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 50/2020قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2020فربا�ر  03لیوم االثنني 

  

الس6ید عبد اج
عها8ٔس6بوعي 3رئاسةرئ/س ا.لس 2020فربا�ر  03مك�ب جملس املس)شار�ن یـوم إالثنني  عقد
  :، وحضور ا8ٔعضاء السادةاحلكمي 3ن شامش

 

 اخللیفة الثاين Jلرئ/س؛  :       عبدإالالهاحللوطي
 اخللیفة الثالث Jلرئ/س؛  :        محید Pوسكوس

 اخللیفة الرابع Jلرئ/س؛  :        عبد القادر سالمة
  س؛اخللیفة اخلامس Jلرئ/  :      عبد امحلید الصو�ري

 ا.لس؛  حماسب  :        العريب احملريش
  .`ٔمني ا.لس  :        `ٔمحد تو�زي

  
  

 bع السادةف
  :اعتذر عن حضور هذا cج
  اخللیفة ا8ٔول Jلرئ/س؛  :        عبد الصمد قgوح

  حماسب ا.لس؛  :        عبد الوهاب بلفقgه
�ن زPريmا.لس؛  حماسب  :        عز ا 
 `ٔمني ا.لس؛  :        ٕادرoس الرايض

  .`ٔمني ا.لس  :        اخلریف`ٔمحد 
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  القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب
 
  

vىل الساvة الثالثة بعد الزوال، لرتت/ب اجللسات العامة  2020فربا�ر 03ندوة الرؤساء یوم االثنني  عقدب01/05/2020رمق قرار  ←
̀ٔعامل احملامك املالیة، ومواص� م|اقشة مراس�  ا~صصة Jل)رشیع وم|اقشة عرض الس6ید الرئ/س ا8ٔول Jلمzلس اv8ٔىل Jلحساxت حول 

 .بعض رؤساء الفرق حول مهنجیة التعامل معهم

vىل الساvة الثانیة بعد الزوال لرتت/ب �لسة انت�اب عضو  2020 فربا�ر 10 ندوة الرؤساء یوم االثننيبعقد  02/05/2020 رمققرار  ←
 .وا�د xحملمكة اmس6توریة

 

  :ال)رشیع

 :�لسة �رشیعیة vامة �Jراسة والتصویت vىل النصوص اجلاهزة التالیةبعقد  03/05/2020رمق قرار  ←

 ؛ 2019ش6ت�رب  02الصادر بتارخي  19/96النظام اmا�يل .لس املس)شار�ن vىل ضوء قرار احملمكة اmس6توریة رمق  •

 یتعلق بت�س6یط املساطر وإالجراءات إالداریة؛  55.19مرشوع قانون رمق  •

 ؛ 2017املتعلق ب)|فgذ قانون املالیة Jلس6نة املالیة  22.19التصفgة رمق مرشوع قانون  •

 املتعلق بعقود الرشاكة بني القطاvني العام واخلاص؛ 86.12یقيض بتغیري و متمي القانون رمق  46.18مرشوع قانون رمق  •

 2( 1393من حمرم  26در يف الصا 1.73.211بتغیري و متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  37.17مرشوع قانون رمق  •
 املعینة مبوج¬ه �دود املیاه إالقلميیة؛) 1973مارس 

مgل  200امل�شٔة مبوج¬ه م|طقة اق�صادیة �الصة vىل مسافة  1.81بتغیري و متمي القانون رمق  38.17مرشوع قانون رمق  •
 .حبري عرض الشواطئ املغربیة

  :° من جملس النواب vىل اJلجنتني اmامئتني ا~تصتنيمشاریع القوانني احملا �xٕا° 04/05/2020 رمققرار  ←

یوافق مبوج¬ه vىل االتفاق vىل شلك تبادل رسائل بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  44.19مرشوع قانون رمق  •
 13بربازیلیا يف مجهوریة الربازیل الفgدرالیة لتفادي cزدواج الرضیيب vىل ا8ٔرxح الناجتة عن النقل اجلوي والبحري، املوقع 

 .2019یونیو 

یوافق مبوج¬ه vىل االتفاق «شٔن vcرتاف املتبادل 3رخص الس6یاقة بني حكومة اململكة املغربیة  45.19مرشوع قانون رمق  •
  .2019مارس  25وحكومة مجهوریة لیبري¾، املوقع مبرا½ش يف 

ون التٔس/يس لالحتاد إالفریقي املتعلق xلربملان یوافق مبوج¬ه vىل الربوتوPول امللحق xلقان 47.19مرشوع قانون رمق  •
  .2014یونیو  27يف )غی�gا cس6توائیة(إالفریقي، املعمتد مبالبو

  .2015ماي  5یوافق مبوج¬ه vىل اتفاقgة التعاون امجلريك العريب،املوقعة xلر¾ض يف  48.19مرشوع قانون رمق  •

«شٔن نقل ا8ٔش�اص احملكوم vلهيم بني حكومة اململكة املغربیة  یوافق مبوج¬ه vىل االتفاقgة 49.19مرشوع قانون رمق  •
  .2019یونیو  13وحكومة مجهوریة الربازیل الفgدرالیة، املوقعة بربازیلیا يف 

یوافق مبوج¬ه vىل االتفاق إالطار «شٔن التعاون يف جمال اmفاع بني حكومة اململكة  50.19مرشوع قانون رمق  •
  .2019یونیو  13لربازیل الفgدرالیة، املوقع بربازیلیا يف املغربیة وحكومة مجهوریة ا
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یوافق مبوج¬ه vىل اتفاقgة املساvدة القضائیة يف املیدان اجلنايئ بني اململكة املغربیة  51.19مرشوع قانون رمق  •
  .2019یونیو  13ومجهوریة الربازیل الفgدرالیة، املوقعة بربازیلیا يف 

وج¬ه vىل االتفاقgة «شٔن �سلمي ا.رمني بني اململكة املغربیة ومجهوریة الربازیل الفgدرالیة، یوافق مب 52.19مرشوع قانون رمق  •
  .2019یونیو  13املوقعة بربازیلیا يف 

یوافق مبوج¬ه vىل اتفاق التعاون وال)سهیل يف مgدان cس)Æرات بني اململكة املغربیة ومجهوریة  56.19مرشوع قانون رمق  •
  .2019یونیو  13یة، املوقع بربازیلیا يف الربازیل الفgدرال 

املتعلق xلتعیني يف املناصب العلیا تطبیقا 8ٔحاكم  02.12یقيض ب)متمي القانون التنظميي رمق  72.19مرشوع قانون تنظميي رمق  •
  .من اmس6تور 92و 49الفصلني 

 40ا° والتمنیة vىل احلكومة والفرق وا.موvات مقرتÉ القانونني املتوصل هبام من mن فریق العد�xٕا°  05/05/2020رمق قرار  ←
 :یوما ق¬ل ٕا�الته vىل اJلجنة ا~تصة، ویتعلق ا8ٔمر بـ 

حيدث مبوج¬ه نظام ) 1971دoسمرب  30( 1391ذي القعدة  12بتارخي  011.71مقرتح قانون بتغیري و متمي القانون رمق  •
 لرواتب التقاvد املدنیة؛

 .املتعلق xلتعاونیات 112.12انون رمق مقرتح قانون یتعلق بتغیري الق •

اJلzان اmامئة ا~تصة، ودعوهتا ٕاىل ال)رسیع  vىلموقف احلكومة «شٔن مقرت�ات القوانني احملا° vلهيا �xٕا° 06/05/2020رمق قرار  ←
  .بربجمهتا

 
  :ا8ٔس6ئ� الشفهیة 

̀ٔعامل xملوافقة 07/05/2020رمق قرار  ← الثالثة بعد vىل الساvة  2020 فربا�ر04وم الثالÓء ا8ٔس6ئ� الشفهیة لی �لسةvىل �دول 
 .`ٔمgنا Jلzلسة`ٔمحد تو�زي، والس6یدعبد إالالهاحللوطي، 3رئاسة اخللیفة الثاين Jلرئ/س الس6ید الزوال

  
 :`ٔشغال اJلzان اmامئة واملؤق�ة

اvة والتzارة وcق�صاد ا8ٔخرض والرمقي vلىالز¾رة املیدانیة املقرتح تنظميها م|طرف وزارة الصنxملوافقة  08/05/2020رمق قرار  ←
̀ٔعضاء جلنة الفال�ة والقطاvات إالنتاجgة ٕاىل املنطقة الصناعیة املندجمة  ، 2020فربا�ر  mx19ار البیضاءیوم ا8ٔربعاء ) مgد xرك(لفائدة 

  .يل اخلامس Jلعدا° cج
عیةتغیري موvدها ٕاىل یوم `ٓخر، لزتامن املوvد ا�8ٔري مع انعقاد املنتدى الربملاين اmومع اقرتاح

vىل طلب اJلجنة املؤق�ة امللكفة بفحص رصف مزيانیة جملس املس)شار�ن مبوافاهتا مبجموvة من xملوافقة  09/05/2020رمق قرار  ←
 . فربا�ر 11 الوÓئق احملاس6ب)gة ق¬ل اج
عها الثالث املقرر یوم الثالÓء

Jلمzلس مك�اطب بني إالدارة واJلجنةاملؤق�ة امللكفة بفحص رصف مزيانیة جملس ا8ٔمني العام بتعیني  10/05/2020رمق قرار  ←
 . املس)شار�ن
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  :الت�س6یق مع جملس النواب

  vىل  الساvة 2020 فربا�ر 05ا8ٔربعاء   vىل عقد cج
ع  الت�س6یقي مع جملس النواب یومxالتفاق   11/05/2020رمق قرار  ←
  :حملاور التالیة بعد  الزوال  ملناقشة االثالثة 

 اmبلوماس6یة الربملانیة؛  �

  ̀ٔعضاء احملمكة اmس6توریة؛ جتدید ثلث  �

  )وس6یط اململكة وا.لس اv8ٔىل Jلرتبیة والتكو�ن(م|اقشة تقار�ر املؤسسات اmس6توریة؛  �

̀ٔعضاء ا.لس cق�صادي وcج
عي والب/يئ يف صیغته اجلدیدة؛  �   تعیني 

  غیة؛cع
د التدرجيي Jلغة ا8ٔمازی  �

 .وضعیة دراسة مقرت�ات القوانني احملا° vىل جمليس الربملان �
  

 :العالقات اخلارجgة 

الش6تویة Jلجمعیة الربملانیة ملنظمة ا8ٔمن والتعاون بٔوروx اليت  19`ٔشغال اmورة املشاركةيف vلىxملوافقة   12/05/2020رمق  قرار ←
 .2020فربا�ر21و 20اäمنسا یويم  /س)|عقد بفgینا

مقرتحوزارة الشؤون اخلارجgة والتعاون إالفریقي واملغاربة املقميني xخلارج توجgه هتنئة ٕاىل  vىلxملوافقة   13/05/2020رمق قرار  ←
، vىل الس6یدة فاطمة م|ت اخلرضیة النائبة الربملانیة عن احلزب احلامكرئ/سة مجموvة الصداقة املوریتانیة املغربیة xمجلعیة الوطنیة املوریتانیة 

æةٕاvىل ر̀ٔس هذه ا.موv ر تعی/هنا. 

طلباالحتاد الربملاين إالفریقي ل)سویة مسامهة الربملان املغريب يف مزيانیة هذا cحتاد 3رمس س6نة vىل ةxملوافق  14/05/2020رمق ر قرا ←
2020. 

ملغربیة املقمية xخلار�ة توجgه دعوة قرتح وزارة الشؤون اخلارجgة والتعاون إالفریقي واجلالیة امvىل xملوافقة   15/05/2020رمق  قرار ←
 .3ز¾رة معل ٕاىل اململكة املغربیة �الل النصف ا8ٔول من الس6نة اجلاریةJلقgام  ئ/س جملس الش6یوخ البولنديٕالê رمسیة 

رج اس6تق¬ال النائبة مقرتح وزارة الشؤون اخلارجgة والتعاون إالفریقي واجلالیة املغربیة املقمية xخلاvىل xملوافقة  16/05/2020رمق  قرار ←
̀ٔ�د `ٔعضاء ا.لس RENEW EUROPEا8ٔوروبیة Pرoسوالزاكروبولو عضو الفریق الربملاين   .من طرف 

 05رئ/س مجموvة الصداقة الربملانیة الش6یلیة املغربیة مبzلس النواب الش6یيل یوم ا8ٔربعاء  اس6تق¬الvىل xملوافقة 17/05/2020رمق  قرار ←
 .ادیة عرشة صبا�اvىل الساvة احل 2020فربا�ر 

  
  

 :خمتلفات 

 :جملس املس)شار�ن لفائدة ز¾رة مقر vلىطلبا xملوافقة 19/05/2020رمق قرار  ←

 .2020فربا�ر  06 وفد مجعوي حبریين یوم •

  .xلرxط لال÷زهةالتٔهیلیةÓنویة ا8ٔمرية  •

  .Jلرتبیة والتعلمي اخلصويص «س6یدي سلbن احلافظمؤسسة  •

  .بفاس LE ROBERTمؤسسة  •
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  قضا¾ Jلمتابعة
 
  
  

  :`ٔشغال اJلzان اmامئة واملؤق�ة
اJلجنة املؤق�ة امللكفة بفحص رصف مزيانیة جملس املس)شار�ن xنتداب من ینوب عن الس6ید الرئ/س وممثل عن  طلب -

  .ا�رفرب  11وذ� یوم الثالÓء  2019جملس احملاس6بة ٕاللقاء عرض حول 3ر�مج معل ومزيانیة ا.لس 3رمس الس6نة املالیة 

 

  :شؤون السادة املس)شار�ن

 .بتصحیح وضعیهتا إالداریة فاطمة الزهراء الیحیاويطلب املس)شارة الس6یدة  -

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


