
 اململكت املغشبُت          

 ُت     وصاسة الذاخل       

 جهت فاط مكىاط      

ــــم :        عمالت مكىاط                                            ــــ  31ملشس سكـــ

        2016دوسة فبراًش جماعت مكىاط                                                             

 الجلعت الثاهُت                             كخابت املجلغ                                  

خ:                                                                    2016/ 02/ 05بخاٍس

 الىلطت الىاخذ والثالزىن: 

 .الذساظت واملىافلت على معاًير جىصَع املعاعذاث والذعم لفائذة الجمعُاث –

 

، في جلعخه 2016فبراًشع في إطاس الذوسة العادًت لشهش إن مجلغ جماعت مكىاط املجخم

 . 2016 فبراًش 05الجمعتاملىعلذة ًىم  الثاهُت،

 املخعلم بالجماعاث. 113-14وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي سكم  -

معاًير جىصَع املعاعذاث والذعم لفائذة على املىافلت بوبعذ دساظت املجلغ للىلطت املخعللت  

  .الجمعُاث

ذ العلني  أظفشث العملُت على ما ًلي :  وبعذ اللجىء إلى  الخطٍى

 :  وهم  العادة

ــن  : -  46عذد ألاعضاء الخاضٍش

 46عذد ألاضىاث املعبر عنها :  -

  46عذد ألاعضاء املىافلُــــن :  -

 :  وهم  العادة

خالذ  -مدمذ الشكذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىظف عكامى  -سشُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

س ي  -لُلى معضوص  -أظماء خىجت  -بىدالي  لش -مدمذ عكي  –عبذ الطمذ إلادَس   -أمال فٍش

ض ٌعلىبي  -مدمذ أشكىد  -مدمذ ُبدامُذي   -إظماعُل املهذاوي  -إدَسغ العلمي  -عٍض

عبذ  -أخمذ بن خمُذة  -سشُذ مجباس  -مدمذ املشاطي  -مدمذ فاللي  -خعن جمُمي 

ض بالخيري  –عبذ العاطي كىاح  - الطنهاجيإظماعُل   -الشخمان أفلك هىس الذًن  - عبذ العٍض

ذ بىحي -سشُذ الغاش ي–العباط الىمغاسي  –ادَسغ خشوبي  -مدمذ لخلىح  -عامش   – فٍش

س ي كُطىوي عبذ   -عذاناملططفى ظ –الخاج ظاظُىي  –مىالي علي ملشاوي  –هادًت ادَس

عبذ  -خعن بىكذوس –امدمذ بىعالل  –اخمذ معغاحي   -مدمذ أبى اللاظم -الىبي عثماوي

س ي  -جىاد مهال  -هللا مشكىس   هشام اللائذ.   -هىال مدعن – جىاد خعني -خمُذ لعَى

 

  00عذد ألاعضاء الشافضُــــــن  :  -

ذ :  -   00عذد املمخىعين عن الخطٍى

 

 

 



 ًلشس ما ًلي :

خالل ، 2016فبراًشاملجخمع في إطاس الذوسة العادًت لشهش  اعت مكىاطًىافم مجلغ جم

ن على  بئجماعجلعخه الثاهُت،   اث طلبملفللبىل  الششوط الخاضتأعضائه الخاضٍش

 رلك كما ًلي:و  لفائذة الجمعُاثالزي جلذمه الجماعت والذعم الاظخفادة من املىدت 

o ُالجمعُت لشئِغ ع أضليحعبئت البطاكت الخاضت بالذعم في أسبع وسخ بخىك. 

o  اللاهىن ألاظاس ي للجمعُت مىكع  من طشف الشئِغ و الكاجب العام في أسبع وسخ

 مطادق عليها.

o  الكاجب العام في أسبع وسخ العام مىكع علُه من طشف الشئِغ و مدضش الجمع

 مطادق عليها.

o من طشف الشئِغ والكاجب العام في أسبع وسخ  تالئدت أعضاء املكخب مىكع

 عليها. مطادق

o  ش ألادبي للمىظم مىكع من طشف الشئِغ والكاجب العام في أسبع  2015/2014الخلٍش

 وسخ مطادق عليها.

o  ش املالي للمىظم من طشف الشئِغ وأمين املال في أسبع  مىكع 2015/2014الخلٍش

 وسخ مطادق عليها.

o خب علُه) أو املؤكذ في خالت ججذًذ املك وسخ من الىضل النهائي مطادق تأسبع

 على أال ًخجاوص ظخين ًىما (.

o الجمعُت والاظم الكامل للجمعُتالخاص ب كيبىالخعاب الوسخ من شهادة  تأسبع 

 مطادق عليها.

ن على ألاخز بعين الاعخباس امل الخالُت  عاًير كما وافم املجلغ بئجماع أعضائه الخاضٍش

 لالظخفادة من الذعم :

فُ .1 ثالر الخالل  ل عليهات بأهم املىجضاث وألاللاب املدطوسكت حعٍش

 ظىىاث ألاخيرة في أسبع وسخ مطادق عليها.

 الخذكُم في حجج ضشف الذعم املالي للجماعت وهىعُتها. .2

 جدذًذ هىعُت وشاط الجمعُت ومذي مالءمخه مع بشهامج عمل الجماعت.  .3

 خز بعين الاعخباس أوجه الذعم ألاخشي اليي حعخفُذ منها الجمعُت.ألا  .4

 كي ضمن الذعم املالي للجماعت.اعخباس الذعم اللىجعدُ .5

اضُتشهادة من العطبت خ .6  . اضت باألهذًت والجمعُاث الٍش

 

 

 كــــــاجب  املجلغ                                          ئِغ املجلــــــغس               

   إمضاء : مدمذ عكي    : د. عبذ هللا بىواهى   إمضاء              

   


