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 الىلطت ألاولي:

 ملخظ أشغاٌ الدوزة الظابلت

 

 : واجب املجلعالظُد مدمد عيي

ف زكم              الطادز في  1.11.1.علد مجلع جماعت مىىاض طبلا مللخػُاث الظهير الشٍس

 4..-3.( اللاض ي بدىفُر اللاهىن الخىظُمي زكم 02.1ًىلُىش  7) 341.مً زمػان  02

مىه، علد مجلع جماعت مىىاض  41املخعلم بالجماعاث، واطدىادا مللخػُاث الفطل 

 العاشسة، على الظاعت  02.7فبراًس 21الازىين  ًىم 02.7دوزة دوزجه العادًت لشهس فبراًس

سئاطت الظُد د1 عبد هللا بىواهى ب بلاعت الاجخماعاث ملحلت إلاطماعُلُت ) لهدًم (  ضباخا

ص بخشِش زئِع املجلع وخػىز الظُد ممثل عامل عمالت مىىاض الظُد   عبد العٍص

ت بالىُابت زئِع  ت لحمٍس وبعؼ ممثلي املطالح الالممسهصة  عػاء ألا والظادة املىطلت الحػٍس

زإطاء ألاكظام واملطالح بالجماعت الظادة و والظُد املدًس العام للمطالح بالجماعت 

 01وكد جػمً جدٌو أعماٌ هره الدوزة ، وخػىز الظادة زجاٌ إلاعالم وبعؼ املىاطىين 

دة 1   هلطت جمذ دزاطتها في جلظت فٍس

زئِع  افخخذ  41.3..مً اللاهىن الخىظُمي  30لا للمادة وبعد اهخماٌ الىطاب اللاهىوي طب       

سه إلاخبازي عً  02.7املجلع الدوزة العادًت لشهس فبراًس التي  كام  ألاعماٌ مخخلف بخلٍس

ما بين الدوزجين طىاء منها الللاءاث التي علدها مع الظُد والي جهت فاض بها هسئِع 

، أو الللاءاث التي تهم الجماعت مخخلف اللػاًا مىىاض وعامل عمالت مىىاض بخطىص

 خازجها 1  أو التي علدها مع املطالح املمسهصة والالممسهصة املخىاجدة بتراب الجماعت 

هما ذهس بمخخلف الاجخماعاث التي علدها املىخب الجماعي خُث كدم جىغُداث عً         

ت الجماعُت وفم اللساز الخىظُمي لخىضُف املهام الري ج مذ املىافلت علُه الهُيلت إلاداٍز

ت املدلُت  02.7خالٌ الدوزة الاطخثىائُت لشهس دجىبر  واملئشس علُه مً طسف الظلطت إلاداٍز

  الىلطت الثاهُت ( لدوزة الظابلتملخظ ل بعسع واجب املجلع جاله الظُد (   

  واملىافلت على املخطط  واملخعللت بالدزاطت للىلطت الثالثتبعد ذلً اهخلل املجلع

، هظسا ألهمُت املىغىع واطدىادا لخىضُت لجىت الخعمير الخىجُهي للتهُئت العمساهُت ملىىاض

ث في اطخطداز وجددًد امللترخاث دزءا ليل خطؤ أو ملترح  خُت التي جسوم التًر واملآزس الخاٍز

لخمظت  عمساوي للمدًىتٌس يء للمدًىت خطىضا وأن هرا املخطط طيرهً املظخلبل ال

ً طىت ً 1 وعشٍس  ، وافم املجلع على ازجاء هره الىلطت ببجماع أعػاءه الحاغٍس

  مً  للىلطت السابعتبدزاطت املجلع  02.7وكد جميزث هره الدوزة العادًت لشهس فبراًس

 الدزاطت واملىافلت على مشسوع بسهامج عمل جماعت مىىاضجدٌو أعماله واملخعللت ب
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املجلع املصاولين مهامهم على لع باألغلبُت املطللت ألعػاء ( خُث وافم املج .02.1-020)

 مع ألاخر بعين الاعخباز ما ًلي : بسهامج عمل جماعت مىىاض

 ملترخاث هُئت املظاواة وجيافئ الفسص وملازبت الىىع خٌى بسهامج عمل الجماعت -

 ملترخاث اللجان الدائمت للمجلع خٌى بسهامج عمل الجماعت -

ء املجلع خالٌ الجلظت العامت للمجلع للدوزة العادًت لشهس وملترخاث الظادة أعػا -

 1  02.7فبراًس

  العامت للميزاهُت السئِظُت وملحلاتها بسطم الظىت املالُت بعد ذلً  جم عسع بُان الىدُجت

 ( 1  الىلطت الخامظت)  02.1

  للمجلع بعد دزاطت ً عللت واملخ الىلطت الظادطتجاله املىافلت بؤغلبُت ألاعػاء الحاغٍس

 . 02.1الظابلت بسطم طىت  الدزاطت واملىافلت على بسمجت فائؼ الظىت املالُتب

  على الئدت حظمُت  للىلطت الظابعتوبعد دزاطخه ً وافم املجلع ببجماع أعػاءه الحاغٍس

بسمىش وأكطاب الحسهت الىطىُت وامللاومت وهرا كائمت أطماء لبعؼ الشخطُاث العامت 

الاكخطادًت والاجخماعُت والثلافُت والظُاطُت إلطالق أطماءهم على بعؼ الشىازع العامت 

 باملدًىت1 

 ملىافلت على حعدًل وجخمُم بعؼ مىاد وفلساث الىظام واواملخعللت بالدزاطت  الىلطت الثامىت

مً الباب السابع ) اللجان  44-40جددًدا املىاد  الداخلي للمجلع الجماعي لجماعت مىىاض

ً على حعدًل املادة  ، وعلى  40الدائمت للمجلع ( وافم املجلع ببجماع أعػاءه الحاغٍس

ىطىص عليها في الىظام الداخلي ملجلع والاخخفاظ بطُغتها ألاولى امل 44عدم حعدًل املادة 

 جماعت مىىاض 1

  وفي اطاز جدظين جىدة خدماث إلاهازة العمىمُت عبر أعماٌ ضُاهت شبىتها دزض ووافم

الدزاطت واملىافلت على اجفاكُت واملخعللت ب الىلطت الخاطعتاملجلع ببجماع أعػاءه على 

ملاء والىهسباء في شؤن إلاعاهت الفىُت الشساهت بين جماعت مىىاض والىوالت املظخللت لخىشَع ا

 وضُاهت شبىت إلاهازة العمىمُت داخل جساب الجماعت1

  وفي هفع إلاطاز ًدض ى مسفم إلاهازة العمىمُت باهخمام وزغبت هبيرة مً طسف املجلع

الدزاطت واملخعللت ب الىلطت العاشسةلخدبير أخظً الطخغالٌ خدماث هرا املسفم عسع 

خُث وافم عليها  ير املفىع للطاع إلاهازة العمىمُت بجماعت مىىاض1واملىافلت على الخدب

1 ً  ببجماع أعػاءه الحاغٍس

  ت البيُاث الصحُت ملىاهبت س اللطاع الاطدشفائي باملدًىت وجلٍى ووعُا بػسوزة جؤهُل وجطٍى

خاجُاث الظيان والسفع مً جىدة الخدماث الصحُت الاطدشفائُت باملدًىت وافم املجلع 
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ً على ببجماع أع الدزاطت واملىافلت على واملخعللت ب الىلطت الحادًت عشسػاءه الحاغٍس

 .اجفاكُت الشساهت إلخدار مظدشفى اكلُمي مً الجُل السابع بجماعت مىىاض

  اض ي باملدًىت وافم وفي اطاز الاهخمام الري ًىلُه املجلع لللطاع الاجخماعي والثلافي والٍس

ً  على زالر ملحلاث الجفاكُاث الشساهت في اطاز املبادزة  املجلع ببجماع أعػاءه الحاغٍس

ت هما ًلي:  الىطىُت للخىمُت البشٍس

الدزاطت واملىافلت على ملحم اجفاكُت الشساهت في اطاز واملخعللت ب الىلطت الثاهُت عشس   -

ت بين ول مً عمالت مىىاض "اللجىت إلاكلُمُت للخىمُت  املبادزة الىطىُت للخىمُت البشٍس

ت" وج اض ي لللسب البشٍس ت"  الهجاش ملعب ٍز ماعت مىىاض "اللجىت املدلُت للخىمُت البشٍس

  بدواز مىس ى عىع حي إلاهازة بظُدي بىشهسي1

واملىافلت على ملحم اجفاكُت الشساهت في اطاز  الدزاطتواملخعللت ب الىلطت الثالثت عشس -

ت بين ول مً عمالت مىىاض " اللجىت إلا كلُمُت للخىمُت املبادزة الىطىُت للخىمُت البشٍس

ت "  ت" ومجلع عمالت مىىاض  وجماعت مىىاض " اللجىت املدلُت للخىمُت البشٍس البشٍس

ت جماعت مىىاض1 اغت بالظالٍو  الهجاش مشسوع ًخعلم ببىاء فػاء للترفُه والٍس

على ملحم اجفاكُت الشساهت في اطاز  الدزاطت واملىافلتواملخعللت ب السابعت عشس لىلطتا -

ت بين ول مً  عمالت مىىاض "اللجىت إلاكلُمُت للخىمُت املبادزة الى  طىُت للخىمُت البشٍس

ت" والىادي  ت" ومجلع عمالت مىىاض وجماعت مىىاض "اللجىت املدلُت للخىمُت البشٍس البشٍس

اض ي املىىاس ي )فسع الظباخت( الهجاش مشسوع ًخعلم بؤشغاٌ جؤهُل املظبذ لفائدة  الٍس

اض ي املىىاس ي )فسع  الظباخت( بباب بىعماًس بجماعت مىىاض1 الىادي الٍس

  على ً واملخعللت  الىلطت الخامظت عشسهما جمذ املىافلت بؤغلبُت ألاعػاء الحاغٍس

الدزاطت واملىافلت على اجفاكُت الشساهت بين جماعت مىىاض وجمعُت مخلاعدي الصحت ب

 واعادة ضُاغتها 1 ببزجائها بمىىاض ألجل النهىع باألوغاع إلاوظاهُت والاجخماعُت والثلافُت

  على ً مشسوع اجفاكُت الشساهت إلاطاز  هما دزض املجلع ووافم ببجماع أعػاءه الحاغٍس

ت  بين جماعت مىىاض ومسهص زقي لألبدار والدزاطاث بمىىاض ألجل جثمين املئهالث البشٍس

خُت والظُاخُت والترابُت ملدًىت مىىاض1    الىلطت الظادطت عشسوالثلافُت والخاٍز

  ت اللاهىهُت لبعؼ اللطع ألازغُت وافلع املجلع ببجماع أعػاءه وفي اطاز الدظٍى

 ً للىلطت باليظبت على كساز الخطفُف والخخلي عً اللطعت ألازغُت الالشمت الحاغٍس

بالدزاطت واملىافلت على كساز الخطفُف والخخلي عً اللطعت  واملخعللتالظابعت عشس 

 الغاشي السابط بين شازع الدٌغىس ي وباب هبِش1ألازغُت الالشمت إلخدار دزب طُدي 

 بالدزاطت على كساز الخطفُف والخخلي  مً جدٌو أعماله واملخعللت والىلطت الثامىت عشس

ت1 م السابطت بين هسي املىطىز وشازع الشاٍو  عً اللطعت ألازغُت الالشمت لفخذ الطٍس
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  على وافم املجلع ببجماع أعػاءه الحاغ الىلطت الخاطعت عشسوبخطىص ً الدزاطت ٍس

ذ كطعت أزغُت مظخخسجت  ت للخلُُم بخطىص جفٍى واملىافلت على مدػس اللجىت إلاداٍز

 دزهم للمتر املسبع الىاخد1 1222022باعخماد مبلغ  ن.204.مً السطم العلازي عدد: 

  على ً الدزاطت واملخعللت ب  الىلطت العشسونهما وافم املجلع ببجماع أعػاءه الحاغٍس

ل  جسجِب مجمىعت مً اللطع ألازغُت بمخخلف واملىافلت امل بدئُت على اطخخسا  وجدٍى

تها لبعؼ الخىاص1  الخجصئاث مً امللً الجماعي العام الى امللً الجماعي الخاص و جفٍى

  الدزاطت واملىافلت املبدئُت لالطخغالٌ واملخعللت ب الىلطت الىاخد والعشسونوبعد عسع

ألامير عبد اللادز لفائدة إلاجداد العام للشغالين  املئكذ للملً الجماعي اليائً بصهلت

ً على ازجاءها باملغسب  1وافم املجلع ببجماع أعػاءه الحاغٍس

   الىلطت الثاهُت والعشسونهما دزض املجلع ووافم على  ً بؤغلبُت أعػاءه الحاغٍس

على جفىٍذ كطعت أزغُت جماعُت وائىت بشازع الظعدًين )لفائدة مطالح اللىاث مبدئُا 

 1املظاعدة(1

  مبدئُا على ً  الىلطت الثالثت والعشسونهما دزض ووافم املجلع بؤغلبُت أعػاءه الحاغٍس

ل جسجِب اللطعت ألازغُت الالشمت واملخعللت ب الدزاطت واملىافلت املبدئُت على اطخخسا  وجدٍى

تها لىدادًت إلاطماعُل ُت مً امللً الجماعي العام وغمها للملً الجماعي الخاص كطد جفٍى

 للظىنى لسجاٌ الخعلُم1

  مً جدٌو ألاعماٌ وافم املجلع ببجماع  للىلطت السابعت والعشسونوبعد دزاطت املجلع

 ً  على اخدار مسجد بحي إلاهازة طُدي بىشهسي جماعت مىىاض1أعػاءه الحاغٍس

  الدزاطت واملىافلت على اخدار املسافم واملخعللت ب للىلطت الخامظت والعشسونوبعد دزاطخه

وافم عليها ببجماع أعػاءه  حُت باألماهً والظاخاث العمىمُت بجماعت مىىاض1 الص

1 ً  الحاغٍس

 

وبعد هفاذ هلط جدٌو أعماٌ هره الدوزة وجالوة هظ البركُت املسفىعت الى الدًىان املليي " اللطس العامس " 

ً على خػىزهم ومىاكشتهم البىاءة ووافت زإطا ء ألاكظام واملطالح شىس الظُد السئِع الظادة املظدشاٍز

على الظاعت  02.7الداخلُت والخازجُت وزجاٌ إلاعالم زم أعلً عً اخخخام أشغاٌ الدوزة العادًت لشهس فبراًس

 دكُلت مظاء 31العاشسة و


