
 
 

 
 

 

 

 

 

قراراث اجتماع 

 16/2021مكتب مجلط املضتغارين رقم 
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 16/2021قراراث اجتماع املكتبرقم

 2021ماي10إلاثنينليىم 

 

رئيط برئاصت  اجتماعا عً بعد، 2021ماي10ؤلاثىينعلد مكتب مجلس اإلاستشاريً ًىم 

: الضادةومشاركت ألاعضاء عبدالحكيمبن عماظ،الضيد املجلط 

  للرئيط؛الثانيالخليفت    : عبدإلاله الحلىطي -

 الخليفت الخامط للرئيط؛: عبد الحميد الصىيري     -

 ؛محاصباملجلط   : عبدالىهاب بلفقيه -

 ؛محاصب املجلط:     العربياملحرش ي -

 .أمين املجلط    : جىيسي أحمد  -

 

 

 :الضادةاعتذر عً اإلاشاركت في هذا الاجتماع، فيما 

 الخليفت ألاول للرئيط؛:  عبد الصمد قيىح    -

 ؛الخليفت الثالث للرئيط: حميد كىصكىش     -

 الخليفت الرابع للرئيط؛:  عبد القادر صالمت    -

 ؛محاصباملجلط: عس الدين زكري     -

 ؛أمين املجلط    : الخريفأحمد  -

 .أمين املجلط: إدريط الراض ي     -

 



 
 

 القراراث الصادرة عن اجتماع املكتب

 صئلت الغفهيتألا

  على جدول أعمال جلست ألاسئلت الشفهيت ليىم  باملىافقت 01/16/2021قرار رقم

 الخامس، بزئاست الخليفت الحادًتعشزصباحا على الساعت 2021 ماي11الثالثاء 

 . والسيد أحمد جىيشي في أماهت الجلستعبد الحميداللىيزي للزئيس السيد 

  الجلست الشهزيت اإلاخللت لتلدًم أجىبت السيد  بتأجيل 02/16/2021قرار رقم

 ألاسئلت اإلاتعللت بالسياست العامت، التي كان مً اإلاشمع علدها علىرئيس الحكىمت 

الحىار الاجتماعي وجدابير احتىاء التداعياث " في مىضىع 2021 ماي 11ًىم الثالثاء 

 .2021 ماي 25، ئلى غاًت ًىم "19الاكتلادًت والاجتماعيت ألسمت كىفيد 

 التغريع

  مباشزة بعد 2021 ماي 11جلست عامت ًىم الثالثاء بعقد 03/16/2021قرار رقم 

جلست ألاسئلت الشفهيت، بزئاست الخليفت الخامس للزئيس السيد عبد الحميد 

مشزوع كاهىن اللىيزي والسيد أحمد جىيشيأميىا للجلست، للدراست والتلىيت على

 اإلاتعلم 43.05 بتغيير وجتميم مجمىعت اللاهىن الجىائي واللاهىن ركم 12.18ركم  

 .بمكافحت غسل ألامىال

  2021 ماي 10ئلىعلدهدوةالزؤساءًىم ؤلاثىين  بالدعىة 04/16/2021 قرار رقم 

لتىظيم اإلاىاكشت بالجلست التشزيعيت والجلساث على الساعت الثاهيت بعد الشوال

الشهزيت اإلالبلت، والتداول حىل هظام جىاول الكلمت في نهاًت جلساث ألاسئلت 

 .الشفهيت

  مً اللاهىن 277ًزمي ئلى جتميم اإلاادة ملترح كاهىن  بإحالت 05/16/2021 قرار رقم 

، أودعه عضى اإلاجلس اإلاستشار رشيد اإلاىياري،  اإلاتعلم بمدوهت الشغل65.99ركم 

على الحكىمت والفزق واإلاجمىعت كبل ئحالته على اللجىت الدائمت اإلاختلت، وفم 

 .آلاجال اللاهىهيت اإلاىلىص عليها في الىظام الداخلي للمجلس



 
 

  الزسالت الىاردة عً وسيز الدولت اإلاكلف بحلىق  بإحالت06/16/2021 قرار رقم 

كترح كاهىن ًلض ي بتغيير لم الحكىمت رفضبشأن  ؤلاوسان والعالكاث مع البرإلاان 

كان كد ،  اإلاتعلم بمدوهت الحلىق العيييت39.08 مً اللاهىن ركم 304وجتميم اإلاادة 

فزيم العدالت والتىميت، على الفزق واإلاجمىعت واللجىت الدائمت جلدم به أعضاء 

 .اإلاختلت

 

 

 قضاياللمتابعت

 شإوهاإلاىظفين. 

 


