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  3/2018 0رقماجتماع  

  2018دجنبر   17االثنين    ليوم

  

رئ4س ا3لس  2رئاسةه أ-س*بوعي اج'&2018دج رب  17مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني  عقد
  :، وحضور أ-عضاء السادةالس*ید عبد احلكمي 2ن شامش

 اخللیفة الرابع Eلرئ4س؛  :      عبد القادر سالمة �

  اخللیفة اخلامس Eلرئ4س؛  :    عبد امحلید الصو�ري �

  ؛حماسب ا3لس :     العريب احملريش �

  Tٔمني ا3لس؛  :     دمحم &دال �

  .Tٔمني ا3لس:    Tٔمحد تو�زي �

  :ف_ اعتذر عن حضور هذا ]ج'ع لك من السادة 

 اخللیفة أ-ول Eلرئ4س،  :      عبد الصمد قbوح �

 اخللیفة الثاين Eلرئ4س؛  :    عبد ]اله احللوطي �

  اخللیفة الثالث Eلرئ4س؛  :      محید jوسكوس �

 حماسب ا3لس؛  :    bهعبد الوهاب بلفق  �

 .حماسب ا3لس  :      عز ا�nن زjري �

  Tٔمني ا3لس؛  :      Tٔمحد اخلریف �
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  القرارات الصادرة عن ]ج'ع 

  

  :شؤون تنظميیة �

 ،2018 دج رب Tٔ18مbنا Eلzلسات العامة املربجمة یوم Tٔمحد تو�زي الس*یدyنتداب 01/31/2018قرار رمق  ←

  :ال�رشیع �

النصوص ال�رشیعیة الواردة &ىل ا3لس من جملس النواب &ىل اEلzان ا�تصة ~ا{ yٕ  02/31/2018قرار رمق  ←

 :اكلتايل

  :جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة ]ق�صادیة - 

ىل  39.89و�متمي القانون رمق  بتغیري 91.18رمق مرشوع قانون  • امل�ٔذون مبوج�ه يف حتویل م�ش�ٓت &امة ٕا
 اخلاص؛  القطاع

 ؛2016املتعلق ب� فbذ قانون املالیة Eلس*نة املالیة  26.18رمق مرشوع قانون التصفbة •
 

 :جلنة اnا�لیة وامجلا&ات الرتابیة والب�bات أ-ساس*یة - 

يف ٕاطار (؛ یقيض yٕ~داث مؤسسة أ-عامل ]ج'عیة لٔ�شغال العمومbة 84.13رمق مرشوع قانون  •
 ؛)قراءة £نیة

 
 :ملناطق املغربیة احملت¦جلنة اخلارجbة واحلدود واnفاع الوطين وا - 

یقيض yٕ~داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس Eلهنوض yٔ-عامل ]ج'عیة  12.16رمق مرشوع قانون  •
 ؛)يف ٕاطار قراءة £نیة(؛ملوظفي وTٔعوان وزارة الشؤون اخلارجbة والتعاون اnويل

 
 : جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إالªسان - 

غشت  12) 1331رمضان  09(الظهري الرشیف الصادر يف من 106الفصل مقرتح قانون لتعدیل  •
 ؛³ش�ٔن قانون إاللزتامات والعقود كام مت تعدی¯ و�متميه 1913

یتعلق yٕصالح املراكز اجلهویة لالس�´ر وyٕ~داث اEلzان اجلهویة املو~دة  47.18رمق مرشوع قانون  •
 ؛ لالس�´ر

 . تجهزيات العامةyٕ~داث الواك{ الوطنیة Eل  48.17رمق مرشوع قانون  •

 



81 

 

  

  :اجللسة الشهریة �

، 2018 دج رب 18 &ىل ¹دول Tٔعامل ¹لسة أ-س*ئ¦ الشهریة لیوم الثال£ءyملوافقة  03/31/2018قرار رمق  ←

 .Tٔمbنا Eلzلسة Tٔمحد تو�زي2رئاسة الس*ید رئ4س ا3لس، والس*ید 

ىل  2019 ینا�ر 15 یوم الثال£ءالبت يف حماور اجللسة الشهریة املزمع عقدها بت�ٔجbل 04/31/2018قرار رمق  ← ٕا
  .«ایة ]ج'ع املق�ل

  :العالقات اخلارجbة �

&ىل الز¿رة اليت تعزتم القbام هبا مجمو&ة الصداقة الیاyنیة املغربیة مبzلس yملوافقة05/31/2018قرار رمق  ←
Àين لبالدyاملس�شار�ن الیا. 

لجمعیة الربملانیة Eلبحر أ-بیض املتوسط واملو¹ه &لÁقرتح أ-مني العام y Eملوافقة  06/31/2018قرار رمق  ←
يف ش�ٔن الت�س*یق حول مرشوع التقر�ر املتعلق yلتطورات الس*یاس*یة وأ-م یة مبنطقة  دمحم &لميEلمس�شار الس*ید 

Eلجمعیة الربملانیة Eلبحر أ-بیض املتوسط  13الرشق أ-وسط وشامل ٕافریقbا اÄي س*یعرض &ىل امجلعیة العامة 
 .2019فربا�ر  22و 21قدها ببلغراد یويم املزمع ع

الش*باب : ]ج'ع الربملاين ا-ٓس*یوي العريب Eلساكن والتمنیة"&ىل اح�ضان yملوافقة  07/31/2018قرار رمق  ←
، وذy Èلتعاون مع امجلعیة 2019 مبzلس املس�شار�ن �الل أ-س*بوع أ-ول من شهرش*ت�رب "والتمنیة املس*تدامة

 .تمنیة yلیاyنأ-س*یویة Eلساكن وال 

&ىل مشاركة شعبة جملس املس�شار�ن yالحتاد الربملاين اnويل يف Tٔشغال yملوافقة  08/31/2018 رمققرار  ←
ىل 06 لالحتاد و]ج'&ات املصاح�ة اليت س*تعقد nyو~ة من 140امجلعیة   .2Tٔ 2019ریل 10 ٕا

  . 2018 دج رب 21 رجbة ال�شادي یوم&ىل اس*تق�ال وز�ر الشؤون اخلاyملوافقة  09/31/2018 رمققرار  ←
  قضا¿ لالطالع

 12و 11، 10حصی¦ حضور الس*یدات والسادة Tٔعضاء ا3لس �الل اجللسات العامة املنعقدة Tٔ¿م  �
  :2018دج رب 

 43) ة(معتذر  21) ة(~ارض 55: ¹2019لسة املناقشة العامة ملرشوع قانون املالیة لس*نة  •
  ).ة(م�غیب

 ).ة(م�غیب 53) ة(معتذر 22) ة(~ارض 44: ق�صاد واملالیة¹لسة رد الس*ید وز�ر ] •

 ).ة(م�غیب 28) ة(معتذر  21) ة(~ارض  70: ¹لسة أ-س*ئ¦ الشفهیة •
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 37) ة(معتذر 07) ة(~ارض 75: ¹لسة التصویت &ىل مواد اجلزء أ-ول من مرشوع قانون املالیة •
 ).ة(م�غیب

 40) ة(معتذر 08) ة(~ارض 71: 2رم�ه ¹لسة التصویت &ىل اجلزء الثاين ومرشوع قانون املالیة •
 ).ة(م�غیب

  

  :ال�رشیع �

  .وضعیة دراسة مشاریع ومقرت~ات القوانني احملا{ &ىل ا3لس �

 :ٕاخ�ار بتوصل جملس النواب مبقرت~ات القوانني التالیة �

املتعلق  113.14من القانون التنظميي رمق  149و92قانون تنظميي یقيض ب�متمي وتغیري املادتني  مقرتح •
yذه الظهري الرشیف رمق  مجلا&اتb2015یولیو  7( 1436من رمضان  20الصادر يف  1.15.85الصادر ب� ف(. 

املتعلق  112.14من القانون التنظميي رمق  141و93قانون تنظميي یقيض ب�متمي وتغیري املادتني  مقرتح •
یولیو  7( 1436من رمضان  20 الصادر يف 1.15.84الصادر ب� فbذه الظهري الرشیف رمق yلعامالت وأ-قالمي 

2015(. 

املتعلق  111.14من القانون التنظميي رمق  162و98قانون تنظميي یقيض ب�متمي وتغیري املادتني  مق�ـرح •
 .)2015یولیو7( 1436من رمضان  20الصادر يف  1.15.83الصادر ب� فbذه الظهري الرشیف رمق  yجلهات

  .3yلس ]س�شاري Eلش*باب والعمل امجلعويیتعلق  89.15قانون یقيض بتغیري القانون رمق  مق�ـرح •

  :اEلzان اnامئة واملؤق�ة �

 .Tٔشغال اEلzان اnامئة �
    

  :أ-عضاء املنتدبون من الفرق وا3مو&ة لعضویة جلنة حفص رصف مزيانیة جملس املس�شار�ن �
  .عارصةعن فریق أ-صا{ وامل&ادل 2راكت وTٔمحد إالدرÒيس ، موالي عبد الرحمي الاكمل -
  عن فریق العدا{ والتمنیة؛&لیالعرسي -
  .عن فریق التجمع الوطين لٔ�حرار دمحم البكوري -

 حول اج'ع جلنة املالیة ملناقشة مرشوع املزيانیة الفرعیة 3لس املس�شار�ن 2رمس الس*نة املالیةتقر�ر  �
2019. 

  

  :العالقات اخلارجbة �

 .ید الو~دة الرتابیة Eلمملكة املغربیة ویدمع س*یادهتاالربملان الكولوميب بغرف�یه لقرار یؤ  اع'د �
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الس*ید املس�شار دمحم البكوري، رئ4س شعبة جملس املس�شار�ن yمجلعیة الربملانیة ملنظمة أ-من  مراس¦ �
والتعاون ب�ٔوروy، اليت یلمتس فهيا من الس*ید رئ4س جملس املس�شار�ن، إالرشاف &ىل �كو�ن جلنة 

ریفbة الثام ة عرشة Eلجمعیة املذjورة، واملزمع عقدها مبراÜش �الل الفرتة ملكفة ب� ظمي اnورة اخل
ىل  03املمتدة من   . Tٔ2019كتو2ر  06ٕا

  
  

  قضا¿ Eلمتابعة
  :العالقات اخلارجbة �

اnعوة اليت وÞها أ-مني العام 3لس النواب إالس*باين قصد مشاركة موظف من ا3لس يف ال�سÝة  �
  .2019فربا�ر  15و 04لربملانیة املزمع عقدها مبدرید مابنيEلندوة اخلاصة yٔ-طر ا 17

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


