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 محضر جلست  
  2019 دٌسمبر  30بتارٌخ   للمجلس البلذي 

 
 
 
 

ٔانًمزضٛبد ٔ انزشارٛت انخبصخ ثبَدبص انجشايح االسزثًبسٚخ  اد انًحهٛخػًال ثًمزضٛبد يدهخ اندًبع

ثهذٚخ  ـشثًك انشاثؼخ ٔ انُصف يسبءاػهٗ انسبػخ  2019 دٚسًجش 30  االثٍُٛاَؼمذد ٕٚو  انجهذٚخ

ٔ انًصبدلخ ػهٗ  2020فٙ إعبس اسزكًبل يشاحم انجشَبيح االسزثًبس٘ نسُخ   ػًم خهسخ انغُــبدح 

نهًشح انثبَٛخ ػذد   انًدهس انجهذ٘ـبءا ػهٗ اإلسزذػــبءاد انًّٕخٓخ إنٗ انّسبدح أػضبء ٔ ثُـاالػًبل 

ًُّخ انُّص انزبنٙ 2019 دٚسًجش 26ثزبسٚـخ  1911-1916 ثهذٚخ  سئٛس ٚزششفٔ ثؼذ :  ٔ انًزض

 2020ثذػٕركى نهًشح انثبَٛخ ندهسخ ػًم نهًصبدلخ ػهٗ انجشَبيح االسزثًبس٘ نسُخ  انغُبدح

ٔرنك ٕٚو  2020الٛخ انخبصخ ثبنًُحخ غٛش انًٕظفخ ٔ انُظش فٙ كزهخ االخٕس نسُخ ٔ االرف

ػهٗ انسبػخ انشاثؼخ يسبءا ثًمش انجهذٚخ    2019دٚسًجش  30االثٍُٛ 

.  انًٕضٕع انشخبء انحضٕس فٙ انًكبٌ ٔ انزٕلٛذ انًشبس انًٛٓب اػالِ ألًْٛخٔ 

:  ٔ لذ حضش اندهسخ انّسـبدح     

انجهذٚخ سئٛس :    انذٍٚ انؼبشكَٕس -         

ثبنًدهسػضٕ :    ٔخذ٘ ثٍ ػًش -         
 

ثبنًدهس  حػضٕ : َدٕٖ ثبنحبج سبنى          -

ثبنًدهس  حػضٕ:    سٛشٍٚ ثٍ حًٕدح           -

ثبنًدهس  حػضٕ :ركشٖ انضاْٙ-

ثبنًدهس ػضٕ  :ثٕثكش ثٍ خهٛفخ-

ثبنًدهس  حػضٕ :فٕصٚخ انحبج يحًذ -

.  الكاتب العام للبلذٌت ػٍ اإلداسح انجهذٚخ انسٛذ حضش  ٔ     

ثكهًخ سحت فٛٓب  انجهذٚخ ػهٗ انسبػخ انشاثؼخ ٔ انُصف فززــح اندهســخ انسّٛــذ سئٛــس إ 

:  ٔ اسزؼشض خذٔل االػًبل انًجشيح ثكبّفـــخ انحبضشٍٚ



:  2020لسنت البلذي المصادقت على البرنامج االستثماري *1*

انجهذٚخ انٗ أٌ انجهذٚخ لبيذ ثدًٛغ انًشاحم انضشٔسٚخ نهًُٓدٛخ انزشبسكٛخ يٍ  رغشق انسٛذ سئٛس 

انًصبدلخ ػهٗ : ٔ ٔخت انًصبدلخ ػهٗ ْبرّ االػًبل أٔنٗيشحهخ رحضٛشٚخ ٔ خهسخ رشبسكٛخ 

ٔلذ  َٕػٛخ انجشايح ٔ انزذخالد  /2020خًهخ االػزًبداد انًخصصخ نهجشَبيح االسزثًبس٘ نسُخ 

: حست انًؼغٛبد انزبنٛخ  2020رهك االػًبل انٗ ضجظ انجشَبيح االسزثًبس٘ نسُخ  أفضذ

ألف دٌنار  288 للبرنامج االستثماري البالغت  جملت االعتماداث المخصصت*

 :ألف دٌنار مفصلت كما ٌلً  288مشارٌع مهٍكلت للمذٌنت تبلغ :نوعٍت المشارٌع  * 

أد  200:   يذاخم انًذٌ ثكبيم انًُغمخ انجهذٚخ  احذاس يفزشلبد دائشٚخ ٔ ردًٛم-

أد  50: صٛبَخ انغشلبد ثكبيم انًُغمخ انجهذٚخ  -

أد 38: صٛبَخ شجكخ انزُٕٚش انؼًٕيٙ ثكبيم انًُغمخ انجهذٚخ  -

: أصٕاد 07االػضبء انحبضشٍٚ  ثئخًبعٔ كبَذ انًصبدلخ  ػهّٛ  

: موظفت المصادقت على االتفاقٍت الخاصت بالمساعذة غٍر ال -2

رغشق سئٛس انًدهس انجهذ٘ انٗ اَّ  رحمٛمب نهششٔط انذَٛب انًغبنجخ انجهذٚخ ثٓب ٚدت انًصبدلخ ػهٗ االرفبلٛخ ثٍٛ 

 إخشاءادششٔط ٔ  انًزضًُخانجهذٚخ ٔ انذٔنخ يًثهخ فٙ صُذٔق انمشٔض ٔ يسبػذح اندًبػبد انًحهٛخ ٔ 

أصٕاد  07ح ثبخًبع انحبضشٍٚ أنف دُٚبس ٔ كبَذ انًصبدق 173رحٕٚم انًسبػذح انجبنغخ 

:  2020النظر فً كتلت االجور لسنت  -3

ٔ اَّ  06ػبيم صُف  03ايزحبٌ يُٓٙ الَزذاة ػذد  2019رغشق سئٛس انًدهس انٗ اَّ يٍ انًجشيح نسُخ 

رجؼب ندهسخ انًصبدلخ ػهٗ انًٛضاَٛخ ٔ رالٔح رمشٚش أيٍٛ انًبل اندٕٓ٘ حٕل انكهفخ انًشرفؼخ نالخٕس نسُخ 

ٔ لذ   %50ٔ ايكبَٛخ ػذو احزشاو انفصم انزبسغ يٍ يدهخ اندًبػبد انًحهٛخ ثبٌ رزدبٔص َسجخ االخٕس  2020

عبنت اػضبء انًدهس خالل خهسخ انًصبدلخ ػهٗ انًٛضاَٛخ ػمذ خهسخ نهًدهس نهُظش فٙ ْزِ انًسأنخ ٔ ثؼذ 

 06ػبيم صُف  03يٍ ػذد  انزذأل ٔ انُمبش لشس أػضبء انًدهس رحٍٛٛ انؼذد انًغهٕة ناليزحبٌ انًُٓٙ

. أصٕاد 07فمظ ٔ رًذ انًصبدلخ يٍ لجم خًٛغ أػضبء انًدهس ػهٗ انمشاس  01انٗ 

. ٔ ثؼذ االَزٓبء يٍ خذٔل االػًبل خزًذ اندهسخ ػهٗ انسبػخ انخبيسخ  يسبءا                   

  2019 دٚسًجش  30: الغنـــــــادة فً                                                                                   
 

  البلذٌتٌس ــرئ                                                                                              

نورالذٌن العاشق                                                                                                


