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         818 اجتماع المكتب                                                                                                  المستشارينمجلس  
    

        
        888818181818اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 

        4444201201201201    مايمايمايماي    05050505االثنني االثنني االثنني االثنني 
        

        
        

وحضور أالعضاء ا:كتور محمد الشـيخ بيد هللا اج�عا برئاسة رئيس ا+لس  ماي 05االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقدعقدعقدعقد
     السادة: 

        اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،        ::::                محمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعالل            
        ين للرئيس،ين للرئيس،ين للرئيس،ين للرئيس،اخلليفة الثااخلليفة الثااخلليفة الثااخلليفة الثا        ::::                محمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيل                        
        اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،        : : : :                 حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                        
        اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛        : : : :                 عبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشن                        
        ــــب  ؛ــــب  ؛ــــب  ؛ــــب  ؛ــــحماســحماســحماســحماســ        ::::                عابد شكيـــــلعابد شكيـــــلعابد شكيـــــلعابد شكيـــــل                        
        ؛؛؛؛    حماســـــــبحماســـــــبحماســـــــبحماســـــــب        ::::                عبد املا^ أفر[طعبد املا^ أفر[طعبد املا^ أفر[طعبد املا^ أفر[ط            
        حماســــــب؛حماســــــب؛حماســــــب؛حماســــــب؛        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                        
        ،،،،أمـــــــــــنيأمـــــــــــنيأمـــــــــــنيأمـــــــــــني        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                        
                        أمـــــــــني.أمـــــــــني.أمـــــــــني.أمـــــــــني.        ::::                ف أبدوحف أبدوحف أبدوحف أبدوحعبد اللطيعبد اللطيعبد اللطيعبد اللطي                        

        
        

وردا عىل مقرتح تشكيل جلنة للتنسـيق بني جمليس النواب واملستشارين قرر املكتب  املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق، بعدبعدبعدبعد
يس عن فرق انتداب r اخلليفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل عن فرق أالغلبية والسـيد عبد الرحامن ٔاشن اخلليفة اخلامس للرئ 

 املعارضة لمتثيل ا+لس يف هذه اللجنة جبانب لك من النائب السـيد عبد اللطيف وهيب والنائب السـيد عبد اللطيف برحو مكمثلني
 اللجنة.يف هذه  +لس النواب

        
        

  ذ^ أحال املكتب عىل اللجنة ا�تصة مرشوع قانون جديد حمال من :ن السـيد رئيس احلكومة وهو : بعدبعدبعدبعد

    مدونة التغطية الصحية.مدونة التغطية الصحية.مدونة التغطية الصحية.مدونة التغطية الصحية.    مبثابة    65.0065.0065.0065.00    يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق    120.13120.13120.13120.13    انون رمقمرشوع ق •
        
        

  ٔاحال نصني جديدين توصل هبام ا+لس من جملس النواب وهام :كام كام كام كام 
لصادر بعد ترتيب االٓ�ر القانونية عىل القرار ا�+لس �قتصادي و�ج�عي والبييئ �+لس �قتصادي و�ج�عي والبييئ �+لس �قتصادي و�ج�عي والبييئ �+لس �قتصادي و�ج�عي والبييئ     املتعلق    128.12128.12128.12128.12    القانون التنظميي رمق ....1111

    ....14141414////932932932932    حتت عدد 2014يناير  30عن ا+لس ا:سـتوري بتارخي 
كام قانون �لزتامات والعقود قانون �لزتامات والعقود قانون �لزتامات والعقود قانون �لزتامات والعقود     من الظهري الرشيف املعترب مبثابة 2-1مقرتح قانون يريم ٕاىل تصحيح وتغيري وتمتمي الفصل  ....2222

    الصادر يف    1111- - - - 07070707- - - - 129129129129هري الرشيف رمق هري الرشيف رمق هري الرشيف رمق هري الرشيف رمق �لتبادل إاللكرتوين للمعطيات القانونية املنفذ �لظ �لتبادل إاللكرتوين للمعطيات القانونية املنفذ �لظ �لتبادل إاللكرتوين للمعطيات القانونية املنفذ �لظ �لتبادل إاللكرتوين للمعطيات القانونية املنفذ �لظ     املتعلق    53.0553.0553.0553.05    ٔاضافه القانون رمق
    . . . . 2007200720072007نونرب نونرب نونرب نونرب     30303030    املوافق لـ    1428142814281428ذي القعدة     19191919

        
        

أغسطس  12( 1331رمضان  09يمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  107.12107.12107.12107.12قرر املكتب ٕاحاª مرشوع قانون رمق بعدها بعدها بعدها بعدها 
  البييئ ٕالبداء الرٔاي فيه.عىل ا+لس �قتصادي و�ج�عي و  ) مبثابة قانون الزتامات والعقود1913
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        جانب آخر ٔاخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب �لنصوص الترشيعية التالية :من من من من 
    �لقضاء العسكري.�لقضاء العسكري.�لقضاء العسكري.�لقضاء العسكري.    يتعلق    108.13108.13108.13108.13    مرشوع قانون رمق ....1111
    اململكة املغربية ومجهورية رصبيا    بني    2013يونيو  6يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ببلغراد يف     02.1402.1402.1402.14    مرشوع قانون رمق ....2222

    بشأن تشجيع وحامية �ست¶رات عىل وجه التبادل.بشأن تشجيع وحامية �ست¶رات عىل وجه التبادل.بشأن تشجيع وحامية �ست¶رات عىل وجه التبادل.بشأن تشجيع وحامية �ست¶رات عىل وجه التبادل.
 23املوقعة �لر�ط يف مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العمومية) مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العمومية) مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العمومية) مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العمومية)     يوافق مبوجبه عىل    10.1410.1410.1410.14    مرشوع قانون رمق ....3333

    حكومة اململكة العربية السعودية.حكومة اململكة العربية السعودية.حكومة اململكة العربية السعودية.حكومة اململكة العربية السعودية.حكومة اململكة املغربية و حكومة اململكة املغربية و حكومة اململكة املغربية و حكومة اململكة املغربية و     ) بني2013أكتوبر  29( 1434من ذي احلجة 
 29( 1434من ذي احلجة  23املوقعة �لر�ط يف اتفاقية التعاون امجلريك اتفاقية التعاون امجلريك اتفاقية التعاون امجلريك اتفاقية التعاون امجلريك     يوافق مبوجبه عىل    11.1411.1411.1411.14    مرشوع قانون رمق ....4444

    حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية.حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية.حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية.حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية.    ) بني2013ٔاكتوبر 
االتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية الهند لتفادي �زدواج الرضييب االتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية الهند لتفادي �زدواج الرضييب االتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية الهند لتفادي �زدواج الرضييب االتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية الهند لتفادي �زدواج الرضييب   ليوافق مبوجبه عىل تعدي    08.1408.1408.1408.14    مرشوع قانون رمق ....5555

    .2013ٔاغسطس  8عىل ا:خل املوقع بنيودلهـي يف ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب 
    30.0930.0930.0930.09    بتنفيذ القانون رمق 2010غشت  24صادر يف     1.10.1501.10.1501.10.1501.10.150    مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق ....6666

    تقدم به ٔاعضاء الفريق احلريك�لرتبية البدنية والر[ضة. �لرتبية البدنية والر[ضة. �لرتبية البدنية والر[ضة. �لرتبية البدنية والر[ضة.     تعلقامل 
الصادر بتنفيذه الظهري �لرتبية البدنية والر[ضة �لرتبية البدنية والر[ضة �لرتبية البدنية والر[ضة �لرتبية البدنية والر[ضة     املتعلق    30.0930.0930.0930.09    مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي بعض مواد القانون رمق ....7777

التجمع الوطين تقدم به بعض نواب فريق     )2010ٔاغسطس  24( 1431من رمضان  13الصادر يف  1.10.150الرشيف 
  لٔالحرار.

اليت سرئاسها اخلليفة أالول  2014ماي  06مسـتوى آخر صادق ا+لس عىل جدول ٔاعامل جلسة أالسـئÆ الشفهية ليوم الثال�ء  عىلعىلعىلعىل
  للرئيس السـيد فوزي بنعالل والسـيد عبد اللطيف ٔابدوح Êٔمني للجلسة.

 

رئيس جملس املستشارين اليا�ين لÍكتور محمد الشـيخ بيد هللا لز[رة ها اليت وË حمور العالقات اخلارجية  رحب املكتب �:عوة  يفيفيفيف
  .خالل صيف هذه السـنة اليا�ن

  

 6و  5املكتب كذ^ بدعوة �حتاد الربملاين العريب حلضور ا:ورة الرابعة عرش للجنة التنفيذية لالحتاد واليت ستنعقد يويم ورحب ورحب ورحب ورحب 
  مبراكش. 2014يونيو 

        

  ترشـيح ممثلها لرئاسة الربملان العريب.ٕاعادة مع :دوª إالمارات العربية املتحدة املوافقة عىل طلب كتب امل  قرر نب آخراجمن من من من 
        
  

حول ٔاشغال اجللسة الرابعة من دور �نعقاد الثاين من الفصل الترشيعي أالول للربملان العريب املنعقد �لقاهرة تقرير املكتب عىل  اطلعاطلعاطلعاطلعو و و و 
   .2014ٔابريل  22 – 18ٔا[م 

  

        .2014أالخري وافق املكتب عىل تسديد حصة جملس املستشارين يف مزيانية الرابطة برمس سـنة  ويفويفويفويف
  
 


