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  30/2018رقم  اجتماع  

  2018دجنبر   10االثنين    ليوم

  

  

رئ3س ا2لس  سة0رئاه أ,س(بوعي اج&%2018دج رب  10مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني  عقد
  :، وحضور أ,عضاء السادةالس(ید عبد احلكمي 0ن شامش

  

 اخللیفة أ,ول Gلرئ3س،  :      عبد الصمد قCوح �

 اخللیفة الثاين Gلرئ3س؛  :    عبد Mاله احللوطي �

  اخللیفة اخلامس Gلرئ3س؛  :    عبد امحلید الصو�ري �

  ؛حماسب ا2لس :     العريب احملريش �

  Zٔمني ا2لس؛  :      Zٔمحد اخلریف �

 Zٔمني ا2لس  :     دمحم %دال �

  

  :فa اعتذر عن حضور هذا Mج&ع لك من السادة

 اخللیفة الثالث Gلرئ3س؛  :      محید dوسكوس �

  اخللیفة الرابع Gلرئ3س؛  :      عبد القادر سالمة �

 حماسب ا2لس؛  :    عبد الوهاب بلفقCه �

 حماسب ا2لس،  :      عز ا�kن زdري �

  Zٔمني ا2لس:    Zٔمحد تو�زي �
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  رارات الصادرة عن Mج&ع الق

  :العالقة مع املؤسسات اkس(توریة �

والنصف صباvا ملناقشة  10 دج رب %ىل السا%ة t 18لسة %امة یوم الثالsءبعقد 01/30/2018 رمققرار  ←

 .احملامك املالیةعرض الس(ید الرئ3س أ,ول Gلمzلس أ,%ىل Gلحساxت حول 

ٕاvداث �لیة �Gمع لتداول يف موضوع لوطين حلقوق إال�سان G لقاء مع ا2لس ابعقد  02/30/2018 رمققرار ←

  .واملشورة يف جمال اkبلوماس(یة الربملانیة

  :ال�رشیع �

رئ3س فریق إالاله حفظي مقرتvات القوانني املقدمة من طرف املس�شار عبدvxٕا�  03/30/2018 رمققرار  ←

ویتعلق ). یوما ق�ل عرضهام %ىل اGلzان ا�تصة M )40حتاد العام ملقاوالت املغرب %ىل احلكومة والفرق الربملانیة

 :ــــxٔ,مر ب

كام مت �متميه مبدونة التzارة  املتعلق 15.95 من القانون رمق 2- 78 قانون یتعلق بتغیري و�متمي املادةمقرتح  •

 .وتعدی¤

 52.05 القانون رمقیقيض بتغیري و�متمي  116.14 من القانون رمق 8 قانون یتعلق بتغیري و�متمي املادةمقرتح  •

من صفر  26 بتارخي 1.10.07 الصادر ب� فCذه الظهري الرشیف رمقمبدونة السري %ىل الطرق،  یتعلق

 )2010 فربا�ر 11( 1431

xٕلغاء اkیون املس(تحقة لفائدة اجلهات  یتعلق 96.18 مرشوع القانون رمقvxٕا�  04/30/2018 رمققرار  ←

 .التخطیط والتمنیة Mق�صادیةجلنة املالیة و  %ىل وامجلا%ات والعامالت وأ,قالمي،

  

  :أ,س(ئ® الشفهیة �

، 2018 دج رب 11 %ىل tدول Zٔعامل tلسة أ,س(ئ® الشفهیة لیوم الثالsءxملوافقة  05/30/2018 رمققرار  ←

 . ٔ°مني لهادمحم %دال والس(ید  عبد امحلید الصو�ري0رئاسة اخللیفة اخلامس Gلرئ3س الس(ید 
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 :اجللسة الشهریة �

ٕاىل  2019ینا�ر  15البت يف حماور اجللسة الشهریة املزمع عقدها یوم  بت±ٔجCل06/29/2018 رمققرار  ←
 .Mج&ع املق�ل

 .%ىل السا%ة الثالثة بعد الزوال 2018 دج رب 16 ندوة الرؤساء یوم االثننيبعقد  07/30/2018 رمققرار  ←
  

 :شؤون تنظميیة �

ر�ر العام عن Zٔشغال جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة Mق�صادیة م اقشة التقبت±ٔجCل  08/30/2018قرار رمق  ←

  .مبناس(بة دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 2لس املس�شار�ن ٕاىل Mج&ع املق�ل Gلمك�ب

  :العالقات اخلارجCة �
 

%ل¸رشوع ز·رة رئ3س جلنة العالقات اخلارجCة مبzلس الش(یوخ  xملوافقة09/30/2018 رمققرار  ←

  .2019ینا�ر وفاحت فربا�ر  24يب لبالد¹ مابنيالكولوم

مقة رؤساء الربملا¹ت السادسة %ىل مشاركة جملس املس�شار�ن يف  xملوافقة10/30/2018رمق  قرار ←

فربا�ر  14و13واجللسة العامة اخلامسة عرشة Gلجمعیة الربملانیة لالحتاد من tZٔل املتوسط املزمع عقدهام یويم 

 .فر�سا/ Àسرتاس(بورغxلربملان أ,ورويب 2019

%ىل اس(تق�ال رئ3سة جلنة العالقات اخلارجCة xمجلعیة الوطنیة ال�رشیعیة  xملوافقة11/30/2018رمق  قرار ←

 ).2018دج رب  18 - 17(التایالندیة �الل ز·رهتا Gلمملكة املغربیة 

 أ,ندون3يس یوم ئب رئ3س امجلعیة Mس�شاریة Gلشعب%ىل اس(تق�ال x¹ملوافقة  12/30/2018 رمققرار  ←

 .2018 دج رب 19

مجمو%ة الصداقة املغربیة الروس(یة xٕ%داد مرشوع 0ر¹مج معل Gلز·رة اليت  بتلكیف13/30/2018رمق  قرار ←

 .تقرتÊا ٕاىل ا2لس الفCدرايل الرويس

  :شؤون السادة املس�شار�ن �

 14/30/2018 رمققرار  ←

 .ق�ل Gلمك�بدراسة موضوع الت±ٔمني الصحي ٕاىل Mج&ع امل بت±ٔجCل   ←

  :خمتلفات �

  :%ىل طلبات املؤسسات التعلميیة التالیة GلقCام 0ز·رة ملقر جملس املس�شار�نxملوافقة  19/30/2018 رمققرار  ←



77 

 

  مؤسسة أ,زهر الرتبویة، •

  مجمو%ة مدارس Zٔكدال الرxط •

  قضا· لالطالع

قدتني بتارخي حصی® حضور الس(یدات والسادة Zٔعضاء ا2لس �الل اجللس(تني العام�ني املنع �
  :2018دج رب  03

  ).ة(م�غیب 29و) ة(معتذر  16و) ة(vارض  t :74لسة أ,س(ئ® الشفهیة •

  ).ة(م�غیب 53و) ة(معتذر  16و) ة(vارض  t :50لسة ال�رشیع •
  

  :ال�رشیع �

 .دراسة مشاریع ومقرتvات القوانني احملا� %ىل ا2لس وضعیة �

Zٔمام  G2019لس(نة املالیة  80.18نون املالیة رمق املفصل �Gراسة والتصویت %ىل مرشوع قا الرب¹مج �
  .اجللسات العامة

  :اGلzان اkامئة واملؤق�ة �

  .اGلzان اkامئة Zٔشغالحصی®  �

  :املنتدبون من الفرق وا2مو%ة لعضویة جلنة حفص رصف مزيانیة جملس املس�شار�ن أ,عضاء �
  عن الفریق Mس(تقاليل؛ رvال املاكوي وسامل 0منسعود -
  ، عن الفریق احلريك؛0منباركحيفظه  -
  ، عن الفریق Mشرتايك؛دمحم رحيان -
  عن فریق Mحتاد العام ملقاوالت املغرب؛ عبد إالاله حفظي -
  .عن مجمو%ة الكونفدرالیة اkميقراطیة Gلشغل عبد احلق 3vسان، -
  .عن فریق Mحتاد املغريب Gلشغل دمحم زروال -

  :العالقات اخلارجCة �

الك�اب العامون 2لس النواب وجملس املس�شار�ن واحتاد جمالس اkول أ,عضاء  عن اج&ع ورقة �
 20و 19يف م ظمة التعاون إالساليم، يف ش±ٔن إال%داد ملؤمتر Mحتاد املقرتح عقده يف الرxط یويم 

  .2019فربا�ر 
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عام 2لس وزارة الشؤون اخلارجCة والتعاون اkويل حول الترصحي اÙي Zٔدىل به أ,مني ال مذdرة �
  .شورى احتاد املغرب العريب ٕالvدى اجلرائد اجلزاÞریة واليت خرج فCه عن واجب احلیاد

0رملانیون من tٔZل التحرك "حول مشاركة جملس املس�شار�ن يف املنتدى الربملاين لش(بكة  تقر�ر �
  .2018نونرب  17و 16اÙي عقد 0كCیف یويم " العاملي

   


