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        محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب 

        2009200920092009 دجنبر دجنبر دجنبر دجنبر14141414 ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين10101010رقمرقمرقمرقم
  

رئيس الس سة برئاه األسبوعي  اجتماع2009 دجنرب 14 االثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم 

  :وحضور األعضاء السادة الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا 

  اخلليفة األول للرئيس  :      فوزي بنعالل

  اخلليفة الثاين للرئيس  :      حممد فضيلي

 اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :    شيخ أمحدو ادبدا

  اخلليفة اخلامس  :    عبد الرمحان أشن

  حماسب  :      اشكايلد عاب

  حماسب  :    عبد املالك أفرياط

  أمني  :    محيد كوسكوس

  أمني  :      أمحد حاجي

  أمني  :    عبد اللطيف أبدوح

  

يف بداية االجتماع أخرب السيد الرئيس أعضاء املكتب بالنتائج األوىل التصاالته ومشاوراته خبصوص تطوير 

حيث أكد أنه توصل مع . نقل بالطائرة والفندقة والتغذيةبعض اخلدمات املقدمة للسادة املستشارين من قبيل ال

اإلدارة العامة لشركة اخلطوط امللكية إىل اتفاق مبدئي يقضي بأن يتوىل جملس املستشارين تأدية الثلني من قيمة 

ن تذكرة الرحالت الداخلية من وإىل الداخلة، العيون، أكادير، الناظور ووجدة، على أن يتوىل السادة املستشارو

  .دفع الثلث فقط من مثن التذكرة

كما أوضح كذلك أنه تقرر فتح مطعم الس خالل شهر يناير املقبل ليقدم وجبات مدعمة بالنسبة للسادة 

 ملواجهة مصاريف الدعم، كما هو الشأن 500.000املستشارين وكذا املوظفني مع ختصيص غالف مايل مببلغ 

مع بعض الفنادق ذات األربع جنوم من أجل إيواء السادة املستشارين الذين بالنسبة ال اإليواء حيث مت االتفاق 

يقطنون خارج الرباط وذلك بأمثان جد منخفضة، حيث سيكون على املستشارين أن يؤدي ثلث مثن الغرفة على 

 درهم كاحتياطي ملواجهة 800.000أن يسدد الس ثلثي املبلغ املتبقي، مع ختصيص غالف مايل آخر بقيمة 

  .مصاريف الدعم
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ومن أجل متابعة هذه امللفات الثالث تقرر تكوين جلينة عن املكتب تضم نائبا للرئيس وحماسبا للمجلس 

  .باإلضافة إىل األمني العام للمجلس

على صعيد آخر أثار السيد الرئيس رسالة وزير العدل املوجهة لرئاسة الس خبصوص الوثائق اليت اعتمدت 

التقصي يف موضوع الصندوق الوطين للضمان االجتماعي إلحالتها على قاضي التحقيق للنظر عليها جلنة البحث و

  .يف امللفات املعروضة عليه واليت م بعض املسؤولني السابقني يف هذا الصندوق

وقد فتح نقاش موسع حول املوضوع، حيث رأي البعض أن جلنة التحقيق قد انتهت فعليا بصدور تقريرها 

اليت يف حوزة الس ماهي إال جمرد نسخ من املمكن لقاضي التحقيق احلصول على مثيالا بكل وأن الوثائق 

فيما ذهب البعض اآلخر إىل اعتبار أن هذه الوثائق تعد مكملة الستجالء احلقيقة ورفع اللبس عن الكثري . سهولة

  .من األشياء

اد نسخ منها وبعثها إىل السيد الوزير األول وقد ارتأى املكتب يف األخري أن يتم جتميع هذه الوثائق وإعد

  . ليحيلها بدوره على وزير العدل

 على مستوى 2010بعد ذلك تدارس املكتب خمتلف التصورات املمكنة لدراسة مشروع القانون املايل لسنة 

، ويف 2009نرب  دج17اجللسات العامة، أخذا بعني االعتبار املدة القانونية لالنتهاء من دراسته واليت توافق يوم 

 دجنرب 17 دجنرب وتنتهي يوم اخلميس 16هذا اإلطار قرر بأن تنطلق أوىل جلسات مناقشة املشروع يوم األربعاء 

  :وفق الربنامج التايل 

  

  

   :2009 دجنرب 16األربعاء 

   اجللسة العمومية ملناقشة مشروع القانون املايل-

   تقرير اللجنة- 

  

  تدخالت رؤساء الفرق واموعات - 

  ) دقيقة50(تدخل فريق األصالة واملعاصرة     * 

  ) دقيقة45(تدخل الفريق االستقاليل     * 

  ) دقيقة40(تدخل الفريق احلركي     * 

  ) دقيقة40(تدخل فريق التجمع الوطين لألحرار     * 

  ) دقيقة35(تدخل الفريق االشتراكي     * 

  ) دقيقة35( الدستوري تدخل الفريق    * 

  

  اشرة  صباحاعلى الساعة الع

  

  10.15إىل 10.00

  

  

  11.05إىل 10.15

  11.50 إىل 11.05

  12.30 إىل 11.50

  13.10 إىل 12.30

  13.45 إىل 13.10

  14.20إىل 13.45
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  ) دقيقة25(فريق التحالف االشتراكي   *   

  ) دقيقة25(الفريق الفيدرايل     * 

  ) دقيقة20(جمموعة االحتاد املغريب للشغل     * 

  ) دقيقة15(جمموعة االحتاد الوطين للشغل     * 

  ) دقيقة15(جمموعة احلركة الدميقراطية االجتماعية     * 

  

  14.45 إىل 14.20

  15.10 إىل 14.45

  15.30 إىل 15.10

  15.45 إىل 15.30

  16.00 إىل 15.45

  
  التوقيت  املوضوع

  

   :2009 دجنرب 17اخلميس 

   رد الوزير -

  التصويت على اجلزء األول من امليزانية*   

  مناقشة امليزانيات الفرعية  * 

  تقدمي التدخالت مكتوبة   *  

  .التصويت على اجلزء الثاين من امليزانية وعلى املشروع برمته  * 

  تفسري التصويت  * 

  

  

  ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

  10.30 إىل 10.00

  12.30إىل 10.30

  

  13.00 إىل 12.30

  14.00 إىل 13.00

  

  14.30 إىل 14.00

  

  
  

 والذي 2009 دجنرب 15خبصوص األسئلة الشفهية، صادق املكتب على جدول أعمال جلسة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 

 يتضمن سؤاال واحدا عن كل فريق مع عدم إدراج طلبات اإلحاطة إلفساح اال أمام اللجن ملواصلة مناقشتها على مشاريع

  .وسريأس هذه اجللسة اخلليفة اخلامس للرئيس السيد أمحدو أدبدا والسيد عبد اللطيف أبدوح كأمني للجلسة. امليزانيات القطاعية

ويف هذا اإلطار، وبغية ضبط جلسات األسئلة مت تكليف السادة األمناء بالسهر على إعداد جداول األعمال والبت يف 

  . منصوص عليها يف النظام الداخلياحترام األسئلة لشروط اآلنية كما هي
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        مشاريع القرارات المتخذة خالل اجتماع المكتبمشاريع القرارات المتخذة خالل اجتماع المكتبمشاريع القرارات المتخذة خالل اجتماع المكتبمشاريع القرارات المتخذة خالل اجتماع المكتب

        2009 دجنبر دجنبر دجنبر دجنبر14 ليوم االثنين  ليوم االثنين  ليوم االثنين  ليوم االثنين 10 رقم رقم رقم رقم

  

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        القرارالقرارالقرارالقرار        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع        الرقمالرقمالرقمالرقم
  شؤون السادة املستشارين  09/29

  دعم أمثنة تذاكر الطائرة  * 

  دعم الوجبات الغذائية  * 

  دعم أمثنة الفنادق  * 

ة عن املكتب تضم نائبا للرئيس وحماسبا  تكوين جلين-

الس باإلضافة إىل األمني العام للمجلس للسهر على 

تطبيق اإلجراءات واالقتراحات اليت تقدم ا السيد 

  .الرئيس

  

إحالة الوثائق اليت اعتمدت عليها جلنة البحث   09/30

والتقصي يف موضوع الصندوق الوطين للضمان 

  لاالجتماعي على وزير العد

قرار بإحالة هذه الوثائق على الوزير األول مع إخبار 

  .وزير العدل مبآل امللف
  

قرار بعقد جلستني عموميتني يومي األربعاء واخلميس   دراسة مشروع القانون املايل  09/31

   17 و 16

  .للمصادقة على مشروع القانون املايل

  

داد جدول أعمال جلسة قرار بتكليف السادة األمناء بإع  األسئلة الشفهية  09/32

  .األسئلة والبت يف احترام شروط اآلنية
  

  

        


