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 اململكت املغزبُت           

 وسارة الذاخلُت             

 والًت جهت فاص مكىاص     

 40ملزر ركـــــــــــم :                         عمالت مكىاص                                                

ذةجماعت مكىاص                                                                                 جلطت فٍز

ت العامت للمؿالح                                        7402دورة فبراًز                                املذًٍز

خ مؿلحت غؤون املجلظ واللجن                                                    7402فبراًز 40بخاٍر

                                                                    

 : الزابعتالىلطت 

 .على مػزوع بزهامج عمل جماعت مكىاصالذراضت واملىافلت  -0

 

ذة،  7402فبراًزلػهز  العادًت إن مجلظ جماعت مكىاص املجخمع في إطار الذورة  ، في جلطخه الفٍز

 . 7402 فبراًز 40 الاثىيناملىعلذة ًىم  

 املخعلم بالجماعاث. 001-00وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي ركم  -

 .لذراضت واملىافلت على مػزوع بزهامج عمل جماعت مكىاصباوبعذ دراضت املجلظ للىلطت املخعللت    

ت العلني  أضفزث العملُت على ما ًلي  : وبعذ اللجىء إلى  الخؿٍى

  :  ــن   04عذد ألاعضاء الحاضٍز

  : 04عذد ألاؾىاث املعبر عنها  

  : ـــن  00عذد ألاعضاء املىافلُـ

 

 :  وهم  الطادة

 

 -أضماء خىجت  -الػكذالي مدمذ   -مدمذ مُلىدي  -ًىضف عكامى  -رغُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

س ي عبذ الؿمذ لا  -لُلى معشوس -كؿُىر ضميرة ا   -مدمذ الذكظ  –دَر

لؼ -مدمذ عكي  ش ٌعلىبي  -مدمذ أغكىد  -مدمذ ُبدامُذي  -ادَرظ ؾللي عذوي    -أمال فٍز  -عٍش

  -خطن جمُمي  -ذاوي إضماعُل امله -العلمي  إدَرظ -إدَرظ إاللت 

إضماعُل   -عبذ الزخمان أفلك -أخمذ بن خمُذة  -رغُذ مجبار  -مدمذ املػاطي  - مدمذ فاللي

ش بالخيري  –عبذ العاطي كىاح  -خالذ معزوفي   -مدمذ بىعشو   -التهامي بىخُمت  - الؿنهاجي  - عبذ العٍش

س ي كُطىوي  هادً -مدمذ لحلىح  -هىر الذًن عامز  س ي  -لحطن خزبىع –جىاد مهال –ت ادَر خمُذ لعَى

  –هىال مدطين  -جىاد خطني  -

شق   هػام اللائذ .  -مؿطفى املٍز

  :  44عذد ألاعضاء الزافضُــــــن  

  : ت   40عذد املمخىعين عن الخؿٍى

ذ بىحي  –عباص الىمغاري  –الحطن بىكذور  س ي كُطىوي  –رغُذ الغاش ي  –فٍز عبذ  –هادًت إدَر

 أخمذ املطغاحي. –مىالي علي ملزاوي  –مدمذ أبى اللاضم  –الىبي عثماوي 
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 ًلزر ما ًلي :

 

باألغلبُت املطللت ألعضاء ،  7402 فبراًزلػهز   العادًتًىافم مجلظ جماعت مكىاص، املجخمع في إطار الذورة 

 مع ألاخذ بعين الاعخبار ما ًلي : بزهامج عمل جماعت مكىاصاملجلظ املشاولين مهامهم على 

 ملترخاث هُئت املطاواة وجكافؤ الفزؽ وملاربت الىىع خىل بزهامج عمل الجماعت 

 ملترخاث اللجان الذائمت للمجلظ خىل بزهامج عمل الجماعت 

 7402وملترخاث الطادة أعضاء املجلظ خالل الجلطت العامت للمجلظ للذورة العادًت لػهز فبراًز  . 

 

 

 

 كــــــاجب  املجلظ                                     رئِظ املجلــــــظ      

 إمضاء : مدمذ عكي      إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                


