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        200اجتماع المكتب رقم                                                                                         المستشارينمجلس  
    
        

        
            200200200200اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق قرارات قرارات قرارات قرارات 

        4444201201201201    ززززيو يو يو يو يول يول يول يول     21212121االثنني االثنني االثنني االثنني     ليومليومليومليوم
        

ا>كتور محمد الشـيخ بيد برئاسة رئيس ا2لس  ه أالسـبوعياج�ع 2014201420142014    زيو يول     21212121االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقدعقدعقدعقد
     وحضور أالعضاء السادة: هللا 
        اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،        ::::                فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل                    
        اخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيس            ::::                ضييلضييلضييلضييلمحمد ف محمد ف محمد ف محمد ف                 
        اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،        ::::                حلسن بيجديكن حلسن بيجديكن حلسن بيجديكن حلسن بيجديكن                         
        اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،        ::::                شـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبدا                        
        اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن                        
        حماســـــــبحماســـــــبحماســـــــبحماســـــــب        ::::                عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل            
        حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛        ::::                عبد املا` أفر_طعبد املا` أفر_طعبد املا` أفر_طعبد املا` أفر_ط                        
        أمـنيأمـنيأمـنيأمـني        ::::        عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح                        
        أمـنيأمـنيأمـنيأمـني        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                        
        ني.ني.ني.ني.أمـأمـأمـأمـ        ::::                اب الزغارياب الزغارياب الزغارياب الزغاريددددعععع                        

        
        حماسبحماسبحماسبحماسب        : : : :                 عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي        ::::        املعتذروناملعتذروناملعتذروناملعتذرون

                                        
        الصادرة عن nج�عالصادرة عن nج�عالصادرة عن nج�عالصادرة عن nج�عقرارات قرارات قرارات قرارات الالالال

        ::::برvمج معل ا2لس برvمج معل ا2لس برvمج معل ا2لس برvمج معل ا2لس     وووو    للحكومةللحكومةللحكومةللحكومة    مناقشة احلصيq املرحليةمناقشة احلصيq املرحليةمناقشة احلصيq املرحليةمناقشة احلصيq املرحلية
 يد رئيس احلكومة : يد رئيس احلكومة : يد رئيس احلكومة : يد رئيس احلكومة : ربجمة املشرتكة بني ا2لسني ملناقشة احلصيq املرحلية اليت قدxا السـ ربجمة املشرتكة بني ا2لسني ملناقشة احلصيq املرحلية اليت قدxا السـ ربجمة املشرتكة بني ا2لسني ملناقشة احلصيq املرحلية اليت قدxا السـ ربجمة املشرتكة بني ا2لسني ملناقشة احلصيq املرحلية اليت قدxا السـ الالالال -

        

    : : : :     2014201420142014يوليوز يوليوز يوليوز يوليوز     21212121االثنني االثنني االثنني االثنني  - - - - 
o  املرحلية لعمل qاملرحلية لعمل من الساعة الرابعة بعد الزوال ٕاىل السابعة مساء : جلسة مناقشة احلصي qاملرحلية لعمل من الساعة الرابعة بعد الزوال ٕاىل السابعة مساء : جلسة مناقشة احلصي qاملرحلية لعمل من الساعة الرابعة بعد الزوال ٕاىل السابعة مساء : جلسة مناقشة احلصي qمن الساعة الرابعة بعد الزوال ٕاىل السابعة مساء : جلسة مناقشة احلصي

    احلكومةاحلكومةاحلكومةاحلكومة
o .املناقشة qاملناقشة.ابتداء من الساعة العارشة ليال : مواص qاملناقشة.ابتداء من الساعة العارشة ليال : مواص qاملناقشة.ابتداء من الساعة العارشة ليال : مواص qابتداء من الساعة العارشة ليال : مواص    

        ::::    2014201420142014يوليوز يوليوز يوليوز يوليوز     22222222الثال�ء الثال�ء الثال�ء الثال�ء             - - - - 
o ءءءءعىل الساعة الواحدة بعد الزوال ندوة الرؤساعىل الساعة الواحدة بعد الزوال ندوة الرؤساعىل الساعة الواحدة بعد الزوال ندوة الرؤساعىل الساعة الواحدة بعد الزوال ندوة الرؤسا        
o .الشفهية qجلسة أالسـئ : nالشفهية.من الساعة الثانية بعد الزوال ٕاىل الرابعة زو qجلسة أالسـئ : nالشفهية.من الساعة الثانية بعد الزوال ٕاىل الرابعة زو qجلسة أالسـئ : nالشفهية.من الساعة الثانية بعد الزوال ٕاىل الرابعة زو qجلسة أالسـئ : nمن الساعة الثانية بعد الزوال ٕاىل الرابعة زو        
o .جلسة املصادقة عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة : nجلسة املصادقة عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة.ابتداء من الساعة الرابعة زو : nجلسة املصادقة عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة.ابتداء من الساعة الرابعة زو : nجلسة املصادقة عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة.ابتداء من الساعة الرابعة زو : nابتداء من الساعة الرابعة زو        
o .سـ�ع لرد السـيد رئيس احلكومةn : سـ�ع لرد السـيد رئيس احلكومة.ابتداء من الساعة العارشة ليالn : سـ�ع لرد السـيد رئيس احلكومة.ابتداء من الساعة العارشة ليالn : سـ�ع لرد السـيد رئيس احلكومة.ابتداء من الساعة العارشة ليالn : ابتداء من الساعة العارشة ليال        
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        ::::    2014201420142014يوليوز يوليوز يوليوز يوليوز     23232323أالربعاء أالربعاء أالربعاء أالربعاء         - - - - 
o املصادقة عىل �يق النصوص اجلاهزةعىل الساعة اعىل الساعة اعىل الساعة اعىل الساعة ا  : nاملصادقة عىل �يق النصوص اجلاهزةلثانية زو  : nاملصادقة عىل �يق النصوص اجلاهزةلثانية زو  : nاملصادقة عىل �يق النصوص اجلاهزةلثانية زو  : nلثانية زو    
o     .اختتام ا>ورة الترشيعية وتالوة برقية الوالء املو�ة لصاحب اجلال�.اختتام ا>ورة الترشيعية وتالوة برقية الوالء املو�ة لصاحب اجلال�.اختتام ا>ورة الترشيعية وتالوة برقية الوالء املو�ة لصاحب اجلال�.اختتام ا>ورة الترشيعية وتالوة برقية الوالء املو�ة لصاحب اجلال�    

        الترشيع :الترشيع :الترشيع :الترشيع :
ليوم الثال�ء ليوم الثال�ء ليوم الثال�ء ليوم الثال�ء     جلسة معومية مبارشة بعد حصة أالسـئq الشفهيةجلسة معومية مبارشة بعد حصة أالسـئq الشفهيةجلسة معومية مبارشة بعد حصة أالسـئq الشفهيةجلسة معومية مبارشة بعد حصة أالسـئq الشفهية    قرار بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة خاللقرار بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة خاللقرار بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة خاللقرار بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة خالل - - - - 

    ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوالابتداء من الساعة الثانية بعد الزوالابتداء من الساعة الثانية بعد الزوالابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال    2014201420142014يوليوز يوليوز يوليوز يوليوز     23232323    رشيعية أخرى يوم أالربعاءرشيعية أخرى يوم أالربعاءرشيعية أخرى يوم أالربعاءرشيعية أخرى يوم أالربعاءبرجمة جلسة ت برجمة جلسة ت برجمة جلسة ت برجمة جلسة ت مع مع مع مع     2014201420142014يوليوز يوليوز يوليوز يوليوز     21212121
    ويتعلق أالمر �لنصوص التالية :ويتعلق أالمر �لنصوص التالية :ويتعلق أالمر �لنصوص التالية :ويتعلق أالمر �لنصوص التالية :

يتعلق �ٔالمن والسالمة يف ا2الني النووي وإالشعاعي وٕ�حداث الواك� املغربية يتعلق �ٔالمن والسالمة يف ا2الني النووي وإالشعاعي وٕ�حداث الواك� املغربية يتعلق �ٔالمن والسالمة يف ا2الني النووي وإالشعاعي وٕ�حداث الواك� املغربية يتعلق �ٔالمن والسالمة يف ا2الني النووي وإالشعاعي وٕ�حداث الواك� املغربية     142.12142.12142.12142.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  ....1111

        لٔالمن والسالمة يف ا2الني النووي وإالشعاعي.لٔالمن والسالمة يف ا2الني النووي وإالشعاعي.لٔالمن والسالمة يف ا2الني النووي وإالشعاعي.لٔالمن والسالمة يف ا2الني النووي وإالشعاعي.

جامدى االٓخرة جامدى االٓخرة جامدى االٓخرة جامدى االٓخرة     4444الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف     2.14.2002.14.2002.14.2002.14.200يقيض �ملصادقة ىل املرسوم بقانون رمق يقيض �ملصادقة ىل املرسوم بقانون رمق يقيض �ملصادقة ىل املرسوم بقانون رمق يقيض �ملصادقة ىل املرسوم بقانون رمق     105.14105.14105.14105.14قانون رمق قانون رمق قانون رمق قانون رمق     مرشوعمرشوعمرشوعمرشوع ....2222

    30303030((((    1381138113811381من رجب من رجب من رجب من رجب     22222222بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي     1.61.4261.61.4261.61.4261.61.426) بنسخ الظهري الرشيف رمق ) بنسخ الظهري الرشيف رمق ) بنسخ الظهري الرشيف رمق ) بنسخ الظهري الرشيف رمق 2014201420142014أبريل أبريل أبريل أبريل     04040404((((    1435143514351435

    ) املتعلق بأحداث منطقة حرة مبيناء طنجة.) املتعلق بأحداث منطقة حرة مبيناء طنجة.) املتعلق بأحداث منطقة حرة مبيناء طنجة.) املتعلق بأحداث منطقة حرة مبيناء طنجة.1961196119611961ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب 

من ذي احلجة من ذي احلجة من ذي احلجة من ذي احلجة     23232323يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون امجلريك املوقعة �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون امجلريك املوقعة �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون امجلريك املوقعة �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون امجلريك املوقعة �لر�ط يف         11.1411.1411.1411.14        مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق     ....3333

    ....) بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية) بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية) بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية) بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية2013201320132013أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر    29292929((((1434143414341434

، ، ، ، ((((يوافق مبوجبه عىل مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العموميةيوافق مبوجبه عىل مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العموميةيوافق مبوجبه عىل مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العموميةيوافق مبوجبه عىل مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العمومية        10.1410.1410.1410.14        مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق     ....4444

) بني حكومة اململكة املغربية وحكومة ) بني حكومة اململكة املغربية وحكومة ) بني حكومة اململكة املغربية وحكومة ) بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 2013201320132013أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر    29292929((((1434143414341434من ذي احلجة من ذي احلجة من ذي احلجة من ذي احلجة     23232323املوقعة �لر�ط يف املوقعة �لر�ط يف املوقعة �لر�ط يف املوقعة �لر�ط يف 

    ....سعوديةسعوديةسعوديةسعوديةاململكة العربية ال اململكة العربية ال اململكة العربية ال اململكة العربية ال 

بني اململكة املغربية بني اململكة املغربية بني اململكة املغربية بني اململكة املغربية     2013201320132013يونيو يونيو يونيو يونيو     6666يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ببلغراد يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ببلغراد يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ببلغراد يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ببلغراد يف         02.1402.1402.1402.14        مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق     ....5555

    ....ومجهورية رصبيا بشأن تشجيع وحامية nست´رات عىل وجه التبادلومجهورية رصبيا بشأن تشجيع وحامية nست´رات عىل وجه التبادلومجهورية رصبيا بشأن تشجيع وحامية nست´رات عىل وجه التبادلومجهورية رصبيا بشأن تشجيع وحامية nست´رات عىل وجه التبادل

يوافق مبوجبه عىل االتفاق الثنايئ حول املساعدة املتباد� إالدارية يف ا2ال يوافق مبوجبه عىل االتفاق الثنايئ حول املساعدة املتباد� إالدارية يف ا2ال يوافق مبوجبه عىل االتفاق الثنايئ حول املساعدة املتباد� إالدارية يف ا2ال يوافق مبوجبه عىل االتفاق الثنايئ حول املساعدة املتباد� إالدارية يف ا2ال         14.1414.1414.1414.14    مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق     ....6666

    ....امجلهورية الغابويةامجلهورية الغابويةامجلهورية الغابويةامجلهورية الغابويةبني حكومة اململكة املغربية وحكومة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة     2013201320132013سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     5555امجلريك،املوقع �لر�ط يف امجلريك،املوقع �لر�ط يف امجلريك،املوقع �لر�ط يف امجلريك،املوقع �لر�ط يف 

بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة     2013201320132013سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     5555يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع �لر�ط يف         17.1417.1417.1417.14    مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق ....7777

    ....ا>خول جلوازات السفر العاديةا>خول جلوازات السفر العاديةا>خول جلوازات السفر العاديةا>خول جلوازات السفر العادية    املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية بشأن الغاء تأشرياتاملغربية وحكومة امجلهورية الغابونية بشأن الغاء تأشرياتاملغربية وحكومة امجلهورية الغابونية بشأن الغاء تأشرياتاملغربية وحكومة امجلهورية الغابونية بشأن الغاء تأشريات

يوافق مبوجبه عىل تعديل االتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية الهند لتفادي يوافق مبوجبه عىل تعديل االتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية الهند لتفادي يوافق مبوجبه عىل تعديل االتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية الهند لتفادي يوافق مبوجبه عىل تعديل االتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية الهند لتفادي         08.1408.1408.1408.14    مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق     ....8888

أغسطس أغسطس أغسطس أغسطس     8888الرضييب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل ا>خل، املوقع بنيودلهـي يف الرضييب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل ا>خل، املوقع بنيودلهـي يف الرضييب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل ا>خل، املوقع بنيودلهـي يف الرضييب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل ا>خل، املوقع بنيودلهـي يف     nزدواجnزدواجnزدواجnزدواج

2013201320132013....    

د وجحز د وجحز د وجحز د وجحز يوافق مبوجبه عىل اتفاقية جملس أورو� بشأن غسل أالموال وجتمييوافق مبوجبه عىل اتفاقية جملس أورو� بشأن غسل أالموال وجتمييوافق مبوجبه عىل اتفاقية جملس أورو� بشأن غسل أالموال وجتمييوافق مبوجبه عىل اتفاقية جملس أورو� بشأن غسل أالموال وجتمي        54.1354.1354.1354.13        مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق ....9999

    ....2005200520052005ماي ماي ماي ماي     16161616ومصادرة أالموال املتحصq من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاب،املوقعة بفارسوفيا يف ومصادرة أالموال املتحصq من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاب،املوقعة بفارسوفيا يف ومصادرة أالموال املتحصq من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاب،املوقعة بفارسوفيا يف ومصادرة أالموال املتحصq من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاب،املوقعة بفارسوفيا يف 

ٔالموال العربية "املعد�" ٔالموال العربية "املعد�" ٔالموال العربية "املعد�" ٔالموال العربية "املعد�" يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوحدة الست´ر رؤوس ايوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوحدة الست´ر رؤوس ايوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوحدة الست´ر رؤوس ايوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوحدة الست´ر رؤوس ا        118.13118.13118.13118.13        مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق     ....10101010

    ....2013201320132013يناير يناير يناير يناير     22222222املوقعة �لر_ض يف املوقعة �لر_ض يف املوقعة �لر_ض يف املوقعة �لر_ض يف 
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املتعلقة حبامية االٔشخاص املتعلقة حبامية االٔشخاص املتعلقة حبامية االٔشخاص املتعلقة حبامية االٔشخاص     108108108108يوافق مبوجبه عىل االتفاقية أالوروبية رمق يوافق مبوجبه عىل االتفاقية أالوروبية رمق يوافق مبوجبه عىل االتفاقية أالوروبية رمق يوافق مبوجبه عىل االتفاقية أالوروبية رمق         46.1346.1346.1346.13        مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق     ....11111111

    ....1981198119811981يناير يناير يناير يناير     28282828ة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص،املوقعة بسرتاسـبورغ يف ة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص،املوقعة بسرتاسـبورغ يف ة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص،املوقعة بسرتاسـبورغ يف ة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص،املوقعة بسرتاسـبورغ يف اÍاتيني جتاه املعاجلاÍاتيني جتاه املعاجلاÍاتيني جتاه املعاجلاÍاتيني جتاه املعاجل

يا يف يا يف يا يف يا يف يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون القضايئ يف املادة املدنية،املوقعة بربازيل يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون القضايئ يف املادة املدنية،املوقعة بربازيل يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون القضايئ يف املادة املدنية،املوقعة بربازيل يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون القضايئ يف املادة املدنية،املوقعة بربازيل         124.13124.13124.13124.13        مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق ....12121212

    ....بني اململكة املغربية وامجلهورية الفيدرالية للربازيلبني اململكة املغربية وامجلهورية الفيدرالية للربازيلبني اململكة املغربية وامجلهورية الفيدرالية للربازيلبني اململكة املغربية وامجلهورية الفيدرالية للربازيل    2013201320132013سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     18181818

بني اململكة بني اململكة بني اململكة بني اململكة     2013201320132013يونيو يونيو يونيو يونيو     6666يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة ببلغراد يف يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة ببلغراد يف يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة ببلغراد يف يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة ببلغراد يف         99.1399.1399.1399.13        مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق     ....13131313

    ....غربية ومجهورية رصبيا لتجنب nزدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا>خلغربية ومجهورية رصبيا لتجنب nزدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا>خلغربية ومجهورية رصبيا لتجنب nزدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا>خلغربية ومجهورية رصبيا لتجنب nزدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا>خلاملاملاملامل

بني حكومة بني حكومة بني حكومة بني حكومة     2013201320132013يونيو يونيو يونيو يونيو     6666يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ببلغراد يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ببلغراد يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ببلغراد يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ببلغراد يف         123.13123.13123.13123.13        مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق     ....14141414

ملغربية وحكومة مجهورية رصبيا بشأن ٕانشاء جلنة مشرتكة للتعاون التجاري وnقتصادي والعلمي ملغربية وحكومة مجهورية رصبيا بشأن ٕانشاء جلنة مشرتكة للتعاون التجاري وnقتصادي والعلمي ملغربية وحكومة مجهورية رصبيا بشأن ٕانشاء جلنة مشرتكة للتعاون التجاري وnقتصادي والعلمي ملغربية وحكومة مجهورية رصبيا بشأن ٕانشاء جلنة مشرتكة للتعاون التجاري وnقتصادي والعلمي اململكة ااململكة ااململكة ااململكة ا

    ....والتقينوالتقينوالتقينوالتقين

    مع ٕاماكنية ٕادراج نصوص ترشيعية أخرى يف حا� املصادقة علهيا من طرف اللجن اÓتصة ويتعلق أالمر بـ :مع ٕاماكنية ٕادراج نصوص ترشيعية أخرى يف حا� املصادقة علهيا من طرف اللجن اÓتصة ويتعلق أالمر بـ :مع ٕاماكنية ٕادراج نصوص ترشيعية أخرى يف حا� املصادقة علهيا من طرف اللجن اÓتصة ويتعلق أالمر بـ :مع ٕاماكنية ٕادراج نصوص ترشيعية أخرى يف حا� املصادقة علهيا من طرف اللجن اÓتصة ويتعلق أالمر بـ :

ذي احلجة ذي احلجة ذي احلجة ذي احلجة     4444الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف     45.45.45.451.691.691.691.69.يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق     90.1290.1290.1290.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  ....1111

        ....) يف شأن املكتب الوطين للصيد البحري) يف شأن املكتب الوطين للصيد البحري) يف شأن املكتب الوطين للصيد البحري) يف شأن املكتب الوطين للصيد البحري1969196919691969فرباير فرباير فرباير فرباير     21212121((((    1388138813881388

املتعلق املتعلق املتعلق املتعلق     15.9515.9515.9515.95من القانون رمق من القانون رمق من القانون رمق من القانون رمق     503503503503تنسخ وتعوض مبقتضاه أحاكم املادة تنسخ وتعوض مبقتضاه أحاكم املادة تنسخ وتعوض مبقتضاه أحاكم املادة تنسخ وتعوض مبقتضاه أحاكم املادة     134.12134.12134.12134.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  ....2222

    ....    مبدونة التجارةمبدونة التجارةمبدونة التجارةمبدونة التجارة

    ....�مجل�qمجل�qمجل�qمجلqاملتعلق ببيع السمك املتعلق ببيع السمك املتعلق ببيع السمك املتعلق ببيع السمك     14.0814.0814.0814.08مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  ....3333

املتعلق مبدونة املتعلق مبدونة املتعلق مبدونة املتعلق مبدونة     95.1595.1595.1595.15من القانون رمق من القانون رمق من القانون رمق من القانون رمق     546546546546مقرتح قانون يريم ٕاىل تغيري عنوان الكتاب اخلامس واملادة مقرتح قانون يريم ٕاىل تغيري عنوان الكتاب اخلامس واملادة مقرتح قانون يريم ٕاىل تغيري عنوان الكتاب اخلامس واملادة مقرتح قانون يريم ٕاىل تغيري عنوان الكتاب اخلامس واملادة  ....4444

غشت غشت غشت غشت     01010101املوافق ل (املوافق ل (املوافق ل (املوافق ل (    1417141714171417ول ول ول ول ربيع االٔ ربيع االٔ ربيع االٔ ربيع االٔ     15151515بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي     1.96.831.96.831.96.831.96.83التجارة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق التجارة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق التجارة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق التجارة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

1996199619961996....        

    لق بتسنيد أالصول.لق بتسنيد أالصول.لق بتسنيد أالصول.لق بتسنيد أالصول.املتعاملتعاملتعاملتع    33.0633.0633.0633.06بتغيري القانون رمق بتغيري القانون رمق بتغيري القانون رمق بتغيري القانون رمق     05.1405.1405.1405.14مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  ....5555

        أالسـئq الشفهية :أالسـئq الشفهية :أالسـئq الشفهية :أالسـئq الشفهية :

    ....2014201420142014يوليوز يوليوز يوليوز يوليوز     22222222املوافقة عىل جدول أعامل جلسة أالسـئq الشفهية ليوم الثال�ء املوافقة عىل جدول أعامل جلسة أالسـئq الشفهية ليوم الثال�ء املوافقة عىل جدول أعامل جلسة أالسـئq الشفهية ليوم الثال�ء املوافقة عىل جدول أعامل جلسة أالسـئq الشفهية ليوم الثال�ء  - - - - 

    رئاسة اجللسة : الشـيخ امحدو ادبدا.رئاسة اجللسة : الشـيخ امحدو ادبدا.رئاسة اجللسة : الشـيخ امحدو ادبدا.رئاسة اجللسة : الشـيخ امحدو ادبدا. •

    ٔامانة اجللسة : عداب الزغاري.ٔامانة اجللسة : عداب الزغاري.ٔامانة اجللسة : عداب الزغاري.ٔامانة اجللسة : عداب الزغاري. •

    ::::    العالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجية

    ائييل عىل غزة.ائييل عىل غزة.ائييل عىل غزة.ائييل عىل غزة.املوافقة عىل ٕاصدار بيان مشرتك مع جملس النواب حول العدوان إالرس املوافقة عىل ٕاصدار بيان مشرتك مع جملس النواب حول العدوان إالرس املوافقة عىل ٕاصدار بيان مشرتك مع جملس النواب حول العدوان إالرس املوافقة عىل ٕاصدار بيان مشرتك مع جملس النواب حول العدوان إالرس  - - - - 

املوافقة عىل املشاركة يف املؤمتر أالورويب لرؤساء الربملاvت وبرملاvت ا>ول املالحظة وا>ول اليت املوافقة عىل املشاركة يف املؤمتر أالورويب لرؤساء الربملاvت وبرملاvت ا>ول املالحظة وا>ول اليت املوافقة عىل املشاركة يف املؤمتر أالورويب لرؤساء الربملاvت وبرملاvت ا>ول املالحظة وا>ول اليت املوافقة عىل املشاركة يف املؤمتر أالورويب لرؤساء الربملاvت وبرملاvت ا>ول املالحظة وا>ول اليت  - - - - 

    ....2014201420142014شـتنرب شـتنرب شـتنرب شـتنرب     12121212    - - - - 11111111حصلت عىل وضع رشيك من أجل ا>ميقراطية.  أوسلو حصلت عىل وضع رشيك من أجل ا>ميقراطية.  أوسلو حصلت عىل وضع رشيك من أجل ا>ميقراطية.  أوسلو حصلت عىل وضع رشيك من أجل ا>ميقراطية.  أوسلو 
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    شؤون ٕادارية :شؤون ٕادارية :شؤون ٕادارية :شؤون ٕادارية :

دمع الفرق الربملانية دمع الفرق الربملانية دمع الفرق الربملانية دمع الفرق الربملانية     2020202015151515قرار بتضمني مرشوع املزيانية الفرعية 2لس املستشارين برمس سـنة قرار بتضمني مرشوع املزيانية الفرعية 2لس املستشارين برمس سـنة قرار بتضمني مرشوع املزيانية الفرعية 2لس املستشارين برمس سـنة قرار بتضمني مرشوع املزيانية الفرعية 2لس املستشارين برمس سـنة  - - - - 

    يف جمايل إاليواء والنقل.يف جمايل إاليواء والنقل.يف جمايل إاليواء والنقل.يف جمايل إاليواء والنقل.

        

        قضا_ لٕالطالعقضا_ لٕالطالعقضا_ لٕالطالعقضا_ لٕالطالع

        ا2لس ا>سـتوري :ا2لس ا>سـتوري :ا2لس ا>سـتوري :ا2لس ا>سـتوري :
بطريقة تسـيري اللجان النيابية لتقيص بطريقة تسـيري اللجان النيابية لتقيص بطريقة تسـيري اللجان النيابية لتقيص بطريقة تسـيري اللجان النيابية لتقيص املتعلق  85858585////13131313اÍي رصح مبوجبه مبطابقة القانون التنظميي رمق     940940940940////14141414    قرار رمق -

 ماعدا لفظة "فرق" الواردة يف مادته السادسة. احلقائق لæسـتوراحلقائق لæسـتوراحلقائق لæسـتوراحلقائق لæسـتور
�2لس nقتصادي وnج�عي والبييئ �2لس nقتصادي وnج�عي والبييئ �2لس nقتصادي وnج�عي والبييئ �2لس nقتصادي وnج�عي والبييئ املتعلق     182182182182////12121212اÍي رصح مبوجبه مبطابقة القانون التنظميي رمق  941941941941////14141414رار رمق ق - - - - 

        لæسـتور.لæسـتور.لæسـتور.لæسـتور.
        

        ا2لس أالعىل للحسا�ت :ا2لس أالعىل للحسا�ت :ا2لس أالعىل للحسا�ت :ا2لس أالعىل للحسا�ت :
العام العام العام العام     تقرير ا2لس أالعىل للحسا�ت حول تنفيذ قانون املالية والترصحي العام مبطابقة حسا�ت احملاسـبني الفردية للحسابتقرير ا2لس أالعىل للحسا�ت حول تنفيذ قانون املالية والترصحي العام مبطابقة حسا�ت احملاسـبني الفردية للحسابتقرير ا2لس أالعىل للحسا�ت حول تنفيذ قانون املالية والترصحي العام مبطابقة حسا�ت احملاسـبني الفردية للحسابتقرير ا2لس أالعىل للحسا�ت حول تنفيذ قانون املالية والترصحي العام مبطابقة حسا�ت احملاسـبني الفردية للحساب    - - - - 

        ....2011201120112011للمملكة برمس سـنة للمملكة برمس سـنة للمملكة برمس سـنة للمملكة برمس سـنة 
      

    


