ملخص مداوالت جلسة مجلس الهيئة ليوم  10أفريل 4102
عمال بأحكام الفصل الخامس من القانون األساسي والفقرة األخيرة من الفصل  31من
النظام الداخلي للمجلس والصادر بالقرار عدد  5لسنة  2014مؤرخ في  24أفريل 2014ينشر
ملخص المداوالت التالي:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم  13أفريل  4132وذلك بحضور السادة والسيدات :
محمد شفيق صرصار ,مراد بن مولي  ,نبيل بفون  ,أنور بن حسن  ,كمال التوجاني  ,لمياء
الزرقوني  ,فوزية الدريسي  ,رياض بوحوشي و نبيل السالمي.
وقد حدد جدول األعمال في النقاط التالية:
 )3مسألة المقر المركزي
 )4منهجية عمل المجلس إلى حين المصادقة على النظام الداخلي
 )1التصديق على لجان فرز الترشحات
 )2ضبط رزنامة عمل لجان المتابعة المحدثة في جلسة  41مارس 4132
 )5انتداب مساعدين ألعضاء المجلس
 )6طرح فكرة استكمال الخطط الوظيفية باعتماد اإللحاق
 )7إصدار قرار عن المجلس يعتبر بمقتضاه غرة أفريل بداية عد المرحلة االنتخابية والتي
تنتهي بإعالن النتائج
 )8وضع رزنامة النتداب اإلدارات الجهوية وتركيبة ومواصفات الهيئات الفرعية
 )9إعداد قرارات إحداث وضبط تركيبة لجان الصفقات
 )31متفرقات

وقد اتفق أعضاء المجلس على التالي:
 )3خالص كراء المقر الحالي للفترة الممتدة من  13جانفي  4132إلى  11جوان
 4132بصفة استثنائية
 )4المصادقة على محتوى الوثيقة المعروضة على المجلس وتأشيرها من قبل األعضاء
وإدراجها بالمحضر
 )1تركيبة لجنة فرز الترشحات لخطة مكلف بالشؤون اإلدارة والمالية (كمال التوجاني  ,مراد
بن مولي وفوزية الدريسي)
تركيبة لجنة فرز الترشحات لخطة مكلف بالشؤون اللوجستية ( أنور بن حسن  ,كمال
التوجاني  ,نبيل السالمي وفوزية الدريسي)

تركيبة لجنة فرز الترشحات لخطة مكلف بالنظام المعلوماتي ( رياض بحوشي  ,لميا
زرقون ومراد بن مولي)
تركيبة لجنة فرز الترشحات لخطة مكلف باإلتصال والعالقات العامة والتحسيس ( فوزية
الدريسي  ,خمائل فنيش ونبيل بفون)
تعد اللجان المذكورة محاضر فرز الترشحات وتقييم الملفات واقتراح المترشحين المدعوين
للمحاورة مع المجلس.
 )2بالنسبة للجنة النظام الداخلي  :عرض صيغة نهائية في أجل  14أفريل  4132على الساعة
35.11
بالنسبة لباقي اللجان تقديم ورقة عمل مع رزنامة لتجسيم مختلف مراحل عملها في أجل
أقصاه  35أفريل .4132
 )5الترخيص في انتداب مساعد لكل عضو ومساعدين لرئيس المجلس
 )6الموافقة على إسناد صيغة اإللحاق في استكمال الخطط الوظيفية باإلدارة المركزية للجهاز
التنفيذي مع إمكانية سحبه باإلدارات الجهوية كما تعرض ملفات اإللحاق على لجان.
 )7الموافقة على اعتبار غرة أفريل بداية عد المرحلة االنتخابية.
 )8تضبط الرزنامة النتداب اإلدارات الجهوية ما بين  35أفريل إلى  35ماي  4132مع
ضرورة توفير مقرات في الجهات التي ال تتوفر فيها مقرات قبل موفى شهر أفريل.
 )9الموافقة على إحداث لجنة الصفقات تتركب من السيد كمال التوجاني والسيد أنور بن حسن.
 - )31مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية قصد التكفل بمتابعة وفض النزاع المتعلق
بالهيئة الفرعية السابقة في خصوص عدم دفع مقابل  14صندوق اقتراع للشركة المزودة.
 -تعيين السيد كمال التوجاني ناطق رسمي باسم الهيئة.

