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 اململكت املغزبيت           

 وسارة الذاخليت             

 والًت حهت فاص مكىاص    

 52مقزر رقـــــــــــم :                عمالت مكىاص                                              

  حلطت فزيذةحماعت مكىاص                                                                             

        5104دورة فبراًزاملذًزيت العامت للمصالح                                                            

                                                       5104فبراًز 13بخاريخ                                               مصلحت شؤون املجلظ واللجن  

 

 :الخامطت والعشزون الىقطت 

 الصحيت باألماكن والطاحاث العمىميت بجماعت مكىاص.  قوجذبير املزافالذراضت واملىافقت على إحذار  -52

، في حلطخه الفزيذة،  5104فبراًزلشهز  العادًت إن مجلظ حماعت مكىاص املجخمع في إطار الذورة 

 . 5104 فبراًز 13 الازىيناملىعقذة ًىم  

 املخعلق بالجماعاث. 001-01وطبقا ملقخضياث القاهىن الخىظيمي رقم  -

املزافق الصحيت  وجذبير  على إحذارالذراضت واملىافقت املبذئيت بوبعذ دراضت املجلظ للىقطت املخعلقت    

 باألماكن والطاحاث العمىميت بجماعت مكىاص. 

 : وبعذ اللجىء إلى  الخصىيذ العلني  أضفزث العمليت على ما ًلي

  :  11عذد ألاعضاء الحاضزيــن  

  : 11عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ـــن  11عذد ألاعضاء املىافقيـ

 :  وهم  الطادة

 -قصيىر ضميرة ا -أضماء خىحت  -الشكذالي محمذ  -ًىضف عكامى  -رشيذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

 -محمذ أشكىد  -محمذ ُبحاميذي   -أمال فزيقش -محمذ عكي   -محمذ الذكظ   -ليلى معشوس

 -محمذ املشاطي  -محمذ فاللي  -حطن جميمي  -إضماعيل املهذاوي  -إدريظ العلمي  -إدريظ إاللت 

عبذ  –عبذ العاطي كىاح   -التهامي بىخيمت   -عبذ الزحمان أفلك -أحمذ بن حميذة  -شيذ مجبار ر 

رشيذ  -أحمذ مطغاحي  -الحطن بىكذور  -هشهت الصح  –الشهيبت  املىعمعبذ  –العشيش بالخيري 

 .حميذ لعىيس ي –هادًت ادريس ي قيطىوي   -محمذ أبى القاضم  -عبذ هللا مشكىر  -الغاش ي 

  11عضاء الزافضيــــــن  : عذد ألا  

  : 11عذد املمخىعين عن الخصىيذ  

  

 ًقزر ما ًلي :

 

، بئحماع أعضائه 5104 فبراًزلشهز  العادًتًىافق مجلظ حماعت مكىاص، املجخمع في إطار الذورة 

ومىح جذبيرها  الصحيت باألماكن والطاحاث العمىميت بجماعت مكىاص قاملزافلى إحذار عالحاضزين 

عزض ودراضت طلباث جذبير هذه  مع لذوي الاحخياحاث الخاصت والفئاث الاحخماعيت الهشت واملحخاحت

 :  املزاحل الخاليت وفقاملزافق 
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 حعزض على اللجىت املكلفت بذراضت طلباث مىح دعم الجمعياث واملشكلت من الطادة  املزحلت ألاولى :

 رشيذ الغاش ي.  –حىاد الحطني   -إدريظ العلمي  –حميذ لعىيس ي  –املطدشارين : أضماء خىحت 

 حعزض على لجىت مخخلطت من املجلظ والطلطت إلاداريت املحليت للمىافقت املبذئيت على  املزحلت الثاهيت :

في  الحقاهذه الطلباث، مع جحذًذ إلاجاوة الىاحب دفعها لالضخفادة من جذبير هذه املزافق والتي ضخذرج 

 .الجبائي القزار 

 : حعزض الطلباث على الطيذ رئيظ املجلظ للبث النهائي بشأنها. املزحلت الثالثت 

 

 

 

 كــــــاجب  املجلظ                                     رئيظ املجلــــــظ     

 إمضاء : محمذ عكي      إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                


