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 20/2017 اجتماع رقم 
  2017 ماي 15 الثالثاء ليوم

  

شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس س  2017 ماي 15مك لرئ ٔول  رئاسة اخللیفة ا ٔسبوعي  ه ا اج
وح السید  ٔعضاء السادة عبد الصمد ق     :وحضور ا

      

اله احللوطي                             س؛        :     عبد  لرئ   اخللیفة الثاين 

وسكوس س؛   :            محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

س؛        :    عبد القادر سالمة                               لرئ  اخللیفة الرابع 

ة التازي                           س      :            ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

لس       :      العريب احملريش                                  حماسب ا

لس؛        :         رشید املنیاري                           حماسب ا

دال                                      لس             :    محمد    ٔمني  ا

لس        :        ٔمحد توزي                                   .ٔمني ا

  

  : ف اعتذر عن احلضور لك من السادة

          

ه            لس ؛        :     عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

لس          :ٔمحد اخلریف                                   .  ٔمني ا

  

  
 

  ...المكتباجتماعات وقرارات  
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ع القرارات الصادرة عن   ج

 

رشیع   :ال

   ا  01/20/2017قرار رمق  .ىل جلنة املالیة قصد دراسته 73/16مرشوع قانون املالیة رمق ٕ
  

ٔسئ الشفهیة  :ا

   ء ىل ملوافقة  02/20/2017قرار رمق ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل   16دول 
ٔمني  2017ماي  ٔمحد توزي  وسكوس والسید  س السید محید  لرئ اليت سرئسها اخللیفة الثالث 

لسة  .ل

  ٔجوبة ملوافقة  03/20/2017قرار رمق صصة  لسات الشهریة ا ل رجمة ثالثة مواعید  ىل 
ٔسئ ىل ا س احلكومة  لسیاسات السید رئ مج التايل املتعلقة   : العامة وذ حسب الرب

  ٔوىل ٔول من شهر یونیو؛: اجللسة ا بوع ا ٔس  ا

   ٔول من شهر یولیوز؛: اجللسة الثانیة ٔسبوع ا  ا

  ٔول من شهر غشت: اجللسة الثالثة بوع ا ٔس  .ا

ة مي السیاسات العموم   :اجللسة السنویة ملناقشة وتق

  لسة السنویة ملناقشة متسك  04/20/2017قرار رمق ل مبحور املرفق العمويم مكوضوع 
ة مي السیاسات العموم  .وتق

ة  :العالقات اخلارج

  س ملوافقة  05/20/2017قرار رمق شارن من رئ س جملس املس لسید رئ ة  عوة املو ىل ا
رة رمسیة لهذا  ز ام  لق دها الحقاجملس الشیوخ مبدغشقر  مت حتدید مو  .الب س

  ٔمني العام لرابطة جمالس الشیوخ الشورى ملوافقة  06/20/2017قرار رمق رة ا ىل ز
ىل الربوتوول  ع املشرتك  ل االتفاق والتوق ٔ لمغرب من  ا والعامل العريب  الس املامث يف ٕافریق وا

ورة املق لهذه الرابطة من طرف ظمي ا شارن یويم  اخلاص ب رب  21و  20جملس املس   .2017شت
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  س نتداب  07/20/2017قرار رمق لرئ لك من اخللیفة الثالث 
لس  متثیل ا ٔمحد توزي  لس السید  ٔمني ا وسكوس و السید محید 
لعامصة الربتغالیة  وب  ل مركز شامل ج تدى لشبونة املنظم من ق يف م

 . 2017یونیو 02و  01یويم 
 

 :ٕاداریةشؤون 
 

  يب بتلكیف  08/20/2017قرار رمق السادة احملاسبني ببحث ودراسة مجموع طلبات التجهزي املك
ٔفق ٕاطالق طلب  نیات يف  امئة واملصاحل إالداریة حلرص الحئة املق لجن ا الواردة من الفرق الربملانیة وا

ٔسابیع املق الل ا  . عروض 
 

لس لم شطة إالشعاعیة  ٔ   :ا

  ذمرشوع الورقة املهنجیة شاريك یة ملتابعة مسارالتنف عیةلمن البناء ال ج لعدا    .وذج املغريب 
  

لمتابعة  قضا 
س احلكومة   :اجللسات الشهریة ملساء السید رئ

  ٔصا واملعارصة دادمهنجیة تغیري ب طلب فریق ا س  ٕا اجللسات الشهریة ملساء السید رئ
ه؛احلكومة ي یقرت رجمة السؤال ا   ، مبا ميكّن لك فریق من 

ة   :العالقات اخلارج

  عي ج ميقراطي  ستوري ا ة التعاون والصداقة املغربیة طلب الفریق ا داث مجمو ٕال
 ؛ الكوبیة 

   لشغل ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا لندیة ؛طلب مجمو ة الصداقة املغربیة الف داث مجمو ٕ 

  مراس من السیدJeremy Lefroy ويل وصندوق النقد لبنك ا س الشبكة الربملانیة  ، رئ
ويل،  لشبكةا ا  ٔوسط وشامل ٕافریق ة الثانیة من فرع الرشق ا س ٔن انعقاد ال ط ش لر  ،

 ؛ 2017یولیوز  20و 19یويم 

  حتاد الربملاين العريب رملانیة مشرتكة عربیة مقرتح  ت  ٔوربیة ةفریقإ لعقد ندوة  حول حتد
ىل الثقافات الوطنیة العو  رها  ٔ  .ملة و
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  :شؤون ٕاداریة

 یة و دراسة یة حول اجلدوى التق صادیة تق الستعامل ق
شارن ایة جملس املس  ؛الطاقة الشمسیة ب

 

  :شؤون تنظميیة

  لكرتوينالربملان:  

 ريت " تطبیق ب(" دا ٔعضاء املك  ؛)مالحظات السیدة والسادة 

  شارن"التطبیق رة جملس املس ة" (مذ ة التجری س  ).ال

  
 قضا لٕالطالع

رشیع   :ال

  یة  ؛2017لسنة املالیة  73.16راسة مرشوع قانون املالیة رمق اجلدو الزم

  ريم ٕاىل تعدیل الظهري الرشیف رمق شرتايك ملقرتح قانون  الصادر  1-02-212حسب الفریق 
ٓخرة  22يف  داث الهیئة العلیا لالتصال ) 2002ٔغسطس  31( 1423جامدى ا ٕ القايض 

مسه  ،البرصي –السمعي  ات القوانني املقدمة  ه ببايق مقرت متميه، وش  9(كام مت تغیريه و
ات   ؛)مقرت

ة  س احلكوم   : اجللسة الشهریة اخلاصة مبساء السید رئ

  ة من شرتايك جللسات املساء الشهریة املواضیع املقرت  ؛)مواضیع 6(ن الفریق 

  عي ج ميقراطي  ستوري ا دید جللسات املساء الشهریةاقرتاح الفریق ا  ؛ملوضوع 

  ة من ة الكونفدرالیةاملواضیع املقرت لسة الشهریة ن مجمو ل لشغل  ميقراطیة    ؛ ا

  ٔسئ حتدید موضوع وحمور اجللسة الشهریة ىل ا س احلكومة  ٔجوبة السید رئ صصة  ا
لسیاسة العامة  .املتعلقة 
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ة    :العالقات اخلارج

 ات التعاون والصداقة حمرض ) 1: (احملتوى( ملف حول مجمو
ن  ات التعاون والصداقة ا سیقي مع رؤساء مجمو ع الت ج

هبم ٔو فعلوا ماك ء   شلكوا  سیقي بني ) 2(؛ 2017ماي  09لیوم الثال ع الت ج حمرض 
ة  ر الشؤون یفواریة الصداقة املغربیة االٕ مجمو شارن ومد لس املس ةمب بوزارة  إالفریق

ويل؛  ة والتعاون ا ات التعاون والصداقة ؛ ) 3(الشؤون اخلارج ) 4(الحئة ماكتب مجمو
ء  ات لیوم الثال مو ات ا مج اج   ؛) 2017ماي  16ر

 دة والتعادلیة  انتداب لو ستقاليل  متثی يف لسیدة فاطمة احل  نتداب الفریق  بويس 
ة الصداق  نیة ؛املغربیة العام   ةمجمو

 لجمعیة الربملانیة ورة الربیعیة  ئق ا يس،  و ل ٔطليس املزمع عقدها بت لف شامل ا ملنظمة 
الل الفرتة املمتدة من  ا،   ؛2017ماي   29ٕاىل  26جورج

  ،ويل ة والتعاون ا ب وزارة الشؤون اخلارج ٓلیة رح لق  شارن  مبقرتح جملس املس
سیق املشرتك مع الوزارة؛  لت

  ورة تقرر عن مشاركة ٔشغال ا لس، يف  ٔمني ا ٔمحد التوزي،  شار السید  ملؤمتر  32املس
ٔورو لس  سرتاسبورغ مابني  السلطات احمللیة واجلهویة التابع   مارس 30و 28املنعقد 

 ؛2017

  س جملس ة التازي، اخللیفة اخلامس لرئ ئ م شارة  تقرر حول مشاركة السیدة املس
ي انعقد بواشنطنشارن، يف املس  ریل 18و 17یويم  ٔشغال املؤمتر الربملاين العام ا ٔ. 
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   رئيس مجلس الشيوخ  الخليفة األول لرئيس المجلس يستقبل
  .بمملكة ماليزيا

س  ٔول لرئ ٔجرى اخللیفة ا
شارن، السید عبد الصمد  جملس املس

س  وح، یوم امخل  2017ماي  18ق
س جملس الشیوخ  ات مع رئ اح م
سواران  ن ، السید ف مبملكة مالزي
القات  يس ، تناولت سبل تعزز  سا
التعاون الثنايئ الس بني املؤسستني 

ن لب رشیعیتني    .ال

الل هذا  ال نوهو  ستق
لس مبستوى  س ا ٔول لرئ اخللیفة ا
العالقات املمتزية اليت جتمع بني املغرب 
ىل صداقة عریقة  ، والقامئة  ومالزي

االت ر املتبادلني، والتعاون املمثر يف خمتلف ا سانیة املشرتكة، والثقة والتقد ة وإال   .ٔساسها القمي الثقاف

ٔمهیة ا  واستعرض وح  اه ویقوده صاحب السید ق ر ي  ميقراطي والتمنوي املغريب ا منوذج ا
ٔمن  اب ا ي یضطلع به املغرب يف جمال است دي ا ور الر رز ا ٔ اجلال امل محمد السادس، كام 

ملنطقة ستقرار    .و

شارن بعد دستور  لس املس وح الهندسة اجلدیدة  متزي بتعدد 2011وتناول السید ق  ، واليت 
ة  ر لك الفرص املتا متع، داعیا اجلانب املالزيي يف هذا إالطار، ٕاىل اس وتنوع متثیلیة خمتلف تعبريات ا
ن  لب لمصاحل املشرتكة  دمة  شارن املغريب وجملس الشیوخ املالزيي  لتوطید التعاون بني جملس املس

  .والشعبني الصدیقني

ق ىل رضورة تعزز العالقات  لني كام شدد  الل دعوة الفا ن من  اریة بني الب صادیة والت
ر يف خمتلف  ستفادة من املؤهالت احملفزة لالس ل  ٔ ٔعامل املالزيیني من  ال ا صادیني ور ق
ٔوربیة  ٔسواق ا لولوج ٕاىل ا بوابة ملالزي  لمغرب  ٕالضافة ٕاىل املوقع اجلیو اسرتاتیجي  ملغرب،  ات  القطا

فریق    .ةو

  

  …الرئاسة أنشطة
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س جملس الشیوخ بدو مالزي  ٔشاد رئ انبه،  ومن 
صادي يف تعزز  ق ٔمهیة البعد  ىل  االت، مؤكدا  ات اليت شهدهتا اململكة املغربیة يف خمتلف ا ٕالصال

  .وتعمیق العالقات الثنائیة 

ٔبدى املسؤول املالزيي ٕاجعابه بتجربة  سامح والوسطي، و املغرب يف تعزز إالسالم املعتدل وامل
یين لحقل ا ستفادة من التجربة املمتزية يف تدبريه    .معربا عن رغبة بالده يف 

امع  ید موقف بالده ا ٔ س جملس الشیوخ املالزيي ت دد رئ وخبصوص قضیة الصحراء املغربیة، 
لمملكة املغربیة دة الرتابیة    .لقضیة الو

   

م املشرتك، كام وت  ه ولیة ذات  ة من القضا إالقلميیة وا لقاء، مجمو الل هذا ا ناول اجلانبان، 
ة  ودهام ملوا ىل تدعمي  ولیة، والعمل  شاور يف خمتلف احملافل ا سیق وال ٔمهیة تعزز الت ىل  ٔكدا 

ت املشرتكة د   .الت
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   استقبال رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية االيطالية
 .المغربية

  

س جملس  ل اخللیفة الثالث لرئ استق
ة  سة مجمو وسكوس، رئ شارن، السید محید  املس
 الصداقة الربملانیة إالیطالیة ـ املغربیة، السیدة

Cimbro Eleonora لها، یوم  والوفد املرافق
ء  لس 2017ماي  16الثال  .مبقر ا

الل      لقاء، هذا و  الثالث اخللیفة مثن ا
س لس لرئ  إالسرتاتیجیة الرشاكة القات مستوى ا

 ٕایطالیا، ومجهوریة املغربیة اململكة بني جتمع اليت
ٓفاق دة وا حهتا اليت الوا رة ف  اجلال صاحب ز

ریل شهر يف ایطالیا ٕاىل هللا نرصه السادس محمد امل ٓفاق ،2000 ٔ دة وا حهتا اليت الوا رة  ف  اللته ز
ل من ن بني املشرتكة لمصاحل دمة العالقات هذه وتقویة متتني ٔ  .الصدیقني والشعبني الب

س الثالث اخللیفة واستعرض       لس، لرئ ات مسلسل ا  اململكة شهدهتا اليت املهیلكة إالصال
االت، خمتلف يف املغربیة ت واليت ا منوي دميقراطي منوذج بناء من بالد مك اء شلك و   .ملنطقة است

ا السیاق، هذا ويف      س الثالث اخللیفة د لس لرئ ة اجلهود تضافر ٕاىل  ا ت ملوا د  الت
اربة املرتبطة املشرتكة رسیخ إالرهاب، مب ٔمن و ستقرار، ا ق رة،الهج قضا ومعاجلة و  التمنیة وحتق

  .املستدامة
س الثالث اخللیفة دد املغربیة، الصحراء قضیة وخبصوص     ید لرئ ٔ  املقرتح ٔمهیة ىل الت

ايت لحمك املغريب ل من وواقعي  ادل سیايس، ل ا عل إالقلميي الزناع ٕاهناء ٔ ٔقالمي حول املف  اجلنوبیة ا
دة الوطنیة السیادة ٕاطار يف ي املقرتح وهو املغربیة، لمملكة ابیةالرت  والو شادة حيظي ا متع ٕ ويل، ا  ا

ي ٔنه من وا  قوي ورشیك املنطقة، يف فا كقوة )امخلس بدو( مغاريب احتاد بناء يف سامه ٔن ش
ٔسايس ٔوريب لالحتاد و   .ا
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هبا، ومن     سة ٔكدت ا ة رئ ات ٔمهیة ىل املغربیة ـ إالیطالیة الربملانیة الصداقة مجمو  إالصال

االت، خمتلف يف املغربیة اململكة عرفهتا اليت ي ستقرار امل إالطار هذا يف مربزة ا  املغرب به متتع ا
  .املنطقة يف

 يف الثنائیة العالقات لتقویة مغربیة ـ ایطالیة قویة رغبة هناك ٔن یطالیة املسؤو وقالت    
ٔورويب واجلنوب الشامل حوار ٕاطار وسطي، ا ة م ت وموا د   .املشرتكة الت

رزت   ٔ ل من بالدها ود   بالدها ٔن إالیطالیة املسؤو و ق ٔ یطالیا املغاربة اندماج حتق ٕ.  
لقاء، هذا الل اجلانبان، وتناول   ة ا ولیة ميیةإالقل  القضا من مجمو م ذات وا   .كاملشرت  ه
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   مشاركة وفد برلماني مغربي في أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية البرلمانية

  .لرؤساء البرلماناتلالتحاد من أجل المتوسط والقمة الرابعة  
  
شارك وفد عن الربملان املغريب يف            

ورة الثالثة عرشة لجمعیة الربملانیة  فعالیات ا

ل املتوسط والقمة الرابعة لرؤساء ٔ لالحتاد من 

ت اليت انعقدت بعامصة ٕایطالیا روما، وذ  الربملا

ول  وعضوة عضو 317مبشاركة  ت ا رملا ميثلون 

ٔعضاء لمنظمة واحلكومة  ا مجلعیة الربملانیة 

ٔمانة العامة ملنظمة  ٔورويب وا حتاد ا إالیطالیة و

ل املتوسط ٔ   .حتاد من 

شارن لك من  وقد ل جملس املس م

سة الوفد دجية الزويم، رئ شارة  ٔستاذة املس دة والتعادلیة،   ا لو ستقاليل  الربملاين وعضوة الفریق 

حتاد العام  س الفریق احلريك، وعبد الكرمي املهدي، عضو فریق  ارك السباعي، رئ شارون م والسادة املس

راكت، عضو ادل  ٔصا واملعارصة ملقاوالت املغرب، و  .فریق ا

رملانیني متوجت اجلهود اليت بذلها الوفد ا اب ثالث  نت اصب هامة ملغريب  لسني لشغل م ن ا

لجنة الربملانیة  س ا هنم السید عبد الرحمي عمثون، رئ ل املتوسط، من ب ٔ مجلعیة الربملانیة لالحتاد من 

صب ي توىل م ٔوروبیة، ا ملالیة ومراجعة النظام  املشرتكة املغربیة ا ة العمل امللكفة  مو ٔول  اخللیفة ا

لجمعیة الربملانیة امة دامئة  ٔمانة  س  ٔس ىل ت لجمعیة الساهرة  يل  ا   .ا

  

  

  

  

  

  العالقـات الخارجية
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دجية الزويم الوفد املغريب يف  شارة  لت السیدة املس كام م

اللها القمة  ٔلقت لكمة قدمت  ث  ت، ح الرابعة لرؤساء الربملا

ٔمن والتعلمي  هودات اليت بذلها املغرب يف جماالت الهجرة وا ا

ادة الرشیدة لصاحب  ي تقوم به اململكة املغربیة حتت الق ور احملوري ا ٔشارت ٕاىل ا ث  شغیل، ح وال
ة املش وب الصحراء اجلال امل محمد السادس نرصه هللا ملوا الك املرتتبة عن تدفق املهاجرن من دول ج

ٔبیض املتوسط ستقرار مبنطقة البحر ا ٔمن و اب ا ىل  ،وحماربة إالرهاب واست اح اململكة  فضال عن انف

ش ساكن املنطقة منیة مستدامة كف بتحسني ظروف  ق  ة سعیا لتحق   . القارة إالفریق

ىل  شارة  ٔكدت السیدة املس ٔبیض املتوسط املزید من و ة لبذل دول البحر ا الرضورة املل

رامهتم ش ساكن املنطقة وصیانة  اصب شغل قارة كف بتحسني ظروف  لق م لتعلمي و لريق    .اجلهود 
  

شار السید عبد الكرمي  هودات املبذو من طرف الوفد الربملاين املغريب بتعیني املس كام توجت ا

سة جلنة الشؤون دي، عضو فریق  ئبا لرئ شارن،  لس املس حتاد العام ملقاوالت املغرب مب

صادیة وا ل املتوسط  ملالیةق ٔ لجمعیة الربملانیة لالحتاد من  عیة والرتبیة التابعة  ج   . و

لمكو ور املمتزي  لس يف معل امجلعیة وا اء هذا التعیني تتوجيا لالخنراط القوي لشعبة ا ن وقد 

لس كفا صادي  بلوماسیة الربملانیةق ت السیدة ،ل قوي يف ا ،   Mano Margaridaوقد رح

لجنة سة ا لعمل املشرتك ،رئ ئبا لها، معربة عن تطلعها  سعیا   بقرار تعیني السید عبد الكرمي املهدي، 

وسطیة ٔوروم   .لتقویة التعاون يف املنطقة ا

ادل الرباكت  ٔكد السید  لجمعیة عن اخنراط املغرب يف املسلسل كام  ٔشغال اجللسة العامة  الل 

هودات ال يف املنطقة، مشريا ٕاىل ا ٔساسیا وفا عتباره رشاك  ٔبیض املتوسط  اليت   التمنوي ملنطقة البحر ا

ملنطقة واملشالك املرتتبة عن تدفق املهاجرن، ومؤك یة  ٔم ت ا د ة الت ىل حرص تقوم هبا اململكة ملوا دا 

ىل حتسني  الوة  ة  ىل القارة إالفریق اح اململكة  ىل انف صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا 

ىل املغرب ن  ش املتوافد   .ظروف 

ٔعضاء  لبیة  ٔ ٔبیض املتوسط، صوت  لبحر ا لجمعیة الربملانیة  امئة  ان ا ل ٔشغال ا ويف ٕاطار 

ان  وسطیة لصاحل مقرتح تجلنة حقوق املرٔة يف الب ٔوروم ىل الكف ی عدیل قدمه وفد الربملان املغريب ا نص 

ىل املرٔة الربملانیة ومالحقهتا واعتقالها وم  ٔشاكل التضییقات املسلطة  شاطها ع عن لك  ها من ممارسة 

  .السیايس

ىل   سان  ٔمن وحقوق إال ٔعضاء جلنة الشؤون السیاسیة وا ات تعدیالت  9كام صادق  مقرت

ٔصل    .تقدم هبا الوفد املغريب 10من 
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 أشغال الدورة العادية    وفد عن المجلس يشارك في

 . لبرلمان عموم إفريقيا
 

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

 19ٕاىل  08لفرتة املمتدة من    Mirlandريالند مب
 .2017ماي 

لوفد املغريب بعقد مشاركة اوقد متزيت 
فة مع  لقاءات املك  ربملانیةالد و وفالسلس من ا

Roger  ائه مع السیدٕالضافة ٕاىل لقاملشاركة، 
Dang Mcodo ا، حبضور رملان معوم ٕافریق س  ، رئ

ٔعامل يف سفارة  ، القامئ  السید عبد القادر 
  .املغرب بربطور

رب السید لقاء  Mcodo Roger  الل هذا ا
Dang   ،ة ٔرسته إالفریق زتازه بعودة املغرب ٕاىل  عن ا

ٔن املغرب سیلعب دورا فعاال يف تقویة هذه   مؤكدا 
ا   .املنظمة وتعزز التمنیة املستدامة يف ٕافریق

لطیف ابدوح، عضو الفریق  السید عبد ا
ي س  دة والتعادلیة، ا لو ٔشغال تقاليل  شارك يف 

ا  رملان معوم ٕافریق س  لشكر لرئ ورة، تقدم  هذه ا
لمغرب، ومجلیع الوفود الربملانی ة اليت معه املتواصل 

ورة،  ٔشغال ا ىل هامش  لقاء هبم،  ٔتیحت الفرصة 
ة  ٔرسته إالفریق ٔن عودة املغرب  سامهمؤكدا  يف  س

عیة ج صادیة و ق منیهتا السیاسیة و ة و دة إالفریق ل الو حتاد إالفریقي من ا ظمة    .تقویة وتعزز م

لقاء شارن يف هذا ا ل جملس املس انب السید هذا وقد م لطیف  ٕاىل  شار السید عبد ا املس
دة والتعادلیة،  ٔبدوح، عضو الفریق لو ٔندلويس، عضو فریق العدستقاليل  ل ا شار السید ن ا املس

  .والتمنیة
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 .المالية والتخطيط والتنمية االقتصاديةلجنة  
ني لجنة اج ٔمس إالثنني  عقدت ا اقشة موادملواص  خصصایوم   سنةل رشوع قانون املالیة  م  م

ات 2017 املالیة دة اج ٔسبوع املايض  ٔن عقدت طوال ا خصصت لتقدمي املرشوع  مماث، وذ بعد 

اقشة الرشوع يف واملناقشة العامة و    .املوادم

ٔربعاء  د ا لجنة یوم  ددت ا لٓ وقد  ٔ ات الربملانیة تعدیالهتا حول  خر  مو لتقدمي الفرق وا

ٔن یمت البت يف هذه  ٔساس  ىل  ٔولاملرشوع،  ىل  اجلزء ا من املرشوع یوم امجلعة  التعدیالت والتصویت 

  .2017ماي  26

  لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
لجنة  نيعقدت ا الهلام دراشة مشاریع املزيانیات  2017ماي  22ٔمس إالثنني  یوم اج واصلت 

ث تدارست  صاصها، ح ة يف اخ امك الفرعیة املندر لم مرشوع املزيانیة و املالیة مرشوع املزيانیة الفرعیة 

ة لوظیفة العموم صالح إالدارة و ٕ س احلكومة امللكفة  ى رئ لوزارة املنتدبة    .الفرعیة 

ٓخر یوم  ا  لجنة قد عقدت اج س واكنت ا ال  2017ماي  18 امخل مرشوع  قشت 

  .املزيانیة الفرعیة لوزارة العدل

  

 لجنة التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعية
ال ٔمس إالثنني تدارست  ا یوم  لجنة اج مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الرتبیة  عقدت ا

قطاع  ،قطاع التكون املهين ،قطاع الرتبیة الوطنیة( الوطنیة والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
راسة مشاریع املزيانیات الفرعیة )التعلمي العايل والبحث العلمي اهتا املربجمة  ٔوىل اج ، وذ يف ٕاطار 

لسنة املالیة املرتبطة مب  صاصها 2017رشوع القانون املايل  ة يف اخ   .واملندر
  
  

...أشغال اللجن الدائمة  
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لجنـة الخارجيـة والحـدود والدفـاع الوطنـي والمناطق المغربية  
  .المحتلـة

ال  ٔمس إالثنني تدارست  ا یوم  لجنة اج ى مرشوع عقدت ا لوزارة املنتدبة  املزيانیة الفرعیة 
فاع الوطين دارة ا ٕ س احلكومة امللكفة    .رئ

ل ذ قد رشعت یوم امجلعة  لجنة ق مرشوع املزيانیة الفرعیة يف دراسة   2017ماي  19واكنت ا
ويل ة والتعاون ا ي لوزارة الشؤون اخلارج ع ا ج اقشهتا يف  ٔن تمت م ستعقده لهذا ، ومن من املقرر 

ا ة العارشة صبا ىل السا ء   .الغرض یومه الثال

  لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية 

ٔمس االثنني   ع عقدته  لجنة يف اج مرشوع املزيانیة الفرعیة  2017ماي  22تدارست ا
لیة ا جمها وذ يف مسهتل  لوزارة ا صاصها راسة مشاریع املزيانیات ر ة يف اخ الفرعیة املندر

لسنة املالیة    .2017رمس مرشوع القانون املايل 
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o لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية. 
  ٔربعاء   .2017ماي  24ا
  ة لجنة ،الثالثة بعد الزوالالسا 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 

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

  ىل مرشوع قانون املالیة لسنة ل  ٕالیداع التعدیالت  ٔ   .2017ٓخر 

 دة بعد الزوال ة الوا ا اىل السا ة العارشة صبا ة : من السا   8القا

 صاد واملالیة ق  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة 

  ة ة . الثالثة بعد الزوالابتداء السا   8القا

  لبالط املليك؛  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 

 س احلكومة؛  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لرئ

   س احلكومة ى رئ لوزارة املنتدبة  لشؤون دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة  امللكفة 
  ؛العامة واحلاكمة

 شارن لس املس لس النواب ومرشوع املزيانیة الفرعیة   .     دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 

  

  

  …الدائمة اللجن اجتماعات برنامج
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 س    .2017ماي   25 امخل
  دة بعد ة الوا ا اىل السا ة العارشة صبا من السا

ة الندوات: الزوال   قا

  صادي دراسة مرشوع ق لس  لم املزيانیة الفرعیة 
عي ج يئ و   .والب

 ة الندوات ة الثالثة بعد الزوال قا   ابتداء السا

 لتخطیط ة  لمندوبیة السام   .          دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 

  2017ماي  26امجلعة:  

 ة الندوات ا ، بقا ة العارشة صبا   .ابتداء من السا

   ٔول من مرشوع القانون املايل لسنة ىل  اجلزء ا   .2017البت يف التعدیالت والتصویت 
  

o لجنة التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعية 

  ء   2017ماي  23الثال

  ا ة والنصف صبا  :ىل السا

 دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الشغل وإالدماج املهين. 

 ئ الشفهیة ٔس لسة ا ارشة بعد    : م

 ضة   .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الشباب والر

  ضة 97.12تقدمي مرشوع قانون رمق شطات يف جمال الر  .یتعلق مباكحفة التعاطي امل

  ٔربعاء ا 2017ماي  24ا ة العارشة صبا   :ىل السا

 ة   .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الص

  س   :ىل الثالثة بعد الزوال 2017ماي  25امخل

 عیة ج ٔرسة والتضامن واملساواة والتمنیة   .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة ا
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  ا  2017ماي  26امجلعة  :ابتداء من التاسعة صبا

  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الثقافة واالتصال
 :  

 ،قطاع االتصال 

 قطاع الثقافة. 

  

o   لجنـة الخارجيـة والحـدود والدفـاع الوطنـي والمناطق المغربية
  المحتلـة

ء  ا 2017ماي  23الثال ة العارشة صبا   ىل السا

  ة اقشة مرشوع مزيانیة وزارة الشؤون اخلارج ويلمواص م  .والتعاون ا

  ٔربعاء ا  2017ماي  24ا ة العارشة صبا  : ىل السا

 ة ٔوقاف والشؤون إالسالم  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة ا

  س ة الرابعة بعد الزوال  2017ماي  25امخل  :ىل السا

  لوزارة ردراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة  ى وز ة  املنتدبة  والتعاون الشؤون اخلارج

خلارج وشؤون الهجرة ملغاربة املقميني  ويل امللكفة   .ا

o لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية  

   ء ئ الشفهیة 2017ماي  23الثال ٔس لسة ا  بعد 

  ك واملاء لوجس   .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة التجهزي والنقل وا

       س ا 2017ماي  25امخل ة احلادیة عرشة صبا   ىل السا

  داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسیاسة دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة ٕا

 .املدینة
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o   لجنة التعليم والشؤون الثقـافية
 واالجتماعية

  ء ا 2017ماي  23الثال ة والنصف صبا  :ىل السا
 

 صاد الرمقي ق ارة و ر والت س ة و  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الصنا

 ٔربعاء ا العارشةىل  2017ماي  24 ا  :صبا

 ة والصید البحري والتمنیة القرویة  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الفال

 س  :الثانیة بعد الزوالىل  2017ماي  25 امخل

 دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الطاقة واملعادن والتمنیة املستدامة. 

  اىل  2017ماي  26امجلعة  :التاسعة صبا

  صاد ق ة التقلیدیة و ة والنقل اجلوي والصنا دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة السیا

عي  .ج

o   اإلنسانالعدل والتشريع وحقوق  لجنة.  

  ء ارشة بعد اجللسة العامة  2017ماي  23الثال   :م

  لعالقات مع س احلكومة امللكفة  ى رئ لوزارة املنتدبة  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 

مس احلكومة ؛ متع املدين الناطق الرمسي   الربملان وا

  ٔربعاء   : 2017ماي  24ا

 ا ة العارشة صبا لمندوبیة العامة ٕالدارة دراسة : ىل السا مرشوع املزيانیة الفرعیة 

ادة إالدماج ؛   السجون وٕا

 ة اخلامسة بعد الزوال لحكومة : ىل السا مانة العامة  ٔ دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة ل

  .2017رمس السنة املالیة 

  س ة الثالثة زو  2017ماي 25امخل  :ىل السا

  سان و امللكفة حبقوق إال   .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة ا
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o   اإلنتاجيةالفـالحة والقطاعات  لجنة.  

  ء ارشة بعد اجللسة العامة  2017ماي  23الثال   :م

  ارة ر والت س ة و صاد الرمقيدراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الصنا ق  .و

  ٔربعاء ا 2017ماي  24ا ة العارشة صبا  : ىل السا

 ة والصید الب حري والتمنیة القرویة واملیاه دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الفال

تو   .الغا

  . س ة   2017ماي 25امخل  :الثانیة بعد الزوالىل السا

  واملعادن والتمنیة املستدامةدراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الطاقة. 

 .ة   2017ماي 26 امجلعة اىل السا  :التاسعة صبا

  صاد ق ة التقلیدیة و ة والنقل اجلوي والصنا دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة السیا

عي   .ج
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   الفريق االشتراكي ينظم بشراكة مع الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب ندوة حول
  :موضوع

 2017أي تصور إلصالح المالية العمومية في البرنامج الجكومي وفي قـانون المالية  "
  "للقضاء على التمييز والالمساواة؟

  
  
  
  
  

ر  ا مج احلكويم وحول مرشوع القانون املايل يف ٕاطار النقاش ا الیا  2017حول الرب املعروض 
لس ندوة حول موضوع  شرتايك  شارن، نظم الفریق  ٔنظار جملس املس املالیة ٔي تصور ٕالصالح "ىل 

مج احل ة يف الرب متیزي والالمساواة؟ 2017كويم ويف قانون املالیة العموم ىل ا   ".لقضاء 
شرتايك وقد  س الفریق  لقاء لكمة السید محمد العلمي رئ ٕ ة لهذه الندوة  تاح ف متزيت اجللسة 

الت  ىل املدا ٔشغالها  ساء املغرب، ف توزعت  ميوقراطیة ل سة امجلعیة ا ولكمة السیدة هدنة بناين رئ
  :التالیة

  مج احلكويم ومرشوع قانون املالیة ات الرب القة بني تو ٓفاق: 2017ٔیة  ات وا ر   .ا

  ىل2017یىة مرشوع قانون املال لقضاء  ت  ٔیة مقار عي،  ج   . فوارق النوع 

  ٔل القة بني القانون التنظميي    ؟2017املیة ومرشوع قانون املالیة یة 
 و عیة  ج ٔدوار    .مرشوع قانون املالیة وا

 
 
 
 
 
 

...والمجموعات البرلمانيةأنشطة الفرق    
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   2017فريق االصالة والمعاصرة ينظم يوما دراسيا حول مشروع القـانون المالي لسنة. 
  

ء  شارن یوم الثال لس املس ٔصا واملعارصة مب یوما دراسیا حول  2017ماي  16نظم فریق ا
لسنة املالیة  امعیني  2017مرشوع القانون املايل  ٔساتذة  الیا، وذ مبشاركة  لس  ي یتدارسه ا ا

متني صادیني ومالیني و رباء اق   .و
ة تاح ف س الفریق السید عزز بنعزوز وبعد اجللسة  لكمة رئ ٔشغال هذا اليت متزيت  ، توزعت 

ىل احملا لقاء العلمي    :ور والعروض التالیةا
  
  أستاذ جامعي بكلية العلوم االقتصادية والقانونية واالجتماعية حسن العرفيعرض األستاذ ،- 

  جامعة حممد اخلامس أكدال

  "130.13تنزيل مضامين القانون التنظيمي لقانون المالية رقم "        

  خبري اقتصادي ومايلمحمد بدير، عرض السيد:  

  "2017مشروع قانون المالية لسنة قراءة نقدية في "

  خبري اقتصادي ومايلخالد بنعلي، عرض السيد : 

  "2017النموذج التنموي المغربي في ضوء مشروع قانون المالية لسنة "

  رئيس جامعة الغرف الفالحية باملغرب –لحبيب بنطالبعرض السيد املستشار:  

المقاولة الفالحية  – 2017سؤال العدالة الجبائية من خالل مشروع قانون المالية لسنة "       
  "نموذجا
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  خبري يف احلسابات، عضو هيئة اخلرباء باملغرب وفرنسا  –عبد الواحد بنسينانعرض السيد
  .)باريس(

  "2017التدابير الجبائية في مشروع قانون المالية لسنة "       

  خبري يف احلسابات، عضو هيئة اخلرباء باملغرب وفرنسا  –عبد الواحد بنسينانعرض السيد
  )باريس(

  "2017التدابير الجبائية في مشروع قانون المالية لسنة "       
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لربملان   2017ماي  15صدر یوم إالثنني  د الثالثون من اجلریدة الرمسیة  رشة  -العدد الوا

شارن  . مداوالت جملس املس

ىل :وحيتوي هذا العدد   

 نني س  حمرض اجللسة الرابعة وال ریل  27( 1438من رجب  29لیوم امخل ٔ2017(.  
 .ٔعامل ع لعرض السید  :دول ا لسني لالس لسة مشرتكة بني ا

لسنة املالیة  صاد واملالیة حول مرشوع القانون املايل  ق ر    .2017وز

 نني ء  حمرض اجللسة اخلامسة وال    1438من شعبان  5لیوم الثال
  ).2017ماي  2(

  ٔعاملدول ٔسئ الشفهیة :ا اقشة ا   .م

 نني ء  حمرض اجللسة السادسة وال    1438من شعبان  12لیوم الثال
  ).2017ماي  9(

 ٔعامل ٔسئ الشفهیة :دول ا اقشة ا   .م

  نني ء حمرض اجللسة السابعة وال    1438من شعبان  12لیوم الثال
  ).2017ماي  9(

 ٔعامل ىل مرشوع قانون رمق  :دول ا راسة والتصویت  ه  19.17ا یؤذن مبوج
ىل  لني ومشتقاته، احملال  ىل القمح ا سترياد املفروض  لحكومة بتغیري رمس 

شارن من جملس النواب   .جملس املس
  
  
  
  
  
  
  
  

...صدر أخيرا  
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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
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