
  11/2019رمق قرارات اج�ع املك�ب 

�ریل  11امخل�س لیوم�ٔ2019  

  

رئ�س ا6لس  �رئاسةه ا2ٔس0بوعي اج�- 2019�ٔ�ریل 11امخل�س  مك�ب جملس املس)شار%ن یـوم عقد
  :، وحضور ا2ٔعضاء السادة شامش�ن الس0ید حكمي 

  

  اخللیفة الثاين Iلرئ�س؛  :      عبد إالالهاحللوطي

 اخللیفة اخلامس Iلرئ�س؛  :    عبد امحلید الصو%ري 

 حماسب ا6لس؛  :      عز اS%ن زQري 

  

  

  : ]ج�ع لك من السادة فX اعتذر عن حضور هذا

  ؛اخللیفة ا2ٔول Iلرئ�س  :      عبد الصمد ق[وح

س   اخللیفة الثالث Iلرئ�س؛   :      محید Qوسكو

  اخللیفة الرابع Iلرئ�س؛  :    عبد القادر سالمة 

  ؛6لسحماسب ا :     العريب احملريش

 حماسب ا6لس؛  :      عبد الوهاب بلفق[ه

  .�ٔمني ا6لس :      �ٔمحد تو%زي

  .�ٔمني ا6لس  :      �ٔمحد اخلریف

 

 

  

  

  
  



  

  القرارات الصادرة عن اج�ع املك�ب
 

  :شؤون تنظميیة
 .لزوال-ىل السا-ة الرابعة بعد ا 2019ٔ��ریل  u12لسة اف�تاح اSورة الربیعیة یوم امجلعة بعقد   1/11/2019رمققرار  ←

 

  : العالقة مع املؤسسات اSس0توریة
بعد موضوع انتداب عضو مك�ب uدید، بصفة ٔ�مني Iلمzلس، بدل الس0ید دمحم -دال xٕدراج   2/11/2019رمققرار  ←

 .عضویة ا6لس من طرف احملمكة اSس0توریة، مضن uدول ٔ�عامل ]ج�ع املق�لمن تث�[تتجریده 

من ٔ�uل نظام رضیيب �شلك " لس ]ق�صادي و]ج�عي والب�يئ حول موضوع تقر%ر ا�xٕ 6ا� 3/11/2019رمققرار  ←
 .-ىل الفرق وا6مو-ات" د-امة �ٔساس0یة لبناء ا�منوذج التمنوي اجلدید

  

  :ا2ٔس0ئ� الشفهیة 

مواعید uلسات ا2ٔس0ئ� الشفهیة ا2ٔس0بوعیة والشهریة املربجمة �الل دورة ٔ��ریل -ىل xملوافقة  4/11/2019رمققرار  ←
 .رئاس0هتا تويل، ومرشوع 2019

 
  :العالقات اخلارج[ة 

، عضو فریق العدا� والتمنیة، يف اج�ع مك�ب ن�[ل ]ندلويس-ىل مشاركة املس)شارxملوافقة   5/11/2019رمققرار  ←
�ریل  18و17یويم  القاهرةالربملان العريب ا¡ي س� عقد يف �ٔ2019. 

  
  :شؤون السادة املس)شار%ن 

احلج -ىل الفرق وا6مو-ات، بعد ختصیص ٔ�ربع  تªٔشرياتا�متثیل ال§س0يب يف توزیع حصص xع�د  6/11/2019رمققرار  ←
 .للك عضو من �ٔعضاء املك�ب تªٔشرية وا�دةتªٔشريات لفائدة املوظفني وحصة 

  
  :�ٔ¯شطة ٕاشعاعیة 

یة املقرر تنظميها جبهة بين مكو-د uدید لعقد الندوة املوضو-ات  2019ماي  03±رخي -ىل  xملوافقة  9/11/2019رمققرار  ←
 ".·منیة املناطق القرویة واحلبلیة"، حول خ یفرة -مالل

إالدارة xٕ-داد تقر%ر حول �دمات املب�ت، وعرضه -ىل ٔ�نظار املك�ب مضن نقطة يف بتلكیف  10/11/2019رمققرار  ←
 .uدول ٔ�عامل ]ج�ع املق�ل

  
  

  



 :خمتلفات 

 :ات ز«رة مقر جملس املس)شار%ن لفائدة-ىل طلب xملوافقة 11/11/2019رمققرار  ←
  

 .uربان �لیل uربان xلرxط مؤسسة •

�ریل 30 وذ½ یوماحلسن الثاين Sxار البیضاء  uامعة •�ٔ 2019. 

 .16/4/2019 وذ½ یوم الثال¾ءنویة وٕا-دادیة �ٔمحد بالفرجي ¿سال ¾ •
  

  Iلمتابعةقضا« 
  
  

  : اجللسة الشهریة
 
  .املتعلقة xلس0یاسة العامة هریةIلzلسة الش  احملاور املقرت�ة - 

   


