اململكت املغشبُت
وصاسة الذادلُت
والًت حهت فاط مكىاط
عمالت مكىاط
حماعت مكىاط
املذًشٍت العامت للمطالح
كخابت املجلغ

ملشس سكـ ـ ـ ــم 31 6
حلعت فشٍذة
دوسة اظخثىائُت لشهش دحىبر 6132
بخاسٍخ  31دحىبر6132

الىلطت الثالثت عشش 6
 -31الذساظت واملىافلت على ملحم جمذًذ دطىط الىلل الحػشي باملذاس الحػشي لجماعت مكىاط .
إن مجلغ حماعت مكىاط املجخمع في إطاس الذوسة الاظخثىائُت لشهش دحىبر ،6132في حلعخه الفشٍذة املىعلذة ًىم
الخمِغ  31دحىبر .6132
 وطبلا مللخػُاث اللاهىن الخىظُمي سكم  331-31املخعلم بالجماعاث.وبعذ دساظت املجلغ للىلطت املخعللت بملحم جمذًذ دطىط الىلل الحػشي باملذاس الحػشي لجماعت مكىاط .
وبعذ اللجىء إلى الخطىٍذ العلني أظفشث العملُت على ما ًلي 6
عذد ألاعػاء الحاغشٍــن 11 6

عذد ألاضىاث املعبر عنها 11 6

عذد ألاعػاء املىافلُ ــن 11 6

وهم العادة 6
عبذ هللا بىواهى  -سشُذ طالبي ً -ىظف عكامى  -محمذ مُلىدي  -محمذ الشكذالي  -أظماء دىحت  -محمذ عكي -
أمال فشٍلش -محمذ ُبحامُذي  -عضٍض ٌعلىبي  -حعن جمُمي  -محمذ فاللي  -محمذ املشاطي  -سشُذ مجباس  -عبذ
الشحمان أفلك -محمذ بىعضو  -عبذ العاطي كىاح – هضهت الصح – التهامي بىدُمت – إدسَغ إاللت – إدسَغ العلمي -
لُلى معضوص -محمذ لحلىح  -إظماعُل الطنهاجي -العباط الىمغاسي  -فشٍذ بىحي – الحعن بىكذوس -الحاج ظاظُىي -
هادًت ادسَس ي كُطىوي  -عبذ هللا مشكىس -حمُذ لعىَس ي  -حىاد حعني  -هىال محعن – هشام اللائذ -
عذد ألاعػاء الشافػُ ـ ــن 11 6

عذد املمخىعين عن الخطىٍذ 11 6

ًلشس ما ًلي 6
طبلا للمىاد  4و 32من اجفاكُت مىح الامخُاص ملشفم الىلل الجماعي الحػشي بىاظطت الحافالث املبرمت بين الجماعت
الحػشٍت ملذًىت مكىاط كعلطت ماهحت ومجمىعت جىظكال .
احعان " باص " املمثلت في ششكت ظُتي باص مكىاط بخاسٍخ ً 1ىلُىص  6111واملطادق عليها من طشف العُذ وصٍش
الذادلُت بخاسٍخ  3غشذ  ، 6111كما جم جخمُمها وحعذًلها بامللحم سكم  3املؤسخ في  64شدىبر  6111واملطادق علُه
بخاسٍخ  1أكخىبش ، 6111وامللحم سكم  6املؤسخ في  34أبشٍل  6136واملطادق علُه بخاسٍخ  61أبشٍل  ، 6136من وصاسة
الذادلُت حُث جىظ الاجفاكُت في املىاد املزكىسة أعاله على إمكاهُت جمذًذ وحعذًل دطىط الشبكت ومذاسها كلما
اظخىحبذ الػشوسة الخلىُت الاكخطادًت أو إلاداسٍت رلك بطلب من العلطت املاهحت ومشاسكت ششكت ظُتي باص ضاحبت
الامخُاص بعذ إعذاد الذساظاث الخلىُت الػشوسٍت لزلك .

1

ًىافم مجلغ حماعت مكىاط ،املجخمع في إطاس الذوسة الاظخثىائُت لشهش دحىبر  ،6132بئحماع أعػائه الحاغشٍن على
ملحم جمذًذ دطىط الىلل الحػشي باملذاس الحػشي لجماعت مكىاط ورلك كما ًلي 6

دطـىط الشبكت مـىغـىع حـم الامخُ ـاص
املعاس اللذًم
سكم الخط
3

املعاس ( رهاب وإًاب )
الشٍاع – البعاجين – مشكض الششطت

31

حي البعاجين –مشحان 1

35

حي الىطش -حي البعاجين

62

حي البعاجين – العىق املمخاص

6
63
5

بشج مىالي عمش ( ظُذي مععىد )  -مسجذ بني
امحمذ
حي الىعُم – شاسع محمذ الخامغ
الشٍاع – عين معضة -ضىساًا

66

ظاحت صٍن العابذًن – الحاج كذوس

61

محطت صٍن العابذًن – حي املىطىس

مششوع املعاس بعذ
الخمذًذ
املعاس (رهاب وإًاب)
الشٍاع – البعاجين ( 3بىكشعت
) معافت لخمذًذ  411متر
حي البعاجين ( 3بىكشعت)
معافت الخمذًذ  411متر
مشحان 1
حي الىطش -حي البعاجين 3
(بىكشعت )معافت الخمذًذ 411
متر
حي البعاجين ( 3بىكشعت)
معافت الخمذًذ  411متر-
العىق املمخاص
عين الشبُك – مسجذ ابني
امحمذ عبر ابن سشذ والشٍحان
حي الىعُم – شاسع محمذ
الخامغ ( الشحىع عبر الفيراي)
الشٍاع – عين معضة -ضىساًا
– حي الفخح
( الضهش كلم – 2حي سٍاع
الضٍخىن )
ظاحت صٍن العابذًن – الحاج
كذوس عبر حي الضٍخىن – فخح
الضهش وحي سٍاع الضٍخىن
محطت صٍن العابذًن – حي
املىطىس جىظُع بمعافت جمذًذ
 611متر

ك ـ ــاجب املجلغ
إمػاء  6محمذ عكي

سئِغ املجل ـ ــغ
إمػاء 6د .عبذ هللا بىواهى
2

مالحظاث

