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 �$��� �$��� �$��� �$����������� ������� ������� ������� �������    ��� ��
������ ��
������ ��
������ ��
���    52            

 � �� � �� � �� � ����!"#���!"#���!"#���!"#�    17        ��!���!���!���!�        1201        
  

        

 رئيس ا-لس برئاسة ه األسـبوعياج"ع 2011 يناير 17 �ثننييوم  مكتب جملس املستشارينعقد عقد عقد عقد 

  :ا=كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور األعضاء السادة

  اخلليفة األول للرئيس  :      فوزي بنعالل      

  اخلليفة الثاين للرئيس  :      محمد فضييل

  اخلليفة الثالث للرئيس  :      حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :      امحدو دابدا

  ليفة اخلامس للرئيساخل   :    عبد الرحامن أشن

  حماسب ا-لس  :      شكيلاعابد 

  أمني ا-لس  :    عبد املاY أفرXط

  أمني ا-لس  :    عبد اللطيف أبدوح

  أمني ا-لس  :      محيد كوسكوس

    
والقرارات املرتبطة به، اطلع  2011يناير  03ليوم �ثنني  51املصادقة عىل حمرض اج"ع املكتب رمق  بعدبعدبعدبعد

-لس ا=سـتوري القايض برفض الطعنني املقدمني من طرف اكتب اللجنة الوطنية لإلحصاء املكتب عىل قرار ا
إللغاء عضوية السـيد محمد الرسدي املكتسـبة عن طريق مسطرة التعويض مللء مقعد شاغر مبجلس املستشارين 

يئة املاجورين ن ه عومن طرف السـيد عدي بوعرفة إللغاء نتاجئ انتخاxت جتديد ثلث أعضاء جملس املستشارين 
  .وقد قرر املكتب تالوة هذا القرار يف أول جلسة معومية. 2009أكتوبر  02ا-راة يوم 
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وذY وفق الرب�مج  2011يناير  18بعدها حدد املكتب جدوال زمنيا خلمت ا=ورة الترشيعية يوم الثال�ء 
  :التايل 

        ::::::::ابتداء من الساعة احلادية عرش صباحا ابتداء من الساعة احلادية عرش صباحا ابتداء من الساعة احلادية عرش صباحا ابتداء من الساعة احلادية عرش صباحا ابتداء من الساعة احلادية عرش صباحا ابتداء من الساعة احلادية عرش صباحا ابتداء من الساعة احلادية عرش صباحا ابتداء من الساعة احلادية عرش صباحا         --------11111111
        ::::::::رشيعية اجلاهزة رشيعية اجلاهزة رشيعية اجلاهزة رشيعية اجلاهزة رشيعية اجلاهزة رشيعية اجلاهزة رشيعية اجلاهزة رشيعية اجلاهزة برجمة النصوص الت برجمة النصوص الت برجمة النصوص الت برجمة النصوص الت برجمة النصوص الت برجمة النصوص الت برجمة النصوص الت برجمة النصوص الت 

 .يتعلق بتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ 09.09مرشوع قانون رمق  •
يتعلق بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ املصادق عليه xلظهري الرشيف يتعلق بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ املصادق عليه xلظهري الرشيف   13.1013.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •

  املتعلقاملتعلق  22.0122.01والقانون رمق والقانون رمق ) ) 19621962نومفرب نومفرب   2626((  13821382من جامدى اآلخرة من جامدى اآلخرة   2828بتارخي بتارخي   1.59.4131.59.413رمق رمق 
  33((  14231423  من رجبمن رجب  2525بتارخي بتارخي   x1.02.2551.02.255ملسطرة اجلنائية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق xملسطرة اجلنائية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

املتعلق مباكحفة غسل األموال الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق املتعلق مباكحفة غسل األموال الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق   43.0543.05والقانون رمق والقانون رمق ) ) 20022002أكتوبرأكتوبر
 ).).20072007أبريل أبريل   1717((  14281428من ربيع األول من ربيع األول   2828بتارخي بتارخي   1.07.791.07.79

 ..القايض بإحداث حمامك جتاريةالقايض بإحداث حمامك جتارية  53.9553.95متمي القانون رمق متمي القانون رمق بت بت   16.1016.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •
املتعلق بإحداث وتنظمي املتعلق بإحداث وتنظمي   1.74.3391.74.339مقرتح قانون يريم إىل إلغاء الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق مقرتح قانون يريم إىل إلغاء الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  •

 ..حمامك امجلاعات واملقاطعات وحتديد اختصاصاهتاحمامك امجلاعات واملقاطعات وحتديد اختصاصاهتا
ظمي مؤسسة محمد ظمي مؤسسة محمد القايض بإحداث وتنالقايض بإحداث وتن  73.0073.00بتغيري وتمتمي القانون رمق بتغيري وتمتمي القانون رمق  03.1003.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •

 ..السادس للهنوض xألعامل �ج"عية للرتبية والتكوينالسادس للهنوض xألعامل �ج"عية للرتبية والتكوين
  1313((13741374ربيع الثاين ربيع الثاين   1616يقيض بنسخ الظهري الرشيف الصادر يف يقيض بنسخ الظهري الرشيف الصادر يف  45.0945.09 مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق  ••

        ..بشأن مثن الكهرxءبشأن مثن الكهرxء) ) 19541954دجنرب دجنرب 
ورشكة ورشكة   املتعلق برشكة التضامناملتعلق برشكة التضامن  5.965.96يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  24.1024.10 مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق  ••

  ..التوصية البسـيطة ورشكة التوصية xألسهم والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصةالتوصية البسـيطة ورشكة التوصية xألسهم والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة
  

        ::::::::الثانية والنصف بعد الزوال الثانية والنصف بعد الزوال الثانية والنصف بعد الزوال الثانية والنصف بعد الزوال الثانية والنصف بعد الزوال الثانية والنصف بعد الزوال الثانية والنصف بعد الزوال الثانية والنصف بعد الزوال         --------22222222
        جلسة األسـئÀ الشفهيةجلسة األسـئÀ الشفهيةجلسة األسـئÀ الشفهيةجلسة األسـئÀ الشفهيةجلسة األسـئÀ الشفهيةجلسة األسـئÀ الشفهيةجلسة األسـئÀ الشفهيةجلسة األسـئÀ الشفهية

        
        ::::::::ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء         --------33333333

        ........اجللسة اخلاصة xختتام ا=ورة الترشيعيةاجللسة اخلاصة xختتام ا=ورة الترشيعيةاجللسة اخلاصة xختتام ا=ورة الترشيعيةاجللسة اخلاصة xختتام ا=ورة الترشيعيةاجللسة اخلاصة xختتام ا=ورة الترشيعيةاجللسة اخلاصة xختتام ا=ورة الترشيعيةاجللسة اخلاصة xختتام ا=ورة الترشيعيةاجللسة اخلاصة xختتام ا=ورة الترشيعية
    

أخرب السـيد الرئيس السادة أعضاء . سـبوعي للجن ومذكرة حول أشغالهااإلطالع عىل الرب�مج األوبعد وبعد وبعد وبعد 
املكتب xلرساÅ اليت بعهثا إىل السـيد الوزير األول يف شأن تكوين جلنة لتقيص احلقائق حول مكتب التسويق 

  .والتصدير مرفوقة بالحئة السادة املستشارين املوقعني عىل هذا الطلب
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يتعلق xلتعويض عن  26.10عىل جلنة العدل والترشيع مرشوع قانون رمق  جمال الترشيع، أحال املكتب يفيفيفيف
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل  23.10حوادث الشغل، كام أحال عىل جلنة اخلارجية مرشوع قانون رمق 

ج بني اململكة املغربية ومجهورية مقدونيا لتجنب �زدوا 2010ماي  11تصديق �تفاقية املوقعة xلرxط يف 
  .الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا=خل

  
  :أحيط املكتب علام بتوصل رئيس جملس النواب مبقرتحات قوانني جديدة ويتعلق األمر بـ  كامكامكامكام

  .مقرتح قانون يتعلق xملصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية اليت يف حمكها •
  .املتعلق مبدونة التجارة 15.95مقرتح قانون يقيض بتمتمي وتغيري القانون رمق   ••
  .املتعلق برشاكت املسامهة 17.95 بتمتمي وتغيري القانون رمق يضمقرتح قانون يق  ••
ئات املعتربة يف املتعلق مبؤسسات �ئ"ن والهي  34.03مقرتح قانون يقيض بتمتمي وتغيري القانون   ••

  .حمكها
  

اليت سريأسها  2011يناير  18عامل جلسة األسـئÀ الشفهية ليوم الثال�ء وافق املكتب عىل جدول أ بعدهابعدهابعدهابعدها
  .اخلليفة الثالث للرئيس السـيد حلسن بيجديكن والسـيد عبد اللطيف أبدوح كأمني للجلسة

  
 17جمال العالقات اخلارجية، وافق املكتب عىل تلبية ا=عوة املوÔة للمجلس للمشاركة يف املؤمتر  يفيفيفيف

 بيد هللا وسريأس ا=كتور محمد الشـيخ. x=وحة 2011فرباير  8و  6ين العريب اÕي سينعقد ما بني لالحتاد الربملا
  .وفد ا-لس املشارك يف هذا املؤمتر

  
وافق عىل تلبية ا=عوة للمشاركة يف أشغال اللجن التابعة للجمعية الربملانية من أجل املتوسط وذY  كامكامكامكام

  :وفق الرب�مج التايل 
اخلاصة xلنظام األسايس للجمعية، ياسـية واألمن وحقوق اإلنسان ومجموعة العمل اللجنة السـ  •

  .2011يناير  27بروكسـيل 
  .2011يناير  31لشـبونة  وعية احلياة واملبادالت والثقافة،جلنة حتسني ن  ••
  .2011فرباير  18 – 17اللوكسمبورغ  ة واملالية و�ج"عية والتعلمي،جلنة الشؤون �قتصادي  ••

  
لالحتاد الربملاين ا=ويل اليت سـتعقد  124ة أخرى، وافق املكتب عىل املشاركة يف أشغال ا=ورة Ô منمنمنمن

  .2011أبريل  20إىل  15ببا�ما من 
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اتصاالته ولقاءاته اليت عقدها خالل زXرته الرمسية لسلطنة  مجمل ذY قدم رئيس ا-لس عرضا حول بعدبعدبعدبعد

مكنت من ترسـيخ أوارص اإلخاء والتعاون بني البáين وفتحت آفاقا واليت  2011يناير  10و  7عامن ما بني 
  .جديدة للتواصل ما بني املؤسسـتني الترشيعيتني

  
وضعها بداية الوالية الترشيعية مت جمال شؤون السادة املستشارين، قرر املكتب اع"د اللواحئ اليت  يفيفيفيف

سـيايس أو هيئة نقابية وذY إلحالهتا عىل  كأساس لتحديد عدد املقاعد اليت يتوفر علهيا لك حزب) 2009(
  .ا لرصف ا=مع املمنوح للهيآت السـياسـيةالوزير األول اÕي طلب موافاته هبالسـيد 
  
جمال الشؤون اإلدارية، قدم األمني العام للمجلس عرضا حول الرتقية العادية ملوظفي ا-لس والفئات  يفيفيفيف

االت �سـتثنائية املرتبطة xع"د النظام األسايس أو قرار املسـتفيدة مهنا والعصوxت اليت تطرîا بعض احل
تداول يف هذا املوضوع مت تشكيل جلينة عن املكتب للبحث عن حل يراعي احلقوق ال وبعد  .املكتب السابق

تشلك هذه اللجنة من اخلليفة الثاين للرئيس والسادة احملاسـبون والسـيد األمني ت املكتسـبة واملقتضيات القانونية و 
  .العام للمجلس
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 ��� ��
��� ����� %& '()���� *����+��52  

 ��!"#� � ��17 ��!�  2011   

  

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

01010101////52525252////2011201120112011        
        
    

    الختتام ا=ورةالختتام ا=ورةالختتام ا=ورةالختتام ا=ورةاجلدول الزمين اجلدول الزمين اجلدول الزمين اجلدول الزمين 
يناير مكوعد الختتام ا=ورة وفق  18حتديد يوم الثال�ء  -

  :الرب�مج التايل 
جلسة لáراسة والتصويت : صباحا  11الساعة * 

  عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة
 * Àالساعة الثانية والنصف بعد الزوال جلسة األسـئ

  الشفهية
اجللسة اخلاصة : الساعة السادسة والنصف مساء * 

  .xختتام ا=ورة
   

  

  ىل جدول األعاملاملوافقة ع -  2011201120112011يناير يناير يناير يناير     18181818جلسة األسـئÀ الشفهية ليوم جلسة األسـئÀ الشفهية ليوم جلسة األسـئÀ الشفهية ليوم جلسة األسـئÀ الشفهية ليوم         2011201120112011////52525252////02020202

  السـيد حلسن بيجديكن: رئاسة اجللسة  -

  عبد اللطيف أبدوح: أمانة اجللسة   -

  

03030303////52525252////2011201120112011        
        
        
        

        ::::العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية 

        ا=وحةا=وحةا=وحةا=وحة    2011201120112011فرباير فرباير فرباير فرباير     8888- - - - 6666لالحتاد الربملاين العريب لالحتاد الربملاين العريب لالحتاد الربملاين العريب لالحتاد الربملاين العريب     17171717ا=ورة ا=ورة ا=ورة ا=ورة         - - - - 

        اج"عات اللجن التابعة للجمعية الربملانية من أجل املتوسطاج"عات اللجن التابعة للجمعية الربملانية من أجل املتوسطاج"عات اللجن التابعة للجمعية الربملانية من أجل املتوسطاج"عات اللجن التابعة للجمعية الربملانية من أجل املتوسط        - - - - 

  ....أبريل �xماأبريل �xماأبريل �xماأبريل �xما    20202020- - - - 15151515لالحتاد الربملاين ا=ويل لالحتاد الربملاين ا=ويل لالحتاد الربملاين ا=ويل لالحتاد الربملاين ا=ويل     121212124444ا=ورة ا=ورة ا=ورة ا=ورة         - - - - 

  

  املوافقة عىل املشاركة -
  املوافقة عىل املشاركة -
  املوافقة عىل املشاركة -
  

  

        ::::شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين         2011201120112011////52525252////04040404

        ....املقاعد اليت يتوفر عىل لك حزب مبجلس املستشاريناملقاعد اليت يتوفر عىل لك حزب مبجلس املستشاريناملقاعد اليت يتوفر عىل لك حزب مبجلس املستشاريناملقاعد اليت يتوفر عىل لك حزب مبجلس املستشارين    - - - - 

  

الوالية قرار xع"د اللواحئ اليت مت وضعها يف بداية  -
كأساس لتحديد هذه املقاعد وذY  2009الترشيعية 

إلحالهتا عىل السـيد الوزير األول لرصف ا=مع املمنوح 
  .للهيآت السـياسـية

  

  

تشكيل جلينة عن املكتب تتكون من اخلليفة الثاين  -        ترقية املوظفنيترقية املوظفنيترقية املوظفنيترقية املوظفني        2011201120112011////52525252////05050505
للرئيس والسادة احملاسـبون واألمني العام للمجلس للبحث 

  .احللول عن بعض
  

  

  

  


