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            48     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممم

        2010        بربربربردجندجندجندجن        13    االثنيناالثنيناالثنيناالثنينليوم ليوم ليوم ليوم 
  

    

    

شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا نرب 13 ث�ننييوم  مك يفة  برئاسة بوعيسـه األ اج%ع2010 جد خللا

نعاللئريس ا6لس األول ل يد فوزي  با سادةلسـ  : ل وحضور األعضاء ا

ييل    ثاين للريس :   فضمحمد  يفة ا ئا ل  خلل

 حماسب ا6لس :   عادل املعطي

 حماسب ا6لس :  عبد املاM أفرKط

Nأمني ا6لس :   أمحد حا 

يف أبدوحعبد    ا6لسأمني :  للطا

تب رمق املوافقة عىلبعد بعد بعد بعد  يوم �نني 47ملك حمرض اج%ع ا ث  نه06ل نرب والقرارات الصادرة  ع د ، ج
تصورات اتدارس  بداية ا تب يف ا ملما لملك سات نكل توى ا رشوع القانون املايل عىل  جللة gراسة  سـ مم

يات  شاريع املزيا رشوع و هذا ا شـهتا  نا تغال اللجن اgامئة يف  نالعامة وذM عىل ضوء وثرية ا مل مل ق لشـ م
تب بأن تمت برجمة .عيةرالف ساء أوىلملك ويف هذا اإلطار اقرتح ا رشوع القانون املايل  شة  نا سات  م  م ق مجل

ثال�ء  نرب 14ليوم ا يوم املوايل لالج%ع 2010ج د يحة ا يعود ا6لس يف  تدخالت الفرق،   Mل وذ ب ل صب
تصويت عىل اجلزء األول  ية مت ا تصاد واملا يد وزير � ل�السـ%ع إىل رد ا ل قسـ شة من ل نا رشوع و قا ممل

يات نشاريع املزيا رشوع م ثاين من ا تصويت عىل اجلزء ا يوم � ساء نفس ا ـي مع�  ية  مل الفر ل ل ل م وعىل ليهنع
رشوع  تهملا متع يوم . مبر تصور عىل أنظار ندوة الرؤساء اليت  تب بعرض هذا ا سـتجوقد أوىص ا ل ملك
ثال�ء  نرب 14لا ساعة الواحدة قصد املوافقة 2010ج د عل عىل ا  .يهل
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نة لهناية أشغال منمنمنمن تصورات ا تلف ا تب  ملمك جانب آخر تدارس ا لملك ية خم ية احلا رش لاgورة ا يع لت
ية �مة رش ي�  يق  بة يف  تورية والر gيات ا بدأ احرتام ا يعانطالقا من  ت حص غ سـ حتقتض وقد حدد . ملقم

بديئ لهناية اgورة يوم  تارخي ا تب ا ملا ل ناير 18ملك  .2011ي 
 

ملتوى آخر قرر اعىل عىل عىل عىل  ية اجلاهزة بعد تصويت ا6لس عىل مسـ رش نصوص ا يعتب برجمة ا ت لل ك
نرب 15جلسة األربعاء خالل مرشوع القانون املايل  تعلق األمر بـ 2010ج د  :ي، و

oo   رشيف الصادر يف 07.1007.10مرشوع قـانون رمق مرشوع قـانون رمق هري ا به ا ل يغري ومتم مبو لظ ج رشيف الصادر يف ي هري ا به ا ل يغري ومتم مبو لظ ج بان 1212ي بان شع من  شع من 
ياه الربي) ) 19221922 ابريل  ابريل 1111 ( (13401340 يد يف ا ملشأن ا لص ياه الربيب يد يف ا ملشأن ا لص   ..ةةب

oo   رشيف رمق 50.0550.05مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق هري ا متمي ا يري و ل  لظتغ ت رشيف رمق ب هري ا متمي ا يري و ل  لظتغ ت   44 الصادر يف  الصادر يف 1.58.0081.58.008ب
ية) ) 19581958 فرباير  فرباير 2424 ( (13771377شعبان شعبان  يفة العمو نظام األسايس العام للو مثابة ا ظ ل يةمب يفة العمو نظام األسايس العام للو مثابة ا ظ ل   ..مب

oo   ية 14.1014.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق بدأ عىل املصادقة عىل اتفا يث ا به من  ق يوافق مبو ح ية ملج بدأ عىل املصادقة عىل اتفا يث ا به من  ق يوافق مبو ح ملج
يل اإلفريقي ل¶مع ا شاء ا هإ يل اإلفريقي ل¶مع التسن شاء ا هإ مترب 1212بلقانوين املوقعة من طرف اململكة املغرية يف بلقانوين املوقعة من طرف اململكة املغرية يف لتسن مترب سب  سب 

20082008..  
oo   بدأ عىل انضامم اململكة املغرية إىل 30.1030.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق يث ا به من  ب يوافق مبو مل ح بدأ عىل انضامم اململكة املغرية إىل ج يث ا به من  ب يوافق مبو مل ح ج

ترياد  تصدير و� نك اإلفريقي  شاء ا ية إ سـاتفا لل ب لن ترياد ق تصدير و� نك اإلفريقي  شاء ا ية إ سـاتفا لل ب لن بانك((ق بانكيكسمافر يدجان يف ) ) يكسمافر يدجان يف باملوقعة بأ   88باملوقعة بأ
  ..19931993ماي ماي 
oo   ية املوقعة   31.1031.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق بدأ عىل تصديق �تفا يث ا به من  قيوافق مبو ح ية املوقعة ملج بدأ عىل تصديق �تفا يث ا به من  قيوافق مبو ح ملج

نع 20102010ن يويو ن يويو �2222لر�ط يف �لر�ط يف  نب �زدواج الرضييب و م بني اململكة املغرية وإيرندا  تج ل نع لب نب �زدواج الرضييب و م بني اململكة املغرية وإيرندا  تج ل لب
يدان الرضائب عىل اgخل يدان الرضائب عىل اgخلمالهترب الرضييب يف    . . مالهترب الرضييب يف 

 
تب عىل جدول أعامل يفيفيفيف ية وافق ا ئ� ا ملك جمال األ ه ثال�ء لشفسـ لسة يوم ا نرب 14جل  2010ج د

رشوع  شة  نا رشوع يف  ساح ا6ال أمام ا6لس  ترص عىل سؤال واحد للك فريق إل مواÃي  ق لل مف سـيق
يد أمحد حاN . القانون املايل يد أمحدو دبدا وا يفة الرابع للريس ا سة ا سـوسريأس هذه ا سـ خلل لجلل ل ئ
سة  .لكأمني للج
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ية، اطلع ايفيفيفيف ية لالحتاد الربملاين ج حمور العالقات اخلار تيجتب عىل ورقة حول اخلطة �سرتا ملك
وقرر مواص� دراسة هذه اخلطة يف اج%عاته الالحقة قصد اخلروج مبوقف ) 2015 – 2010(اgويل 

 .هنايئ مهنا
 

تب بعدهابعدهابعدهابعدها تضن املؤمتر اgويل عىل ملك اطلع ا يك اÃي ا يا�ش � حاإلعالن الصادر عن لقاء  سـ ملكت
ية ما بني الربملاين حول شعوب األ يات وا صل الربملاÊت واأل ل توبر و 31قل  .2010 نونرب 03ك أ

 
نة اخلاصة للطاقة كامكامكامكام شارك يف �ج%ع اخلامس  شارين ا للج اطلع عىل تقرير وفد جملس ا مل ملست

نا يويم  نعقد  ية ا تو ية األورو ية الربملا تابعة  ياه ا ئة وا يوا مل سط ن للجمع ل بفيمل م وعىل ، 2010 نونرب 30 و 29لبي
يذية واملؤمتر 57تقرير آخر حول أشغال اgورة  نة ا لتنف  غينيا - لالحتاد الربملاين اإلفريقي مباالبو33للج

ية مابني  توا ئ� نرب 03 نونرب و29سـ  .2010ج د
 
يدة منمنمنمن تقريرين عن زKرة العمل اليت قامت هبا ا تب دراسة موضوع ا سـ جانب آخر أجل ا لل ملك
باركة شاما سة ا يدة الر مل بو ي ية للربملان األوريب من ئع شرتكة املغرية األور ية ا نة الربملا بركة  ب مل ن  إىل 17للج

بورغ من 2010 نونرب 19 همة الوفد الربملاين املغريب gى الربملان األوريب �سرتا سـ و  نونرب 26 إىل 21مب
يات . 2010 تو تابعة ا صكام أجل دراسة رساÓ األمني العام لالحتاد الربملاين اgويل حول  ل الصادرة عن م

يني تعلقة �لربملا نا6لس املديري لالحتاد خبصوص بعض حاالت املس حبقوق اإلسان ا مل  وبطلب من .ن
تب تضمني جدول أع يد عادل املعطي قرر ا ملكا سادة املسـ هام عىل ا بل موضوع توزيع ا تب ا لل ا مل ملق ملك

نظامت اgوية ية داخل ا توى ا تب عىل  لأعضاء ا مل يل ثسـ لمتم   .ملك
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  48لقرارات المتخذة في اجتماع المكتب رقم ا

  2010  دجنبر 13ليوم االثنين     

  
    مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات    مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار    املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع    رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

01010101////48484848////2010201020102010    
    
    

رشيع رشيعا رشيعا رشيعا     ::::    للللتتتتا

سة العامة رشوع القانون املايل يف ا جللقرار برجمة   م

 
رشوع - تصويت عىل  م قرار �رشوع يف اgراسة وا ل ل

ثال� نه يوم 14ء لالقانون املايل يوم ا نرب و�نهتاء  م د ج
نرب 15األربعاء   .2010ج د

  

 

ية    2010201020102010////48484848////02020202 رش نصوص ا يةبرجمة ا رش نصوص ا يةبرجمة ا رش نصوص ا يةبرجمة ا رش نصوص ا يعبرجمة ا ت يعل ت يعل ت يعل ت ية اجلاهزة يوم األربعاء  للللل رش نصوص ا يعقرار بربجمة ا ت  15لل

رشوع القانون املايل تصويت عىل  نرب بعد ا مد ل  .ج

 

03030303////48484848////2010201020102010    
    
    
    

ية رش يةهناية اgورة ا رش يةهناية اgورة ا رش يةهناية اgورة ا رش يعهناية اgورة ا يعت يعت يعت تحديد يوم  للللت ناير 18بقرار  تارخي خلمت اgورة 2011ي  ك 

ية رش يعا  .لت

 

 

ية     2010201020102010////47474747////04040404 ئ� ا ية األ ئ� ا ية األ ئ� ا ية األ ئ� ا هاأل هسـ هسـ هسـ  املصادقة عىل جدول األعامل     ::::للللشفشفشفشفسـ

سة  يد امحدو دبدا: جللرئاسة ا يفة الرابع ا سـا  لخلل

سة   أمحد حاN: جللأمانة ا

 

  

 


