا لأحاكم النظام ادلاخيل جمللس املستشارين منذ اترخي ترصحي اجمللس ادل�ستوري مبطابقهتا لأحاكم 

ادل�ستور. 
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امللحق الرابع 

" انفتاح اجمللس على حميطه "
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يف إطار الرغبة يف إضفاء طابع االنفتاح على العمل املؤسسايت للمجلس، اختذ املكتب جمموعة من املبادرات 
الرامية إىل احلفاظ على ذاكرة وبناية اجمللس، واإلسهام يف ترسيخ مكانة اجمللس لدى العموم واجملتمع املدين من خالل 

استقبال الزوار، وتنظيم األيام الدراسية.    

1(  محافظة المجلس :
بتاريخ 9 دجنرب 2009 مت تعيني أول حمافظة جمللس املستشارين من أجل حفظ داكرة اجمللس وممتلكاته وبنايته، 
والتعريف بأدواره وهياكله، وهبذا صدر قرار جملس املستشارين عدد 3760-13 يف 2 صفر 1435 ) 6 دجنرب 2013( 

بشأن تنظيم واختصاصات إدارة جملس املستشارين، يقضي بإحداث منصب احملافظ وأنيطت به املهام التالية:

حفظ ذاكرة اجمللس وتراثه الثقايف ؛  ▪

مسك الدفرت الذهيب للمجلس ؛  ▪

▪  احملافظة على بناية اجمللس ومجاليتها ؛

وتقدمي  تنفيذها  على  واإلشراف  التقنية  األنظمة  وسائر  والتجهيزات  باملباين  اخلاصة  الصيانة  خطط  وضع   ▪
االستشارات التقنية للمصاحل املكلفة بالصفقات ؛

▪  مسك امللفات والتصاميم التقنية للمباين والتجهيزات وجرد العقارات واملنقوالت للمجلس ؛

▪  اإلشراف على املراقبة التقنية لبناية اجمللس ؛

اإلشراف على خدمات النظافة والبستنة وسائر األشغال باجمللس.  ▪

وارتباطا بتلك االختصاصات، جتدر اإلشارة إىل أن املساحة املبنية للمقر الرئيسي جمللس املستشارين تبلغ حوايل 
3600 مرت مربع، موزعة على املرافق التالية :

: 11 منها قاعتان متعددة االختصاصات - قاعات االجتماعات  
:  8 مكاتب - مكتب الرئيس وملحقاته 
:  14 مكتبا - أعضاء مكتب اجمللس 
:  39 مكتبا  - الفرق النيابية  
:  16 مكتبا  - اللجن الدائمة  
:  9 حمالت - فضاءات وحمالت تقنية 

انفتاح اجمللس على حميطه
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ولقد اضطر مكتب جملس املستشارين يف بداية 2010، الستيعاب باقي أطره وموظفيه، إىل اكرتاء بناية إضافية  
يشتغل هبا 62 موظفا.

2( استقبال العموم:
الزوار وصل إىل 20015 زائر، وتنوعت  باستقبال عدد كبري من  العموم  انفتاح جملس املستشارين على  اتسم 
شرائحهم ما بني املؤسسات التعليمية املغربية املختلفة، والبعثات التعليمية األجنبية باملغرب ومجعيات اجملتمع املدين 

واجلالية املغربية املقيمة باخلارج و األجانب. 

ويبني اجلدول أسفله عدد وصفة الزوار خالل الوالية التشريعية املمتدة من دجنرب2009 إىل يوليوز2015 :

ويف هذا اإلطار، ومن أجل ترسيخ الوعي بقيم الدميقراطية واملواطنة، يستقبل جملس املستشارين أسبوعيا وخصوصا 
خالل جلسة األسئلة الشفهية عددا كبريا من التالميذ، يتلقون خالل هذه الزيارات شروحات  حول األدوار التشريعية 
والرقابية  والدبلوماسية  جمللس املستشارين ، وتتاح هلم فرصة حضور جلسة األسئلة للتعرف مباشرة على الدور الرقايب 

للمجلس.

وتوزع عدد الزوار على جهات اململكة بنسب متفاوتة ، احتلت فيها جهة الرباط –سال - القنيطرة الرتبة األوىل 
بـ 11530 زائرا، متبوعة جبهة الدار البيضاء – سطات بـ 1751 زائرا، يف حني شكل الزوار من جهة الداخلة –وادي 

الذهب النسبة األدىن بـ31 زائرا.

وموازاة مع ذلك، عرف اجمللس توافد العديد من مجعيات املغاربة املقيمني باخلارج على اجمللس يف إطار األنشطة 
اليت تنظمها من أجل ربط االتصال ببلدهم األم والوقوف على التحوالت املهمة اليت يعرفها املغرب يف مجيع اجملاالت،  
مبا يف ذلك عدد من أبناء اجلالية املغربية يف إطار األنشطة الثقافية املوجهة إليهم عرب التنسيق مع الوزارة املكلفة 
باملغاربة املقيمني باخلارج ومؤسسة احلسن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج، بغية تقوية الروابط اليت تصل هذه األجيال 

ببلدهم األصلي وترسيخ قيم املواطنة والدميقراطية والتحفيز على حب الوطن.

و يف هذا السياق، عرف عدد الزوار من اجلالية جمللس املستشارين منحى تصاعديا، حيث انتقل من 150 فردا 
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  مىذحا16:   اٌَجن ازلامئة 

  حمالث9:    فضاءاث وحمالث ثلٌَة 
لس اضعص مىذة جمَس اؽلسدضاٍزن يف تساًة   السدِـاة ابيق ٔبظٍص وموػفَِ ٕاىل انرتاء 2010ًو

.  موػفا62تياًة ٕاضافِة  ٌض خلي هبا 

وثحـا شلضل، فان نثافة الاس خلالل ثحَف حوايل زالزة موػفني ابًًس حة ًلك مىذة،مبا يف رضل 
 .اؽلسؤوًني

 :اس خلدال اًـموم (2

سائص، 20015اجسم اهفذاخ جمَس اؽلسدضاٍزن ؿىل اًـموم ابس خلدال ؿسذ هحري من اًزواز وظي ٕاىل 
وثيوؾت رشاحئ اًزواز ماتني اؽلؤسساث اًخـَميَة اؽللصتَة اـلخَفة، واًحـثاث اًخـَميَة ألحٌحَة ابؽللصة 

.  ومجـَاث اؾلمتؽ اؽلسين و اجلاًَة اؽللصتَة اؽللمية ابخلازح و ألخاهة و كريمه

حني اجلسول ٔبسفهل ؿسذ وظفة اًزواز ذالل اًوالًة اًدرشًـَة اؽلمخست من ذحٌرب  ٕاىل 2009     ًو
 : 2015ًوًَوس

اًخـَمي 
 اًـايل

اًخـَمي اإلؿساذي       
 و اًثاهوي

اًخـَمي 
 الاتخسايئ

اؽلسازش 
ة  اًـسىًص

اًزواز 
 ألخاهة

مٌؼٌلث 
 اؾلمتؽ اؽلسين

اجلاًَة            
 اؽللصتَة ابخلازح

1881 3449 4557 91 1510 6315 2221 
  

ويف ُشا اإلظاز ومن اخي حصس َخ اًوؾي تلمي ازلميلصاظَة و اؽلواظية، ٌس خلدي جمَس اؽلسدضاٍزن 
ٔبس حوؾَاودعوظا ذالل خَسة ألس ئةل اًضفَِة ؿسذا هحريا من اًخالمِش ، ًخَلون ذالل ُشٍ اًزايزاث 

رشوحاث  حول ألذواز اًدرشًـَة و اًصكاتَة  و ازلتَوماس َة  ؾلَس اؽلسدضاٍزن ، وثخاخ هلم فصظة  حضوز  
 .خَسة ألس ئةل ٌَخـصف مدارشت ؿىل ازلوز اًصكايب ٌَمجَس

اًلٌَعصت - سال –وثوسغ ؿسذ اًزواز ؿىل هجاث اؽلمَىة تًسة مذفاوثة ، احذَت فهيا هجة اًصابظ 
 سائصا، يف حني صلك اًزواز 1751سعاث ة–  سائصا، مذحوؿة جبِة ازلاز اًحَضاء 11530اًصثحة ألوىل ة 
.  سائصا31واذي اشلُة اًًس حة ألذىن ة–من هجة ازلاذةل 

انفتاح اجمللس على حميطه
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خالل السنة التشريعية 2009-2010 ليصل إىل 789 خالل السنة التشريعية 2015-2014.

كما توافد الزوار األجانب من مؤسسات خمتلفة كاجلمعية الدولية للنساء األمريكيات، وعقيالت السفراء األجانب 
املعتمدين بالرباط، وأساتذة جامعيني من أوروبا وأمريكا، وصحفيني أجانب، وضباط باملعهد الربيطاين للدراسات 
العسكرية، واالحتاد الفدرايل العاملي لليهود املغاربة، وممثلني أجانب جلمعيات خمتلفة، والطلبة األجانب الباحثني من 

أوروبا  وأمريكا وكندا وبعض الدول العربية واإلفريقية.

وشكل عدد الزوار القادمني من  أمريكا مبا فيهم اليهود من أصول مغربية اكرب عدد من جمموع الزوار األجانب مبا 
جمموعه 291 زائرا، متبوعني  بـ 192 زائرا من هوالندا، واحتلت مصر بالنسبة للدول العربية الرتبة  األوىل ب 56 زائرا.

ولقد استقطبت أشهر أبريل من سنوات احلصيلة العدد األكرب من الزوار بنسبة 3348 زائرا، متبوعة بأشهر ماي 
ب 2733، يف حني سجلت أشهر أكتوبر العدد األقل بـ 382 زائرا، بالنظر إىل تزامن  الدورة اخلريفية مع الدخول 

املدرسي.

رئيس جملس  السيد  تلقاها  اليت  الرمسية  اهلدايا  من  عدد  متحف ألجل عرض  إحداث  احلصيلة  فرتة  وعرفت 
هلذه  الرمسية  زياراته  عند  تلقاها  اليت  أو  اجمللس،  زارت  اليت  والشقيقة  الصديقة  الربملانات  وفود  من  املستشارين 
بناية اجمللس  مبجموعة من  التشكيلي عرب تأثيث هبو وقاعات وممرات خمتلف مرافق  األخرية، وهتيئة رواق للفن 
األعمال التشكيلية لعدد من الفنانني املغاربة الذين ينتمون إىل خمتلف املدارس الفنية واليت تعكس التنوع الثقايف 

املغريب وتعدد روافده.

وتعرض الرسوم املبيانية الواردة أسفله إحصائيات حول عدد الزوار حبسب الدول وجهات اململكة و السنوات 
التشريعية والقطاعات، كما تبني عدد الزوار من اجلالية املغربية باخلارج واألجانب.

انفتاح اجمللس على حميطه
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:  ثيؼمي ألايم ازلزاس َة (3

ؽ ٔبو ملرتحاث كواهني، ٔبو ؿىل  هؼم جمَس اؽلسدضاٍزن ؿسذا من ألايم ازلزاس َة مبياس حة ؾصط مضاًز
حني اجلسول اؽلوايل ثوازخي ومٌؼمي وحماوز ألايم اؽلشهوزت : ٕاثص حسوج كضااي جس خبٔثص ابُامتم اًصٔبي اًـام، ًو

التعلٌم العالً
التعلٌم 

اإلعدادي و 
الثانوي

التعلٌم االبتدائً منظمات 
المجتمع المدنً األجانب

الجالٌة 
المغربٌة 
بالخارج

طلبة المدارس 
العسكرٌة
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عدد الزوار حسب الفئات

اؽلوضوغ اجلِة اؽليؼمة اًخازخي  ث.ز
1 

 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2010/03/22
وضؽ اؽللصة اؽلخلسم يف اًرشانة مؽ الاحتاذ : اًَوم اؽلخوسعي

 ألوزيب وزُاانث اًخبَُٔي
 رمية اًخوزَق جلية اًـسل و اًدرشًؽ 2011/04/10 2
3 

2012/03/28 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 اؽلحاذزت اًدرشًـَة ٌَمواظيني

ق الاصرتايك 2012/04/10 4  ملرتخ كاهون حول ثـسًي مسوهة ألرست اًفًص
ة اؽلوسـة ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2012/05/17 5  اجلًِو
 جمَس اؽليافسة ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2012/06/27 6
7 

2012/07/05 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 ٔبي ذوز ٌَلضاء؟: ضٌلن احللوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة 

 َُئة اؽلياظفة وحمازتة اكفة ٔبصاكل اٍمتَزي ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2012/07/26 8

انفتاح اجمللس على حميطه
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3( األيام الدراسية والموائد المستديرة والندوات: 
نظم جملس املستشارين عددا من األيام الدراسية  واملوائد املستديرة والندوات مبناسبة عرض مشاريع أو مقرتحات 

قوانني، أو على إثر حدوث قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام.

 ويبني اجلدول املوايل املواضيع واجلهة املتظمة لألنشطة املذكورة:
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9 
 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2012/11/21

لَة يف ضوء  ثستري اٌَلاث وثفـَي اًعاتؽ اًصمسي ٌَلة الاماًس
 ازلس خوز

10 
2013/02/07 

ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص
 وازلميلصاظَة

 واكؽ وبٓفاق: اًيؼام اًرضًيب اؽللصيب

 اؽلواظية واًسَوك اؽلسين ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2013/02/27 11
12 

2013/05/07 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 كضااي اًِجصت ؤبوضاغ اؽلِاحٍصن

13 
2013/05/21 

ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص
 وازلميلصاظَة

 احلصايث اًيلاتَة تني اؽللذضَاث اًلاهوهَة و اؽلٌلزسة اؽلَساهَة

14 
2013/05/29 

ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص
 وازلميلصاظَة

 اًخلعَة اًعحَة ألساس َة

15 
2013/06/06 

الاحتاذ اًوظين ٌَضلي 
 ابؽللصة

 كعاغ اًعَس اًححصي

16 
2013/07/16 

ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص
 وازلميلصاظَة

وث وكاس اًضُست  خماظص اس خلالل ًس

ق الاس خلاليل 2013/08/01 17  ٔبزايض ادلوغ تني اًلاهون واؽلٌلزسة اًفًص
ق الاصرتايك 2013/10/28 18  مسوهة اًخـاضس اًفًص
 ٔبي ذوز ٌَمرشغ ؟:اإلهعاف وحلوق اًعفي ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2013/10/31 19
ق الاصرتايك 2013/11/11 20  من ٔبخي فضاءاث معومِة تسون ثسذني اًفًص
21 

2013/11/13 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 مسوهة اًضلي تـس مصوز ؾرش س يواث

 ازلًحَوماس َة اًربؽلاهَة ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2013/11/21 22
ق ألظاةل واؽلـادضت 2013/11/25 23  ثرضًة اًلعاغ اًفاليح فًص
 ازلواؾي والآثز: ثرضًة اًلعاغ اًفاليح  الاحتاذ ازلس خوزي 2013/11/27 24
 هسوت حول اؽلواظية واًسَوك اؽلسين ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2013/11/27 25
ق احلصيك 2013/12/02 26  2014ٔبي ٔبفق اكذعاذي واحامتؾي ؽلرشوغ مزياهَة  اًفًص
27 

2013/12/03 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 مرشوغ كاهون اؽلاًَة تني اًخواسانث اؽلاًَة واؽلخعَحاث الاحامتؾَة

ة ًوم ذزايس من ٔبخي الاؿرتاف اًلاهوين ابإلراؿاث جلية اًـسل و اًدرشًؽ 2014/02/10 28  ادلـًو
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حني اجلسول اؽلوايل ثوازخي ومٌؼمي وحماوز ألايم اؽلشهوزت : ٕاثص حسوج كضااي جس خبٔثص ابُامتم اًصٔبي اًـام، ًو

التعلٌم العالً
التعلٌم 

اإلعدادي و 
الثانوي

التعلٌم االبتدائً منظمات 
المجتمع المدنً األجانب

الجالٌة 
المغربٌة 
بالخارج

طلبة المدارس 
العسكرٌة

عدد الزوار 1881 3449 4557 6315 1510 2212 91

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

عدد الزوار حسب الفئات

اؽلوضوغ اجلِة اؽليؼمة اًخازخي  ث.ز
1 

 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2010/03/22
وضؽ اؽللصة اؽلخلسم يف اًرشانة مؽ الاحتاذ : اًَوم اؽلخوسعي
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ق ألظاةل واؽلـادضت 2014/02/13 29  ذزاسة مرشوغ كاهون مذـَق مبٌلزسة رمية اًعة فًص
30 

2014/03/11 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 اًلعة اًـمويم:ٕاظالخ ٔبهؼمة اًخلاؿس

ق ألظاةل واؽلـادضت 2014/04/14 31  الاكذعاذ اًوظين واحلاخة ٕاىل منورح حمنوي خسًس فًص
32 

 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2014/04/15
هسوت حول اًخحسايث ألمٌَة مبيعلة اًساحي مؽ اٌَجية اًفصؾَة 

 .حول الاكذعاذ و اًخمنَة
33 

2014/05/15 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 اًلعة اخلاض:ٕاظالخ ٔبهؼمة اًخلاؿس

34 
2014/06/09 

ق الاس خلاليل و  اًفًص
ق الاصرتايك  اًفًص

 مس خجساث اًعحة اجلًس َة و اإلجناتَة ابؽللصة

35 
2014/06/12 

جلية اًـسل و اًدرشًؽ و 
 حلوق اإلوسان

 حتسًس رشوظ اًضلي و اًدضلَي اؽلخـَلة ابًـٌلل اؽلزًنَني

ق الاصرتايك 2014/11/04 36  اجلامـة اًـمومِة و مسؤوًَة ازلوةل اًفًص
ق ألظاةل واؽلـادضت 2014/11/20 37  تعاكة اًسائق اؽلِين فًص
38 

 فصق اؽلـازضة 2014/11/25
اس متصاز اًرتاحـاث ومـاهسة : 2015مرشوغ اًلاهون اؽلايل 

 الاهخؼازاث اًضـحَة
ق احلصيك 2014/12/02 39 ان اًخمنَة اًفًص  اؽلاًَة اًـمومِة تني اًلاؿست اًلاهوهَة و ُز
40 

2014/12/24 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 ٕاصاكًَاث اًخـَمي و بٓفاق اإلظالخ

41 
 فصق اؽلـازضة 2015/01/13

ٔبًة بٓفاق ًخيؼمي رمية اؿلاسة اؽلـمتس ابؽللصة يف ػي مرشوغ 
 . اؽلخـَق  تدٌؼمي رمية حماسة مـمتس127.12كاهون  زمق 

42 
2015/01/22 

ٍلوؿة الاحتاذ اًوظين 
 ٌَضلي ابؽللصة

 .اًسَعة اًلضائَة و اإلذازت اًلضائَة

43 
2015/01/29 

ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص
 وازلميلصاظَة

ثلِمي ؾرشًة ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري واًسىىن وس َاسة 
 اؽلسًية ابؽللصة

  من مسوهة ألرست16زلصاث اؽلاذت  فصق اؽلـازضة 2015/02/04 44
45 

2015/04/02 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 الاهخزاابث اؽلِيَة وزُاانث اًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة

ق الاصرتايك 2015/04/09 46 اة مسؤوًَة ازلوةل واؾلمتؽ اًفًص  مواهجة اإلُز
ة واؽلاًَة   ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/04/23 47  (ألولاجلزء  )ذًَي اؽلساظص اإلذاًز
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9 
 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2012/11/21

لَة يف ضوء  ثستري اٌَلاث وثفـَي اًعاتؽ اًصمسي ٌَلة الاماًس
 ازلس خوز

10 
2013/02/07 

ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص
 وازلميلصاظَة

 واكؽ وبٓفاق: اًيؼام اًرضًيب اؽللصيب

 اؽلواظية واًسَوك اؽلسين ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2013/02/27 11
12 

2013/05/07 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 كضااي اًِجصت ؤبوضاغ اؽلِاحٍصن

13 
2013/05/21 

ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص
 وازلميلصاظَة

 احلصايث اًيلاتَة تني اؽللذضَاث اًلاهوهَة و اؽلٌلزسة اؽلَساهَة

14 
2013/05/29 

ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص
 وازلميلصاظَة

 اًخلعَة اًعحَة ألساس َة

15 
2013/06/06 

الاحتاذ اًوظين ٌَضلي 
 ابؽللصة

 كعاغ اًعَس اًححصي

16 
2013/07/16 

ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص
 وازلميلصاظَة

وث وكاس اًضُست  خماظص اس خلالل ًس

ق الاس خلاليل 2013/08/01 17  ٔبزايض ادلوغ تني اًلاهون واؽلٌلزسة اًفًص
ق الاصرتايك 2013/10/28 18  مسوهة اًخـاضس اًفًص
 ٔبي ذوز ٌَمرشغ ؟:اإلهعاف وحلوق اًعفي ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2013/10/31 19
ق الاصرتايك 2013/11/11 20  من ٔبخي فضاءاث معومِة تسون ثسذني اًفًص
21 

2013/11/13 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 مسوهة اًضلي تـس مصوز ؾرش س يواث

 ازلًحَوماس َة اًربؽلاهَة ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2013/11/21 22
ق ألظاةل واؽلـادضت 2013/11/25 23  ثرضًة اًلعاغ اًفاليح فًص
 ازلواؾي والآثز: ثرضًة اًلعاغ اًفاليح  الاحتاذ ازلس خوزي 2013/11/27 24
 هسوت حول اؽلواظية واًسَوك اؽلسين ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2013/11/27 25
ق احلصيك 2013/12/02 26  2014ٔبي ٔبفق اكذعاذي واحامتؾي ؽلرشوغ مزياهَة  اًفًص
27 

2013/12/03 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 مرشوغ كاهون اؽلاًَة تني اًخواسانث اؽلاًَة واؽلخعَحاث الاحامتؾَة

ة ًوم ذزايس من ٔبخي الاؿرتاف اًلاهوين ابإلراؿاث جلية اًـسل و اًدرشًؽ 2014/02/10 28  ادلـًو
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:  ثيؼمي ألايم ازلزاس َة (3

ؽ ٔبو ملرتحاث كواهني، ٔبو ؿىل  هؼم جمَس اؽلسدضاٍزن ؿسذا من ألايم ازلزاس َة مبياس حة ؾصط مضاًز
حني اجلسول اؽلوايل ثوازخي ومٌؼمي وحماوز ألايم اؽلشهوزت : ٕاثص حسوج كضااي جس خبٔثص ابُامتم اًصٔبي اًـام، ًو
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عدد الزوار حسب الفئات

اؽلوضوغ اجلِة اؽليؼمة اًخازخي  ث.ز
1 

 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2010/03/22
وضؽ اؽللصة اؽلخلسم يف اًرشانة مؽ الاحتاذ : اًَوم اؽلخوسعي

 ألوزيب وزُاانث اًخبَُٔي
 رمية اًخوزَق جلية اًـسل و اًدرشًؽ 2011/04/10 2
3 

2012/03/28 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 اؽلحاذزت اًدرشًـَة ٌَمواظيني

ق الاصرتايك 2012/04/10 4  ملرتخ كاهون حول ثـسًي مسوهة ألرست اًفًص
ة اؽلوسـة ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2012/05/17 5  اجلًِو
 جمَس اؽليافسة ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2012/06/27 6
7 

2012/07/05 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 ٔبي ذوز ٌَلضاء؟: ضٌلن احللوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة 

 َُئة اؽلياظفة وحمازتة اكفة ٔبصاكل اٍمتَزي ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2012/07/26 8

انفتاح اجمللس على حميطه
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* ال يشمل هذا اجلدول األيام الدراسية املشرتكة بني جملسي الربملان.
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ق ألظاةل واؽلـادضت 2014/02/13 29  ذزاسة مرشوغ كاهون مذـَق مبٌلزسة رمية اًعة فًص
30 

2014/03/11 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 اًلعة اًـمويم:ٕاظالخ ٔبهؼمة اًخلاؿس

ق ألظاةل واؽلـادضت 2014/04/14 31  الاكذعاذ اًوظين واحلاخة ٕاىل منورح حمنوي خسًس فًص
32 

 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2014/04/15
هسوت حول اًخحسايث ألمٌَة مبيعلة اًساحي مؽ اٌَجية اًفصؾَة 

 .حول الاكذعاذ و اًخمنَة
33 

2014/05/15 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 اًلعة اخلاض:ٕاظالخ ٔبهؼمة اًخلاؿس

34 
2014/06/09 

ق الاس خلاليل و  اًفًص
ق الاصرتايك  اًفًص

 مس خجساث اًعحة اجلًس َة و اإلجناتَة ابؽللصة

35 
2014/06/12 

جلية اًـسل و اًدرشًؽ و 
 حلوق اإلوسان

 حتسًس رشوظ اًضلي و اًدضلَي اؽلخـَلة ابًـٌلل اؽلزًنَني

ق الاصرتايك 2014/11/04 36  اجلامـة اًـمومِة و مسؤوًَة ازلوةل اًفًص
ق ألظاةل واؽلـادضت 2014/11/20 37  تعاكة اًسائق اؽلِين فًص
38 

 فصق اؽلـازضة 2014/11/25
اس متصاز اًرتاحـاث ومـاهسة : 2015مرشوغ اًلاهون اؽلايل 

 الاهخؼازاث اًضـحَة
ق احلصيك 2014/12/02 39 ان اًخمنَة اًفًص  اؽلاًَة اًـمومِة تني اًلاؿست اًلاهوهَة و ُز
40 

2014/12/24 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 ٕاصاكًَاث اًخـَمي و بٓفاق اإلظالخ

41 
 فصق اؽلـازضة 2015/01/13

ٔبًة بٓفاق ًخيؼمي رمية اؿلاسة اؽلـمتس ابؽللصة يف ػي مرشوغ 
 . اؽلخـَق  تدٌؼمي رمية حماسة مـمتس127.12كاهون  زمق 

42 
2015/01/22 

ٍلوؿة الاحتاذ اًوظين 
 ٌَضلي ابؽللصة

 .اًسَعة اًلضائَة و اإلذازت اًلضائَة

43 
2015/01/29 

ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص
 وازلميلصاظَة

ثلِمي ؾرشًة ٕاؿساذ اًرتاة اًوظين واًخـمري واًسىىن وس َاسة 
 اؽلسًية ابؽللصة

  من مسوهة ألرست16زلصاث اؽلاذت  فصق اؽلـازضة 2015/02/04 44
45 

2015/04/02 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 الاهخزاابث اؽلِيَة وزُاانث اًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة

ق الاصرتايك 2015/04/09 46 اة مسؤوًَة ازلوةل واؾلمتؽ اًفًص  مواهجة اإلُز
ة واؽلاًَة   ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/04/23 47  (ألولاجلزء  )ذًَي اؽلساظص اإلذاًز
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. ال ٌضمي ُشا اجلسول ألايم ازلزاس َة اؽلضرتنة تني جمَيس اًربؽلان* 

حني اجلسول اؽلوايل ثيؼمي ألايم اؽلشهوزت حبسة اًس يواث اًدرشًـَة  :ًو

لس سامهت خمخَف َُالك اؾلَس من ٕاذازت و جلن ذامئة و فصق و ٍلوؿاث جصؽلاهَة، يف ثيؼمي ُشٍ ألايم  ًو

 :  ٔبسفهلابجلسولاًيت ميىن ثعيَفِا حبسة اًـسذ وحسة اًفئاث اؽليؼمة نٌل ُو مدني,

 اؾلموغ اؾلموؿاث اًربؽلاهَة اًفصق اًربؽلاهَة اٌَجان ازلامئة ٕاذازت  جمَس
15 3 37 2 57 

 

  وٕاىل كاًة ًوًَوس2011ومن ذالل احذضان جمَس اؽلسدضاٍزن ذالل اًفرتت اًفاظةل ما تني مازش 
 ؾلموؿة من اًيسواث وألايم ازلزاس َة واؽلياػصاث اؽليؼمة سواء مبحاذزت مٌَ ٔبو يف ٕاظاز رشانة وثـاون 2015

48 
 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/04/29

ؽ اًلواهني اًخيؼميَة اؽلخـَلة  ماكهة ازلميلصاظَة اًدضازهَة يف مضاًز
 ابدلاؿاث اًرتاتَة

ة واؽلاًَة  ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/04/30 49  (اجلزء اًثاين )ذًَي اؽلساظص اإلذاًز
50 

2015/05/05 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 ٕاصاكًَة حتعَي ازلًون اًـمومِة

ق ألظاةل واؽلـادضت 2015/05/12 51  اًفالخ وألزط فًص
52 

 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/05/22
واكؽ الاؽليخسى اًوظين حول مبٔسسة ثلِمي اًس َاساث اًـمومِة 

 والٓفاق
ق ألظاةل واؽلـادضت 2015/05/27 53   وظيَة ًخستري اـلاظص ابؽللصة؟اسرتاثَجَةٔبًة  فًص
ق الاس خلاليل 2015/06/15 54  اًحعاةل وس َاسة اًدضلَي ابؽللصة اًفًص
 ذوز اًفاؿي احلزيب يف تَوزت اًس َاساث ألمٌَة ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/07/01 55
56 

ق ألظاةل واؽلـادضت 2015/07/09  فًص
: من اخي مبٔسسة ذميلصاظَة اؽلياظفة يف ادلاؿاث اًرتاتَة 

اانث  .اًخحسايث والٓفاق  واًُص
ق اًخحاًف الاصرتايك 2015/07/09 57 ن واًححر فًص اًـَمي  اًخلٍصص ألذري ٌَمجَس ألؿىل ٌَرتتَة واًخىٍو

 اؾلموغ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 اًس ية
 57 17 13 18 07 01 01 ازلزاس َة ؿسذ ألايم
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. ال ٌضمي ُشا اجلسول ألايم ازلزاس َة اؽلضرتنة تني جمَيس اًربؽلان* 

حني اجلسول اؽلوايل ثيؼمي ألايم اؽلشهوزت حبسة اًس يواث اًدرشًـَة  :ًو

لس سامهت خمخَف َُالك اؾلَس من ٕاذازت و جلن ذامئة و فصق و ٍلوؿاث جصؽلاهَة، يف ثيؼمي ُشٍ ألايم  ًو

 :  ٔبسفهلابجلسولاًيت ميىن ثعيَفِا حبسة اًـسذ وحسة اًفئاث اؽليؼمة نٌل ُو مدني,

 اؾلموغ اؾلموؿاث اًربؽلاهَة اًفصق اًربؽلاهَة اٌَجان ازلامئة ٕاذازت  جمَس
15 3 37 2 57 

 

  وٕاىل كاًة ًوًَوس2011ومن ذالل احذضان جمَس اؽلسدضاٍزن ذالل اًفرتت اًفاظةل ما تني مازش 
 ؾلموؿة من اًيسواث وألايم ازلزاس َة واؽلياػصاث اؽليؼمة سواء مبحاذزت مٌَ ٔبو يف ٕاظاز رشانة وثـاون 2015

48 
 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/04/29

ؽ اًلواهني اًخيؼميَة اؽلخـَلة  ماكهة ازلميلصاظَة اًدضازهَة يف مضاًز
 ابدلاؿاث اًرتاتَة

ة واؽلاًَة  ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/04/30 49  (اجلزء اًثاين )ذًَي اؽلساظص اإلذاًز
50 

2015/05/05 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 ٕاصاكًَة حتعَي ازلًون اًـمومِة

ق ألظاةل واؽلـادضت 2015/05/12 51  اًفالخ وألزط فًص
52 

 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/05/22
واكؽ الاؽليخسى اًوظين حول مبٔسسة ثلِمي اًس َاساث اًـمومِة 

 والٓفاق
ق ألظاةل واؽلـادضت 2015/05/27 53   وظيَة ًخستري اـلاظص ابؽللصة؟اسرتاثَجَةٔبًة  فًص
ق الاس خلاليل 2015/06/15 54  اًحعاةل وس َاسة اًدضلَي ابؽللصة اًفًص
 ذوز اًفاؿي احلزيب يف تَوزت اًس َاساث ألمٌَة ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/07/01 55
56 

ق ألظاةل واؽلـادضت 2015/07/09  فًص
: من اخي مبٔسسة ذميلصاظَة اؽلياظفة يف ادلاؿاث اًرتاتَة 

اانث  .اًخحسايث والٓفاق  واًُص
ق اًخحاًف الاصرتايك 2015/07/09 57 ن واًححر فًص اًـَمي  اًخلٍصص ألذري ٌَمجَس ألؿىل ٌَرتتَة واًخىٍو

 اؾلموغ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 اًس ية
 57 17 13 18 07 01 01 ازلزاس َة ؿسذ ألايم
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:  ثيؼمي ألايم ازلزاس َة (3

ؽ ٔبو ملرتحاث كواهني، ٔبو ؿىل  هؼم جمَس اؽلسدضاٍزن ؿسذا من ألايم ازلزاس َة مبياس حة ؾصط مضاًز
حني اجلسول اؽلوايل ثوازخي ومٌؼمي وحماوز ألايم اؽلشهوزت : ٕاثص حسوج كضااي جس خبٔثص ابُامتم اًصٔبي اًـام، ًو
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اؽلوضوغ اجلِة اؽليؼمة اًخازخي  ث.ز
1 

 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2010/03/22
وضؽ اؽللصة اؽلخلسم يف اًرشانة مؽ الاحتاذ : اًَوم اؽلخوسعي

 ألوزيب وزُاانث اًخبَُٔي
 رمية اًخوزَق جلية اًـسل و اًدرشًؽ 2011/04/10 2
3 

2012/03/28 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 اؽلحاذزت اًدرشًـَة ٌَمواظيني

ق الاصرتايك 2012/04/10 4  ملرتخ كاهون حول ثـسًي مسوهة ألرست اًفًص
ة اؽلوسـة ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2012/05/17 5  اجلًِو
 جمَس اؽليافسة ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2012/06/27 6
7 

2012/07/05 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 ٔبي ذوز ٌَلضاء؟: ضٌلن احللوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة 

 َُئة اؽلياظفة وحمازتة اكفة ٔبصاكل اٍمتَزي ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2012/07/26 8
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4( مجلس المستشارين والمجتمع المدني:
من  2015 جمموعة  يوليوز  غاية  وإىل   2011 مارس  بني  ما  الفاصلة  الفرتة  املستشارين خالل  احتضن جملس 
الندوات واأليام الدراسية واملناظرات املنظمة سواء مببادرة منه أو من خمتلف الفرق واجملموعات الربملانية، أو يف إطار 
شراكة وتعاون مع مؤسسات أخرى، وقد متيزت هذه التظاهرات الدراسية واإلشعاعية مبشاركة مجعيات اجملتمع املدين 

واليت كان حصيلة حضورها ومشاركتها كاآليت:

ولقد سامهت خمتلف هياكل اجمللس من إدارة و جلن دائمة و فرق و جمموعات برملانية، يف تنظيم هذه األيام اليت 
ميكن تصنيفها حبسب العدد وحسب الفئات املنظمة كما هو مبني يف اجلدول أسفله:

299 
 

. ال ٌضمي ُشا اجلسول ألايم ازلزاس َة اؽلضرتنة تني جمَيس اًربؽلان* 

حني اجلسول اؽلوايل ثيؼمي ألايم اؽلشهوزت حبسة اًس يواث اًدرشًـَة  :ًو

لس سامهت خمخَف َُالك اؾلَس من ٕاذازت و جلن ذامئة و فصق و ٍلوؿاث جصؽلاهَة، يف ثيؼمي ُشٍ ألايم  ًو

 :  ٔبسفهلابجلسولاًيت ميىن ثعيَفِا حبسة اًـسذ وحسة اًفئاث اؽليؼمة نٌل ُو مدني,

 اؾلموغ اؾلموؿاث اًربؽلاهَة اًفصق اًربؽلاهَة اٌَجان ازلامئة ٕاذازت  جمَس
15 3 37 2 57 

 

  وٕاىل كاًة ًوًَوس2011ومن ذالل احذضان جمَس اؽلسدضاٍزن ذالل اًفرتت اًفاظةل ما تني مازش 
 ؾلموؿة من اًيسواث وألايم ازلزاس َة واؽلياػصاث اؽليؼمة سواء مبحاذزت مٌَ ٔبو يف ٕاظاز رشانة وثـاون 2015

48 
 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/04/29

ؽ اًلواهني اًخيؼميَة اؽلخـَلة  ماكهة ازلميلصاظَة اًدضازهَة يف مضاًز
 ابدلاؿاث اًرتاتَة

ة واؽلاًَة  ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/04/30 49  (اجلزء اًثاين )ذًَي اؽلساظص اإلذاًز
50 

2015/05/05 
ق اًفِسزايل ٌَوحست  اًفًص

 وازلميلصاظَة
 ٕاصاكًَة حتعَي ازلًون اًـمومِة

ق ألظاةل واؽلـادضت 2015/05/12 51  اًفالخ وألزط فًص
52 

 ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/05/22
واكؽ الاؽليخسى اًوظين حول مبٔسسة ثلِمي اًس َاساث اًـمومِة 

 والٓفاق
ق ألظاةل واؽلـادضت 2015/05/27 53   وظيَة ًخستري اـلاظص ابؽللصة؟اسرتاثَجَةٔبًة  فًص
ق الاس خلاليل 2015/06/15 54  اًحعاةل وس َاسة اًدضلَي ابؽللصة اًفًص
 ذوز اًفاؿي احلزيب يف تَوزت اًس َاساث ألمٌَة ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن 2015/07/01 55
56 

ق ألظاةل واؽلـادضت 2015/07/09  فًص
: من اخي مبٔسسة ذميلصاظَة اؽلياظفة يف ادلاؿاث اًرتاتَة 

اانث  .اًخحسايث والٓفاق  واًُص
ق اًخحاًف الاصرتايك 2015/07/09 57 ن واًححر فًص اًـَمي  اًخلٍصص ألذري ٌَمجَس ألؿىل ٌَرتتَة واًخىٍو

 اؾلموغ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 اًس ية
 57 17 13 18 07 01 01 ازلزاس َة ؿسذ ألايم
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مؽ مؤسساث ٔبدصى ٔبو مبحاذزت من خمخَف اًفصق اًربؽلاهَة،متزيث ُشٍ اًخؼاُصاث ازلزاس َة واإلصـاؾَة 

: مبضازنة مجـَاث اؾلمتؽ اؽلسين واًيت اكن حعَةل حضوزُا ومضازنهتا اكليٓت

 اًـسذ ادلـَاث ث.ز
 46احللوكِة  1
 32اًًسائَة  2
 44اًعفوةل  3
 96ألصزاض يف وضـَة ٕاؿاكة  4
 26اًحَئِة  5
لَة  6  18ألماًس
 35اؽلِيَة  7
 08اًصايضَة  8
 12اًفٌَة  9
ة  10  120اًخمنًو

 437 ؾلموغا
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تشكل املوارد البشرية واملالية أداة أساسية متكاملة لتمكني جملس املستشارين من أداء مهامه التشريعية والرقابية 
بوضعية  النهوض  إىل  ترمي  تدابري  اجمللس عدة  اختذ  الغرض  والفعالية، وهلذا  النجاعة  متطلبات  والدبلوماسية وفق 

املوظف الربملاين، وإقرار مزيد من احلكامة يف كيفية تدبري ميزانية اجمللس. 

1( الموارد البشرية:
يبلغ عدد موظفات وموظفي جملس املستشارين 320، موزعني كما يلي:

موظفات وموظفو إدارة جملس املستشارين:258 أي حوايل 81%؛  ▪

املوظفات واملوظفون املوضوعون  رهن إشارة الفرق و اجملموعات الربملانية  : 62 أي حوايل%19.  ▪

تشكل نسبة التأطري 53.13 % من جمموع املوظفني العاملني باجمللس، حيث وصل  عدد األطر العليا إىل 170، 
الفئات  دولة، يف حني تشكل  مهندسي  املاسرت و6  لشهادة  الدكتوراه، و47 حاملي  لشهادة  10 حاملني  منهم 

األخرى النسبة املتبقية البالغة حوايل 46.87 %، ويعكس اجلدول التايل خمتلف مكونات املوارد البشرية للمجلس:

أما فيما يهم التمييز من حيث اجلنس، فتشكل اإلناث حوايل 40 %، يف حني يشكل الذكور النسبة املتبقية 
أي 60 %.

وخيضع موظفو وموظفات جملس املستشارين حاليا إىل مقتضيات القانون اجلديد رقم 13.30 القاضي بتحديد 
النظام األساسي اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املستشارين الصادر بتاريخ 13 مارس2013، الذي جيسد رغبة 
اجمللس يف االهتمام بالعنصر البشري، باعتباره وسيلة للرقي بالعمل التشريعي وتأهيل وحتديث إدارةاجمللس، كما أنه 
يهدف إىل مالءمة بعض مقتضياته مع املقتضيات اجلديدة اليت جاء  هبا  املرسوم رقم 403  04-2- املؤرخ يف 2 

دجنرب 2005 واملتعلق بشروط الرتقي يف الرتب واإلطار بالنسبة ملوظفي الدولة.

وتطبيقا ملقتضيات القانون اجلديد رقم 30.13، ومن أجل حتفيز موظفات وموظفي اجمللس باعتبارهم يشكلون 
العمود الفقري للعمل اليومي، بذل اجمللس جمهودات كبرية توجت، خالل سنوات املرتاوحة بني سنوات 2010 - 

2014، برتقية جمموعة من املوظفني و املوظفات.
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ٌضلك كعاغ اؽلوازذ اًخرشًة واؽلاًَة ٔبذاتٔبساس َة مذاكمةل ٍمتىني جمَس اؽلسدضاٍزن من ٔبذاء رمامَ 

ؿىل ٔبحس يوخَ والس امي يف جماالث اًدرشًؽ و مصاكدة احلىومة وازلتَوماس َة اًربؽلاهَة، ذما ًًدلي مـَ ؾصط 

وثددـِشٍ اؽلوازذ ذالل فرتت احلعَةل،  

: اؽلوازذ اًخرشًة (1

: ، موسؿني نٌل ًًل320ًحَف ؿسذ موػفاث وموػفي جمَس اؽلسدضاٍزن 

 ؛ %81 ٔبي حوايل 258:موػفاث وموػفو ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن

   ن ٕاصازت اًفصق و اؾلموؿاث اًربؽلاهَة . %19 ٔبي حوايل62: اؽلوػفاثواؽلوػفون اؽلوضوؾون  ُز

 حامَني ًضِاذت 10، مهنم 170حِر وظي  ؿسذ ألظص اًـََا اىل %  53.13وتَلت وس حة اًخبٔظري 
 رميسيس ذوةل ، يف حني جضلك اًفئاث ألدصى  اًًس حة اؽلخحلِة 6 حامي ًضِاذت اؽلاسرت و47ازلنخوزاٍ و 

ـىس اجلسول اًخايل خمخَف مىوانث اؽلوازذ اًخرشًة ٌَمجَس%46.87ٔبي حوايل   :، ًو

 (%) اًًس حة اؽلئوًةاًـسذ حتسًس اًفئة 
 53,13 170ألظص اًـََا 

 29,38 94ألظص اؽلخوسعة 

 17,50 56ابيق اًفئاث 
 

 يف حني ٌضلك اشلهوز اًًس حة % 40ٔبما فامي هيم اٍمتَزي من حِر اجلًس، فدضلك اإلانج حوايل 
؛ % 60اؽلخحلِة ٔبي 

 اًلايض 13.30وخيضؽ موػفو وموػفاث جمَس اؽلسدضاٍزن حاًَا ٕاىل ملذضَاث اًلاهون اجلسًس زمق 
، 2013 مازش13تخحسًس اًيؼام ألسايس اخلاض مبوػفاث و موػفي جمَس اؽلسدضاٍزن اًعاذز تخازخي 

جيسس زقحة اؾلَس يف الاُامتم ابًـيرص اًخرشي ، ابؾخحاٍز وس َةل ٌَصيق ابًـمي اًدرشًـي وثبَُٔي اشلي 
نٌل ٔبهَ هيسف ٕاىل  مالءمة تـغ  ملذضَاثَ مؽ اؽللذضَاث اجلسًست اًيت خاء  هبا  وحتسًر ٕاذازتاؾلَس، 

 و اؽلخـَق ثرشوظ اًرتيق يف اًصثة و اإلظاز ابًًس حة 2005 ذحٌرب 2 اؽلؤزد يف 04-2  -403اؽلصسوم زمق 
. ؽلوػفي ازلوةل
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ومبوجب قرار مكتب جملس املستشارين رقم 13-3760 الصادر بتاريخ 6 دجنرب 2013 املتعلق بتنظيم اختصاصات 
إدارة جملس املستشارين، مت إعداد منظام يقضي بإعادة اهليكلة اإلدارية جمللس املستشارين ترتب عنه إحداث اهلياكل 

التالية:

 ▪ مديرية التشريع و املراقبة الربملانية؛

 ▪ مديرية العالقات اخلارجية و التواصل؛

▪ مديرية املوارد البشرية و املالية؛

▪ مديرية االسرتاتيجية واألنظمة املعلوماتية؛

▪ مديريات و مصاحل الفرق؛

▪ قسم شؤون السادة املستشارين؛

▪ احملافظ؛

▪ مركز الدراسات والبحوث يف الشؤون الربملانية.

ومت االستناد يف إعادة اهليكلة  إىل أهداف تأخذ بعني االعتبار ختصص اهلياكل وتكاملها وعصرنة التسيري من 

أجل هنوض املؤسسة التشريعية مبهامها على أحسن وجه.

وعلى إثر صدور القرار السالف الذكر، مت فتح باب الرتشيح لشغل املناصب الشاغرة، توجت بتعيني جمموعة من 
املسؤولني يف جو من الشفافية و املنافسة.

هذا، وجيدر التأكيد على أن جملس املستشارين  اعتمد يف  إصداره  للنصوص القانونية  املشار إليها أعاله على 
على  احلوار و اإلنصات إىل الفرقاء االجتماعيني .

 وباعتبار أن عدد املستشارين الربملانيني واملوظفني يبلغ على التوايل 270 و320، فان نسبة املوظفني لكل مستشار 
برملاين يبلغ 1.18 باحتساب مجيع أصناف املوظفني، غري أن هذه النسبة سرتتفع إىل حوايل 2.66 حينما سيتقلص 
عدد املستشارين الربملانيني إىل 120عضوا، وتبقى هذه النسبة ضعيفة مقارنة مع متوسط معدل الربملانات املتقدمة 

حيث تصل النسبةإىل 5 موظفني على األقل لكل برملاين .

وجتدر اإلشارة إىل أن عدد  املتقاعدين سيبلغ خالل اخلمس سنوات املقبلة 36 متقاعدا ليصل إىل 78 متقاعد 
بعد عشر سنوات و 242 متقاعد بعد 25 سنة، كما هو مفصل باملبيان املوايل : 
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ويف إطار االهتمام بالشؤون االجتماعية ملوظفات وموظفي اجمللس، تفاعلت إدارة جملس املستشارين بشكل 
إجيايب  مع حاجيات  مجعية األعمال االجتماعية يف إطار من التعاون واالنسجام ، مما انعكس  بشكل  واضح  
التغذية  على خدماهتا يف املناسبات االجتماعية والدينية والتآزر والقروض و السكن  والنقل واحلج و العمرة و 

والتقاعد. والتمدرس 

2( الموارد المالية: 
أ- ميزانية المجلس:

تشكل املوارد املالية جمللس املستشارين سندا أساسيا للقيام باملهام املوكولة إليه، و يالحظ أن ميزانية التسيري جمللس 
املستشارين تشكل فقط نسبة تراوحت ما بني 0.14 % و0.17 % من جمموع امليزانية العامة للدولة للتسيري، وذلك 

خالل فرتة سنوات 2009 - 2015، وذلك كما يتضح من اجلدول أسفله:
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ؾضوا، وثحلى ُشٍ اًًس حة ضـَفة ملازهة مؽ 120 حِامن س َعحح ؿسذ اؽلسدضاٍزن اًربؽلاهَني 2.66حوايل 

.  موػفني ؿىل ألكي ًلك جصؽلاين 5مذوسط مـسل اًربؽلاانث اؽلخلسمة حِر ثعي اًًس حةٕاىل

 مذلاؿسا ًَعي ٕاىل 36وجتسز اإلصازت ٕاىل ٔبن ؿسذ  اؽلخلاؿسٍن سُدَف ذالل ارلس س يواث اؽللدةل 

:   س ية، نٌل ُو مفعي ابؽلحَان اؽلوايل 25 مذلاؿس تـس 242 مذلاؿس تـس ؾرش س يواث و 78

 
 

ٕاذازت جمَس اؽلسدضاٍزن ويف ٕاظاز الاُامتم ابًضؤون الاحامتؾَة ؽلوػفاث وموػفي اؾلَس، ثفاؿَت 
ثضلك ٕاجيايب  مؽ حاحِاث  مجـَة ألؾٌلل الاحامتؾَة يف ٕاظاز من اًخـاون والاوسجام ، ذما اهـىس  ثضلك  
واحض  ؿىل ذسماهتا يف اؽلياس حاث الاحامتؾَة وازلًًِة واًخبٓسز واًلصوط و اًسىن  واًيلي واحلج و اًـمصت و 

. اًخلشًة واٍمتسزش واًخلاؿس 
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مجموع امغالف املايل امس نة 
 وس بة مزياهية تس يري ا�وس

 (%) من املزياهية امؼامة نوتس يري 
2009 224 848 443 0,15  
2010 239 280 443 0,17  
2011 251 944 443 0,17  
2012 268 883 000 0,14  
2013 296 982 000 0,15  
2014 322 480 000 0,16  
2015 312 543 000 0,16  
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 50 تًس حة مذوسعة ثعي ٕاىل 2015/ 2009وابًصحوغ ٕاىل تًِة مزياهَة اًدس َري،فِيي موسؿة ؿىل  س يواث 

.  ٌَمـساث و اًيفلاث اـلخَفة%18ٌَموػفني و اؽلوػفاث و% 32 ٌَمسدضاٍزن و %

ُشا، ووؾَا تبمٔهَة مداذئ احلاكمة واؽليافسة واًضفافِة يف دضف اؽلزياهَة، فلساؾمتس اؾلَسَرصف 
اؽلزياهَة مسعصت  اًعفلاث اًـمومِة و االثفاكِاث تعوزت ٔبساس َة، حِر ال ًمت اٌَجوء ٕاىل س يساث اًعَة 

 170، يف حني وظي ؿسذمه 2009 موزذا س ية 123ٕاال يف حاالاتالس خـجال ، نٌل ان ؿسذ اؽلوزذٍن تَف 

. 2014س ية  لموزذ
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ويف ُشا اإلظاز، ًخخني من ذالل ثفحط مسعصت اًرصف ٔبن وس حة اًعفلاث اًـمومِة و االثفاكِاث 

 .، نٌل ُو مفعي يف اجلسول ٔبسفهل%82ٕاىل %66صلكت ما تني 

 (%)اإلظسازاث ٍلوغ اًعفلاث اًـمومِة و االثفاكِاث اًس ية 
2009 31 619 644 75 
2010 29 854 988 66 
2011 34 223 973 77 
2012 33 805 857 73 
2013 38 317 601 82 
2014 44 225 552 76 

 71 007 737 23 (ٕاىل كاًة ًوًَوس  ) 2015  
--  352 055 235اؾلموغ 

  

لس رشغ جمَس اؽلسدضاٍزن اهعالكا من س ية   يف ثلسمي ازلمع اؽلايل ٌَمجموؿاث 2013ُشا، ًو
سدٌس ُشا ازلمع  ٕاىل ملذضَاث  اًفعي . واًفصق اًربؽلاهَةٌَلِام مبِارما  من اًيؼام ازلاذًل ؾلَس 47ٌو

 من ُشا اًيؼام 43 و 42اؽلسدضاٍزن اشلي ًيط ؿىل ٔبن ٌَفصق  واؾلموؿاث اًربؽلاهَة اؽلىوهة  ظحلا ٌٌَلذثني 
اًخوفص ؿىل ٕاماكهَاث ماذًة و ثرشًة اكفِة ذاذي ملص اؾلَس من ماكثة وهجاس ٕاذازي ًخيؼمي  معاحلِا 

ق . ازلاذََة ثدٌاسة مؽ ؿسذ ٔبؾضاء لك فًص

َمجَس مداًف ذمع اًفصق واؾلموؿاث اًيَاتَة وثخوسغ تني ازلزاساث  ةٌ  وحتسذ يف اؽلزياهَة اًس يًو
ف ثيؼمي ٔبو اؽلضازنة يف اًيسواث واؽلؤمتصاث تًس حة %  60تًس حة اؽلوضوؿاثَة ف %25 ومعاًز   و معاًز

. %15اًًرش واًعحؽ تًس حة  

ربس   ق وٍلوؿة جصؽلاهَة مبجَس اؽلسدضاٍزناجلسولًو  :  اًخايل  ازلمع اًس يوي  ًلك فًص

 

إىل   2009 سنة  درهم    224  848  443 من  املستشارين  جملس  مليزانية  اإلمجالية  املبالغ  وتطورت 

000 322 480 درهم سنة 2014 ، لتنخفض إىل 000 543 312 درهم سنة 2015 ،كما يتضح من املبيان التايل:

تطور ميزانية مجلس المستشارين 2015-2009

وبالرجوع إىل بنية ميزانية التسيري، فهي موزعة على  سنوات 2009 - 2015 بنسبة متوسطة تصل إىل 50 % 
للمستشارين و 32 % للموظفني واملوظفات و18 % للمعدات والنفقات املختلفة.

هذا، ووعيا بأمهية مبادئ احلكامة واملنافسة والشفافية يف صرف امليزانية، فقداعتمد اجمللس لصرف امليزانية على مسطرة  
الصفقات العمومية واالتفاقيات بصورة أساسية، حيث ال يتم اللجوء إىل سندات الطلب إال يف حاالت االستعجال ، 

كما ان عدد املوردين انتقل  من 123 موردا سنة 2009، إىل 170 موردا سنة 2014.

ويف هذا اإلطار، يتبني من خالل تفحص مسطرة الصرف أن نسبة الصفقات العمومية واالتفاقيات شكلت ما 
بني 66 % إىل 82 %، كما هو مفصل يف اجلدول التايل:

املوارد البشرية واملالية
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ب- دعم الفرق والمجموعات البرلمانية:

شرع جملس املستشارين انطالقا من سنة 2013 يف تقدمي الدعم املايل للمجموعات والفرق الربملانية للقيام مبهامها، 
ويستند هذا الدعم  إىل مقتضيات  الفصل 47 من النظام الداخلي جمللس املستشارين الذي ينص على أنه يتعني 
توفري اإلمكانيات املادية والبشرية للفرق واجملموعات الربملانية حبسب مع عدد أعضائها، بشكل يسمح هلا مبمارسة 

مهامها وفق متطلبات اجلودة والفعالية الربملانية. 

وحتدد يف امليزانية السنوية للمجلس مبالغ دعم الفرق واجملموعات النيابية وتتوزع بني الدراسات املوضوعاتية بنسبة 
60 %، ومصاريف تنظيم أو املشاركة يف الندوات واملؤمترات بنسبة 25 %، و مصاريف النشر والطبع بنسبة 15%.

ويربز  اجلدول التايل  الدعم السنوي  لكل فريق وجمموعة برملانية مبجلس املستشارين :

3( االستقالل اإلداري والمالي للمجلس:
يشكل مبدأ االستقالل اإلداري واملايل للمجلس معيارا دميقراطيا متعارف عليه دوليا، ويربز مدى استقاللية اجمللس 
يف ممارسة أدواره الدستورية من خالل توفري وتدبري املوارد البشرية واملالية الكافية لتلبية احتياجاته، يف إطار احرتام 

النظام الدستوري للمملكة الذي يقوم على أساس فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا.

ففيما خيص االستقالل اإلداري، يتم توظيف املوارد البشرية من قبل جملس املستشارين طبقا للقانون األساسي 

املوارد البشرية واملالية

 ادلمع املادي ابدلرمه امفريق

 764,00 788 فريق ال صاةل و املؼارصة
 415,00 677 امفريق الاس تلاليل نووحدة وامتؼادمية

حرار  853,00 436 فريق امتجمع اموطين مل 
 988,00 448 امفريق احلريك

 832,00 254 امفريق الاشرتايك
 618,00 145 فريق امتحامف الاشرتايك
 158,00 170 فريق الاحتاد ادلس توري

 618,00 145 امفريق امفدرايل نووحدة وادلميلراطية
 944,00 84 مجموػة الاحتاد املغريب نوشغل

 405,00 36 مجموػة الاحتاد اموطين نوشغل ابملغرب
 405,00 36  ادلميلراطية الاجامتغيةاحلركةمجموػة 

 269,00 24  امشورى و الاس تلاللمجموػة
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العمومية، والذي سامهت احلكومة  للوظيفة  النظام األساسي  الكربى من  ينهل مالحمه  الذي  املنظم هلذا اجملال، 
يف صياغته.

 ويسهر اجمللس على تدبري موارده البشرية يف إطار القانون السالف الذكر، حتت مراقبة ممثل وزارة املالية بالنسبة 
للتدابري و اإلجراءات ذات االنعكاس املايل.

هذا وجتدر اإلشارة إىل أن إدارة اجمللس تضع بعض املوظفني واملوظفات رهن إشارة الفرق واجملموعات، الذين 
خيضعون لرؤساء هذه األخرية يف عدة جماالت من حيث تدبري مسارهم اإلداري كالتنقيط واالستفادة من العطل ، 
غري ان إدارة اجمللس تبقى صاحبة االختصاص يف اختاذ جمموعة من القرارات كالرتقية والتأديب ، مما يعيق بصفة عامة 

هنج تدبري موحد وفعال لكافة موظفات و موظفي اجمللس  قائم على معايري موحدة ومتناسقة .

وفيما خيص االستقالل املايل، فإن مشروع ميزانية جملس املستشارين يعد من قبل حماسيب اجمللس، غري ان احلكومة 
هلا سلطة القرار النهائي بالنسبة  للغالف املايل املخصص للمجلس وتوزيعه على أوجه الصرف، كما أن خمتلف 

النفقات ختضع لتأشرية مراقبة وزارة املالية.

النواب، يستغل بناية يف ملك  ويف اطار االستقالل اإلداري واملايل، فان جملس املستشارين، على غرار جملس 
الدولة اخلاص ، عرفت  إضافات و إصالحات مهمة مت متويلها من ميزانية اجمللس. كما ان حراسة البناية ومراقبة 
الولوج اليها  تتم من طرف  افراد االمن الوطين والقوات املسلحة امللكية ، املوضوعني رهن إشارة جملس املستشارين.

املوارد البشرية واملالية





 اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلس المستشارين

 حول موضوع حقوق الطفل و ترسيخ مبدأ االنصاف أي دور للمشرع
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والرقابية  التشريعية  املمارسة  لتطوير  الفكرية  األرضية  وتوفري  الربملاين،  املعريف  احلقل  تدعيم  الرغبة يف  إطار   يف 
الدراسات  مركز  بإحداث  اجمللس،  تاريخ  مرة يف  املستشارين، وألول  قام  مكتب جملس  للمجلس،  والدبلوماسية 
والبحوث يف الشؤون الربملانية بتاريخ 6 دجنرب 2013، وذلك مبوجب القرار رقم 13-3760 املتعلق بتنظيم واختصاصات 

إدارة جملس املستشارين.

 وطبقا للقرار السالف الذكر، ولنظامه الداخلي يقوم املركز باملهام التالية:

إجراء الدراسات والبحوث الربملانية وتقدمي االستشارات القانونية يف املواضيع اليت حيددها مكتب اجمللس؛  ▪

املعروضة على اجمللس ومتابعة  القانونية  النصوص  الالزمة ملشاريع  ومقرتحات  التحاليل  بالدراسات و  القيام   ▪
اإلجراءات و املساطر الكفيلة باستيفائها لشروط الفعالية و اجلودة؛

تقدمي الدعم الالزم للمستشارين لصياغة مقرتحات قوانني أو تقدمي تعديالت على مشاريع القوانني اليت يتم   ▪
عرضها على اجمللس؛

شأنه  يف  مفصلة  إحصائيات  و  معطيات  وإعداد  حتليله  و  أبعاده  يف كافة  الربملاين  للنشاط  الشاملة  املتابعة   ▪
وإصدارها يف شكل تقارير دورية؛

تتبع وحتليل قوانني املالية و التصفية؛  ▪

إصدار الدراسات والبحوث ووقائع الندوات و امللتقيات اليت ينظمها اجمللس و الفرق الربملانية؛  ▪

ميكن بقرار ملكتب اجمللس إحداث جمموعات عمل خاصة لدراسة قضايا ذات طابع يدخل ضمن اختصاصات   ▪
اجمللس، وإعداد مشروع احلصيلة السنوية ألنشطة اجمللس.

إعداد قاعدة للمعطيات ختص البيانات اإلحصائية ذات الطابع املايل واالقتصادي واالجتماعي، والعمل على   ▪
استغالهلا وحتيينها ووضعها رهن إشارة أعضاء اجمللس؛

إجناز دراسات وحبوث حول السياسات العمومية؛   ▪

إعداد ملخصات ومذكرات تركيبية للدراسات والبحوث اليت تعدها وتصدرها مؤسسات وهيئات وطنية وأجنبية   ▪
حول السياسات العمومية باملغرب؛

كما ميكن ملكتب اجمللس أن يطلب من املركز االضطالع باألنشطة التالية:

إجناز دراسات وأحباث متخصصة؛  ▪

مركز الدراسات  والبحوث يف الشؤون الربملانية
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تقدمي املشورة وإبداء الرأي يف القضايا ذات الطابع املايل أو االقتصادي أو القانوين أو االجتماعي؛  ▪

اإلشراف على دورات تكوينية يف جماالت العمل الربملاين؛  ▪

و يقدم املركز ملكتب اجمللس تقريرا سنويا عن األحباث واألنشطة اليت مت إجنازها، كما يعمل على نشر أعماله.

ومن أجل قيام املركز  مبهامه على الوجه األفضل، مت القيام باإلجراءات التالية:

املصادقة على النظام الداخلي للمركز.  ▪

ختصيص سطر خاص يف امليزانية لتمويل مشاريع املركز.  ▪

إحداث منصب املستشار العام املكلف بتتبع أشغال املركز.  ▪

ومتثلت أهم األنشطة اليت قام هبا املركز منذ إنشائه يف:

التشريعية  النصوص  على  املقدمة  التعديالت  خالل  من  املستشارين  جمللس  التشريعي  اإلسهام  حول  دراسة   ▪
املعروضة عليه خالل دورة أكتوبر 2013.

والدبلوماسية  التشريعية  املسطرة  الربملاين يف جماالت  املوظف  دور  اجلدد حول  املوظفني  لفائدة  تكوينية  دورة   ▪
الربملانية والرقابة الربملانية وإعداد التقارير؛

تنظيم ورشة عمل بشراكة مع مؤسسة وستمنسرت للدميقراطية حول مراكز الدراسات واألحباث الربملانية.  ▪

وميثل هذا املركز حجر الزاوية لإلشتغال على أحبات علمية متهيدا إلعتماده مستقبال كأداة استشارية للمجلس يعىن 
بإغناء الثقافة الربملانية، وتوفري الدعم املعريف واملواكبة العلمية للسادة الربملانيني.  

مركز الدراسات  والبحوث يف الشؤون الربملانية
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رئيس قسم تدبري املوارد البشرية  : نور الدين فتحي 

التنسيق و المراجعة  

مستشارة عامة مكلفة بتتبع مركز الدراسات والبحوث يف الشؤون الربملانية  : ياسمين الصالحي 

مستشار عام مكلف بوحدة التنسيق اإلسرتاتيجي  : عادل الخلطي  

مستشار عام مشرف على وحدة حتليل املؤشرات اإلنتاجية واملردودية العامة للمجلس عمر المليحي        : 

مستشار بالكتابة العامة  : البشير باجي   

رئيس مصلحة جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان يونس فيرانو          : 

رئيسة مصلحة دراسة وتطوير األنظمة املعلوماتية سناء أكيزول          : 

اإلعداد واإلشراف التقني  

رئيس مصلحة شبكات األنظمة املعلوماتية  : مالك مطيع    

إطار - مديرية التشريع واملراقبة الربملانية نبيه الوسطي          : 


