الىلعت الثاهيت 6
ملخظ الذوسة العابلت .
العيذ مدمذ عكي  ( 6كاجب املجلغ )
باظم هللا  ،ملخظ الذوسة العادًت لشهش دجىبر . 6102
ظبلا مللخضياث الظهير الششيف سكم  0.01.41الطادس في  61مً سمضان ً 3( 0342ىليىص )6101
اللاض ي بدىفيز اللاهىن الخىظيمي سكم  004-03املخعلم بالجماعاث ،والظيما الفطىل  44و .44
وجعبيلا مللخضياث املادة  012مً الىظام الذاخلي للمجلغ ،علذ مجلغ جماعت مكىاط دوسجه
الاظخثىائيت ًىم الخميغ  01دجىبر  ،6102في جلعت فشيذة ،بلاعت املإجمشاث باللطش البلذي
خمشيت ،على العاعت العاششة ضباخا ،بشئاظت العيذ د .عبذ هللا بىواهى سئيغ املجلغ وخضىس
العيذ ممثل عامل عمالت مكىاط العيذ عبذ العضيض بخشيش سئيغ امللحلت إلاداسيت العاششة
والعادة أعضاء املجلغ ،والعيذ املذًش العام للمطالح بالجماعت ،والعادة سؤظاء ألاكعام
واملطالح بالجماعت ،وبعض ممثلي املطالح الالممشكضة ،وخضىس العادة سجال إلاعالم وبعض
املىاظىين وكذ جضمً جذول أعمال الذوسة  40هلعت.
بعذ الخأكذ مً اكخمال الىطاب اللاهىوي ،افخخذ العيذ سئيغ املجلغ الذوسة الاظخثىائيت
بعشضه للخلشيش إلاخباسي (ن )10ملخخلف ألاوشعت التي كام بها كشئيغ وألاوشعت التي كلف بها
هىابه أو بعض أعضاء املجلغ ما بين الذوسجين أو الللاءاث التي مثل فيها الجماعت ئن على
املعخىي املدلي أو الىظني أو في ئظاس الذبلىماظيت املىاصيت ،جاله بعذ رلك جالوة ملخظ الذوسة
العابلت (ن )16الزي جلذم به العيذ كاجب املجلغ.
ئضافت ئلى هاجين الىلعخين جضمً جذول ألاعمال هلعا جىذسج في ئظاس املبادسة الىظىيت للخىميت
البششيت (ن )00-01-15-14-13-12-11-13-14همذ باألظاط ئخذار مشكض خضشي مً الطىف
ألاول بحي لعىيجت ،وئخذار ملعبين سياضيين بكل مً زاهىيت إلامام مالك إلاعذادًت ومذسظت
مطعفى املعني ،واهجاص مششوع ًخعلم بتهيئت العشيم الشابعت بين حي اليمً وكذماء املداسبين،
واهجاص مششوع ًخعلم باجمام أشغال بىاء كاعت مغعاة مخعذدة الشياضاث بباب بىعماًش ،واهجاص
مششوع ًخعلم باكخىاء خافلخين للىلل املذسس ي لفائذة جمعيت داس اللشان إلامام مالك بحي وجه
عشوط ،واهجاص مششوع ًخعلم بخجهيز كاعت املعشح باملشكض الثلافي فىذق الحىت ،واهجاص مششوع
ًخعلم ببىاء مشكض اجخماعي جشبىي بحي مشجان  ، 6اهجاص مششوع ًخعلم بتهيئت وجىظيع كاعت
الجمباص باملشكب الاجخماعي الشياض ي والترفيهي  61غشذ ،اهجاص مششوع ًخعلم باكخىاء  04دساجت
هاسيت زالزيت العجالث لفائذة الجمعيت إلاظماعيليت لىلل البضائع باملدعت العشكيت .وكذ خظيذ
هزه الاجفاكياث وعذدها حععت ،بمىافلت جميع ألاعضاء الحاضشيً هظشا لعابعها الاجخماعي
والشياض ي والثلافي.
وفي هفغ العياق وافم املجلغ باجماع أعضائه الحاضشيً على اجفاكيت ششاكت (ن )06بين
الجماعت ومىذوبيت الصحت وجمعيت أظباء املعخعجالث بمعدشفى مدمذ الخامغ لذعم مطلحت
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املعخعجالث ،كما وافم املجلغ على اجفاكيت ششاكت مع جامعت مىالي ئظماعيل ألجل دعم
وحصجيع الذساظاث والبدىر العلميت والخلىيت ،وفي ئظاس الجهىد التي ًلىم بها املجلغ مً اجل
جدعين وججىيذ خذمت الىلل الحضشي بالجماعت وخاضت في بعض ألاخياء وافم العادة ألاعضاء
على جمذًذ خعىط الىلل الحضشي بالجماعت (ن ،)04كما وافم املجلغ باالجماع على ملحلين
الجفاكيخين ظابلخين ألاول مع ششكت ظيتي باص ( )03ويخعلم بخمذًذ خعىط الىلل الحضشي
باملذاس الحضشي لجماعت مكىاط .والثاوي مع جامعت مىالي ئظماعيل ويهم ( )01دعم وحصجيع
الذساظاث والبدىر العلميت والخلىيت.
وفيما ًخعلم بخذبير امليزاهيت وافم املجلغ باجماع أعضائه الحاضشيً على ئجشاء حعذًالث في
امليزاهيت الشئيعيت بشظم العىت املاليت ( 6102ن.)02
أما باليعبت للىلغ راث العابع الخىظيمي فلذ وافم املجلغ باالجماع على كشاسيً جىظيميين ألاول
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(ن ً )02خعلم بخدذًذ الاخخطاضاث واملهام لألكعام واملطالح إلاداسيت للجماعت ( جىضيف
املهام)  ،والثاوي (نً )66خعلم بخذبير وضياهت امللابش الجماعيت بالجماعت.
وفيما ًخعلم بالىلغ املشجبعت بخذبير املمخلكاث وافم املجلغ باالجماع على الخخلي على ملشس هضع
ملكيت كععت أسضيت جابعت مللك الخىاص (ن ،)03ووافم مبذئيا على هضع ملكيت كععت اسضيت
جابعت مللك الخىاص( العىادة ظيذي بابا) مً اجل ئخذار معلك عمىمي باملىاظم
املجاوسة(ن ،)60وأًضا وافم املجلغ مبذئيا على جخطيظ كععت اسضيت جماعيت بمىعلت ظيذي
بىصكشي لفائذة جمعيت ألامل لخأهيل املعاق ألجل ئخذار وبىاء مشكض ظىظيى جشبىي لألشخاص
روي الاخخياجاث الخاضت(ن.)41
واظخجابت لعلب جمعيت ألاعمال الاجخماعيت ملىظفي جماعت مكىاط وافم املجلغ باجماع
أعضائه الحاضشيً على وضع املعبذ الخاص الخابع للجماعت سهً ئشاسة جمعيت ألاعمال
الاجخماعيت ملىظفي وعمال الجماعت (ن  ،)04فيما كشس املجلغ جأجيل الىظش في ظلب بلع أسضيت
إلخذار هادًين ألاول جلذمذ به جمعيت أظاجزة ومىظفي جامعت مىالي ئظماعيل (ن )05والثاوي
جلذمذ به جمعيت هادي اللضاة (ن )61ئلى جاسيخ الخم.
وسغبت مً الجماعت في جديين مجمىعت مً دفاجش الخدمالث الخاضت بخذبير بعض املشافم الخابعت
للجماعت ومالءمتها مع اللاهىن الخىظيمي للجماعاث وافم املجلغ باالجماع على دفاجش الخدمالث
الخاضت بخذبير املدعت العشكيت (ن ،)64جذبير العىق ألاظبىعي ظيذي بىصكشي(ن ،)63جذبير
املعابذ الجماعيت (ن )61جذبير اللىخاث إلاشهاسيت(،ن )62جذبير مىاكف العياساث( ،)63جذبير
ظىق الحبىب (ن ،)64مع ألاخز بعين الاعخباس مالخظاث العادة املعدشاسيً ،كما وافم املجلغ
باألغلبيت ( املىافلىن  63واملمخىعىن  )12على دفتر الخدمالث الخاص باالخخالل املإكذ للععت
أسضيت جماعيت جابعت للملك الجماعي العام لفائذة ششكت معدثمشة إلكامت مععم كىيك (ن.)65
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وفي ألاخير وافم املجلغ على اجفاكيت ششاكت ئظاس جخعلم بخمىيل وئهجاص بشهامج جعىيش وسد الاعخباس
لألوسجت الخاسيخيت املخىاجذة باملذًىت الخاسيخيت ملكىاط جماعت مكىاط – جماعت املشىس
العخيىيت.
وبعذ اظدىفار كافت الىلغ املذسجت في جذول أعمال الذوسة سفعذ الجلعت .
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