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 26/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  يوليوز   13اإلثنين  

 

الإثنني   يوم  املستشارين  جملس  مكتب  ال س بوعياجامتع  2020  ز يوليو   13عقد  اجمللس  برئاسة  ،  ه  رئيس 

 السادة: وحضور ال عضاء   بن شامش،  احلكي   عبد الس يد  

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :    عبد الصمد قيوح  -

 للرئيس؛   الثاين اخلليفة   :    الإله احللوطي   عبد  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  -

 لرئيس؛ اخلليفة الرابع ل  :    عبد القادر سالمة  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :     اإ

 

 السادة: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد امحليد الصويري   -

 حماسب اجمللس؛  :     احملرش   العريب  -

 . اجمللس  حماسب  :    الوهاب بلفقيه   عبد  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  -

 ؛ لس أ مني اجمل :     أ محد تويزي  -

 . أ مني اجمللس  :     أ محد اخلريف  -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية 

     رمق حاةل   2020/ 26/ 01قرار  الاقتصادي   رأ ي  ابإ اجمللس 

والبييئ   ال خرض"   يفوالاجامتعي  المنو  مسار  عىل  املغرب  لوضع  الطايق  الانتقال  "ترسيع    موضوع 

 موعة البملانية. عىل الفرق واجمل

 التنس يق مع جملس النواب 

    رمق البملانية  بعقد   2020/ 26/ 02  قرار  التنس يق  يوم    جلنة  النواب  جملس   15ال ربعاء  مع 

 احلادية عرش صباحا. عىل الساعة  2020يوليوز 

 الترشيع 

    جللسات العامة اخملصصة لدلراسة والتصويت  ا   عقدعىل    ابملوافقة   03/26/2020  قرار رمق

 ،2020يوليوز    17يوم امجلعة    ،2020  للس نة املالية  35.20 وع قانون املالية املعدل رمقعىل مرش 

دريس الراض  و   برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة   .اجللسات   ةيف أ مانالس يد اإ

   رمق قانون  بتوجيه  2020/ 26/ 04قرار  املكتب،  مقرتيح  دلى  الاشرتايك  الفريق  أ ودعهام   ،

ىل   البملانية الاإ واجملموعة  القطاعات    15،  واحلكومة  فرق  جلنة  عىل  حالهتام  اإ قبل  ال قل  عىل  يوما 

 ابملقرتحني التاليني: ويتعلق ال مر  .سمن النظام ادلاخيل للمجل 194وفق أ حاكم املادة  الإنتاجية، 

 ملغربية؛ مقرتح قانون يتعلق بتفويت أ صول رشكة سامري يف طور التصفية القضائية حلساب ادلوةل ا -

 مقرتح قانون يتعلق بتنظي أ سعار احملروقات ابملغرب.   -

  ادلامئة بشأ ن  والسادة رؤساء اللجان   رئيس احلكومة  الس يد  مبراسةل   26/2020/ 05  قرار رمق 

 معروضة عىل اجمللس. مشاريع ومقرتحات قوانني برجمة 

 

 ال س ئةل الشفهية 

   جدول  ابملوافقة    06/26/2020  رمق   قرار ال س بوعية الشفهية    ال س ئةل  جلسة أ عامل  عىل 

للرئيس الس يد    الاولبرئاسة اخلليفة    ،بعد الزوال  الثالثة عىل الساعة    2020  يوليوز   14ليوم الثالاثء  

 يف أ مانة اجللسة.  تويزي أ محدوالس يد  قيوح الصمد عبد 
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 واملؤقتة   أ شغال اللجان ادلامئة 

 ىل   ابدلعوة   07/26/2020  رمق  قرار   النظام  جلنة   اجامتع  عقد  اإ

 بعد الزوال. الثالثةعىل الساعة   2020 يوليوز   20يوم الإثنني  ادلاخيل

     لإطار العام لإعداد مرشوع قانون املالية اتقدمي    موضوع عرض  ب  2020/ 26/ 08قرار رمق

مضن جدول أ عامل ،  من القانون التنظميي لقانون املالية(  47للس نة املوالية أ مام جلنيت املالية )املادة  

 . 2020يوليوز  15البملاين ليوم ال ربعاء التنس يق 

 العالقات اخلارجية 

  عىل مشاركة اجمللس، عب تقنيات التواصل عن بعد، يف  ابملوافقة  2020/ 26/ 09  رمق   قرار: 

ابل مم املتحدة بشأ ن   مبناس بة املنتدى الس يايس رفيع املس توى   املزمع عقده "املنتدى البملاين   أ شغال  -

 .2020يوليوز   15 يوم ي ينظمه الاحتاد البملاين ادلويل  اذل ،التمنية املس تدامة" 

  19يويم اذلي ينظمه الاحتاد البملاين ادلويل  ،  "املؤمتر ادلويل اخلامس لرؤساء البملاانت"  أ شغال -

 . 2020غشت    20و

  ش تنب   09يوم   القضااي القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البملانية جمللس أ وروابجلنة  أ شغال   -

2020 . 

دارية   شؤون اإ

   املوظفني املتعاقدين مع    مع  التعاقد  رشوط  مراجعةعىل    ابملوافقة   2020/ 26/ 10قرار رمق

 س نوات.  5ملدة تزيد عن اجمللس 

 خمتلفات 

 عىل مشاركة اجمللس، عب تقنيات التواصل عن بعد، يف   ابملوافقة  26/2020/ 11  رمق  قرار

حول البحث اذلي أ جنزه املعهد   لدلراسات الاسرتاتيجية امللك اللقاء اذلي ينظمه املعهد فعاليات 

 " "الإحاطة بنقاط  The Reptrak Companyمبسامهة مكتب استشارة دويل  " يف موضوع 

 . 2020  يوليوز   16 يوم قوة وضعف صورة املغرب عىل املس توى ادلويل"، وذكل 
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 قضااي للمتابعة 

 سيناريوهات اختتام ادلورة؛  •

 ؛جنة البملانية املشرتكة املغربية ال وروبية بمتثيلية املكون الاقتصاديتعزيز تركيبة شعبة الل  •

دماج املوظفني  •  ؛ امللحقنياإ

 ابب الرتش يح ادلاخيل لشغل مناصب املسؤولية؛  فتح •

 ؛نين العاميتوصيف همام املستشار  •

 ؛نيالعام ني املستشار  ومعل نشاط تقيي •

 .ظروف معل اجمللس من خالل حيازة بناية جديدة  حتسني •
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