قراراث اجتماع املكتب رقم 2020/38
ليىم إلاثنين 07دجنبر 2020

علد مكخب مجلظ املطدشارٍن ًىم إلاثىين 07دجنبر  2020احخماعا عن بعد ،برئاصت
رئيط املجلط الضيد عبدالحكيم بن عماظ ،ومشاركت ألاعضاء الضادة:
-

عبد الصمد قيىح  :الخليفت ألاول للرئيط؛
عبدإلاله الحلىطي  :الخليفت
حميد كىصكىش  :الخليفت الثالث للرئيط؛
عبد الحميد الصىيري  :الخليفت الخامط للرئيط؛
 :محاصب املجلط.
العربياملحرش ي

الثاني للرئيط؛

فيما اعخذر عن املشاركت في هذا الاحخماع ،الضادة:
-

عبد القادر صالمت :
عبدالىهاب بلفقيه :
عس الدين زكري :
أحمد جىيسي  :أمين املجلط؛
أحمد الخريف  :أمين املجلط؛
إدريط الراض ي  :أمين املجلط.

الخليفت الرابع للرئيط
محاصب املجلط؛
محاصب املجلط؛

القراراث الصادرة عن اجتماع املكتب

 قرار رقم 2020/38/03بالدعىة بلى علد هدوة الزئضاء ًىم الثالثاء  08دحىبر
 2020على الطاعت العاشزة ضباحا ،لمواضلت مىاكشت وضعُت معاشاث ؤعضاء
مجلظ املطدشارٍن ،ومىاكشت مىهجُت علد الجلطاث الشهزٍت املخعللت
بالطُاضت العامت.
العالقت مع املؤصضاث الدصتىريت
قرار رقم  2020/38/01باإلعالن عن جىضل املجلظ بزؤي املجلظ الاكخطادي
 45.18املخعلم بدىظُم مهىت
والاحخماعي والبُئي حىل مشزوع كاهىن ركم
العامالث والعاملين الاحخماعُين ،مىضىع بحالت من مجلظ املطدشارٍن ،
وحعمُمه على الفزق واملجمىعت البرملاهُت.
التغريع
قرار رقم  2020/38/02بعقدحلطتعامتً ،ىم الثالثاء  15دحىبر 2020
مباشزة بعد حطت ألاضئلت الشفهُت ،بزئاضت الخلُفت الزابع للزئِظ الطُد عبد
اللادر ضالمت ،للدراضت والخطىٍذ علىالىطىص الدشزَعُت الجاهشة .وٍخعلم
ألامز بالىطىص الخالُت:
 مشزوع كاهىن ركم ً 65.19ىافم بمىحبه على الاجفاكُت بخطىص الخعاون في املجالالعطكزي والخلني بين حكىمت اململكت املغزبُت وحكىمت اململكت ألاردهُت الهاشمُت ،املىكعت
بعمان في ً 20ىلُى 2019؛
 مشزوع كاهىن ركم ً 75.19ىافم بمىحبه على الاجفاكُت مخعددة ألاطزاف لخىفُذ إلاحزاءاثاملخعللت باالجفاكُاث الضزٍبُت لخفادي جأكل الىعاء الضزٍبي وهلل ألارباح ،املعخمدة ببارَظ
في  24هىفمبر  2016والتي وكعذ عليها اململكت املغزبُت في ً 25ىهُى 2019؛

-

-

-

مشزوع كاهىن ركم ً 09.20ىافم بمىحبه على املعاهدة املاضطت لىكالت ألادوٍت ألافزٍلُت،
املعخمدة بإدٌظ ؤبابا (بثُىبُا)في  11فبراًز 2019؛
مشزوع كاهىن ركم ً 11.20ىافم بمىحبه على الاجفاق بشإن الخعاون الخجاري والاكخطادي
والخلني والعلمي والثلافي بين حكىمت اململكت املغزبُت وحكىمت جزكماوطخان ،املىكع بعشم آباد
في  23ضبخمبر 2019؛
مشزوع كاهىن ركم ً 14.20ىافم بمىحبه على اجفاكُت حطلُم املجزمين بين اململكت املغزبُت
واملجز ،املىكعت بمزاكش في  21ؤكخىبز 2019؛
مشزوع كاهىن ركم ً 15.20ىافم بمىحبه على الاجفاكُت بشإن هلل ألاشخاص املحكىم عليهم
بين حكىمت اململكت املغزبُت وحكىمت املجز ،املىكعت بمزاكش في  21ؤكخىبز 2019؛
مشزوع كاهىن ركم ً 33.20ىافم بمىحبه على الاجفاكُت بين اململكت املغزبُت والُابان لخفادي
الاسدواج الضزٍبي في مُدان الضزائب على الدخل ومىع التهزب والغش الضزٍبُين ،املىكعت
بالزباط في ً 8ىاًز 2020؛
مشزوع كاهىن ركم ً 34.20ىافم بمىحبه على الاجفاق بين اململكت املغزبُت والُابان حىل
حشجُع وحماًت الاضدثمار ،املىكع بالزباط في ً 8ىاًز 2020؛
مشزوع كاهىن ركم ً 37.20ىافم بمىحبه على الاجفاق املاضظ لشزاكت بين اململكت املغزبُت
واململكت املخحدة لبرًطاهُا العظمى وبًزلىدا الشمالُت ،املىكع بلىدن في  26ؤكخىبز .2019

ألاصئلت الغفهيت
قرار رقم  2020/38/04باملىافقت على حدول ؤعمال حلطت ألاضئلت الشفهُت
لُىم الثالثاء  08دحىبر  ،2020بزئاضت الخلُفت الثالث للزئِظ الطُد
حمُدكىضكىص ،والطُد ؤحمد جىٍشي ؤمُىا للجلطت.
عؤون إداريت
قرار رقم  2020/38/05بتأجيل الىظزفي جلزٍز اللجان الثىائُت مدطاوٍت
ألاعضاء ،بلى غاًت الاحخماع امللبل للمكخب ،على ؤن جخم مىافاة ؤعضاء املكخب
بالخلزٍز مكخىبا كبل الاحخماع.

 قرار رقم  2020/38/06بتأجيل الىظزفي جلزٍز لجىت إلاشزاف على اخخباراث
الخعُين في مىاضب املطاولُت ،بلى غاًت الاحخماع امللبل للمكخب ،على ؤن جخم
مىافاة ؤعضاء املكخب بالخلزٍز مكخىبا كبل الاحخماع.
قرار رقم  2020/38/07باملىافقت على حعُين الطُدة حمُلت الخدالوي رئِطت
ملطلحت الفزٍم الدضخىري الدًملزاطي الاحخماعي.

قضايا للمتابعت
 وضعُت دراضت مشارَع وملترحاث اللىاهين املعزوضت على املجلظ؛
 جلُُم الشزاكت مع وكالت املغزب العزبي لألهباء؛
 مىاضلت جلىٍت العالكاث الثىائُت مع املاضطتالدشزَعُت لجمهىرٍت الفُدىام؛
 الخىكُع على مذكزة جفاهم مع املعهد الباكطخاوي للخدماث البرملاهُت؛
 وضعُت معاشاث الطُداث والطادة ؤعضاء املجلظ؛
 ميزاهُت املجلظ؛
 مباراة الخىظُف؛
 مىظام بدارة املجلظ.

