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        24242424محضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقم

        2010201020102010     أبريل  أبريل  أبريل  أبريل 19191919ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين 
نني  شارين يوم 	 تب جملس ا ثعقد  ملست بوعي بر2010 أبريل 19مك سادةسـ اج*عه األ يد هللا وحضور األعضاء ا يخ  تور محمد ا لئاسة ريس ا:لس ا9 ب شـ لك  :ئ

نعالل-                                         يفة األول للريس:    بمحمد فوزي  ئا  خلل

ييل-                                        ثاين للريس:   فضمحمد  يفة ا ئا ل  خلل

يل-                                        حماسب   :           شكعابد 

يد كوسكوس-                                        أمني :                           مح 

 

يوم امجلعة  سابق  ته عىل  حمرض 	ج*ع ا لبعد موا ل تصدره2010 أبريل 09فق بوع وا\ي  تب عىل برbمج معل اللجن ا9امئة خالل األ ت، اطلع ا سـ ية ملك يدا ن الزgرة ا مل

تدة من  نوية خالل الفرتة ا ية املرابطة mألقالمي ا سلحة ا ية لوحدات القوات ا نة اخلار سادة أعضاء  ملماليت يقوم هبا ا ب جل مل جل مللكل باب 2010 أبريل 23 إىل 19ج نك وكذا ا

نظام ا9اخيل : تعديل ا تعلقني   رشيع عىل دراسة مقرت~ القانونني ا لنة العدل وا ب مل ت يده عىل رضورة بلورة لجل تب تأ ياق جدد ا شارين، ويف هذا ا كلس ا سـ ملكت ل ملس

رشيع أو الرقابة أو موضوع إحاطة  تطوير أداء ا:لس سواء تعلق األمر مبجال ا ي�  تصورات ا تلف األفاكر وا نه  نظام من أجل  هذا ا تاكم�   gترؤ ب ل خم ي لل لكف ل تضمم

يق سواء  ية طارئة وجماالت ا سـا:لس علام  نواب أو احلكومةلتنبقض  .لمع جملس ا

يع املربطة mلعمل الربملاين ل�رس واقرتاح  تلف القضاg واملوا تلف مكوbت ا:لس قصد طرح  شاركة  نظمي يوم درايس  تفكري قامئ  تب أن ا تكام أفاد ا ض خم خم مب ت لل ملك

نظام ا9اخيل يات ا تعديالت اليت ميكن أن تدرج مضن  لبعد أشاكل ا تض  .مقل

ثال�ء ملبعدها وافق ا يوم ا ية  ئ� ا سة األ لتب عىل جدول أعامل  ل ه سـ لشفجل بد 2010 أبريل 20ك يد  ييل وا يد محمد  ثاين للريس ا يفة ا ها ا ع اليت سريأ سـ فض سـ ل لخلل ل ئ س

سة يد كوسكوس كأمني للج لا  .محل

توري رمق  تب عىل نص قرار ا:لس ا9 سـبعد ذ£ اطلع ا يجة 	قرتاع ا\ي أجري10/794ملك توبر 2 يوم نت القايض بإلغاء  تجديد ثلث جملس 2009ك أ ل 

يد جحوب الصخي  تخاب ا يفت احلوز وا\ي أعلن عىل إثره ا هة مراكش ° يدية  ناعة ا ثيل غرف ا بة املكونة من  نا ئة ا شارين يف نطاق ا سـا ن سـ تقل لص مم ل ي لت ن ل جبه خ ل سمل

شارين  .ملستعضوا مبجلس ا

يد الوزير األول وا\ي خيرب تب عىل مراس� ا لسـكام اطلع ا شاغر m:لس ا\ي ملك ية مللء املقعد ا بد هللا املظفار من احلركة ا يد  تدعاء ا m ل فهيا ا:لس ب ع سـ شعسـ لل

توري شغ¼ املرحوم أمحد ال«وي من الفريق ا9 سـاكن   .ي

ية  شارين يف أشغال ا شاركة وفد مبجلس ا بداية عىل تقرير عن  تب يف ا ية اطلع ا يد العالقات اخلار مجلععىل  ت م ل ملسصع ملك  لالحتاد الربملاين ا9ويل اليت انعقدت 122ج

 .2010 مارس إىل فاحت أبريل 27ببنانكوك من 

يام هبا للمملكة املغرية مابني  ييك ا يوخ ا تب mلزgرة اليت يعزتم ريس جملس ا ببعدها رحب ا سـ لقشـ ئ ملكملك ية 2010ن ماي وفاحت يويو 30ل مس وذ£ عىل إثر ا9عوة الر

يد ريس جم ها Ê ا ئاليت و Ëشارينلسـ  .ملستلس ا

ناين  نواب ا بل جملس ا نظم من  ياه يف الوطن العريب ودول اجلوار ا يني حول ا شاركة يف مؤمتر الربملا ية ا9عوة املوËة للمجلس  تب عىل  بكام وافق ا ل مل مل ن للم للب قتل ملك

تدة مابني  بريوت2010 ماي 15 و13ملموذ£ خالل الفرتة ا  .ب 
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ساد حول موضوع وعىل دعوة مماث� حلضور أشغال املؤمت يون عرب ضد ا نظمة برملا نوي الرابع  لفر ا ن مل تحدة ملاكحفة "لسـ ية األمم ا يل اتفا يني يف  ملدور الربملا تفع قن

ساد بريوت7يوم " لفا  .ب ماي 

يذية الحتاد جمالس ا9ول األع نة ا نايئ  يري موعد انعقاد 	ج*ع 	 بارية حول  نفوبعد أن اطلع عىل املذكرة اإل ث لتخ للج ت نظمة املؤمتر اإلساليم اليت سـتغ مضاء يف 

يام بزgرة معل للمملكة املغرية2010 ماي 10سـتعقد يوم  تاين  با يوخ ا يد ريس جملس ا يه دعوة إىل ا تب عىل تو ب، وافق ا سـ ل شـ لقسـ ئ ج كملك ل  .ل

تدى  شاركة يف أشغال ا ية ا9عوة  تب  نمن جانب أخر قرر ا للم ملب تل ية 2010ملك يا للرقابة املا ل لألËزة ا تلف "باملغارية حول موضوع  لعل يات  سؤو خمأدوار و ل م

يري العمويم تدخلني يف رقابة األداء ا سـا يقام mجلزائر مابني " لتمل ية 2010 أبريل 29 و27سـاليت  شاركة يف أشغال ا ية ا9عوة املوËة للمجلس  مجلع،وكذا  للم تلب

توسط من  يض ا بحر األ ية  ملالربملا ب لل يس بفر30 إىل 28ن  .نسابن أبريل اجلاري 

تعاون حول  ية وا شؤون اخلار شرتكة بني املغرب و	حتاد األورويب، وعىل مذكرة وزارة ا ية ا نة الربملا ي� الوفد األورويب يف ا تب عىل  لإثر ذ£ اطلع ا ل مل ن جللج شك تملك

ياك نح تأشرية ا9خول إىل  تعلقة رشوط  سطرة اجلديدة ا بلجا ب مل  .ممل

بق أن مضهنا ا سـوبلورة 	قرتاحات اليت  بة ل ية ا9وية وكذا تر يآت الربملا نظامت   و ا ية الفرق داخل ا يفة األول للريس حول  نعالل ا ييد فوزي  ل ن ه مل يل خلل ب كسـ ث لل مت ئ

شرتك ما  سم الهنايئ يف املوضوع، مع إماكية عقد اج*ع  سادة رؤساء الفرق  بل مع ا بوع ا تب عقد اج*ع خالل األ مورئاسة مجموعات الصداقة قرر ا ن للح ل ملقسـ ملك

ية تقاليل حلل إشاكية رئاسة مجموعة الصداقة املغرية الفر يس الفريق 	 يس فريق األصاé واملعارصة ور يفة األول للريس ور سـبني ا ب ل سـ نخلل ئ ئ  .   ئ

ية مضن حصة الف هام ا9بلوما ية املرأة يف ا ساب  بت فهيا بعدم ا سة الفريق 	شرتايك واليت طا يدة ر سـوردا عىل مراس� ا يل ت ل ي ملسـ ث متل ح شاركة ئ تب أن  مريق، أكد ا ملك

شاركة مضن  بار يف تقدمي مرحشهيا  سب مضن حصص الفريق وأن عىل الفريق أخذ هذا املعطى بعني 	 ية جيب أن  بلوما هام ا9 شارات يف ا ساء ا للما ت ت سـ ي ت عن حت س ملل مل

ية املعمول به بدأ ا توازن مابني الفرق وجتاوز  m بوفود ا:لس، وذ£ لعدم اإلخالل سم  .لنل

تلف مكوbت ا:لس من فرق وإدارة من فضاءات خاصة يف  متكني  ي�  تصورات ا تلف ا تب من جديد  توزيع ا:ايل للفرق، تدارس ا m تعلقة نقطة ا خما ل خم ل مل بل لكف ملك

تحاé وضع فر m تب سة الفريق 	شرتايك واليت أخربت فهيا ا يدة ر سـومالءمة للعمل، وذ£ عىل ضوء الرساé الواردة من ا ي ملكسـ ئ تب رهن إشارة اإلدارة ل ملكها  يق

شلك احلد األدىن للعمل يه الفريق  توفر  يلكون ما  عل  .ي

نواب للمقر اجلديد  شرتك مع جملس ا تغالل ا نة للحصول عىل ماكتب أو فضاءات جديدة سواء عرب 	 يارات ا تب لك ا لوعىل هذا األساس تدارس ا مل سـ ملمكخل ملك

سط مللخزنة العامة للمملكة أو اللجوء إىل  يريات اليت حدثت مؤخرا ي سابق أو إعادة توزيع ماكتب الفرق عىل ضوء ا ها يف ا ناية اليت اكن  تغرة إعادة كراء ا ل لب يشغلل

بة بعض الفرق  .كيعىل تر

ي شارين 	لكرتوين وا\ي عرف إدخال عدة  ية لواËة موقع جملس ا يغة الهنا تب عىل ا شؤون اإلدارية دامئا، وافق ا تغيف جمال ا ت ئ لص ملسل ية جوهرية متكن ملك تقنريات 

يات ناول املعلومات عرب قواعد  تصفحني من  معطا ت  .مل

تأمني وذ£ عىل ضوء بعض املقرتحات اجلديدة  .لبعد ذ£ قدم األمني العام للمجلس دراسة جديدة حول عرض ا

 

 

 

يغة املقرتحة واليت تقوم عىل بين ا تب عىل  لصوقد وافق ا ت  : ملك

ية •••• تا نات ا نصوص علهيا يف العقد احلايل مع إدخال ا نفس اخلدمات والضامbت ا تفاظ  تأمني عن املرض  عىل أساس 	 يةإحداث عقد  تا نات ا نصوص علهيا يف العقد احلايل مع إدخال ا نفس اخلدمات والضامbت ا تفاظ  تأمني عن املرض  عىل أساس 	 يةإحداث عقد  تا نات ا نصوص علهيا يف العقد احلايل مع إدخال ا نفس اخلدمات والضامbت ا تفاظ  تأمني عن املرض  عىل أساس 	 يةإحداث عقد  تا نات ا نصوص علهيا يف العقد احلايل مع إدخال ا نفس اخلدمات والضامbت ا تفاظ  تأمني عن املرض  عىل أساس 	 لإحداث عقد  ل س مل ب للل ل س مل ب للل ل س مل ب للل ل س مل ب يلل يح يح يح     ::::للللتحتحتحتحح
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نظارات من  •••• تعويض عىل إطار ا نظارات من رفع سقف ا تعويض عىل إطار ا نظارات من رفع سقف ا تعويض عىل إطار ا نظارات من رفع سقف ا تعويض عىل إطار ا لرفع سقف ا لل لل لل      درمه درمه درمه درمه2000.002000.002000.002000.00 إىل  إىل  إىل  إىل 1000.001000.001000.001000.00ل

ناء من  •••• بة لأل m نان تقومي األ تفادة  ناء من رفع سن 	 بة لأل m نان تقومي األ تفادة  ناء من رفع سن 	 بة لأل m نان تقومي األ تفادة  ناء من رفع سن 	 بة لأل m نان تقومي األ تفادة  برفع سن 	 سـ سـ ل بسـ سـ سـ ل بسـ سـ سـ ل بسـ سـ سـ ل نة16161616 إىل  إىل  إىل  إىل 12121212للللننننسـ نة  نة  نة      ....سـسـسـسـ 

ية) ) ) ) األزواجاألزواجاألزواجاألزواج((((كني األشخاص كني األشخاص كني األشخاص كني األشخاص متمتمتمت •••• ية ويس بصفة  تفادة من هذا العقد بصفة أسا ية أخرى،من 	 ية  توفرين عىل  يةا ية ويس بصفة  تفادة من هذا العقد بصفة أسا ية أخرى،من 	 ية  توفرين عىل  يةا ية ويس بصفة  تفادة من هذا العقد بصفة أسا ية أخرى،من 	 ية  توفرين عىل  يةا ية ويس بصفة  تفادة من هذا العقد بصفة أسا ية أخرى،من 	 ية  توفرين عىل  يلا سـ سـ حص تغط يلمل سـ سـ حص تغط يلمل سـ سـ حص تغط يلمل سـ سـ حص تغط تتتتمكمكمكمكمل     ....لللل

بار  •••• بار ا بار ا بار ا تفادة مهنا يف اخلارج%%%%    150150150150ععععتتتتا ية اليت متت 	 ية واجلرا تعويض عىل اخلدمات ا يه يف جدول اخلدمات، كقاعدة  نصوص  سقف ا تفادة مهنا يف اخلارجمن ا ية اليت متت 	 ية واجلرا تعويض عىل اخلدمات ا يه يف جدول اخلدمات، كقاعدة  نصوص  سقف ا تفادة مهنا يف اخلارجمن ا ية اليت متت 	 ية واجلرا تعويض عىل اخلدمات ا يه يف جدول اخلدمات، كقاعدة  نصوص  سقف ا تفادة مهنا يف اخلارجمن ا ية اليت متت 	 ية واجلرا تعويض عىل اخلدمات ا يه يف جدول اخلدمات، كقاعدة  نصوص  سقف ا سـمن ا ب لل عل مل سـل ب لل عل مل سـل ب لل عل مل سـل ب لل عل مل ححححل     . . . . لطلطلطلط

سادة ا •••• سادة امتكني ا سادة امتكني ا سادة امتكني ا ململململمتكني ا ندوق لللل يق مع ا ندوق راط جديدة، وذ£  يق مع ا ندوق راط جديدة، وذ£  يق مع ا ندوق راط جديدة، وذ£  يق مع ا بات اخنخنخنخنراط جديدة، وذ£  تقدمي  بات اراط دون احلاجة  تقدمي  بات اراط دون احلاجة  تقدمي  بات اراط دون احلاجة  تقدمي  ية من 	خنخنخنخنراط دون احلاجة  تقاعد بصفة تلقا ية من 	الني عىل ا تقاعد بصفة تلقا ية من 	الني عىل ا تقاعد بصفة تلقا ية من 	الني عىل ا تقاعد بصفة تلقا لصشارين اشارين اشارين اشارين احملحملحملحملالني عىل ا سـ طل ل ئ ل لصت سـ طل ل ئ ل لصت سـ طل ل ئ ل لصت سـ طل ل ئ ل ببببتتتتننننت سسسس
تأمني تقاعد وا تأمنيالوطين  تقاعد وا تأمنيالوطين  تقاعد وا تأمنيالوطين  تقاعد وا لالوطين  للل للل للل     ....لل

ييل عىل أساس سقف إضايف قدره  •••• تأمني الصحي ا ييل عىل أساس سقف إضايف قدره إحداث عقد  تأمني الصحي ا ييل عىل أساس سقف إضايف قدره إحداث عقد  تأمني الصحي ا ييل عىل أساس سقف إضايف قدره إحداث عقد  تأمني الصحي ا تمكمكمكمكإحداث عقد  تلل تلل تلل نة0000000000001000100010001000,,,,00.00.00.00.لللللل نة درمه للك فرد وللك مرض يف ا نة درمه للك فرد وللك مرض يف ا نة درمه للك فرد وللك مرض يف ا     ....للللسـسـسـسـ درمه للك فرد وللك مرض يف ا

تحقاق قدره تفعتفعتفعتفعيل العقدين يل العقدين يل العقدين يل العقدين  •••• m تحقاق قدره m تحقاق قدره m تحقاق قدره mنرب %%%%    4444سـسـسـسـ هر د نرب اية  هر د نرب اية  هر د نرب اية  هر د شارين، إىل غغغغاية  سادة ا تعويضات ا ية  ت� اإلجام شارين، إىل  من ا سادة ا تعويضات ا ية  ت� اإلجام شارين، إىل  من ا سادة ا تعويضات ا ية  ت� اإلجام شارين، إىل  من ا سادة ا تعويضات ا ية  ت� اإلجام ج من ا ش جلك ش جلك ش جلك ش تلك ل ل تل ل ل تل ل ل تل ل ل ند     ، عىل، عىل، عىل، عىل2013201320132013ململململسسسسل ند  مراجعة العقد  ند  مراجعة العقد  ند  مراجعة العقد  ععععأن تأن تأن تأن تمتمتمتمت مراجعة العقد 
تارخيخيخيخي تارهذا ا تارهذا ا تارهذا ا     ....للللهذا ا

بات اجل شارين عىل ا سادة ا بوع الطالع ا تداء من هذا األ ية ا سـورشح مضامني هذه العقدة تقرر عقد لقاءات مع الفرق الربملا ت ل سـ ب ن ملكتل نة يف هذه سمل ملتضمديدة ا

 .العقدة

بب اخلالف احلاصل  سابق  ها العام ا شارين واليت توقفت أشغال  ية ملوظفي إدارة جملس ا ية األعامل 	ج* ية  تب و تام تدارس ا سويف ا مجع بملك لس ت ع مجع ضع ملخل

تصويت ية بعض املوظفني  للحول أ  .هل

ثاين للريس واألمني العام للمج يفة ا تب للخ ئوقد فوض ا لملك هم، يف أجل أقصاه ل باب أمام املوظفني قصد جتديد اخنرا تح ا طلس أمر ا9عوة إىل عقد امجلع العام مع  لف

ها 15 سرية  يالك ا ية يف ا ية ا يق ا يات جديدة هتدف إىل  ية  نظام األسايس  ل يوما مع تضمني ا ب ملحتق ه س يل تض للجمع لل نمق لث  .لمت
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       قرارات مكتب مجلس المستشارين    قرارات مكتب مجلس المستشارين    قرارات مكتب مجلس المستشارين    قرارات مكتب مجلس المستشارين 

        24242424في اجتماعه رقم في اجتماعه رقم في اجتماعه رقم في اجتماعه رقم 

                                                                                                                                                                                                                    19191919////04040404////2010201020102010        

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات    مضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذ    الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع    رقم القراررقم القراررقم القراررقم القرار

01/24/201001/24/201001/24/201001/24/2010    
ثال�ء * يوم ا ية  ئ� ا ثال�ء سة األ يوم ا ية  ئ� ا ثال�ء سة األ يوم ا ية  ئ� ا ثال�ء سة األ يوم ا ية  ئ� ا لسة األ ل ه سـ لجل ل ه سـ لجل ل ه سـ لجل ل ه سـ     20202020للللشفشفشفشفجل

    2010201020102010أبريلأبريلأبريلأبريل
ثاين  يفة ا ها ا سة ،اليت سريأ تب عىل جدول أعامل ا لوافق ا خلل سجلل ملك

سةئللر يد كوسكوس كأمني للج يد  ييل وا يد محمد  ليس ا مح سـ فض لسـ     .ل
 

02/24/201002/24/201002/24/201002/24/2010    

يــــةةةة**** يات اخلار يات اخلار يات اخلار ات اخلار  ججججالعالقالعالقالعالقالعالقــــ
ييك للمغرب يف - يوخ ا سـ زgرة ريس جملس ا ملكشـ ل ئ

 .2010ن ماي وفاحت يويو 30الفرتة  ما بني 

 
يب mلزgرة-  حالرت

 

03/24/201003/24/201003/24/201003/24/2010    

شاركة يف - يني "للمدعوة موËة للمجلس  نمؤمتر الربملا
ياه يف الوطن العريب واجلوار  نظم من " ملحول ا ملا

ناين وذ£ خالل الفرتة ما  نواب ا ببل جملس ا للل ق
نواب 2010 ماي 15و 13بني بىن جملس ا ل يف  م

ناين  .للبا

 
شاركة-  ملاملوافقة عىل ا

 

04/24/201004/24/201004/24/201004/24/2010    

شاركة يف أشغال املؤمتر - للم دعوة موËة للمجلس 
يون ع نظمة برملا نوي الرابع  نا مل ساد لسـ لفرب ضد ا

يق  يل  يني يف  بحول موضوع دور الربملا تفع " تطن
ساد تحدة ملاكحفة ا ية األمم ا لفاتفا مل ، وذ£ برعاية "ق

ناين، بريوت  نواب ا بمن ريس جملس ا للل  ماي 7ئ
2010.  

 
 
شاركة-  ملاملوافقة عىل ا

 

05/24/201005/24/201005/24/201005/24/2010    

يري موعد انعقاد اج*ع - بارية حول  تغ مذكرة إ خ
توح  نايئ  للا مفت ث يذية الحتاد جمالس ا9ول سـ لتنفنة ا ج

توى  نظمة املؤمتر اإلساليم، عىل  مسـاألعضاء يف  م
يل:" رؤساء الربملاbت حول : ئحتذير إلرسا

ترض mسالم  نات جديدة يف القدس  لتو سـ ط مسـ
بول ". العاملي  .2010 ماي 10سطنا

 
 
شاركة-  ملاملوافقة عىل ا

 

06/24/201006/24/201006/24/201006/24/2010    

ي- يه ريس ا:لس دعوة إىل ا لسـ تو ئ ئد ريس ج
يام بزgرة معل إىل  تاين  با يوخ ا للقجملس ا سـ ل كشـ ل

 .املغرب

 
يب 9mعوة-  حالرت

 

07/24/201007/24/201007/24/201007/24/2010    

تدى - شاركة  يف أشغال ا ن دعوة   2010ملللم
ية املغارية،حول موضوع  يا للرقابة املا بلألËزة ا ل لعل

تدخلني يف رقابة " تلف ا يات  سؤو ملأدوار و خم ل م
يري العمويم ، اجلزائر "ربأفاكر وجتا-للتسـاألداء 

تدة مابني    .2010 أبريل 29 و 27ملمخالل  الفرتة ا

 
شاركة-  ملاملوافقة عىل ا
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08/24/201008/24/201008/24/201008/24/2010    

ية - شاركة يف أشغال ا مجلع دعوة موËة للمجلس  للم
توسط من  يض ا بحر األ ية  ملالربملا ب لل  30 إىل 28ن

يس فرسا نة  نأبريل اجلاري مبد  .ني

 
شاركة-  ملاملوافقة عىل ا

 

09090909////24242424////2012012012010000    

    
    
بة ورئاسة مجموعات الصداقة****     بة ورئاسة مجموعات الصداقةتر بة ورئاسة مجموعات الصداقةتر بة ورئاسة مجموعات الصداقةتر  ككككييييتر

بلورة  سادة رؤساء الفرق  بل مع ا بوع ا لعقد اج*ع خالل األ ل ملقسـ
يفة األول للريس محمد  يد ا بق وأن تقدم هبا ا ئ	قرتاحات اليت  خلل سـ لسـ
سم الهنايئ يف املوضوع،مع إماكية عقد اج*ع  نعالل و  نفوزي  للح ب

يفة األول للريس  ئشرتك ما بني ا خلل يس فريق األصاé واملعارصة م ئور
تقاليل حلل إشاكية رئاسة مجموعة الصداقة املغرية  بوالفريق 	 ل سـ

ية  .نسـالفر

 

10/24/201010/24/201010/24/201010/24/2010    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    شؤون إداريشؤون إداريشؤون إداريشؤون إداريــــةةةة****
تأمني---- يغة اجلديدة   تأمنيا يغة اجلديدة   تأمنيا يغة اجلديدة   تأمنيا يغة اجلديدة   للا لللص لللص لللص     لص

يغة املقرتحة واليت تقوم عىل بين ا تب عىل  لصوافق ا ت  :ملك
تأمني عن املرض  عىل أساس- نفس للإحداث عقد  تفاظ  ب 	 ح

نصوص علهيا يف العقد احلايل مع إدخال  ملاخلدمات والضامbت ا
ية تا نات ا لا ل يس  :لتح

نظارات من -  تعويض عىل إطار ا لرفع سقف ا  إىل 1000.00ل
  درمه2000.00

ناء من - بة لأل m نان تقومي األ تفادة  برفع سن 	 سـ سـ ل  16 إىل 12لنسـ
 .سـنة

توفرين) األزواج(متكني األشخاص - ية أخرى،من ملا ية  حص عىل  تغط
ية ية ويس بصفة  تفادة من هذا العقد بصفة أسا يل	 سـ تمكسـ  .ل

بار - يه يف جدول اخلدمات، % 150عتا نصوص  سقف ا علمن ا مل ل
تفادة  ية اليت متت 	 ية واجلرا تعويض عىل اخلدمات ا سـكقاعدة  ب حلل لط

 . مهنا يف اخلارج
تقاعد - شارين احملالني عىل ا سادة ا لمتكني ا ت ية من ملسل ئبصفة تلقا

يق  بات اخنراط جديدة، وذ£  تقدمي  سـ	خنراط دون احلاجة  طل بتنل
تأمني تقاعد وا ندوق الوطين  لمع ا لل  .لص

 
ييل عىل أساس سقف إضايف قدره ---- تأمني الصحي ا ييل عىل أساس سقف إضايف قدره إحداث عقد  تأمني الصحي ا ييل عىل أساس سقف إضايف قدره إحداث عقد  تأمني الصحي ا ييل عىل أساس سقف إضايف قدره إحداث عقد  تأمني الصحي ا تمكمكمكمكإحداث عقد  تلل تلل تلل لللللل

نة0000000000001000100010001000,,,,00.00.00.00. نة درمه للك فرد وللك مرض يف ا نة درمه للك فرد وللك مرض يف ا نة درمه للك فرد وللك مرض يف ا     ....للللسـسـسـسـ درمه للك فرد وللك مرض يف ا
تحقاق قدره - m سـيل العقدين ت�% 4تفع تعويضات لك من ا ية  ل اإلجام ل

نرب  هر د شارين، إىل غاية  سادة ا جا ش ت أن تمت مراجعة  ، عىل2013ملسل
تارخي ند هذا ا لالعقد   .ع

 

11/24/201011/24/201011/24/201011/24/2010    

ية ملوظظظظفي إدارة في إدارة في إدارة في إدارة ---- ية األعامل 	ج* ية  ية ملوو ية األعامل 	ج* ية  ية ملوو ية األعامل 	ج* ية  ية ملوو ية األعامل 	ج* ية  عو عع عع عع مجمجمجمجع ضعضعضعضع
شارين شارينجملس ا شارينجملس ا شارينجملس ا     ململململسسسستتتتجملس ا

ثاين للريس واألمني العام للمجلس أمر ا9عوة - يفة ا تب للخ ئفوض ا لملك ل
هم إىل عقد امجل باب أمام املوظفني قصد جتديد اخنرا تح ا طع العام مع  لف

ية 15وذ£ يف أجل أقصاه  نظام األسايس  للجمع يوما مع تضمني ا ل
سرية  يالك ا ية يف ا ية ا يق ا مليات جديدة هتدف إىل  ه س يل لتض بمق نحتق لث لمت

 .لها 

 

 
 


