
 اململنت املغشبُت   

 وصاسة الذاخلُت            

 جهت فاط منىاط والًت  

ـــــم :                      عمالت منىاط                                  ـــ  25مقشس سقـــ

        2016دوسة ماي  جماعت منىاط                                                                

 جلعت ثاهُت  لخابت املجلغ                                                                      

خ:                                                                    2016/ 05/ 06بخاٍس

 الىقطت الخامعت  والعششون :

/ك 10238  اسي ـــالذساظت واملىافقت على جفىٍت القطعت ألاسضُت الجماعُت راث الشظم العق

الهائىت بشاسع الععذًين لفائذة "ششلت بتروم املغشب" قصذ إهجاص مششوعها الخجاسي 

 طت جىصَع الىقىد.بمح

 

، في جلعخه الثاهُت  2016إن مجلغ جماعت منىاط املجخمع في إطاس الذوسة العادًت  لشهش ماي 

 . 2016ماي  06املىعقذة ًىم  الجمعت 

 املخعلق بالجماعاث. 113-14وطبقا ملقخضُاث القاهىن الخىظُمي سقم  -

ت  القطعت ألاسضُت الجماعُت راث الشظم  وبعذ دساظت املجلغ للىقطت املخعلقت باملىافقت على جفٍى

/ك الهائىت بشاسع الععذًين لفائذة "ششلت بتروم املغشب" قصذ إهجاص مششوعها 10238العقاسي 

 الخجاسي بمحطت جىصَع الىقىد.

 

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

ٍــً  : -   37عذد ألاعضاء الحاضش

  37عنها : عذد ألاصىاث املعبر  -

ـــً :  -  37عذد ألاعضاء املىافقُـ

 

 :  وهم  العادة

 -محمذ الذلغ -لُلى معضوص -أظماء خىجت -محمذ الشنذالي -ًىظف عهامى -سشُذ طالبي -عبذ هللا بىواهى

قش ض ٌعقىبي -اماى فٍش  -محمذ فاللي  -حعً جمُمي  -إظماعُل املهذاوي  -إدَسغ العلمي -إدَسغ إاللت -عٍض

 -عبذ العاطي مىاح -ظماعُل الصنهاجي -عبذ الشحمان أفلو -أحمذ بً حمُذة  -سشُذ مجباس -طي محمذ املشا

ذ بىحي -العباط الىمغاسي  -عبذ الحق بيعالم -محمذ لحلىح  -ادَسغ الخشوبي عبذ الىبي -مىالي علي ملشاوي -فٍش

 -عبذ هللا مشهىس  -غاش يسشُذ ال -أحمذ معغاحي -امحمذ بً عالى -الحاج ظاظُىي  -الحعً بىلذوس  -عثماوي

س ي  هشام القائذ .  -هىاى محعين -جىاد حعني -حمُذ لعَى

 

 

  00عذد ألاعضاء الشافضُــــــً  :  -

ت :  -   00عذد املمخىعين عً الخصٍى



 

 ًقشس ما ًلي :

 

،  بإجماع أعضائه 2016ًىافق مجلغ جماعت منىاط، املجخمع في إطاس الذوسة العادًت  لشهش ماي 

ً مبذئُا ت القطعت ألاسضُت الجماعُت املىخمُت للشظم العقاسي الحاضٍش /ك الهائىت 10238، على جفٍى

بشاسع الععذًين لفائذة "ششلت بتروم املغشب" قصذ جىظُع مششوعها الخجاسي بمحطت جىصَع الىقىد، 

طت جقذًم املششوع مامال أثىاء عشض الىقطت على أهظاس املجلغ للمىافقت على الثمً الزي ظخحذده  شٍش

ت للخقُُم .ال  لجىت إلاداٍس

 

ـــــت                                         سئِغ املجلــــــغ   ـــاجب  الجلعـ ــ  لـ

   إمضاء : الحعً بىلذوس           إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى    

 
 


