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 41/2019قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2019دج�رب  30لیوم االثنني 

  

رئBسم@لس  عبد احلكمي =ن شامش،اج
8ه ا6ٔس0بوعیربئاسة الس0ید  2019دج�رب30ثننيمك�ب جملس املس+شار(ن یـوماال عقد
  :املس+شار(ن، وحضور ا6ٔعضاء السادة

 اخللیفة الثاين NلرئBس؛  :       عبد إالالهاحللوطي
  اخللیفة الثالث NلرئBس؛  :        محیدTوسكوس
 حماس0با]لس؛  :        العربیاحملريش

  حماس0با]لس؛  :        عز ا_(ن زTري
  .bٔمني ا]لس  :        bٔمحد تو(زي

  
  

 dع السادةف
  :اعتذر عن حضور هذا fج
  اخللیفة ا6ٔول NلرئBس؛  :        عبد الصمد قjوح

  اخللیفة الرابع NلرئBس؛  :        عبد القادر سالمة
  اخللیفة اخلامس NلرئBس؛  :      عبد امحلیدالصو(ري

  حماس0با]لس؛  :        عبد الوهاببلفقjه
 مjنا]لس؛b        :   ٔbٔمحداخلریف

 .bٔمني ا]لس  :        ٕادرrس الرايض
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  القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب
 

  :8القة ا]لس مع املؤسسات ا_س0توریة 

، من bٔ|ل بذل املسا8دة bٔو ٕابداء ا]الس ا_س0توریة احملاور املقرتح عرضها 8ىل"ٕادراج موضوع 8tٕادة   01/41/2019رمق  قرار  ←
 .ل fج
ع املق~لللمك�بمضن@دول bٔعام" الرbٔي

  

 :العالقة مع جملس النواب 

ميشرتك ملك�ب جملس املس+شار(ن مع مك�ب جملس النواب �الل شهر ق 8لىعقداج
ع ت�س0ی tملوافقة   02/41/2019رمق قرار  ←
  .bٔن �كون موضو8ا Nلت�س0یق8ىل bٔن تمت موافاة السادة bٔعضاء املك�ب بتقر(ر مس0بق يف املوضوع حول احملاور اليت ميكن ، ینا(ر املق~ل

  

  :ال+رشیع 

م~ارشة بعد حصة ا6ٔس0ئ� الشفهیة �Nراسة  2019دج�رب 31|لسة 8امة یوم الثال�ء بعقد  03/41/2019 رمققرار  ←
، )يف ٕاطار قراءة �نیة(یتعلق t]لس الوطين Nلغات والثقافة املغربیة  04.16والتصویت 8ىل مرشوع قانون تنظميي رمق 

  .bٔمjنا Nل@لسة bٔمحد تو(زيوالس0ید  عبد القادر سالمةیفة الرابع NلرئBس الس0ید =رئاسة اخلل 

 الوا�دة بعد الزوال8ىل السا8ة   2019دج�رب 31ٕاىل عقد ندوة الرؤساء یوم الثال�ء   t_عوة  04/41/2019 رمققرار  ←
 .لتنظمي املناقشة يف اجللسة العامة ال+رشیعیة

. یع القوانني الواردة 8ىل ا]لس من جملس النواب، 8ىل اNلجنتني ا_امئتني ا تصتنيمشار �tٕا�  05/41/2019قرار رمق  ←
 :ویتعلق ا6ٔمر مبشاریع القوانني التالیة

o  ة رمق مjلس0نة املالیة  22.19رشوع قانون التصفN ذ قانون املالیةjف�؛2017املتعلق ب+ 

o  ة املوقعة  32.19مرشوع قانون رمقjط يف یوافق مبوج~ه 8ىل االتفاقtلرt25  بني اململكة املغربیة ومجهوریة لیبري¦  2019مارس
 لتفادي fزدواج الرضیيب يف مjدان الرضائب 8ىل ا_�ل وم�ع ا¬هترب والغش الرضیبBني؛

o  ة يف جمال املال�ة الت@اریة، املوقعة مبرا®ش يف  33.19مرشوع قانون رمقjة بني حكوم 2019مارس  25یوافق مبوج~ه 8ىل االتفاق
 اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة لیبري¦؛

o  ة املوقعة مبرا®ش يف  34.19مرشوع قانون رمقjبني اململكة املغربیة ومجهوریة البنني  2019مارس  25یوافق مبوج~ه 8ىل االتفاق
 ل؛لتجنب fزدواج الرضیيب وم�ع ا¬هترب الرضیيب يف مjدان الرضائب 8ىل ا_�ل ووضع قوا8د التعاون املتباد

o  لتعاون القضايئ يف املادة املدنیة والت@اریة وإالداریة، املوقعة مبرا®ش يف  35.19مرشوع قانون رمقN ةj25یوافق مبوج~ه 8ىل االتفاق 
 بني اململكة املغربیة ومجهوریة البنني؛ 2019مارس 

o  ق�صادي،  36.19مرشوع قانون رمقfط يف یوافق مبوج~ه 8ىل االتفاق ±ش°ٔن التعاون الت@اري وtلرt بني  2019مارس  6املوقع
 حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة رصبیا؛

o  ط يف  37.19مرشوع قانون رمقtلرt ة ´سلمي ا]رمني، املوقعةjبني اململكة املغربیة  2019مارس  19یوافق مبوج~ه 8ىل اتفاق
 ومجهوریة رواندا؛ 

o  ط يف یوافق مبوج~ه 8ىل االت 38.19مرشوع قانون رمقtلرt ة يف جمال املسا8دة القضائیة يف املیدان اجلنايئ، املوقعةjمارس  19فاق
 بني اململكة املغربیة ومجهوریة رواندا؛ 2019

o  لمسافر(ن والبضائع، املوقع مبرا®ش يف  42.19مرشوع قانون رمقN 25یوافق مبوج~ه 8ىل االتفاق ±ش°ٔن النقل ا_ويل 8رب الطرق 
 اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة البنني؛ بني حكومة 2019مارس 
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o  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2019مارس  25یوافق مبوج~ه 8ىل االتفاق املوقع مبرا®ش يف  43.19مرشوع قانون رمق
 .مجهوریة لیبري¦ ±ش°ٔن ال+شجیع وامحلایة املتباد� لالس+¸رات

 

  :ا6ٔس0ئ� الشفهیة 

الثالثة 8ىل السا8ة  2019دج�رب31ا6ٔس0ئ� الشفهیة لیوم الثال�ء  |لسة8ىل |دول bٔعامل وافقة tمل 06/41/2019رمق قرار  ←
 .bٔمjنا Nل@لسة bٔمحد تو(زي، والس0ید القادر سالمةعبد ، =رئاسة اخللیفة الرابع NلرئBس الس0ید بعد الزوال

 

 :العالقات اخلارجjة 

الس0ید رئBس جملس املس+شار(ن حلضور املؤمتر العاملي اخلامس  8ىل ا_عوة املو¹ة ٕاىلtملوافقة  07/41/2019رمق  قرار ←
 .2020غشت  21و 19لرؤساء الربملا¼ت ا«ي س0یعقد بفjینا ما بني 

6ٔtمم املتÀدة املنظمة من ق~ل fحتاد املشاركة يف bٔشغال |لسة fس0
ع الربملانیة 8ىل tملوافقة  08/41/2019رمق قرار  ←
تنفjذ الهدف الرابع من bٔهداف التمنیة : الرتبیة 8امل حموري لتحقjق السالم والتمنیة املس0تدامة": ضوعالربملاين ا_ويل حول مو 

 .2020فربا(ر  18و 17یويم الوال¦ت املتÀدة ا6ٔمر(كjة /اليت س+�عقد ب�jویورك "املس0تدامة

ه 8ىل قرار |دید یدمع املبادرة املغربیة الربملان الباراغو¦ين 8ىل ٕاÆر مصادق�ٕاىل رسا� شكر بتوجjه  09/41/2019رمق  قرار ←
  . Nلحمك ا«ايت يف ٕاطار الس0یادة الوطنیة Nلمملكة وو�دهتا الرتابیة

 ملناقشة وتقjمي نتاجئ اج
ع اNلجنة الربملانیة املغربیة ا6ٔوروبیة یوم درايستنظمي 8ىل tملوافقة  10/41/2019رمق  قرار ←
 .2019دج�رب  25ا«ي انعقد یوم  املشرتكة

�الل الفرتة مبدینة مرا®ش  الربملاين ا_ويل لالحتاد  144ا_ورة 8ىل اح�ضان bٔشغال tملوافقة   11/41/2019قرار رمق  ←
 .2021مارس  18ٕاىل   14املمتدة من 

 
 

  :خمتلفات

 :8ىل طلبات ز¦رة مقر ا]لس، لفائدةtملوافقة  15/41/2019قرار رمق   ←
 

 ة العربیة tلرtط؛املركز املغريب _راسات اNلغ  -   
 مدارس bٔش0بال ا6ٔطلس ب
رة؛  -  
  �نویة د(اكرت tلرtط؛ -   
 .مدارس السالم اخلصوصیة tلرtط - 
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  قضا¦ Nلمتابعة

 

  

  :ال+رشیع
 .وضعیة دراسة مشاریع ومقرت�ات القوانني احملا� 8ىل ا]لس - 

 

  :العالقات اخلارجjة

غش+~ٕاسالم  �29رش0یح املغرب لعضویة مؤمتر الربملانیني ا_ويل ا«ي bٔسس یوم رئBس جملس الش0یوخ الباTس0تاين طلب  - 
 .tٔbد
 

 :شؤون تنظميیة
 .تنظمي اجللوس دا�ل قا8ة اجللسات وٕا8ادة هتیئة القا8ة - 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


