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        97 ا����ع ا	����                                                                                                       ��� ا	�����ر��
        

        97979797حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق 
        2012201220122012        مايمايمايماي    07070707        !ثنني!ثنني!ثنني!ثننيليوم ليوم ليوم ليوم 

        
حضور األعضاء و  ا>كتور الشـيخ محمد بيد هللا اج�عه األسـبوعي برئاسة2012مايو    7 7 7 7مكتب جمـلس املستشارين يوم !ثننيعقد عقد عقد عقد 

        :السادة 

    ولولولولاخلليفة األاخلليفة األاخلليفة األاخلليفة األ        : : : :                 فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل •

        اخلليفة الـثـــــايناخلليفة الـثـــــايناخلليفة الـثـــــايناخلليفة الـثـــــاين        : : : :                 د فضييل د فضييل د فضييل د فضييل محممحممحممحم •

    اخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالث        ::::                كنكنكنكنييييددددحلسن جبيحلسن جبيحلسن جبيحلسن جبي         •

                اخلليفة الرابعاخلليفة الرابعاخلليفة الرابعاخلليفة الرابع        : : : :                 امحدو دبداامحدو دبداامحدو دبداامحدو دبدا •

    اخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامس        : : : :                 الرحامن اشنالرحامن اشنالرحامن اشنالرحامن اشن    عبدعبدعبدعبد             •

    حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        ::::        عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل              •

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :                 عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي •

        ــــــــــــــبــــــــــــــبــــــــــــــبــــــــــــــبحماسحماسحماسحماس        : : : :                 عبد املا^ أفر\طعبد املا^ أفر\طعبد املا^ أفر\طعبد املا^ أفر\ط         •

        أمــــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــــني        ::::                                    أمحد حا_أمحد حا_أمحد حا_أمحد حا_     •

                أمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــني        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس         •
        

قانون بتعديل مبقرتح   املكتب علام بتوصل جملس النواب ، أخذ2012ابريل  23بق ليوم !ثنني عىل حمرض !ج�ع السا املوافقةبعد بعد بعد بعد 
  يتعلق مبدونة السري عىل الطريق؛ 05.52انون رمق ، من الق314، 276، 268، 267املواد 

 

: ا�ي أصبح اكآليت  1عنوان املقرتح رمق  تصويب قصدس جملس النواب حول اسـتدراك لغوي مراسz من رئي اطلع عىل بعدهابعدهابعدهابعدها
نون التنظميي بتنفيذ القا) 2001نومفرب  21(ذي احلجة  24الصادر يف  1.11.173مقرتح قانون تنظميي يغري الظهري الرشيف رمق 

  .املتعلق �نتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابية 59.11رمق 
  

سري دراسة مرشوع القانون املايل ومشاريع املزيانية الفرعية قصد تكوين تصور عام حول موعد انطالق أوىل تدارس املكتب كام كام كام كام 
ة �تلف جوانب هذا املوضوع اقر املكتب وبعد دراس. اجللسات املتعلقة بدراسة هذا املرشوع عىل مسـتوى اجللسات العامة

  :  الرب¢مج التايل قصد عرضه عىل ندوة الرؤساء للموافقة عليه 
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        اجللسة األوىلاجللسة األوىلاجللسة األوىلاجللسة األوىل: : : : عىل الساعة العارشة صباحا عىل الساعة العارشة صباحا عىل الساعة العارشة صباحا عىل الساعة العارشة صباحا     2012201220122012مايو مايو مايو مايو     10101010    امخليسامخليسامخليسامخليسيوم يوم يوم يوم 

    املناقشة العامة ملرشوع القانون املايلاملناقشة العامة ملرشوع القانون املايلاملناقشة العامة ملرشوع القانون املايلاملناقشة العامة ملرشوع القانون املايل •

    السـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارين: : : : رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة  •
o تقدمي تقرير جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية من طرف مقرر اللجنةتقدمي تقرير جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية من طرف مقرر اللجنةتقدمي تقرير جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية من طرف مقرر اللجنةتقدمي تقرير جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية من طرف مقرر اللجنة....    
o مداخالت السادة رؤساء الفرق وا»موعات النيابيةمداخالت السادة رؤساء الفرق وا»موعات النيابيةمداخالت السادة رؤساء الفرق وا»موعات النيابيةمداخالت السادة رؤساء الفرق وا»موعات النيابية....    

    دددد    64646464        ::::                فريق األصا واملعارصةفريق األصا واملعارصةفريق األصا واملعارصةفريق األصا واملعارصة �

    دددد    55555555        ::::                        الفريق !سـتقاليلالفريق !سـتقاليلالفريق !سـتقاليلالفريق !سـتقاليل �

    دددد    37373737        ::::                        الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك �

    دددد    37373737        ::::                فريق التجمع الوطين لألحرارفريق التجمع الوطين لألحرارفريق التجمع الوطين لألحرارفريق التجمع الوطين لألحرار �

    دددد    23232323        ::::                        شرتايكشرتايكشرتايكشرتايكالفريق !الفريق !الفريق !الفريق ! �

    ::::السـيد اخلليفة األول السـيد اخلليفة األول السـيد اخلليفة األول السـيد اخلليفة األول : : : : رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة  •

    دددد    14141414        ::::                فريق !حتاد ا>سـتوريفريق !حتاد ا>سـتوريفريق !حتاد ا>سـتوريفريق !حتاد ا>سـتوري �

    دددد    12121212        ::::                فريق التحالف !شرتايكفريق التحالف !شرتايكفريق التحالف !شرتايكفريق التحالف !شرتايك �

    دددد    12121212        ::::                        الفريق الفيدرايلالفريق الفيدرايلالفريق الفيدرايلالفريق الفيدرايل �

    دددد    07070707        ::::                !حتاد املغريب للشغل!حتاد املغريب للشغل!حتاد املغريب للشغل!حتاد املغريب للشغل �

    دددد    03030303        ::::                احلركة ا>ميقراطية !ج�عيةاحلركة ا>ميقراطية !ج�عيةاحلركة ا>ميقراطية !ج�عيةاحلركة ا>ميقراطية !ج�عية �

    دددد    03030303        ::::                !حتاد الوطين للشغل �ملغرب!حتاد الوطين للشغل �ملغرب!حتاد الوطين للشغل �ملغرب!حتاد الوطين للشغل �ملغرب �
    

        اجللسة الثانيةاجللسة الثانيةاجللسة الثانيةاجللسة الثانية: : : : عىل الساعة العارشة صباحا عىل الساعة العارشة صباحا عىل الساعة العارشة صباحا عىل الساعة العارشة صباحا     2012201220122012مايو مايو مايو مايو     11111111    امجلعةامجلعةامجلعةامجلعةيوم يوم يوم يوم 

        السـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارين: : : : رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة  •
o رد السـيد وزير !قتصاد واملالية عىل مداخالت الفرقرد السـيد وزير !قتصاد واملالية عىل مداخالت الفرقرد السـيد وزير !قتصاد واملالية عىل مداخالت الفرقرد السـيد وزير !قتصاد واملالية عىل مداخالت الفرق....    

    اخلليفة الثايناخلليفة الثايناخلليفة الثايناخلليفة الثاين: : : : رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة  •
o التصويت عىل اجلزء األول من مرشوع القانون املايلالتصويت عىل اجلزء األول من مرشوع القانون املايلالتصويت عىل اجلزء األول من مرشوع القانون املايلالتصويت عىل اجلزء األول من مرشوع القانون املايل....    

    
        اجللسة الثالثةاجللسة الثالثةاجللسة الثالثةاجللسة الثالثة: : : : ال ال ال ال عىل الساعة الثالثة بعد الزوعىل الساعة الثالثة بعد الزوعىل الساعة الثالثة بعد الزوعىل الساعة الثالثة بعد الزو

        اخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالث: : : : رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة  •
o مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية حسب اللجنمناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية حسب اللجنمناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية حسب اللجنمناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية حسب اللجن....    
o التصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع القانون املايلالتصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع القانون املايلالتصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع القانون املايلالتصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع القانون املايل....    
o التصويت عىل مرشوع القانون املايل برمتهالتصويت عىل مرشوع القانون املايل برمتهالتصويت عىل مرشوع القانون املايل برمتهالتصويت عىل مرشوع القانون املايل برمته....    
o تفسري التصويتتفسري التصويتتفسري التصويتتفسري التصويت....    
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اليت سريأسها السـيد حلسن بيجديكن  2012مايو  7ليوم  !ثنني  الشفهية املكتب عىل جدول أعامل جلسة األسـئz  صادقبعدها بعدها بعدها بعدها 
  .اخلليفة الثالث للرئيس والسـيد عبد امحليد كوسكوس كأمني للجلسة 

  

 Jaun Manuel"السيـد جـــون مانييـل كــرسـو رامــون  وافق املكتب عىل مقرتح توجيه دعوة اىل جمال العالقات اخلارجيةيف يف يف يف 
Corzo Ramon "جراء املشاورات الالزمة اجلارية وذ^ بعد إلز\رة بالد¢ خالل السـنة جملس الشـيوخ الكولوميب  رئيس

  .قصد حتديد موعد لهذه الز\رة
  

            .رئيس جملس الشـيوخ الفرنيس لز\رة املغرب إىلعىل توجيه دعوة مماثz  وافقكام كام كام كام 
        

  .اليت شلكها جملس النواب األردين مؤخرا جلنة اإلخوة األردنية املغربية    ذ^ اطلع املكتب عىل الحئةبعد بعد بعد بعد 
  

ا�ي األنظمة اإلسالمية و املنتدى العاملي الرابع حول األعامل  تلبية ا>عوة للمشاركة يف أشغال وافق املكتب عىل األخريويف ويف ويف ويف 
  ".روسـيا !حتادية"باكزان 2012ماي  18إىل  17 سـيعقد من

 


