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        78     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممممشروع مشروع مشروع مشروع 

        1201        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر        31        ثنينثنينثنينثنيناالاالاالاالليوم ليوم ليوم ليوم 
    

شارين يوم �عقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا توبر 31ثنني مك يد 2011ك أ ثاين للريس ا يفة ا سـاج/عا برئاسة ا ل لخلل وحضور     يليضفمحمد     ئ

سادة         :لاألعضاء ا
ي     سن  ي                          سن  ي                          سن  ي                          سن  ب                          بحل بحل بحل ثال    :   :   :   :       جديكن     جديكن     جديكن     جديكن     حل يفة ا ثالا يفة ا ثالا يفة ا ثالا يفة ا لا لخلل لخلل لخلل     ئئئئ للريس للريس للريس للريسثثثثخلل

بد الرحامن أوشن   بد الرحامن أوشن                             بد الرحامن أوشن                             بد الرحامن أوشن                             يفة اخلامس للريس    :   :   :   :       عععع                           يفة اخلامس للريسا يفة اخلامس للريسا يفة اخلامس للريسا ئئئئا     خللخللخللخلل

يل  يل                           عابد  يل                           عابد  يل                           عابد      حماسبحماسبحماسبحماسب    :   :   :   :                                           شكشكشكشك                          عابد 

بد املاL أفرKط    بد املاL أفرKط                              بد املاL أفرKط                              بد املاL أفرKط                                  حماسبحماسبحماسبحماسب    :   :   :   :       عععع                          

          Mأمحد حا                                    Mأمحد حا                                    Mأمحد حا                                    Mأمنيأمنيأمنيأمني    : : : :                               أمحد حا    

يد كوسكوس       يد كوسكوس                                 يد كوسكوس                                 يد كوسكوس                                     أمنيأمنيأمنيأمني    :   :   :   :       محمحمحمح                          
    

رشوع حمرض اج/ع املوافقة     ففففبعدبعدبعدبعد ثال]ء  78ملكتب رمق امعىل  ليوم ا سة2011كتوبر  أ25ل تب عقد  جل قرر ا ية يوم     ملك ممعو

ثال]ء فاحت نونرب  تصويت عىل 2011لا ية ختصص لfراسة وا ئi ا بارشة بعد حصة األ ل  ه لشفسـ     :م
رشيف الصادر يف 14.07مرشوع قانون رمق  • هري ا تضاه ا ل يغري ومتم  لظ مبق سطس 12( 1331 رمضان 9ي ) 1913غ أ

تعلق  يظ العقاريملا  .لتحف�
ثابة قانون رمق مقرتح قانو • رشيف  هري ا متمي ا يري و مبن يقيض  لتغ لظ ت تارخي 1.72.184ب  1392 من جامدى اآلخرة 15ب 

تعلق ) 1972ل يويوز 27( ميهملا يريه و تمتنظام الضامن �ج/عي كام مت  تغ     .ب
    
ية جديدة أخذبعدها بعدها بعدها بعدها  رش نصوص  نواب  توصل جملس ا تب علام  يع ا ب ل تب  :ملك
ية رمق مرشوع قانون مرشوع قانون   •• ية رمق لاملا ية   40.1140.11لاملا لنة املا         .2012للسـ
ية 51.1151.11مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   •• شاء األاكد به عىل اتفاق إ مي يوافق مبو ن ية ج شاء األاكد به عىل اتفاق إ مي يوافق مبو ن نظمة دوية، املوقعج ساد بصفهتا  لا¤وية ملاكحفة ا لف   مل

مترب 22بفيينا يف بفيينا يف  مترب سب          ..20102010سب 
به 26.1126.11مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   •• به ج يوافق مبو شأن اتفاج يوافق مبو بعىل تصديق اململكة املغرية عىل بروتوكول جو¨ ساو �ولو          قب

ية املوقع بفوز دو إغواسو نا بfان ا تجارية ف» بني ا يات ا شامل لأل نظام ا ما ل ل ل فضل ل سمرب 1515يف يف ) ) الربازيلالربازيل ( (ل سمرب ي د         ..20102010ي د
تعلق 54.0854.08مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   •• تعلق ي  نويةي  تاب و�ملعلومات املطلوبة إىل األشخاص ا هور إىل � ملعبدعوة ا كت ئات         مجل لهيوا

تاب يف أ هور إىل � هماليت تدعو ا سمجل نداهتاكت         ........سـها أو 
يل53.08مرشوع قانون رمق  • سوق الرسا ئة املغرية  تعلق � م  ل ب ي  .لهي
متمي القانون رمق   •• يري و تمقرتح قانون يقيض  متمي القانون رمق بتغ يري و تمقرتح قانون يقيض  تقi واحملايدة30.11بتغ يات املالحظة ا تحديد رشوط و سـ يقيض  ملب         كيف

تخا�ت         .نلال
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تب عىل بعدبعدبعدبعد رشوع القاملك ذاL اطلع ا شغل حول  ممذكرة �حتاد املغريب  ميي رمق لل تعلق 28.11لتنظنون ا مبجلس مل ا
شارين ناكرها للقرار وعىل  ،ملستا يه عن ا ناعة واخلدمات واليت تعرب  تجارة وا تبالغ صادر عن جامعة الغرف املغرية  سف لص لل ب

نواب والقايض  تخذ يف جملس ا لا بة جملس امل ية داخل تر تنقص أربع مقاعد من مجموع املقاعد ا½و¨ للغرف ا ي ن ملسب كمل  .شارينه
    

يوم اوبعدوبعدوبعدوبعد ية  ئi ا سة األ ل أن اطلع عىل مذكرة حول أشغال اللجان ا¤امئة، وافق عىل جدول أعامل  ل ه سـ ثال]ء فاحت نونرب لشفجل
سة اليت سريأ2011 يد كوسكوس كأمني للج يد  بد الرحامن أشن وا يد  يفة اخلامس للريس ا لها ا مح سـ ع سـ لخلل ل ئ  . س

   
تعلق األمر ب ويفويفويفويف شارين و سادة ا تقاالت ا تب عىل مجموعة من ا شارين اطلع ا سادة ا ي جمال شؤون ا ت ل سـ ت سل ملس  :ملكمل

تقا¨  - باعي سـا شار محمد يرعاه ا باعي ا شار محمد يرعاه ا باعي ا شار محمد يرعاه ا باعي ا شار محمد يرعاه ا سـا سـت سـت سـت للللت شارينململململسسسس  .ملستمن جملس ا
تقا¨     ---- يف أمعوسـا بد ا شار  يف أمعوا بد ا شار  يف أمعوا بد ا شار  يف أمعوا بد ا شار  للطا ع للطت ع للطت ع للطت ع شارينململململسسسست  .ملست من جملس ا
تقا¨  - بد الرحمي العاليفسـا شار  بد الرحمي العاليفا شار  بد الرحمي العاليفا شار  بد الرحمي العاليفا شار  عا عت عت عت شارين من جملململململسسسست  .ملستس ا

 
تقا¨  - شار العريب هسـا شار العريب ها شار العريب ها شار العريب ها  .رةـ من فريق األصا¨ واملعاصرايمرايمرايمرايمــــــــــــــــــــــــململململسسسستتتتا
تقا¨ - شار محمسـ ا شار محما شار محما شار محما  . من فريق األصا¨ واملعارصةد أبو اخلداديد أبو اخلداديد أبو اخلداديد أبو اخلداديــــــــــــــــــــــــــــململململسسسستتتتا
تقا¨  - شار حمسـا شار حما شار حما شار حما بـمــــــــمــــــــمــــــــمـــــــململململسسسستتتتا بد  بد  بد   . من فريق األصا¨ واملعارصةدو عز ا¤يندو عز ا¤يندو عز ا¤يندو عز ا¤ينــــععععد 

 
هادة اإلعالن عوخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص تقا¨ن ش طلب  ية  ادريس مرون ادريس مرون ادريس مرون ادريس مرونسـا نظر  تب لرئاسة اËلس ا شارين فوض ا ب من جملس ا ل لتلت ملك ملس

متi األخرى بات ا حملهذا الطلب وبايق ا لطل  . ل
 

تب �عزتام يفيفيفيف ية رحب ا ملك جمال العالقات اخلار يةج رش بة �تخا�ت ا ية Ëلس أورو� لزKرة املغرب ملرا ية الربملا يعثة ا ن ن مجلع لتبع  ق
تني األوىل وذL عرب  ية مابني 2011  نونرب11 و 10يويم حلمر ثا ن وا  .2011 نونرب 26 و 22ل

    
تب عىل بعدهابعدهابعدهابعدها بمجموعة الصداقة املغرية األوروية إىلزKرة وفد أورويب عن مرشوع ملك اطلع ا  نونرب 13 و 11 املغرب مابني ب
2011. 

 

تقى    وافقكام كام كام كام  سادسة  شاركة يف ا¤ورة ا مللعىل ا ل يل  CRANS MONTANACRANS MONTANACRANS MONTANACRANS MONTANA    مل يا بربو كسـحول إفر  10 إىل 07 من يق
 .2012مارس 

 

بوندسرتات األملاين إىل املغرب جانب أخرومنومنومنومن تب بزKرة وفد عن األمانة العامة  لل رحب ا تدة من ملك  13ملم وذL يف الفرتة ا
 .2011 نونرب 18إىل 

 
شاركة     عىلكام وافقكام وافقكام وافقكام وافق توري املوحد  تجمع ا¤ ثل عن فريق ا للميني  سـ ل مم نوية �ألممجل يف أشغال تع ية ا سـسة �سـ/ع الربملا     لن

تحدة  .ملا
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تب عىلويفويفويفويف تصادية     ملك األخري اطلع ا شؤون � نة ا شارين يف أشغال اج/ع  شاركة وفد عن جملس ا قتقرير حول  ل جل ت ملسم
يا يويم  توسط أنطا ية لالحتاد من أجل ا ية الربملا تابعة  تعلمي ا ية وا شؤون �ج/ ية وا لواملا مل ن للجمع ل ل ع ل توبر 20 و 19ل  .2011ك أ

 

شؤون اإلداريةيف يف يف يف  يد األمني العام للمجلس عرضا حول ،لجمال ا سمل الهنايئ برßمجلسـ قدم ا ية اخلاصةلت ا ببناية     مللصفقات العمو
سi من �واليت رشعت املصاحل اإل. اËلس ندس املعامري سلدارية للمجلس يف عقد  رشاكت وحبضور ا تلف ا هج/عات مع  ملخم ل

ثلني  تلف الصفقات ممو سلمي الهنايئ  نقط العالقة يف أفق اإلعالن عن ا يع ا هزي قصد معاجلة  ½عن وزارة ا ت ل لمج هر قتجل شبل ممت 
  .2011نونرب 

 

تب املالمح الكربى بعدهابعدهابعدهابعدها سادة أعضاء ا يد األمني العام للمجلس  مل قدم ا ملك لل ية  إعدادرشوعلسـ سادة تقن بطاقة  لخاصة �
يع املعل شارين تضم  مجا ية اخلاصة هبمملست يا ية وا ية وا يات ا سـومات وا سـ ن شخص لملعط ه   .ملل

 
 
    
     
  


