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 اململكت املغشبُت           

 وصاسة الذاخلُت             

 والًت جهت فاط مكىاط    

 80ملشس سكـــــــــــم :                         عمالت مكىاط                                             

ذةجماعت مكىاط                                                                               جلعت فٍش

ت العامت للمفالح                                                                     7802دوسة فبراًش  املذًٍش

خ                                         مفلحت ؼإون املجلغ واللجً  7802فبراًش 80بخاٍس

                                                                    

 :الثامىتالىلطت 

 الذساظت واملىافلت على حعذًل وجخمُم بعض مىاد وفلشاث الىظام الذاخلي للمجلغ الجماعي لجماعت مكىاط. -0

 

ذة،  7802فبراًشلؽهش  العادًت ئن مجلغ جماعت مكىاط املجخمع في ئطاس الذوسة  ، في جلعخه الفٍش

 . 7802 فبراًش 80 الاثىيناملىعلذة ًىم  

 املخعلم بالجماعاث. 001-01وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي سكم  -

على حعذًل وجخمُم بعض مىاد وفلشاث واملىافلت  الذساظتبوبعذ دساظت املجلغ للىلطت املخعللت    

 الىظام الذاخلي للمجلغ الجماعي لجماعت مكىاط.

 

ت العلني  أظفشث العملُت على ما ًلي   : وبعذ اللجىء ئلى  الخفٍى

  :  ًــ   11عذد ألاعضاء الحاضٍش

  : ىاث املعبر عنها   11عذد ألـا

  : ًـــ  11عذد ألاعضاء املىافلُـ

 

 :  وهم  العادة

 أظماء خىجت   محمذ الؽكذالي  - محمذ مُلىدي - ًىظف عكامى - سؼُذ طالبي - عبذ هللا بىواهى

  محمذ عكي - محمذ الذكغ -لُلى معضوص -كفُىس ظميرة ا -

لؾ   ئدَسغ العلمي - ئدَسغ ئاللت - محمذ أؼكىد -محمذ ُبحامُذي  -أمال فٍش

 أحمذ بً حمُذة سؼُذ مجباس - محمذ املؽاطي - محمذ فاللي - حعً جمُمي - ئظماعُل املهذاوي 

  عبذ املىعم الؽهُبت – التهامي بىخُمت  -عبذ الشحمان أفلك -

ض بالخيري  – عبذ العاطي كىاح   مهال جىاد –هضهت الصح  –عبذ العٍض

س ي  -لحعً خشبىػ  ضق  –هىال محعين  -جىاد حعني  -حمُذ لعَى  هؽام اللائذ  مفطفى املٍش

ذ بىحي   –عباط الىمغاسي  –لحعً بىكذوس  -هبُلت بىعمش –  فٍش

س ي كُطىوي  –سؼُذ الغاش ي   محمذ أبى اللاظم  –عبذ الىبي عثماوي  –هادًت ئدَس

 .أحمذ املعغاحي

  :  ً88عذد ألاعضاء الشافضُــــــ  

  : ت   88عذد املمخىعين عً الخفٍى
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 ًلشس ما ًلي :

 

،  باجماع أعضائه 7802 فبراًشلؽهش   العادًتًىافم مجلغ جماعت مكىاط، املجخمع في ئطاس الذوسة 

 ً  ما ًلي : على الحاضٍش

مً الىظام الذاخلي ملجلغ جماعت مكىاط ، والاحخفاظ بباقي فلشاث  17حعذًل الفلشة ألاولى مً املادة  -

 هزه املادة دون حغُير. 

 

 

 

 الخعذًل امللترح : 

 . ججخمع اللجان بملش الجماعت بطلب مً سئِعها أو مً سئِغ املجلغ أو ثلث أعضاء اللجىت

  ولشئِغ املجلغ الجماعي ئمكاهُت الاجخماع مع سؤظاء اللجً الذائمت كلما دعت الضشوسة ئلى رلك وله

 .أًضا أن ًجخمع بىفغ الكُفُاث مع ميعلي الفشق كلما اكخض ى الحال ئلى رلك  

 

، والاحخفاظ بفُغتها ألاولى املىفىؿ عليها في الىظام الذاخلي ملجلغ جماعت 11املادة عذم حعذًل  -

 اط  كاآلحي:مكى

حعخبر اجخماعاث اللجان صحُحت بحضىس أكثر مً هفف أعضائها، وئرا حعزس جىفش هزا الىفاب، وجب 

جأجُل الاجخماع ئلى الُىم املىالي مً أًام العمل وفي هزه الحالت، ٌعخبر الاجخماع صحُحا كُفما كان عذد 

 .ً  ألاعضاء الحاضٍش

 

 

 

ـــاجب  املجلغ                                           سئِغ املجلــــــغ              كـــ

 ئمضاء : محمذ عكي                ئمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                   

     

 


