
  14/2019قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2019ٔ!�ریل 29لیوم االثنني 

  

الس4ید �رئاسة رئ8س ا7لس ا6ٔس4بوعي  ج
1ها 2019ٔ!�ریل29مك�ب جملس املس*شار'ن یـوم االثنني عقد
  :، وحضور ا6ٔعضاء السادة حكمي �ن شامش

  

  اخللیفة ا6ٔول Lلرئ8س؛  :      عبد الصمد قHوح
  اخللیفة الثاين Lلرئ8س؛  :      عبد إالالهاحللوطي

  اخللیفة الثالث Lلرئ8س؛  :      محید Wوسكوس
  اخللیفة الرابع Lلرئ8س؛  :    عبد القادر سالمة 

 اخللیفة اخلامس Lلرئ8س؛  :    عبد امحلید الصو'ري 
  حماسب ا7لس؛ :     العريب احملريش

  حماسب ا7لس؛  :      عبد الوهاب بلفقHه
 !ٔمني ا7لس؛  :      !ٔمحد اخلریف
  .!ٔمني ا7لس :      !ٔمحد تو'زي

  

  

  :ن حضور هذا mج
ع فk اعتذر ع

 .حماسب ا7لس  :    الس4ید عز اo'ن زWري 
 

 

  

  

    



  القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب

  
 

  : املرWب السمعي البرصي
بتضمینه لقرار 1zٕادة صیاxة دفرت التحمالت املتعلق بتtدید  13/2019مبراجعة حمرضmج
عرمق 2019/ 01/14قرار رمق  ←

 .ق القوانني وا6ٔنظمة اجلاري هبا العملالعتاد السمعي البرصي وف

حماید يف ما �دث �الل  يف ٕاجراء حتقHق،خبربة املؤسسات احلكومHة املتخصصةzالس4تعانة  02/14/2019قرار رمق  ←
 .يف ارتباط zلبث التلفزي 2019یل ٔ!�ر  23جمر�ت �لسة ا6ٔس4ئ� الشفهیة  لیوم الثال�ء 

املرWب  و� ا�تصة zٕال1داد وإالرشاف 1ىل لك العملیات املرتبطة بتtدیدمؤسسات اoبتلكیف  03/14/2019قرار رمق  ←
 .Lلمtلس السمعیالبرصي

  

  
  :شؤون تنظميیة 

�لسة �اصة النت�اب عضو الفریق اoس4توري اoميقراطي mج
عي یوم الثال�ء بربجمة  2019/ 04/14  رمققرار   ←
 .، م�ارشة بعد �لسة ا6ٔس4ئ� الشفهیة2019مایو  07

1ىل السا1ة  2019!ٔ�ریل  30الثال�ء رؤساء الفرق ٕاىل اج
ع طارئ، یوم zس4تد1اء  2019/ 05/14  قرار رمق ←
 .من ٔ!�ل اختاذ القرار املالمئ ¥ش¤ٔن دراسة مرشوع النظام اoا�يل Lلمtلس احلادیة عرش صبا�ا،

ملزيانیةلٕالخ�اربت¤ٔجHل ٕایفاد من مراس� ٕاىل رئ8س اLلجنة امللكفة بفحص رصف ابتوجHه  2019/ 06/14  قرار رمق ←
، ٕاىل xایة اطالع املك�ب 1ىل تقر'ر 2018ینوب عن املك�ب لتقدمي توضی°ات ¥ش¤ٔن رصف مزيانیة ا7لس �رمس س4نة 

 .إالدارة يف املوضوع
 

 

 :تقHمي الس4یاسات العمومHة 

امللكفة مبناقشة وتقHمي  ٕالىعقد اج
ع النت�اب هیالك اLلجنة املوضو1اتیةozعوة  2019/ 07/14  قرار رمق ←
 .1ىل السا1ة احلادیة عرش صبا�ا 2019مایو  07یوم الثال�ء mسرتاتیجیة الوطنیة Lلامء، 

 
 

  :ا6ٔس4ئ� الشفهیة 

 ،2019!ٔ�ریل  30الثال�ء 1ىل �دول ٔ!عامل �لسة ا6ٔس4ئ� الشفهیة لیوم  zملوافقة 2019/ 08/14  قرار رمق ←
 .س4ید عبد إالالهاحللوطي والس4ید ٔ!محد اخلریف ٔ!مHنا Lلtلسة�رئاسة اخللیفة الثاين Lلرئ8س ال 

  
  
  



  :خمتلفات 

 :1ىل طلبات ز�رة مقر جملس املس*شار'ن، لفائدة zملوافقة  11/14/2019قرار رمق  ←

 ؛س4بانیة zلرzطاملدرسة االٕ  •

 .�نویة القدس برباكن •
  

  .mج
ع املق�ل مضن �دول ٔ!عامل النقط اليت مل یمت التداول فهيا1zٕادة �رجمة  12/14/2019قرار رمق  ←
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


