
 
 

 
 

 

 

 

 

قراراث اجتماع 

 03/2021مكتب مجلط املضتغارين رقم 

 2021يناير25ليىم إلاثنين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 03/2021قراراث اجتماع املكتبرقم

 2021يناير25إلاثنينليىم 

 

ً ًوم  رئيط برئاصت  اجخماعا عً بعد، 2021يناير25إلازىينعقد مكخب مجلع املظدشاٍز

: الضادةومشازكت ألاعضاء عبدالحكيمبن عماظ،الضيد املجلط 

 الخليفت ألاول للرئيط؛: عبد الصمد قيىح     -

  للرئيط؛الثانيالخليفت    : عبدإلاله الحلىطي -

 ؛الخليفت الثالث للرئيط: حميد كىصكىش     -

 الخليفت الخامط للرئيط؛: عبد الحميد الصىيري     -

 ؛محاصب املجلط :    العربياملحرش ي -

 ؛محاصباملجلط   : عبدالىهاب بلفقيه -

 .أمين املجلط    : جىيسي أحمد  -

 

 

 :الضادةاعخرز عً املشازكت في هرا الاجخماع، فيما 

 الخليفت الرابع للرئيط؛: عبد القادر صالمت     -

 ؛محاصباملجلط: عس الدين زكري     -

 ؛أمين املجلط    : الخريفأحمد  -

 .أمين املجلط: إدريط الراض ي     -

 

 



 
 

 

القراراث الصادرة عن اجتماع املكتب 

 

 عؤون جنظيميت

  كموعد الخخخام 2021 فبراًس 10 أو ًوم 9 ًوم  بتحديد01/03/2021قرار رقم 

ت، على أن ٌعسض املوضوع على هدوة السؤطاء للدشاوز  جم الاجفاق على )الدوزة الجاٍز

، على اخخخام 2021 ًىاًس 26مظخوى هدوة السؤطاء في اجخماعها املىعقد ًوم الثالزاء 

 (.2021 فبراًس 9الدوزة ًوم 

  على مشسوع جحُين بسوجوكول الخعاون بين  باملصادقت 02/03/2021قرار رقم

غُت، على أن ًخم الخوقُع على  ً واملعهد امللكي للثقافت ألاماَش مجلع املظدشاٍز

 . على الظاعت الحادًت عشس صباحا2021 فبراًس 2البروجوكول املحين ًوم الثالزاء 

 الخيظُق مع مجلع الىواب في شأن الاجفاق على باطخئىاف 03/03/2021قراررقم

محاوز مىاقشت عسض الظُد السئِع ألاول للمجلع ألاعلى للحظاباث حول أعمال 

 .2018املحاكم املالُت بسطم طىت 

 التغريع

  مباشسة 2021 ًىاًس 26 جلظت عامت، ًوم الثالزاء بعقد 04/03/2021قرار رقم 

 بسئاطت الخلُفت الثالث للسئِع الظُد حمُد بعد حصت ألاطئلت الشفهُت،

صي في أماهت الجلظت، ذ على مشسوع كوطكوض والظُد أحمد جٍو  للدزاطت والخصٍو

 15.18ومشسوع قاهون زقم  ًخعلق بالخلور الىاجم عً الظفً 69.18قاهون زقم 

ل الخعاووي  .ًخعلق بالخمٍو

  2021 ًىاًس 26 ًوم الثالزاء هدوةالسؤطاءئلى عقد بالدعىة 05/03/2021قرار رقم 

 لترجِب أشغال الجلظت العامت املخصصت على الظاعت الحادًت عشس صباحا

عُت الجاهصة ذ على الىصوص الدشَس  .للدزاطت والخصٍو



 
 

 

مراقبتعمل الحكىمت 

  لُوم على جدول أعمال جلظتألاطئلت الشفهُتباملىافقت06/03/2021قرار رقم

 الثالثبسئاطت الخلُفت ،  على الظاعت الثالثت بعد الصوال2021 ًىاًس 26الثالزاء 

أمُىا للجلظتحمُدكوطكوضللسئِع الظُد  ٍص  . والظُد أحمد جٍو

 جقييم الضياصاث العمىميت

  ت ملىاقشت وجقُُم الاطتراجُجُت بعقد07/03/2021قرار رقم  الجلظت العامت الظىٍو

ت، على أن جخم موافاة أعضاء  الوطىُت للماء ًوم اخخخام الدوزة البرملاهُت الجاٍز

س املجموعت املوضوعاجُت أطبوعا على ألاقل قبل موعد  املجلع بيسخ مً جقٍس

 09جم الاجفاق على مظخوى هدوة السؤطاء على جحدًد ًوم الثالزاء )الجلظت العامت 

 (. على الظاعت الحادًت عشس صباحا كموعد لعقد الجلظت الظىوٍت2021فبراًس 

  املجلع الاقخصادي والاجخماعي والبُئي مً أجل بمراصلت08/03/2021قرار رقم 

ض عً فقدان الشغل وطسق ئعادة جىظُمها "ئعداد دزاطت حول  مىظومت الخعٍو

لها  دعما ألشغال املجموعت "وآلُاث جوطُع الاطخفادة منها والصُغ املمكىت لخمٍو

 .املوضوعاجُت املكلفت باصالح الخغطُت الاجخماعُت

  املجلع ألاعلى للحظاباث قصد ئعداد دزاطت  بمراصلت 09/03/2021قرار رقم

طسق وآلُاث جوطُع الخغطُت الاجخماعُت، على صعُد الخقاعد، على جمُع "حول 

دعما ألشغال املجموعت املوضوعاجُت "فئاث املجخمع وصُغ الخموٍل ذاث الصلت

 .املكلفت باصالح الخغطُت الاجخماعُت

  في املجموعت املوضوعاجُت املكلفت املىخدبينألاعضاء بدعىة 10/03/2021قراررقم 

ت لخقُُم الظُاطاث العمومُت املسجبطت بالدشغُل ئلى  بالخحضير للجلظت الظىٍو

 .هُاكل املجموعت الهخخاب فُمظتهالألطبوعاملقبلاجخماع 

 

 



 
 

 

 العالقاث الخارجيت

  في أشغال جلظت املشازكت، عً بعد، على باملىافقت 11/03/2021قرار رقم

محازبت الفظاد الطخعادة الثقت في : " موضوعفيالاطخماع البرملاهُت باألمم املخحدة 

 .2021 فبراًس 18 و17ًومي  املصمع عقدها" الحكومت وجحظين آفاق الخىمُت

 عؤون إداريت

  ق الحسكي حعُين باملىافقت 12/03/2021قرار رقم على ملخمع الظُد زئِع الفٍس

ق ت الفٍس  .الظُد حكُم أبو الخير زئِع مصلحت بمدًٍس

 إلادازة باعداد الئحتمحُىتلألطس واملوظفين  بتكليف 13/03/2021  قساز زقم

العاملين لدى الفسق واملجموعت البرملاهُت، وعسضها على أهظاز املكخب خالل الاجخماع 

 .املقبل

  ت جقىُتإلادازة باعداد مركسة  بتكليف 14/03/2021رقم قساز  بشأن طلب حظٍو

ت لبعض املوظفين، قصد عسضها على أهظاز املكخب في اجخماع  الوضعُت إلاداٍز

 .الحق

 

 

 قضايا للمتابعت

 ع ومقترحاث القواهين املعسوضت على املجلع؛  وضعُت دزاطت مشاَز

 ؛جقُُمالشساكتمعوكالتاملغسبالعسبُلألهباء 

  ت العالقاث الثىائُت عُت لجمهوزٍت الفُدىام؛مواصلت جقٍو  معاملإطظتالدشَس

 الخوقُع على مركسة جفاهم مع املعهد الباكظخاوي للخدماث البرملاهُت. 

 


