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 13/2019رقم اجتماع
2019 أبریل22 الخمیسلیوم

 اجتماعھ 2019 أبریل 22االثنین یـوم المستشارین مجلس مكتب  عقد
وحضور ، شماشبن حكیم السید المجلس رئیس برئاسة  األسبوعي

األعضاء السادة:

الخلیفة األول للرئیس؛:عبد الصمد قیوح
الخلیفة الثاني للرئیس؛:عبد اإلاله الحلوطي
الخلیفة الثالث للرئیس؛:حمید كوسكوس
 الخلیفة الرابع للرئیس؛:عبد القادر سالمة
 الخامس الخلیفة :الصویري الحمید عبد

للرئیس؛
 محاسب :المحرشيالعربي

المجلس؛
 محاسب المجلس؛:عز الدین زكري
محاسب المجلس؛:عبد الوھاب بلفقیھ
أمین المجلس.:أحمد تویزي

فیما اعتذر عن حضور ھذا االجتماع كل من السادة:

أمین المجلس؛:أحمد الخریف

اجتماعات وقرارات المكتب...
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القرارات الصادرة عن االجتماع 

:عالقة المجلس مع المؤسسات الدستوریة
 اإلنسان وحقوق والتشریع العدل لجنة بإشراك  2019/ 01/13رقم قرار
"مدى  حولالموضوعاتي التقریر لتقدیم لالستماع المخصص االجتماع في 

لدن من " 2030- 2015المستدامة التنمیة أھداف لتنفیذ المغرب جاھزیة 
السید الرئیس األول للمجلس األعلى للحسابات.

:التشریع
 علىوالتصویت للدراسة عامة جلسة ببرمجة  02/13/2019 رقمقرار 

جلسة بعد مباشرة  2019 أبریل 23 یومالجاھزة التشریعیة النصوص 
، سالمةالقادر عبد السید للرئیس الرابع الخلیفة برئاسة الشفھیة األسئلة 

والسید أحمد تویزي أمینا للجلسة. ویتعلق األمر بالنصوص التالیة:
 17.95 رقمالقانون وتتمیم بتغییر  20.19 رقمقانون مشروع 

 بشركات المساھمة؛المتعلق
 5.96 رقمالقانون وتتمیم بتغییر  21.19رقم قانون مشروع 

التوصیة وشركة البسیطة التوصیة وشركة التضامن بشركة  المتعلق
باألسھم والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المحاصة.

 أبریل  23یوم الرؤساء ندوة عقد إلى بالدعوة  03/13/2019 رقمقرار
العامة بالجلسة المناقشة لترتیب صباحا، عشرة الحادیة الساعة على  2019

التشریعیة.

:األسئلة الشفھیة
 األسئلة جلسة أعمال جدول على  بالموافقة 04/13/2019رقم قرار

للرئیس األول الخلیفة برئاسة  ،2019أبریل  23الثالثاء لیوم الشفھیة 
 أمینا للجلسة.أحمد تویزي والسید عبد الصمد قیوحالسید 

2019 أبریل 30/ 571النشرة الداخلیة-العدد  مجلس 
تشا ال
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 والمجموعات الفرق إلى مراسلة بتوجیھ  05/13/2019رقم قرار
مع الموضوع، وحدة تجمعھا أسبوعیة شفھیة بأسئلة األمر تعلق كلما المعنیة، 

اعتبار عدم التوصل بالجواب بمثابة موافقة ضمنیة على ذلك.
 الشفھیة األسئلة جلسات انطالق ساعة بتحدید  06/13/2019 رقمقرار

عشرة الثانیة الساعة على المبارك رمضان شھر خالل والشھریة األسبوعیة 
زواال.

:أشغال اللجان
 المحاسبة مجلس مع بتنسیق اإلدارة بتكلیف  07/13/2019 رقمقرار

 2018لسنة المجلس میزانیة صرف إعداد حول مفصل تقریر بإعداد 
أنظار على یعرض ، 2019مارس غایة إلى ینایر من الممتدة الفترة وخالل 
لتقدیم المكتب عن ینوب من انتداب قصد المقبل، االجتماع خالل المكتب 

برسم المجلس میزانیة صرف بفحص المكلفة المؤقتة اللجنة لفائدة توضیحات 
.   2018سنة 
 اجتماع أعمال جدول ضمن نقطة بإدراج  08/13/2019 رقمقرار

أمام المیزانیة صرف ظروف حول تقریر لتقدیم شھر كل مرة المكتب 
أعضاء المكتب (االثنین األول من كل شھر).

 الحقائق تقصي لجنة تقریر إیداع موعد بتحدید  09/13/2019 رقمقرار
ماي  21یوم أقصاه أجل في جرادة مفاحم بتصفیة المتعلقة االتفاقیة مآل حول 

2019 .
:تقییم السیاسات العمومیة
 للوحدة االستقاللي الفریق طلب على بالموافقة  10/13/2019 رقمقرار

االستراتیجیة وتقییم بمناقشة المكلفة المجموعة اجتماع تأجیل التعادلیة 
أبریل  24األربعاء یوم إلى  2019أبریل  23الثالثاء لیوم للماء الوطنیة 
 على الساعة الثانیة عشرة زواال.2019

 :العالقات الخارجیة
 على طلب السید بالموافقة 11/13/2019 رقمقرار Laszlo 

Köver ، السید مع محادثات إجراء ، الھنغاریةالوطنیة الجمعیة رئیس

2019 أبریل 30/ 571النشرة الداخلیة-العدد  مجلس 
تشا ال
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 29االثنین یوم وذلك المستشارین، مجلس رئیس ، شماشبن الحكیم عبد 
 على الساعة الحادیة عشر صباحا.2019أبریل 

 البرلمانیات شبكة طلب على بالموافقة  12/13/2019رقم قرار
المستشارین مجلس قاعات إحدى الستعمال  اإلعدامعقوبة ضد والبرلمانیین 

للبرلمانیات دور "أي موضوع: حول مغاربیة مستدیرة مائدة عقد أجل من 
یوم وذلك ، اإلعدام؟"عقوبة إلغاء في المغاربیة بالمنطقة والبرلمانیین 

 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.2019 أبریل 24األربعاء 
 السیدةطلب على بالموافقة  13/13/2019 رقمقرارInara 

Murniece  ، صداقة مجموعة تشكیل بخصوص ، الالتفيالبرلمان رئیسة
.2019 مارس 14مع البرلمان المغربي بتاریخ 

 لتقدیم كموعد أبریل  29 االثنینیوم بتحدید  14/13/2019 رقمقرار
األمن لمنظمة البرلمانیة للجمعیة  18الخریفیة الدورة تتھیيء حول عرض 

والتعاون في أوروبا.
 الحمید عبد السید طلب على بالموافقة  15/13/2019 رقمقرار

مغربیة وتعاون صداقة مجموعة بتشكیل للرئیس الخامس الخلیفة الصویري 
.– تشیكیة

بشأن المالیة لجنة رئیس  طلبعلى  بالموافقة 16/13/2019رقم  قرار
التعاون لمنظمة والعشرین السادس العالمي المنتدى في اللجنة مقرر مشاركة 

تدبیر " حول  بباریس 2019 أبریل 24و  23یومي والتنمیة االقتصادي 
الدین العمومي".

لدن من الموجھة الدعوة تلبیة على  بالموافقة 17/13/2019رقم  قرار
للسید والموجھة السعودیة العربیة بالمملكة الشورى مجلس رئیس السید 
من وفد رأس على للمملكة  رسمیةبزیارة للقیام المستشارین مجلس رئیس 

المجلس.

:مختلفات
 مجلس مقر زیارة طلبات على بالموافقة  20/13/2019 رقمقرار

المستشارین، لفائدة:
ألفا للتعلیم الخصوصي بطنجة. مؤسسة
.الثانویة العلمیة صومعة حسان بالرباط

2019 أبریل 30/ 571النشرة الداخلیة-العدد  مجلس 
تشا ال
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.جمعیة عطاء للتنمیة االجتماعیة بالرباط
.طلبة األكادیمیة الدبلوماسیة اإلیطالیة بالمغرب

.جلسة عمومیة للدراسة والتصویت على نصوص جاھزة

عقد مجلس المستشارین یوم 
 بعد جلسة 2019 أبریل 23الثالثاء 

األسئلة الشفویة، جلسة عامة 
عبد القادر  ترأسھا السید تشریعیة

سالمة الخلیفة الرابع لرئیس المجلس 
والسید أحمد التویزي كأمین للجلسة 

الجلسات العمومیة...
2019 أبریل 30/ 571النشرة الداخلیة-العدد  مجلس 

تشا ال



8

التي خصص جدول أعمالھا للدراسة والتصویت على:

 17.95 بتغییر وتتمیم القانون رقم 20.19مشروع قانون رقم 
المتعلق بشركات المساھمة؛

 5.96 بتغییر وتتمیم القانون رقم 21.19مشروع قانون رقم 
المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة التوصیة 

باألسھم والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المحاصة.

وقد صادق المجلس على المشروعین باإلجماع.

 حول  للحساباتاألعلى  للمجلسالموضوعاتي التقریر م يقدلتمشترك اجتماع
.2015/2030مدى جاھزیة المغرب لتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة 

والتخطیط المالیة ولجنة اإلنتاجیة والقطاعات الفالحة لجنة عقدت 
ولجنة واالجتماعیة الثقافیة والشؤون التعلیم ولجنة االقتصادیة والتنمیة 
والتشریع العدل ولجنة األساسیة والبنیات الترابیة والجماعات الداخلیة 
برئاسة  2019أبریل  29اإلثنین یوم مشتركا اجتماعا اإلنسان، وحقوق 

أشغال اللجان الدائمة...

2019 أبریل 30/ 571النشرة الداخلیة-العدد  مجلس 
تشا ال
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للمجلس األول الرئیس السید وبحضور المستشارین مجلس رئیس  السید
جاھزیة مدى حول للمجلس الموضوعاتي التقریر قدم الذي للحسابات األعلى 

.2015/2030المغرب لتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة 
للحسابات األعلى للمجلس األول الرئیس أكد االجتماع ھذا وخالل 

جاھزیة مدى  " حولالموضوعاتي التقریر إنجاز أن جطو، ادریس السید 
تقییم إلى یھدف  المستدامة "التنمیة أھداف من  2030خطة لتنفیذ المغرب 
االستراتیجي المستویین على الفاعلین مختلف طرف من المتخذة التدابیر 

وتتبع وتنسیق وتبني األولویات لتحدید مالئم إطار ضمان وكذا والمؤسساتي، 
تحقیق ألھمیة بالنظر وذلك بھا، المرتبطة والغایات  17األھداف ورصد 

.أھداف التنمیة المستدامة والتحدیات التي تمثلھا بالنسبة للمملكة
بتنزیل العالم، بلدان كأغلب التزم، المغرب أن جطو السید وسجل 

العالمي العمل بإطار المتعلق  2030سنة أفق في المستدامة التنمیة خطة 
غایة،  169في المفصلة المستدامة للتنمیة الھدف  17تنفیذ على یعتمد الذي 

سواء الدول جمیع وتھم التنمیة مجاالت جمیع تغطي األھداف ھذه أن مضیفا 
.المتقدمة منھا أو النامیة

التنمیة ھدف تحقیق إطار في أیضا تندرج المراجعة ھذه أن وتابع 
إلى یرمي والذي ، «القویة والمؤسسات والعدل السالم  » 16رقم المستدامة 

أھداف تنفیذ تخطیط على قادرة وشفافة ومسؤولة فعالة مؤسسات إحداث 
األعلى للمجلس الرئیسة المھمة مع یتقاطع ھدف وھو المستدامة، التنمیة 

تدعیم في المتمثلة  2011دستور من  147الفصل حددھا التي للحسابات 
واألجھزة للدولة بالنسبة والمحاسبة والشفافیة الجیدة الحكامة مبادئ وحمایة 
.العمومیة

وضعت المالیة للرقابة العلیا لألجھزة الدولیة المنظمة أن وأضاف 
في المحددة المستدامة التنمیة أھداف ومراجعة متابعة في أعضائھا مساھمة 

إطار في المحددة الخمس األولویات بین من الثانیة األفقیة األولویة مرتبة 
األمم أن السیاق، ھذا في مذكرا، ، 2022-2017االستراتیجیةخطتھا 
تنفیذ عملیة في للرقابة العلیا األجھزة إشراك ضرورة على ركزت المتحدة 

.أھداف التنمیة المستدامة

2019 أبریل 30/ 571النشرة الداخلیة-العدد  مجلس 
تشا ال
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أنجزت المھمة ھذه إن للحسابات األعلى للمجلس األول الرئیس وقال 
المستدامة، التنمیة أھداف تنفیذ بإطار األول یتعلق أساسیین، محورین وفق 
التنمیة أھداف مؤشرات وقیاس بیانات جمع بنظام الثاني یتعلق فیما 

الخاص الثالث بالھدف متعلقتین حالتین لدراسة التقریر تطرق كما المستدامة، 
.بمجال الصحة والھدف الرابع الخاص بمجال التعلیم

مع والمستمر الدائم التعاون إطار في یأتي اللقاء ھذا أن إلى وخلص 
یمارسھا التي بالمراقبة المتعلقة الدستور لمقتضیات طبقا التشریعیة المؤسسة 
األعلى للمجلس المخولة االختصاصات وكذا الحكومة، على البرلمان 

.للحسابات في مجال المالیة العمومیة

المصدر: ومع

2019 أبریل 30/ 571النشرة الداخلیة-العدد  مجلس 
تشا ال
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.لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة االقتصادیة

جدول خصص  2019أبریل  29اإلثنین یوم اجتماعا اللجنة عقدت 
أعمالھ لـــ:

 17.99رقم القانون وتتمیم بتغییر  87.18رقم قانون مشروع تقدیم 
المتعلق بمدونة التأمینات؛

 40.17رقمالقانون مشروع على والتصویت التعدیالت في البت 
المتعلق بالقانون األساسي لبنك المغرب؛

 بتنفیذ المتعلق  26.18رقم التصفیة قانون مشروع دراسة مواصلة
.2016قانون المالیة للسنة المالیة 

أنھت آخر اجتماعا الماضي األربعاء یوم عقدت قد اللجنة وكانت 
للتجھیزات الوطنیة الوكالة بإحداث  48.17رقم قانون مشروع دراسة خاللھ 

لتعدیالتھا البرلمانیة والمجموعة الفرق تقدیم أجل فتح ذلك إثر وتم العامة، 
الساعة على  2019ماي  02الخمیس یوم غایة إلى وذلك المشروع حول 

الثانیة عشرة زواال.
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لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة االقتصادیة.

  بمصلحة زواال عشرة الثانیة الساعة على  2019ماي  2الخمیس 
اللجنة.

 رقم قانون مشروع حول اللجنة بمصلحة  التعدیالتإلیداع أجل آخر
 بإحداث الوكالة الوطنیة للتجھیزات العامة.48.17

 عكاشةصباحا  بقاعةعلى الساعة العاشرة  2019 ماي 6اإلثنین 
 بإحداث  48.17رقم قانون مشروع على والتصویت التعدیالت في البت

الوكالة الوطنیة للتجھیزات العامة.

برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...
2019 أبریل 30/ 571النشرة الداخلیة-العدد  مجلس 
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تحقیق أھداف التنمیة  أن  في اجتماع مشترك للجان الدائمةرئیس المجلس یؤكد
.المستدامة یعتبر التزاما دولیا وتحدیا وطنیا

مجلس رئیس قال 
شماس، بن حكیم المستشارین 

مشترك اجتماع خالل كلمة في 
بمجلس دائمة لجان خمس بین 

لتقدیم خصص المستشارین 
الذي الموضوعاتي التقریر 
األعلى المجلس أصدره 

جاھزیة مدى  " حولللحسابات 
التنمیة أھداف لتنفیذ المغرب 

، ″2030-2015المستدامة 
یندرج وطنیا وتحدیا دولیا التزاما یعتبر المستدامة التنمیة أھداف تحقیق إن 

الحكومیة القطاعات أمام األفقیة االمتدادات ذات المتشعبة المواضیع ضمن 
.والمؤسسات الدستوریة

خاصة عنایة یولي المستشارین مجلس أن شماش، بن السید وأبرز 
وبشكل باستمرار حاضر موضوع وھو المستدامة، التنمیة أھداف لتنزیل 

.بارز في أنشطتھ، حیث یعده من األوراش الكبرى التي انكب علیھا
األعلى للمجلس األول الرئیس حضره الذي اللقاء ھذا في وذكر، 
دوره لعب إلى بادر المستشارین مجلس بأن جطو، إدریس السید للحسابات 

مركز تكلیف تم حیث ، 169بمقاصدھا  17األھداف تحقیق في لإلسھام 
على باالنكباب للمجلس التابع البرلمانیة الشؤون في والبحوث الدراسات 

. المذكورة، مع وضع برنامج عملي لتتبع مدى تنفیذھا2030خطة 

2019 أبریل 30/ 571النشرة الداخلیة-العدد  مجلس 
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یجمع الذي االجتماع، ھذا أھمیة على التأكید شماس بن السید یفت ولم 
أثبتت محترمة، دستوریة لمؤسسة األول بالرئیس المستشارین مجلس 

بعد ودسترتھا بإحداثھا الوطني المؤسساتي الصرح تعزز أن منذ بالملموس، 
ھذه أن مضیفا شتى، مجاالت في رائدة وطنیة مؤسسة أنھا على ذلك، 

ھاما مرجعا تعد نوعیة ودراسات تقاریر إصدار على داومت المؤسسة 
لالضطالع یلزم ما وبرلمان، حكومة من األساسیین شركاؤھا منھ یستلھم 

.بأدوارھم الدستوریة
مقومات كل یستجمع الذي اللقاء ھذا أھمیة على السیاق ھذا في وشدد 

بالمؤسسة دائمة لجان خمسة بین یجمع حیث اإلستراتیجیة األھمیة 
الملقاة بالمسؤولیة عمیق وإحساس تعبئة من ذلك لھ یرمز ما بكل التشریعیة، 

دأب راسخ بتقلید یتعلق األمر أن مؤكدا المجلس، مكونات كل عاتق على 
الوحدة قضیة مقدمتھا وفي الكبرى، القضایا مع التعاطي في المجلس علیھ 

المصدر: ومع                       .الترابیة للمملكة وكل القضایا المرتبطة بالتنمیة

 رافعة أساسیة كاإلصالح الجبائي فریق االتحاد المغربي للشغل یتدار موضوع
.للتنمیة الشاملة

االتحاد فریق نظم 
بمجلس للشغل المغربي 

األربعاء یوم المستشارین 
لقاء  2019أبریل  24

موضوع حول دراسیا 
رافعة الجبائي "اإلصالح 

الشاملة"، للتنمیة أساسیة 
في خبراء بمشاركة وذلك 

االقتصاد مجالي 
والضرائب.
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الضریبي النظام إصالح موضوع لتدارس مناسبة اللقاء ھذا كان وقد 
للمناظرة التحضیر إطار في وذلك الشاملة، للتنمیة آلیة بجعلھ الكفیلة والسبل 

الوطنیة الثالثة للجبایات المقرر عقدھا یومي ثالث ورابع ماي المقبل.
المستشارین بمجلس للشغل المغربي االتحاد فریق رئیسة وشددت 

الضریبي للنظام الھام الدور على اللقاء خالل كلمة في العمري، آمال السیدة 
من الوقت مرور مع النظام ھذا انتقل حیث وشاملة، مستدامة تنمیة تحقیق في 
واالجتماعیة، االقتصادیة باألوضاع للنھوض وسیلة إلى للدخل مدرة أداة 

وتسریع وتیرة النمو وتوزیع وخلق الثروة
النقابة مع بشراكة نظم الذي اللقاء ھذا خالل العمري، السیدة وقالت 

للشغل، المغربي االتحاد لواء تحت المنضویة للمالیة الدیموقراطیة الوطنیة 
االقتصادیة اإلكراھات االعتبار بعین یأخذ أن ینبغي الضریبي اإلصالح إن 

انسجام في الدولي، الصعید على المملكة التزامات وكذا الحالیة، واالجتماعیة 
الریع، واقتصاد الفساد مكافحة على القائم الجدید التنموي النموذج مع تام 

من للحد المبذولة الجھود وتعزیز الثقافة واقتصاد االستثمار وتشجیع 
التفاوتات االجتماعیة والمجالیة

العالي عبد السید السابق، والبرلماني الجامعي الباحث قال جھتھ، من 
إلى مشیرا الضریبیة، السیاسة مجال في جیدا أداء حقق المغرب إن دومو، 

الضرائب إیرادات ارتفعت ، 2018و 2000عامي بین ما الفترة خالل أنھ 
 240إلى  2000سنة في درھم ملیار  80من انتقلت حیث أضعاف بثالثة 
الضریبیة، اإلدارة تحدیث بفضل وذلك الماضي، العام في درھم ملیار 

وتعزیز مواردھا البشریة، وتحسین العالقة بین اإلدارة ودافعي الضرائب
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أخرى، أمور بین من ساھمت، التي اإلنجازات ھذه من الرغم وعلى 
السید أبرز المغرب، یشھدھا التي الكبرى األوراش لتمویل الموارد تعبئة في 

وسیاسیة مؤسساتیة طبیعة ذات اختالالت یعرف الضریبي النظام أن دومو 
تتجاوز نطاق تدخل مدیریة الضرائب

التي الجھود على الضوء للضرائب العامة المدیریة ممثل سلط بدوره، 
واإلدارة الضرائب دافعي بین الثقة تعزیز مجال في خاصة إدارتھ تبذلھا 

على فیتعین الجدید التنموي النموذج خدمة أجل من أنھ مبرزا الضریبیة، 
نظام إلرساء الجھد من المزید بذل اإلصالح بمسلسل المعنیة األطراف كافة 

أكثر إنصافا وكفاءة وتنافسیة لخدمة النمو والعدالة االجتماعیة.
محمد السید للمالیة الدیموقراطیة الوطنیة للنقابة العام العام الكاتب أما 
مشیرا بالنفقات، المتعلق بعده في الضریبي النظام عن تساءل فقد ادعیدعة 

العاملة الطبقتین تجاه لإلنصاف سیاسة إلرساء الوقت حان قد أنھ إلى 
والمتوسطة اللتین تقومان بخلق الثروة

الخصوص على ناقشت مداخالت الدراسي، الیوم برنامج وتضمن 
الجبائي و"اإلصالح االجتماعیة"، للعدالة أساسي مدخل الجبائیة "العدالة 
على الجبائیة السیاسة و"رھانات والمرتفقین"، اإلدارة بین الثقة وإرساء 

تنموي نموذج إلقرار جبائي نظام أي وأیضا المعاصرة"، التحوالت ضوء 
جدید؟

المصدر: ومع
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اإلشراف

األمانة العامة لمجلس المستشارین؛
مدیریة العالقات الخارجیة والتواصل؛
قسم اإلعالم؛
.مصلحة التواصل والیقظة اإلعالمیة

 (212+)53728134الھاتف:
(212+)537728134الفاكس:

Bulletin.internecc@gmail.comالبرید اإللكتروني:
www.chambredesconseillers.ma العنوان اإللكتروني:


