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        68     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممممشروع مشروع مشروع مشروع 

        1201        ززززيويويويويوليوليوليول        11        االثنيناالثنيناالثنيناالثنينليوم ليوم ليوم ليوم 

  
شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا بوعي ع اج"2011ل يويوز  11 ث�ننييوم  مك تور ئبرئاسة ريس ا+لس سـه األ كا2

يد هللا يخ  بمحمد ا سادةلشـ  : ل وحضور األعضاء ا
نعالل يفة األول للريس :   بفوزي  ئا  خلل
ييل  ثاين للريس :   فضمحمد  يفة ا ئا ل  خلل

يجديكن بسن  ثالث للريس :   حل يفة ا ئا ل  خلل
يفة اخلامس للريس :   عبد الرحامن أشن ئا  خلل

 اسبحم :   عابد اشاكيل
 حماسب :  عبد املاV أفرUط

 Wأمني  :   أمحد حا 
    

ثال^ء  بداية هذا �ج"ع يفيفيفيف ية يف يوم ا ية احلا رش تب موعد خمت ا2ورة ا لحدد ا ل يع لت  بعد أن 2011ل يويوز 12ملك
ية  تا شاريع القوانني ا تصويت عىل  يوم ختصص لgراسة وا ية أخرى يف نفس ا سة معو ليكون قد عقد  ل م ل ل  :مجل

ية 22.01تغيري ومتمي القانون رمق ب 36.10مرشوع قانون رمق    ....1111 نا سطرة ا x تعلق يةا نا سطرة ا x تعلق يةا نا سطرة ا x تعلق يةا نا سطرة ا x تعلق ئا جل مل ئمل جل مل ئمل جل مل ئمل جل مل  ؛مل
متمي ب 35.10مرشوع قانون رمق  ....2222 تيري و ية؛تغ سطرة املد ية؛قانون ا سطرة املد ية؛قانون ا سطرة املد ية؛قانون ا سطرة املد نقانون ا نمل نمل نمل  مل
نظمي 42.10مرشوع قانون رمق  ....3333 تعلق  بت  تصاصاته؛ي تصاصاته؛قضاء القرب وحتديد ا تصاصاته؛قضاء القرب وحتديد ا تصاصاته؛قضاء القرب وحتديد ا  خخخخقضاء القرب وحتديد ا
ثاب34.10مرشوع قانون رمق  ....4444 رشيف  هري ا مب يغري ومتم ا ل لظ تارخي 1.74.388ة قانون رمق ي  من جامدى اآلخرة 24ب 

نظمي القضايئ للمملكة؛) 1974ل يويو 15 ( 1394 x تعلق نظمي القضايئ للمملكة؛ا x تعلق نظمي القضايئ للمملكة؛ا x تعلق نظمي القضايئ للمملكة؛ا x تعلق تا تمل تمل تمل  للللمل
تويق؛ 32.09مرشوع قانون رمق  ....5555 نة ا نظمي  تويق؛تعلق  نة ا نظمي  تويق؛تعلق  نة ا نظمي  تويق؛تعلق  نة ا نظمي  ثتعلق  ل � ثي ل � ثي ل � ثي ل �  ببببتتتتي
تعلق 33.10مرشوع قانون رمق  ....6666 نووي واإلشعاعي وبإحداث الواك� امللكفة ي  سالمة يف ا+الني ا نووي واإلشعاعي وبإحداث الواك� امللكفة xألمن وا سالمة يف ا+الني ا نووي واإلشعاعي وبإحداث الواك� امللكفة xألمن وا سالمة يف ا+الني ا نووي واإلشعاعي وبإحداث الواك� امللكفة xألمن وا سالمة يف ا+الني ا لxألمن وا لل لل لل ل

بهت بهتمبرا بهتمبرا بهتمبرا     ا؛ا؛ا؛ا؛ققققمبرا
رشيف رمق 12.10مرشوع قانون رمق  ....7777 هري ا متمي ا يري و ل يقيض  لظتغ ت ب من ريع اآلخر 24 الصادر يف 1.59.301ب

توبر 27 (1379 تعلقيف) 1959ك أ تأمني؛بببب مل ا تقاعد وا ندوق وطين  يس  تأمني؛تأ تقاعد وا ندوق وطين  يس  تأمني؛تأ تقاعد وا ندوق وطين  يس  تأمني؛تأ تقاعد وا ندوق وطين  يس  لتأ لل لص لل لص لل لص لل ص     سسسس
متمي القانون رمق 53.10مرشوع قانون رمق  ....8888 يري و ت يقيض  سلفات الصغرية؛ 18.97بتغ x تعلق سلفات الصغرية؛ا x تعلق سلفات الصغرية؛ا x تعلق سلفات الصغرية؛ا x تعلق لا لمل لمل لمل  مل
ثابة قانون رمق 43.09وع قانون رمق مرش ....9999 ترب  رشيف ا هري ا متمي ا يري و مب يقيض  ملع ل لظتغ ت  4 الصادر يف 1.93.211ب

مترب 21 (1414بريع اآلخرة  تعلق ) 1993سب   بببببورصة القمي؛بورصة القمي؛بورصة القمي؛بورصة القمي؛ملا
متمي القانون رمق 21.10مرشوع قانون رمق  ....10101010 يري و ت  تعلق 69.00بتغ شآت العمل ا ية لgو� عىل ا بة املا شآت العxملرا ية لgو� عىل ا بة املا شآت العxملرا ية لgو� عىل ا بة املا شآت العxملرا ية لgو� عىل ا بة املا نxملرا نل نل نل ململململل امة امة امة امة قققق

ئات أخرى ئات أخرىو ئات أخرىو ئات أخرىو  .ههههييييو

به القانون رمق 32.10مرشوع قانون رمق  ....11111111 متم مبو ج  تعلق 15.95ي تجارةمل ا تجارةمبدونة ا تجارةمبدونة ا تجارةمبدونة ا   .للللمبدونة ا
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رشيف الصادر يف 24.09مرشوع قانون رمق  ....12121212 هري ا متمي ا توجات واخلدمات و سالمة ا تعلق  ل  ن ب لظي بت  رمضان 9مل
سطس 12 (1331   .... قانون �لزتامات والعقود قانون �لزتامات والعقود قانون �لزتامات والعقود قانون �لزتامات والعقودمبثابة    )1913غ أ

 

تعلق األمر بعد ذV أحال ابعد ذV أحال ابعد ذV أحال ابعد ذV أحال ا نواب و يلت من جملس ا شاريع القوانني اجلديدة أ تصة  تعلق األمر تب عىل اللجن ا نواب و يلت من جملس ا شاريع القوانني اجلديدة أ تصة  تعلق األمر تب عىل اللجن ا نواب و يلت من جملس ا شاريع القوانني اجلديدة أ تصة  تعلق األمر تب عىل اللجن ا نواب و يلت من جملس ا شاريع القوانني اجلديدة أ تصة  يتب عىل اللجن ا ل م ي¬ ل م ي¬ ل م ي¬ ل م ح¬ حملك حملك حملك ملك
ية  تا نصوص ا ية بـا تا نصوص ا ية بـا تا نصوص ا ية بـا تا نصوص ا لبـا ل لل ل لل ل لل ل     ::::ل

تعلق 36.09مرشوع قانون رمق   . . . . 1111 ية وتدمريهاي  يا تعامل األسلحة ا تاج وختزين وا تحداث وإ ية وتدمريهاحبظر ا يا تعامل األسلحة ا تاج وختزين وا تحداث وإ ية وتدمريهاحبظر ا يا تعامل األسلحة ا تاج وختزين وا تحداث وإ ية وتدمريهاحبظر ا يا تعامل األسلحة ا تاج وختزين وا تحداث وإ ئحبظر ا مي سـ ن ئسـ مي سـ ن ئسـ مي سـ ن ئسـ مي سـ ن     ....لكلكلكلكسـ
تعلق 24.09مرشوع قانون رمق  ....2222 توجات واخلدمات ي  توجات واخلدمات سالمة ا توجات واخلدمات سالمة ا توجات واخلدمات سالمة ا نسالمة ا نب نب نب رشيف الصادر يف ململململب هري ا متمي ا لو لظ  رمضان 9بت

سطس 12 (1331     .مبثابة قانون �لزتامات والعقود) 1913غ أ
ثابة قانون رمق 34.10مرشوع قانون رمق  ....3333 رشيف  هري ا مب يغري ومتم ا ل لظ تارخي 1.74.388ي  من جامدى 24ب 

نظمي القضايئ للمملكة؛) 1974ل يويو 15 ( 1394اآلخرة  x تعلق نظمي القضايئ للمملكة؛ا x تعلق نظمي القضايئ للمملكة؛ا x تعلق نظمي القضايئ للمملكة؛ا x تعلق تا تمل تمل تمل  للللمل
نظمي 42.10انون رمق مرشوع ق ....4444 تعلق  بت  تصاصاته؛ي تصاصاته؛قضاء القرب وحتديد ا تصاصاته؛قضاء القرب وحتديد ا تصاصاته؛قضاء القرب وحتديد ا  خخخخقضاء القرب وحتديد ا
متمي 35.10مرشوع قانون رمق  ....5555 يري و ت  ية؛تغ سطرة املد ية؛قانون ا سطرة املد ية؛قانون ا سطرة املد ية؛قانون ا سطرة املد نقانون ا نمل نمل نمل  مل
يري ومتمي القانون رمق 36.10مرشوع قانون رمق  ....6666 ية 22.01تغ  نا سطرة ا x تعلق يةا نا سطرة ا x تعلق يةا نا سطرة ا x تعلق يةا نا سطرة ا x تعلق ئا جل مل ئمل جل مل ئمل جل مل ئمل جل مل  ؛مل
به القانون رمق 32.10مرشوع قانون رمق  ....7777 متم مبو ج  تعلق15.95ي تجارة مب مب مب مبمل ا تجارةدونة ا تجارةدونة ا تجارةدونة ا  ؛؛؛؛للللدونة ا
ساحل31.06    مرشوع قانون رمق ....8888 x تعلق ساحل  x تعلق ساحل  x تعلق ساحل  x تعلق ل  لي لي لي  ....ي
ثابة قانون رمق  ....9999 رشيف  هري ا متمي ا يري و مبمقرتح قانون يقيض  ل لظتغ ت تارخي 1.72.184ب  من جامدى اآلخرة 15ب 

تعلق ) 1972ل يويو 27 (1392 ميهببببنظام الضامن �ج"عينظام الضامن �ج"عينظام الضامن �ج"عينظام الضامن �ج"عيملا يريه و تمت كام مت   .تغ
  

ثال^ء  اإلطالع عىل برºمج أشغال الوبعدوبعدوبعدوبعد يوم ا ية  ئ« ا سة األ تب عىل جدول أعامل  للجن وافق ا ل ه سـ لشفجل  12ملك
ساح ا+ال أمام ا+لس لالنهتاء من دراسة مجموع 2011ليويوز  تضمن سؤ� واحدا عن لك فريق إل ف واليت  ست

يوم نصوص املدرجة خالل نفس ا لا  .ل
 

تب عىل  يفيفيفيف ية، اطلع ا ملكجمال العالقات اخلار رشوع زUرة مراس« من وزارج تعاون حول  ية وا شؤون اخلار مة ا ل جل
بل للربملان األوريب إىل املغرب  ملقريس الفريق �شرتايك xلربملان األوريب والريس ا ئ  19 إىل 18من (ئ

تعاون حول الربملان األوريبمر، وكذا عىل )2011ليويوز ية وا شؤون اخلار لاس« من وزارة ا يس  يف شأنجل س تأ
بة أعضاهئا ) 2011ن يويو 22(رب �حتاد األوريب مجموعة الصداقة املغ نرب لغور هر  تزUرة املغرب يف   كام .2011شـش

يام بزUرة  يوخ اإليطايل  ية لريس جملس ا يه دعوة ر ناء عىل مقرتح من سفارة املغرب بروما تو للققرر،  ئ شـج مس لب
 .للمغرب عىل رأس وفد برملاين

    

تب عىلبعدها بعدها بعدها بعدها  يد مل اليت ق تقرير حول زUرة العملكاطلع ا شارين للمجلس لسـام هبا ا ملستاألمني العام +لس ا
يدرايل األملاين  بوندسرتات، برلني(لفا تدة من ) لا  . 2011ل يويوز 05 إىل 02ملميف الفرتة ا

    

نوية كامكامكامكام متع إىل تقرير عن أشغال ا2ورة ا لسـ ا نهتا 20سـ تعاون ألورx اليت ا نظمة األمن وا ية  ية الربملا تض  ل مل ن حللجمع
 .ل يويوز10 و 06د ما بني غرابل


