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  29/2018رمق اج�ع 

  2018 دج�رب03االثنني  لیوم

  

  

رئ:س ا9لس  8رئاسةه ا3ٔس0بوعي اج�-2018دج�رب  03مك*ب جملس املس#شار ن یـوم االثنني  عقد

 :، وحضور ا3ٔعضاء السادةالس0ید عبد احلكمي 8ن شامش

 اخللیفة الثاين Kلرئ:س؛  :    عبد Iاله احللوطي �

  اخللیفة الثالث Kلرئ:س؛  :      محید Qوسكوس �

  اخللیفة اخلامس Kلرئ:س؛  :    عبد امحلید الصو ري �

  ؛حماسب ا9لس :     العريب احملريش �

  حماسب ا9لس،  :      عز ا[ ن زQري �

  `ٔمني ا9لس؛  :  `ٔمحد اخلریف �

  .`ٔمني ا9لس:    `ٔمحد تو زي �

  

  :فg اعتذر عن حضور هذا Iج�ع لك من السادة

  اخللیفة ا3ٔول Kلرئ:س،  :    عبد الصمد قjوح �

  اخللیفة الرابع Kلرئ:س؛  :    عبد القادر سالمة �

 حماسب ا9لس؛  :    عبد الوهاب بلفقjه �

 .لس`ٔمني ا9  :      دمحم -دال �
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  القرارات الصادرة عن Iج�ع 

  :ال#رشیع �

ٕاىل عقد اج�ع ما بني رئ:يس جلنيت التعلمي واملالیة Kلتوافق حول اKلجنة  u[عوة01/29/2018 رمققرار  ←

 30الصادر يف  2.18.781القايض uملصادقة -ىل املرسوم بقانون رمق  94.18مرشوع قانون رمق  بدراسةا{تصة 

̀ٔحjل -ىل جلنة املالیة (�uٕداث الصندوق املغريب Kلت�ٔمني الصحي 2018̀ٔكتو8ر  10املوافق ل  1440من حمرم 

 ).والتخطیط والتمنیة Iق*صادیة بناء -ىل اتفاق رئ:يس اKلجنتني حتت ٕارشاف رئ:س ا9لس

ون رئاسة اجللسات العمومjة ا{صصة �Kراسة والتصویت -ىل مرشوع القان uٕس0ناد02/29/2018 رمققرار ←

̀ٔمحد خلریف ٔ�مني Kل�لسات 2019املايل Kلس0نة املالیة   .Kل�لیفة الرابع Kلرئ:س الس0ید عبد القادر سالمة، والس0ید 

املتعلق  18.97ا ي یغري مبوج�ه القانون رمق  85.18مرشوع القانون رمق  بربجمة03/29/2018 رمققرار ←

م�ارشة بعد حصة ا3ٔس0ئ¥ الشفهیة، مع دعوة  2018دج�رب  u04لسلفات الصغرية يف £لسة معومjة یوم الثال¡ء 

̀ٔ£ل تنظمي  2018دج�رب  04ندوة الرؤساء لالج�ع یوم الثال¡ء  -ىل السا-ة العارشة والنصف صبا�ا من 

 .املناقشة

-ىل الرب¬مج الزمين �Kراسة واملصادقة -ىل مرشوع القانون املايل -ىل  uملوافقة04/29/2018 رمققرار  ←

من العارشة صبا�ا ٕاىل الثانیة والنصف بعد  2018دج�رب  10االثنني مس0توى اجللسات العامة ا ي س:�طلق یوم 

̀ٔخرى تنطلق من السا-ة اخلامسة والنصف مساء ختصص لرد الس0ید وز ر  الزوال، مع ختصیص £لسة معومjة 

 .Iق*صاد واملالیة

ابتداء من السا-ة العارشة  2018دج�رب  12ا3ٔربعاء £لسات دراسة مرشوع القانون املالیة یوم وس#*ابع 

̀ٔخرى ابتداء من السا-ة الثالثة بعد  صبا�ا وذK ²لتصویت -ىل اجلزء ا3ٔول من املزيانیة، فg س0تخصص £لسة 

  . من املزيانیة والتصویت -ىل املرشوع 8رم*هالزوال من نفس الیوم Kلتصویت -ىل اجلزء الثاين

 : اKل�ان النیابیة لتقيص احلقائق �

·ل االتفاقjة امجلاعیة املوقعة بتارخي  مبراس¥05/29/2018 رمققرار  ←  1998`8ٔریل  17جلنة تقيص احلقائق حول م�

̀ٔشغال هذه اKلجنة طبقا حملرض  2018یولیوز  16جلرادة والرب¬مج املصاحب لها، uعتبار یوم  هو ºرخي انطالق 

 .املك*ب وقرار ا9لس ا[س0توري

 : شؤون تنظميیة �
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 13لك من فریق ا3ٔصا¾ واملعارصة والفریق Iس0تقاليل uلتوافق حول العضو  بدعوة06/29/2018 رمققرار  ←

̀ٔعضاء الفریقني  .بلجنة مراق�ة رصف املزيانیة، نظرا ل#ساوي -دد 

-ىل السا-ة الثالثة بعد  2018 دج�رب 10اج�ع املك*ب املق�ل یوم االثنني  بعقد07/29/2018 رمققرار  ←

 .الزوال

 :اج�ع املك*ب املق�ل املواضیع التالیةبتضمني  08/29/2018قرار رمق  ←

 تقjمي املسا-دة الربملانیة؛ �

 الت�ٔمني الصحي Kلسادة املس#شار ن؛ �

 دج�رب 18اجللسة الشهریة ملساء¾ الس0ید رئ:س احلكومة ٕاىل Àایة یوم الثال¡ء  بت�ٔجjل09/29/2018 رمققرار ←

  .بناء -ىل طلب الس0ید رئ:س احلكومة 2018

 : ا3ٔس0ئ¥ الشفهیة �

اليت  2018دج�رب  04الثال¡ء -ىل £دول £لسة ا3ٔس0ئ¥ الشفهیة لیوم  uملوافقة 10/29/2018 رمققرار  ←

̀ٔمحد اخلریف ٔ�مني Kل�لسة  .سري̀ٔسها اخللیفة الرابع Kلرئ:س الس0ید عبد القادر سالمة والس0ید 

 اجللسة الس0نویة  •

ا9مو-ة املوضو-اتیة حول املرفق العمويم لتذكريها ب�ٔ£ل ٕایداع تقر رها ق�ل  مبراس¥11/29/2018 رمققرار  ←

̀ٔكتو8ر اجلاریة  .ممت دورة 

̀ٔ£ل ٕاطالق مسطرة Ãشكjل جلنة موضو-اتیة  ¥مبراس12/29/2018 رمققرار  ← السادة رؤساء الفرق من 

 .من النظام ا[اÆيل 9لس املس#شار ن 265£دیدة لتقjمي الس0یاسات العمومjة طبقا 3ٔحاكم املادة 

  

 :العالقات اخلارجjة �

-ىل مشاركة ا9لس يف اج�ع جلنة الفریق القانوين لالحتاد الربملاين العريب  uملوافقة13/29/2018 رمققرار  ←

 .2018دج�رب  14اليت س0تعقد uلقاهرة یوم 

-ىل مشاركة ا9لس يف املؤمتر الربملاين الثاين حول القدس ا ي س0تحتضنه  uملوافقة 14/29/2018 رمققرار ←

 .2018دج�رب  15و 14یويم  اسطنبول
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دوالر كنص:ب 9لس املس#شار ن يف مزيانیة  10.000-ىل ت�ٔدیة ثلث م�لغ uملوافقة 15/29/2018 رمققرار 

̀ٔمر اك الوسطى والاكریيب .م�تدى رئ:سات ورؤساء 8رملا¬ت   

   


