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اجتماعات وقرارات المكتب...

اجامتع رمق 2018/29
ليوم االثنني  03دجنرب 2018

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  03دجنرب  2018اجامتعه ا ألس بوعي برئاسة رئيس اجمللس
الس يد عبد احلكمي بن شامش ،وحضور ا ألعضاء السادة:
▪ عبد الااله احللوطي

:

اخلليفة الثاين للرئيس؛

▪ محيد كوسكوس

:

اخلليفة الثالث للرئيس؛

▪ عبد امحليد الصويري

:

اخلليفة اخلامس للرئيس؛

▪ العريب احملريش

:

حماسب اجمللس؛

▪ عز ادلين زكري

:

حماسب اجمللس،

▪ أأمحد اخلريف

 :أأمني اجمللس؛

▪ أأمحد تويزي

أأمني اجمللس.

:

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع لك من السادة:
▪ عبد الصمد قيوح

اخلليفة ا ألول للرئيس،

:

▪ عبد القادر سالمة

:

اخلليفة الرابع للرئيس؛

▪ عبد الوهاب بلفقيه

:

حماسب اجمللس؛

▪ محمد عدال

:

أأمني اجمللس.

مجلس المستشارين
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
❖الترشيع:
 قرار رمق  2018/29/01ابدلعوة اىل عقد اجامتع ما بني رئييس جلنيت
التعلمي واملالية للتوافق حول اللجنة اخملتصة بدراسة مرشوع قانون رمق 94.18
القايض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.18.781الصادر يف  30من حمرم  1440املوافق ل  10أأكتوبر 2018
ابحداث الصندوق املغريب للتأأمني الصحي ( أأحيل عىل جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية بناء عىل اتفاق
رئييس اللجنتني حتت ارشاف رئيس اجمللس).
 قرار رمق  2018/29/02ابس ناد رئاسة اجللسات العمومية اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل مرشوع القانون
املايل للس نة املالية  2019للخليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة ،والس يد أأمحد خلريف أكمني للجلسات.
 قرار رمق  2018/29/03بربجمة مرشوع القانون رمق  85.18اذلي يغري مبوجبه القانون رمق  18.97املتعلق
ابلسلفات الصغرية يف جلسة معومية يوم الثالاثء  04دجنرب  2018مبارشة بعد حصة ا ألس ئةل الشفهية ،مع دعوة
ندوة الرؤساء لالجامتع يوم الثالاثء  04دجنرب  2018عىل الساعة العارشة والنصف صباحا من أأجل تنظمي املناقشة.
 قرار رمق  2018/29/04ابملوافقة عىل الربانمج الزمين لدلراسة واملصادقة عىل مرشوع القانون املايل عىل
مس توى اجللسات العامة اذلي سينطلق يوم االثنني  10دجنرب  2018من العارشة صباحا اىل الثانية والنصف بعد
الزوال ،مع ختصيص جلسة معومية أأخرى تنطلق من الساعة اخلامسة والنصف مساء ختصص لرد الس يد وزير
الاقتصاد واملالية.
وستتابع جلسات دراسة مرشوع القانون املالية يوم ا ألربعاء  12دجنرب  2018ابتداء من الساعة العارشة
صباحا وذكل للتصويت عىل اجلزء ا ألول من امليانية ،فامي س تخصص جلسة أأخرى ابتداء من الساعة الثالثة بعد
الزوال من نفس اليوم للتصويت عىل اجلزء الثاين من امليانية والتصويت عىل املرشوع برمته.
❖اللجان النيابية لتقيص احلقائق:
 قرار رمق  2018/29/05مبراسةل جلنة تقيص احلقائق حول مأل االتفاقية امجلاعية املوقعة بتارخي  17أأبريل
 1998جلرادة والربانمج املصاحب لها ،ابعتبار يوم  16يوليوز  2018هو اترخي انطالق أأشغال هذه اللجنة طبقا
حملرض املكتب وقرار اجمللس ادلس توري.
❖شؤون تنظميية:
 قرار رمق  2018/29/06بدعوة لك من فريق ا ألصاةل واملعارصة والفريق الاس تقاليل ابلتوافق حول العضو
 13بلجنة مراقبة رصف امليانية ،نظرا لتساوي عدد أأعضاء الفريقني.
مجلس المستشارين
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 قرار رمق  2018/29/07بعقد اجامتع املكتب املقبل يوم االثنني  10دجنرب
 2018عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
 قرار رمق  2018/29/08بتضمني اجامتع املكتب املقبل املواضيع التالية:
▪ تقيمي املساعدة الربملانية؛
▪ التأأمني الصحي للسادة املستشارين؛
 قرار رمق  2018/29/09بتأأجيل اجللسة الشهرية ملساءةل الس يد رئيس احلكومة اىل غاية يوم الثالاثء  18دجنرب
 2018بناء عىل طلب الس يد رئيس احلكومة.
❖ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رمق  2018/29/10ابملوافقة عىل جدول جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  04دجنرب  2018اليت
سري أأسها اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد أأمحد اخلريف أكمني للجلسة.
• اجللسة الس نوية
 قرار رمق  2018/29/11مبراسةل اجملموعة املوضوعاتية حول املرفق العمويم لتذكريها بأأجل ايداع تقريرها قبل
ممت دورة أأكتوبر اجلارية.
 قرار رمق  2018/29/12مبراسةل السادة رؤساء الفرق من أأجل اطالق مسطرة تشكيل جلنة موضوعاتية جديدة
لتقيمي الس ياسات العمومية طبقا ألحاكم املادة  265من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.
❖العالقات اخلارجية:
 قرار رمق  2018/29/13ابملوافقة عىل مشاركة اجمللس يف اجامتع جلنة الفريق القانوين لالحتاد الربملاين العريب
اليت س تعقد ابلقاهرة يوم  14دجنرب .2018
 قرار رمق  2018/29/14ابملوافقة عىل مشاركة اجمللس يف املؤمتر الربملاين الثاين حول القدس اذلي
س تحتضنه اسطنبول يويم  14و 15دجنرب .2018
 قرار رمق  2018/29/15ابملوافقة عىل تأأدية ثلث مبلغ  10.000دوالر كنصيب جمللس املستشارين يف ميانية
منتدى رئيسات ورؤساء برملاانت أأمرياك الوسطى والاكرييب.

مجلس المستشارين
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الجلسات العمومية...

▪ مجلس المستشارين يصادق باألغلبية على مشروع ق انون
المالية لسنة .2019

صادق جملس املستشارين ،يف جلسة معومية انعقدت يوم ا ألربعاء  12دجنرب اجلاري ،اب ألغلبية عىل
مرشوع قانون املالية رمق  80.18للس نة املالية  2019برمته ،حيث حظي مبوافقة  42مستشارا ،مقابل  ،22فامي
امتنع  4مستشارين عن التصويت.
واكن اجمللس قد صادق قبل ذكل،
يف جلسة معومية صباح نفس اليوم ،عىل اجلزء
ا ألول من مرشوع القانون املايل بتأأييد 45
مستشارا ،ومعارضة  ،24فامي امتنع أأربعة
مستشارين عن التصويت..
واكن وزير الاقتصاد واملالية الس يد
محمد بنشعبون قد أأكد خالل ،جلسة معومية
عقدت يوم االثنني  10دجنرب ،يف معرض رده
عىل تدخالت الفرق واجملموعة الربملانية أأن
احلكومة حرصت عىل التفاعل والتجاوب مع التعديالت اليت تقدمت هبا لك الفرق واجملموعة الربملانية ابجمللس ،أأغلبية
ومعارضة ،مبا ينبغي من املوضوعية واجلدية مع تقدمي لك التوضيحات واملعطيات الالزمة.
و أأوحض الس يد الوزير أأن من بني  219تعديال جرى تقدميها217 ،مهنا مهت اجلزء ا ألول ،مت حسب
 156تعديال أأي بنس بة  72ابملائة من مجموع التعديالت ،مربزا أأنه من بني التعديالت املتبقية ( )61مت قبول 33
تعديال.
و أأضاف أأن هذه التعديالت ،اليت تعترب يف مجملها ذات طابع اجامتعي وموهجة اب ألساس محلاية القدرة
الرشائية للمواطن ،مهت عىل اخلصوص ،االعفاء من الرضيبة عىل القمية املضافة ابلنس بة ل ألدوية اليت يفوق سعر
بيعها للعموم واحملدد لها مبوجب نص تنظميي 588 ،درمه دون احتساب الرسوم ،والرفع من مبلغ الس ندات املتعلقة
مبصاريف االطعام والتغذية املسلمة من دلن املشغلني ملأأجور هيم ،ومنح مجيع امللزمني بأأداء الرضيبة عىل ادلخل
برمس ادلخول العقارية احلق يف اختيار نظام التحصيل املناسب هلم.

مجلس المستشارين
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جدول أعمال المجلس...

▪ المجلس يعقد يومه الثالثاء جلستين عموميتين:

طبقا ألحاكم الفصلني  100و 148من
ادلس تور ،س يعقد اجمللس جلس تني معوميتني ،يوم غد
الثالاثء  18دجنرب  2018خيصص جدول أأعامهلام ملا
ييل:
▪عىل الساعة العارشة والنصف
صباحا :مناقشة عرض الس يد
الرئيس ا ألول للمجلس ا ألعىل
للحساابت حول أأعامل احملامك املالية؛
▪عىل الساعة الثالثة زوالا :اجللسة الشهرية اخملصصة ألجوبة الس يد رئيس احلكومة حول ا ألس ئةل
املتعلقة ابلس ياسة العامة يف احملورين التاليني:
 -1السمل الاجامتعي ومتطلبات االقالع الاقتصادي؛
 -2حتدايت تأأهيل الر أأسامل البرشي.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...
❖ لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

▪ الثالاثء  18دجنرب  2018مبارشة بعد هناية اجللسة العامة بقاعة عاكشة.
• تقدمي مرشوع قانون رمق  91.18بتغيري وتمتمي القانون رمق  39.89املأأذون مبوجبه يف حتويل منشأت عامة
اىل القطاع اخلاص؛
• تقدمي مرشوع قانون التصفية رمق  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية 2016
❖ لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية.

▪ ا ألربعاء  18دجنرب  2018عىل الساعة احلادية عرشة صباحا بقاعة عاكشة.
• دراسة مرشوع قانون رمق  121.12يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  24.96املتعلق ابلربيد واملواصالت.
❖ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

▪ ا ألربعاء  26دجنرب  2018عىل الساعة العارشة صباحا بقاعة عاكشة.
• البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  25.14يتعلق مبزاوةل همن حمرضي ومناويل
املنتجات الصحية.
•
❖ المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية.

▪ االثنني  24دجنرب  2018عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ابلقاعة .8
• البت يف التعديالت واملالحظات املتعلقة مبسودة التقرير الهنايئ.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...

▪

استقبال رئيسة لجنة الشؤون الخارجية
بمملكة التايالند.

اس تقبل الس يد عبد امحليد الصويري خليفة رئيس
جملس املستشارين ورئيس مجموعة الصداقة املغربية ـ
التايالندية ابجمللس ،الس يدة Sampatisiri
 Bilaibhanرئيسة جلنة الشؤون اخلارجية ابمجلعية الوطنية
التشـريعية التايالندية عىل ر أأس وفد برملاين ،يوم االثنني 17
دجنرب  2018مبقر اجمللس.
وخالل هذا اللقاء ،مثن الس يد عبد امحليد
الصويري جودة عالقات الصداقة والتعاون املغربية -
التايالندية القامئة عىل قمي التسامح والتاكمل والاحرتام
املتبادل وتطابق وهجات النظر حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك ،واليت تطبعها ا ألوارص اخلاصة اليت تربط بني
ا ألرستني امللكيتني ،معربا عن أأمهل يف أأن تسامه هذه الزايرة يف توطيد وتعميق العالقات الثنائية يف خمتلف اجملاالت
خدمة ملصاحل البدلين والشعبني.
ودعا الس يد عبد امحليد الصويري اجلانب التايالندي اىل استامثر لك الفرص املتاحة بني البدلين
لالرتقاء ابلعالقات الاقتصادية والتجارية اىل مس توى أأرفع متاش يا مع طموحات وتطلعات الشعبني الصديقني.
ونوه الس يد عبد امحليد الصويري ابدلور اذلي تقوم به مجموعة الصداقة الربملانية يف تعزيز التعاون بني
برملاين البدلين ،مؤكدا عىل أأمهية تبادل الزايرات وتقامس اخلربات والتجارب وتكثيف التنس يق والتشاور بني
املؤسس تني الترشيعيتني يف خمتلف احملافل الربملانية الاقلميية وادلولية.
هذا و أأشاد الس يد عبد امحليد الصويري ابملوقف الثابت ململكة التايالند ادلامع لقضية الوحدة الرتابية
للمملكة املغربية.

مجلس المستشارين
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من هجهتا ،عربت رئيسة جلنة الشؤون اخلارجية ابمجلعية الوطنية
التشـريعية التايالندية عن اعزتازها القوي هبذه الزايرة اليت تروم تعميق التعاون املؤسسايت بني برملاين البدلين.
ودعت املسؤوةل التايالندية اىل البحث عن الس بل والليات اليت من شأأهنا الارتقاء أأكرث ابلعالقات
بني البدلين خصوصا يف اجلانب الاقتصادي والتجاري ،وذكل ملا يزخر به البدلان من مؤهالت واماكنيات يف ش ىت
اجملاالت.
كام شددت عىل أأمهية اعطاء دينامية للعالقات الربملانية بني البدلين عرب مجموعيت الصداقة التايالندية
ونظريهتا ابململكة املغربية من خالل بلورة مشاريع وبرامج معل مشرتكة.
حرض اللقاء ،أأعضاء مجموعة الصداقة املغربية التايالندية السادة :حلسن ادعي ،محمد رحيان ،فاطمة
الزهراء اليحياوي ،عبد الرحمي المكييل ،وعائشة أيت عال.
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▪

وفد عن المجلس األمريكي للق ادة
السياسيين الشباب يزور المجلس.

زار وفد عن اجمللس ا ألمرييك للقادة
الس ياس يني الش باب يوم امجلعة  14دجنرب اجلاري
جملس املستشارين ،حيث أأجرى مباحثات مع الس يد
عز ادلين زكري عضو مكتب اجمللس.
وخالل هذا اللقاء ذكر الس يد عز ادلين
زكري جبودة عالقات الصداقة العريقة اليت جتمع بني
البدلين ،وكذا مس توى الرشاكة الاسرتاتيجية املغربية
ا ألمريكية ،واليت تشمل العديد من جماالت التمنية
الاقتصادية والاجامتعية ،والتعاون القامئ بني البدلين الصديقني عىل مس توى حماربة التطرف واالرهاب وتعزيز
ظروف السمل وا ألمن ادلوليني.
كام اس تعرض عز ادلين زكري خصوصية التجربة ادلميقراطية ابملغرب ،معربا عن أأمهل يف بناء وتوطيد
عالقات برملانية بني جملس املستشارين والكونغرس ا ألمرييك متاش يا مع مس توى العالقات الس ياس ية اجليدة بني
البدلين .
من هجته ،أأشاد الوفد ا ألمرييك ،اذلي قام بزايرة للمغرب هبدف الاطالع عىل التطور الس يايس
والاقتصادي والاجامتعي اذلي تشهده اململكة ،ابلعالقات التارخيية بني الرابط وواش نطن وكذا ابالس تقرار
الس يايس للمملكة مؤكدا عىل رضورة قيام القادة الش باب بتعزيز عالقاهتم من أأجل مس تقبل أأفضل للعالقات بني
البدلين .ومض الوفد ا ألمرييك نوااب ومسؤولني منتخبني ومسؤوليني كبارا يف الهيأت االدارية للحزبني امجلهوري
وادلميقراطي.

مجلس المستشارين
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أنشطة إشعاعية :الملتقى البرلماني الثالث للجهات

▪

مجلس المستشارين ينظم النسخة الثالثة للملتقى البرلماني للجهات

حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد
السادس نرصه هللا ،ينظم جملس املستشارين ،برشاكة مع
اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ومجعية رؤساء
اجلهات وامجلعية املغربية لرؤساء امجلاعات ،وبدمع من رشاكئه
ادلوليني ،النسخة الثالثة للملتقى الربملاين للجهات ،وذكل يوم
غد ا ألربعاء  19دجنرب  2018انطالقا من الساعة التاسعة
صباحا مبقر جملس املستشارين.
وينعقد امللتقى الربملاين الثالث للجهات يف س ياق
وطين يتسم بدخول ورش اجلهوية املتقدمة مرحةل حامسة فامي
يتعلق بوضعه حي التنفيذ عىل ضوء ما ورد يف الرساةل امللكية السامية املوهجة لفعاليات امللتقى الربملاين الثاين
للجهات ،واليت أأكد فهيا جاللته أأنه بعد أأن "مت تسطري ا ألهداف ،وحتديد املبادئ والقواعد بوضوح ،واضطلع
الفاعلون مبهاهمم؛ فان املرحةل املقبةل س تكون حامت يه بلوغ الرسعة القصوى ،من أأجل التجس يد الفعيل والناجع لهذا
التحول التارخيـي( ".انهتىى الكم جالةل املكل) ابعتباره يشلك ابلنس بة لبالدان اصالحا طموحا ،يس توجب اخنراطا
فعليا وجتاواب انجعا للك الفاعلني املرتبطني واملهمتني واملعنيني هبذا الورش املهيلك والاسرتاتيجي.
وس يعرف هذا امللتقى مشاركة احلكومة ،والربملان ،واجملالس اجلهوية ،واملؤسسات الوطنية ،وهيئات
احلاكمة ،وواكالت التمنية اجلهوية ،والفاعلون الاقتصاديون والاجامتعيون ،اضافة اىل منظامت اجملمتع املدين وخرباء
وجامعيني هممتني مبوضوع اجلهوية.
وس ترتكز فعاليات النسخة الثالثة للملتقى الربملاين للجهات عىل ما حتقق من تطور يف جماالت
الاختصاص واحلاكمة والاستشارة ،عرب حماور تتعلق بـ"الاختصاصات اجلهوية ،االماكنيات املتاحة واكراهات
املامرسة" ،و"الرشاكة ومتطلبات احلاكمة اجلهوية" ،و"ادلميقراطية التشاركية ورهاانت تفعيل الهيئات الاستشارية
اجلهوية".
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ويتوىخ جملس املستشارين من خالل تنظمي هذا امللتقى ،مواصةل
تتبع مسار ورش اجلهوية املتقدمة ،اس تلهاما ملضامني الرساةل امللكية السامية
املوهجة للمشاراكت واملشاركني يف فعاليات امللتقى الربملاين الثاين للجهات،
وتفعيال للتوصية الصادرة عن امللتقى الربملاين التأأسييس للجهات ،ادلاعية اىل تنظمي امللتقى عىل حنو منتظم
ودوري اكطار للتنس يق املؤسسايت والتفكري امجلاعي يف سبيل التفعيل السلمي لورش اجلهوية املتقدمة اعتبارا
خلصوصية تركيبة اجمللس الس ياس ية واجملالية والاقتصادية والنقابية ،واليت جتعل منه برملاان وصوات للجهات
ابمتياز ،و أأيضا متاش يا مع اسرتاتيجية اجمللس الرامية اىل الاس مترار يف احتضان النقاش العمويم واحلوار اجملمتعي
التعددي ،وكذا الانفتاح عىل حميط اجمللس والتفاعل مع أأس ئةل اجملمتع وانتظاراته وتطلعاته.
وجتدر االشارة اىل أأن امللتقى الربملاين للجهات يف دورته التأأسيس ية ،س بق هل التداول يف حماور هتم،
الاختصاصات ونقل االماكنيات؛ واشاكليات المتويل واس تخالص املداخيل عىل املس توى احمليل؛ ورهاانت التمنية
املندجمة واملس تدامة؛ والتاكمل البني هجوي .أأما امللتقى الربملاين الثاين للجهات ،فقد خصص حماوره للهيألك االدارية
وتدبري املوارد البـرشية اجلهوية؛ وبرجمة التمنية اجلهوية؛ وتعزيز املوارد املالية اجلهوية.

مجلس المستشارين
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اإلشراف
▪ ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
▪ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
▪ قسم االعالم؛
▪ مصلحة التواصل واليقظة االعالمية.

الهاتف(+212) 53728134:
الفاكس(+212)537728134:
الربيد االلكرتوينBulletin.internecc@gmail.com:
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