
 31اجتماع رقم  

  2019أكتوبر    21ليوم االثنين  

  

عبد �رئاسة الس)ید  اج-,ه أ*س)بوعي2019ٔ#كتو�ر 21االثننيمك�ب جملس املس�شار
ن یـوم عقد
 :ا@لس، وحضور أ*عضاء السادة رئ9س،�ن شامش احلكمي

  

  ؛Jلرئ9س أ*ولاخللیفة   :  الصمدقCوحعبد  �

 اخللیفة الثالث Jلرئ9س؛  :    محید Mوسكوس �

  ؛اخللیفة الرابع Jلرئ9س  :  عبد القادر سالمة �

 اخللیفة اخلامس Jلرئ9س؛  :  عبد امحلید الصو
ري  �

 ؛حماسب ا@لس  :     العريب احملريش �

  ؛ا@لسحماسب   :  عبدالوهاببلفقCه �

 .حماسب ا@لس  :    عز ا[
ن زMري �
  

  :فc اعتذر عن حضور هذا aج-ع السادة

 ؛اخللیفة الثاين Jلرئ9س  :  عبد إالالهاحللوطي �

  #ٔمني ا@لس؛  :    #ٔمحد تو
زي �

  ؛#ٔمني ا@لس  :    #ٔمحد اخلریف �

  .#ٔمني ا@لس  :    ٕادرkس الرايض �
  
  
  
 
 
  
  



  

a ج-ع القرارات الصادرة عن  

الربملانیة يف  ,ىل الفرق وا@مو,ة 2019 - 2018 حصیq ا@لس �رمسبتوزیع  01/31/2019رمققرار  ←
 .}امل ٕالكرتوين

-1997مداوالت ا@لس Jلفرتة  رمقنةٕ�جياد صیغة م{اس)بة لبتلكیف إالدارة  02/31/2019رمق قرار  ←
الرمقنة �شلك دامئ، ٔ#و �لكیف م�عهد ا*�لیات الالزمة لت�ٔمني  ق�ناءالوطنیة، ٔ#و ا ةمع املك�ب�{9سقب ، ٕاما 2009

  .�ار� JلقCام بذ�
 

  :العالقات مع املؤسسات ا[س)توریة �

التقر
ر الس)نوي Jلم�لس aق�صادي وaج-عي والب9يئ �رمس س)نة بتوزیع  03/31/2019رمققرار ←
 .,ىل الفرق وا@مو,ة الربملانیة 2018

ا�هنوض "وaج-عي والب9يئ حول موضوع رٔ#ي ا@لس aق�صادي بتوزیع  04/31/2019 رمققرار  ←
 .,ىل الفرق وا@مو,ة الربملانیة" �لقراءة، الت�دي املس)تق�يل

نقطة مضن �دول ٔ#عامل املك�ب املق�ل حول مزيانیة ا@لس بربجمة  05/31/2019 رمققرار  ←
 .مع �لكیف إالدارة ٕ�,داد ملف مفصل يف املوضوع ورشوطرصفها،

  

  :ال�رشیع �

Jلتذكري  املالیة والتخطیط والتمنیة aق�صادیةمراسq لرئ9س جلنة بتوجCه 06/31/2019رمق قرار  ←

، ومراسq لرئ9س جلنة )يف ٕاطار قراءة ¬نیة(مبثابة مدونة التعاضد  109.12مرشوع قانون رمق  بربجمة

مي القانون رمق بتغیري و�مت 63.16التعلمي الشؤون الثقافCة وaج-عیة Jلتذكري بربجمةمرشوع قانون رمق 

�رجمة لقاء مع ، و )�لتغطیة الصحیة Jلوا[
ناملتعلق ( مبثابة مدونة التغطیة الصحیة أ*ساس)یة 65.00

رؤساء اJل�انیوم االثنني املق�ل Jلوقوف ,ىل وضعیة دراسة مشاریع ومقرت}ات القوانني احملا± ,ىل 

 .ا@لس

  

  

 



 :اجللسات املشرتكة بني جمليس الربملان �

ٔ#كتو�ر  21,ىل عقد �لسة مشرتكة مع جملس النواب یوم إالثنني �ملوافقة  07/31/2019رمققرار  ←
,ىل السا,ة السابعة مساء، لالس)-ع لعرض الس)ید وز
ر aق�صاد واملالیة وٕاصالح إالدارة حول  2019

  .2020مرشوع قانون املالیة Jلس)نة املالیة 

  :أ*س)ئq الشفهیة �

ٔ#كتو�ر ,ىل  22,ىل �دول ٔ#عامل �لسة أ*س)ئq الشفهیة لیوم الثال¬ء  �ملوافقة08/31/2019رمققرار  ←
ٔ#مCنا #ٔمحد تو
زيوالس)ید  ،اخللیفة الثالث Jلرئ9سمحید Mوسكوس السا,ة الثالثة بعد الزوال �رئاسة الس)ید 

 .Jل�لسة

، من 2019جللسات الشهریة املتعلقة �لس)یاسة العامة �الل دورة ٔ#كتو�ر ا 09/31/2019رمققرار  ←
 :حCث املبدٔ#، وفق اجلدو± الزم{یة التالیة

 ؛2019نونرب  12: اجللسة ا*ٔوىل �

 ؛2019دج{رب  10: اجللسة الثانیة �

 .2020ینا
ر  21: اجللسة الثالثة �

 : فc یيل 2019نونرب  12اجللسة الشهریة لیوم موضوعي بت�دید  10/31/2019رمققرار  ←
مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنیة وال�شغیل الس)یاسة العامة Jلحكومة لتفعیل : أ*ولاحملور 

 ا¾ايت ودمع املقاوالت الصغرى والصغرية �دا؛
 .الس)یاسة احلكومCة املرتبطة �ملس)نني وأ*شÀاص يف وضعیة ٕا,اقة: احملورالثاين

 :اJل�ان ا[امئة واملؤق�ة �

يف اJل�ان  ا[س)توري ا[ميقراطي aج-عيالفریق اجلدید ٔ*عضاء  التوزیع�ملوافقة ,ىل  11/31/2019رمققرار  ←
 ا[امئة؛
جلنة ا[ا�لیة ٕاىل عضویة  aنضاممرش)ید املنیاريطلب املس�شار الس)ید �ملوافقة ,ىل  12/31/2019رمققرار  ←

 .وامجلا,ات الرتابیة والبCÃات ا*ٔساس)یة
  

  :العالقات اخلارجCة �

,ىل املراسq املوÉة من �رملان معوم ٕافریقCا اىل الس)ید م�ارك حيفظه، �ملوافقة 13/31/2019رمققرار  ←
عضو شعبة جملس املس�شار
ن [ى هذه املؤسسة JلقCام �زËرة رمسیة مجلهوریة Mو� �الل الفرتة املمتدة من 

الت ، وذ� بصف�ه عضوا �Jلجنة ا[امئة املعنیة �لنقل والصنا,ة واالتصا2019دج{رب  02نونرب ٕاىل  27
 .والطاقة والعلوم والتك{ولوجCات بربملان معوم ٕافریقCا



ٔ#شغال aج-ع الربملاين املنظم من ق�ل aحتاد الربملاين  املشاركةيف,ىل �ملوافقة  14/31/2019رمققرار  ←
 .2019دج{رب  02، وذ� �لش)یيل یوم 25ا[ويل مبناس)بة Mوب 

اج-عي جلنة القضاË الس)یاس)یة وا[ميقراطیة وجلنة  املشاركةيف,ىل �ملوافقة  15/31/2019رمققرار  ←
 15و  14القضاË القانونیة وحقوق إالÒسان التابعتني Jلجمعیة الربملانیة @لس ٔ#ورو� املزمع عقدهام بربلني یويم 

 .2019نونرب 

�لقاهرة ملشاركة يف #ٔشغال دورة الربملان العريب املزمع عقدها ا,ىل �ملوافقة  16/31/2019رمققرار  ←
  .2019 ٔ#كتو�ر 31 ٕاىل 27 �الل الفرتة املمتدة من

 

ٔ#كتو�ر  25د عن امجلعیة الوطنیة الرصبیة یوم امجلعة وف اس)تق�ال,ىل �ملوافقة  17/31/2019رمققرار  ←
 ).مراسq واردة عن رئ9س جملس النواب: املرجع( ,ىل السا,ة الرابع والنصف بعد الزوال

املراسq الواردة من وزارة الشؤون اخلارجCة والتعاون إالفریقي واملغاربة ٕ�دراج 18/31/2019رمققرار  ←
جلنة التÃس)یق بني  ، مضن �دول ٔ#عاملاملقميني �خلارج حول ÕشكCل مجمو,ة صداقة �رملانیة مكس)یكCة مغربیة

 .ا@لسني

فریقي واملغاربة املراسq الواردة من وزارة الشؤون اخلارجCة والتعاون االٕ ٕ�دراج 19/31/2019رمققرار  ←
جلنة التÃس)یق بني  ، مضن �دول ٔ#عاملاملقميني �خلارج حول ÕشكCل مجمو,ة صداقة �رملانیة بنامCة مغربیة

 .ا@لسني

رئ9س اJلجنة املوضو,اتیة امللكفة �لتحضري Jل�لسة الس)نویة لتقCمي مبراسq  20/31/2019رمققرار  ←
 JلامءJ سرتاتیجیة الوطنیةaمي لمشاركة يف اج-عCلتقJ الش)بكة الفر×كفونیةFIFE 2019. 

  

  :شؤون تنظميیة �

عن ٕاخ�ار املس�شار عبد اJلطیف ٔ#ومعو واملس�شار ,دي جشري ان-هئام  �ٕال,الن21/31/2019رمققرار  ←
 .2019ٔ#كتو�ر  �22الل �لسة أ*س)ئq الشفهیة لیوم Jلمعارضة، 

  
  
  
  
  
  


