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 31/2018رقم  اجتماع  

 2018  دجنبر 17االثنين    ليوم
 

 اجمللس رئيس برئاسة الأس بوعي هاجامتع 2018 دجنرب 17الثنني ا مكتب جملس املستشارين يـوم عقد

 :، وحضور الأعضاء السادةاحلكمي بن شامشعبد الس يد 

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :   عبد القادر سالمة ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  عبد امحليد الصويري ▪

 ؛حماسب اجمللس :   العريب احملريش ▪

 ؛أأمني اجمللس :   محمد عدال ▪

 .أأمني اجمللس         :            أأمحد تويزي ▪

 : الاجامتع لك من السادة اعتذر عن حضور هذافامي 

 اخلليفة الأول للرئيس، :   عبد الصمد قيوح ▪

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  عبد الااله احللوطي ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :   محيد كوسكوس ▪

 حماسب اجمللس؛ :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 .حماسب اجمللس :   عز ادلين زكري ▪

 أأمني اجمللس؛  :   أأمحد اخلريف ▪
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 :شؤون تنظميية ❖

  أأمينا للجلسات أأمحد تويزي  الس يدابنتداب  01/31/2018 رمققرار

 ،2018 دجنرب 18العامة املربجمة يوم 

 :الترشيع ❖

  حاةل  02/31/2018 رمققرار  عىل اللجان اخملتصةالنصوص الترشيعية الواردة عىل اجمللس من جملس النواب ابإ

 :اكلتايل

 

 :جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية -

حتويل منشأ ت عامة اإىل املأأذون مبوجبه يف  39.89وتمتمي القانون رمق  بتغيري 91.18رمق مرشوع قانون  •

 ؛ اخلاص القطاع

  ؛2016املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية  26.18 رمقمرشوع قانون التصفية  •

 

 :وامجلاعات الرتابية والبنيات الأساس يةجلنة ادلاخلية  -

شغال العمومية 84.13رمق مرشوع قانون  • حداث مؤسسة الأعامل الاجامتعية للأ طار قراءة يقيض ابإ ؛ )يف اإ

 ؛اثنية(

 

 :واملناطق املغربية احملتةلجلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين  -

حداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس للهنوض ابلأعامل الاجامتعية  12.16رمق مرشوع قانون  • يقيض ابإ

طار قراءة اثنية( ؛ملوظفي وأأعوان وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل  ؛)يف اإ

 

 : جلنة العدل والترشيع وحقوق االإنسان -

 1913غشت  12( 1331رمضان  09) من الظهري الرشيف الصادر يف 106الفصل مقرتح قانون لتعديل  •

 ؛بشأأن قانون االإلزتامات والعقود كام مت تعديهل وتمتميه

حداث اللجان اجلهوية املوحدة  47.18رمق مرشوع قانون  • صالح املراكز اجلهوية لالستامثر وابإ يتعلق ابإ

 ؛ لالستامثر

حداث الواكةل الوطنية للتجهزيات العامة 48.17رمق مرشوع قانون  •  . ابإ
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 :اجللسة الشهرية ❖

 عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل ابملوافقة  03/31/2018 رمق قرار

الس يد رئيس اجمللس، والس يد برئاسة ، 2018 دجنرب 18 ليوم الثالاثء الشهرية

 أأمينا للجلسة. أأمحد تويزي

 ور اجللسة الشهرية املزمع البت يف حمابتأأجيل  04/31/2018 رمق قرار

ىل غاية الاجامتع املقبل 2019 يناير 15 يوم الثالاثءعقدها   .اإ

 :العالقات اخلارجية ❖

  عىل الزايرة اليت تعزتم القيام هبا مجموعة الصداقة الياابنية املغربية مبجلس  ملوافقةاب 05/31/2018 رمققرار

 املستشارين الياابين لبالدان.

  مقرتح الأمني العام للجمعية الربملانية للبحر الأبيض املتوسط واملوجه  عىلابملوافقة  06/31/2018 رمققرار

يف شأأن التنس يق حول مرشوع التقرير املتعلق ابلتطورات الس ياس ية والأمنية مبنطقة  محمد علميللمستشار الس يد 

فريقيا اذلي س يعرض عىل امجلعية العامة  بيض املتوسط املزمع للجمعية الربملانية للبحر الأ  13الرشق الأوسط وشامل اإ

 .2019فرباير  22و 21عقدها ببلغراد يويم 

  الاجامتع الربملاين ال س يوي العريب للساكن والتمنية: الش باب " عىل احتضانابملوافقة  07/31/2018قرار رمق

امجلعية ، وذكل ابلتعاون مع 2019 ش تنرب الأس بوع الأول من شهر خاللمبجلس املستشارين  والتمنية املس تدامة"

 س يوية للساكن والتمنية ابلياابن.الأ 

  عىل مشاركة شعبة جملس املستشارين ابالحتاد الربملاين ادلويل يف أأشغال ابملوافقة  08/31/2018 رمققرار

ىل 06 لالحتاد والاجامتعات املصاحبة اليت س تعقد ابدلوحة من 140امجلعية   .2019 أأبريل 10 اإ

  2018 دجنرب 21 عىل اس تقبال وزير الشؤون اخلارجية التشادي يومابملوافقة  09/31/2018 رمققرار . 

 طالعلالقضااي 

 12و 11، 10حصيةل حضور الس يدات والسادة أأعضاء اجمللس خالل اجللسات العامة املنعقدة أأايم  ▪

 :2018دجنرب 

 43معتذر )ة(  21حارض)ة(  55: 2019جلسة املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية لس نة  •

 متغيب)ة(.

 متغيب)ة(. 53معتذر)ة(  22حارض)ة(  44جلسة رد الس يد وزير الاقتصاد واملالية:  •

 متغيب)ة(. 28ة( معتذر ) 21حارض )ة(  70جلسة الأس ئةل الشفهية:  •

 37معتذر)ة(  07حارض)ة(  75جلسة التصويت عىل مواد اجلزء الأول من مرشوع قانون املالية:  •

 متغيب)ة(.

 40معتذر)ة(  08حارض)ة(  71جلسة التصويت عىل اجلزء الثاين ومرشوع قانون املالية برمته:  •

 متغيب)ة(.
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 :الترشيع ❖

 وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل عىل اجمللس. ▪

 اإخبار بتوصل جملس النواب مبقرتحات القوانني التالية: ▪

من  149و 92قانون تنظميي يقيض بتمتمي وتغيري املادتني  مقرتح •

 20الصادر يف  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  ابمجلاعاتاملتعلق  113.14القانون التنظميي رمق 

 .(2015يوليو  7) 1436من رمضان 

املتعلق  112.14ي رمق من القانون التنظمي 141و 93قانون تنظميي يقيض بتمتمي وتغيري املادتني  مقرتح •

يوليو  7) 1436من رمضان  20الصادر يف  1.15.84الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق ابلعامالت والأقالمي 

2015). 

املتعلق  111.14من القانون التنظميي رمق  162و 98قانون تنظميي يقيض بتمتمي وتغيري املادتني  مقتـرح •

 .(2015 يوليو 7) 1436من رمضان  20الصادر يف  1.15.83ف رمق الصادر بتنفيذه الظهري الرشي ابجلهات

 ابجمللس الاستشاري للش باب والعمل امجلعوي.يتعلق  89.15قانون يقيض بتغيري القانون رمق  مقتـرح •

 :اللجان ادلامئة واملؤقتة ❖

 أأشغال اللجان ادلامئة. ▪

   

 حفص رصف مزيانية جملس املستشارين:الأعضاء املنتدبون من الفرق واجملموعة لعضوية جلنة  ▪

 عن فريق الأصاةل واملعارصة.عادل براكت وأأمحد االإدرييس ، موالي عبد الرحمي الاكمل -

 عن فريق العداةل والتمنية؛عيل العرسي  -

حرار. محمد البكوري -  عن فريق التجمع الوطين للأ

 املزيانية الفرعية جمللس املستشارين برمس الس نة املاليةحول اجامتع جلنة املالية ملناقشة مرشوع تقرير  ▪

2019. 

 

 :العالقات اخلارجية ❖

 .الربملان الكولوميب بغرفتيه لقرار يؤيد الوحدة الرتابية للمملكة املغربية ويدمع س يادهتا اعامتد ▪

الس يد املستشار محمد البكوري، رئيس شعبة جملس املستشارين ابمجلعية الربملانية ملنظمة الأمن  مراسةل ▪

والتعاون بأأورواب، اليت يلمتس فهيا من الس يد رئيس جملس املستشارين، االإرشاف عىل تكوين جلنة 

ش خالل الفرتة املمتدة ملكفة بتنظمي ادلورة اخلريفية الثامنة عرشة للجمعية املذكورة، واملزمع عقدها مبراك

  .2019أأكتوبر  06اإىل  03من 
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 قضااي للمتابعة

 :العالقات اخلارجية ❖

ادلعوة اليت وهجها الأمني العام جمللس النواب االإس باين قصد مشاركة موظف من اجمللس يف النسخة  ▪

 .2019فرباير  15و 04للندوة اخلاصة ابلأطر الربملانية املزمع عقدها مبدريد مابني  17
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 المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.لجنة   ❖

 47.18مرشوع قانون رمق عىل  ابالإجامع صادقت خالهل 2019يناير  07س االإثنني عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأم

حداث اللجان اجلهوية املوحدة لالستامثر. يتعلق صالح املراكز اجلهوية لالستامثر وابإ  ابإ

بتغيري  36.18والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  امتعا أ خر خصص لدلراسةوعش ية نفس اليوم عقدت اللجنة اج

جاميل لبعض املقاومني وأأعضاء جيش التحرير وذلوي حقوقهماخملول مبوجبه  1.76.534الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق   .تعويض اإ

 متت املصادقة عىل هذا املرشوع ابالإجامع.وقد 

مرشوع قانون رمق عىل  ابالإجامع صادقت اللجنة 2019يناير  02ه اللجنة يوم الأربعاء ل الاجامتع اذلي عقدتوخال

لغاء بعض ادليون  96.18  .اجلهات والعامالت والأقالمي وامجلاعات املس تحقة لفائدةيتعلق ابإ

احملددة مبوجبه السن القانونية  62.18 رمقمرشوع قانون  2018دجنرب  25ت اللجنة يوم الثالاثء تدارس كام

 ابالإجامع. ، وصادقت عليهاليت جيب أأن حيال فهيا عىل التقاعد أأفراد القوات املساعدة

تقدمي مرشوع قانون رمق ة بعد هناية اجللسة العامة يف اليوم نفسه عقدت اللجنة اجامتعا مت خالهل رش ومبا

حداث الواكةل الوطنية للتجهزيات العامة. 48.17  ابإ
املأأذون مبوجبه يف  39.89بتغيري وتمتمي القانون رمق  91.18مرشوع قانون رمق  من هجة أأخرى أأهنت اللجنة دراسة

ىل القطاع اخلاص ، ومن املرتقب املتعلق ابلقانون الأسايس لبنك  املغرب 40.17؛ وعىل مرشوع قانون رمق حتويل منشأ ت عامة اإ

عة الربملانية بشأأن من دلن الفرق واجملمو  املقدمةالعامة للبت يف التعديالت  اجللسةبعد  مبارشةيعقد اجامتع يومه الثالاثء أأن 

املتعلق  40.17مرشوع قانون رمق  عىل يتضمن جدول أأعامل هذا الاجامتع ، كاموالتصويت عىل املرشوع برمته املرشوع

  ابلقانون الأسايس لبنك  املغرب.

 التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.لجنة   ❖

 89.15مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رمق  دلراسةخصص  2019 يناير 2الأربعاء عقدت اللجنة اجامتعا يوم  

 يتعلق ابجمللس الاستشاري للش باب والعمل امجلعوي.

 وقد حظي هذا املقرتح مبوافقة الأغلبية.

يتعلق ابملساعدة  47.14رشوع قانون رمق م  سةأأهنت خالهل درااليوم اجامتعا أ خر يف ذات  اللجنة هذا وقد عقدت

 .الطبية عىل االإجناب

ثر ذكل عىل يوم غد الأربعاء و  ، الفرق واجملموعة الربملانية لتعديالهتاك خر أأجل لتقدمي يناير اجلاري  09قد مت االتفاق اإ

 املقبل. أأن يمت البت فهيا والتصويت عىل املرشوع برمته يف الاجامتع املقرر انعقاده يوم االإثنني عىل

 

 اللجان الدائمة والمؤقتة...  أشغال
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 جنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية.ل ❖
بنسخ  52.17مرشوع قانون رمق صادقت خالهل ابالإجامع عىل  2018دجنرب  26اجامتعا يوم الأربعاء  عقدت اللجنة

ثبات مدة الصالحية ابملصربات وش به املصربات واملرشوابت املعلبة اخملصصة الس هتالك  17.88القانون رمق  املتعلق ابإ

 االإنسان أأو احليواانت.

 اس تأأنفت خالهلاجللسة العامة  مبارشة بعد هناية 2018دجنرب  25الثالاثء عقدت اللجنة اجامتعا يوم وقبل ذكل 

 املتعلق ابلربيد واملواصالت. 24.96بتغيري وتمتمي القانون رمق يقيض  121.12دراسة مرشوع قانون رمق 

ثر   .عاملرشوع ابالإجامصادقت اللجنة عىل  ذكلاإ

 

 

 لجنة الخارجية والحدود والدف اع الوطني والمناطق المغربية المحتلة. ❖
 

للبت يف التعديالت والتصويت عىل خصص  2019يناير  07 أأمس االإثننيعقدت اللجنة اجامتعا يوم 

 .يتعلق ابخلدمة العسكرية 44.18 مرشوع قانون رمق

 .وقد صادقت اللجنة عىل املرشوع

مشاريع  جدول أأعامل دلراسةخصص  2018دجنرب  25الثالاثء اجامتعا يوم عقدت واكنت اللجنة قد 

 القوانيـن التالية:

حداث  12.16 رشوع قانون رمقم  -1 مؤسسة محمد السادس للهنوض ابلأعامل »وتنظمي يقيض ابإ

طار قراءة اثنية. يف "الاجامتعية ملوظفي وأأعوان وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون  اإ

بني  2018 فرباير 28 املوقعة ابلرابط يفيوافق مبوجبه عىل االتفاقية  22.18 مرشوع قانون رمق -2

اململكة املغربية ومجهورية بنغالديش الشعبية لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب 

 .عىل ادلخل

اجلوية، املوقعة ابلرابط  يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأأن اخلدمات 23.18 مرشوع قانون رمق -3

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين. 2018 فرباير 27 يف

 .عجامع ابالإ قت اللجنة عىل هذه املشاريوقد صاد 
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 لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان. ❖

خصص  2018 دجنرب 26الأربعاء اجامتعا يوم عقدت اللجنة 

 لتدارس مقرتحات القوانني التالية:

( 1331 رمضان 09من الظهري الرشيف الصادر يف ) 106 مقرتح قانون لتعديل الفصل - 1

 بشأأن قانون الالزتامات والعقود كام مت تعديهل وتمتميه 1913 غشت 12

املتعلق بتنظمي العالقات التعاقدية  67.12 من القانون رمق 66و 65 مقرتح قانون يقيض بتعديل املادتني -2

بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أأو لالس تعامل املهين الصادر الصادر تنفيذه الظهري الرشيف 

 (؛2013 نونرب 19) 1435 حمرم 15 يف 1.13.111 رمق

  من القانون اجلنايئ. 77و 76 لتعديل مقتضيات الفصلنيمقرتح قانون  -4

 الأول واملقرتح الثاين ابالإجامع. وقد صادقت اللجنة عىل املقرتح

الرشوع يف دراسة  2018دجنرب  25الثالاثء يوم  خالل الاجامتع اذلي عقدته رشعت من هجة أأخرى

 يتعلق مبؤسسة الوس يط. 14.16 يف دراسة مرشوع قانون رمق
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 .الف الحة والقطاعات اإلنتاجيةلجنة   ❖

 .صلحة اللجنةمب عىل الساعة الثانية عرشة زوالا 1920يناير  8الثالاثء  ▪

 25.06يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  51.14مرشوع قانون رمق أ خر أأجل لوضع التعديالت حول  •

 .املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية

 .قاعة عاكشةب اجللسة العامة مبارشة بعد هناية 9201 يناير 15الثالاثء  ▪

يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  51.14مرشوع قانون رمق البت يف التعديالت والتصويت عىل  •

 .املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية 25.06

 

 التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.لجنة   ❖

 :2019 يناير 09 الأربعاء ▪

 .أ خر أأجل لوضع التعديالت مبصلحة اللجنة حول هذا املرشوع القانون •

 :عىل الساعة العارشة صباحا 2019 يناير 14 نياالإثن ▪

يتعلق ابملساعدة الطبية عىل  47.14مرشوع قانون رمق يف التعديالت والتصويت عىل لبت ا •

 .االإجناب
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مجلس المستشارين يعبر عن استنكاره الشديد   ▪
 للفعل اإلجرامي الذي استهدف حياة سائحتين أجنبيتين بإق ليم الحوز

 

ثر الفعل االإجرايم اهلمجي الوحشـي اذلي  عىل اإ

يف منطقة  اس هتدف حياة ساحئتني من ادلامنارك والرنوجي

قلمي احلوز، يعرب جملس امل  مليل ابإ ستشارين مبختلف اإ

مكوانته، عن تعازيه ومواساته لعائليت الضحيتني، وتضامنه 

القوي مع شعيب ومسؤويل البدلين الصديقني يف هذا املصاب 

 اجللل.

ويؤكد جملس املستشارين، هبذه املناس بة، أأن مثل 

هذه الأفعال الوحش ية، دخيةل عىل اجملمتع املغريب، وال متت 

ساليم احلنيف، وال تنسجم مع قمي بأأية صةل لتعالمي ادلين االإ 

 وثقافة وتقاليد وسلوك الشعب املغريب اذلي استنكر بشدة وأأدان بقوة هذه اجلرمية النكراء.

وجيدد جملس املستشارين اخنراطه الاكمل وادلامئ وراء صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصـره هللا، 

ح احلقل ادليين، مؤكدا يف نفس االإطار مواصةل هجوده يف ماكحفة التطرف واالإرهاب وجتفيف لك منابعه واصال

يف تعزيز لك الآليات القانونية والترشيعية الكفيةل ابلتصدي خلطر التطرف والارهاب، وتكريس ثقافة السمل 

واحلوار والانفتاح والتعايش بأأرض اململكة املغربية، واخنراطه يف حماربة لك اشاكل العنف والتطرف يف خمتلف 

 الربملانية االإقلميية وادلولية. احملافل

ويش يد جملس املستشارين ابملهنية والاحرتافية والاستباقية واليقظة اليت اابنت عهنا خمتلف الأهجزة 

الأمنية يف تفكيك الش باكت االإجرامية املنظمة والتصدي للك اخملططات الارهابية اخلطرية اليت تس هتدف امن 

 واس تقرار املغرب.

رادة الشعب وجيدد اجمللس، تأأ  كيده مرة اخرى، أأن هذا الفعل االإرهايب اهلمجي لن ينال من عزمية واإ

لقمي التسامح والوسطية  تصديه للتطرف واالإرهاب مبختلف اشاكهل وأأاي اكنت مصادره، والانتصار املغريب يف

 والتعايش.

 

 بيانات صادرة عن المجلس...
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 اإلشراف

 

 ؛الأمانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم االإعالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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