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 16/2018اج
ع املك�ب رمق  �
  2018 ماي28لیوم االثنني 

  

الس8ید اخللیفة ا5ٔول 1لرئ0س  /رئاسةااج
*2018 ماي 28 عقد مك�ب جملس املس"شار ن یـوماالثنني
  : وحضور ا5ٔعضاء السادة، عبد الصمد ق:وح

  
  لرئ0س؛اخللیفة الثاين 1  :    عبد Jاله احللوطي �
  اخللیفة الثالث 1لرئ0س؛  :      محید Oوسكوس �
 اخللیفة الرابع 1لرئ0س؛ :     عبد القادر سالمة �
  اخللیفة اخلامس 1لرئ0س؛  :      XئW م:ة التازي �
  حماسب ا[لس؛  :      العريب احملريش �

  حماسب ا[لس؛:               رش8ید املنیاري �
  aٔمني ا[لس؛  :       aٔمحد اخلریف �
  .ا[لس aٔمني  :      aٔمحد تو زي �
  .aٔمني ا[لس  :     دمحم *دال �

  

  :فh اعتذر عن حضور هذا Jج
ع الس8ید

  حماسب ا[لس؛  :   عبد الوهاب بلفق:ه �
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  القرارات الصادرة عن Jج
ع 

  :ال"رشیع �

ختصص s1راسة والتصویت  2018ماي  p29لسة معوم:ة یوم الثالnء  بعقد01/16/2018 رمققرار  ←
 :انني اجلاهزة التالیة*ىل مشاریع القو 

ٕ|�داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس 1لهنوض |5ٔعامل Jج
عیة یقيض  12.16قانون رمق  مرشوع •
وافقت *لیه جلنة اخلارج:ة واحلدود وا�فاع . (ملوظفي وaٔعوان وزارة الشؤون اخلارج:ة والتعاون

 ؛)2018ماي  22 الوطين واملناطق املغربیة احملتW، |ٕالجامع بعد تعدی�، بتارخي

من  15بتارخي  1.72.184بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  84.17قانون رمق  مرشوع •
ى ا5ٓخرة  وافقت *لیه جلنة التعلمي . (بنظام الضامن Jج
عياملتعلق ) 1972یولیو  27( 1392جامد

 )2018ي ما 23والشؤون الثقاف:ة وJج
عیة، |�5ٔلبیة معّدال، بتارخي 

من  15بتارخي  1.72.184بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  90.17قانون رمق  مرشوع •
ى ا5ٓخرة  وافقت *لیه جلنة التعلمي . (بنظام الضامن Jج
عياملتعلق ) 1972یولیو  27( 1392جامد

 .)2018ماي  23والشؤون الثقاف:ة وJج
عیة، |ٕالجامع، بتارخي 
  .، والس8ید aٔمحد خلریف ٔ�مني 1ل�لسةعبد القادر سالمةهذه اجللسة اخللیفة الرابع 1لرئ0س الس8ید وسريaٔس 

  

*ىل السا*ة الثانیة بعد  2018ماي  28ٕاىل عقد ندوة الرؤساء یوم االثنني |�عوة 02/16/2018رمق  قرار ←
 .الزوال لرتت0ب مواد pلسة ال"رشیع

  

  :ا5ٔس8ئW الشفهیة �

*ىل pدول aٔعامل pلسة ا5ٔس8ئW الشفهیة اليت س8یعقدها ا[لس یوم |ملوافقة  03/16/2018 رمققرار  ←
 aٔمحد اخلریفوالس8ید  XئW م:ة التازيواليت سرتaٔسها اخللیفة اخلامس 1لرئ0س الس8یدة  2018ماي  29الثالnء 

 .ٔ�مني 1ل�لسة

 .فهیةبیوم الثالnء مكو*د لعقد pلسات ا5ٔس8ئW الش |الح�فاظ  04/16/2018 رمققرار  ←

*ىل مقرتح ندوة الرؤساء بتغیري منط عقد pلسات ا5ٔس8ئW الشفهیة |ملوافقة  05/16/2018 رمققرار  ←
بتخصیص اجلزء ا5ٔول من لك pلسة ملناقشة ا5ٔس8ئW املرتبطة بقطاع حكويم حموري وختصیص اجلزء الثاين 

دید من املساء± بعد شهر رمضان لبق:ة ا5ٔس8ئW، كام قرر املك�ب ب¯ٔن یمت الرشوع يف تطبیق هذا ا¬منط اجل
ى التدبريي ²لیات تنف:ذه *ىل املس8تو a املبارك بعد وضع. 
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 19 *ىل عقد اجللسة الشهریة املقWµ ملساء± رئ0س احلكومة یوم الثالnء|ملوافقة  06/16/2018 رمققرار  ←
 .*ىل aٔن حتدد حماورها ·الل اج
ع املك�ب املقµل 2018 یونیو

  

  :العالقات اخلارج:ة �

1لجمعیة الربملانیة  144لمشاركة يف ا�ورة  املو¹ة 1لم�لس عوة*ىل ا�|ملوافقة  07/16/2018 رمققرار  ←
، مبشاركة اخللیفة الثالث 2018یولیوز  10ٕاىل  05من  ½الل الفرتة املمتدةاملزمع عقدها |لكµیك 1لفر¼كوفونیة

  .1لرئ0س الس8ید محید Oوسكوس ٕاىل pانب aٔعضاء الشعبة
 

 قضا¾ لالطالع
 

  .بدون اعتذار) ة(م�غیب 31، و )ة(معتذر 34، و)ة(�ارض p :54لسة ا5ٔس8ئW الشفهیة �

 .بدون اعتذار) ة(م�غیب 43، و )ة(معتذر 34، و)ة(�ارض 42: اجللسة ال"رشیعیة �

 

  :ال"رشیع �

 .وضعیة دراسة مشاریع ومقرت�ات القوانني احملا± *ىل ا[لس �

  :الیةخµار بتوصل جملس النواب |لنصوص التإ  �

املتعلق |لتعیني يف  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  17.18مرشوع قانون تنظميي رمق  •
من ا�س8تور الصادر ب"Äف:ذه الظهري الرشیف رمق  92و  49املناصب العلیا تطبیقا 5ٔحاكم الفصلني 

 )؛2012یولیو  17( 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20

من  18الصادر يف  1.15.111من الظهري الرشیف رمق  103یل املادة مق�ـرح قانون یقيض بتعد •
املتعلق ب"Äظمي Åنة حماسب معمتد، وٕ|�داث املنظمة  127.12ب"Äف:ذ القانون رمق  1436شوال 

 .املهنیة 1لمÆاس8بني املعمتد ن
  

  :ا5ٔس8ئW الشفهیة �

� Wلسات ا5ٔس8ئp عضاء احلكومة عنaٔ حضور واعتذار الس8یدات والسادة Wالشفهیة ا5ٔس8بوعیة حصی 
 ؛2018املنعقدة ·الل دورة aٔ/ریل 

 .بنك ا5ٔس8ئW الشهریة �



28 

 

  

  :ا1ل�ان ا�امئة �

 ./رXمج اج
*ات ا1ل�ان ا�امئة واملؤق�ة �

  

  :العالقات اخلارج:ة �
الرابع لربملان معوم  Jنعقادموجز تقر ر حول مشاركة وفد الربملان املغريب يف ا�ورة السادسة من  �

 .مجهوریة جÄوب ٕافریق:ا/مبیدراند 2018ماي  18ٕاىل  7ٕافریق:ا املنعقدة من 
 

  
  

  قضا¾ 1لمتابعة 
  

مراسW الس8ید الوز ر امللكف |لعالقات مع الربملان وا[متع املدين Ëش¯ٔن املبادرات ال"رشیعیة املقرت�ة  �
 .من طرف aٔعضاء جملس املس"شار ن

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  


