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 209 اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارينمجلس  
 

 

 

 

    209اجامتع املكتب رمق قرارات 

 2410 نونرب 10الثنني اليوم 
 

 

 

برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا  ااجامتع 4102 نونرب 10 االثننيمكتب جملس املستشارين يوم  عقد

  وحضور الأعضاء السادة: 

  

 ؛اخلليفة الأول للرئيس :  فوزي بنعالل   

 خلليفة الثاين للرئيس؛ا :  محمد فضييل   

  اخلليفة الثالث للرئيس؛ :  حلسن بيجديكن   

 اخلليفة الرابع للرئيس، : و ادبداش يخ امحد   

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ : عبد الرحامن أأشن   

 حماســـــــب؛ :  لعابد اشكي   

 حماســــــب؛ : عبد املاكل أأفرايط   

 أأمـــــيـــن. : محمد عداب الزغاري   

 نــــــأأمـــي :  محيد كوسكوس   

     

  : املتغيبون

 حماســــــب؛ :  عادل املعطي   

 أأمـــني : عبد اللطيف أأبدوح   
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 القرارات الصادرة عن الاجامتع
 

 الترشيع :
حاةل النصوص الواردة عىل اجمللس من جملس النواب عىل اللجن اخملتصة قصد دراس  4102/419/10قرار رمق   :  هتابإ

  بني حكومة اململكة املغربية  4102ديسمرب  42يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة مبراكش يف  40.02مرشوع قانون رمق

 بلرضائب عىل ادلخل.وحكومة دوةل قطر بشأأن جتنب الازدواج الرضييب ومنع الهتريب الرضييب فامي يتعلق 

  اململكة بني حكومة  4102مارس  00املوقعة بلربط يف  النقل اجلوية يوافق مبوجبه عىل اتفاقي 21.02مرشوع قانون رمق

 املغربية وحكومة دوةل قطر.

  بني اململكة املغربية ومجهورية مايل  4102فرباير  41يف  االتفاقية املوقعة بباماكويوافق مبوجبه عىل  22.02مرشوع قانون رمق

 دان الرضائب عىل ادلخل.لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف مي

  بني حكومة  4102مارس  09يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول االإضايف لالتفاق املوقع بأأبيدجان يف  11.02مرشوع قانون رمق

 41املوقع بأأبيدجان يف  تشجيع وحامية الاستامثرات عىل وجه التبادلاململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار بشأأن 

 .4102فرباير 

  09املعمتدة بلقاهرة يف  تنظمي نقل البضائع عرب الطرق الربية بني ادلول العربيةيوافق مبوجبه عىل اتفاقية  42.02مرشوع قانون رمق 

 (.4104سبمترب  1) 0222من شوال 

  بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  4102فرباير  41يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بباماكو يف  22.02مرشوع قانون رمق

 .تشجيع وحامية الاستامثراتمجهورية مايل بشأأن 

  بتخويل همام والكء أأسواق امجلةل بمجلاعات احلرضية.مبثابة قانون متعلق  0.04.111مقرتح قانون يتعلق بتغيري الظهري الرشيف 

  مبجلس اجلالية املغربية بخلارجمقرتح قانون يتعلق. 

 بفتح مؤسسات الرعاية الاجامتعية وتدبريها.املتعلق  02.11ن يقيض بتعديل القانون رمق مقرتح قانو 

  2)الفرع مبحاربة العنف بجلامعات واملؤسسات التعلميية والأحياء اجلامعية مقرتح قانون يقيض بتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ يتعلق 

 مكرر(.

 مدونة ( مبثابة 0922أأكتوبر  9) 0292شوال  41بتارخي  0.22.229قانون رمق  مقرتح قانون يقيض بتعديل الظهري الرشيف مبثابة

 .امجلارك والرضائب غري املبارشة
 

 الأس ئةل الشفهية :
 : 4102/941/41قرار رمق 

 محمد للرئيس الس يد  الثايناليت سريأأسها اخلليفة  4102نونرب  00ة ليوم الثالاثء عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهي املوافقة

 كأمني للجلسة. محيد كوسكوسوالس يد  فضييل
 

 العالقات اخلارجية :

 : 4102/941/21قرار رمق 
 لهذه اللجنة يوم  الاجامتع التحضرييحلضور  اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية الأوروبيةوةهة لرئيس املعىل تلبية ادلعوة  املوافقة

 .بربوكس يل 4102نونرب  41
 

 شؤون برملانية :

 : 4102/941/12رار رمق ق

  حاةل ملف الس يد طار الفصل  احملمكة ادلس توريةعىل  املستشار عبد اجمليد املهايشاإ من دس تور اململكة  00يف اإ

 وذكل بعد التوصل برسالته اجلوابية.
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 طالعقضااي لالإ 

 

 

 

 القة اجمللس بملؤسسات ادلس توريةع
 نظام املعاشات املدنية. بشأأن 24.02 و 20.02 وعي قانونني رمقحول مرش  الاقتصادي والاجامتعي والبييئ رأأي اجمللس  -

 

 

 

 اللجن
اجامتع طارئ للجنيت اخلارجية واحلدود واملناطق احملتةل وادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات  فريق التجمع الوطين للأحرار لعقدطلب   -

 الأساس ية.

 
 

 العالقات اخلارجية 
، التابعة للجمعية اجامتع جلنة الشؤون الس ياس ية والأمن وحقوق االإنسانس املستشارين يف أأشغال حول مشاركة وفد عن جمل تقرير

 .بربوكس يلالربملانية لالحتاد من أأجل املتوسط، 

 
 

 

 


