
 
 

 
 

 

 

 

 

قراراث اجتماع 

 05/2021مكتب مجلط املضتغارين رقم 

 2021فبراير08ليىم إلاثىين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 05/2021قراراث اجتماع املكتبرقم

 2021فبراير08إلاثىينليىم 

 

ً ًىم  رئيط برئاصت  اجخماعا عً بعد، 2021فبراير08ؤلازىينعلد مكخب مجلس اإلاسدشاٍر

: الضادةومشاركت ألاعضاء عبدالحكيمبن عماظ،الضيد املجلط 

 الخليفت ألاول للرئيط؛: عبد الصمد قيىح     -

  للرئيط؛الثاويالخليفت    : عبدإلاله الحلىطي -

 ؛الخليفت الثالث للرئيط: حميد كىصكىش     -

 الخليفت الرابع للرئيط؛: عبد القادر صالمت     -

 الخليفت الخامط للرئيط؛: عبد الحميد الصىيري     -

 ؛محاصباملجلط   : عبدالىهاب بلفقيه -

 ؛محاصباملجلط: عس الدين زكري     -

 ؛أمين املجلط: إدريط الراض ي     -

 .أمين املجلط    : جىيسي أحمد  -

 

 

 :الضادةاعخذر عً اإلاشاركت في هذا الاجخماع، فيما 

 ؛محاصب املجلط :    العربياملحرش ي -

 .أمين املجلط    : الخريفأحمد  -

 

 



 
 

 

القراراث الصادرة عن اجتماع املكتب 

 

 عؤون جىظيميت

  شي أمُىا للجلست العامت  باهتداب01/05/2021قرار رقم السُد أخمد جٍى

 .2021 فبراًز 09اإلاخصصتالخخخام الدورة مساء ًىم الثالزاء 

  مً اللاهىن 12الىظزفي طلب جطبُلاإلاادة  بئرجاء02/05/2021قرار رقم

ىالىغاًتالاجخماعاإلالبل للمكخب  .الخىظُمُلمجلس اإلاسدشاٍر

 العالقتمع املؤصضاث الدصتىريت

 ز اإلاإسساث والهُئاث ومىاكشتمىضىع جلدًم بعرض03/05/2021قراررقم  جلاٍر

على لجىت الخيسُم  مً الدسخىر، 170 ئلى 161 مً لاإلاىصىص عليها في الفصى

 .البرإلااوي

  مالخظاث وجىصُاث اإلاجلس الىطني لحلىق  بئحالت 04/05/2021قرار رقم

 55.20 ًخعلم باإلاخاخف ومشزوع كاهىن ركم 56.20ؤلاوسان خىل مشزوع كاهىن ركم 

 اللاض ي باخدار اإلاجلس الىطني للمخاخف، على الفزق 01.09بتغيري وتمتمي القانون رمق 

 .واإلاجمىعت البرإلااهُت

 التغريع

  م العدالت والخىمُت  بئحالت 05/05/2021قرار رقم ملترحي كاهىهين أودعهما فٍز

لدي مكخب اإلاجلس، على رئِس الحكىمت وعلى الفزق واإلاجمىعت البرإلااهُت، وفم 

خعلم ألامز بملترح كاهىن . آلاجال اإلادددة بملخض ى الىظام الداخلي للمجلس ٍو

 اإلاخعلم بمدوهت الحلىق العُيُت، وملترح 39.08 مً اللاهىن ركم 304بخغُير وجخمُم اإلاادة 

 مً 12 الصادر في 2.58.1151 باإلازسىم ركم Iكاهىن ًلض ي بدخمُم الفصل العاشز مً اإلالحم 

ً الىصىص اإلاخعللت بالدسجُل والخمبر، كما  (1958 دٌسمبر 24 )1378جمادي آلاخزة  بخدٍو

 .1984جم حغُيره وجخمُمه بلىاهين اإلاالُت ابخداء مً سىت 



 
 

  مباشزة 2021 فبراًز09 جلست عامت، ًىم الثالزاء بعقد 06/05/2021قرار رقم 

 بزئاست الخلُفت الزابع للزئِس السُد عبد بعد خصت ألاسئلت الشفهُت،

شي في أماهت الجلست، ذ على اللادرسالمت والسُد أخمد جٍى  للدراست والخصٍى

عُت الجاهشة  . الىصىص الدشَز

  2021فبراًز 08 ًىم ؤلازىينهدوةالزؤساءئلى علد بالدعىة 06/05/2021قرار رقم 

مباشزة بعد اجخماع لجىتالىظام الداخلي، اإلابرمج على الساعت الثاهُت بعد الشوال 

ذ على مً هفس الُىم،  لترجِب أشغال الجلست العامت اإلاخصصت للدراست والخصٍى

 .الىصىص الجاهشة

مراقبتعمل الحكىمت 

  لُىم على جدول أعمال جلستألاسئلت الشفهُتباملىافقت08/05/2021قرار رقم

بزئاست الخلُفت الخامس ،  على الساعت الثالثت بعد الشوال2021فبراًز 09الثالزاء 

أمُىا للجلست ٍش زي والسُد أخمد جٍى  .للزئِس السُد عبد الحمُدالصٍى

 جقييم الضياصاث العمىميت

  ت باهتداب 09/05/2021قرار رقم شي أمُىاللجلست العامت السىٍى السُد أخمد جٍى

على 2021فبراًز09إلاىاكشت وجلُُم الاستراجُجُت الىطىُت للماء، اإلابرمجت ًىم 

 .الساعت الحادًت عشز صباخا

  في اإلاجمىعت اإلاىضىعاجُت اإلاكلفت اإلاىخدبينألاعضاء بدعىة 10/05/2021قراررقم 

ت لخلُُم السُاساث العمىمُت اإلازجبطت بالدشغُل ئلى  بالخدضير للجلست السىٍى

هُاكل الهخخاب على الساعت العاشزة صباخا 2021فبراًز 09الاجخماعُىمالثالزاء

 .اإلاجمىعت

 العالقاجالخارجيت

  عمل التي سدىظمها مىظمت الورشت في أشغال باملغاركت 11/05/2021قرار رقم

 خالل الفترة اإلامخدة ، عً بعد،اإلازأة العزبُت بشزاكت مع هُئت ألامم اإلاخددة للمزأة

 .2021 فبراًز 18 ئلى 16مً 



 
 

  لبرإلاان العزبي خالل الفترة اإلامخدة مً في أشغاال باملغاركت12/05/2021قرار رقم

 .2021 فبراًز 22 ئلى 19

 عؤون إداريت

  ؤلادارة، جدذ ئشزاف الخلُفت الثالث بتكليف11/05/2021قرار رقم

للزئِس،ببدث ئمكاهُت ئشزاف جامعت دمحم الخامس على اخخباراث اإلاترشحاث 

 .واإلاترشحين اإلالبىلين الجخُاس مباراة الخىظُف

 

 

 

 قضايا للمتابعت

 ع وملترخاث اللىاهين اإلاعزوضت على اإلاجلس؛  وضعُت دراست مشاَر

 ؛جلُُمالشزاكتمعىكالتاإلاغزبالعزبُلألهباء 

  ت العالكاث الثىائُت عُت لجمهىرٍت الفُدىام؛مىاصلت جلٍى  معاإلاإسستالدشَز

 الخىكُع على مذكزة جفاهم مع اإلاعهد الباكسخاوي للخدماث البرإلااهُت. 

 

 

 

 


