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برئاسة ا;كتور الشـيخ محمد بيد هللا وحضور اج�عه األسـبوعي  2012201220122012  يونيو    04040404  "ثننيمكتب جمـلس املستشارين يوم عقد عقد عقد عقد 

            :األعضاء السادة 
    

    للرئيس،للرئيس،للرئيس،للرئيس،    ولولولولاخلليفة األاخلليفة األاخلليفة األاخلليفة األ        : : : :                 فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل •

    اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن •

    اخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامس        : : : :                 الرحامن اشنالرحامن اشنالرحامن اشنالرحامن اشن    عبدعبدعبدعبد         •

    حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        ::::        يــــــــــــل     يــــــــــــل     يــــــــــــل     يــــــــــــل     عابد شاكعابد شاكعابد شاكعابد شاك         •

    حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :                 عبد املا] أفرYطعبد املا] أفرYطعبد املا] أفرYطعبد املا] أفرYط         •

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي •

    ـــنيـــنيـــنيـــنيــــــــــــــــــــــــــــــــأمــــــــأمــــــــأمــــــــأمــــــــ        ::::                                    حا^حا^حا^حا^أمحد أمحد أمحد أمحد      •

        أمــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــني        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس •
        

املوافقة عىل حمرضي اج�عي املكتب السابق والقرارات املرتبطة به، اسـهتل املكتب جدول أعامd eلتطرق ملوضوع بعد بعد بعد بعد 
خلطوات اليت حيث أبلغ السـيد الرئيس أعضاء املكتب d. مالءمة النظام ا;اخيل nلس املستشارين مع ا;سـتور اجلديد

قام هبا رئيس جلنة العدل والترشيع من أجل إعداد مقرتح يف هذا "جتاه واyي سـيعرض عام قريب عىل اللجنة بعد وضع 
  .اللمسات األخرية عليه

        

د اخلاص dلقانون التنظميي املتعلق dلتعيني يف املناصب .م 12/854قرار اnلس ا;سـتوري رمق اطلع املكتب عىل بعدها بعدها بعدها بعدها 
، واyي رصح مبوجبه بعدم مطابقة البند الثاين من املادة الثانية من ا;سـتور 92و  49يا تطبيقا ألحاكم الفصلني العل 

  .واملقطع األخري من املادة الثالثة من هذا القانون ل�سـتور
  

بشأهنا مع رئاسة اليت مت "تفاق  2012يونيو  05ليوم الثال�ء     لشهرية ملساء� للسـيد رئيس احلكومةااجللسة  وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص
احلكومة، اسـتعرض املكتب مجموعة من اخليارات املتعلقة بتنظمي هذه اجللسة وتوزيع احلصص الزمنية علهيا مابني الفرق 

يف هذا اإلطار، وبعد تدارس هذه اخليارات اسـتقر رأي املكتب عىل املقرتح التايل قصد عرضه عىل . ورئاسة احلكومة
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وسريأس هذه اجللسة رئيس اnلس السـيد محمد الشـيخ بيد هللا والسـيد محيد . فقة عليهأنظار ندوة الرؤساء قصد املوا
 .كوسكوس كأمني للجلسة
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مضن جدول أعامل  اطلب الفريق ا;سـتوري إلدرا¨dملواضيع اليت مضهنا إطار نفس املوضوع، قرر املكتب "حتفاظ     يفيفيفيف
  .إىل جلسة مقب© اجللسةهذه 

        
مبارشة بعد حصة  2012يونيو  12التالية يوم الثال�ء اهزة اجلترشيعية ال نصوص ملكتب برجمة ال جمال الترشيع، قرر ايف يف يف يف 

        :األسـئ© الشفهية 

 ....dلتجميع الفالdلتجميع الفالdلتجميع الفالdلتجميع الفاليتعلق  04.1204.1204.1204.12مرشوع قانون رمق  •

  ....dلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحريdلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحريdلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحريdلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحرييتعلق  03.1203.1203.1203.12مرشوع قانون رمق  •
        

̄  بعدهابعدهابعدهابعدها   :التالية واليت أحيلت عليه من جملس النواب قوانني المشاريع  تصةأحال املكتب عىل اللجن ا
 ....dلهيئات بني املهنية للفالحةdلهيئات بني املهنية للفالحةdلهيئات بني املهنية للفالحةdلهيئات بني املهنية للفالحةيتعلق  03.1203.1203.1203.12مرشوع قانون رمق  •
 ....dلتجميع الفالdلتجميع الفالdلتجميع الفالdلتجميع الفاليتعلق  04.1204.1204.1204.12مرشوع قانون رمق   •
الصادر  تصاصاتهتصاصاتهتصاصاتهتصاصاتهبتنظمي قضاء القرب وحتديد اخ بتنظمي قضاء القرب وحتديد اخ بتنظمي قضاء القرب وحتديد اخ بتنظمي قضاء القرب وحتديد اخ املتعلق  42.1042.1042.1042.10بتغيري وتمتمي القانون رمق  09.1209.1209.1209.12مرشوع قانون رمق  •

 ).2011أغسطس  17( 1432من رمضان  16الصادر يف  1.11.151بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 
 .قانون املسطرة املدنيةقانون املسطرة املدنيةقانون املسطرة املدنيةقانون املسطرة املدنيةمن  375و  50يمتم مبقتضاه الفصالن  14.1214.1214.1214.12مرشوع قانون رمق  •

        
    :القوانني التالية  ومقرتحات بتوصل جملس النواب مبشاريع أخذ املكتب علامكام كام كام كام 

 ....dإلنتاج البيولو^ للمنتوجات الفالحية واملائيةdإلنتاج البيولو^ للمنتوجات الفالحية واملائيةdإلنتاج البيولو^ للمنتوجات الفالحية واملائيةdإلنتاج البيولو^ للمنتوجات الفالحية واملائيةيتعلق  39.1239.1239.1239.12مرشوع قانون رمق  •
 ....dلسلفات الصغريةdلسلفات الصغريةdلسلفات الصغريةdلسلفات الصغريةاملتعلق     18.9718.9718.9718.97يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  41.1241.1241.1241.12مرشوع قانون رمق  •
ة والهيئات ة والهيئات ة والهيئات ة والهيئات بدعوة امجلهور إىل "كتتاب وdملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنويبدعوة امجلهور إىل "كتتاب وdملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنويبدعوة امجلهور إىل "كتتاب وdملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنويبدعوة امجلهور إىل "كتتاب وdملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوييتعلق  44.1244.1244.1244.12مرشوع قانون رمق  •

    ....اليت تدعو امجلهور إىل "كتتاب يف أسهمها أو سـنداهتااليت تدعو امجلهور إىل "كتتاب يف أسهمها أو سـنداهتااليت تدعو امجلهور إىل "كتتاب يف أسهمها أو سـنداهتااليت تدعو امجلهور إىل "كتتاب يف أسهمها أو سـنداهتا
 ....بإقراض السـنداتبإقراض السـنداتبإقراض السـنداتبإقراض السـندات    يتعلق 45.1245.1245.1245.12مرشوع قانون رمق  •
من ربيع اآلخر  22الصادر يف  2.12.125يقيض dملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  36.1236.1236.1236.12مشـــروع قانون رمق  •

    ....ترياد املفروضة عىل الشعريترياد املفروضة عىل الشعريترياد املفروضة عىل الشعريترياد املفروضة عىل الشعريبوقف استيفاء رمس "سـ بوقف استيفاء رمس "سـ بوقف استيفاء رمس "سـ بوقف استيفاء رمس "سـ املتعلق ) 2012مارس  15( 1433
من ربيع اآلخر  14الصادر يف  2.12.72يقــــيض dملـــصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  35.1235.1235.1235.12مـرشوع قـانون رمق  •

 ....بمتديد وقف استيفاء رمس "سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلببمتديد وقف استيفاء رمس "سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلببمتديد وقف استيفاء رمس "سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلببمتديد وقف استيفاء رمس "سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلباملتعلق ) 2012مارس  7( 1433
املتعلق ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9م مبقتضاه الظهري الرشيف الصادر يف يمت 57.1257.1257.1257.12مرشوع قانون رمق  •

        ....dلتحفيظ العقاريdلتحفيظ العقاريdلتحفيظ العقاريdلتحفيظ العقاري
للسـنة  43.06من قانون املالية رمق  5مبوجب املادة  املدونة العامة للرضائب احملدثةاملدونة العامة للرضائب احملدثةاملدونة العامة للرضائب احملدثةاملدونة العامة للرضائب احملدثةمقرتح قانون يريم إىل تغيري وتمتمي  •

 ).2006ديسمرب  31( 1427ذي احلجة  10بتارخي  1.06.232الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  2007املالية 
مقرتح قانون يقيض بتعديل وتمتمي الفرعني الثالث والرابع من الباب الثالث من اجلزء األول من الكتاب الثالث من  •

نونرب  26املوافق  1382جامدى الثانية  28مؤرخ يف  1.59.413املصادق عليه بظهري رشيف رمق  مجموعة القانون اجلنايئمجموعة القانون اجلنايئمجموعة القانون اجلنايئمجموعة القانون اجلنايئ
 .كام مث تعديÔ وتمتميه 1962

 .dملسطرة اجلنائيةdملسطرة اجلنائيةdملسطرة اجلنائيةdملسطرة اجلنائيةاملتعلق  22.0122.0122.0122.01من القانون  139مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة  •
 .مبنع إشهار املرشوdت الكحوليةمبنع إشهار املرشوdت الكحوليةمبنع إشهار املرشوdت الكحوليةمبنع إشهار املرشوdت الكحوليةمقرتح قانون يقيض  •
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العالقات  ، انتقل املكتب ;راسة مجموعة من النقط املدرجة مضن حموربر×مج ومذكرة اج�عات اللجناإلطالع عىل  وبعدوبعدوبعدوبعد
مقرتح وزارة اخلارجية والتعاون بتعيني عضوة عن جملس املستشارين من جلنة اخلارجية اخلارجية، وهكذا وافق املكتب عىل 

  .واحلدود حلضور أشغال الندوة املزمع عقدها بربوكسـيل حول اجلهوية يف املغرب بلجياك
  
حلضور املناظرة األوروبية لرؤساء الربملان يف الفرتة املمتدة ما nلس لرئاسة امن جملس أورd  املو¨ة عوةا; وافق عىل تلبية كامكامكامكام

  .بسرتاسـبورغ 2012سبمترب  21 - 20بني 
  

  .وفد من املعهد الوطين ل�راسات السـياسـية و"سرتاتيجية لنيجريY اyي يقوم بزYرة دراسـية للمغربرحب املكتب ب بعدهابعدهابعدهابعدها
للجمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون يف أورd  21اركة يف ا;ورة السـنوية دعوة للمش من جانب آخر، قرر املكتب تلبية

من رئيس جملس امجلهورية واملؤمتر الوطين مجلهورية بالروسـيا مو¨ة إىل مماث©  دعوةو ، )2012 يوليوز 9إىل  5مو×كو، من (
  .السـيد رئيس جملس املستشارين قصد زYرة بالده

  
رير عن اج�ع جلنة الشؤون املالية و"قتصادية يف "حتاد الربملاين العريب املنعقد dخلرطوم مابني ـــتق ىلـع بـلع املكتـاط كامكامكامكام
تقرير عن مشاركة وفد برملاين عن جمليس النواب واملستشارين يف أشغال ا;ورة الربيعية ، كام اطلع عىل 2012ماي  17 – 15

 .2012مايو  28و  25ل األطليس dلعامصة اإليسـتونية äلني مابني للجمعية الربملانية ملنظمة حلف الشام
 


