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 21/2018اجتماع رقم   �

  2018يوليوز09االثنين  يومل

  

عبد  رئ/س ا.لس الس-ید ,رئاسةا اج&% 2018 یولیوز 09عقد مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني 
  :وحضور أ>عضاء السادة، احلكمي ,ن شامش

  
  اخللیفة أ>ول Eلرئ/س،  :    عبد الصمد قAوح �
 اخللیفة الثاين Eلرئ/س؛  :    عبد Lاله احللوطي �
  خللیفة الثالث Eلرئ/س؛ا  :      محید Qوسكوس �
  اخللیفة الرابع Eلرئ/س؛  :    عبد القادر سالمة �
  اخللیفة اخلامس Eلرئ/س؛  :      ZئY مAة التازي �
  حماسب ا.لس :     العريب احملريش �
  حماسب ا.لس؛:               رش-ید املنیاري �
 .bٔمني ا.لس  :      bٔمحد تو�زي �

  

  :السادةفg اعتذر عن حضور هذا Lج&ع 

  حماسب ا.لس؛  :    وهاب بلفقAهعبد ال �
  bٔمني ا.لس؛  :       bٔمحد اخلریف �
  .bٔمني ا.لس  :      دمحم %دال �
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  القرارات الصادرة عن Lج&ع 

  :شؤون تنظميیة �

%ىل السا%ة  2018یولیوز  10 ٕاىل عقدندوة الرؤساء یوم الثالvءtuعوة  01/21/2018 رمققرار  ←
 Lریلرتت/ب اجللسات العالالوا|دة زو,bٔ لم�لس املربجمة ٕاىل �ایة اخ�تام دورةE مة.  

 :ال�رشیع �

م�ارشة بعد حصة  2018 یولیوز 10 بربجمة�لسة معومAة یوم الثالvء 02/21/2018رمق  قرار ←
بتصفAة مزيانیة الس-نة املالیة  املتعلق 53.17 أ>س-ئY الشفهیة ختصص �Eراسةوالتصویت %ىل مرشوع القانون رمق

 . ا اخللیفة الثالث Eلرئ/س الس-ید محید Qوسكوس والس-ید bٔمحد تو�زي ٔ�مني Eل�لسةواليت سريbٔسه 2015

uلقانون أ>سايس لبنك املغرب،  املتعلق 40.17 مرشوع قانون رمق uٕ|ا� 03/21/2018 رمققرار  ←
 .وا¡ي توصل به ا.لس من جملس النواب، %ىل جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة Lق�صادیة قصد اtراسة

مقرتح القانون املودع من طرف فریق العدا� والتمنیة وا¡ي یغري  uٕ|ا� 04/21/2018 رمققرار  ←
 .uحلا� املدنیة %ىل جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال¥سان املتعلق 37.99 و�متم القانون رمق

  :اEل�ان اtامئة واملؤق�ة �

bٔ|داث  ابیة لتقيص احلقائق حولٕاىل عقد اج&ع اEلجنة النیtuعوة  05/21/2018 رمققرار  ←
»ل االتفاقAة Lج&عیة  املصاحب لها یوم والربZمج Lق�صادي  1998 فربا�ر 17 املوقعة بتارخيمدینة جرادة وم¬

 .%ىل السا%ة الثانیة عرشة زوL النت°اب رئ/سها ومك�هبا 2018 یولیوز 10 الثالvء

املك�ب الوطين املغريب  بیة لتقيص احلقائقحولتقر�ر اEلجنة النیابتقدمي  06/21/2018 رمققرار  ←
bٔمام اجللسة العامة یوم  دالنفا¶تµرخAص احلكومة الس-تريا وتقر�ر اEلجنة النیابیة لتقيص احلقائقحولEلس-یا|ة 

 2018یولیوز  14م�ارشة بعد �لسة أ>س-ئY الشفهیة %ىل bٔن تمت م¸اقش-هتام یوم أ>ربعاء  2018یولیوز  17الثالvء 
  .من السا%ة العارشة صبا|ا ابتداء

 :أ>س-ئY الشفهیة �

%ىل �دول bٔعامل اجللسة الشهریة اليت س-یعقدها ا.لس یوم uملوافقة  07/21/2018رمق  قرار ←
 .واليت سريbٔسها الس-ید رئ/س ا.لس، والس-ید bٔمحد تو�زي ٔ�مني Eل�لسة 2018 یولیوز 10 الثالvء

النظام اجلدید لٔ¼س-ئY الشفهیة ٕاىل �ایة بدایة  البت يف موضوعuٕر�اء  08/21/2018 رمققرار  ←
Yورة املق�tا. 
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  :اجللسة الس-نویة لتقAمي الس-یاسات العمومAة �

%ىل السا%ة الثالثة بعد الزوال  2018 یولیوز 23 یوم االثننيبت½دید  09/21/2018 رمققرار  ←
  .ق العمويماملرف مكو%د لعقد اجللسة الس-نویة ملناقشة وتقAمي الس-یاسات العمومAة حول

  

  :العالقات اخلارجAة �

%ىل ملمتس رئ/س ا.لس Lق�صادي وLج&عي والب/يئ  uملوافقة10/21/2018رمق  قرار ←
uس-تق�ال الس-ید رئ/س جملس املس�شار�ن لوفد عن ا.لس Lق�صادي وLج&عي والثقايف جبمهوریة النیجر یوم 

 .2018یولیوز  17الثالvء 

%ىل اtعوة املوÃة Eلس-ید رئ/س جملس املس�شار�ن Eلمشاركة uملوافقة  11/21/2018 رمققرار  ←
 13 يف اج&%ات اEل�ان التابعة ملنتدى رؤساء ,رملاZت bٔمر�اك الوسطى والاكرایيب اليت س-تحتضهنا السالفادور یوم

 .2018 یولیوز

bٔمر�اك  ربملان%ىل اس-تق�ال رئ/س جلنة العالقات اخلارجAة بuملوافقة  12/21/2018قرار رمق  ←
 .2018 یولیوز 10 من طرف الس-ید رئ/سم�لس املس�شار�ن یوم الثالvءالوسطى 

%ىل مشاركة جملس املس�شار�ن يف اtورة الطارئة لالحتاد uملوافقة  13/21/2018 رمققرار  ←
 .غزة مبدینةلبحث تطورات أ>وضاع  یولیوز 21 یومuلقاهرة الربملاين العريب اليت س-تعقد 

  

 :تخمتلفا �

ا¡ي " اجلبل واحلق يف التمنیة"%لىحضور املنتدى اtويل حول uملوافقة  22/21/2018قراررمق  ←
 .2018یولیوز  21و 20ینظمه االئتالف املدين من bٔ�ل اجلبل مبدینة فاس یويم 

أ>س-بوع أ>Ñري من شهر ش-تÐرب لعقدة امللتقى الربملاين الثالث  بت½دید 23/21/2018قرار رمق  ←
  .Eلجهات

  :تواصلال  �

Ñلیة إال%الم بتجمیع املادة إال%المAة املرتبطة uلندوة املنظمة من بتلكیف  24/21/2018 رمققرار  ←
 .طرف ا.لس مبدینة اtاYÑ حول التمنیة املندجمة لٔ¼قالمي اجلنوبیة
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  قضا¶ لالطالع

 

 03ء یوم الثالvة املنعقد ةالعامةلسحصیY حضور الس-یدات والسادة املس�شار�ن Ñالل اجل  �

  :2018یولیوز 

  Yبدون ) ة(م�غیب 24و، )ة(معتذر 29و، )ة(|ارض 66: الشفهیة�لسة أ>س-ئ
 .اعتذار

  
  .دراسة مشاریع ومقرت|ات القوانني احملا� %ىل ا.لس وضعیة �

  :ٕاخ�ار بتوصل جملس النواب ب �

  ؛نظام معاشات bٔعضاء الربملانقانون ٕاللغاء  مقرتح 

 .الوطنیة Eلقصور والقصبات الواك�قانون حتدث مبوج�ه  مقرتح 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


