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ـــــم :           عمالت مكىاط                                             ـــ  11ملشس سكـــ
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 الىلطت الحادًت عؽش: :

الظُِىذا  إلهجاص مؽشوع ظكني " 88/57الذساظت واملىافلت على ملحم اجفاكُت الؽشاكت سكم 

 " . 2"  و "الظُِىذا  1
 

املىعلذة  ه ألاولى،، في جلعخ2016ماي  إن مجلغ جماعت مكىاط املجخمع في إطاس الذوسة العادًت  لؽهش

 . 2016ماي  05ًىم الخمِغ 

 املخعلم بالجماعاث. 113-14وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي سكم  -

إلهجاص مؽشوع  88/57وبعذ دساظت املجلغ للىلطت املخعللت باملىافلت على ملحم اجفاكُت الؽشاكت سكم  

 " . 2"  و "الظُِىذا  1الظُِىذا  ظكني "

 

ت العلني  أظفشث العملُت على ما ًلي :  وبعذ اللجىء إلى  الخصٍى

ــً  :  -   52عذد ألاعضاء الحاضٍش

  52عذد ألاصىاث املعبر عنها :  -

ـــً :  -  52عذد ألاعضاء املىافلُـ

 :  وهم  العادة

 

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

لؾ -محمذ عكي -محمذ الذكغ -لُلى معضوص -ىس ظميرة كصُ ض  -محمذ أؼكىد  -محمذ ُبحامُذي   -أمال فٍش عٍض

سؼُذ  -محمذ املؽاطي  -محمذ فاللي  -حعً جمُمي  -إظماعُل املهذاوي  -إدَسغ العلمي -إدَسغ إاللت  -ٌعلىبي

عبذ العاطي  -محمذ بىعضو  -ُمتالتهامي بىخ -إظماعُل الصنهاجي -عبذ الشحمان أفلك -أحمذ بً حمُذة  -مجباس 

ض بالخيري  -كىاح  هضهت  -عبذ الحم بيعالم -عبذ املىعم الؽهُبت  -محمذ لحلىح  -هىس الذًً عامش -عبذ العٍض

ذ بىحي  -العباط الىمغاسي  -الصح  الحاج  -الحعً بىكذوس  -عبذ الىبي عثماوي -مىالي علي  ملشاوي  -فٍش

س ي  -أمُىت حذاػ -عبذ هللا مؽكىس  -سؼُذ الغاش ي  -ي أحمذ معغاح -امحمذ بً عالل  -ظاظُىي  هادًت ادَس

س ي  -جىاد مهال -كُطىوي ضق  -هىال محعين -جىاد حعني  -حمُذ لعَى  هؽام اللائذ . -مصطفى املٍش

  00عذد ألاعضاء الشافضُــــــً  :  -

ت :  -   00عذد املمخىعين عً الخصٍى

 

 



 ًلشس ما ًلي :

 

،  بإجماع أعضائه 2016ماي  خمع في إطاس الذوسة العادًت  لؽهشًىافم  مجلغ جماعت مكىاط، املج

ً على ملحم اجفاكُت الؽشاكت سكم  "  و "الظُِىذا  1الظُِىذا  عكني "الؽشوع املإلهجاص  88/57الحاضٍش

ش مفصل حىل هزا امللف  2 طت أن ًخم جلذًم جلٍش ، ورلك كبل الخىكُع على أهظاس مجلغ الجماعت"  ؼٍش

 على الاجفاكُت.

 

ـــاجب  املجلغ                                         سئِغ املجلــــــغ    ــ  كـ

   إمضاء : محمذ عكي          إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                
 


