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غلد مكتب جملس املستشارين يوم الإجنني  30هوهرب  2020اجامتػا غن بؼد ،برئاسة رئيس اجمللس
امس يد غبد احلكمي بن شامش ،ومشاركة ا ألغضاء امسادة:
-

غبد امصمد كيوح  :اخلليفة ا ألول نلرئيس؛
غبد الإهل احللوظي  :اخلليفة امثاين نلرئيس؛
محيد كوسكوس  :اخلليفة امثامث نلرئيس.
أأمحد ثويزي  :أأمني اجمللس.

فامي اغتذر غن املشاركة يف ىذا الاجامتع ،امسادة:
-

غبد املادر سالمة  :اخلليفة امرابع نلرئيس؛
اخلليفةاخلامس نلرئيس؛
غبد اذليد امصويري :
اجمللس؛
غبد اموىاب بلفليو  :حماسب
 :حماسب اجمللس؛
امؼريب احملريش
حماسب اجمللس ؛
غز ازلين زكري :
أأمحد اخلريف  :أأمني اجمللس؛
اإدريس امرايض  :أأمني اجمللس.

املرارات امصادرة غن الاجامتع
امترشيع
 كرار رمق  2020/37/01بإحاةل امنصوصاملودػةزلى مكتب اجمللس ػىل انلجنتني
ازلامئتني اخملتصتني .ويتؼلق ا ألمر بمنصني امترشيؼيني امتاميني:
 مرشوع كاهون رمق  07.20بتغيري وتمتمي املاهون رمق  47.06املتؼلق جبباايتادلاػات احمللية( .مت اإيداػو من ظرف امس يد رئيس احلكومة ،وظلبت احلكومة ا ألس بلية بشأأهو غند
وضع جدول أأغامل اجمللس ظبلا ألحاكم امفصل  82من ازلس تور)؛
 ملرتح كاهون يتؼلق بتفويت أأصول رشكة سامري يف ظور امتصفية املضائية حلسابازلوةل املغربية (مت اإيداػو من ظرف مجموػة امكوهفدرامية ازلميلراظية نلشغل).
 كرار رمق  2020/37/02بؼلد جلسة ػامة ،يوم امثالاثء  01دجنرب  2020مبارشة
بؼد حصة ا ألس ئةل امشفيية ،برئاسة اخلليفة امرابع نلرئيس امس يد غبد املادر سالمة وامس يد أأمحد
ثويزي أأمينا نلجلسة ،نسلراسة وامتصويت ػلمىرشوع كاهون رمق  66.20بتغيري وتمتمي املاهون رمق
 46.02املتؼلق بنظام امتبؽ اخلام وامتبؽ املصنع ،ومرشوع كاهون رمق  32.20بتغيري وتمتمي املاهون رمق
 12.96املايض بإصالح املرض امشؼيب نلمغرب.
 كرار رمق  2020/37/03بغامتد اجلدوةل امزمنية امتامية نسلراسة وامتصويت ػىل
مرشوع كاهون املامية رمق  65.20نلس نة املامية  2021أأمام اجللسات امؼامة:
يوم ادلؼة  04دجنرب 2020
من امساػة امؼارشة وامنصف صباحا اإىل امواحدة بؼد امزوال:
ثلدمي ثلرير جلنة املامية وامتخعيط وامتمنية الاكتصادية ،وامرشوع يف املناكشة امؼامة من
زلن امفرق واجملموػة بجمللس.
امساػة امثامثة وامنصف بؼد امزوال:
مواصةل املناكشة امؼامة من زلن امفرق واجملموػة بجمللس ،ور ّد امس يد وزير الاكتصاد
واملامية وإاصالح الإدارة.

يوم امسبت  05دجنرب 2019
امساػة امؼارشة وامنصف صباحا:
امتصويت ػىل اجلزء ا ألول من مرشوع كاهون املامية.
امساػة امرابؼة بؼد امزوال:
 مناكشة مشاريع املزياهيات امفرغية من زلن امفرق واجملموػة بجمللس وجواباحلكومة ػلهيا؛
 امتصويت بشلك اإجاميل ػىل اجلزء امثاين ثعبيلا ألحاكم املادة  53من املاهونامتنظميي رمق  130.13ملاهون املامية؛
 امتصويت ػىل مرشوع املاهون املايل برمتو؛ ثفسري امتصويت. كرار رمق  2020/37/04بهتداب اخلليفة امرابع نلرئيس امس يد غبد املادر سالمة
رئيسا نلجلسات امؼامة اخملصصة نسلراسة وامتصويت ػىل مرشوع كاهون املامية رمق  65.20نلس نة
املامية  ،2021وامس يد أأمحد ثويزي أأمينا ميذه اجللسات.
 كرار رمق  2020/37/05بزلغوة اإىل غلد هدوة امرؤساء يوم امثالاثء فاحت دجنرب
 2020ػىل امساػة احلادية غرشة صباحا مرتثيب املناكشة يف اجللسة امؼامة اخملصصة نسلراسة
وامتصويت ػىل امنصوص امترشيؼية اجلاىزة يوم امثالاثء فاحت دجنرب  ،2020ومتنظمي املناكشة
بجللسات امؼامة اخملصصة نسلراسة وامتصويت ػىل مرشوع كاهون املامية رمق  65.20نلس نة املامية
.2021
ا ألس ئةل امشفيية
 كرار رمق  2020/37/06بملوافلة ػىل جدول أأغامل جلسة ا ألس ئةل امشفيية ميوم
امثالاثء  24هوهرب  ،2020برئاسة اخلليفة ا ألول نلرئيس امس يد غبد امصمد كيوح ،وامس يد أأمحد
ثويزي أأمينا نلجلسة.
 أأشغال انلجان ازلامئة

 كرار رمق  2020/37/07بملوافلة ػىل ظلب جلنة املعاػات الإهتاجية ثنظمي هممة
اس تعالغية حول فوترة اس هتالك املاء وامكيربء ػىل مس توى لك من واكلت امتوزيع مبدن
امربط واملنيعرة وظنجة.
 كرار رمق  2020/37/08بتلكيف مديرية امترشيع بإػداد ثلرير حول املالحظات
املدىل هبا خالل اجامتع جلنة املامية وامتخعيط وامتمنية الاكتصادية يوم ارليس  26هوهرب 2020
مبناس بة مناكشة مرشوع املزياهية امفرغية جمللس املستشارين برمس س نة  ،2021وغرضو ػىل
الاجامتع امللبل نلمكتب.
امؼالكات اخلارجية
 كرار رمق  2020/37/09بملوافلة ػىل املشاركة يف أأشغال اجامتع انلجنة امتنفيذية
لحتاد جمامس ازلول ا ألغضاء مبنظمة امتؼاون الإساليم املزمع غلده يوم  07دجنرب  ،2020ػرب
ثلنية امتناظر املريئ.
 كرار رمق  2020/37/10بملوافلة ػىل املشاركة يف أأشغال اجامتع جلنة املضااي
املاهوهية وحلوق الإوسان امتابؼة نلجمؼية امربملاهية جمللس أأوروب املزمع غلده يوم  08دجنرب ،2020
ػرب ثلنية امتناظر املريئ.
شؤون اإدارية
 كرار رمق  2020/37/11بتأأجيل امنظر يف حمرض انلجان امثنائية متساوية ا ألغضاء
اإىل غاية الاجامتع امللبل نلمكتب.

كضااي نلمتابؼة

 وضؼية دراسة مشاريع وملرتحات املواهني املؼروضة ػىل اجمللس؛
 ثليمي امرشاكة مع واكةل املغرب امؼريب م ألهباء؛
 مواصةل ثلوية امؼالكات امثنائية مع املؤسسة امترشيؼية دليورية امفيتنام؛
 امتوكيع ػىل مذكرة ثفامه مع املؼيد امباكس تاين نلخدمات امربملاهية؛
 وضؼية مؼاشات امس يدات وامسادة أأغضاء اجمللس؛
 مباراة امتوظيف؛
 منظام اإدارة اجمللس.

