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باج     ات املك

  
ع - 1   07/2015رمق  اج

  2015نونرب  07یوم االثننيل 
  

شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس رب 07مك لس  2015 دج س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج
ن شامش ٔعامل النقط التالیة ،السید حكمي  دول ا   :وقد تضمن 

  
ىل حمرض )1 ع املوافقة  ب السابق اج   .املك
ب )2 ع قرارات املك  .ت
ستوریة )3 لس مع املؤسسات ا  القة ا

دة و التعادلیة مراس – 3.1 لو ستقاليل  شار ،الفریق  ٔن تعیني مس ىل  فریقلا عن ش ٔ لس ا لعضویة ا

  .لرتبیة و التكون

متع املدين  )4 ت ا لس مع مكو سان حلقوق املغربیة تنظم املنظمة: القة ا لقاء  إال
شارن  لس املس  ).امعاشو عبد هللا(مب

سیق بني جمليس عن تقرر  )5 ع جلنة الت  .الربملاناج
رشیع )6   : ال

راسة وال   - 6.1 ب اجللسا ت اخلاصة  ىل مرشوع القانون املايل لسنة رت  .2016تصویت 

ٔعضاء الفریق احلريك حول تعدیل   - 6.2 ات قوانني تنظميیة من بعض    :تقدمي ثالث مقرت

 ت املتعلق 11/14من القانون التنظميي رمق  122 املادة  .جلبا

 ٔقالمي املتعلق 14/112 من القانون التنظميي رمق 116 املادة  .لعامالت وا

 ات املتعلق 14/113من القانون التنظميي رمق  125 دةاملا  .مجلا

ار  - 6.3 ة یتعلق 91.14قانون رمق  مبرشوعجملس النواب  بتوصلٕاخ ارة اخلارج   .لت
ةطلب  - 6.4   .اجللسة العامة ىلالتعدیالت  بعرضالعمل التقديم  مجمو

ا   - 6.5 شرتايك  تعدیالتٕا   .2016 لسنة املالیة 70.15ايل مرشوع القانون امل حولالفریق 
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ٔسئ  )7   :الشفهیةا
ء  - 7.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال رب  08لسة ا  2015دج

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة.  
ان  )8 ل امئةا   :ا

مج -  8.1 ل ر امئةامعل ا  .ن ا
  

ةالعالقات  )9   :اخلارج
رة السیدة مرشوع - 9.1 مج ز ٔور  Anne BRASSEUR ر لس  سة امجلعیة الربملانیة  ، ٕاىل املغرب رئ

رب 10 - 7(   ؛)2015 دج
رة السید  مرشوع -9.2 س Petru Filipز ة و  رئ س  Titus Corlateanالسید جلنة الشؤون اخلارج رئ

لس الشیوخ الروماين ٕاىل املغرب  لجنة الربملانیة النضامم مجهوریة رومانیا ٕاىل فضاء شنغن مب  8الل الفرتة املمتدة مابني ا

رب  11و    ؛2015دج
ورة  دعوة  - 9.3 ٔعضاء يف املؤمتر إالساليم  11لمشاركة يف ا ول ا  25 - 20بغداد (ملؤمتر احتاد جمالس ا

ر    ).2016ینا
ورة  دعوة  - 9.4 ٔشغال ا ويل  134لمشاركة يف  یا  لوسااك،(لالحتاد الربملاين ا  مارس  23 -  19 زام

2016.(  
ار  - 9.5 اب  ٕاخ دیدنت س    .الرتيكلربملان  رئ
ار  - 9.6 لنقل والطرق  ٕاخ امئة  لجنة ا رغبة وفد عن ا ة والتعاون  لس الشیوخ من وزارة الشؤون اخلارج مب

ين ام  الك رة معللق رب  17ٕاىل  12لبالد من  ز   .2015دج
  

   :تنظميیةشؤون  )10
ب  - 10.1 ٔعضاء املك ىل السادة  صاصات  خ   ؛توزیع 

سیري املرافق إالداریة واملالیة  - 10.2 ٔنظمة اخلاصة ب   .ا

  داث جملس احملاسبةمرشوع قرار يل ٕا ا  .ونظامه ا
ه اخللیفة عرض   - 10.3 سسیلق لرئ ٔول  ٔنصاريالسید  ا شارن مرشوع مزيانیة جم حول محمد ا لس املس

  جلنة املالیة؛ ٔمام
رشیة املوارد ا  - 10.4 شارن؛ التابعةل   لس املس

لمعدات قرار ٕاجراء مرشوع   - 10.5 ىجرد  لس املتوفرة    ؛ا
ٔويل   - 10.6 ة اجللسات ىل املد الهندسیة التغرياتلشلك التصممي ا   ؛قا
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شارن )11   شؤون السادة املس
يل  موادتفعیل   - 11.1 ا   ؛لغیاب املتعلقةالنظام ا
نيحصی  - 11.2 شارن من معلیة ٔسبو   ؛بدء ٕایواء ونقل السادة املس

  

 :  خمتلفات )12
اد دعوة  - 12.1 ل احلق يف حمامكة  ٔ دا من  شارن من مجعیة  شار (لعضون من جملس املس مس

شارة ٔشغال الندوة الوطنیة ) ومس ملغرب" حول موضوعحلضور  ىل املال العام   29  یوم امجلعةوذ" رقابة احملامك املالیة 
رب ط 2015 دج دق الر ا بف ة التاسعة صبا  .ىل السا

لمشاركة يف دعوة -12.2 مي  لتق مي،  من امجلعیة املغربیة  لتق سبوع املغريب  ٔ ة الثالثة ل س ل تا  ف احلفل 
س  رب  10وذ یوم امخل ش 2015دج   .مبرا
تدى  دعوة -12.3 ة من لك من م راسات حلقوق بدائل املغربمو ت العامة، مركز ا لحر ، املرصد املغريب 

ٔم ميقراطیة وا قة وإالنصاف واملركز املغريب  لحق ميقراطیة واملنتدى املغريب  سان وا الل الیوم  نإال لمشاركة مبدا 
رايس حول  یةا ٔم القات: "؛ حول موضوع احلاكمة ا ٔیة  ٔمن  ىل ل ٔ لس ا رب 11وم ی"الربملان و ا دق  - 2015 دج ف

ط  ط -الر   .الر
ه  عرض -12.4 ٔ سیلق شارنا لس املس ة مني العام  د خو ظمه  وح ي س رايس ا مبناسبة الیوم ا

سان رب  10یوم امجلعة  املنظمة املغربیة حلقوق إال شارن 2015دج  .مبقر جملس املس
 

ة )13  :  نقطة ٕاضاف
س اخلامس من اخللیفة  اقرتاح -13.1 ل عقد  ئ التازي السیدةلرئ ٔ  الثالثةيف غضون  درايس یوممن 

ٔوىل شهور ٔطري السادة الربملانیني حول 2016 سنةمن  ا س وت لقاء، لتحس ي العاملي ا ش ستحتضنه ا  مرا
"COP.22" الل   .2016سنة ، 
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ب رمق  - 2 ع املك   06/2015اج

  2015نونرب  03لیوم
  

شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس لس  2015نونرب 30 مك س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج
شامش وحضور السادة    :السید عبد احلكمي ب

    
ٔنصاري       س،  :    محمد ا لرئ ٔول    اخللیفة ا
وسكوس       س،اخللیفة الث  :    محید  لرئ   الث 
س،  :   عبد القادر سالمة       لرئ   اخللیفة الرابع 
ة التازي       س  :    ئ م لرئ   اخللیفة اخلامسة 
  حماسب  :    العريب حملريش      
      حماسب  :    رشید املنیاري      
ه         حماسب  :   عبد الوهاب بلفق
  ٔمني  :    ٔمحد اخلریف      
دال         ٔمني  :    محمد 
      
          
عاعتذر عن حض ف ج لرئ  ور هذا  لس  عبد إال احللوطيالسید   ساخللیفة الثاين  ؤمني ا

ٔمحد التوزي ٔرض الوطن السید  ارج  مة رمسیة      .لوجودهام يف 

  
ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج

رشیع    :ال

 ا 2015/06/01 قرار رمق ات القوانني اليت تقدم هبا بعض ٕ ة من مقرت السادة  مجمو
ىل رئاسة احلكومة شارن  ل  الرٔي ٕالبداء والفرق الربملانیة املس هتاق ا امئة ٕا ان ا ل تصة ىل ا بعد انرصام  ا

ال القانونیة احملددة يف  ٓ ٔمریوما ویتعلق   ٔربعنيا  : بــ ا

 ضیة مقرتح قانون یقيض داث حمامك ر ٔعضاء الفریق احلريك  ٕ  ؛تقدم به 

 لظهري الرشیف الصادر يف  07/14من القانون رمق  19بتعدیل املادة  مقرتح قانون املغري واملمتم 
ظ العقاري املتعلق 1913غشت  12املوافق لـ  1331رمضان  09 ٔعضاء الفریق احلريك لتحف ي تقدم به   ؛وا
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  من رجب  25الصادر يف  1.02.239من الظهري الرشیف رمق  16مقرتح قانون بتعدیل املادة
ذ القانون رمق ) 2002ٔكتور  3املوافق لـ ( 1432 ف  ؛حلا املدنیة املتعلق 37.99ب

  ريم ٕاىل تعدیل القانون الصادر بتارخي س  املتعلق 1958نونرب  15مقرتح قانون  ٔس حلق يف ت
شرتايكامجلعیات  ٔعضاء من الفریق   ؛ تقدم به 

 ني وإالشهار وا یتعلق مقرتح قانون ة مبنع التد ن العموم ٔما لتبغ يف ا ٔعضاء ایة  تقدم به 
شرتايك من  .الفریق 

  ريم ٕاىل تعدیل املادة متميه مبوجب القانون رمق  08/39من القانون رمق  02مقرتح قانون  كام مت 
ة  املتعلق 13/22 شرتايكمبدونة احلقوق العی ٔعضاء من الفریق   ؛تقدم 

 ريم ٕاىل تعدیل املادة مبدونة  یتعلق 99/17من القانون رمق  306واملادة  301 مقرتح قانون 
نات  ٔم شرتايكالت ٔعضاء من الفریق   ؛تقدم به 

  ريم اىل تعدیل الظهري الرشیف ٓخرة  22الصادر يف  01-02-212مقرتح قانون  جامدى ا
داث الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي  القايض 2002غشت  31املوافق لـ  1423 ٔعضاء من تقدم ٕ به 

شرتايك  .الفریق 
  

  ا 02/06/2015قرار رمق ريم  ٔعضاءمقرتح تنظميي تقدم به  ٕ تغیري  ٕاىلالفریق احلريك 
متمي القانون التنظميي رمق  اب  یتعلق 11/59و ات الرتابیة  ٔعضاءنت ٔحاكم جمالس امجلا ىل جملس النواب تطبیقا 

ستور  85املادة   .من ا

 03/06/2015   راسة والتصویت ملوافقة لسات العامة اخلاصة  ل ىل الربجمة اجلدیدة 
طلق یوم الثال مرشوع القانون املايل ىل رب  08 ءواليت س س  2015دج ي یوم امخل هت رب  10لت  .2015دج

 

ٔن یمت االتصال مبصاحل الرشكة  ملناسبة ب ب  ل ضامن نقل وقائع وقرر املك ٔ ة والتلفزة من  الوطنیة لٕالذا

ىل مرشوع القانون املايل   .لسة تقدمي تعدیالت الفرق الربملانیة 

  
ٔسئ ال  لسة    : شهریةا

  صصة ملوافقة  04/06/2015قرار رمق ٔسئ الشهریة ا لسة ا ٔعامل  دول  ٔجوبة ىل 
لسیاس ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة  رب  ة العامةرئ ء فاحت دج س  2015یوم  الثال واليت سرئسها السید رئ

لسة ل ٔمني  دال  لس، والسید محمد   .ا
  
 



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین   
 

     
  

 0537728134: الفاكس/  0537218371: الھاتف  مصلحة التواصل والیقظة اإلعالمیة/ قسم اإلعالم 

7

  

امئة  ان ا ل  : ا

  داد 05/06/2015قرار رمق ل دراسة مرشوع القانون املايل یتضمن وصفي  تقرر ٕ یبني مرا
ا ل ات ا ا نخمتلف املعطیات المكیة املتعلقة بعدد اج ل ل ا ات العمل وسبة احلضور دا دد سا ومجموع  نو

ريها من املعطیات  ٔخرىالتعدیالت املقدمة و   .إالحصائیة ا
  

ة    :العالقات اخلارج

  لس السید امحد خلریف  06/06/2015قرار رمق ٔمني ا شارن  بتعیني  متثیل جملس املس
ٔمراك عضو مالحظ دامئ بربملان   .الوسطى  مضن الشعبة املغربیة 

  دارة جملس  عبد هللا امعاشوالسید بتعیني  07/06/2015قرار رمق ٕ شار العام  املس
شارن ة لتكون املكونني يفلمشاركة  املس سان  الورشة التدری اليت تنظمها املندوبیة الوزاریة امللكفة حبقوق إال

ٔدوات"حول موضوع  داد ا ة ٕا وري البیداغوج الستعراض ا م  اخلاصة  ٔ رب  10و  9و 8الشامل وذ  دج
ط  2015  .لر

 
  :شؤون تنظميیة 

  وسكوس ؤمني نتداب  08/06/2015قرار رمق س السید محید  لرئ لك من اخللیفة الرابع 
لس السید رشید ملنیاري لتقدمي  شارنا لس املس   .مرشوع املزيانیة الفرعیة 

  
  ةعاب م  ل  اضـق

  :یة شؤون تنظمي 

ٔنظمة ا - سیري املرافق إالداریة ا يل؛ :املالیةو خلاصة ب ا داث جملس احملاسبة ونظامه ا  مرشوع قرار ٕا
ب - ٔعضاء املك ىل السادة  صاصات  خ  ؛  توزیع 
لمعدات املتوفرة مرشوع - لس؛  قرار ٕاجراء جرد    ى ا
لس الردود حول  - شارنمرشوع ٕاسرتاتیجیة معل    ؛املس
لغیابمواتفعیل  - يل املتعلقة  ا   ؛د النظام ا
ٔوىلاملر حصی  - شارنمن  ا   .بدء معلیة ٕایواء وتنقل السادة املس
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  العقضا لٕالط
  

ا - ابة السید محمد الوفا رٕاخ لشؤون العامة واحلاكمة عن  ب س احلكومة امللكف  ى رئ ر املنتدب  الوز
لعالقات مع الربملان  وا  ر امللكف  الل فرتة غیابه الوز رب  05نونرب ٕاىل  27 منمتع املدين   .2015دج

 
رشیع : ال  

ار  - ببورصة القمي ورشاكت البورصة یتعلق  14.19بتوصل جملس النواب مبرشوع قانون رمق ٕاخ
ن ر املايل  واملرشد س  .يف 

  
امئة  )1 ان ا ل  ا
ان ا - ل ٔمام ا راسة مرشوع القانون املايل  ٔولیة    .امئة حصی 

  
ة )2   : العالقات اخلارج

سا  السیدتعیني    -  سالف اكرزیفسيك رئ   .الشیوخ البولوين لسستا

شارن        ) 3   شؤون السادة املس
شارون  مراس - ت اليت یصادفها السادة املس ستقاليل واليت یثري فهيا الصعو س الفریق  السید رئ

اصة معل  ع مرشوع القانون املايل  اقشة وت ادق ؛ الل م  یات جحز الف
ار - شار عبد  احللوطيبتغیب  ٕاخ رب  4نونرب و  30ما بني  املس    ؛2015دج
ار - ریة حلرش ٕاخ شارة  لس من  بتغیب املس ٔشغال ا ایة  30عن  رب  05نوبرن اىل  لكیف دج مع 

ع ندوة الرؤساء شار السید عبد احلق حسان لینوب عهنا يف اج   .املس
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امئة ان ا ل   ٔشغال ا
  
  

 

صادیةجلنة املالیة والتخطیط والتمنیة ٔهنت    لسنة املالیة  دراسة ق ث  2016مرشوع قانون املالیة  ح
س  اهتا یوم امخل ٓخر اج رب  03عقدت  ٔول 2015دج ىل اجلزء ا لبت يف التعدیالت والتصویت  من  خصص 

  .املرشوع
لجنة خبصوص املرشوع    ب ا ىل مك ل مهنا  209وقد بلغت التعدیالت الواردة   تعدیال، 31تعدیال قُ

لتوافق مع احلكومة ومهن 16 ني دفعت احل 15ا  لتصویت يف  لت  لفصل كتعدیال قٌ ستور ست  77ومة  من ا
  .مرات

لبیة    ٔ ٔول من املرشوع ب ىل اجلزء ا لجنة  ناع 3ٔصوات مقابل  6بعدها وافقت ا سجیل ام  4، مع 
شارن عن التصویت   .مس

امئوموازاة مع ذ    ان ا ل يق ا لجنة و ة يف ٔمتت ا اقشة مشاریع املزيانیات الفرعیة املندر ة م
دة ىل  صاصاهتا لك جلنة    .اخ

ء ویومه  رب  8الثال لسنة املالیة  2015دج شارن يف دراسة مرشوع القانون املايل  رشع جملس املس س
   .اجللسات العامة ىىل مستو  2016
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ة   العالقات اخلارج
  

شارن س جملس املس دة حول التغريات املن شارك رئ ٔمم املت ةيف فعالیات مقة ا  بارس ب   (cop21)اخ
 
ة ار مشيف ٕاط  دة حول التغريات املناخ ٔمم املت لقاء الربملاين املنعقد يف ٕاطار فعالیات مقة ا اركته يف ا

رب   6و5ببارس ما بني  ٔكد  (cop21)2015دج ٔن املغرب السید ،  شارن  س جملس املس ن شامش رئ حكمي 
خرط جبدی يئم ال الب ويل يف ا متع ا هودات اليت یبذلها ا   .ة وفعالیة يف لك ا
د   الل اع ة، من  ٔن اململكة املغربیة اعمتدت اسرتاتیجیة سباقة يف جمال الب ٔكد يف هذا الصدد،  و

لتمنیة املستدامة،  سرتاتیجي  طط الوطين  ٔمهها ا ططات  سرتاتیجي  العدید من ا طط  ددة، ا لطاقات املت
ٔخرض ة، خمطط املغرب ا لب ي یلعبه الربملان املغريب يف هذا الصدد، . املیثاق الوطين  ور احلیوي ا ٔشار ٕاىل ا كام 

ٔزید من عرشن  ىل  ه  الل مصادق ة) 20(من  لب  . قانو یتعلق 
ميون    ن  س رحب  ويف ٕاطار تفا مع لكمة  رملان مس الربملاالسید الرئ ٔعضاء  ن املغريب لك 

لمشاركة يف ويل  دید COP22 حتاد ا سمتراریة وتدشني عهد  ل ضامن  ٔ ش من  ىل هذا الرتامك  مبرا بناء 
مت اختاذها  ورة والقرارات اليت س  .يف هذه ا

ة لالحتاد الربملاين  ومتزيت اللكمة اليت ات مو ة من املقرت شارن بتقدمي مجمو س جملس املس ٔلقاها رئ
ويل ىل  UIP ا اللها رضورة العمل    :اليت طالب من 

وازنة- ونیة م ادرات  ٓلیات وٕاطالق م   . تطور ا
وين ملزم-  ىل قانون    .املصادقة 
ٔعامل - دول  رخي حمدد و ىل  ذ القواننيدراسة ٕاماكنیة االتفاق  ابعة وتنف ل م ٔ   .مشرتك من 

  

  
  
  
  



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین   
 

     
  

 0537728134: الفاكس/  0537218371: الھاتف  مصلحة التواصل والیقظة اإلعالمیة/ قسم اإلعالم 

11

  
  

  
ال    سفري مجهوریة بولونیااستق

  
شارن، السید  س جملس املس ن شامش، رئ ل السید حكمي  سفري  Marek Ziolkowskiاستق

س  ط، یوم امخل لر رب  3مجهوریة بولونیا املعمتد  لس 2015دج  .مبقر ا
رز         ٔ لقاء،  الل هذا ا القات الصداقة والتعاون املمتزية القامئة بني السی و س، مستوى  د الرئ

رة العمل اليت قام هبا  ٔكرث بعد ز شارن املغريب وجملس الشیوخ البولوين واليت توطدت  س  جملس املس معايل رئ
ش ت دان بوروسیف شارن( جملس الشیوخ البولوين السید بو ىل رٔس ٕاىل اململكة املغرب ) بدعوة من جملس املس یة 

رب 8 - 12 وفد هام، بتارخي    .2014دج
شارن يف      ميقراطي التمنوي املغريب، ودور جملس املس منوذج ا ٔمهیة ا س، عند  وتوقف السید الرئ

ادة الرشیدة  منوذج املتفرد ٕاقلميیا ودولیا حتت الق ىل قوة هذا ا راز واحلفاظ  ستوریة اجلدیدة، يف ٕا هندسته ا
  . امل محمد السادس نرصه هللالصاحب اجلال
ٔطلقها جملس   ات اليت  ینام لس، ا س ا اللها السید رئ ال فرصة، استعرض  وشلك هذا إالستق

ستوریة املوو ٕالیه  ٔدوار ا جعة ل ق ممارسة فعا و شارن لتحق شارن رافعة مؤسساتیة  املس جلعل جملس املس
ا يف ٕاطار خمططه إالسرتاتیجي ٕالجناح ورش اجلهویة املتقدمة، م ٓلیة اليت اقرت را يف هذا السیاق،  - 2016(ذ

لجهات) 2018 شارن صو  شاور املسمتر واملنتظم مع رؤساء اجلهات، جلعل جملس املس   .ل
القات التعاون    ٔمهیة البعد الربملاين يف تعزز وتوطید  ىل  ٔكد السید سفري مجهوریة بولونیا  ته،  ومن 

ن والشعبني الصدیقنيو    .الرشاكة بني الب
ي تعرفه اململكة املغربیة يف ظل حمیط ٕاقلميي شدید    ميقراطي ا ٔمهیة إالنتقال ا ٔشاد السید السفري، ب و

رز  التور،  ٔ ٔن یلعبه جملس   اجلهویة املوسعة  ٔمهیة ورش  كام  ي ميكن  ور ا اعتبارا لبعدها إالسرتاتیجي، وا
شارن  الاملس   .يف هذا ا

لمملكة     دة الرتابیة  لقاء، موقف بالده من قضیة الو الل هذا ا دد السید سفري مجهوریة بولونیا،  و
ٔنه  ش وافق  ل سیايس، هنايئ وم ل ٕاجياد  ٔ دة من  ٔمم املت د يف هذا إالطار دمع بالده جلهود ا املغربیة، م

  .خبصوص الزناع إالقلميي حول الصحراء

  

  


