الىلؿت الثاهيت :
عشع خىٌ ملخظ أشغاٌ الذوسة العابلت .
العيذة أماٌ فشيلش  ( :هائبت واجب املجلغ)

ملخظ عن أشغاٌ الذوسة العابلت
جؿبيلا مللخػياث املادة  106من الىظام الذاخلي للمجلغ
بخاسيخ ً 28ىليىص 2016ؾبلا مللخػياث الظهير الششيف سكم  1.15.85الطادس في
 20من سمػان ً 7( 1436ىليىص  )2015اللاض ي بدىفيز اللاهىن الخىظيمي سكم -14
 113املخعلم بالجماعاث ،واظدىادا مللخػياث الفطل  36مىه ،علذ مجلغ حماعت
مىىاط دوسة اظخثىائيت بلاعت املإجمشاث باللطش البلذي خمشيت ،على العاعت
الخاظعت والىطف ضباخا جدذ سئاظت العيذ د .عبذ هللا بىواهى سئيغ املجلغ
وخػىس العيذ ممثل عامل عمالت مىىاط العيذ هىس الذًن الضسوالي سئيغ امللحلت
إلاداسيت الخاظعت والعادة ألاعػاء وسؤظاء ألاكعام واملطالح الذاخليت بالجماعت
وبعؼ سؤظاء املطالح الخاسحيت ،وبىاء على الفلشة الثاهيت من املادة  7من الىظام
الذاخلي للمجلغ جمذ دساظت  23هلؿت من حذوٌ أعماٌ هزه الذوسة في حلعت
فشيذة :
وكذ افخخذ الجلعت العيذ الشئيغ بعشغه للخلشيش إلاخباسي خىٌ أعماٌ املجلغ
الجماعي ومخخلف ألاوشؿت والللاءاث التي كام بها هشئيغ لجماعت مىىاط ،وهزا
ألاوشؿت التي كام بها العادة أعػاء املىخب وأعػاء آخشين بمىاظبت جيليفهم
بمهمت ،خالٌ الفترة الفاضلت بين الذوسجين.
بعذ رلً اظخعشع العيذ واجب املجلغ ملخطا عن الذوسة العابلت ومخخلف الىلـ
التي جمذ دساظتها من ؾشف املجلغ ،وامللشساث املخخزة بشأنها.
واهخلل املجلغ لذساظت باقي هلاؽ حذوٌ ألاعماٌ ،بديث جم ئسحاء الىظش في الىلؿت
الثالثت والشابعت والثامىت والعاششة ،املخعللت باللاء عشع خىٌ ئهجاص بشهامج عمل
الجماعت ،والذساظت واملىافلت على ئعذاد الهييلت الخىظيميت إلاداسيت املإكخت لجماعت
مىىاط ،وعشع ششهت " ظيتي باص " خىٌ جذبير مشفم الىلل الحػشي بجماعت
مىىاط ،و الذساظت واملىافلت على اجفاكيت الششاهت بين وصاسة الصحت ومجلغ حهت

فاط  -مىىاط ومجلغ عمالت مىىاط وحماعت مىىاط ألحل ئهجاص وبىاء معدشفى
ئكليمي من الجيل الشابع ،ورلً بعذ مىاكشت معخفيػت.
وكذ ضادق املجلغ ،باحماع أعػائه الحاغشين على الىلؿت الخامعت املخعللت
بالذساظت واملىافلت على ئخذار حعذًالث بامليزاهيت العىىيت الجاسيت بشظم ظىت 2016
ووعيا مىه بأهميت امللاسبت الدشاسهيت ،ودوس الجمعياث في العمل الخىمىي ،وافم
مجلغ حماعت مىىاط ،املجخمع في ئؾاس هزه الذوسة  ،باحماع أعػائه الحاغشين
على جىصيع املىذ العىىيت بشظم ظىت  ،2016على حمعياث املجخمع املذوي الفاعلت
بجماعت مىىاط ورلً وفم املعاًير التي خذدتها أللجيىت امليىهت لزلً الغشع.
زم هاكش املجلغ ،وضادق باحماع أعػائه الحاغشين على الىلؿت العابعت
والخاضت باملىافلت على اجفاكيت الششاهت بين حماعت مىىاط وألاوادًميت الجهىيت
للتربيت والخيىين لجهت فاط -مىىاط املذًشيت إلاكليميت للتربيت والخيىين إلهجاص
املشاسيع الشاميت ئلى الاسجلاء بمعخىي التربيت والخيىين والشفع من حىدة الخذماث
العمىميت .
وفي مجاٌ الاهفخاح على الثلافاث ألاحىبيت ،وافم املجلغ باحماع أعػائه ،على
اجفاكيت الششاهت والخعاون بين حماعت مىىاط واملعهذ الفشوس ي باملغشب ،معهذ
مىىاط ألحل جىميت الخعاون اللغىي والثلافي في املجاالث راث الفائذة املشترهت  .هما
ضادق املجلغ باحماع أعػائه الحاغشين على ملحم اجفاكيت الششاهت إلاؾاس بين
حماعت مىىاط وحامعت ألاخىين خىٌ الىظام املعلىماحي ملياجب الحالت املذهيت.
زم اهخلل املجلغ لذساظت حعذًل بعؼ امللشساث العابلت التي ظبم للمجلغ املىافلت
عليها ويهم الخعذًل ئدخاٌ ول من حماعت مىىاط وعمالت مىىاط هطاخبي مششوع
في املشاسيع املخعللت ب:
 تهيئت الؿشيم الشابؿت بين حي الىخذة وحي الىعيم في ئؾاس املبادسة الىؾىيت للخىميتالبششيت.
 جأهيل الؿشكاث بحي ألامل  IIفي ئؾاس املبادسة الىؾىيت للخىميت البششيت. تهيئت املذًىت الشياغيت بالفػاء الفاضل بين باب بىعماًش و العالويت في ئؾاس املبادسةالىؾىيت للخىميت البششيت.
وفي ئؾاس جىفير الىعاء العلاسي الهجاص بعؼ املشافم الاحخماعيت ،ضادق املجلغ
باإلحماع على أسبعت هلـ وهي هما ًلي:
 هضع ملىيت كؿعخين أسغيخين مىغىع الشظمين العلاسيين عذد /22582/:ن ()P4وعذد /4698 :ن (  ) P1 ( + ) P2إلخذار ملبرة ضىسيا بحي إلاهاسة بجىاس واد
بىفىشان.

 كبىٌ هبت كؿعت أسغيت حعخخشج من الشظم العلاسي عذد/21698:ن إلخذار ملبرةضىسيا بحي إلاهاسة بجىاس واد بىفىشان.
 الذساظت واملىافلت على جخطيظ كؿعت أسغيت حماعيت إلخذار مسجذ بحي سياعإلاظماعيليت.
 جخطيظ كؿعت أسغيت حماعيت معاختها 1500م 2إلخذار مسجذ ججضئت ضىفاٌاملنزه .
هما وافم مجلغ حماعت مىىاط ،املجخمع في ئؾاس الذوسة الاظخثىائيت لشهش ًىليىص
 ،2016باحماع أعػائه الحاغشين على ئخذار دواهين بحي هشيان الععيذًت.
زم اهخلل املجلغ لذساظت الىلـ املىاليت ،خيث وافم مبذئيا وباحماع أعػائه
الحاغشين على هضع ملىيت اللؿع ألاسغيت لتهيئت وادي بىفىشان ( الشؿش ألاوٌ).
وفي ئؾاس اهخمامه بالىغع الطحي باملذًىت ،وافم مجلغ حماعت مىىاط ،باحماع
أعػائه الحاغشين على اجفاكيت الششاهت بين حماعت مىىاط ومىذوبيت وصاسة الصحت
بمىىاط وحمعيت أضذكاء مشض ى اللطىس اليلىي ألحل الذعم املادي ملشهض جطفيت
الىلي .
هما وافم مجلغ حماعت مىىاط أًػا ،باحماع أعػائه الحاغشين على اجفاكيت
الششاهت بين حماعت مىىاط واملجلغ الجهىي لهيأة املهىذظين املعماسيين لجهت
مىىاط جافياللذ خىٌ ئهجاص مششوع "داس الباسود للترار واملعماس".
وفي ئؾاس مىاهبت الخىظع العمشاوي الزي حعشفه أؾشاف املذًىت ،وافم مجلغ حماعت
مىىاط ،املجخمع في ئؾاس الذوسة الاظخثىائيت لشهش ًىليىص  ،2016باحماع أعػائه
الحاغشين على امللحم سكم ( )3الجفاكيت الششاهت بين املجلغ الجماعي ملىىاط
وحماعت الذخيعت بخطىص جمذًذ بعؼ خؿىؽ الىلل الحػشي من مذًىت
مىىاط ئلى ججضئت الػحى بجماعت الذخيعت .
وبعذ اظدىفار حميع الىلـ املذسحت في حذوٌ أعماٌ الذوسة الاظخثىائيت ،جمذ جالوة
هظ البركيت املشفىعت للذًىان املليي ،من ؾشف العيذ واجب املجلغ ،وشىش العيذ
الشئيغ حميع العادة املعدشاسين واملعدشاساث على ججاوبهم ومعاهمتهم في أشغاٌ
هزه الذوسة ،هما شىش العادة ممثلي العلؿت على خػىسهم وهزلً العادة مىظفي
ومىظفاث وأؾش الجماعت ،وهيئاث املجخمع املذوي وسحاٌ إلاعالم والصحافت ،وأعلن
عن اخخخام الذوسة التي مشث في ظشوف عادًت.

