كرارات اجامتع
مكتب جموس املستشارين
رمق  7102/72ميوم االجنني  72ماي 7102
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مجلس المستشارين
2102/27

__

اجتماع المكتب رقم

كرارات اجامتع املكتب رمق 7102/72
االجنني  72ماي 7102

غلد مكتب جموس املستشارين ًـــــوم االجنني  72ماي  7102اجامتػو ا ألس بوغي برئاسة رئيس
اجملوس امس يد غبد احلكمي بنشامش وحضور امسادة :
محمد ا ألهصاري
غبدالااله احلووظي
محيد كوسكوس
انئةل مية امتازي
غبد اموىاب بوفليو
رش يد املنياري
محمد ػدال
أأمحد تويزي

اخلويفة ا ألول نورئيس،

:
 :اخلويفة امثاين نورئيس اخلويفة ا ألول نورئيس،
 :اخلويفة امثامث نورئيس،
 :اخلويفة اخلامس نورئيس،
 :حماسب اجملوس؛
 :حماسب اجملوس.
أأمني اجملوس،
:
 :أأمني اجملوس.

فامي اغتذر غن حضور الاجامتع احملاسب امس يد امؼريب احملريش.
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املرارات امصادرة غن اجامتع املكتب
امترشًع:
 كرار رمق  7102/72/10بربجمة مرشوع كاهون رمق ً 002.01ليض بتغيري وتمتمي املاهون رمق
 57.15املتؼوق مبدوهة امسري ػىل امعرق امصادر بتنفيذه امظيري امرشًف رمق  0.01.12بتارخي  72من
صفر  00( 0120فرباير  )7102خالل جوسة معومية ًوم امثالءا  71ماي  7102مبارشة بؼد حصة
ا ألس ئةل امشفيية.
 كرار رمق  7102/72/ 17حبث احلكومة ػىل محل امس يد وزير امصحة مسحب رسامتو
املوهجة مرئاسة جموس املستشارين بتارخي  01ماي  7102واميت كرر فهيا حسب ما تبلى من مشارًع
املواهني املرتبعة بلعاع وزارتو من جموس املستشارين.
 كرار رمق  7102/72/12بؼرض موضوع مصري مشارًع املواهني املرتبعة ابمتلاػد ػىل هدوة
امرؤسا اميت س تجمتع ًوم امثالءا  71ماي  ،7102مع حتدًد أأس بوع واحد نورشوع يف مناكشة
ىذه امنصوص وشير واحد م إالنهتا من دراس هتا داخل انوجنة اخملتصة كبل غرضيا ػىل اجلوسة
امؼامة.

ا ألس ئةل امشفيية :
 كرار رمق  7102/72/11ابملصادكة ػىل جدول أأغامل جوسة ا ألس ئةل امشفيية ميوم امثالءا
 71ماي  7102اميت سري أأسيا اخلويفة امثامث نورئيس امس يد محيد كوسكوس وامس يد محمد ػدال
أكمني نوجوسة.

شؤون إادارًة:
 كرار رمق  7102/72/15بتلكيف اخلويفة امثامث نورئيس امس يد محيد كوسكوس وبتنس يق
مع ا ألمني امؼام نومجوس واماكتب امؼام نونلابة املس تلةل ملوظفي جموس املستشارين بهتئي مرشوع
كرار يف حق املوظفني املتغيبني وغرضو ػىل أأهظار املكتب خالل اجامتع املكتب امللبل الختاذ املرار
اههنايئ.
موحوظة  :مت تأأجيل دراسة ابيق امنلط املدرجة يف جدول ا ألغامل اإىل االإجامتع املادم نومكتب.
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