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        74     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممممشروع مشروع مشروع مشروع 

        1201        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر        04        الثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءليوم ليوم ليوم ليوم 
  

شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا ثال�ءيوم  مك توبر 04 لا يخ ع اج&2011 كأ تور محمد ا شـا برئاسة ريس ا-لس ا, لك ئ
سادة  ليد هللا وحضور األعضاء ا   :ب

 
نعالل يفة األول للريس :   بفوزي  ئا  خلل

يجديكن بسن  ثالث للريس :   حل يفة ا ئا ل  خلل
يفة الرابع للريس :   شـيخ امحدو ادبدا ئا  خلل

 حماسب :   عابد اشاكيل
 حماسب :  عبد املاP أفرOط

 Rأمني  :   أمحد حا 
    

تب رمق  عىلاملوافقةبعد بعد بعد بعد  يوم  73ملك حمرض اج&ع ا نرب 21212121 األربعاء ل  ية يف ، 2011201120112011شـت   سة معو تب عقد  مقرر ا جلملك

توبر 05 يوم األربعاءلانفس  تصويت عىل 2011ك أ ساعة الرابعة بعد الزوال لeراسة وا ل عىل ا  :مرشوعي قانون ل

به ا16.11مرشوع قانون رمق  • متم مبو ج يغري و  30 (1391 من ذي القعدة 12 الصادر يف 71.011لقانون رمق ي
سمرب  ية والقانون رمق ) 1971يد نظام املعاشات املد ناحملدث   1391 من ذي القعدة 12 الصادر يف 013.71ل

سمرب 30( سكريةاحملدث ) 1971ي د سكريةنظام املعاشات ا سكريةنظام املعاشات ا سكريةنظام املعاشات ا لعنظام املعاشات ا لعل لعل لعل  .ل
متمي القانون رمق 37.1037.10  مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق • يري و ت يقيض  متمي القانون رمق بتغ يري و ت يقيض  ية،  ا ا22.0122.01بتغ نا سطرة ا ئتعلق � جل مل ية، مل نا سطرة ا ئتعلق � جل مل يف شأن حامية يف شأن حامية يف شأن حامية يف شأن حامية يف شأن حامية يف شأن حامية يف شأن حامية يف شأن حامية مل

نفوذ وغريها تغالل ا تالس وا بلغني، ف� خيص جرامئ الرشوة و� هود واخلرباء وا نفوذ وغريهاالضحاO وا تغالل ا تالس وا بلغني، ف� خيص جرامئ الرشوة و� هود واخلرباء وا نفوذ وغريهاالضحاO وا تغالل ا تالس وا بلغني، ف� خيص جرامئ الرشوة و� هود واخلرباء وا نفوذ وغريهاالضحاO وا تغالل ا تالس وا بلغني، ف� خيص جرامئ الرشوة و� هود واخلرباء وا لالضحاO وا سـ لمل سـ لمل سـ لمل سـ خمل خش خش خش نفوذ وغريهاللللش تغالل ا تالس وا بلغني، ف� خيص جرامئ الرشوة و� هود واخلرباء وا نفوذ وغريهاالضحاO وا تغالل ا تالس وا بلغني، ف� خيص جرامئ الرشوة و� هود واخلرباء وا نفوذ وغريهاالضحاO وا تغالل ا تالس وا بلغني، ف� خيص جرامئ الرشوة و� هود واخلرباء وا نفوذ وغريهاالضحاO وا تغالل ا تالس وا بلغني، ف� خيص جرامئ الرشوة و� هود واخلرباء وا لالضحاO وا سـ لمل سـ لمل سـ لمل سـ خمل خش خش خش  ..للللش
ميي رمق  • تنظرشوع قانون  تعلق 27.11م نوابي  نوابمبجلس ا نوابمبجلس ا نوابمبجلس ا  .للللمبجلس ا

 
ية اليت توصل هبا ا-لس مؤخرا من جملس اع إطل    هاهاهاهابعدبعدبعدبعد رش نصوص ا تب عىل ا يعا ت لل  : لنواب ويه ملك

يا يف 14.11مرشوع قانون رمق  • شأن اخلدمات اجلوية املوقع مبونرو به عىل �تفاق  ف يوافق مبو  2011 أبريل 20بج
بريOبني  هورية  بريOحكومة اململكة املغرية وحكومة  هورية  بريOحكومة اململكة املغرية وحكومة  هورية  بريOحكومة اململكة املغرية وحكومة  هورية  يحكومة اململكة املغرية وحكومة  يب يب يب للللب  .مجمجمجمج

شأن اخلدمات24.11مرشوع قانون رمق  • به عىل �تفاق  ب يوافق مبو  2011 ماي 25 اجلوية املوقع �لر�ط يف ج
يةبني  تا ية املور هورية اإلسال يةحكومة اململكة املغرية وحكومة ا تا ية املور هورية اإلسال يةحكومة اململكة املغرية وحكومة ا تا ية املور هورية اإلسال يةحكومة اململكة املغرية وحكومة ا تا ية املور هورية اإلسال نحكومة اململكة املغرية وحكومة ا ي نب ي نب ي نب ي مب ممجل ممجل ممجل  .مجل
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بوع حولعىل مذكرةاإلطالع وبعد وبعد وبعد وبعد  ها خالل األ سـ أشغال اللجن وبر¨مج  شاركة يف ، معل ية ا,عوة عىل ا ملوافق عىل  تلب
ية  تا ية ا يات ا,و لا ل ل  :مللتق

ية -لس أورو�أشغال ا,ورة اخلأشغال ا,ورة اخلأشغال ا,ورة اخلأشغال ا,ورة اخل • ية الربملا ية  ية -لس أورو�ر ية الربملا ية  ية -لس أورو�ر ية الربملا ية  ية -لس أورو�ر ية الربملا ية  نر نللجمع نللجمع نللجمع للجمع توبر 07070707 إىل 03030303من  (يفيفيفيف بورغ2011201120112011ك أ سرتا سـ،   ).ب
ية • سة �سـ&ع الربملا يةأشغال  سة �سـ&ع الربملا يةأشغال  سة �سـ&ع الربملا يةأشغال  سة �سـ&ع الربملا نأشغال  نجل نجل نجل تحدة يويم جل نظمة األمم ا نعقد مبقر  مل اليت  م  .2011201120112011 نونرب 29292929 و 28282828ست
بة مؤمتر  • نا نعقد  سـأشـغال �جـ&ع الربملاين ا²ي  مب تغـريسي تحدة حول ا تغـرياألمم ا تحدة حول ا تغـرياألمم ا تحدة حول ا تغـرياألمم ا تحدة حول ا لاألمم ا لمل لمل لمل يةمل نا يةات ا نا يةات ا نا يةات ا نا خخخخات ا نرب 05050505يوم  (ململململ ج د

يا2011 نوب إفر يق بدور�ن   ). ج
 

شارينجمال يف يف يف يف  سادة ا تشؤون ا تب عىل ملسل شارين واملقدمة من سـتقا¶ � نص رسائلملك اطلع ا  :ملستمن جملس ا
تقا¶  • شار سـا شار ا شار ا شار ا شارين عرشان عرشان عرشان عرشانععععبد الصمدبد الصمدبد الصمدبد الصمدململململسسسستتتتا  .ملست من جملس ا
شار  • تقا¶ ا تا شارينأمحد الكور أمحد الكور أمحد الكور أمحد الكور ملسسـ  .ملستمن جملس ا
تقا¶  • باكوريسـا سالم ا بد ا شار  باكوريا سالم ا بد ا شار  باكوريا سالم ا بد ا شار  باكوريا سالم ا بد ا شار  لا ل ع لت ل ع لت ل ع لت ل ع شارينململململسسسست  .ملست من جملس ا
شار  • تقا¶ ا تا شارينالعريب احملريشالعريب احملريشالعريب احملريشالعريب احملريشملسسـ  .ملست من جملس ا
تقا¶  • شارسـا بد الرزاق الورزازيملستا بد الرزاق الورزازي  بد الرزاق الورزازي  بد الرزاق الورزازي  شارينمن     عععع   .ملستجملس ا

 
تقالكامكامكامكام شار ابراهمي فضيل من الفريق احلريك وانضاممه إىل الفريق � تقا¶ ا سـ اطلع عىل ا ت شار ملسسـ تقا¶ ا تيل وا ملسسـ

توري املوحد تجمع ا, سـمحمد عدال من فريق ا  .ل
    
  


