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 27/2020قراراث اجخماع املكخب رقم 

 2020ًوليوز 20ليوم إلاثىين 

 

 الخليفتاحتماعا بشئاست 2020ًوليوز 20علذ مكتب مجلس املستشاسين ًوم إلاثنين 

: الضادةحضوس ، وقيوح الصمد عبد الضيد للرئيط  ألاو 

  للرئيط؛الثاويالخليفت    : الحلوطي عبدإلااله -

 الخليفت الثالث للرئيط؛: حميد كوصكوش     -

 الخليفت الرابع للرئيط؛: عبد القادر صالمت    -

 الخليفت الخامط للرئيط؛: عبد الحميد الصويري     -

 محاصب املجلط؛ :    املحرش ي العربي -

 ؛املجلط محاصب: عس الدًن زكري     -

 .أمين املجلط: إدريط الراض ي     -

 

 :الضادةاعتزس عن حضوس هزا الاحتماع، فيما 

 ؛املجلط محاصب   : عبدالوهاب بلفقيه -

 ؛أمين املجلط: أحمد جويسي     -

 .أمين املجلط: أحمد الخريف     -

 

 

 



  2020 ًوليوز 20 ًوم الاثىين القراراث الصادرة عن اجخماع املكخب

 الدغريع

  حلست عامت، بشئاست الخليفت الشابع للشئيس  بعقد 01/27/2020قرار رقم

السيذ عبذ اللادس سالمت والسيذ ادسيس الشاض ي في أماهت الجلست للذساست 

 2020 ًوليوز 23ًوم الخميط والتصويت على النصوص التششيعيت الجاهضة 

 .بعذالضوالالرابعت علىالساعت

  صئلت الغفهيت

 افقت  02/27/2020رقم قرار ألاسئلت الشفهيت أعمال حلستعلى حذول باملو

بعذ الضوال، بشئاست الثالثت على الساعت 2020ًوليوز 21ليوم الثالثاء الشهشيت

 . في أماهت الجلستادسيس الشاض يوالسيذ سئيساملجلس السيذ 

 عؤألان جىظيميت

  حلست عامت الختتام الذوسة الجاسيت ًوم الخميس بعقد03/27/2020قرار رقم 

 .، مباششة بعذ الجلست التششيعيت2020 ًوليوص 23

  حلست عامت ملناكشت عشض السيذ الشئيس  ببرمجت 04/27/2020قرار رقم

، 2018حول أعمال املحاكم املاليت بشسم سنت ألاول للمجلس ألاعلى للحساباث 

 .سيم مع مجلس النوابن، بتخالل شهش أكتوبش امللبل

 عؤألان إداريت

  20على جلشيش مجلس املحاسبت بتاسيخ  باملصادقت 05/27/2020قرار رقم 

 .2020ًوليوص 

  افقت 06/27/2020قرار رقم على محضش احتماعاث اللجان املتساويت  باملو

. ألاعضاء



 على 2020 ًوليوز 21ألاقد اصخأهفذ أعغاو اجخماع املكخب ًوم الثالثاء 

الضاعت الثاهيت بعد السألااو، برئاصت رئيط املجلط الضيد عبد الحكيم بن 

 :عماظ، ألاحضور الضادة

 الخليفت  ألاو للرئيط؛: عبد الصمد قيوح    -

  للرئيط؛الثاويالخليفت    : الحلوطي عبدإلااله -

 الخليفت الثالث للرئيط؛: حميد كوصكوش     -

 .الخليفت الخامط للرئيط: عبد الحميد الصويري     -

 

 2020 ًوليوز 21 ًوم الثالثاء القراراث الصادرة عن اجخماع املكخب

 عؤألان إداريت

  افقت 07/27/2020قرار رقم على إدماج املوظفين الزًن كضوا ما ال ًلل  باملو

 . شهشا في وضعيت إلالحاق لذى املجلس24عن 

  البث في جوصيف مهام املستشاسين العامين إلى  بئرجاء 08/27/2020قرار رقم

 .2020غاًت شهش شتنبر 

  عن عغور أربعت مىاصب للمضدغارين  باإلعالن09/27/2020قرار رقم 

 .العامين

  عن فتح باب الترشيح الذاخلي لشغل  باإلعالن 10/27/2020قرار رقم

خالل  (، ألاكسام واملصالحاملستشاسون العامون )مناصب املسؤوليت الشاغشة 

ألاسبوع الجاسي،على أن ججشى الاختباساث راث الصلت خالل ألاسبوع ألاول من 

 .2020شهش شتنبر 

   الىائب الثالث للرئيطحعدًل بطلب من 



 

 

 قضاًا للمخابعت

 وضعيت دساست مشاسيع وملترحاث اللواهين املعشوضت على املجلس؛ 

  الشسالت الجوابيت للسيذ سئيس لجنت التعليم والشؤون الثلافيت والاحتماعيت

 ؛حول وضعيت ملترحاث ومشاسيع اللواهين املحالت على اللجنت

 ظشوف عمل املجلس من خالل حياصة بناًت حذًذةجحسين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


