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 48/2017املك�ب رمق قرارات اج�ع 

  2017دج رب  25لیوم االثنني 
  

  

  

، وحضور اخللیفة أ?ول ;لرئ:سالس9ید عبد الصمد ق%وحاج�4ا3رئاسة  2017دج رب 25االثنني مك�مب-لساملس*شاری&%وم  عقد
  : أ?عضاء السادة 

  
   

  اخللیفة ا?ٔول ;لرئ:س؛  :    عبد الصمد ق%وح
  :س؛اخللیفةالثانیللرئ   :   عبدNالهاحللوطي

  اخللیفة الثالث ;لرئ:س؛  :    محید Rوسكوس
  اخللیفة الرابع ;لرئ:س؛  :    عبد القادر سالمة

  اخللیفة اخلامس ;لرئ:س؛  :    \ئ] م%ة التازي
 حماس9با^لس؛  :     رش9یداملنیاري

  حماسب ا^لس؛  :    العريب احملريش
  eٔمني ا^لس؛  :    eٔمحد اخلریف
  .eٔمني ا^لس  :    eٔمحد توgزي

  
  
  

 :رعناحلضور لك من السادة فkاعتذ
  حماسب ا^لس؛  :    عبد الوهاب بلفق%ه

  .eٔمني ا^لس  :      دمحم 4دال
  
  

      
  
  
  

  



26 

 

  القرارات الصادرة عن اج�ع املك�ب
  

  :4القة ا^لس مع املؤسسات اrس9توریة 

وم%ة، وهو م د يف بدایة eٔول yلسة مع 17/66حفوى قرار احملمكة اrس9توریة رمق  بتالوة01/48/2017رمق  قرار ←
القرار ا�ي رصحت مبوج�ه احملمكة اrس9توریة 3رفض طلب التنازل عن إال�ا~ وحسب مذRرة الطعن حول بعض مواد 

  . ، املقدم�ني من طرف رئ:س فریق أ?صا~ واملعارصة مب-لس النواب2018لس9نة  17/68قانون املالیة رمق 
  

  :ال*رشیع 

م�ارشة بعد اجللسة الشهریة ملساء~  2017دج رب  26یوم الثال�ء  بربجمة yلسة معوم%ة  02/48/2017 رمققرار   ←
  :الس9ید رئ:س احلكومة قصد اrراسة والتصویت 4ىل مشاریع القوانني التالیة 

وافقت 4لیه جلنة اrا�لیة ( ٕ��داث الواك~ الوطنیة ;لسالمة الطرق%ةیتعلق  103.14قانون رمق  مرشوع •
 ).بعد تعدی� 2017دج رب  19ساس9یة، �ٔ?�لبیة، بتارخي وامجلا4ات الرتابیة والب&%ات ا?ٔ 

�لرضائب املتعلقة  ٕ�لغاء الز¢دات والغرامات وا�4ا روصوا ر التحصیلیتعلق  82.17قانون رمق  مرشوع •
وافقت 4لیه جلنة ( والرسوم واحلقوق املساهامت وا?ٔ¦وى املس9تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ?قالمي وامجلا4ات

، 4لام ب»ٔن احلكومة طلبت أ?س9بق%ة يف 2017دج رب  22الیة والتخطیط والتمنیة Nق�صادیة، �ٕالجامع، يف امل
 ).من اrس9تور 82دراس9ته طبقا ٔ?حاكم الفصل 

وافقت 4لیه جلنة املالیة والتخطیط . (2014بتصف%ة مزيانیة الس9نة املالیة یتعلق  82.16قانون رمق  مرشوع •
 ).2017دج رب  �22ٔ?�لبیة، يف والتمنیة Nق�صادیة، 

 
مع دعوة  ندوة  الرؤساء  لالج�ع  يف نفس الیوم لرتت:ب هذه اجللسة اليت سريeٔسها اخللیفة الرابع ;لرئ:س الس9ید عبد 

  .القادر سالمة والس9ید eٔمحد خلریف ²ٔمني ;ل-لسة

ة النظام اrا�يل ;لم-لس وذ¶ مو4د yدید لعقد اج�ع ا;لجینة امللكفة مبراجع بت³دید03/48/2017رمق  قرار ←
  ).2018یناgر  04مت اقرتاح مو4د yدید من طرف ندوة الرؤساء �دد يف یوم امخل:س ( 2018یناgر  03یوم أ?ربعاء 

الوثیقة التق یة املتضمنة ¼تلف اجلوانب املتعلقة �rراسة والتصویت 4ىل مرشوع  ٕ��ا~04/48/2017رمق  قرار ←
 .4ىل الفرق وا^مو4ات الربملانیة وكذا Àرشه �ملوقع إاللكرتوين ;لم-لس 2018ة القانون املايل 3رمس س9ن

 
 :ا;ل-ان اrامئة 

4ىل طلب رئ:س جلنة العدل وال*رشیع وحقوق إالÀسان مبراجعة قرار املك�ب �ملوافقة  05/48/2017 رمققرار   ←
  .احمليل ?ٓیت ملول القايض بتقلیص yeٔل املهمة Nس9تطالعیة اليت س9تقوم هبا ا;لجنة ;لسجن

 
  

  :ا;ل-ان النیابیة لتقيص احلقائق
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مو4د yدید لعقد Nج�ع أ?ول ;لجنة النیابیة لتقيص احلقائق يف موضوع Éرخ%ص بت³دید  06/48/2017 رمققرار   ←
  ).�دد هذا التارخي �قرتاح من ندوة الرؤساء. (2017دج رب  27احلكومة الس9ترياد النفا¢ت وذ¶ یوم أ?ربعاء 

 
  

  :اجللسة الشهریة ملساء~ الس9ید رئ:س احلكومة 

الس9ید eٔمحد خلریف ²ٔمني ;ل-لسة الشهریة ملساء~ الس9ید رئ:س احلكومة واملتضمنة  بتعیني07/48/2017رمق  قرار ←
  :حملورgن eٔساس9یني وهام 

 الس9یاسات العموم%ة املرتبطة مبعاجلة التفاو¦ت ا^الیة، - 
 .الس9یاسة أ?جریة �ملغرب  - 

  

  :ئ] الشفهیة أ?س9 

اخللیفة أ?ول ;لرئ:س الس9ید عبد الصمد ق%وح 3رئاسة yلسة أ?س9ئ] الشفهیة لیوم بتلكیف  08/48/2017 رمققرار  ←
  .والس9ید eٔمحد توgزي ²ٔمني ;ل-لسة 2018 یناgر 02 الثال�ء

 

  :العالقات اخلارج%ة والتعاون والرشاكة 

املقدم من طرف " اrیبلوماس9یة الربملانیة ^لس املس*شارgنحصی] وeٓفاق " مطبوعبتوزیع  09/48/2017 رمققرار  ←
اخللیفة أ?ول ;لرئ:س الس9ید عبد الصمد ق%وح 4ىل السادة eٔعضاء املك�ب قصد دراس9هتا وٕاغناهئا مبقرت�اهتم وعرضها من 

 .4ىل السا4ة الرابعة بعد الزوال 2018 یناgر y08دید 4ىل eٔنظار املك�ب يف اج�ع �اص یوم أ?ربعاء 

ندوة مشرتكة ما بني جملس املس*شارgن وا^لس الوطين حلقوق إالÀسان والوزارة بعقد  10/48/2017قرار رمق  ←
املنتدبة امللكفة �جلالیة وشؤون الهجرة �الل أ?س9بوع الثالث من یناgر املق�ل لٕالÖك�اب 4ىل خمتلف القضا¢ املرتبطة 

 yلسات Nس�9ع املنظمة من ق�ل Nحتاد الربملاين اrويل مبقر هیئة أ?مم �لهجرة وذ¶ يف eٔفق مشاركة الربملان املغريب يف
 ".حنو عهد 4املي لهجرات م ظمة وم تظمة" حول 2018 فرباgر23و  22 املت³دة ب&%ویورك یويم

 : yدول eٔعامل جلنة الت&س9یق مع جملس النواب مجمو4ة من النقط ويهبتضمني  11/08/2017قرار رمق  ←
 .دى الربملاين إالفریقي الالت: و eٔمرgيكÞشك%ل املنت  - 
تعیني مخسة eٔعضاء من جمليس الربملان لعضویة 3رملان معوم ٕافریق%ا واحلسم يف الرمس املرحش ملنصب رئ:س هذا   - 

 .الربملان
 .الحتاد جمالس اrول ا?ٔعضاء يف م ظمة التعاون إالساليم 2019اح�ضان دورة   - 
 .صیين –مرشوع م تدى 3رملاين مغريب   - 

 
  

  :شؤون تنظميیة 

4ىل اقرتاح اخللیفة الرابع ;لرئ:س الس9ید عبد القادر سالمة لتق%مي م ظومة احلاكمة �ملوافقة  12/48/2017 رمققرار  ←
 .و�لتدق%ق يف معایري رصف م ح اrورات، وٕا4داد تقرgر يف املوضوع یعرض 4ىل eٔعضاء املك�ب يف اج�ع الحق
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  قضا¢ لٕالطالع
  
  
  

  :لس مع املؤسسات اrس9توریة 4القة ا^ - 
  

تقدم به نواب فریق  2018املالیة ;لس9نة  17/68رمق بتوصل احملمكة اrس9توریة مبذRرة طعن يف القانون ٕاخ�ار   *

 .أ?صا~ واملعارصة مب-لس النواب

  
 :ا;ل-ان اrامئة  - 
  

 .3ر\مج اج�4ات ا;ل-ان اrامئة* 
 

 :شؤون تنظميیة  - 

  .2017 دج رب 12 لسادة املس*شارgن �الل yلسة أ?س9ئ] الشفهیة لیوم الثال�ءحصی] حضور الس9یدات وا* 

 :العالقات اخلارج%ة والرشاكة والتعاون  - 

ٕابداء الرeٔي واملالحظات  جملس eٔورو� خبصوص الرشاكة مع املغرب وطلب وزارة الشؤون اخلارج%ة والتعاونتقرgر * 

 .2018 یناgر 5 ق�لالتقرgر  خبصوص هذا

وفد عن جملس املس*شارgن يف eٔشغال القمة الس9نویة ;ل&ساء الس9یاس9یات الرائدات 4رب العامل اليت انعقدت ة مشارك* 

 . 2017نونرب30 و 28 الفرتة ما بني�لعامصة إالìسلندیة رgك%اف%ك يف 
 

 :خمتلفات  - 
 

 .2017 نونرب 15 وم أ?ربعاءحول الیوم اrرايس ا�ي نظمه فریق Nحتاد املغريب ;لشغل حول قانون املالیة ی تقرgر* 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


