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 اململكت املغشبيت         

 وصاسة الذاخليت               

 والًت جهت فاط مكىاط      

 20ملشس سكـــــــــــم :                                   عمالت مكىاط                                               

  جلعت فشيذة  جماعت مكىاط                                                                           

        0202دوسة اظخثىائيت لؽهش  ماسط             املذًشيت العامت للمصالح                                          

 0202ماسط  02بخاسيخ مصلحت ؼؤون املجلغ واللجن                                                   

 

 

 :  الثاهيتالىلطت 

 الذساظت واملىافلت على املخطط الخىجيهي للتهيئت العمشاهيت ملذًىت مكىاط الكبري. -0

 

، في جلعخه الفشيذة،  0202ماسط إن مجلغ جماعت مكىاط املجخمع في إطاس الذوسة الاظخثىائيت  لؽهش 

 . 0202 ماسط 02 الثالثاءاملىعلذة ًىم  

 املخعلم بالجماعاث. 001-02وطبلا مللخضياث اللاهىن الخىظيمي سكم  -

املخطط الخىجيهي للتهيئت العمشاهيت ملذًىت واملىافلت على  الذساظتبوبعذ دساظت املجلغ للىلطت املخعللت  

 مكىاط.

 

 وبعذ اللجىء إلى  الخصىيت العلني  أظفشث العمليت على ما ًلي : 

  :  23عذد ألاعضاء الحاضشيــن  

  : 23عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ـــن  23عذد ألاعضاء املىافليـ

 :  وهم  العادة

 

ليلى  -أظماء خىجت  -محمذ الؽكذالي   -محمذ ميلىدي  -ًىظف عكامى  -سؼيذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

محمذ  -محمذ ُبحاميذي  -ادسيغ صللي عذوي    -أمال فشيلؾ -محمذ عكي   -محمذ الذكغ   -معضوص

محمذ  -ي محمذ فالل -حعن جميمي  -إظماعيل املهذاوي  -إدسيغ العلمي  -إدسيغ إاللت  -أؼكىد 

  -إدسيغ الخشوبي  –التهامي بىخيمت  -عبذ الشحمان أفلك  -أحمذ بن حميذة  -سؼيذ مجباس  -املؽاطي 

 -عبذ املىعم الؽهيبت  –هىس الذًن عامش  - عبذ العضيض بالخيري  –عبذ العاطي كىاح  -محمذ بىعضو 

الحاج  -الحعن بىكذوس   - عبذ الىبي عثماوي -مىالي علي  ملشاوي  –فشيذ بىحي  - العباط الىمغاسي 

هادًت ادسيس ي  -محمذ أبى اللاظم  -عبذ هللا مؽكىس  -سؼيذ الغاش ي  -امحمذ بن عالل  –ظاظيىي 

 هؽام اللائذ.–هىال محعين  -جىاد حعني  -حميذ لعىيس ي  -لحعن خشبىػ –كيطىوي  

 

  :  22عذد ألاعضاء الشافضيــــــن  

 22عين: ـىـخـمـمـال ألاعضـــاء عذد  
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 ًلشس ما ًلي :

 

جلعخه الفشيذة،  خالل، 0202ماسط إن مجلغ جماعت مكىاط املجخمع في إطاس الذوسة الاظخثىائيت  لؽهش 

لىثيلت املخطط الخىجيهي للتهيئت العمشاهيت ملذًىت ًثمن الخىجه العام إر . 0202 ماسط 02 الثالثاء املىعلذة ًىم

املىبثلت عن أؼغال  لترحاثاملفضال عن  ًلترح عذة ملترحاث و آساء حىلهفئهه ًبذي و  ،مكىاط الكبري 

 بؽأهه. لجىت الخعمير وإعذاد التراب والبيئت اجخماعاث

بئجماع أعضائه ًىافم  املىكش جلغفئن امل ها على الخشيطتصياغت هزه امللترحاث وجىطين وألجل جذكيم

 على حؽكيل لجىت جضم ممثلي الفشق العياظيت املكىهت للمجلغ وهم العادة :  الحاضشين

 حميذ لعىيس ي.  -إدسيغ صللي عذوي  –محمذ الؽكذالي  –العباط الىمغاسي  –فشيذ بىحي  –هؽام اللائذ 

 

 

ـــــاجب  املجلغ                                             سئيغ املجلــــــغ         كـ

 إمضاء : محمذ عكي              إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى               


