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        31رقم رقم رقم رقم     مشروع محضر اجتماع المكتبمشروع محضر اجتماع المكتبمشروع محضر اجتماع المكتبمشروع محضر اجتماع المكتب

        2010 يونيو  يونيو  يونيو  يونيو 07ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين 

        

        
ت  نني مكعقد  
شارين يوم  ثب جملس ا تور  بوعيسـ اج!عه األ2010ن يويو 07ملست                   كبرئاسة ا)

سادة يد هللا وحضور األعضاء ا يخ  لمحمد ا ب  :لشـ
نعالل  يفة األول للريس        :                  بمحمد فوزي  ئ ا  خلل

ييل ثاين للريس         :                          فضمحمد  يفة ا ئا ل  خلل
يجديكن  بسن  ثالث للريس        :                    حل يفة ا ئ ا ل  خلل

يل  حماسب اMلس                         :         شكعابد 
 حماسب اMلس                  :         عبد املاR أفرPط

Sلس:                         أمحد حاMأمني ا           
سكوس كيد   أمني اMلس   :                             مح

لبد ا  أمني اMلس                :         لطيف أبدوحع
 

ته عىل بعدبعدبعدبعد                                     نني فاحت يويو فقموا 
يوم  سابق  ن حمرض 
ج!ع ا ث ل نقط ،2010ل تب d)راسة مجb من ا ناول ا ل  ملكت
يث قرر   ،gنني عقدحاملدرجة يف جدول أعام 
ية يوم  سة معو ث  تصوي2010ن يويو 14مجل  ت عىلل ختصص لmراسة وا

تصد26.09مرشوع قانون رمق  سويق وا تب ا تحويل  ل يقيض  ت لب سامهةر إىليمك شاريع القوانني اليت من ،م رشكة  م وكذا 
بوع تصويت علهيا خالل هذا األ تصة من ا)راسة وا ـي اللجن ا سـاملمكن أن  ل �  .تنهت

بوع ومإثرإثرإثرإثر           تب عىل بر�مج معل اللجن ا)امئة خالل األ سـ ذR اطلع ا هاملك  .لذكرة حول تطور أشغا

توري رمق كامكامكامكام                                             يجة 
قرتاع ا�ي أجري يف 800////10سـ اطلع عىل قرار اMلس ا) توبر 2نت  يقيض بإلغاء  ك أ
هة 2009 ية  بة املكونة من أعضاء جمالس امجلاعات ا نا ئة ا شارين يف نطاق ا تجديد ثلث أعضاء جملس ا جل  حمللخ ل ي ت لهل سمل

بد العايل وأعلن ع" تطوانتطوانتطوانتطوان––––ططططنجة نجة نجة نجة " بد املوىل و سن ومحمد علمي ومسري  نارص ا بد ا سادة  تخاب ا عىل إثره ا ع ي ل ع ل حلسن
شارين، وقرر تالوته يف  سن ومحمد الصمدي أعضاء مبجلس ا تا سي ملس سةأولحل يةجل   .م معو

تب عىل جدول أعامل  ئb ملك بعد ذR صادق ا ثال¥ء سـاأل يوم ا ية  ل ا ل ي 2010ن يويو 08لشفه ها ا لسـاليت سريأ د محمد س
ها  نا  يد أمحد حاS أ ثاين للريس وا يفة ا لييل ا يئ سـ ل خلل مفض  .ل
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يةيفيفيفيف          تطرق ج حمور العالقات اخلار بل ا ل و نقط املدرجةإىلق يق تواصل  ل ا نة  يات ا تب اآل تحقرصد ا ملمك لملك  أفضلل

سطرة ويضمن اخنراط اللك  تدبري هذا اMال مبا حيقق األهداف ا ملبني مكو�ت اMلس  بة ل هود انطالقا من الر غيف هذه ا جل
نايئ بني  تحرك الربملاين يف جمال اخلارS، ويف هذا اإلطار تقرر عقد لقاء  ية يف جعل هذا اMال إحدى راكئز ا ثامجلا ل ع
نة اليت  تصورات ا ية قصد تدارس العديد من ا تدبري قطاع العالقات اخلار يفة األول امللكف  ملمكريس اMلس وا ج لئ ب خلل

يارات لحتقق ا 
نة من القرارات و يع عىل  شود بني لك مكو�ت اMلس حىت يكون ا تواصل ا تنجاعة املطلوبة وا مجل ن خل بيمل
 Rتخذة، إثر ذ يد ملا يب بطلب ا لسـمت الرت يAnurak NIYAMAVEJAح نة ا)امئة  من ريس ا للتللج شاركة ةئ ية وا يا مل ا سـ لسـ

تايالندي مالعمو شارين ا لية Mلس ا ل شارين عىل هامش الزPرة اليت لقيام بزPرةملست يد ريس جملس ا  bت جمام ملسسـ ئ لل
تدة ما بني  ملميقوم هبا رفقة وفد عن بالده للمغرب وذR خالل الفرتة ا  .2010    ن يويو25 و 20سـ

ية Mلس ألوروd املزمع عقد ية الربملا ثة من ا)ورة العادية  ثا شاركة اMلس يف املرحb ا نومتت املوافقة عىل  للجمع ل ل ه م
بورغ خالل ا سـسرتا ية dلقضاP 2010ن يويو 25 و 21لفرتة ما بني ب نة ا يه دعوة ألعضاء ا ن، وعىل اقرتاح تو ملعللج ج

ية Mلس أور ية الربملا ية  يا نا للجمع سـ يد محمد لسـ ثاين للريس ا يفة ا بالد�، بعدها تقدم ا ية  يام بزPرة ر  dسـو ل خلل ل لمس ئ للق
ته مضن وفد شار تضب حول  كييل بعرض  م ته الربازيل مؤخرا حول حوار مقفض تقى ا)ويل ا�ي ا ن برملاين يف ا حتضملل

 :احلضارات، كام مت 
طالع عىل تقارير حول
توسط يف أشغال 
ج!ع اخلاص - يض ا بحر األ ية  ية الربملا شارين )ى ا بة جملس ا شاركة أعضاء  مل  ب لل ن مجلع ت شع ملسم

تÇر  
ية و تجارة اخلار d ية ئة  شاء  سبإ ج ل ن ي معن بونة يويمه ية  تابعة  توسط ا شـيف حوض ا للجمع ل                     بلمل
 .2010 ماي 28 و 27

شارين -  ية Mلس ا بلوما ت زPرة وفد ا)ائرة ا) سـ  .2010 ماي 25 ثال¥ءلاملسي
بول، ---- ية، ا تو ية 
ورو ية الربملا ية يف اج!عات جلان ا بة الو شاركة ا ن  سط ن مجلع ن شع سطم ط  .2010 ماي 22-21مل
سابقة وويفويفويفويف          تب ا يذا لقرارات ا ل موضوع آخر و ملك سادة اتنف ية إىل توفري ظروف حتفزيية ومالمئة إلقامة ا للرا م

يق عقدة اإلي رشوع يف  شارين، متت املوافقة عىل ا با ل تطت نادق  ملس يد عىل رضورة لمع ا.)  رحاب، Pمسني(فواء مع  كتأ
 bنادق أخرى ذات عروض وأسإبرام عقد مماث يةفمع   .تفضيلعار 

شؤون اإلدارية مت إقرار يفيفيفيف          شارينلجمال ا نظام إدارة جملس ا ملست  تب dم مل وقرر ا ية ملك يغة الهنا بة إحاÙ ا ئنا لص سـ
يدع يذه اإلجراءاتقصد اختاذ  الوزير األول لسـىل ا ية لتنف الرضورية  مسورشه يف اجلريدة الر ية ون رشوع املزيا ن تضمني  م

ية نةعالفر ية للسـ للمجلس  نظا األثر املايل املرتتب2011ل املا يق ا مل عن   .متطب
بوع خبصوصخبصوصخبصوصخبصوص                                     يص نصف يوم خالل األ نظام املايل للمجلس تقرر  رشوع ا نظمي اإلداري و رشوع ا سـ  ختص ل م ت لم

ية تب قد توصل بردود الفرق الربملا شة املوضوع بعد أن يكون ا نا  bبل ملواص نا ملكق م  .ملق
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        ةةةةمشاريع القرارات المتخذمشاريع القرارات المتخذمشاريع القرارات المتخذمشاريع القرارات المتخذ

            31313131خالل اجتماع مكتب المجلس رقم خالل اجتماع مكتب المجلس رقم خالل اجتماع مكتب المجلس رقم خالل اجتماع مكتب المجلس رقم 

        20202020////06060606////07070707ليوم االثنينليوم االثنينليوم االثنينليوم االثنين

 مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات القرارمضمون  الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع        رقم القراررقم القراررقم القراررقم القرار

تب رمق  * * * *    010/31/01 تب رمق رشوع حمرض اج!ع ا تب رمق رشوع حمرض اج!ع ا تب رمق رشوع حمرض اج!ع ا ملكملكملكملكرشوع حمرض اج!ع ا يوم 30303030مممم يوم  ،  يوم  ،  يوم  ،  لللل ، 

نني 
نني 
نني 
نني 
    ....2010201020102010نننن يويو يويو يويو يويو07070707ثثثث
 املوافقة -

 

    

010/31/02    
 

رشيع) ) ) ) 1111 رشيعا رشيعا رشيعا     ::::للللتتتتا

شاريع القوانني اجلاهزة  تصويت عىل  شاريع القوانني اجلاهزة ا)راسة وا تصويت عىل  شاريع القوانني اجلاهزة ا)راسة وا تصويت عىل  شاريع القوانني اجلاهزة ا)راسة وا تصويت عىل  ما)راسة وا مل مل مل     ل
    

ثال¥ء برجم - ية يوم ا سة معو لة  ن يويو 08مجل

رشوع قانون 2010 تصويت عىل  م لmراسة وا ل

سويق 26.09رمق  تب ا تحويل  ت يقيض  لب مك

سامهة تصدير إىل رشكة  موا شاريع اليت من ل مل، وا

ها  تصة من تدار ـي اللجن ا ساملمكن أن  �نهت ت

بوع  .سـخالل هذا األ

----     

    

توري) ) ) ) 4444    010/31/03 توريقرار اMلس ا) توريقرار اMلس ا) توريقرار اMلس ا)  :سـسـسـسـقرار اMلس ا)
يجة 10101010/800800800800قرار رمق   -1.41.41.41.4 نت  يقيض بإلغاء 

توبر 2222
قرتاع ا�ي أجري يف  تجديد 2009200920092009ك أ ل 
ئة  شارين يف نطاق ا يثلث أعضاء جملس ا لهت سمل
ية  بة املكونة من أعضاء جمالس امجلاعات ا نا حمللا خل

تخاب " تطوان–طنجة "جلهة  نوأعلن عىل إثره ا
سن ومحمد علمي ومسري  نارص ا بد ا سادة  يا ل ع حلسل

سن ومحمد الصمدي عبد ا بد العايل ا يملوىل و حلسع
شارين  .ملستأعضاء مبجلس ا

 

    
ية- سة معو م اإلعالن عن القرار يف أول      .جل

    

ية) ) ) ) 5555 ئb ا يةسة األ ئb ا يةسة األ ئb ا يةسة األ ئb ا هسة األ سـ هجل سـ هجل سـ هجل سـ     : : : : للللشفشفشفشفجل
    

ثال¥ء -1.51.51.51.5 يوم ا سة  رشوع جدول أعامل ا ل  ل جلل م
 2010201020102010ن يويو 08080808

 
 

 املوافقة -
 
 

    010/31/04    

سة يفة - جللرئاسة ا ييل ا يد محمد  خللا فض ثاين للريسلسـ ئا  ل
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سة يد أمحد حاS أمني اMلس- جللأمانة ا  لسـا

 
 

 

يـة يـةالعالقات اخلار يـةالعالقات اخلار يـةالعالقات اخلار     ::::ججججالعالقات اخلار
يدة -1.61.61.61.6  Anurakلسـ طلب ا

NIYAMAVEJA ية نة ا)امئة  سة ا من ر للج للتي ئ
شارين  ية Mلس ا شاركة العمو ية وا يا تا مل سـ ملسسـ م ل
يد ريس جملس   bرة جمامPيام بز تايالندي ا ئا سـلق للل

 ستشارين عىل هامش الزPرةملا
 

تقوم هبا رفقة وفد عن بالدها، وذR خالل  سـ اليت 
تدة ما بني         .2010201020102010ن يويو 22222222 و 20202020ملمالفرتة ا

    
يب ال-  حرت
    
    
    
    

    

2.62.62.62.6- bشاركة يف املرح للمدعوة موóة للمجلس 
ية Mلس  ية الربملا ثة من ا)ورة العادية  ثا نا للجمع ل ل

بور سرتا سـأوروd املزمع عقده  غ خالل الفرتة ما بني ب
 .2010201020102010ن يويو 25252525 و 21212121

شاركة    ----     ملاملوافقة عىل ا
    
    
    

    

010/31/05    

ية ----3.63.63.63.6 نة ا يه دعوة ألعضاء ا ن اقرتاح تو ملعللج ج
 dلس أوروM ية ية الربملا ية  يا نdلقضاP ا للجمع سـ لسـ

بالد� ية  ليام بزPرة ر مس  للق

     املوافقة----
    
    

    

    ::::شؤون إداريةشؤون إداريةشؤون إداريةشؤون إدارية)  )  )  )  7777
تعلق ردود الفرق حول  -1.7 ملرشوع القرار ا م

يري اإلداري واملايل للمجلس dلتسـ.    

    
بل مل - بوع ا ملقيص نصف يوم خالل األ سـ واصb ختص
شةم ية املوضوعقنا توصل بردود الفرق الربملا ن بعد ا  ل
    

    010/31/06    

نظمي  اإلداري  -.72   للمصاحل اإلدارية  لتإقرار ا
 . مجلسلل

يد الوزير األول - ية عىل ا يغة الهنا سـ إحاÙ ا ئ  قصدللص
يذه ورشه يف اجلريدة ن اختاذ اإلجراءات الرضورية   لتنف

نة ية للمجلس  ية الفر رشوع املزيا ية وتضمني  سـالر ع ن م  للمس
ية  نظام2011لاملا يق ا مل األثر املايل عن   .تطب

 


