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 الىلطت العاؼشة  :

ففىل اللشاس الخىظُمي  الذساظت واملىافلت على حعذًل وجخمُم بعض -

املخعلم بخذبير وؼغل امللك العام مؤكخا بالىفىد الترابي لجماعت 

 مكىاط.

 

، في 2016إن مجلغ حماعت مكىاط املجخمع في إطاس الذوسة العادًت لؽهش ماي 

 . 2016ماي   05حلعخه ألاولى، املىعلذة ًىم الخمِغ 

 خعلم بالجماعاث.امل 113-14وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي سكم  -

وبعذ دساظت املجلغ للىلطت املخعللت باملىافلت على حعذًل وجخمُم بعض ففىل  

اللشاس الخىظُمي املخعلم بخذبير وؼغل امللك العام مؤكخا بالىفىد الترابي لجماعت 

 مكىاط.

 

ذ العلني  أظفشث العملُت على ما ًلي :  وبعذ اللجىء إلى  الخفٍى

ٍــً  -  53:  عذد ألاعضاء الحاضش

ىاث املعبر عنها :  -   53عذد ألـا

ـــً :  -  53عذد ألاعضاء املىافلُـ

 

 :  وهم  العادة

 

خالذ  -محمذ الؽكذالي  -محمذ مُلىدي -ًىظف عكامى -سؼُذ طالبي -عبذ هللا بىواهى

أمال  -محمذ عكي  -محمذ الذكغ -لُلى معضوص -ظميرة كفُىس  -اظماء خىحت –بىدالي 

لؾ ض ٌعلىبي -محمذ اؼكىد –محمذ ُبحامُذي   -فٍش  -إدَسغ العلمي -إدَسغ إاللت -عٍض

أحمذ بً  -سؼُذ مجباس -محمذ املؽاطي -محمذ فاللي -حعً جمُمي -إظماعُل املهذاوي 

محمذ  -ادَسغ الخشوبي -التهامي بىخُمت -اظماعُل الفنهاجي -عبذ الشحمان أفلك -حمُذة 

ض بالخيري  -عبذ العاطي كىاح  -بىعضو   -هىس الذًً عامش –ذ املىعم الؽهُبت عب -عبذ العٍض

ذ بىحي -العباط الىمغاسي  -هضهت الصح  -عبذ الحم بيعالم-محمذ لحلىح مىالي علي  -فٍش

أحمذ  -امحمذ بً عالل -الحاج ظاظُىي  -الحعً بىكذوس  -عبذ الىبي عثماوي -ملشاوي



س ي كُطىوي -أمُىت حذاػ -عبذ هللا مؽكىس  -سؼُذ الغاش ي -معغاحي محمذ  -هادًت ادَس

س ي  -عذًىباه  ضق  –هىال محعين  -حىاد حعني  -حمُذ لعَى  هؽام اللائذ . -مفطفى املٍش

 

  00عذد ألاعضاء الشافضُــــــً  :  -

ذ :  -   00عذد املمخىعين عً الخفٍى

 

 ًلشس ما ًلي :

 

،  2016ًىافم  مجلغ حماعت مكىاط، املجخمع في إطاس الذوسة العادًت  لؽهش ماي 

ً على  حعذًل وجخمُم بعض ففىل اللشاس الخىظُمي املعخمش بئحماع أعضائه ا لحاضٍش

املخعلم بخذبير وؼغل امللك العام مؤكخا بالىفىد  2015ماسط  17الفادس في  1511سكم 

 الترابي لجماعت مكىاط هزه الففىل هي كاآلحي : 

 

 

 :الففل الحادي عؽش

 

فت مً طشف امللاهي واملطاعم للمع احت املطلىبت مً كبل ًخم الترخُق بؽغل ألاـس

ً على ألاكل للشاحلين  فت على اظاط جخفُق متًر الشاغبين في اظخغالل هزه ألاـس

فت التي جىحذ بها أكىاط.  عشي هزا امللخض ى كزلك على الاـس  َو

 

 :الففل العادط عؽش 

 

فت  التي ًخجاوص  ًمكً الترخُق لىفب و جخبُث ألاظترة الىكائُت باليعبت لألـس

ً مع طت أن ال ًلل على العخاس عشضها متًر احت ًمكً أن جفل إلى أسبعت أمخاس ؼٍش

ً و أن ال ًخجاوص الطىل واحهت املحل املشاد جثبُث العخاس فُه.   متًر

 

 : الففل الىاحذ والاسبعىن  

 

ت بحُث ًمكً للمفالح الجماعُت البث في طلباث  وحعخبر هزه اللجىت اظدؽاٍس

ين أو ما الترخُق لىضع لىحاث إؼاسة أو لىحاث إؼ ت خاـت باملىعؽين العلاٍس هاٍس

مً اللشاس  41ؼابه ورلك عىذما ًخعزس احخماع اللجىت املىفىؿ عليها في الففل 

 الخىظُمي .  

 

 كــــــاجب  املجلغ                                           سئِغ املجلــــــغ   

   إمضاء : محمذ عكي                   إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                

 


