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 جهت فاط مىىاط      

ــــم :        عمالت مىىاط                                            ــــ  45ملشس سكـــ

        2016دوسة فبراًش جماعت مىىاط                                                             

 الجلعت ألاولى                                                     هخابت املجلغ          

خ:                                                                    2016/ 02/ 04بخاٍس

 :الىلطت الخامعت  وألاسبعىن 

ل العىق ألاظبىعي للماشُت والبهائم مً حي ظُذي  – الذساظت واملىافلت على جحٍى

م الحاج كذوس ولم ب خىن، وهزا حغُير الخخصُص  06ىصهشي إلى طٍش كشب ججضئت الٍض

لجعله ًخالءم مع  ،ن/3897املعذ لللطعت ألاسضُت راث الشظم العلاسي عذد: 

 املششوع.

 

، في 2016فبراًشإن مجلغ جماعت مىىاط املجخمع في إطاس الذوسة العادًت لشهش 

 . 2016 فبراًش 04الخمِغ املىعلذة ًىم   ألاولى، جلعخه 

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

ل العىق ألاظبىعي للماشُت والبهائم مً بوبعذ دساظت املجلغ للىلطت املخعللت   خحٍى

م الحاج كذوس ولم  خىن، وهزا حغُير  06حي ظُذي بىصهشي إلى طٍش كشب ججضئت الٍض

ن لجعله ًخالءم /3897ُت راث الشظم العلاسي عذد: الخخصُص املعذ لللطعت ألاسض

 مع املششوع.

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

ــً  :  -   46عذد ألاعضاء الحاضٍش

  46عذد ألاصىاث املعبر عنها :  -

  46عذد ألاعضاء املىافلُــــً :  -

 :  وهم  العادة

خالذ  -محمذ الشىذالي   -محمذ مُلىدي   -ًىظف عيامى  -سشُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

س ي  -لُلى معضوص  -أظماء خىجت  -بىدالي  محمذ عيي   -محمذ الذهغ   –عبذ الصمذ إلادَس

لش - ض ٌعلىبي  -محمذ أشيىد  -محمذ ُبحامُذي  -ادَسغ صللي عذوي    -أماٌ فٍش  -عٍض

محمذ  -محمذ فاللي  -عً جمُمي ح -إظماعُل املهذاوي  -إدَسغ العلمي  -إدَسغ إاللت 

 - الصنهاجيإظماعُل   -عبذ الشحمان أفلً -أحمذ بً حمُذة  -سشُذ مجباس  -املشاطي 

ض بالخيري  –عبذ العاطي وىاح  -محمذ بىعضو   -التهامي بىخُمت  هىس الذًً عامش  - عبذ العٍض

مىالي  – ٍذ بىحيفش  - العباط الىمغاسي  –هضهت الصح  -عبذ الحم بيعالم -محمذ لحلىح  -

جىاد  -املصطفى ظعذان -عبذ هللا مشيىس  -سشُذ الغاش ي  -–الحاج ظاظُىي  –علي ملشاوي 

س ي  -مهاٌ  ضق  - جىاد حعني -حمُذ لعَى  هشام اللائذ.   -مصطفى املٍش

 



  00عذد ألاعضاء الشافضُــــــً  :  -

ت :  -   00عذد املمخىعين عً الخصٍى

 

 ًلشس ما ًلي :

 

 ،2016فبراًشاملجخمع في إطاس الذوسة العادًت لشهش  ت مىىاطًىافم مجلغ جماع

ً على خالٌ جلعخه ألاولى  ما ًلي :، بإجماع أعضائه الحاضٍش

 

م  - ل العىق ألاظبىعي للماشُت والبهائم ومشافله مً حي ظُذي بىصهشي إلى طٍش جحٍى

خىن.6الحاج كذوس ولم  ، باللشب مً ججضئت الٍض

ن  3897طعت ألاسضُت راث الشظم العلاسي عذد : حغُير الخخصُص املعذ للل -

م الحاج كذوسول خىن، لجعله ًخالءم مع  6ماليائىت بطٍش باللشب مً ججضئت الٍض

املششوع املضمع إهجاصه وهى العىق ألاظبىعي للماشُت والبهائم ومشافله على معاحت 

ضسة العمً وظىق الخضش والفىاهه واملجظىق ، بذال مً مششوع ²م 72100جلذس ب: 

الزي جم إكشاسه بىفغ اللطعت ألاسضُت مً طشف املجلغ خالٌ الذوسة العادًت لشهش 

 .2010فبراًش 

 
 هــــــاجب  املجلغ                                            سئِغ املجلــــــغ             

   إمضاء : محمذ عيي          إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                

 

 


