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 المملكة المغربية

 البرلمان

 مجلس المستشارين

 

 هيالك جملس املستشارين

-  0100أأكتوبر  01اجللسة العامة املنعقدة يوم الأحد  -
 

 

 النعم ميارة: س املستشارينالس يد رئيس جمل  -0
 

 :السادة أأعضاء مكتب جملس املستشارين  -0
 

 املسؤولية ابملكتب الامس  الفريق

 للرئيس اخلليفة الأول الس يد دمحم حنني رلأحرالتجمع الوطين لا فريق

 للرئيس اخلليفة الثاين نيالس يد امحد اخشيش فريق الأصاةل واملعارصة

 للرئيس اخلليفة الثالث الس يد فؤاد قديري الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 للرئيس اخلليفة الرابع ونالس يد املهدي عمت احلريك فريقال

 للرئيس اخلليفة اخلامس س يد عبد السالم بلقشورال  الفريق الاشرتايك

 احملاسب الس يد دمحم سامل بمنسعود غربفريق الاحتاد العام للشغالني ابمل

 احملاسب الس يد ميلود معصيد فريق الاحتاد املغريب للشغل

 احملاسب الس يد عبد االإهل حفظي فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 الأمني الس يد مصطفى مشارك رارفريق التجمع الوطين للأح

 الأمني جواد الهاليل فريق التجمع الوطين للأحرار

 الأمني الس يدة صفية بلفقيه فريق الأصاةل واملعارصة
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 :مبجلس املستشارينالربملانية  ةمنسق اجملموعو السادة رؤساء الفرق و الس يدة   -3
 

 :رؤساء الفرقالسادة 

 (ة)امس الرئيس  الفريق

 دمحم البكوري ين للأحرارالتجمع الوط

 املرابط امخلار الأصاةل واملعارصة

 عبد السالم اللبار  للوحدة والتعادليةالاس تقاليل

 امبارك الس باعي احلريك

 يوسف ايذي الاشرتايك

 عبد اللطيف مس تقمي الاحتاد العام للشغالني ابملغرب

 دمحم يوسف العلوي الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 أأمال العمري الاحتاد املغريب للشغل

 

 :الربملانية اتاجملموع ومنسق السادة

 امس املنسق  اجملموعة

 عبد الكرمي شهيد ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 خلهين الكرش نفدرالية ادلميقراطية للشغل و الك 

 املصطفى ادلحامين الاجامتعية والتمنية املس تدامةالعداةل 
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 :رؤساء اللجان ادلامئة مبجلس املستشارينالسادة   -4
 الفريق (ة)امس املرتحش اللجنة ادلامئة

نسان  الفريق الاشرتايك عزيز مكنيف جلنة العدل والترشيع وحقوق االإ

 فريق الأصاةل واملعارصة موالي مسعود اكناو جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية

 فريق التجمع الوطين للأحرار موالي عبد الرحامن ابليال والبنيات الأساس ية جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية

جلنة اخلارجية وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني يف 

 اخلارج

 املغربملقاوالت فريق الاحتاد العام  انئةل مية التازي

 يكالفريق احلر عبد الرحامن ادلرييس جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية

نتاجية  الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية عامثن الطرمونية جلنة القطاعات االإ

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


