اململكة املغربية
البرملان
مجلس املستشارين
لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية

حصيلة أشغال
لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
خالل الوالية التشريعية 2015 -2009

1

فهرس :
 -1الجداول املفصلة لتواريخ االجتماعات ومواضيعها خالل الوالية التشريعية 2015-2009

 -2الئحة النصوص املوافق عليها خالل الوالية التشريعية 2015-2009

 -3أسماء السادة أعضاء اللجنة خالل الوالية التشريعية 2015-2009

2

 -1الجداول املفصلة لتواريخ االجتماعات ومواضيعها
خالل الوالية التشريعية 2015-2009

3

حصيلة عمل لجنة الفالحة والشؤون اإلقتصادية
دورة أكتوبر2009
رقم
االجتماع

تاريخ االجتماع

موضوع االجتماع

املدة الزمنية

مالحظات

01

 الدراسة والبت في مشروع قانون رقم  28.07يتعلق بالسالمة الصحية للمنتجاتالغذائية في(-إطار قراءة ثانية) .وفي مشروع قانون رقم  14.08يتعلق ببيع السمك.

األربعاء  06يناير 2010

ساعة واحدة

 -التصويت باإلجماع.

02

الدراسة والبت في مشروع قانون رقم  05.06بتغيير وتتميم الفصل  32من الظهير الشريفرقم  1.57.187الصادر في  24من جمادى اآلخرة  12( 1383نوفمبر  )1963بسن نظام
أساس ي للتعاون املتبادل.

األربعاء  06يناير 2010

1ساعة و  40د

 -التصويت باإلجماع.

03

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:م.ش رقم  13.09يتعلق بالطاقات املتجددة.
م.ش رقن  16.09يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.
م.ش رقم  57.09تحدث بموجبه الشركة املسماة "الوكالة املغربية للطاقة الشمسية"
الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم  12.06يتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة
واالعتماد.

السبت  16يناير 2010

 8ساعات  10د

 -التصويت باإلجماع.

اإلثنين  18يناير 2010

ساعتين  15د

-التصويت باإلجماع.

04

4

حصيلة عمل لجنة الفالحة والشؤون االقتصادية (الفترة الفاصلة بين دورة أكتوبر  2009ودورة أبريل )2010
الرقم

املوضوع

التاريخ

مالحظات

عدد ساعات العمل

01

 دراسة مشروع قانون رقم  52.09يتعلقبإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء
البحرية.

اإلثنين  05أبريل 2010

 3ساعات  30دقيقة

بعد تقديم السيد الوزير ملشروع قانون رقم  52.09يتعلق
بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية األحياء البحرية.
تمت مناقشته من قبل السادة املستشارين ودراسة مواده  ،وتم
االتفاق على تشكيل لجنة فرعية تتكون من السادة املستشارين
عابد الشكايل ،مصطفى عكاشة و يوسف بنجلون وبعض أطر
الوزارة للخروج بصيغة نهائية لهذا املشروع القانون قصد عرضه
على التصويت في اللجنة

02

سير املوسم الفالحي الحالي ومخلفات
الفيضانات وتأثيرها على القطاع الفالحي.
دراسة مشروع قانون رقم  15.09يتعلق بتدابير
الحماية التجارية

اإلثنين  05أبريل 2010

 4ساعات

املوضوع :تقدم به كل من الفريق االستقاللي والفريق الدستوري.

الثالثاء  9مارس 2010

 3ساعات  30د

 عرض السيد الوزير. -املناقشة العامة.

04

دراسة مشروع قانون رقم  42.09يتمم بموجبه
القانون رقم  10.95املتعلق باملاء.
دراسة مشروع قانون رقم  40.09يتعلق
باملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
دراسة مواد مشروع قانون رقم  15.09يتعلق
بتدابير الحماية التجارية

األربعاء  10مارس 2010

ساعة  40دقيقة

 -التصويت باإلجماع.

الجمعة  19مارس 2010

 4ساعات  20دقيقة

الثالثاء  23مارس 2010

 5ساعات  15دقيقة

 عرض السيدة الوزيرة. املناقشة العامة. -دراسة املواد من املادة  1إلى املادة 39

03

05
06

5

حصيلة عمل لجنة الفالحة والشؤون االقتصادية
دورة أبريل 2010

عدد ساعات العمل

مالحظات

الرقم
01

 دراسة مشروع قانون رقم  52.09يتعلق بإحداثالوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية .في مشروع

اإلثنين  05أبريل 2010

 3ساعات  30دقيقة

بعد تقديم السيد الوزير ملشروع قانون رقم  52.09يتعلق بإحداث
الوكالة الوطنية لتنمية األحياء البحرية.
تمت مناقشته من قبل السادة املستشارين ودراسة مواده  ،وتم
االتفاق على تشكيل لجنة فرعية تتكون من السادة املستشارين عابد
الشكايل ،مصطفى عكاشة و يوسف بنجلون وبعض أطر الوزارة
للخروج بصيغة نهائية لهذا املشروع القانون قصد عرضه على
التصويت في اللجنة

02

دراسة مواد مشروع قانون رقم  40.09يتعلق باملكتب
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
دراسة مواد مشروع قانون رقم  15.09يتعلق بتدابير
الحماية التجارية.
دراسة مواد مشروع قانون رقم  15.09يتعلق بتدابير
الحماية التجارية.
التصويت والبت في مشروع قانون رقم  52.09يتعلق
بإحداث الوكالة الوطنية لتربية تنمية األحياء البحرية.
دراسة مشروع قانون رقم  18.09بمثابة النظام
األساس ي لغرف الصناعة التقليدية.

الخميس  15أبريل 2010

 4ساعات ونصف

03
04
05
06

املوضوع

التاريخ

مناقشة املواد من  1إلى .7

الثالثاء  04ماي 2010

 2ساعات و 40دقيقة

مناقشة املواد من املادة  40إلى .51

الثالثاء  11ماي 2010

 3ساعات و  40دقيقة

 إتمام دراسة املواد. -تشكيل لجينة تقنية.

الثالثاء  17ماي 2010

 40دقيقة

 -التصويت باإلجماع.

الثالثاء  17ماي 2010

 3ساعات  35دقيقة

 تقديم عرض السيد كاتب الدولة -املناقشة العامة.

6

جواب السيد كاتب الدولة.
07

دراسة مشروع قانون رقم  29.05يتعلق بحماية أنواع
النباتات والحيوانات املتوحشة ومراقبة اإلتجار فيها.

اإلثنين  24ماي 2010

ساعة  40دقيقة

08

دراسة مواد مشروع قانون رقم  18.09بمثابة النظام
األساس ي لغرف الصناعة التقليدية.

اإلثنين  31ماي 2010

 5ساعات  30دقيقة

09

دراسة مشروع قانون رقم  16.07بمثابة مدونة التجارة الثالثاء  8يونيو 2010

 التقديم. املناقشة العامة. جواب السيد املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربةالتصحر.

 30دقيقة

 -مناقشة املواد من املادة  1إلى .18

 -التصويت باإلجماع.

البحرية( .في إطار قراءة ثانية).
10

ساعة  30دقيقة

 -دراسة مشروع قانون رقم  19.07املتعلق بتنظيم الصيد الثالثاء  8يونيو 2010

 -التصويت باإلجماع.

البحري.
11

 30دقيقة

 -دراسة مشروع قانون رقم  22.07يتعلق باملناطق الثالثاء  8يونيو 2010

 -التصويت باإلجماع.

املحمية(.في إطار قراءة ثانية).
12

 3ساعات  30دقيقة

 -متابعة دراسة مواد مشروع قانون رقم  18.09بمثابة الثالثاء  8يونيو 2010

 -دراسة املواد من املادة  19إلى املادة 28

النظام األساس ي لغرف الصناعة التقليدية.
13

 4ساعات  40دقيقة

 -متابعة دراسة مواد مشروع قانون رقم  18.09بمثابة االثنين  14يونيو 2010

7

 إتمام دراسة املواد. -تشكيل لجنة تقنية للبت في التعديالت.

 عمر مكدر -عالل عزيوني -محمد عداب الزغاري – لطيفةالزيواني -إبراهيم الحب -ناجي فخاري -عبد الرحيم الرماح.

النظام األساس ي لغرف الصناعة التقليدية.
14

 5ساعات  30دقيقة

 دراسة مواد مشروع قانون رقم  40.09يتعلق باملكتب الثالثاء  15يونيو 2010الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

 إتمام دراسة املواد. تشكيل لجنة تقنية للبت في التعديالت. محمد بن الشايب -أبو بكر أعبيد -عبد الرحيم الزمزمي-عبدالرحيم العالفي-عبد السالم خيرات-خديجة غامري-

15

ساعة  50دقيقة

 -اجتماع اللجنة الفرعية للبت في التعديالت املقترحة الثالثاء  22يونيو 2010

 -لطيفة الزيواني -ناجي فخاري -عبد الرحيم العالفي -عبد الرحيم

بخصوص م.ق رقم  15.09يتعلق بتدابير الحماية
التجارية.
16

الرماح.

 -التصويت والبت في مشروع قانون رقم  15.09يتعلق الثالثاء  29يونيو 2010

ساعة ونصف

17

 تم التصويت على مشروع قانون رقم  15.09يتعلق بتدابيرالحماية التجارية كما عدلته اللجنة باإلجماع

بتدابير الحماية التجارية.

-

 -مناقشة التعديالت.

 2ساعات ونصف

اجتماع اللجينة الفرعية للبت في التعديالت املقترحة الثالثاء  29يونيو 2010
بخصوص مشروع قانون رقم  18.09بمثابة النظام

 مناقشة التعديالت : ابراهيم الحب  ،عذاب الزغاري ،ناجي فخاري ،لطيفة الزواني،عمر ادخيل ،عالل العزيوي ،املعطي بنقدور ،عمر املكدر

األساس ي لغرف الصناعة التقليدية

باالضافة إلى أطر من وزارة الصناعة التقليدية.
8

اجتماع اللجينة الفرعية للبت في التعديالت املقترحة الثالثاء  06يوليوز2010

18

-

19

 -التصويت والبت في مشروع قانون رقم  18.09بمثابة األربعاء  07يوليوز 2010

 4ساعات

بخصوص مشروع قانون رقم  18.09بمثابة النظام

 مناقشة التعديالت : ابراهيم الحب  ،عذاب الزغاري ،ناجي فخاري ،لطيفة الزواني،عمر ادخيل ،عالل العزيوي ،املعطي بنقدور ،عمر املكدر

األساس ي لغرف الصناعة التقليدية

باإلضافة إلى أطر من وزارة الصناعة التقليدية.
ساعة ونصف

النظام األساس ي لغرف الصناعة التقليدية
20

 التصويت باإلجماع على مواد مشروع قانون رقم  18.09كماعدلته اللجنة.

 3ساعات  30دقيقة

 -مشروع قانون رقم  40.09يتعلق باملكتب الوطني للكهرباء األربعاء 22شتنبر 2010

 اجتماع اللجينة التقنية.تم االتفاق بين الطاقم اإلداري لوزارة الطاقة وأعضاء اللجنة

واملاء الصالح للشرب.

الفرعية على أن تستقبل السيدة الوزيرة ممثلي النقابات.
21

 3ساعات  20دقيقة

 مشروع قانون رقم  31.08يقض ي بتحديد تدابير لحماية األربعاء  29شتنبر 2010املستهلك.

 التقديم – املناقشة العامة-جواب السيد الوزير -دراسة املواد. االتفاق على تشكيل لجينة تقنية. عبد الرحيم الزمزمي -عبد الرحيم الرماح -امبارك النفاوي-محمد بن الشايب -حسن عكاشه -عبد الفتاح عمار – عبد
الرحيم العالفي

22

 30دقيقة

 -اجتماع اللجنة الفرعية واملخصص لتدارس التعديالت الثالثاء  12أكتوبر 2010

9

 -تم تأجيل اإلجتماع بناء على طلب الفريق الفدرالي للوحدة

املتعلقة بمشروع قانون رقم  40.09يتعلق باملكتب

والديمقراطية.

الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

10

حصيلة عمل لجنة الفالحة والشؤون االقتصادية
دورة أكتوبر 2010

الرقم
01

املوضوع
 -مشروع قانون  14.08يتعلق ببيع السمك بالجملة.

التاريخ

عدد ساعات العمل

مالحظات

الجمعة  26نونبر 2010

ساعتان

تمت املوافقة باإلجماع على مشروع القانون رقم  14.08يتعلق

الجمعة  26نونبر 2010

 3ساعات  20دقيقة

ببيع السمك بالجملة كما تم تعديله ،وقد همت التعديالت املواد
التالية. 34-33-32-29-28-27-12-11-10-9-8-6-5-4 :
02

-

مشروع قانون رقم  52.09يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية

 -التصويت باإلجماع

لتنمية تربية األحياء البحرية .قراءة ثانية
03

دراسة مواد مشروع قانون رقم  14.08يتعلق ببيع السمك

الجمعة  26نونبر 2010

ساعتان و  15دقيقة

بالجملة.

 تمت املوافقة باإلجماع على مشروع القانون رقم 14.08يتعلق ببيع السمك بالجملة كما تم تعديله ،وقد همت
التعديالت املواد التالية-29-28-27-12-11-10-9-8-6-5-4 :
. 34-33-32

04

دراسة مشروع قانون رقم  07.10يغير ويتمم بموجبه الظهير

الخميس  02دجنبر 2010
11

ساعتان

 -التصويت باإلجماع

الشريف الصادر في  12من شعبان  11( 1340أبريل )1922
بشأن الصيد في املياه البرية.
05

مشروع قانون رقم  24.10يقض ي بتغيير وتتميم القانون رقم

الجمعة  14يناير 2011

 3ساعات و  20دقيقة

 5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة

-

تمت الدراسة والتصويت على مشروع القانون باإلجماع
وبدون تعديل.

وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة
وشركة املحاصة
06

 -دراسة مشروع قانون رقم  45.09يقض ي بنسخ الظهير

الجمعة  14يناير 2011

  3ساعات و 20دقيقة

الشريف الصادر في  16من ربيع الثاني  13( 1374دجنبر
 )1954بشأن ثمن الكهرباء

12

 تمت الدراسة والتصويت على مشروع القانون باإلجماعوبدون تعديل.

حصيلة عمل لجنة الفالحة والشؤون االقتصادية
دورة أبريل 2011

الرقم
01

املوضوع

التاريخ

عدد ساعات العمل

دراسة مشروع قانون رقم  07.10يغير ويتمم بموجبه

الثالثاء 07يونيو 2011

ساعة ونصف

الظهير الشريف الصادر في  12من شعبان 11( 1340

مالحظات
تمت الدراسة والتصويت على مشروع القانون في إطار قراءة ثانية
باإلجماع وبدون تعديل.

أبريل  )1922بشأن الصيد في املياه البرية (قراءة ثانية)
02

دراسة مشروع قانون رقم  29.05يتعلق بحماية أنواع

ساعة واحدة و  15دقيقة

الثالثاء 07يونيو 2011

النباتات والحيوانات املتوحشة ومراقبة اإلتجار

تمت الدراسة والتصويت على مشروع القانون في إطار قراءة ثانية
باإلجماع وبدون تعديل

فيها(قراءة ثانية)
03

 -دراسة مشروع قانون رقم  18.09بمثابة النظام

ساعة واحدة

الثالثاء 07يونيو 2011

األساس ي لغرف الصناعة التقليدية في اطار قراءة

تمت الدراسة والتصويت على مشروع القانون في إطار قراءة ثانية
باإلجماع وبدون تعديل

ثانية
04

 دراسة ملشروع قانون رقم  47-09يتعلق بالنجاعةالطاقية

ساعتان

الثالثاء 07يونيو 2011
13

تمت الدراسة والتصويت على مشروع القانون باإلجماع وبدون
تعديل.

05

 -دراسة مشروع قانون رقم  39.10يتعلق بالتجميع

الخميس  16يونيو 2011

ساعة و 45دقيقة

تمت الدراسة والتصويت على مشروع القانون باإلجماع وبدون
تعديل.

ساعتان و  15دقيقة

تمت الدراسة والتصويت على مشروع القانون باإلجماع وبدون
تعديل.

ساعتان

تمت الدراسة والتصويت على مشروع القانون باإلجماع وبدون
تعديل.

الفالحي
06

 -دراسة مشروع قانون رقم  38.10يتعلق بالهيئات بين

الخميس  16يونيو 2011

املهنية للفالحة والصيد البحري .
07

 -مشـروع قان ـون رقم  24-09يتعلق بسالمة املنتوجات

الجمعة  8يوليوز 2011

والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9
رمضان  12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون
االلتزامات والعقود
08

 دراسة مشروع قانون رقم  32.10يتمم بموجبه القانونرقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة .

الجمعة  8يوليوز 2011

ساعتان

14

خصص هذا االجتماع لدراسة مشروع قانون رقم  32.10يتمم
بموجبه القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة ،وقد تم البت و
التصويت على املشروع ( كما أحيل من مجلس النواب) باإلجماع
وبدون تعديل

حصيلة عمل لجنة الفالحة والشؤون االقتصادية
)دورة أبريل )2012

الرقم
1

املوضوع
مشروع قانون رقم  03-12يتعلق بالهيئات بين املهنية للفالحة

تاريخ انعقاد االجتماع

عدد االجتماعات

 29ماي 2012

1

عدد ساعات العمل
 30دقيقة

والصيد البحري.
2

مشروع قانون رقم  04-12يتعلق بالتجميع الفالحي.

3

مشروع امليزانية الفرعية لوزارة السياحة برسم السنة املالية

مالحظات
البت والتصويت على مشروع
القانون

 29ماي 2012

1

 30دقيقة

االثنين  23أبريل 2012

1

04ساعات و20دقيقة

البت والتصويت على مشروع
القانون

.2012
4

مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الصناعة التقليدية برسنم السنة

1

الخميس  19أبريل 2012

 03ساعات و 15دقيقة

املالية .2012
5

1

مشروع امليزانية الفرعية لقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات  18أبريل 2012

 05و 10دقيقة

الحديثة برسم السنة املالية 2012.
6

مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

1

 02ماي 2012
15

 03ساعات و 25دقيقة

برسم السنة املالية2012.
7

مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية السامية للمياه والغابات

1

 23أبريل 2012

04ساعات و 10دقائق

ومحاربة التصحر برسم السنة املالية .2012
8

1

مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين في الخارج  18أبريل 2012

 03ساعات و 20دقيقة

برسم السنة املالية .2012
9

مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التشغيل والتكوين املنهي برسم

1

 3ماي 2012

 04ساعات و 35دقيقة

السنة املالية .2012
10

مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري.

 20أبريل 2012

1

 07ساعات و  30دقيقة

11

التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن

 08ماي 2012

1

ساعة و 10دقائق.

اختصاص اللجنة
12

زيارة ميدانية إلقليم خريبكة

 28-27يونيو 2012

16

حصيلة عمل لجنة الفالحة والشؤون االقتصادية
دورة أكتوبر 2012

15

05

ساعتان ونصف

اإلجماع

05

ساعتان ونصف

اإلجماع

10

ساعتان ونصف

تم التصويت على
مشروع القانون
باإلجماع

الرقم

املوضوع

01

دراسة مشروع قانون رقم  05 58.12نونبر 2012
يقض ي بإحداث املكتب الوطني
لالستشارة الفالحية.

20

02

دراسة مشروع قانون رقم  05 39.12نونبر 2012
البيولوجي
باإلنتاج
يتعلق
للمنتوجات الفالحية واملائية.
دراسة مشروع قانون رقم  15 38.12يناير2013
يتعلق بالنظام األساس ي لغرف
التجارة والصناعة والخدمات

20

15

27

17

03

التاريخ

عدد الحضور

األعضاء

املالحظون

ساعات العمل

17

نتيجة التصويت

مالحظات

حصيلة عمل لجنة الفالحة والشؤون االقتصادية
دورة أبريل 2013
ر.ت
1
2

املوضوع

التاريخ

عدد الحضور

مشروع قانون رقم  112.12يتعلق
بالتعاونيات.
مشروع قانون رقم  61.12يقض ي بتغيير
وتتميم القانون رقم  31.86املتعلق
بإحداث املؤسسة املستقلة ملراقبة
وتنسيق أعمال التصدير.

األعضاء

املالحظون

 19يونيو 2013

06

04

02

 18يونيو 2013

19

16

03

18

املدة الزمنية
خمس ساعات
ساعة و 30دقيقة

نتيجة التصويت
اإلجماع
اإلجماع

مالحظات

حصيلة عمل لجنــــــة الفالحة والشؤون االقتصادية
دورة أكتوبر 2013

التاريخ

عدد الحضور

األعضاء

املالحظون

املدة الزمنية

1

 -دراسة مشروع امليزانية الفرعية لقطاع التشغيل.

 13دجنبر 2013

18

9

9

 6ساعات و 15دقيقة

2

 -دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة السياحة.

 4دجنبر 2013

19

11

8

 6ساعات و 30دقيقة

3

 دراسة مشروع قانون رقم  57.12يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9رمضان  12( 1331أغسطس  )1913املتعلق بالتحفيظ العقاري.

 6دجنبر 2013

10

8

2

ساعة واحدة

4

-دراسة مشروع امليزانية الفرعية لقطاعي الفالحة والصيد البحري.

 6دجنبر 2013

10

8

2

 7ساعات و 20دقيقة

5

 دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصادالرقمي.
 دراسة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة املكلفة باملقاوالت الصغرى وإدماجالقطاع غير املنظم.

االثنين  9دجنبر 2013

21

9

12

 5ساعات و 30دقيقة

الرقم

املوضوع

19

6

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة بالتجارة الخارجية.

 10دجنبر 2013

19

13

6

3

7

 دراسة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤونالهجرة.

 11دجنبر 2013

15

10

5

 5ساعات و 30دقيقة

8

 دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربةالتصحر.
 دراسة مشروع امليزانية الفرية لوزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعيوالتضامني

 12دجنبر 2013

12

8

4

 5ساعات و 45دقيقة

 16دجنبر 2013

22

14

8

 4ساعات و 30دقيقة

9

20

حصيلة عمل لجنــــــة الفالحة والشؤون االقتصادية
بين دورتي أكتوبر  2013وأبريل 2014

الرقم

مالحظات حول االجتماع

املوضوع

عدد ساعات العمل

تاريخ الالجتماع

1

 موضوع تكريس الحقوق األساسية لألجراء واملوظفين في العملوالنهوض بالحماية اإلجتماعية.
 مشروع قانون رقم  80.13يقض ي بتغيير وتتميم القانون رقم 01.07القاض ي بسن إجراءات خاصة تتعلق باإلقامات العقارية لإلنعاش
السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم  61.00بمثابة النظام األساس ي
للمؤسسات السياحية.
 دراسة املواضيع التالية  :دعم الصناعة التقليدية ،القانونالتنظيمي للحرفيين ،التغطية الصحية واالجتماعية و إنقاذ الحرف
املهددة باإلنقراض
 مشروع مرسوم بقانون رقم  2.14.200بنسخ الظهير الشريف رقم 1.61.426الصادر في  22من رجب  30( 1381ديسمبر  )1961املتعلق
بإحداث منطقة حرة بطنجة.

 3ساعات و  30دقيقة

 06فبراير 2014

-

ساعتين و  15دقيقة

 06فبراير 2014

 -صوتت عليه اللجنة كما أحيل من مجلس النواب باإلجماع وبدون

 5ساعات

 19مارس 2014

-

ساعة و  45دقيقة

 31مارس 2014

صوتت عليه اللجنة كما أحيل من مجلس النواب باإلجماع وبدون تعديل

5

 مشروع قانون رقم  60.12يقض ي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوضباألعمال اإلجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفالحة والصيد البحري
–قطاع الفالحة-
 -مشروع قانون رقم  62.12املتعلق بتنظيم مهنة املستشار الفالحي.

ساعة ونصف

الخميس  10أبريل 2014

 -صوتت عليه اللجنة كما أحيل من مجلس النواب باإلجماع وبدون

ساعتين

الخميس  10أبريل 2014

2

3

4

6

تعديل

تعديل.

21

 -صوتت عليه اللجنة باالجماع وبدون تعديل

7

مشروع قانون رقم  15.12يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير
املصرح به وغير املنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة
قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال  23( 1393نونبر )1973
املتعلق بتنظيم الصيد البحري.

الخميس  10أبريل 2014

ساعتين

 صوتت عليه اللجنة كما أحيل من مجلس النواب باإلجماع وبدونتعديل

22

حصيلة عمل لجنــــــة الفالحة والشؤون االقتصادية

خالل دورة أبريل 2014
املوضوع

الرقم
1

 -مشروع قانون رقم  133.13املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي

2

 -موضوع السياحة الداخلية

3

 مشروع قانون رقم  105.14الذي يقض ي باملصادقة على املرسومبقانون رقم  2.14.200املتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة.

4

 -دراسة موضوع املبادالت التجارية.

5

 -مناقشة وضعية املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

6

دراسة مشروع قانون رقم  142.12يتعلق باألمن والسالمة في املجالين
النووي واإلشعاعي وبإحداث الوكالة املغربية لألمن والسالمة في املجالين
النووي واإلشعاعي .
دراسة مقترح قانون يقض ي بتغيير وتتميم القانون رقم  14.08املتعلق
ببيع السمك بالجملة.
دراسة مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس واملادة
 546من القانون رقم  95.15املتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه

7
8

مالحظات حول االجتماع

عدد ساعات العمل

تاريخ الالجتماع

ساعة واحدة

الثالثاء  01يوليوز 2014

 -صوتت عليه اللجنة باإلجماع وبدون تعديل.

 4ساعات

األربعاء  09يوليوز 2014

-

الثالثاء  15يوليوز  2014صوتت عليه اللجنة كما أحيل من مجلس النواب باإلجماع وبدون تعديل

نصف ساعة
ساعتان و  45دقيقة

الثالثاء  15يوليوز 2014

-

 3ساعات

األربعاء  16يوليوز 2014

-

ساعة ونصف

األربعاء  16يوليوز 2014

 صوتت عليه اللجنة كما أحيل من مجلس النواب باإلجماع وبدونتعديل

 30دقيقة

اإلثنين  21يوليوز  2014صوتت عليه اللجنة كما أحيل من مجلس النواب باإلجماع وبدون تعديل

 30دقيقة

اإلثنين  21يوليوز  2014صوتت عليه اللجنة كما أحيل من مجلس النواب باإلجماع وبدون تعديل

23

9

10

الظهير الشريف رقم  1.96.83بتاريخ  15ربيع األول  1417املوافق لـ (01
غشت .)1996
دراسة مشروع قانون رقم  90.12يقض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف
رقم  1.69.45الصادر في  4ذي الحجة  21( 1388فبراير  )1969في شأن
املكتب الوطني للصيد البحري.
دراسة مشروع قانون رقم  134.12تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام املادة
 503من القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة.

 30دقيقة

اإلثنين  21يوليوز  2014صوتت عليه اللجنة كما أحيل من مجلس النواب باإلجماع وبدون تعديل

 30دقيقة

اإلثنين  21يوليوز  2014صوتت عليه اللجنة كما أحيل من مجلس النواب باإلجماع وبدون تعديل

24

حصيلة عمل لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
دورة أكتوبر 2014
تاريخ االجتماع

عدد
الحضور

األعضاء

املالحظون

املدة الزمنية

املالحظات

1

دراسة مشروع قانون رقم  112.12يتعلق
بالتعاونيات

الخميس  16أكتوبر 2014

13

09

03

ساعة و  15دقيقة

وافقت اللجنة باإلجماع وبدون تعديل على
مشروع القانون في إطار قراءة ثانية

2

اجتماع مخصص لتشكيل لجنة فرعية
ووضع برنامج عمل للقيام بمهمة استطالعية
لسد الوحدة بإقليم تاونات
دراسة مشروع قانون رقم  23.13بتغيير
وتتميم القانون رقم  17.97يتعلق بحماية
امللكية الصناعية.
القيام بمهمة استطالعية لسد الوحدة بإقليم
تاونات.

الخميس  16أكتوبر 2014

13

09

03

ساعتان و  45دقيقة

تم تشكيل اللجنة وتحديد يومي  23و 24
أكتوبر  2014للقيام باملهمة االستطالعية.

الثالثاء  21أكتوبر 2014

08

05

03

ساعتان و  30دقيقة

الدراسة والتصويت على مشروع القانون
باإلجماع وبدون تعديل.

 23و  24أكتوبر 2014

09

09

09

يومان

5

دراسة مشروع قانون رقم  60.12يقض ي
بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال
اإلجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفالحة
والصيد البحري–قطاع الفالحة.-

الجمعة  12دجنبر 2014

38

21

17

 45دقيقة

قيام اللجنة الفرعية املؤقتة واملكلفة باملهمة
االستطالعية بزيارة لسد الوحدة طبقا
ألحكام املادة  59من النظام الداخلي ملجلس
املستشارين.
وافقت اللجنة على مشروع القانون في إطار
قراءة ثانية .باإلجماع وبدون تعديل مع
تحفظ صوت واحد.

الرقم

3

4

املوضوع

25

حصيلة عمل لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
– مناقشة القانون املالي برسم سنة – 2015
عدد الحضور

عدد األعضاء

عدد املالحظين

املدة الزمنية

1

* مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد 2014/12/12
البحري.

38

21

 17مع اعتذار  03أعضاء.

 5ساعات

2

* مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التجارة والصناعة
واالستثمار واالقتصاد الرقمي
* مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الطاقة واملعادن
واملاء.
(قطاعي الطاقة واملعادن و املاء)
* مشروع امليزانية الفرعية لوزارة السياحة.

2014/12/10

15

11

 04مع اعتذار عضوين

 3ساعات و  30دقيقة

2014/12/13

15

11

 04مع اعتذار عضوين

 4ساعات و  50دقيقة

2014/12/11

18

13

 05مع اعتذار  03أعضاء

 5ساعات و  15دقيقة

5

2014/12/10

2014
التقليدية
الصناعة/12/
* مشروع امليزانية الفرعية لوزارة 10
واالقتصاد االجتماعي والتضامني.
2014/12/08
* مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة املكلفة
بالتجارة الخارجية.
* مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى وزير 2014/12/04
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة –املكلفة بالبيئة-
* مشروع امليزانية للمندوبية السامية للمياه والغابات 2014/12/08
ومحاربة التصحر.

17

11

 06مع اعتذار عضوين

 3ساعات و  30دقيقة

23

12

11

 4ساعات و  50دقيقة

11

08

 03مع اعتذار عضوين

 3ساعات و  30دقيقة

13

08

05

الرقم
الترتيبي

3

4

6
7
8

املوضوع

تاريخ
االجتماع

26

ساعتان و  45دقيقة

مالحظات

حصيلة عمل لجنة الفالحة والشؤون االقتصادية

(الفترة الفاصلة بين دورة أكتوبر  2014و دورة أبريل)2015

التاريخ

عدد ساعات العمل

مالحظات

الرقم

املوضوع

01

مشروع قانون رقم  54.14يقض ي بتغييـر وتتميم
الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226
الصادر في  14من ربيع األول  5( 1383أغسطس
 )1963بإحداث املكتب الوطني للكهرباء واملادة  5من
القانون رقم  40.09املتعلق باملكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب  02(.مواد)

10فبراير 2015

ساعة واحدة

تم تقديم مشروع قانون من طرف السيد وزير الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة ،مع تأجيل املناقشة إلى موعد الحق بطلب من أغلبية السادة
املستشارين الحاضرين

02

مشروع قانون رقم  33.13يتعلق باملناجم  122( .مادة)

10فبراير 2015

ساعة واحدة

تم تقديم مشروع قانون من طرف السيد وزير الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة ،مع تأجيل املناقشة إلى موعد الحق بطلب من أغلبية السادة
املستشارين الحاضرين
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حصيلة عمل لجنة الفالحة والقطاعات االنتاجية
خالل دورة أبريل2015

الرقم

املوضوع

عدد ساعات
العمل

التاريخ

1

مشروع قانون رقم  54.14يقض ي بتغييـر وتتميم الفصل الثاني من الظهير
الشريف رقم  1.63.226الصادر في  14من ربيع األول  5( 1383أغسطس
 )1963بإحداث املكتب الوطني للكهرباء واملادة  5من القانون رقم 40.09
املتعلق باملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  02(.مواد)

ساعتان

 9يونيو 2015

صوتت عليه اللجنة كما أحيل من مجلس النواب باإلجماع وبدون تعديل

2

مشروع قانون رقم  33.13يتعلق باملناجم  122( .مادة)

 3ساعات

 9يونيو 2015

صوتت عليه اللجنة باإلجماع وبدون تعديل

3

مشروع قانون رقم  81.12يتعلق بالساحل

ساعتان

 16يونيو 2015

صوتت عليه اللجنة باإلجماع وبدون تعديل

4

دراسة موضوع "مدى احترام الشروط البيئية في برامج التنمية الترابية"

ساعة ونصف

16يونيو 2015

تدارست اللجنة هذا املوضوع برئاسة السيد عبد السالم بلقشور رئيس للجنة ،وبحضور

ونصف

مالحظات

 15يونيو 2015

السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة
بالبيئة.
وجاء هذا االجتماع بناءا على طلب مقدم من طرف رئيس مجلس املستشارين ،وذلك في
إطار التحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسة العمومية املتعلقة بالحكامة الترابية
ومتطلبات التنمية املزمع عقدها من طرف املجلس.
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5

مشروع قانون رقم  130.12يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في  12منساعة ونصف

شعبان  11 ( 1340أبريل  )1922بشأن الصيد في املياه البرية.

 15يولي ـ ـ ــوز 2015
 21يوليوز 2015

صوتت عليه اللجنة باإلجماع وبدون تعديل

( 09مواد)

6

مشروع قانون رقم  35.13يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال
االجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغابات.
( 25مادة)

7

مشروع قانون رقم  80.14يتعلق باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء
السياحي األخرى (59مادة)

ساعتان

 15يولي ـ ـ ــوز 2015
 21يوليوز 2015

ساعتان

 21يوليوز 2015

ونصف

29

صوتت عليه اللجنة باإلجماع معدال

صوتت عليه اللجنة باإلجماع وبدون تعديل

 -2الئحة النصوص املوافق عليها
خالل الوالية التشريعية 2015-2009

30

النصوص املوافق عليها
خالل الوالية التشريعية 2015-2009

 .1مشروع قانون رقم  05.06بتغيير وتتميم الفصل  32من الظهير الشريف رقم  1.57.187الصادر في  24من جمادى اآلخرة  12( 1383نوفمبر
 )1963بسن نظام أساس ي للتعاون املتبادل
 .2مشروع قانون رقم  28.07يتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
 .3مشروع قانون رقم  12.06يتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة واالعتماد
 .4مشروع قانون رقم  13.09يتعلق بالطاقات املتجددة
 .5مشروع قانون رقم  16.09يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية
 .6مشروع قانون رقم  57.09تحدث بموجبه الشركة املسماة "الوكالة املغربية للطاقة الشمسية" « Moroccan Agency For Solar Energy
 .7مشروع قانون رقم  42.09يتمم بموجبه القانون رقم  10.95املتعلق باملاء
 .8مشروع قانون رقم  52.09يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية
 .9مشروع قانون رقم  16.07يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بتاريخ  28من جمادى الثانيـة  31( 1337مارس  )1919بمثابة مدونة التجارة
البحرية
 .10مشروع قانون رقم  19.07يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال  23( 1393نوفمبر
 )1973املتعلق بتنظيم الصيد البحري.
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 .11مشروع قانون رقم  22.07يتعلق باملناطق املحمية
 .12مشروع قانون رقم  15.09يتعلق بتدابير الحماية التجارية.
 .13مشروع قانون رقم  18.09بمثابة النظام األساس ي لغرف الصناعة التقليدية.
 .14مشروع قانون رقم  40.09يتعلق باملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
 .15مشروع قانون رقم  31.08يقض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك.
 .16مشروع قانون رقم  29.05يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة ومراقبة االتجار فيها.
 .17مشروع رقم  14.08يتعلق ببيع السمك بالجملة.
 .18مشروع قانون رقم  07.10يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في  12من شعبان  11( 1340ابريل  )1922بشأن الصيد في املياه
البرية.
 .19مشروع قانون رقم  45.09يقض ي بنسخ الظهير الشريف الصادر في  16من ربيع الثاني  13( 1374دجنبر  )1954بشأن ثمن الكهرباء.
 .20مشروع قانون رقم  24.10يقض ي بتغيير وتتميم القانـون رقم  5.96املتعلـق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية
باألسهم والشركـة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة.
 .21مشروع قانون رقم  47.09يتعلق بالنجاعة الطاقية.
 .22مشروع قانون رقم  38.10يتعلق بالهيئات بين املهنية للفالحة والصيد البحري
 .23مشروع قانون رقم  39.10يتعلق بالتجميع الفالحي.
 .24مشروع قانون رقم  32.10يتمم بموجبه القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة.
 .25مشروع قانون رقم  24.09يتعلق بسالمة املنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 12(1331اغسطس
)1913بمثابة قانون االلتزامات والعقود.
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 .26مشروع قانون رقم  08.08يتمم بموجبه القانون رقم  33.01القاض ي بإحداث املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن.
 .27مشروع قانون رقم  14.07يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12(1331أغسطس  )1913املتعلق بالتحفيظ
العقاري.
 .28مشروع قانون رقم  03.12يتعلق بالهيئات بين املهنية للفالحة والصيد البحري
 .29مشروع قانون رقم  04.12يتعلق بالتجميع الفالحي.
 .30مشروع قانون رقم  05.12يتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي.
 .31مشروع قانون رقم  58.12يقض ي بإحداث املكتب الوطني لالستشارة الفالحية.
 .32مشروع قانون رقم  39.12يتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية.
 .33مشروع قانون رقم  38.12يتعلق بالنظام األساس ي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
 .34مشروع قانون رقم  61.12يقض ي بتغيير وتتميم القانون رقم  31.86املتعلق بإحداث املؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق أعمال التصدير.
 .35مشروع قانون رقم  112.12يتعلق بالتعاونيات.
 .36مشروع قانون رقم  57.12يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12 ( 1331أغسطس  )1913املتعلق بالتحفيظ العقاري.
 .37مشروع قانون رقم  89.12يتعلق باملدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.
 .38مشروع قانون رقم  80.13يقض ي بتغيير وتتميم القانون رقم  01.07القاض ي بسن إجراءات خاصـة تتعلــق باإلقامــات العقاري ــة لإلنعـاش
السياحي وبتغيــير وتتميـم القانــون رقم  61.00بمثابة النظام األساس ي للمؤسسات السياحية.
 .39مشروع قانون رقم  62.12يتعلق بتنظيم مهنة املستشار الفالحي.
 .40مشروع قانون رقم  60.12يقض ي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفالحة والصيد البحري
–قطاع الفالحة.-
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 .41مشروع قانون رقم  15.12يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف
بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال  23( 1393نونبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد البحري.
 .42مشروع قانون رقم  133.13يقض ي بتغيير القانون رقم  05.12املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي.
 .43مشروع قانون رقم  142.12يتعلق باألمن والسالمة في املجالين النووي واإلشعاعي وبإحداث الوكالة املغربية لألمن والسالمة في املجالين
النووي واإلشعاعي.
 .44مشروع قانون رقم  105.14يقض ي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.14.200الصادر في  4جمادى اآلخرة  4( 1435أبريل )2014
بنسخ الظهير الشريف رقم  1.61.426بتاريخ  22من رجب  30( 1381ديسمبر  )1961املتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة.
 .45مقترح قانون يقض ي بتغيير وتتميم القانون رقم  14.08املتعلق ببيع السمك بالجملة.
 .46مشروع قانون رقم  90.12يقض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  1.69.45الصادر في  4ذي الحجة  21( 1388فبراير  )1969في شأن
املكتب الوطني للصيد البحري.
 .47مشروع قانون رقم  134.12تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام املـادة  503من القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة.
 .48مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس واملادة  546من القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.96.83بتاريخ  15ربيع األول  1417املوافق ل ( 1غشت .)1996
 .49مشروع قانون رقم  23.13بتغيير وتتميم القانون رقم  17.97يتعلق بحماية امللكية الصناعية.
 .50مشروع قانون رقم  54.14يقض ي بتغييـر وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم  1.63.226الصادر في  14من ربيع األول 5( 1383
أغسطس  )1963بإحداث املكتب الوطني للكهرباء واملادة  5من القانون رقم  40.09املتعلق باملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب)
 .51مشروع قانون رقم  33.13يتعلق باملناجم
 .52مشروع قانون رقم  81.12يتعلق بالساحل
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 .53مشروع قانون رقم  35.13يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال االجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغابات.
 .54مشروع قانون رقم  80.14يتعلق باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى
القراءة الثانية:
 .1مشروع قانون رقم  14.08يتعلق ببيع السمك بالجملة.
 .2مشروع قانون رقم  15.09يتعلق بتدابير الحماية التجارية.
 .3مشروع قانون رقم  52.09يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية األحياء البحرية.
 .4مشروع قانون رقم  112.12يتعلق بالتعاونيات.
 .5مشروع قانون رقم  60.12يقض ي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفالحة والصيد البحري-
قطاع الفالحة.
 .6مشروع قانون رقم  40.09يتعلق باملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب
 .7مشروع قانون رقم  47.09يتعلق بالنجاعة الطاقية.
 .8مشروع قانون رقم  18.09بمثابة النظام األساس ي لغرف الصناعة التقليدية.
 .9مشروع قانون رقم  07.10يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في  12شعبان  11( 1340أبريل  )1922بشأن الصيد في املياه البرية.
 .10مشروع قانون رقم  29.05يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة ومراقبة االتجار فيها.
 .11مشروع قانون رقم  22.07يتعلق باملناطق املحمية
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عدد النصوص املوافق عليها منذ دورة أكتوبر :2009 -1مشاريع القوانين 52 :
 -2مقترحات القوانين 2 :
 عدد املواضيع العامة املتدارسة 7: .1سير املوسم الفالحي الحالي ومخلفات الفيضانات وتأثيرها على القطاع الفالحي.
 .2موضوع تكريس الحقوق األساسية لألجراء واملوظفين في العمل والنهوض بالحماية اإلجتماعية
 .3اجتماع لدراسة املواضيع التالية  :دعم الصناعة التقليدية ،القانون التنظيمي للحرفيين ،التغطية الصحية واالجتماعية و إنقاذ الحرف
املهددة باالنقراض
 .4موضوع السياحة الداخلية
 .5موضوع املبادالت التجارية.
 .6مناقشة وضعية املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب
.7دراسة موضع مدى احترام الشروط البيئية في برامج التنمية الترابية
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عدد الزيارات امليدانية ومواضيعها4 :
 -1زيارة امليدانية الدارالبيضاء-خريبكة للوقوف عن قرب على منشآت املكتب الوطني للفوسفاط يومي 27و 28يونيو . 2012
 -2زيارة ميدانية ملجمع صناعة السيارات "رونو" بطنجة ،أكتوبر 2012
 -3زي ـ ــارة ميدانية للتعرف على منش ـ ــآت املك ـ ـتـ ـ ـ ــب الش ـ ـ ـ ـ ــريف للفوس ـف ــاط بإقليم خريبكة يومي14و 15ماي 2014
 -4القيام بمهمة استطالعية لسد الوحدة بإقليم تاونات يومي  23و  24أكتوبر 2014
 مجموع االجتماعات 79 : -مجموع ساعات العمل 213 :
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-3أعضاء لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
خالل الوالية التشريعية 2015 -2009
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املهمة

الفريق أو االنتماء السياس ي

االسم

رئيس اللجنة

السيد عبد السالم بلقشور

فريق األصالة واملعاصرة

الخليفة األول

السيد عبد القادر قوضاض

الفريق الحركي

الخليفة الثاني

السيد محمد بن الشايب

الفريق االستقاللي

الخليفة الثالث

السيد الغازي لغراربة

الفريق الدستوري

الخليفة الرابع

السيد عبد الرحيم الزمزمي

فريق التحالف االشتراكي

الخليفة الخامس

السيد عبد الحميد البوجادي

فريق األصالة واملعاصرة

الخليفة السادس

السيد عبد الرحيم الرماح

الفريق الفيدرالي

األمين

السيد عبد القادر لبريكي

الفريق الحركي

مساعد األمين

السيد أبو بكر أعبيد

الفريق االشتراكي

املقرر

السيد يوسف بنجلون

فريق التجمع الوطني لألحرار

مساعد املقرر

السيد عبد السالم خيرات

الفريق الفيدرالي

39

فريق األصالة واملعاصرة
السيد عابد شكيل
السيد محمد لفحل بن الشرقي
السيد الحبيب بنطالب
السيد امحمد احميدي
السيد عبد السالم الهمس
السيد أحمد السنيتي
السيد محمد بنمسعود
السيد عبد الفتاح عمار
السيد أحمد العاطفي
السيد بوشعيب عمار
السيد محمد الكادي
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الفريق االستقاللي
السيد أحمد احميميد
السيد بنجيد األمين
السيد محمد العربي بوراس
السيد علي قيوح
السيد محمد العزري
السيد اعمر حداد أحمد بابا
السيد محمد يرعاه السباعي
السيد ناجي فخاري
السيد الطيب املوساوي
السيد محمد زاز
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الفريق الحركي
السيد إبراهيم فضلي
السيد عمر مكدر
عبد الواحد الشاعر
السيد سيدي املختار الجماني
السيد لحسن بوعود
السيد عبد هللا املظفار
السيد املهدي عثمون

فريق التجمع الوطني لألحرار
السيد محمد عبو
السيد عبد هللا الغوتي
السيد موالي محند املسعودي
السيد عبد الرحيم العماني
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السيد حسن عكاشه
السيد محمد القلوبي

الفريق االشتراكي
السيدة لطيفة الزيواني
السيد مبارك النفاوي
السيد محمد نقاد

فريق التحالف االشتراكي
السيد عبد الرحيم الزمزمي
السيد حسان الغزوي
السيد محمد املنصوري

الفريق الدستوري
السيد محمد برطني
السيد عبد الرحيم العالفي
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مجموعة االتحاد املغربي للشغل
السيدة خديجة غامري

مجموعة الحركة الديمقراطية االجتماعية
السيد سيدي محمد أخطور
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