
 
  

 21ملخص اجتماع مجلس الهيئة عدد 
  2016-06-28خ بتاري

  
    :النقيبمؤسســــة 

  
دعوة منتدى المحامين الشباب لحضور حفل استقبال المتمرنين الجدد في إطار  -

 .إفطار جماعي
  .28/06/2016ماع اللجنة الثالثية بالمحكمة االبتدائية بأآادير يوم اجت -
 .28/06/2016اجتماع لجنة التكفل بالنساء و األطفال بتارودانت يوم  -
اجتماع لجنة تتبع نشاط المفوضين القضائيين بالمحكمة اإلدارية بأآادير يوم  -

13/07/2016 . 
   

   :  ة المجلســـمؤسس
  

  
ة الوضعية المهنية و تحديد أشكال الممارسة  طلبات تسوي8البث في  -

 .المهنية
 .تقرير اللجنة االجتماعية بشأن األنشطة المنظمة خالل شهر رمضان  -
 .تقرير عن وضعية الصندوق االجتماعي و طلبات الملفات الطبية  -
 .البث في طلب استفادة أرملة محامي من معونة شهرية  -

  
  مراد نوراوي. ذ : آاتب المجلس                                             

  
  

 22ملخص اجتماع مجلس الهيئة عدد 
  2016-07-12خ بتاري

  
    :المجلسمؤسســــة 

  
 .البث في طلبات التقييد في الئحة المحامين المتمرنين  -
 .ارسة  طلبات تسوية الوضعية المهنية و تحديد أشكال المم9البث في  -
 .وضعية الصندوق االجتماعي و الملفات الطبية  -
، لفوج المحامين  )هيئة مراآش (تلقي هدية السيد النقيب بلهاشمي التسولي  -

 120المتمرنين عقب مشارآته بحفل افتتاح ندوة التمرين ، و هي عبارة عن 
  .'' التمرين في المحاماة " و " بذلة المحاماة " نسخة من آتابي 

 
  مراد نوراوي. ذ : آاتب المجلس                                                     

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 23ملخص اجتماع مجلس الهيئة عدد 
   2016-07-19خ بتاري

  
  

   :النقيب مؤسســــة 
  

عبدالناصر األسوي المتوفى يوم /قراءة الفاتحة على روح الفقيد المرحوم ذ -
 السيد النقيب لتقريره بخصوص حضوره لمراسيم  ، وعرض17/07/2016

 .الجنازة و تقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد 
دعوة قنصلية الجمهورية الفرنسية بأآادير لحضور حفل العيد الوطني يوم  -

14/07/2016.  
 

   :مؤسسة المجلس
 

 من النظام الداخلي للصندوق 11قرار المجلس باإلجماع بتعديل المادة  -
، بالرفع من قيمة المساعدة المادية التي تصرف لذوي حقوق االجتماعي 

 . درهم 25.000،00 درهم عوض 40.000،00يوم الوفاة ، و ذلك الى مبلغ 
، و طبع آتاب 22/07/2016تقرير بخصوص اإلعداد للجمعية العامة يوم  -

 .2016 إلى متم يونيو 2016نشاط مجلس الهيئة عن الفترة من فاتح يناير 
د النقيب بخصوص وضعية حساب الودائع و األداءات و افتحاص تقرير السي -

 .2016 الى أبريل 2016العمليات المنجزة خالل فترة يناير 
تقرير األستاذ محمد المختارالراشدي بخصوص برنامج التكوين األساسي و  -

 من تأطير األستاذ جهاد 15/07/2016المستمر بتنظيم عرض قانوني يوم 
فاء الصيغة التنفيذية على األحكام األجنبية و إض" أآرام تحت عنوان 

 ".العقود
تقديم األستاذ عبدالناصرعزالدين لتقرير بشأن برنامج رحلة ترفيهية  -

 .لورزازات و مرزوآة 
 .البث في طلبين لتسوية الوضعية المهنية لمكتبين  -
 .تقرير عن وضعية الصندوق االجتماعي و الملفات الطبية  -
راوي بخصوص اجتماع مكتب جمعية هيئات تقرير النقيب عثمان نو -

  .                                        بالرباط 14/07/2016المحامين بالمغرب يوم 
  

  مراد نوراوي. ذ : آاتب المجلس                                               
  
  

 24ملخص اجتماع مجلس الهيئة عدد 
   2016-08-04خ بتاري

  
   :النقيب مؤسســــة 

  
 .25/07/2016تقرير بشأن تدشين توسعة المحكمة االبتدائية بأآادير يوم  -



 

تقرير بشأن تدشين البناية الجديدة للمحكمة االبتدائية بطاطا يوم  -
26/07/2016.  

تقرير األستاذ بوجمعة عبدالعاطي بتكليف من السيد النقيب ، بشأن حضور  -
 بقاعة غرفة التجارة و 22/07/2016اللقاء التواصلي إلدارة الضرائب يوم 

 .الصناعة بأآادير 

 
   :مؤسسة المجلس

 

  .22/07/2016تقييم أشغال الجمعية العمومية ليوم  -
 . طلبات تسوية الوضعية المهنية 6البث في  -

  
  

  مراد نوراوي. ذ : آاتب المجلس                                                     
  

  
  

  

 25الهيئة عدد ملخص اجتماع مجلس 
   2016-09-06خ بتاري

  
  

   :المجلس مؤسســــة 
  

 .البث في طلبات التقييد بالئحة التمرين  -
 طلب بخصوص تسوية الوضعية المهنية ، و تحديد أشكال 11البث في  -

 .الممارسة 
 .البث في طلب صرف معونة  شهرية ألرملة محام  -

                                   
  مراد نوراوي. ذ : آاتب المجلس                                   

  
  
  

 26ملخص اجتماع مجلس الهيئة عدد 
   2016-09-27خ بتاري

  
  

   :النقيب مؤسســــة 
  

دعوة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لحضور  -
ة و المعطيات  ، لمفوضي حماية الحياة الخاص38المؤتمر الدولي رقم 

 . بمراآش 2016 أآتوبر 20 و 19الشخصية يومي 



 

 
  :مؤسسة المجلس
  

 .تحديد تاريخ أداء القسم للمترشحين للتمرين  -
 . طلبات لتسوية الوضعية المهنية و تحديد أشكال الممارسة 9البث في  -
 .البث في طلبين الستفادة أرملتي محاميين من معونة شهرية  -
اوي بخصوص اجتماع مكتب جمعية هيئات تقرير النقيب عثمان نور -

 . بالرباط 23/09/2016المحامين بالمغرب يوم 
تقرير النقيب محمد أمين بيزوالل بخصوص اجتماع المجلس اإلداري  -

 . بالدارالبيضاء 09/09/2016للتعاضدية يوم 
  

                                        
  مراد نوراوي. ذ : المجلسآاتب                                    

  
  

 27ملخص اجتماع مجلس الهيئة عدد 
   2016-10-11خ بتاري

  
  

   :النقيب مؤسســــة 
  

تقرير السيد النقيب بخصوص اجتماع اللجنة القضائية بالمعهد العالي  -
 . بالرباط 04/10/2016للقضاء يوم 

ع دعوة ملتقى التواصل للمحامين الشباب بأآادير لحضور ندوة حول موضو -
  .04/11/2016يوم '' الجرائم االنتخابية "

تقرير األستاذة مريم جدير بتكليف من السيد النقيب ، بشأن االجتماع الدوري  -
 .11/10/2016لخلية التكفل بالنساء و األطفال بتارودانت يوم 

 
  :مؤسسة المجلس
  

 .2017المصادقة على قائمة المقبولين للترافع أمام محكمة النقض لسنة  -
 . طلب لتسوية الوضعية المهنية12 في طلبات التقييد بالئحة التمرين و البث -
 .البث في طلب استفادة أرملة محام من معونة شهرية  -

  
                                        

  مراد نوراوي. ذ : آاتب المجلس                                   
  

  
  

  



 

 28ملخص اجتماع مجلس الهيئة عدد 
   2016-10-18خ ريبتا

  
  

   :المجلس مؤسســة 
  
  

 .12/10/2016تقييم جلسة أداء القسم للمترشحين للتمرين المنعقدة يوم  -
 . طلبات تسوية الوضعية المهنية 5البث في  -
تقديم األستاذ عزالدين عبدالناصر لتقريره بخصوص ترتيبات المبادرة الثانية  -

 .لحملة التبرع بالدم 
 .ق االجتماعي و الملفات الطبية تقرير عن وضعية الصندو -

              
  مراد نوراوي. ذ : آاتب المجلس                                   

  
  

  
  

 29ملخص اجتماع مجلس الهيئة عدد 
   2016-11-01خ بتاري

  
  

   :النقيب مؤسســة 
  
  

دعوة وزارة العدل و الحريات للمشارآة في األيام التواصلية يوم  -
 .المعهد العالي للقضاء  ب02/11/2016

دعوة الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب لحضور الجلسة االفتتاحية  -
 . بالرباط 11/11/2016للمؤتمر األول يوم 

  :مؤسسة المجلس
                           

 . طلبات تسوية الوضعية المهنية 6البث في  -
 .لتبرع بالدم تقرير األستاذ عزالدين عبدالناصر بخصوص حملة ا -
تقرير األستاذة مريم جدير بخصوص تنظيم حفل توزيع الجوائز على أبناء  -

  .    بقاعة جمال الذرة بأآادير 29/10/2016المحامين المتفوقين ، يوم 
               

  مراد نوراوي. ذ : آاتب المجلس                                                       
  
  
  



 

 30ع مجلس الهيئة عدد ملخص اجتما
   2016-11-15بتاريخ 

  
  

   :النقيب مؤسســة 
  

تقرير السيد النقيب بخصوص األيام التواصلية لوزارة العدل المنظمة يومي  -
المواطن شريك أساسي في " بالرباط ، تحت شعار 2016 نونبر 3 و 2

 " .ورش إصالح منظومة العدالة 
ثلي المرآز الدولي للوساطة و تقرير السيد النقيب بخصوص االجتماع مع مم -

 . بالرباط 24/10/2016التحكيم يوم 
تقرير السيد النقيب بخصوص اللقاء التواصلي مع الزميالت و الزمالء  -

الممارسين بدائرة نفوذ المحكمة االبتدائية بتزنيت ، و ابتدائية تارودانت 
  .2016 أآتوبر 26 و 25يومي 

ع مسؤولي صندوق اإليداع و التدبير  تقرير السيد النقيب بشأن االجتماع م -
  .27/10/2016يوم 

تقرير السيد النقيب بشأن انجاز دورة تكوينية لفائدة بعض أعضاء مجلس  -
 حول إدارة صندوق 2016 أآتوبر 21 و 20هيئة المحامين بمراآش، يومي 

 .التقاعد و نظامه 
       :مؤسسة المجلس

  

ة حول موضوع حماية  لتنظيم ندوة علمي23/12/2016تحديد تاريخ  -
المعطيات ذات الطابع الشخصي بمدينة العيون ، مع نشاط رياضي في إطار 

 .االحتفال بالذآرى الخمسينية لتأسيس الهيئة 
 . طلبات تسوية الوضعية المهنية 5البث في  -
 لقاءا تواصليا مع 2016 نونبر 9 و 8تقرير بخصوص تنظيم الهيئة يومي  -

 المقتضيات القانونية الجديدة الخاصة أطر إدارة الضرائب ، لتطبيق
 .بالتصريح و اإلقرار الضريبي االلكتروني 

 .تقرير بخصوص اجتماع خلية التكفل بالنساء و األطفال باآادير  -
تقرير بشأن توصل الهيئة بتجهيزات مكتبية من وزارة العدل و الحريات  -

 .آمساعدة لتجهيز قاعة التكوين و الندوات 
ن نوراوي بخصوص اجتماع مكتب جمعية هيئات تقرير النقيب عثما -

 بالرباط ، و مناقشة موضوع آيفية 10/11/2016المحامين بالمغرب يوم 
 .صرف المبالغ المرصودة لنظام المساعدة القضائية 

  

  مراد نوراوي. ذ : آاتب المجلس                                                 
  

 31 ملخص اجتماع مجلس الهيئة عدد
   2016-11-22بتاريخ 

  
  
  

   :النقيب مؤسســة 
  
  

تقرير السيد النقيب بخصوص اللقاء التواصلي مع الزميالت و الزمالء  -
 .16/11/2016الممارسين بدائرة نفوذ المحكمة االبتدائية بكلميم يوم 



 

دعوة المرآز الوطني للدراسات و اإلرشاد األسري للمشارآة في ندوة وطنية  -
اإلرشاد األسري و أهميته في '' باآادير، حول موضوع  16/12/2016يوم 

 " .استقرار األسرة 
 

      :مؤسسة المجلس
   

  

  .06/01/2016تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة يوم  -
المصادقة على مشروع اتفاقية الشراآة مع المرآز الدولي للوساطة و  -

 .التحكيم 
ورة التكوينية لتحرير العقود و تقرير األستاذ محمد المختار الراشدي حول الد -

 . بأآادير 2016 نونبر 26 و 25المزمع انعقادها يومي 
 . طلبات تسوية الوضعية المهنية 8البث في  -
 .تقرير األستاذ عبدالحق العالمي بخصوص أنشطة اللجنة الرياضية  -
 .تقرير بخصوص وضعية الصندوق االجتماعي و الملفات الطبية  -

  
  مراد نوراوي. ذ : آاتب المجلس                                                 

  


