
 
 

 
 

 

 

 

 

 قرارات اجتماع 

 40/2020مكتب مجلس املستشارين رقم 

 2020 دجنبر  21اإلثنين ليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 40/2020 رقم قرارات اجتماع املكتب

 2020 دجنبر  21 اإلثنينليوم 

 

رئيس برئاسة ا عن بعد، اجتماع 2020 دجنبر  21 اإلثنينعقد مكتب مجلس املستشارين يوم 

 السادة:األعضاء  ومشاركة بن شماش، الحكيم عبدالسيد املجلس 

 الخليفة األول للرئيس؛ :    عبد الصمد قيوح  -

 للرئيس؛  الثانيالخليفة  :   ه الحلوطي لاإل عبد -

 ؛الخليفة الثالث للرئيس :    حميد كوسكوس  -

 الخليفة الخامس للرئيس؛  :   عبد الحميد الصويري   -

 ؛محاسب املجلس :    املحرش ي  العربي -

 .املجلس محاسب :    الدين زكري عز  -

 

 السادة:هذا االجتماع،  املشاركة فياعتذر عن فيما 

 الخليفة الرابع للرئيس؛  :    عبد القادر سالمة -

 ؛املجلس محاسب :   الوهاب بلفقيه عبد -

 ؛ أمين املجلس :    تويزي أحمد  -

 ؛ أمين املجلس :    الخريف أحمد  -

 أمين املجلس.  :    إدريس الراض ي  -

 

 

 



 
 

 

 القرارات الصادرة عن اجتماع املكتب 

 

    رقم اجتماع  إلى  بالدعوة  01/40/2020قرار  البرملاني، خالل   عقد  التنسيق  للجنة 

البرملان،  بين مجلس ي  التنسيق  تستوجب  التي  املواضيع  في  للتداول  املقبل،  األسبوع 

 تعديل النظام الداخلي ملجلس املستشارين. وضمنها موضوع 

 العالقة مع املؤسسات الدستورية 

    املجلس االقتصادي واالجتماعي    الرأي الصادر عن  بتعميم  40/2020/ 02قرار رقم

، على "القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني"  موضوع  فيوالبيئي  

 الفرق واملجموعة البرملانية. 

   حول مآل اآلراء التي   اإلدارة بالشروع في إعداد تقريربتكليف  03/40/2020قرار رقم

واالجتماعي   االقتصادي  املجلس  املستشارين،  أنجزها  مجلس  من  بطلب  والبيئي، 

بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي صوت عليها املجلس خالل الدورة الجارية،  

 من النظام الداخلي الجديد للمجلس.  354تفعيال ملقتضيات املادة 

 التشريع 

    رقم لدى   تشريعي  نص  بإحالة  40/2020/ 04قرار  املجلس من طرف    مكتب  مودع 

الحكومةالسيد   لجنة  رئيس  ويتعلق  واالجتماعية  الثقافية  والشؤون  التعليم، على   .

قانون األمر   بقانون    64.20رقم    بمشروع  املرسوم  على  باملصادقة  يقض ي 

في    2.20.605 رقم محرم    26الصادر  تدابير  2020سبتمبر    15)  1442من  بسن   )

ين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي  استثنائية لفائدة بعض املشغلين املنخرط

والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء 

كورونا   فيروس  جائحة  تفش ي  تداعيات  من  املتضررين  الصندوق،  لدى  املؤمنين 

 «. 19 -»كوفيد

 



 
 

 

    املجلس من مجلس  الواردة على    التشريعية  النصوص  بإحالة  05/40/2020قرار رقم

بالنصوص    األمر  ويتعلق   .االقتصادية والتخطيط والتنمية    املالية   لجنة ، على  النواب

 التالية: 

 يقض ي بإحداث "صندوق محمد السادس لالستثمار"؛  76.20شروع قانون رقم م -
  12الصادر في    2.20.665يقض ي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم    70.20مشروع قانون رقم   -

 ( املتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي للدار البيضاء؛  2020سبتمبر   30) 1442من صفر 
 . 2018املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية  21.20مشروع قانون التصفية رقم   -

    الثالثاء    عامةجلسة    بعقد  2020/ 06/40قرار رقم ، مباشرة 2020دجنبر    22يوم 

برئاسة الخليفة الخامس للرئيس السيد عبد الحميد الصويري    حصة األسئلة،بعد  

رقم للدراسة والتصويت على مشروع قانون    والسيد أحمد تويزي في أمانة الجلسة،

السادس    76.20 بإحداث "صندوق محمد  و لالستثمار"يقض ي  النصوص  على  ،  باقي 

 الجاهزة. 

    2020دجنبر    22يوم الثالثاء  إلى عقد ندوة الرؤساء  بالدعوة    07/40/2020قرار رقم  

الساعة   عشرعلى  املخصصة    الحادية  العامة  الجلسة  أشغال  لترتيب  صباحا، 

 للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. 

اقبة  عمل الحكومة  مر

    افقة  2020/ 08/40قرار رقم الشفهية ليوم    األسئلةجلسة  على جدول أعمال    باملو

بعد الزوال، برئاسة الخليفة الخامس    الثانيةعلى الساعة     2020دجنبر    22الثالثاء  

 للرئيس السيد عبد الحميد الصويري، والسيد أحمد تويزي في أمانة الجلسة. 

    عقد اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بمجلس ي  طلب  بإحالة    09/40/2020قرار رقم

البرملان من أجل االستماع إلى بيانات حول "مستجدات قضية وحدتنا الترابية في ضوء  

منطقة    قرار على  املغربية  اململكة  بسيادة  القاض ي  األمريكية  املتحدة  الواليات 

الفلسطينية" املغربية  العالقات  تطورات  وحول  التنسيق  ،  الصحراء،  لجنة  على 

 . البرملاني 



 
 

 

 تقييم السياسات العمومية 

    رقم املكلفة    املوضوعاتية  جموعةملا   رئيس  بمراسلة  10/40/2020قرار  املؤقتة 

السنوية   للجلسة  وتقييمبالتحضير  حول    ملناقشة  العمومية  السياسات 

 "االستراتيجية الوطنية للماء"، من أجل دعوتها إلى إيداع تقريرها لدى املكتب. 

  مؤقتة جديدة    إلى تشكيل مجموعة موضوعاتية  بالدعوة  11/40/2020  رقم  قرار

العمومية، على أن يعرض    ملناقشة وتقييملتحضير جلسة سنوية    األمر السياسات 

، على الساعة الحادية عشر صباحا  2020دجنبر    22على ندوة الرؤساء يوم الثالثاء  

 من أجل التداول في املواضيع املقترحة. 

 شؤون إدارية 

    رقم افقة  40/2020/ 12قرار  اإلدارية  تسوية  على  باملو السيد    الوضعية  من  لكل 

 . مصطفى أساللو والسيدة سناء أكيزول والسيد مصطفى عنترة

 رقم  ق يوم  لالحتياط،    والتدبير  اإليداع  صندوق   أطر  باستدعاء  13/40/2020رار 

 تقديم محاكاة من أجل  على الساعة الحادية عشرة صباحا،    2020دجنبر    29الثالثاء  

 عاشات أعضاء املجلس. منظام  لسيناريوهات تصفية

  موضوع مراجعة منظام إدارة املجلس كنقطة ضمن  بإدراج    2020/ 14/40رار رقم  ق

 جدول أعمال االجتماع املقبل للمكتب. 

  افقة  15/40/2020قرار رقم  كما يلي: امليزانية التكميلية للمجلس،  صرف  علىباملو

 على مستوى ميزانية التسيير:

 تخصيص اعتمادات لدعم تصفية: .1

الكافية   - االعتمادات  توفر  عدم  بسبب  السنة،  بداية  منذ  متراكمة  بنيوية  بنفقات  ذات صلة  التزامات 

 ألدائها؛ 

 تفتح لها اعتمادات بداية السنة؛ صفقات وعقود والتزامات أخرى جارية لم  -

 الجزء األول من الفواتير املودعة من طرف الفرق واملجموعات البرملانية؛  -



 
 

 التزامات أخرى اتجاه االتحادات والهيئات البرملانية الدولية واإلقليمية والجهوية.  -

ات املفتوحة  إجراء التحويالت الالزمة من أجل تعزيز بعض األسطر التي تعاني من خصاص في االعتماد .2

 بها، من أجل التمكن من تدبير املرحلة املوالية.

 تدبير رصيد االعتمادات في تاريخه، وكذا القيام بتحويل االعتمادات الضرورية من أجل: .3

رقم   - املجلس  مكتب  قرار  بتنزيل  املرتبطة  املجلس،  طرف  من  املبرمة  العقود  مصاريف  تغطية 

وع في مالئمة تدبير االلتزامات املالية للمجلس بما يتوافق  ، بالشر 2020أبريل    20بتاريخ    2020/ 12/ 05

  12/2020/ 06مع اإلستراتيجية الوطنية ملواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكذا قرار مكتب املجلس رقم  

، باقتناء مخزون احتياطي من املستلزمات الوقائية الضرورية )الكمامات ومواد  2020أبريل    20بتاريخ  

الص ومواد  االعتمادات  التعقيم  على  يتوفر  املجلس  يكن  لم  والتي  الصحية(،  السالمة  وتجهيزات  يدلة 

 ؛ الكافية لها قبل ذلك

إبرام صفقتين تفاوضيتين من أجل تأمين حاجيات املجلس من املنتوجات االستهالكية املتعلقة باألجهزة   -

ى، وذلك بعد تعذر إبرامهما  املعلوماتية من جهة، والحاجيات األخرى املرتبطة بلوازم املكتب من جهة أخر 

في  الحكومة  تأخر  و  لذلك  الضرورية  االعتمادات  توفر  عدم  بسبب  مفتوح،  عروض  طلب  طريق  عن 

  08)املوافق ل  1442ربيع الثاني  22الصادر في   20-915املرسوم رقم تخصيص اعتماد إضافي للمجلس)

يس الحكومة في هذا الباب منذ  ((، رغم الطلب الذي تقدم به مجلس املستشارين للسيد رئ2020دجنبر

، وهو ما ال يتالءم مع اآلجال الالزمة  منتصف السنة الجارية ثم قام بعد ذلك بالتذكير به في مرحلة ثانية

 لإلشهار وإجراء املنافسة املسبقين اللذان يقتضيهما طلب العروض املفتوح؛ 

 تصفية باقي املتأخرات املستحقة لفائدة متعهدي املجلس؛ -

 ات جارية، أمام استمرار إيداع املوردين لفواتيرهم املستحقة برسم السنة الجارية.تغطية نفق -

 

 على مستوى ميزانية االستثمار:

تحويل االعتمادات املرصودة بسطر "أشغال التهيئة للمباني واإلقامة" من ميزانية االستثمار، نظرا لعدم   .4

كورونا   بجائحة  املرتبطة  اإلكراهات  ظل  في  مقر  19-"كوفيدالتمكن،  تهيئة  حول  صفقة  إبرام  من   ،"

   :مجلس املستشارين، وتخصيصها ل

 أداء نفقات تعرف خصاصا في االعتمادات؛  -

لتمكينها من مواكبة العمل    مواجهة الطلبات املتراكمة للفرق من عتاد املكتب وكذا العتاد املعلومياتي  -

عن بعد، الذي تقتضيه ظروف جائحة كورونا، وذلك عن طريق إبرام صفقتين تفاوضيتين اعتبارا لعامل  

 الوقت الذي ال يتالءم مع اآلجال التي يستلزمها إشهار وإجراء منافسة مسبقين لطلب عروض مفتوح.  

 

 



 
 

 

 قضايا للمتابعة 

 ؛الشهرية املقبلة املتعلقة بالسياسة العامة جلسة الومواضيع موعد تحديد  •

 ؛ وضعية دراسة مشاريع ومقترحات القوانين املعروضة على املجلس •

 ؛ تقييم الشراكة مع وكالة املغرب العربي لألنباء  •

 ؛ التشريعية لجمهورية الفيتنام املؤسسة معمواصلة تقوية العالقات الثنائية  •

 ؛ الباكستاني للخدمات البرملانية التوقيع على مذكرة تفاهم مع املعهد  •

 وضعية معاشات السيدات والسادة أعضاء املجلس؛  •

 . مباراة التوظيف •

 


