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ليوع اإلثليع19ع أجيوبع2020ع

غلد مكذب جملس املسدشارين يوم الإزنني  19أكخوبر  2020اجامتػا ،غن بؼد ،برئاسة رئيس
اجمللس امس يد غبد احلكمي بن شامش ،ومشاركة الغضاء امسادة:
-

غبد الإله احللوظي  :اخلليفة امثاين نلرئيس؛
محيد كوسكوس  :اخلليفة امثامر نلرئيس؛
غبد املادر سالمة  :اخلليفة امرابع نلرئيس؛
غبد امحليد امصويري  :اخلليفة اخلامس نلرئيس؛
 :حماسب اجمللس؛
امؼريب احملريش
حماسب اجمللس ؛
غبد اموىاب بلفليو :
حماسب اجمللس ؛
غز ادلين زكري :
أمحد ثويزي  :أمني اجمللس؛
اإدريس امرايض  :أمني اجمللس.

فامي اغخذر غن املشاركة يف ىذا الاجامتع ،امسادة:
 غبد امصمد كيوح  :اخلليفة الول نلرئيس؛ -أمحد اخلريف  :أمني اجمللس.

املرارات امصادرة غن الاجامتع

 كرار رمق  2020/31/01ابهخداب امس يد أمحد ثويزي أمينا نلجلسة امؼامة املشرتكة جملليس
امربملان يوم الزنني  19أكخوبر  2020ػىل امساػة امسادسة مساء مخلدمي مرشوع كاهون املامية نلس نة املامية
.2021
 امدرشيع
 كرار رمق  2020/31/02بؼلد جلسة ػامة جرشيؼية يوم امثالاثء  20أكخوبر  2020مبارشة
بؼد حصة الس ئةل امشفيية ،برئاسة اخليفة اخلامس نلرئيس امس يد غبد املادر سالمة وامس يد أمحد ثويزي
يف الماهة ،ندلراسة وامخصويت ػىل مرشوغي املاهوهني اجلاىزين امخاميني:
 مرشوع كاهون رمق  42.18يخؼلق مبراكبة ثصدير واس خرياد امسلع ذات الاس خؼامل املزدوج،
املدين وامؼسكري ،واخلدمات املخصةل هبا؛
 مرشوع كاهون رمق  08.19يليض بخغيري وحمتمي املاهون رمق  38.12املخؼلق ابمنظام السايس
مغرف امخجارة وامصناػة واخلدمات.
 كرار رمق  2020/31/03بدغوة هدوة امرؤساء اإىل الاجامتع يوم امثالاثء  20أكخوبر 2020
ػىل امساػة امؼارشة صباحا مرتثيب أشغال اجللسة امؼامة امدرشيؼية.
 الس ئةل امشفيية
 كرار رمق  2020/31/04ابملوافلة ػىل جدول أغامل جلسة الس ئةل امشفيية ميوم امثالاثء 20
أكخوبر  2020ػىل امساػة امثامثة بؼد امزوال ،برئاسة امس يد غبد الإله احللوظي ،اخلليفة امثاين نلرئيس،
وامس يد أمحد ثويزي يف أماهة اجللسة.
 امؼالكات اخلارجية

 كرار رمق  2020/31/05ابملشاركة يف أشغال ادلورة امس نوية نلجمؼية امربملاهية ملنظمة حلف
شامل الظليس ػرب ثلنية امخناظر املريئ خالل امفرتة املمخدة من  20اإىل  23هوهرب .2020
 شؤون اإدارية
 كرار رمق  2020/31/06ابختاذ امخدابري الإدارية امالزمة لس خكامل جتيزي كاػة امرئاسة وكاػة
غاكشة وكاػة امندوات ابموسائل امخلنية امرضورية نلخواصل غن بؼد.
 كرار رمق  2020/31/07ابملوافلة ػىل خمعط ثؼويض املوارد امبرشية بؼد ثنليحو وفق
مالحظات امس يد امرئيس وامسادة أغضاء املكذب بشأن امخخصصات املعلوبة.
 كرار رمق  2020/31/08ابغامتد اجلدوةل امزمنية لإجراء مباراة ثوظيف موارد برشية جديدة،
حتت إارشاف مكذب اجمللس ،مع املوافلة ػىل الاس خؼاهة مبكذب خربة لإجراء معلية امفرز الويل نلملفات.
 امرشااكت
 كرار رمق  2020/31/09ابإحاةل ادلراس خني امواردثني ػىل اجمللس من دلن مؤسسة
وس متنسرت ندلميلراظية ،ػىل امفرق واجملموػة امربملاهية.

 كضااي نلمخابؼة
 وضؼية دراسة مشاريع وملرتحات املواهني املؼروضة ػىل اجمللس؛
 امخدابري اموكائية والاحرتازية ابجمللس.

