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 08/2018قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2018مارس  26لیوم االثنني 
  

  

  

رئ9س جملس الس8ید عبد احلكمي 0ن شامش اج
1ا 0رئاسة 2018مارس  26یـوم االثنني  مك�ب جملس املس&شار$نعقد 
    :املس&شار$ن، وحضور الس8یدة والسادة 

            

  اخللیفة اIٔول Fلرئ9س؛  :    عبد الصمد قBوح

  اخللیفة الثاين Fلرئ9س؛  :  عبد Oاله احللوطي

  اخللیفة الثالث Fلرئ9س؛  :    محید Rوسكوس

  اخللیفة الرابع Fلرئ9س؛  :    عبد القادر سالمة

  اخللیفة اخلامس Fلرئ9س؛  :    التازيYئX مBة 

  حماسب ا[لس؛  :    رش8ید املنیاري

  حماسب ا[لس؛  :    العريب حملريش

  .dٔمني ا[لس  :      دمحم 1دال    

    

  :فh اعتذر عن احلضور لك من السادة 

  حماسب ا[لس؛    :    عبد الوهاب بلفقBه    

  dٔمني ا[لس؛    :     dٔمحد اخلریف

  .لسdٔمني ا[     :    dٔمحد تو$زي
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  القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب

  
  

  :قرارات تنظميیة  

1ىل الرتتy9ات املتعلقة rف�تاح اxورة Oس8تvwائیة اليت س8تعقد tلس8هتا rملوافقة  01/08/2018 رمققرار  ←
1ىل السا1ة الثالثة بعد الزوال، 0رئاسة الس8ید رئ9س جملس املس&شار$ن  2018مارس  O27ف�تاحBة یوم الثال{ء 

  .والس8ید دمحم 1دال dٔمBنا لها
 

  :ال&رشیع 

 1.72.184بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  90.17مرشوع قانون رمق �rٕا�  02/08/2018 رمققرار  ←
ى اIٓخرة  15بتارخي  وا�ي dٔحBل 1ىل ا[لس من xن بنظام الضامن Oج
عي املتعلق  1972یولیو  27) 1392من جامد

  .رئ9س احلكومة، 1ىل جلنة التعلمي والشؤون Oج
عیة قصد دراس8ته

مyارشة بعد tلسة اف�تاح اxورة  2018 مارس t27لسة معومBة یوم الثال{ء بعقد  03/08/2018 رمققرار  ←
ب&س�Bد  املتعلق 33.06بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17رمق Oس8تvwائیة وذ� �Fراسة والتصویت 1ىل مرشوع قانون 

 .اIٔصول

م�شور الس8ید رئ9س احلكومة املتعلق 1rٕداد املقرت�ات يف ش£ٔن الربجمة املزيانیاتیة �rٕا�  04/08/2018 رمققرار  ←
 .1ىل جملس احملاس8بة 2021- 2019 س8نواتلثالث 

 
  :اFل¨ان النیابیة لتقيص احلقائق 

الفرق قصد تذكريها من tدید برضورة انتداب dٔعضاهئا يف اFلجنة النیابیة لتقيص مبراسX  05/08/2018 رمققرار  ←
®ل االتفاقBة Oج
عیة املوقعة بتارخي والربYمج Oق�صادي املصاحب  2018 فربا$ر 17 احلقائق حول �dٔداث جرادة وم£

  .لها
  

  :العالقات اخلارجBة والتعاون والرشاكة 

1ىل املهمة اليت س8تقوم هبا اFلجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة اIٔوروبیة Fلربملان rملوافقة  06/08/2018 رمققرار  ←
 .بربوRس8یل 2018مارس  29و 27اIٔوريب يف ٕاطار اFل¨ان املوضو1اتیة اليت س8تعقد اج
1اهتا مابني
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) إالسكوا(1ىل اxعوة املو³ة من اFلجنة Oق�صادیة وOج
عیة لغريب dٓس8یا rملوافقة  07/08/2018 رمققرار  ←
ى العريب Fلتمنیة املس8تدامة حول موضوع  " املوارد الطبیعیة واIٔجBال املقXy والصاحل العام"Fلمشاركة يف dٔشغال املنتد

 .0dٔ2018ریل  26و 24نياليت س8تعقد ببريوت ماب

1ىل اxعوة املو³ة Fلم¨لس من xن رئ9س جملس اxوما الرويس Fلمشاركة يف rملوافقة  08/08/2018 رمققرار  ←
ى اxويل حول التطو$ر الربملاين املزمع عقده مبوسكو یويم   .2018یونیو  5و dٔ4شغال املنتد

ن dٔمر$اك الالتی�Bة والاكرایيب من طرف رئ9س جملس 1ىل اس8تقyال رئ9س 0رملاrملوافقة  09/08/2018 رمققرار  ←
 .0dٔ2018ریل  26و 24املس&شار$ن وذ� Àالل ز¿رته Fلمملكة املغربیة مابني

موضوع ز¿رة وفد 0رملاين ٕاس8باين hÃت تندوف Àالل شهر مارس املايض 1ىل بعرض  10/08/2018 رمققرار  ←
 .Bق حترك حزيب وطين لتطویق هذه املناوراتdٔنظار ندوة الرؤساء قصد حبث الس8بل الكفXB بتحق 

ملؤمتر احتاد جمالس اxول اIٔعضاء يف مvظمة  13 موضوع م�شورات اxورةمبتابعة  11/08/2018 رمققرار  ←
 .التعاون إالساليم 1رب مراسX اجلهات املعنیة rملوضوع

ى الربملاين 1ىل إالجراءات املتعلقة rح�ضان جملس rملوافقة  12/08/2018 رمققرار  ← املس&شار$ن Fلمنتد
و  25 وذ� یويم" من tٔdل بناء منوذج �اكميل Fلتعاون إالقلميي" Oق�صادي إالفریقي العريب ا�ي سv9ظم حتت شعار

 .مع ٕا�ا� الشق املتعلق rلتحمالت املالیة لهذه التظاهرة 1ىل جملس احملاس8بة قصد اختاذ القرار اÑهنايئ 0dٔ 2018ریل26
 

  :التكو$ن والتكو$ن املس8متر 

مت ( مقرت�ات اجلامعة اxولیة Fلرrط Óش£ٔن اIٔ¿م اxراس8یة 1ىل ندوة الرؤساء بعرض 13/08/2018رمق  قرار ←
  ).كتوارخي ٕالجراء هذه اIٔ¿م اxراس8یة 2018ماي  4و  3و  2االتفاق من xن ندوة الرؤساء 1ىل dٔ¿م 
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  قضا¿ Fلمتابعة

  
  

  :العالقات اخلارجBة 
امجلعیة الربملانیة ملنظمة اIٔمن والتعاون ب£ٔوروr 1ىل اxعوة املو³ة لها من طرف الس8ید رئ9س جملس املس&شار$ن  موافقة - 

  .F2019لقBام 0ز¿رة مBدانیة xراسة مقرتح عقد اxورة اخلریفBة Fلجمعیة مبراÙش 0رمس س8نة 
  

  

  

  قضا¿ لٕالطالع

  :ال&رشیع
  .مشاریع ومقرت�ات القوانني قBد اxرس dٔمام ا[لس وضعیة -
ص ال&رشیعیة املدرtة يف tدول dٔعامل اxورة Oس8تvwائیة بطاقة -   .حول النصو

  : dٔشغال اFل¨ان اxامئة املؤق�ة
  dٔشغال اFل¨ان اxامئة؛ 0رYمج -

  
  :العالقات اخلارجBة 

حول ز¿رة العمل اليت قام هبا الس8ید رئ9س جملس املس&شار$ن مجلهوریة اÑمنسا ومشاركته يف dٔشغال اxورة  تقر$ر -
  . F2018لجمعیة الربملانیة ملنظمة اIٔمن والتعاون ب£ٔوروr اليت اح�ضنهتا سلوفBنیا شهر فربا$ر  17الش8تویة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


