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  28/2018رمق قرارات اج�ع املك�ب 

  2018نونرب  26االثنني  لیوم

  

  

رئ:س ا9لس الس1ید  8رئاسةه ا4ٔس1بوعي اج�.2018نونرب  26مك�ب جملس املس)شار%ن یـوم االثنني عقد 
  :السادة، وحضور ا4ٔعضاء عبد احلكمي 8ن شامش

  

 

  اخللیفة ا4ٔول Lلرئ:س،  :    عبد الصمد قIوح �

 اخللیفة الثاين Lلرئ:س؛  :    عبد Rاله احللوطي �

  اخللیفة الثالث Lلرئ:س؛  :      محید Wوسكوس �

  اخللیفة الرابع Lلرئ:س؛  :    عبد القادر سالمة �

  اخللیفة اخلامس Lلرئ:س؛  :    عبد امحلید الصو%ري �

  ؛حماسب ا9لس :     العريب احملريش �

  حماسب ا9لس؛  :    عبد الوهاب بلفقIه �

  حماسب ا9لس،  :      عز اg%ن زWري �

  .jٔمني ا9لس:    jٔمحد تو%زي �

 .jٔمني ا9لس  :    دمحم .دال �

  

  :فo اعتذر عن Rج�ع الس1ید

  jٔمني ا9لس؛  :    jٔمحد اخلریف �
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  القرارات الصادرة عن Rج�ع 

  

  :ال)رشیع �

مرشوعي قانونني .ىل جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة Rق�صادیة  tvٕا01/28/2018s رمققرار  ←
 :ویتعلق ا4ٔمر بـــ. واجلهویة

 ؛vلسلفات الصغرية .ىل اLلجنة ا�تصةاملتعلق  18.97یغري مبوج�ه القانون رمق  85.18رمق  قانونمرشوع  •

  .L 2019لس1نة املالیة 80.18 قانون املالیة رمقمرشوع  •

م�ارشة بعد حصة ا4ٔس1ئ�  2018نونرب  �27لسة معومIة یوم الثال�ء  بربجمة02/28/2018رمق قرار  ←
بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  17.18الشفهیة ختصص �Lراسة والتصویت .ىل مرشوع القانون التنظميي رمق 

ه الظهري �Lس1تور الصادر ب)�فIذ 92و 49املتعلق vلتعیني يف املناصب العلیا تطبیقا 4ٔحاكم الفصلني  02.12
وسريjٔس هذه اجللسة اخللیفة . 2012یولیو  17املوافق ل  1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20الرشیف رمق 

 .الثالث Lلرئ:س الس1ید محید Wوسكوس والس1ید jٔمحد تو%زي ٔ�مني Lل�لسة

ویتضمن �دول . 2018نونرب  27الثال�ء ندوة الرؤساء لالنعقاد یوم  بدعوة03/28/2018 رمققرار  ←
 :jٔعاملها النقط التالیة

 تنظمي املناقشة يف �لسة ال)رشیع؛ •

 .حضور jٔعضاء احلكومة يف �لسات ا4ٔس1ئ� •
 

 : اLل�ان النیابیة لتقيص احلقائق �

إالدارة vٕ.داد تقر%ر حول توارخي انطالق اt)ساب �jٔل س1تة jٔشهر  بتلكیف04/28/2018 رمققرار  ←
 . ملامرسة اLل�ان النیابیة لتقيص احلقائق ملها¥ا

  

 : ا4ٔس1ئ� الشفهیة �

نونرب  27الثال�ء .ىل �دول jٔعامل �لسة ا4ٔس1ئ� الشفهیة لیوم  vملوافقة05/28/2018 رمققرار   ←
 .8رئاسة اخللیفة الثالث Lلرئ:س الس1ید محید Wوسكوس، والس1ید jٔمحد تو%زي ٔ�مني Lل�لسة ،2018
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 :العالقات اخلارجIة �

إالدارة ب)رسیع الوفاء vاللزتامات املتعهد هبا اجتاه م�تدى رئ:سات  بتلكیف06/28/2018 رمققرار  ←
دوالر مشرتكة مع جملس  10.000ورؤساء 8رملا±ت jٔمر%اك الوسطى والكرایيب، ®اصة رصف م�لغ 

النواب Lلمسامهة يف ٕاجناز دراسة ومالءمة Lلقوانني املتعلقة مبوضوع العنف ضد ال´ساء مع موافاة املك�ب 
بدراسة Lللكفة املالیة املرتق�ة الح�ضان الربملان املغريب �Lورة املق�� Lلجنة البني 8رملانیة اخلاصة vملرjٔة 

 .دا®ل هذا املنتدى

عضو املك�ب الس1ید jٔمحد تو%زي vس1تق�ال رئ:س 8رملان معوم ٕافریقIا  بتلكیف07/28/2018 مقرقرار  ←
 .vملطار

بتوجIه مراس� ٕاىل الس1ید رئ:س جلنة الفالtة والقطا.ات إالنتاجIة من �jٔل 08/28/2018 رمققرار  ←
jٔطراف اتفاقIة  ملؤمتر 24اgورة  اخ�یار عضو%ن من اLلجنة Lلمشاركة مضن الوفد املغريب املشارك يف

 .ا4ٔمم املت¿دة حول التغیري املنا¾

vملوافقة .ىل اس1تق�ال وفد مفوضیة العداs واحلقIقة واملصاحلة السودانیة یوم 09/28/2018 رمققرار  ←
 ؛2018نونرب  29امخل:س 

.ىل املشاركة يف jٔشغال اج�ع جلنة الشؤون Rق�صادیة واملالیة  vملوافقة10/28/2018 رمققرار  ←
دج�رب  14وRج�عیة والرتبیة vمجلعیة الربملانیة لالحتاد من �jٔل املتوسط اليت س1تعقد بلش1بونة یوم 

2018.  
 

 2018.ىل مشاركة جملس املس)شار%ن يف jٔشغال اgورة الس1نویة  vملوافقة11/28/2018 رمققرار  ←
 .2018دج�رب  07و 06یويم ر الربملاين حول املنظمة العاملیة Lلت�ارة اليت س1تعقد جبنیف Lلمؤمت

 : شؤون تنظميیة �

الس1ید عبد القادر سالمة اخللیفة الرابع Lلرئ:س بتقدمي مزيانیة ا9لس  بتلكیف12/28/2018 رمققرار  ←
jٔمام جلنة املالیة، و�لكیف جملس احملاس1بة vلت´س1یق مع ا4ٔمانة العامة من ا�ل بلورة مقرتح تعدیل 

 .املزيانیة الفرعیة Lلم�لس

ميثلها يف جلنة حفص مراس� Lلفرق وا9مو.ة من �jٔل انتداب من بتوجIه  13/28/2018 رمققرار  ←
 .مزيانیة ا9لس 8رمس الس1نة احلالیة

ٕاىل عقد لقاء Ìشاوري مع السادة رؤساء الفرق وا9مو.ة من jٔ�ل gvعوة  14/28/2018 رمققرار  ←
 .تدارس موضوع تعیني jٔعضاء9vلس الوطين حلقوق إالÍسان
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  : خمتلفات �

.ىل طلبات الزÒرات اليت توÑها املؤسسات موافقة املك�باملبدئیة برضورة  17/28/2018 رمققرار  ←
  .التعلميیة وامجلعیات لزÒرة ا9لس

  : Lلمتابعة �
  

 .حضور jٔعضاء ا9لس 4ٔشغال اجللسات العامة ←
  
 
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


