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 جماعت منىاش          

        2012دورة ألخىبر املذًريت العامت للمصالح                                                        

 جلضت ثالثتلخابت املجلط                                                                      

 2012/ 10/ 11بخاريخ:                                                                    

 :  الثاهيت والعشرون الىقطت 

على هسع ملنيت قطعت أرضيت حضخخرج مً الرصم العقاري  تاملبذئيالذراصت واملىافقت  -

لضعادة و اهجاز /ك الالزمت لخىصيع الطريق الرابطت بين باب القصذًر وحي ا22424عذد

 .صاحت عمىميت أمام مذخل مليت العلىم

 

الثالثت ، في جلضخه 2012ألخىبرلشهر  العادًت إن مجلط جماعت منىاش املجخمع في إطار الذورة 

 . 2012ألخىبر 11الاثىين املىعقذة ًىم  

 بالجماعاث. املخعلق 113-14وطبقا ملقخضياث القاهىن الخىظيمي رقم  -

على هسع ملنيت قطعت أرضيت حضخخرج مً واملىافقت  بالذراصت املخعلقتوبعذ دراصت املجلط للىقطت  

/ك الالزمت لخىصيع الطريق الرابطت بين باب القصذًر و حي الضعادة و اهجاز 22424الرصم العقاري عذد

 صاحت عمىميت أمام مذخل مليت العلىم.

 
 العمليت على ما ًلي :وبعذ اللجىء إلى  الخصىيت العلني  أصفرث 

  :  ً33عذد ألاعضاء الحاضريــ  

  : 33عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ً33عذد ألاعضاء املىافقيــــ 

 

 :  وهم  الضادة

محمذ  -ليلى معسوز -أصماء خىجت  -محمذ الشنذالي -ًىصف عهامى -رشيذ طالبي -عبذ هللا بىواهى 

أحمذ بً   -محمذ املشاطي -محمذ فاللي  -حضً جميمي   -محمذ أشهىد   -محمذ عهي  -الذلط 

 -عبذ الحق بيضالم -رشيذ مجبار – عبذ املىعم الشهيبت -محمذ ُبحاميذي  -عبذ العاطي مىاح  -حميذة 

التهامي بىخيمت  -مذ إلادريس يعبذ الص –إدريط صقلي عذوي   -إدريط الخروبي  –عبذ العسيس بالخيري 

اصماعبل  -إدريط العلمي  –عبذ الرحمان أفلو  –إدريط إاللت  –هللا بىعسو  عبذ -عسيس اليعقىبي  -

محمذ أبى  -عبذ هللا مشهىر  -رشيذ الغاش ي -الحضً بىلذور   –فريذ بىحي -العباش الىمغاري  -املهذاوي 

 .هشام القائذ  -جىاد حضني  -حميذ لعىيس ي -هادًت ادريس ي قيطىوي   – القاصم

 

  :  ً00عذد ألاعضاء الرافضيــــــ  

  : 00عذد املمخىعين عً الخصىيت  



 ًقرر ما ًلي :

 

بإجماع مبذئيا و ، 2012العادًت لشهر ألخىبر املجخمع في إطار الذورة  مجلط جماعت منىاش،ًىافق 

/ك الالزمت 22424هسع ملنيت قطعت أرضيت حضخخرج مً الرصم العقاري عذد علىأعضائه الحاضريً 

لخىصيع الطريق الرابطت بين باب القصذًر و حي الضعادة و اهجاز صاحت عمىميت أمام مذخل مليت 

 العلىم.

 

 لــــــاجب  املجلط                                                        رئيط املجلــــــط         
   إمضاء : محمذ عهي                      إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                

 


