
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاجامت كرارات

 16/7103 مكتب جموس املستشاٍرن رمق

ل 03االجيني مَوم   2017 أ بًر
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 16/7103رمق كرارات اجامتع املكتب 

ل 03االجيني  مَوم  2017 أ بًر

 

ل 03االجيني مكتب جموس املستشاٍرن ًـوم  غلد امس َد غبد احلكمي بن شٌلش اجامتػا برئاسة  2017 أ بًر

  وحضور امسادة : ، رئُس جموس املستشاٍرن

          

 نورئُس؛ اخلوَفة ال ول  :         غبد امصمد كِوح               

 اخلوَفة امثاين نورئُس؛ : احلووظيغبد الاالٍ                             

 اخلوَفة امثامث نورئُس؛ :         محَد كوسكوس             

 :       اخلوَفة امرابع نورئُس؛     غبد املادر سالمة                  

 حماسب اجملوس؛ :  امؼريب حملريش                          

زي                            أ مني اجملوس؛         :         أ محد ثٍو

                         

 فامي اغتذر غن احلضور لك من امسادة : 

 اخلوَفة اخلامس نورئُس؛      :        انئةل مِة امتازي                       

 حماسب اجملوس؛  :                   رش َد امليَاري        

اب بوفلَِ                        حماسب اجملوس ؛      :    غبد امُو

 أ مني اجملوس؛      :             محمد ػدال                     

فأ                         أ مني اجملوس.        :                 محد اخلًر
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 املرارات امصادرة غن اجامتع املكتبأ وال: 

   ل  05ال ربؼاء ًوم بتحدًد  10/01/7103كرار رمق ػىل امساػة اخلامسة واميصف  7103أ بًر

 متلدمي رئُس احلكومة نوربانمج احلكويم بني جمويس امربملان شكرةةامل ؼمومِة امجوسة نو مكوػدمساء 

  ؛مبلر جموس اميواب
 

   س ياد  17/01/7103كرار رمق اميظر نوس َد رئُس جموس املستشاٍرن متحدًد مواغَد بإ

 جوسات مٌاكشة امربانمج احلكويم بمتًس َق مع احلكومة وجموس اميواب؛

 

   مزتوًد االإدارة بربط االثصال بمليدوبَة امسامِة نوتخعَط بتلكَف  10/01/7103كرار رمق

ة  مفائدة  '' دائريت" اجناز ثعبَق مؼوومايت من أ جل اجملوس بالإحصائَات واملؼعَات امرضوًر

 ؛امسادة أ غضاء اجملوس ًتضمن مؼعَات ثفصَوَة حول دوائرمه احملوَة

 

  حداث  10/01/7103رمق  كرار  ( Régie des dépenses) أ مَة متدبري شساػة اميفلاتبإ

 مع اختصاصخارج أ رض اموظن، داخل و متغعَة اميفلات غري املتوكؼة مبياس بة املِام امرمسَة 

 ؛حسب لك حاةل ػىل حدة بختاذ املرار بشأ هنا مكتب اجملوس

 

   مدٍر املوارد امبرشًة بتوزًع امفضاء يف املوحلة امتابؼة بتلكَف  11/01/7103كرار رمق

رشاف اخلوَفة امثامث نورئُس وبتًس َق مع ال مني امؼام نومجوس ولك من مدٍر  نومجوس حتت اإ

جناز ثلٍرر يف املوضوع وال هظمة املؼووماثَة ومدٍر امؼالكات اخلارجِة وامتواصل االإسكراثَجَة  ؛مع اإ

 

   جموس كتب امتيظميي مل  لرارما متؼدًلاههنائَة  ػىل امصَغةبملوافلة  12/01/7103كرار رمق

 ؛ثؼَني مدراء امفرق امربملاهَة حولاملستشاٍرن 

 

   سكراثَجَة ؼرضب 13/01/7103كرار رمق خملعط ب امبرشًة نومجوس مرفوكة ثدبري املوارد اإ

 امتيفِذي خالل الاجامتع امللبل ملكتب اجملوس؛

   ػداد االإدارةبتلكَف   14/01/7103كرار رمق املسؤومَات جبمَع امفرق ثلٍرر حول وضؼَة  بإ

شارهتا. ن اإ  بجملوس وظبَؼة املوارد امبرشًة املوضوػة ُر
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 اثهَا: كضااي نومتابؼة

 امؼالكات اخلارجِة :

امفًرق الاشكرايك نوس َد محمد رحيان غضوا مبجموػة امصداكة بني جموس املستشاٍرن  اهتداب -

 وبرملان مجِورًة كوت دًفوار.

ة رابعة جمامس امش َوخ واجملامس املٌلجةل اهتداب -   امفًرق الاشكرايك نوس َد مومود امسلوكع مؼضًو

فًرلِا وامؼامل امؼريب  .بدال من امس َد أ بو بكر أ غبَد يف اإ

ىل  70رئُس هجة ماويل جبمِورًة امش ًَل مبالدان خالل امفكرة املمتدة من  مرشوع برانمج زايرة - اإ

ل  75  .7103أ بًر

الاحتاد ال ورويب اميت ستٌؼلد  -امثامٌة نوجية امربملاهَة املشكرةة املغرب  مرشوع برانمج ادلورة -

ىل  03مبلر امربملان املغريب خالل امفكرة املمتدة من   .7103ل أ بًر 05اإ
 

 ال وشعة االإشؼاغَة نومجوس: 

نومكتب هبذا يف أ فق بوورة موكف  املرةز ادلويل نووساظة وامتحكميمذكرة رشاةة مع  مرشوع -

 .اخلصوص

 

خبار:اثمثا:   مالإ

 ؼالكة مع املؤسسات ادلس تورًة:ام
 

 املتؼولني ػىل امتوايل ب:  17/،03و 03/10صدور كراٍرن غن احملمكة ادلس تورًة حتت ػدد  -    
د - موجودٍ يف حاةل امتيايف اثر ثؼٌََُ  امس َد محمد ال هصاري من صفة غضو مبجوس املستشاٍرن جتًر

بشغور امللؼد اذلي اكن ٌشغهل فَِ، مع دغوة املكرحش اذلي ورد امترصحي ، و غضوا بحملمكة ادلس تورًة

، ثعبَلا خر مٌتخب من هفس امالحئة مشغل امللؼد امشاغرأ  ة يف الحئة امكرش َح املؼيَة بؼد امسَ مبارش 

 ؛من املاهون امتيظميي املتؼوق مبجوس املستشاٍرن 50مللتضَات املادة 

 

بشغور امللاػد اميت اكن ٌشغوِا امسادة سؼد ادلٍن امؼامثين وغبد املادر اغٌلرة وغٍزز امربح  امترصحي -

ًتمي وحلسن ادلاودي ومصعفى اخلوفي ومحمد جنَب بومَف  وراش َد امعاميب امؼومي ومحمد ال غرج ومحمد

ة اموايف امليتخبني مبجوس اميواب، بؼد ثؼَُهنم أ غضاء يف احلكومة. مع  وامس َداتن مبارةة بوغَدة وىُز

الحئة مشغل  يف لكخر مٌتخب أ  ة يف الحئة امكرش َح املؼيَة بؼد دغوة املكرحش اذلي ورد امسَ مبارش 

 اميواب.من املاهون امتيظميي املتؼوق مبجوس  51لا مللتضَات املادة ، ثعبَةػد امشاغر ااملل


