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 عاجامت قرارات

املستشارين مكتب جملس  
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 223اجتماع المكتب رقم                                                                                      المستشارينمجلس  
 

 

 

 

    223اجامتع املكتب رمق ات قرار 

 2015يناير  26 االثننيليوم 
 

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ  2015يناير  26 االثننيمكتب جملس املستشارين يوم  عقد

  بيد هللا وحضور الأعضاء السادة: 

  

 اخلليفة الاول للرئيس؛ :  فوزي بنعالل   

   ثاين للرئيس؛اخلليفة ال  :  محمد فضييل   

  اخلليفة الثالث للرئيس، :  حلسن بيجديكن   

   اخلليفة اخلامس للرئيس، : عبد الرحامن أأوشن   

 حماسب :  عادل املعطي   

 حماسب :  عابد شاكيل   

 حماسب :  عبد املاكل افرايط   

    

             

       

   : رونذاملعت

 لرئيس؛اخلليفة الرابع ل : ش يخ امحدو ادبدا  

 أأمـــيــــــن :  محيد كوسكوس                

  أأمني : محمد عداب الزغاري                
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 القرارات الصادرة عن الاجامتع
 

 الترشيع :

  عىل الساعة  2015يناير  26االثنني الجامتع يوم لندوة الرؤساء بدعوة  2015/223/01 رمققرار

 النصوص الترشيعية اجلاهزةلرتتيب وتنظمي اجللسة اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل وذكل الثالثة بعد الزوال 

 :بعد جلسة الأس ئةل الشفهية 2015يناير  27 الثالاثءيوم 

ذي  5الصادر يف  2.14.596يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  85.14مرشوع قانون رمق  -

 30) 1391من ذي القعدة  12بتارخي  012.71نون رمق بتمتمي القا (2014فاحت سبمترب ) 1435القعدة 

( احملددة مبوجبه السن اليت جيب أأن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو وأأعوان ادلوةل 1971 سبمترب

احملددة  05.89والبدلايت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية والقانون رمق 

ىل التقاعد عند بلوغها املس تخدمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح  مبوجبه السن اليت حيال ا 

 رواتب التقاعد.

 رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة ابلعامل املزنليني.بتحديد  19.12مرشوع قانون رمق  -

 

غلبية و دقائق 10تدخالت يف ال مدة  اقرتحعلام أأن املكتب  للفريق  دقائق 5وللمعارضة  دقائق 10للأ

 كغالف زمين ملناقشة هذه النصوص الترشيعية.دقائق للمجموعات،  3ة وادلميقراطية والفيدرايل للوحد

  حاةل مشاريع قوانني حماةل عىل اجمللس عىل اللجان ادلامئة اخملتصة: 2015/223/02 رمققرار  اب 

 1378رمضان  6بتارخي  075.59.1يتعلق بتغيري الظهري الرشيف رمق  62.14مرشوع قانون رمق  -

 ؛نظام املعاشات املمنوحة للمقاومني وأأراملهم وفروعهم وأأصوهلم( بشأأن 1959مارس  16)

 ؛ابملقالعيتعلق  27.13مرشوع قانون رمق  -

ابملمتلاكت واملوجودات املنشأأة ابخلارج من دلن املغاربة املقميني يتعلق  63.14مرشوع قانون رمق  -

قامهتم اجلبائية ا ىل املغرب  ؛ابخلارج اذلين يقومون بتحويل ا 

يقيض بتغيري وتمتمي بعض أأحاكم مجموعة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة  86.14وع قانون رمق مرش  -

 ؛مباكحفة اال رهاباجلنائية املتعلقة 

 1340من شعبان  12يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  130.12مرشوع قانون رمق  -

 (؛الصيد يف املياه الربيةبشأأن  1922أأبريل  11)

حداث املدرسة الوطنية العليا لال دارة؛يتعلق  38.13انون رمق مرشوع ق -  اب 

يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف ميدان املالحة التجارية املوقع  58.14مرشوع قانون رمق  -

 ؛حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيابني  2014مارس  3بكوانكري يف 

 اتفاق التعاون يف ميدان املالحة التجارية املوقع يوافق مبوجبه عىل 37.14مرشوع قانون رمق  -

 ؛حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونيةبني  2014مارس  7بليربوفيل يف 
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يوافق مبوجبه عىل االتفاق اال طار للتعاون الصناعي والتجاري، املوقع  56.14مرشوع قانون رمق  -

 ؛ة املغربية وحكومة مجهورية غينياحكومة اململكبني  2014مارس  3بكوانكري يف 

ىل املصنفات املنشورة  24.14مرشوع قانون رمق  - يوافق مبوجبه عىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ا 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات، املعمتدة من  لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا 

ىل  17ؤرمر ادلبلوما ي املنعقد مبراكش من قبل املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل امل يونيو  28ا 

 ؛2013

 19يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول اال ضايف لالتفاق املوقع بأأبيدجان يف  55.14مرشوع قانون رمق  -

تشجيع وحامية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار بشأأن  2013مارس 

 ؛2014فرباير  25، الوقع بأأبيدجان يف الاستامثرات عىل وجه التبادل

بني حكومة  2013نومفرب  21يوافق مبوجبه عىل اتفاق املوقع بواش نطن يف  16.14مرشوع قانون رمق  -

املساعدة املتبادةل بني ا داريت امجلارك بشأأن  ةاململكة املغربية وحكومة الوالايت املتحدة الأمريكي

 ابدلولتني؛

 20مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية، املوقع بباماكو يف  يوافق 48.14مرشوع قانون رمق  -

 ؛حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مايلبني  2014فرباير 

بني  2014مارس  3يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بكوانكري يف  52.14مرشوع قانون رمق  -

يف ميدان الرضائب  رضييب ومنع الهترب الرضييبلتجنب الازدواج الاململكة املغربية ومجهورية غينيا 

 عىل ادلخل.

  مبعقد اجللسات العامة الترشيعية  2015/223/03 رمققرار الثالاثء عىل الساعة الثانية عرشة  أأايا

ة  ل أأس بوعني وابلتناوب مع جملس النواب.مل، 2015فرباير  3ابتداء من  ،زوالا  را

  5ترشيعية للبتا يف النصوص اجلاهزة يوم امخليس  بربجمة جلسة عامة 2015/223/04قرار رمق 

اجلارية عىل  2014عىل الساعة الثانية عرشة زوالا، قبل موعد جلسة اختتام ادلورة أأكتوبر  2015فرباير 

 الساعة الرابعة زوالا.
 

 

 ةل:الأس ئ

  حلكومةتأأجيل موعد انعقاد اجللسة الشهرية اخملصصة ملسأأةل الس يد رئيس اب  2015/223/05 رمققرار 

ىل موعد الحق، حول موضوع "اتفاقيات التبادل احلر: احلصيةل والآفاق" 2015يناير  28الأربعاء  يومل   ا 

ضاف ىل جدول أأعاملها تلبية لطلب فرق املعارضة.ة مواضيع جديدة واقرتاح ا   ا 

  ايرين 27عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء ابملوافقة  2015/223/06قرار رمق 

 محيد كوسكوسوالس يد  عبد الرحامن أأوشنللرئيس الس يد  اخلامسوسريأأس هذه اجللسة اخلليفة  .2015

 كأمني للجلسة.
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 العالقات اخلارجية :

"خلق ورشات فعاةل للمشاركة يف أأشغال ورشة العمل حول موضوع: عىل  ابملوافقة 2015/223/07 رمققرار 

املعهد ادلويل  االيت سينظمه ال رهابيني الأجانب يف ا طار س يادة القانون"من أأجل التعاطي مع ظاهرة املقاتلني ا

 .2015فرباير  19-17بفاليتا/مالطا أأايم  العداةل اجلنائية وس يادة القانوناملالطي حول 

 

 

 قضااي لالطالع
 

 عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية:

انعقاد دورته السادسة والأربعني ييئ بشأأن الاطالع عىل مراسةل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والب  -

 .2015يناير  29 يوم امخليس

 

 الترشيع :

خبار بتوصل جملس النواب  -  :، ويهبنصوص جديدةا 

صالح القرض القايض  12.96يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  77.14قانون رمق مرشوع قانون رمق  - اب 

 ؛الشعيب ابملغرب

الصادرة  يتعلق ابلأحزاب الس ياسة 29.11القانون التنظميي رمق  مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري -

 (؛2011أأكتوبر  22) 1432ذي القعدة  24يف  166.11.1بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

 

 العالقات اخلارجية :

 رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف ا فريقيا والعامل العريببرانمج أأنشطة الاطالع عىل  -

 ؛2015لنصف الأول من العام خالل ا

 

 : شؤون بــرملانية

خبار من الس يد رئيس الفريق الاس تقاليل  -  .بتعليق عضوية املستشار عزيز الفياليلا 
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 قضااي للمتابعة

 

 العالقات اخلارجية :

 .2015أأبريل  17و  16يويم تأأكيد اترخي انعقاد املنتدى املغريب الفرنيس الثاين بباريس  -

 

 : ــرملانيةشؤون ب

عىل السادة أأعضاء املكتب، بني ابالقتطاع من تعويضات الربملانيني املتغيا توزيع مرشوع قرار تنظميي يتعلق  -

للبتا يف القرارات الفردية  طار املرجعيليكون مبثابة اال  ، والتعديالتاغنائه ابملزيد من الأفاكر تنقيحه و ل 

 للسادة املستشارين املتغيابني؛

 ؛2015يناير  27الثالاثء  ار بعض املستشارين عن جلسة يومرسائل اعتذ -

 عىل الساعة الرابعة زوالا. 2015فرباير  5ادلورة يوم اختتام  -

 

 شؤون ا دارية :

عرضه عىل اجامتع دارية عىل السادة أأعضاء املكتب، واالتفاق عىل توزيع مرشوع دليل املساطر الا -

 فيه. لبتا للمكتب من أأجل االحق 


