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   الوكتب رقن عحضز اجتواه

   ًوًبز  فاتح االثٌييليوم 
 

برئاسة ادلكتور محمد امش يخ بيد هللا رئيس  و األس بوغيجامتػا 0202 هوهرب فاحت الاجينيًوم  مكتب جملس املستشارينغلد 

 : اجمللس وحضور األغضاء امسادة

 نلرئيس اخلليفة األول :  فوزي بيؼالل   

 اخلليفة امثامث نلرئيس :  حلسن بيجديكن

 اخلليفة امرابع نلرئيس :  دبدااامش يخ امحدو 

 اخلليفة اخلامس نلرئيس :  غبد امرحامن أشن

 حماسب :  عيػادل املؼ

 حماسب اجمللس :   شكيلاػابد 

 حماسب اجمللس :  غبد املاكل أفرايط

 أمني اجمللس : أمحد حايج               

 أمني اجمللس :  محيد كوسكوس

أحال املكتب ػىل جلية املامية  0202أكتوبر  02ميوم الاجيني  10املطادكة ػىل مرشوع حمرض اجامتع املكتب رمق  بؼد

املتؼلق برشكة امتضامن ورشكة  3..2اذلي ًليض بتغيري وتمتمي املاهون رمق  01.02ن جدًد، وىو املرشوع رمق ومرشوع كاه

 .امتوضية امبس يعة ورشكة امتوضية ابألسيم وامرشاكت ذات املسؤومية احملدودة ورشكة احملاضة

 

رين بوضع وإحاةل مجموػة من اظلع ػىل مراسةل امس يد رئيس جملس اميواب واميت خيرب فهيا جملس املستشا كام

 .ملرتحات املواهني غن مكتب جملس اميواب

 

أن اظلع ػىل برانمج أغامل انلجن وػىل ملرص ألشغاميا ذالل األس بوع امليرصم، ضادق ػىل جدول أغامل  وبؼد

دبدا وامس يد أمحد اميت سريأسيا اخلليفة امرابع نلرئيس امس يد امش يخ أمحدو ا 0202هوهرب  20جلسة األس ئةل امشفيية ميوم 

 .حايج كأمني نلجلسة

 

جمال امؼالكات اخلارجية، كرر املكتب ثوجيو دغوة مرئيس جملس امش يوخ امباكس تاين مزايرة املغرب ذالل بداًة  يف

 .امس ية املادمة كطد ثؼزيز ػالكات امتؼاون امربملاين بني املؤسس تني امترشًؼيتني



 24 اجتماع المكتب                                                                                                      مجلس المستشارين

 

 3 

ستشارين حيث أظلع ػىل هص مراسةل امس يد اموزير األول واميت خيرب اهتلل املكتب حملور شؤون امسادة امل  بؼدىا

ق ثعبيق مسعرة امتؼوًظ . فهيا مبلء امللاػد امشاغرة مبجلس املستشارين برمس امييئة اميادبة ملمثيل املأجورين غن ظًر

 :وًتؼلق األمر ابمسادة 

 أمحد بيعلحة -

 غن الحئة الاحتاد املغريب نلشغل   محمد رسدي -

 غن الحئة الاحتاد امؼام ادلميلراظي نلشغامني  مي بومنرغبد امكر -

 

ق امتحامف الاشرتايك،  كام اظلع ػىل هص مراسةل املستشار امس يد فاروق شيري واميت أػلن فهيا غن اس تلامتو من فًر

 .وكد كرر املكتب بأن ثتىل املراسلتان يف أول جلسة معومية

 

ة اظلع امس يد امرئيس امسادة أغضاء املكتب ػىل الاثطاالت األذرية اميت أجراىا مع لك من  يف جمال امشؤون اإلداًر

املامية كطد إػادة اميظر يف كمية الاغامتدات املامية جمللس املستشارين برمس امس ية املامية  امس يد اموزير األول وامس يد وزير

اجيات احلليلية متدبري خمتلف مرافق اجمللس وذكل ػىل ضوء برانمج امؼمل املسعر من واميت مل ثأذذ بؼني الاغتبار احل 0200

وكد أكد امس يد امرئيس أن امس يد اموزير األول أبدى ثفيام كبريا اجتاه اوشغاالت اجمللس ووػد بأن ًمت ثدارك . ظرف املكتب

 .يحىذه اموضؼية ابمشلك اذلي ميكن اجمللس من حتليق وبلورة برانجمو اإلضال

 

ذكل كدم امس يد األمني امؼام نلمجلس غرضا غن وضؼية امتجيزيات امسمؼية امبرصًة مبجلس املستشارين وظرق  بؼد

لة  ثدبريىا ذاضة وأن امؼلدة اميت تربط اجمللس مع امرشكة املفوضة أرشفت ػىل الاىهتاء مما حيمت ػىل اجمللس امتفكري يف ظًر

دم امس يد األمني امؼام امؼدًد من اخليارات امتلنية واملاهوهية متدبري ىذا اجملال مبا ميكن وكد ك. جدًدة متدبري ىذا املرفق اميام

 .اجمللس من اس تغالل ىذه امتجيزيات ابمشلك املعلوب مع مراػاة املكفة املامية نلتدبري املفوض

 

مسؤومية الاس تغالل ػرب وافق املكتب مبدئيا ػىل ثغيري منط الاس تغالل وذكل بتحمل إدارة جملس املستشارين وكد 

ة من ظرف مكتب ندلراسات اخملتص يف جمال ا مسمؼي امبرصي نلليام هبذه إبرام غلد مع بؼظ امتلنيني ومبواكبة ثلنية وإداًر

وثلدمي ذالضة دراس هتم نلمكتب يف اجامتػاثو  امسادة احملاس بون احلسم يف اجلواهب املامية ميذه امؼملية ػىل أن ًتوىل امليمة،

 .ةامالحل

 

 .واذلي ًؼدىا كسم اإلػالم( إشارة)ذكل اظلع املكتب ػىل مواد امؼدد امثاين من ادلورًة اميت ًطدرىا اجمللس  بؼد

 

كرر املكتب بأن ثطدر ىذه ادلورًة مرثني يف امشير ػىل أن تكون ميا انفذة ػىل املستشارين وػىل أغضاء  وكد

 .احلكومة

 

منحة غيد األحضى اميت دأبت إدارة جملس املستشارين ختطيطيا س يواي جاهب آدر كرر املكتب امرفع من كمية  من

 .ملوظفي اجمللس
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 10القزاراث الوتخذة في اجتواع الوكتب رقن 

  0202  ًوًبز فاتح االثٌييليوم 

 مالحظات مضمون املرار عاملوضو  رمق املرار

 هوهرب  20املوافلة ػىل جدول أغامل جلسة ًوم امثالاثء  - األس ئةل امشفيية 20/10/0202

 أمحدو ادبدا: رئاسة اجللسة  -

 أمحد حايج: أماهة اجللسة  -

 

كرار بدغوة رئيس جملس امش يوخ امباكس تاين مزايرة  امؼالكات اخلارجية 20/10/0202

 املغرب

 

 كرار بتحمل مسؤومية ثدبري املعاع من ظرف اجمللس - امسمؼي امبرصي 20/10/0202

 .كرار بإبرام غلد مع بؼظ امتلنيني -

كرار ابهتداب أحد ماكثب ادلراسات اخملتطة كطد  -

 .متابؼة منط الاس تغالل اجلدًد

 

 .كرار ابمرفع من كمية منحة غيد األحضى شؤون املوظفني 21/10/0202

 

 

 


