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 17/2020قرارات اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  ماي   13  األربعاء 

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،    2020ماي    13  ال ربعاءعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ، وحضور ال عضاء برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش

 للرئيس؛ ال ول  اخلليفة   :    عبد الصمد قيوح  -

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :    عبد الإله احللوطي  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  -

 ؛ اخلليفة الرابع للرئيس  :    سالمة عبد القادر   -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :                                عبد امحليد ا  -

 لس؛ حماسب اجمل  :    عبد الوهاب بلفقيه  -

 أ مني اجمللس؛  :     أ محد اخلريف  -

 . أ مني اجمللس  :     أ محد تويزي  -

 

 : السادة اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 اجمللس؛  حماسب  :     العريب احملرش  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :              عز ادلين زكري  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :              اإ
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 ع  جامت القرارات الصادرة عن الا 

 

     طلب الس يد رئيس احلكومة عقد اجامتع مشرتك عىل  ابملوافقة    17/2020/ 01قرار رمق

الفصل   ل حاكم  طبقا  لالس امتع    68للبملان،  ادلس تور،  احلجر  اإ من  تدبري  بتطورات  تتعلق  بياانت  ىل 

 .ماي 20الصحي ما بعد 

     رمق اجل   عىل   ابملوافقة   02/17/2020قرار  تأ جيل  احلكومة  رئيس  الس يد  لسة طلب 

 . 2020ماي  19عقدها يوم الثالاثء  مقرراابلس ياسة العامة، اليت اكن  الشهرية حول ال س ئةل املتعلقة

     رمق اخلليفة  بتلكيف    03/17/2020قرار   رشاف  اإ حتت  الس يد    الرابع الإدارة،  للرئيس 

القادر عداد،  سالمة  عبد  املسطالتصوي معلية    لضبط  تصور  ابإ الناحية  من  بعد  عن  الإلكرتوين  رية  ت 

   قنية. والت 

     جراء حتويل مايل عىل مس توى مزيانية الاستامثر  ابملوافقة    2020/ 04/17قرار رمق عىل اإ

اخملصص   السطر  اخملصص    املكتب   وأ اثث  عتاد  لرشاءمن  السطر  ىل  املعلوميايت    وتركيب   لرشاءاإ العتاد 

والبجميات    اللوازم  اقتناءمن أ جل اقتناء العتاد الرضوري وتغطية مصاريف    درمه،  650000بقمية    والبامج 

 الالزمة لتأ مني معلية التصويت الإلكرتوين عن بعد وتيسري اعامتده عىل مس توى معل اللجان ادلامئة. 

     تقليص ل   جملس احملاس بة  التصور املقرتح من طرف   عىل   ملوافقة اب   2020/ 05/17رمق  قرار

س   ،ماليني درمه  10الرصيد املتاح مضن مزيانية اجمللس مبا قدره   طار مالمئة  ما من اجمللس  هااإ   الزتاماته يف اإ

ىل تقوية مناعة ومصود بالدان يف مواهجة تداعيات   املالية   أ زمة مبا يتوافق مع الاسرتاتيجية الوطنية الهادفة اإ

 . كوروان

 

 

 

 

 

   ص عدد خا   / 600العدد  - النشرة الداخلية  
 

 مجلس المستشارين 
 


