
 
 

 
 

 

 

 

 

قراراث اجتماع 

 04/2021مكتب مجلط املضتغارين رقم 

 2021فبراير01ليىم إلاثنين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 04/2021قراراث اجتماع املكتبرقم

 2021فبراير01إلاثنينليىم 

 

رئيط برئاصت  اجخماعا عن بعد، 2021فبراير01ؤلاثىينعلد مكخب مجلع اإلاظدشازين ًىم 

: الضادةومشازكت ألاعضاء عبدالحكيمبن عماظ،الضيد املجلط 

 الخليفت ألاول للرئيط؛: عبد الصمد قيىح     -

  للرئيط؛الثانيالخليفت    : عبدإلاله الحلىطي -

 ؛الخليفت الثالث للرئيط: حميد كىصكىش     -

 الخليفت الرابع للرئيط؛: عبد القادر صالمت     -

 الخليفت الخامط للرئيط؛: عبد الحميد الصىيري     -

 ؛محاصب املجلط :    العربياملحرش ي -

 ؛محاصباملجلط   : عبدالىهاب بلفقيه -

 ؛محاصباملجلط: عس الدين زكري     -

 .أمين املجلط    : جىيسي أحمد  -

 

 

 :الضادةاعخرز عن اإلاشازكت في هرا الاجخماع، فيما 

 ؛أمين املجلط    : الخريفأحمد  -

 .أمين املجلط: إدريط الراض ي     -

 

 



 
 

 

القراراث الصادرة عن اجتماع املكتب 

 

 عؤون جنظيميت

  من حيث اإلابدأ على اكتراح مجلع الىىاب  باملىافقت01/04/2021قرار رقم 

جلظت مشتركت، من أجل الاطخماع ئلى جلسيسعىأعمال اإلاجلع الىطني لحلىق علد

 .ؤلاوظان

  09الدوزة البرإلااهيت الجازيت مظاء ًىم الثالثاء باختتام 02/04/2021قرار رقم 

 .2021فبراًس 

  على الظاعت الحادًت 2021 فبراًس 2ًىم الثالثاء  بتحديد 03/04/2021قرار رقم 

عشس صباحا كمىعد للخىكيععلى بسوجىكىل الخعاون اإلاحين بين مجلع اإلاظدشازين 

 .واإلاعهد اإلالكي للثلافت ألاماشيغيت

 الظيد زةيظمجلع الىىاب ئلى مىافاة زةاطت مجلع  بدعىة04/04/2021قراررقم 

اإلاظدشازين بمالحظاث مجلع الىىاب حىل حعدًل الىظام الداخلي إلاجلع 

 لجىت الىظام ودعىة، 2021 فبراًس 08اإلاظدشازين في أجل أكصاه ًىم ؤلاثىين 

الداخلي ئلى اجخماع من أجل الخداول في ئمكاهيت عسض حعدًل الىظام الداخلي على 

 .2021 فبراًس 9الدزاطت والخصىيذ ضمن جلظت عامت ًىم الثالثاء 

 التغريع

  مباشسة 2021 فبراًس02 جلظت عامت، ًىم الثالثاء بعقد 05/04/2021قرار رقم 

 بسةاطت الخليفت السابع للسةيع الظيد عبد بعد حصت ألاطئلت الشفهيت،

 للدزاطت والخصىيذ على اللادزطالمت والظيد أحمد جىيصي في أماهت الجلظت،

 :ويخعلم ألامس بالىصىص الخاليت. الىصىص الدشسيعيت الجاهصة



 
 

 12 الصادز في 2.20.690 ًلض ي باإلاصادكت على اإلاسطىم بلاهىن زكم 69.20شسوع كاهىن زكم م -

بظن أحكام اطخثىاةيت جخعلم بالغساماث اإلااليت الىاجب  (2020 طبخمبر 30 )1442من صفس 

 ؛أداؤها الطترجاع ئمكاهيت ئصداز الشيكاث
 ؛اإلاخعللبمىاطلالخصدًسالحسة 19.94 ملترحلاهىهيلضيبخغييراللاهىهسكم -
 ؛ًخعللبدىظيممهىتالعامالجىالعامليىاالجخماعيين 45.18 كاهىهسكممشسوع -
 من 17 الصادز في 2.20.503ون زكم ًلضيباإلاصادكتعلىاإلاسطىمبلان 63.20 كاهىهسكممشسوع -

 من 28 الصادز في 2.20.292بدخميم اإلاسطىم بلاهىن زكم  (2020 أغظطع 7 )1441ذي الحجت 

اإلاخعلم بظن أحكام خاصت بحالت الطىازب الصحيت وئجساءاث  (2020 مازض 23 )1441زجب 

 ؛ؤلاعالن عنها
 ؛ًخعللباحداثىجىظيممإطظتألاعماالالجخماعيتللظكىىىطياطتاإلادًىت 13.16 كاهىهسكممشسوع -
 127.12 ًلضيبخغييروجخميماللاهىهسكم 53.19 كاهىهسكممشسوع -

ة اإلاهىيت للمحاطبين اإلاعخمدًن وبظن أحكام اإلاخعللبدىظيممهىتمحاطبمعخمدوباحداثاإلاىظم

 .اهخلاليت واطخثىاةيت خاصت باكدظاب صفت محاطب معخمد

  2021فبراًس 02 ًىم الثالثاء هدوةالسؤطاءئلى علد بالدعىة 06/04/2021قرار رقم 

 لترجيب أشغال الجلظت العامت اإلاخصصت للدزاطت على الظاعت العاشسة صباحا

 .والخصىيذ على الىصىص الدشسيعيت الجاهصة

  الفسق واإلاجمىعت البرإلااهيت واللجان الداةمت على  بئطالع07/04/2021قرار رقم

مىكف الحكىمت ئشاء خمع ملترحاث كىاهين كان كد جلدم بها الظيداث والظادة 

 .أعضاء اإلاجلع

مراقبتعمل الحكىمت 

  ليىم على جدول أعمال جلظتألاطئلت الشفهيتباملىافقت08/04/2021قرار رقم

بسةاطت الخليفت السابع ،  على الظاعت الثالثت بعد الصوال2021فبراًس 02الثالثاء 

 .للسةيع الظيد عبد اللادزطالمت والظيد أحمد جىيصيأميىا للجلظت

 جقييم الضياصاث العمىميت

  الجلظت العامت الظىىيت إلاىاكشت وجلييم الاطتراجيجيت بعقد09/04/2021قرار رقم 

 .على الظاعت الحادًت عشس صباحا2021فبراًس09الىطىيت للماء ًىم 



 
 

  في اإلاجمىعت اإلاىضىعاجيت اإلاكلفت اإلاىخدبينألاعضاء بدعىة 10/04/2021قراررقم 

بالخحضير للجلظت الظىىيت لخلييم الظياطاث العمىميت اإلاسجبطت بالدشغيل ئلى 

الهخخاب على الظاعت الحادًت عشس صباحا 2021فبراًس 03الاجخماعيىماألزبعاء

 .هياكل اإلاجمىعت

 عؤون إداريت

  الىظسفي طلب حظىيت الىضعيت ؤلادازيت لبعض بئرجاء11/04/2021قرار رقم

 .اإلاىظفين ئلى اجخماع ملبل

  علىخلسيس لجىت ؤلاشساف على اهخلاء اإلاظدشازون  باالطالع12/04/2021قراررقم

العامىن، واللاض ي باخخياز الظيدة والظادة آلاجيت أطماؤهم لشغل مىصب 

 :مظدشاز عامابخداء من جازيخه 

 هاهد بىاوي؛ -

 دمحم الدويسي؛ -

 دمحم طه؛ -

 .عبد السشاق هاعى -

 

 

 قضايا للمتابعت

 وضعيت دزاطت مشازيع وملترحاث اللىاهين اإلاعسوضت على اإلاجلع؛ 

 ؛جلييمالشساكتمعىكالتاإلاغسبالعسبيلألهباء 

  معاإلاإطظتالدشسيعيت لجمهىزيت الفيدىام؛مىاصلت جلىيت العالكاث الثىاةيت 

 الخىكيع على مركسة جفاهم مع اإلاعهد الباكظخاوي للخدماث البرإلااهيت. 


