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 19/2017 اجتماع رقم 
  2017 ماي 08 الثالثاء ليوم

  

شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس لس السید  2017 ماي 08مك س ا رئاسة رئ ا  اج
ن شامش  ٔعضاء السادة  عبد احلكمي      :وحضور ا

      

وح              س؛     :    عبد الصمد ق لرئ ٔول    اخللیفة ا

اله احللوطي                               س؛     :   عبد  لرئ   اخللیفة الثاين 

س؛    :    عبد القادر سالمة                                 لرئ  اخللیفة الرابع 

ة التازي                             س   :            ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

لس    :    العريب احملريش                                      حماسب ا

دال                                         لس          :    محمد    ٔمني  ا

                 

   :السادةف اعتذر عن احلضور لك من 

وسكوس                         س؛    :            محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

لس؛  :              رشید املنیاري                    حماسب ا

ه               لس ؛    :   عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

لس  :     ٔمحد اخلریف                                       .  ٔمني ا

لس ٔمني   :      ٔمحد التوزي                                      ا

 

 

  ...اجتماعات وقرارات المكتب

 مجلس المستشارين  512العدد    - النشرة الداخلية
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عالقرارات الصادرة عن   ج

رشیع   :ال

   یؤذن  19.17بربجمة مرشوع قانون رمق  01/19/2017قرار رمق
لني ومشتقاته یوم  ىل القمح ا سترياد املفروض  لحكومة بتغیري رمس  ه  ء مبوج ماي  9الثال

ٔسئ الشفهیة 2017 ارشة بعد حصة ا س السید عبد وسرئس هذه اجللسة اخللیفة الراب. م لرئ ع 
لسة والسید محمد  ،القادر سالمة ل ٔمني   .دال 

  ا  02/19/2017قرار رمق ٔعضاء جملس ٕ داث نظام املعاشات لفائدة  ٕ مقرتح قانون یتعلق 
ىل جلنة املالیة قصد دراسته ن عزوز،  شار عبد العزز  شارن، تقدم به املس  .النواب وجملس املس

  س السید عبد القبتلكیف  03/19/2017قرار رمق لرئ مة اخللیفة الرابع  ادر سالمة بتدبري 
رشیع ل  .رئاسة اجللسات اخلاصة 

ٔسئ الشفهیة  :ا

   ء ملوافقة  04/19/2017قرار رمق ٔسئ لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   2017 ماي 09ىل 
لسة ل ٔمني  دال  س السید عبد إالاله احللوطي، والسید محمد  لرئ  .اليت سرئسها اخللیفة الثاين 

ةالعالقات   :اخلارج

  ىل تنظمي یوم  05/19/2017قرار رمق بلوماسیة املوازیة يف دمع"درايس حول ملوافقة   دور ا
ة ٔمراك الالتی ا و شارن یوم  "التعاون بني ٕافریق رشاكة مع  2017ماي  24من طرف جملس املس

السبانیة  Gabriel Garcia Marquezمؤسسة  لحوار والتعاون بني املغرب والشعوب الناطقة 
 .والربتغالیة

  س جملس الشیوخ املالزييمرشوع ىل  ملوافقة 06/19/2017قرار رمق رة رئ مج ز  ر
الل الفرتة املمتدة من   .2017ماي  20ٕاىل  17لبالد 

  ىل  07/19/2017قرار رمق س مرشوع ملوافقة  رة رئ مج ز  جملس الشیوخ الرواندير
الل الفرتة املمتدة من   .2017ماي  28ٕاىل  23لبالد 

  دید  08/19/2017قرار رمق شارن بتعاون مع بت ظمه جملس املس ي س ويل ا لقاء ا رخي ا
ة حول  ويل الالمركزي/ مغاربة العامل ": ة طن وذ یويم  "رشاكء يف التمنیة اجلهویة والتعاون ا

ة 2017یولیوز  08و  07  .مبدینة طن
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  :شؤون تنظميیة

  ب السابق  09/19/2017قرار رمق ع املك بتعدیل حمرض اج
وح  س السید عبد الصمد ق لرئ ٔول  لكیف اخللیفة ا ىل  لتنصیص 

ایة جملس دیدة بدراسة سبل خفض اسهتالك الطاقة ب ت  ٔسالیب ومقار د  رب اع شارن   .املس

  ا ٕاىل بتغیري  10/19/2017قرار رمق ٔسبوعیة من احلادیة عرش صبا ب ا ات املك ت اج توق
 .الثانیة زو 

  راسة بتضمني  11/19/2017قرار رمق ة  اریوهات املمك ٔعامل ندوة الرؤساء الس دول 
هنايئلعرضه 2017مرشوع القانون املايل  ل قصد اختاذ القرار ا ه املق ب يف اج ٔنظار املك ىل    .ا 

   ل جلنة لرشوع  12/19/2017قرار رمق شك لفحص رصف  13يف إالجراءات املتعلقة ب
لس   . مزيانیة ا

  
لمتابعة   قضا 

 

ة   :العالقات اخلارج

سیقيلقاء ا -  ات التعاون والصداقة الت هبم، واملزمع  املشرتك لرؤساء مجمو ن شلكوا ماك ا

ء  ة الثال  2017ماي  09عقده یوم الثال ة مصطفى عاكشىل السا  هثة بعد الزوال بقا

ه( ٔول : رفق عها ا هبا وت اليت تعزتم عقد اج ات التعاون والصداقة شلكت ماك الحئة مجمو

ء  مج معلها یوم الثال ر هبا وحتدید  ل مك شك ل  ٔ  ).2017ماي  09من 

  :شؤون تنظميیة

داث وتنظمي - ٕ عیة مقرتح قانون یقيض  ج ٔعامل  موظفي موظفات و لفائدة  مؤسسة ا
لسیه؛  الربملان مب

ة  - مج دمع حتسنيال اتفاق ر ة و نظم التدبري رشاكة مع   "Sigmaسیكام "املؤسسات العموم
ٔمة املؤسساتیة (  ؛ ) التو

س جلنة التعلمي والشؤون  - عیةطلب رئ ج عیة و ج ة و ة من  500طبع  الثقاف س
رشیعیة  لسنة ال لجنة   .2016-2015حصی ا

ب - مي معل املك ٔعضائه تق صاصات املوو ٕاىل السادة  خ  .ىل ضوء 
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  قضا لٕالطالع

ستوریة   :العالقات مع املؤسسات ا

  دد ستوریة  شغور مقعد السید  17/04قرار احملمكة ا
ابیة احمللیة  نت رة  ا لس النواب عن ا اس"ٕادرس قشال مب ي ، مع دعوة املرحش "مك ا

 ٓ ارشة بعد  تخب يف الالحئة لشغل املقعد الشاغررد ٕامسه م  .خر م

رشیع   :ال

 ٔصا واملعارصة ث فریق ا مسه  ش ات القوانني املقدمة  ات 5(جبمیع مقرت  ).مقرت

 متمي القانون رمق حسب الفریق احلريك مل داث  94.92قرتح قانون یقيض بتغیري و ٕ املتعلق 
ٔعضاء جملس  ىل  ٔحاكمه  ي مت تطبیق  ٔعضاء جملس النواب وا نظام املعاشات لفائدة 

شارن مبوجب القانون رمق  ىض القانون رمق كام مت تغیري  53.99املس ه  .35.04ه مبق وش
ٔعضائه  ات القوانني املقدمة مببادرة من  ات 7(ببايق مقرت ذف امس )مقرت ، وطلبه 

لس؛ لهيا بعد فقدانه العضویة  ذب من الحئة املوقعني   السید محمد 

 ث فریق العدا والتمنیة مب ٔن تقدم به، والرايمقانون القرتح ش ي سبق  تغیري ٕاىل  ا
ر  24من ظهري  10املادة  ة 1958فربا لوظیفة العموم ٔسايس العام  ٔن النظام ا   ؛ش

 

ٔسئ الشفهیة   :ا

 ة املواضیع عي املقرت ج ميقراطي  ستوري ا لسة الشهریة  من طرف الفریق ا ل
لسیاسة العامة   ).مواضیع 10(املتعلقة 

ة   :العالقات اخلارج

 ع جلنة حقوق ا ٔوروج ان ا لجمعیة الربملانیة لالحتاد- املرٔة يف الب وسطیة التابعة  من  م
ل املتوسط ه( 2017ماي  13- 12روما /ٔ التعدیل املقدم من طرف الشعبة : رفق

حتاد ى   ).املغربیة 

  مج دورة شهر ماي ٔمراك الوسطى 2017ر الل  لربملان  عقد  الفرتة املمتدة اليت س
 .2017اي م 19ٕاىل  15من 

  ، ٔور لس  لجمعیة الربملانیة  ورة العادیة  ٔشغال املر الثانیة من ا موجز تقرر حول 
ي انعقد مبدینة سرتاسبورغ  ما ریل  28- 24 ٔ ٔ2017. 
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  لس  سفارةمراس من رومانیا حتیط ا اململكة املغربیة 
ة الصداقة املغربیة لام  س مجمو ٔس ىل  –بت الرومانیة 

ه. (ومانیار مستوى جمليس النواب والشیوخ  الحئة : رفق
شارن وجملس الشیوخ الروماين ة التعاون والصداقة بني جملس املس  )مجمو

  ٔعامل جلنة الشؤون القانونیة وحقوق دول  لجمعیة الربملانیة مرشوع  سان التابعة  إال
ٔورو املزمع عقدها ببلغراد، رصبیا یويم   .2017ماي  19و 18لس 

 ة الصداقة الربملانیة املغربیة  حمرض س مجمو ام اليت عقده رئ لس  - لقاء ا العامنیة مب
ن عبید شار السید العريب احملريش مع معايل السید عبد هللا  شارن املس الهنايئ،  املس

ى اململكة املغربیة  ة العارشة  2017ماي  05امجلعة (سفري سلطنة عامن  ىل السا
ا مبقر السفارة   ).صبا

   ة التعاون والصداقة الربملانیة سة مجمو رصة، رئ ٔمال م تقرر حول مشاركة السیدة 

راسات ٔشغال الندوة اليت نظمها املعهد املليك  إالسرتاتیجیة  املغربیة الربیطانیة، يف 

ط حول موضوع ٓفاق التمنیة يف ضوء : الربیطانیة –العالقات املغربیة : "لر واقع و

حتاد  ریطانیا من  ٔورويبخروج  ریل  21، وذ یوم "ا ٔ.2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 مجلس المستشارين
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 جاهز نص على والتصويت للدراسة جلسة عمومية. 

 
 

شارن عقد ء یوم  جملس املس ماي  9الثال
ٔسئ الشفهیة 2017 ارشة بعد حصة ا لسة  م

ة  س السید عبد اجللسة اخللیفة الراب رٔسهامعوم لرئ ع 
لسة ،القادر سالمة ل ٔمني  دال   ،والسید محمد 

، 19.17 رمقمرشوع قانون   ىل ٕالجامع اللها وافق
سترياد املفروض  لحكومة بتغیري رمس  ه  یؤذن مبوج

لني ومشتقاته  .ىل القمح ا
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 العمومية الجلسات

  512العدد    - النشرة الداخلية
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 المدير التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للديمقراطيةيجري مباحثات مع    رئيس المجلس. 
 

شارن، السید  س جملس املس ل رئ استق
سرت  ذي ملؤسسة وسمت ر التنف ن شامش، املد حكمي 

، مرفوقا Anthony Smithميقراطیة، السید 
ا والرشق  رامج املؤسسة يف شامل ٕافریق رة  مبد

ٔسیا، السیدة دینا ملحم، یوم االثنني  ٔوسط و  8ا
لس 2017ماي   .مبقر ا

لقاء،      الل هذا ا س و رب السید رئ
جزات نوعیة يف  زتازه مبا حتقق من م لس عن ا ا

شارن ومؤسسة  جمال التعاون بني جملس املس
ىل العدید من القمي  حهتا الرشاكة بني املؤسستني، والقامئة  دة اليت ف ٓفاق الوا ميقراطیة، وا سرت  وسمت

  .واملركزات املشرتكة

ٔوراش   س، ا ٔدوار اجلدیدة اليت واستعرض السید الرئ لس تفعیال ل ل ا ة من ق و الهامة املف
ولیة الفضىل يف جمال  ستفادة من املامرسات ا ٔدائه و ل حتدیث وجتوید  ٔ ستور املغريب، من  خولها  ا

  .العمل الربملاين

ميقرا ملسار ا ميقراطیة ٕاجعابه  سرت  ذي ملؤسسة وسمت ر التنف ٔبدى املد ته،  طي ومن 
ة اليت تعرفها اململكة املغربیة ٔوراش إالصالح   .والتمنوي، ومبختلف ا

ة ملا  ها رشاكة منوذج شارن، معتربا ٕا لس املس لرشاكة اليت جتمع املؤسسة الربیطانیة مب ٔشاد  كام 
ت املرسومة ٔهداف والغا شطة ورامج مشرتكة اكنت يف مستوى ا ٔ ه من   .حقق

رة مؤسسة  ٔسیا عرضا وقدمت مد ٔوسط و ا والرشق ا ميقراطیة يف شامل ٕافریق سرت  وسمت
طط العمل املسطر بني املؤسستني  ه اخلطوط العریضة  ریل  تناولت ف ٔ ٕاىل  2017رمس الفرتة املمتدة من 

ىل املدى املتوسط والبعید2018ایة مارس  ٓفاق التعاون بني املؤسستني    .، وكذا 

  

  …الرئاسة أنشطة

 مجلس المستشارين  512العدد    - النشرة الداخلية
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 وفدا عن جمهوريتي األرجنتين والبراغواي يستقبل  رئيس المجلس. 
 

شارن، السید  س جملس املس ل رئ استق
تني  ٔرج ن شامش، وفدا عن مجهوریيت ا حكمي 

مبقر  2017ماي  8والرباغواي، وذ یوم االثنني 
لس  .ا

رز  ٔ لقاء،  الل هذا ا س و السید الرئ
مستوى العالقات املمتزية اليت جتمع اململكة املغربیة 

ٔمراك  تني والرباغوي، ومعوم دول  ٔرج جبمهوریيت ا
رة التارخيیة لصاحب  ٔمهیة الز ة، وكذا  الالتی
اجلال امل محمد السادس نرصه هللا ٕاىل دول 

حهتا هذه الز2004املنطقة سنة  دة اليت ف ٓفاق الوا رة يف مسار توطید وتعمیق الصداقة والتعاون مع ، وا
وب وب ـ ج القات التعاون ج ة يف ٕاطار  ٔمرك ان القارة ا     . ب

ٔمهیة عودة اململكة املغربیة ٕاىل حظرية إالحتاد إالفریقي، الستعادة  ىل  س  ٔكد السید الرئ كام 
هتا  دی  ماك ل كقوة ر ةاملؤسسیة الطبیعیة، وتعزز دورها الفا ل القارة إالفریق منویة دا دویة و   .ة، و

ىل  ح  ف جرس م لمغرب  ٔمهیة املوقع اجلیو اسرتاتیجي  س ب ر السید الرئ ويف هذا السیاق، ذ
ة  ٔمراك الالتی ة بني دول  ینة لبناء رشاكة منوذج ٔرضیة م ا والعامل العريب، مما یؤه لیكون  ، وٕافریق ٔورو

ة، ان القارة إالفریق لهيا جملس  وب ٔساسیة اليت بىن  دى املركزات ا ة يه ٕا ا ٔن هذه الق معتربا 
ادرته يف ٕارساء  شارن م ين"املس ٔمركو الت ٔفریقي  رملاين  تدى  لرتافع عن قضا شعوب "م ، ٕاكطار 

ولیة   .القارتني، وٕاسامع صوهتا يف احملافل ا

تني والرباغواي خبصوص قضیة      ٔرج ملوقف املتقدم مجلهوریيت ا ٔن ینوه  س  ومل یفت السید الرئ
لمملكة،  قالمي اجلنوبیة  ٔ ايت ل لحمك ا ٔمهیة املقرتح املغريب  ىل  الصحراء املغربیة، مؤكدا يف هذا إالطار 

عل حول الص ادل، ودامئ ٕالهناء الزناع إالقلميي املف دة الرتابیة ل سیايس  حراء املغربیة يف ٕاطار الو
ٔمم . والسیادة الوطنیة ظمة ا ىل رٔسه م ويل و ن املنتظم ا ة من  ي حظي بدمع ومصداق وهو املقرتح ا

دة   .املت

 مجلس المستشارين  512العدد    - النشرة الداخلية  
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ة اليت  ینام زتازه  ين عن ا رب الوفد الالت ته،  ومن 
ة، وخصوصا مع مجهور تني شهدها العالقات املغربیة الالتی ٔرج یيت ا

ميقراطي والتمنوي املغريب املركز  منوذج ا ٔبدى ٕاجعابه  والرباغواي، كام 
سان رتام حقوق إال سامح والسمل وا   .ىل قمي ال

ٔن قضیة الصحراء املغربیة، ودمعه جلهود املغرب يف معركة  ش ين موقفه املبديئ  دد الوفد الالت كام 
دته الرتابیة   .استكامل و

ر ٔ  ٔعامل، ویذ ال  ات، ور امعات، ورؤساء  ن هذا الوفد مض وزراء، ومعداء مدن و
تني والرباغواي ٔرج متع املدين جبمهوریيت ا   .وفعالیات من ا

شارن، والسید محمد  س جملس املس ئب رئ ال، السید عبد القادر سالمة،  ستق حرض 
مع ولیة  لس، ووفد عن املنظمة ا ب ا لصحراء دال، عضو مك ايت    .احلمك ا
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 زيارة عمل إلى اليابان  في هاما اوفد يقود  رئيس المجلس. 
 

ن  شارن، السید حكمي  س جملس املس یقوم رئ
ىل رٔس وفد هام،  امش،  ن من  ش رة معل ٕاىل الیا ز

س 2017ماي  18ٕاىل  14 ، وذ بدعوة من معايل رئ
ين، السید  شارن الیا  .Date Chuichجملس املس

رة يف ٕاطار تعزز وتقویة      وتندرج هذه الز
القامئة بني اململكة  ة القات التعاون والصداقة املمتزي 

ٓفاق  ن، وحبث السبل الكف بتوسیع  املغربیة والیا
سیق  شاور والت ٓلیات ال رسیخ  الرشاكة بني اجلانبني، و

م املشرتك ه   .حول القضا ذات 

بار املسؤولني يف احلكومة        رة سلس لقاءات مع  الل هذه الز وسیجري الوفد املغريب 
ن والربملان، لیا ویني، وممثلني عن اجلالیة املغربیة املقمية  تخبني  صادیني، وم لني اق   .وفا

ن شامش، والسید عبد  شارن، السید حكمي  س جملس املس انب رئ ویضم الوفد املغريب، ٕاىل 
شارن، والسید محمد الرزمة،   إال حفظي،  لس املس س فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب مب س رئ رئ

ة فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت   جلنة العالقات اخلارج ة الصداقة املغربیة ـ واحلدود وا س مجمو ، ورئ
شارن لس املس نیة مب   .الیا

یطرة، والسید عبد النيب و من السید عبد ال ط ـ سال ـ الق ة الر س  صمد ساكل، رئ
ة الرشق س    .بیوي، رئ

بلوماسیة الربملانیة، وتزنیل التوصیات       رة يف ٕاطار تفعیل البعد اجلهوي يف ا ٔيت هذه الز وت
ي انعقد یوم " لجهات امللتقى الربملاين"الصادرة عن  لس  2016یونیو  6ا عتبار ا شارن،  لس املس مب

ورش  كون رافعة مؤسساتیة يف اجلهویة املتقدمة  ٔن  سعى  ال مركز  ات الرتابیة، وفا لجام دادا  ام
  .اسرتاتیجي ببالد

...العالقـات الخارجية  
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   البرلماني المغربي يشارك في أشغال الدورة  عن  وفد
 .لبرلمان عموم إفريقياالعادية الرابعة  

 

ٔشغال  شارك وفد عن الربملان املغريب يف 
ا اليت  ورة العادیة لربملان معوم ٕافریق مبقره  تنعقدا

ماي  19ٕاىل  08لفرتة املمتدة من   Mirlandريالند مب
2017. 

لوفد املغريب  ٔول  ٔشغال الیوم ا وقد متزيت 
فة مع وفد  لقاءات املك   .رملانیةبعقد سلس من ا

ل الوفود  با من ق رح وقد لقي الوفد املغريب 
ة ٔرسته إالفریق   .املشاركة وبعودة املغرب 

ٔبدوح، عضو  لطیف  شار السید عبد ا لقاء املس شارن يف هذا ا ل جملس املس هذا وقد م
ٔندلويس، عضو فریق العد ل ا شار السید ن دة والتعادلیة، واملس لو ستقاليل  ا والتمنیة، الفریق 

ة تاح ف ي حرض اجللسة  ي اكن مضن وفد الربملان العريب ا   .وا
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 .لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

  ء لسة .2017ماي  16الثال ة الندواتبعد  ٔسئ الشفویة، بقا    .ا

  صاد واملالیة ملرشوع قانون املالیة لسنة ق ر    .2017تقدمي السید وز

  ٔربعاء   .2017ماي  17ا
  ة العارشةمن ا السا دة بعد الزوال ، لإ  صبا ة الوا ة الندوات السا    .بقا

  2017الرشوع يف املناقشة العامة ملرشوع قانون املالیة لسنة.  

 ، ة الثالثة بعد الزوال ة الندوات ابتداء من السا    .بقا

  2017مواص املناقشة العامة ملرشوع قانون املالیة لسنة.  

  س   .2017ماي   18امخل
 ، دة بعد الزوال ة الوا ا  اىل السا ة العارشة صبا ة الندوات من السا    .بقا

  2017مواص املناقشة العامة ملرشوع قانون املالیة لسنة.  

 ة الثالثة بعد الزوال ة الندوات ، .ابتداء من السا   .بقا

  ع جلواب السید  2017مواص املناقشة العامة ملرشوع قانون املالیة لسنة س و 
شارن الت السادة املس ىل تد ر    .الوز

  2017ماي   19امجلعة.  

 ، دة بعد الزوال ة الوا ا  اىل السا ة العارشة صبا ة الندوات من السا   .بقا

  اقشة مواد مرشوع قانون املالیة لسنة  .2017الرشوع يف م

  

  

  

  …الدائمة اللجن اجتماعات برنامج
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  2017ماي   22إالثنني.  
  دة بعد ة الوا ا اىل السا ة العارشة صبا من السا

ة الندوات الزوال ،   .بقا

  اقشة مواد مرشوع قانون املالیة  .2017لسنة مواص م

 ة الثالثة بعد الزوال ة الندوات. ابتداء السا    .بقا

  اقشة املواد ملرشوع قانون املالیة لسنة   .2017مواص م

  ٔربعاء   .2017ماي  24ا
 ة الثالثة بعد الزوال لجنة ،السا ة ا    .مبصل

  ل  ٕالیداع التعدیالت ٔ   .2017رشوع قانون املالیة لسنة ىل م ٓخر 

  2017ماي   26امجلعة.  
  ا،ابتداء ة العارشة صبا ة الندوات من السا   .بقا

  ٔول من مرشوع القانون املايل لسنة ىل  اجلزء ا   .2017البت يف التعدیالت والتصویت 
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ء  لربملان   2017ماي  2صدر یوم الثال رشة مداوالت جملس  -العدد الثالثون من اجلریدة الرمسیة 

لس لم لكرتونیة  ىل البوابة  شارن، ورش   . املس

ىل   :املواد التالیة وحيتوي هذا العدد 

 ریل  14( 1438من رجب  16لیوم امجلعة  حمرض اجللسة التاسعة والسبعني ٔ2017(.  

ٔعامل رشیعیة : دول ا لسنة ال ریل  ٔ تاح دورة    .2017-2016اف

 نني حمرض اجللسة    1438من رجب  16لیوم امجلعة  ال
ریل  14( ٔ2017.(  

ٔعامل س: دول ا لرئ ٔول  لیفة ا ل لس مللء املقعد الشاغر  ب ا اب عضو مبك   .انت

 نني ٔربعاء  حمرض اجللسة احلادیة وال    1438من رجب  21لیوم ا
ریل  19( ٔ2017.(  

ٔعامل س احلكومة : دول ا ع لعرض السید رئ ليس الربملان لالس لسة مشرتكة 
مج احلكويم لرب   .املعني، 

 نني ء  حمرض اجللسة الثانیة وال ریل  25( 1438من رجب  27لیوم الثال ٔ2017.(  

ٔعامل مج : دول ا اقشة الرب   .احلكويمم

 نني ٔربعاء  حمرض اجللسة الثالثة وال ریل  26( 1438من رجب  28لیوم ا ٔ2017.(  

ٔعامل مج احلكويم: دول ا ات خبصوص الرب مو الت الفرق وا ىل تد س احلكومة    .رد السید رئ
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  اإلشراف                

  
  
 
 
  
 
 شارن لس املس ٔمانة العامة    ؛ا
 ة والتواصل ریة العالقات اخلارج   ؛مد
 الم   ؛قسم إال
 الم ة التواصل والیقظة إال   .ةمصل

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

  (212+)537218319 :الهاتف

س   (212+)537728134:الفا

 Bulletin.internecc@gmail.com:  الربید إاللكرتوين

  www.Parlement.ma:إاللكرتوينالعنوان 


