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 :   العاشزة  النقطت 

و  ،2015املخخذ  خالل الذورة العادًت لشهز ًىليىس  17واملىافقت على حعذًل املقزر رقم الذراضت  -  

باضدبذال صيغتي "وضع  2016املخخذًن خالل الذورة الاضخثنائيت لشهز ًىليىس  18و  17املقزرين رقم 

ضالميت بصيغت " جحبيظ " القطع ألارضيت  لفائذة وسارة ألاوقاف والشؤون لا  رهن إشارة" " وجخصيص"

 ألجل بناء مطاجذ للطاكنت باألحياء املعنيت.

 

املنعقذة ًىم   الثالثتـ، في جلطخه 2016أكخىبزلشهز العادًت إن مجلظ جماعت مكناص املجخمع في إطار الذورة 

 . 2016 أكخىبز 17 الثنينا

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

املخخذ  خالل الذورة العادًت لشهز ًىليىس  17املقزر رقم  بخعذًل املخعلقتوبعذ دراضت املجلظ للنقطت  

باضدبذال صيغتي  2016املخخذًن خالل الذورة الاضخثنائيت لشهز ًىليىس  18و  17و املقزرين رقم  2015

وسارة ألاوقاف والشؤون بصيغت " جحبيظ " القطع ألارضيت  لفائذة  "وضع رهن إشارة" " وجخصيص"

 لاضالميت ألجل بناء مطاجذ للطاكنت باألحياء املعنيت.

 وبعذ اللجىء إلى  الخصىيذ العلني  أضفزث العمليت على ما ًلي :

  :  36عذد ألاعضاء الحاضزيــن  

  : 36عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : 36عذد ألاعضاء املىافقيــــن 

 :  وهم  الطادة

 -أضماء خىجت   -محمذ الشكذالي   -ًىضف عكامى  -محمذ ميلىدي  -رشيذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى

 -محمذ فاللي  -حطن جميمي  -محمذ أشكىد -محمذ ُبحاميذي  -محمذ عكي -محمذ الذكظ -ليلى معشوس

عبذ  -رشيذ مجبار – عبذ املنعم الشهيبت -عبذ العاطي كىاح   -أحمذ بن حميذة   -محمذ املشاطي

 -عبذ الصمذ لادريس ي –إدريظ صقلي عذوي   -إدريظ الخزوبي  –عبذ العشيش بالخيري  -الحق بنطالم

 -رشيذ الغاش ي   -الحاج ضاضيىي  -الحطن بىكذور   –فزيذ بىحي -العباص الىمغاري  -التهامي بىخيمت 

 -جىاد حطني  -اليخالذ بىد -محمذ عذًىباه  -حميذ لعىيس ي – محمذ أبى القاضم -عبذ هللا مشكىر 

 هشام القائذ.

 

  :  00عذد ألاعضاء الزافضيــــــن  

  : 00عذد املمخنعين عن الخصىيذ  



 ًقزر ما ًلي :

، بئجماع أعضائه 2016العادًت  لشهز أكخىبز املجخمع في إطار الذورة  مجلظ جماعت مكناص،ًىافق 

  2015املخخذ  خالل الذورة العادًت لشهز أكخىبز  17حعذًل املقزر رقم   علىالحاضزين 

باضدبذال صيغتي ،  2016املخخذًن خالل الذورة الاضخثنائيت لشهز ًىليىس  18و  17املقزرين رقم و 

بصيغت " جحبيظ " القطع ألارضيت  لفائذة وسارة ألاوقاف والشؤون  "وضع رهن إشارة" " وجخصيص"

 ل بناء مطاجذ للطاكنت باألحياء املعنيت.لاضالميت ألج

 

 كــــــاجب  املجلظ                                            رئيظ املجلــــــظ     
 إمضاء : محمذ عكي           إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى               


