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 231اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارینمجلس  
 
  

 
  

ب رمق ات قرار  ع املك     231اج
ریل  13االثنني لیوم  ٔ2015  

  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس ریل 13االثنني مك كتور محمد  2015 ٔ لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
ٔعضاء السادة    : الشیخ بید هللا وحضور ا

    
ٔ   :    فوزي بنعالل       س؛اخللیفة ا لرئ   ول 
س؛اخللیفة الث  :    محمد فضیيل       لرئ     اين 
كن       د س،  :    حلسن بی لرئ   اخللیفة الثالث 
       حماسب  :    ابد شاكیل      
اري       داب الز ــــــن  :  محمد    ٔم
                         
     : رونذاملعت
            
س،  :  شیخ امحدو ادبدا       لرئ   اخللیفة الرابع 
ٔشن       س،  :  عبد الرحامن  لرئ   اخللیفة اخلامس 
طعبد املا ا         حماسب  :   فر
  حماسب  :    ادل املعطي      
وسكوسمح       ــــــن  :    ید    ٔم
ٔبدوح       لطیف  ــــــن  :  عبد ا     ٔم
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ع ج   القرارات الصادرة عن 
  

 
 لب  2015/231/01رمق  قرار ٔج ء  ت ریل  14لسة املساء الشهریة املقررة لیوم الثال ب  2015ٔ س

ارج الوطنوجود السید رئ  مة رمسیة   .س احلكومة يف 
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

 دید 2015/231/02رمق  قرار ٔربعاء  بت د  2015ماي  06رخي یوم ا ا مكو ة العارشة صبا ىل السا
لفصل  ٔمام الربملان طبقا  لس  ٔعامل هذا ا ت لعرض عن  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا  147ل تقدمي الرئ

ستور  .من ا

  ا  2015/231/03 رمققرار ٔشاكل  80.14مرشوع قانون رمق  ٕ ة و ملؤسسات السیاح یتعلق 
يئ ٕالبداء الرٔي عي والب ج صادي و ق لس  ىل ا ٔخرى   .إالیواء السیا ا

  عبربجمة  2015/231/04 رمققرار عیة  اج ج ة و س لجنة التعلمي والشؤون الثقاف مع السید الرئ
ٔول  لسا ت لعرض تقرر ا لحسا ىل  ٔ لس ا عي حول السكن لم  .ج

 
  

رشیع    :ال
  رشیعیة اجلاهزة بربجمة 2015/231/05 رمققرار ٔربعاء  التالیة النصوص ال ریل  23یوم ا ىل  2015ٔ

ا ة احلادیة عرشة صبا رشیعیة ٕالجراء ضبطالسا م اجللسات ال ٔ  .احلضور ، وسیعتد ب
ط يف   45.14  مرشوع قانون رمق    - 1 لر ٔمين املوقعة  ال ا ة التعاون يف ا ىل اتفاق ه  یوافق مبوج

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو قطر 2014مارس  11
ة التعاون يف جمال حماربة اجلرمية املنظمة   49.14  نون رمقمرشوع قا  - 2  ىل اتفاق ه  یوافق مبوج

سیل يف  ر  18وإالرهاب، املوقعة بربو بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة  2014فربا
  .بلجیاك 

ط يف   40.14  مرشوع قانون رمق - 3 لر ىل االتفاق املوقع  ه  بني  2013ماي  21یوافق مبوج
ٔن نظام قواهتام  ش ٔرايض املنخفضة    .اململكة املغربیة ومملكة ا

سیق املوقعة   65.14  مرشوع قانون رمق - 4 ـي والت ٔم لتعاون ا رة تفامه  ىل مذ ه  یوافق مبوج
ش يف  ٔوىل  10مبرا ململكة املغربیة ) 2014مارس  12( 1435جامدى ا لیة  ا بني وزاريت ا

  .ومملكة البحرن
دان التعاون العسكري املوقع   83.14  رمقمرشوع قانون   - 5 ىل االتفاق يف م ه  یوافق مبوج

نا يف  ر  10بتاورم   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة إالیطالیة 2006فربا
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ط يف   41.14  مرشوع قانون رمق  - 6 لر ىل االتفاق املوقع  ه  مترب  16یوافق مبوج بني  2013س
دة  ٔن نظام قواهتام حكومة اململكة املغربیة وحكومة اململكة املت ش رلندا الشاملیة  لربیطانیا العظمى وٕا

مع املتبادل   .وا
داث املنظمة املهنیة  127.12مرشوع قانون رمق  - 7 ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  یتعلق ب

ن اسبني املعمتد  .لم
داث املدرسة الوطنیة العلیا لٕالدارة   038.13  مرشوع قانون رمق   - 8 ٔن ٕا  .ش
لزناهة والوقایة من الرشوة وحمارهتا 113.12مرشوع قانون رمق  - 9 لهیئة الوطنیة    .املتعلق 

ستغالل املقالع   27.13مرشوع قانون رمق - 10  .یتعلق 
ة القانون اجلنايئ وقانون  86.14مرشوع قانون رمق  - 11 ٔحاكم مجمو متمي بعض  یقيض بتغیري و

  املسطرة اجلنائیة املتعلقة مباكحفة إالرهاب؛
  

  
  

ٔسئ    :ا
 ء  ملوافقة 2015/231/06رمق  قرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول  ریل  14ىل  ٔ

لسة ،2015 ل ٔمني  اري  داب الز س السید فوزي بنعالل والسید  لرئ ٔول   .اليت سرئسها اخللیفة ا
  
  

ة    :العالقات اخلارج

  ة  ملوافقة 2015/231/07 رمققرار لب شاوريلىل طلب الوزارة املنتدبة امللكفة  ع  الل  عقد اج
ٔعضاء  هذا الشهر لس و بمع رئاسة ا ىل املك لمؤمتر ٕالطالعهم  ضان املغرب  ثیات اح ٔطراف  22 ح ل

ٔن شارن يف هذا الش سیق مع جملس املس ة الت ة ویف  .حول التغريات املناخ

 ال  ملوافقة 2015/231/08رمق  قرار ٔصول مغربیة ىل استق ة من املنتخبني الفرسیني من  یوم مجمو
ریل  21 ریل 27ٕاىل  20الل الفرتة املمتدة من  2015ٔ ٔ 2015. 
 ال وفد عن املوثقني ىل  ملوافقة 2015/231/09رمق  قرار ستق لموثقني  ملمتس الهیئة الوطنیة 

ل الل شهر ماي املق ني   .الصین
 ٔشغال  ملوافقة 2015/231/10رمق  قرار ي سیعقد حتاد الربملاين العريبىل حضور   22مؤمتره  ا

ریل  30ٕاىل  26ببريوت من  ٔ2015.  
  
  

  رملانیة  نشؤو

  شارن ملوافقة  2015/231/11 رمققرار طاع من تعویضات السادة املس ق ىل مواص معلیة 
  .املتغیبني
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  : ٕاداریة شؤون

 ل  2015/231/12رمق  قرار شك يل ب ا اص ا الف شارن ملكف  ٔطر جملس املس اص من  فریق 
ربة ل ب  دة مك لس مبسا  .لم

  ظمي  2015/231/13 رمققرار لس حول  یوم درايس مبشاركةب وذ یوم " دلیل املساطر"ٔطر ا
ریل  23س امخل  ا  2015ٔ ة العارشة صبا ة الندواتىل السا  .بقا

  ام ملوافقة  2015/231/14 رمققرار شرتايك بتعیني السید املهدي كامل احل ىل طلب الفریق 
ة الفریق سا ملصل   .رئ

  قضا لالطالع
  
  
  

رش    :یع ال
رشیعیة التالیة  - لنصوص ال ار من جملس النواب بتوص    :ٕاخ

ٔخرىیتعلق  80.14مرشوع قانون رمق   .1 ٔشاكل إالیواء السیا ا ة و  .ملؤسسات السیاح
لقضاةیتعلق  106.13مرشوع قانون تنظميي رمق  .2 ٔسايس   .لنظام ا
متمي القانون رمق  .3 تقدم به بعض نواب ( لربید واملواصالتیتعلق  96.24مقرتح قانون یقيض بتغیري و

 ).املعارضة
سیة املغربیة 1.58.250مقرتح قانون یقيض بتعدیل الظهري الرشیف رمق  .4 كام مت  سن قانون اجل

لقانون رمق  ذه الظهري  62.06والقانون رمق  مبحمكة النقضاملتعلق  58.11تعدی  ف الصادر ب
ٔ  3بتارخي  1.07.80الرشیف رمق  تقدم به بعض . (2007مارس  23املوافق لـ  1428ول ربیع ا
  ).نواب املعارضة

  
ة    :العالقات اخلارج

حتاد - حتاد الربملاين العريب بتوص مبستحقات الشعبة املغربیة يف مزيانیة  ار من   .ٕاخ
ملرب اجلامعي ت - عي العاملي  ج شارن يف املنتدى   24وس املنار من تقرر عن مشاركة وفد جملس املس

  .2015مارس  28ٕاىل 
  

  : ٕاداریةشؤون 
را ٕالدارة الفریق  مراس - ٔن تعیني السید حلسن الفالح مد دة والتعادلیة يف ش لو ستقاليل  الفریق 

شارن وملمتسه بتذكري الس  لس املس لس مب ٓل طلب ا س احلكومة ملعرفة م   .يف هذا املوضوعید رئ


