اململكت املغربُت
وزارة الذاخلُت
جهت فاش مكىاش
عمالت مكىاش
جماعت مكىاش
كخابت املجلط

ملرر ركـ ـ ـ ــم 04 :
دورة فبراًر 2016

الجلضت ألاولى
بخارٍخ2016 /02/ 04 :

الىلطت الرابعت :
– برمجت الفائض الحلُلي مليزاهُت صىت .2015
إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة العادًت لغهر فبراًر ،2016في
جلضخه ألاولى املىعلذة ًىم الخمِط  04فبراًر .2016
 وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي ركم  113-14املخعلم بالجماعاث.وبعذ دراصت املجلط للىلطت املخعللت ببرمجت الفائض الحلُلي مليزاهُت صىت .2015
وبعذ اللجىء إلى الخؾىٍت العلني أصفرث العملُت على ما ًلي :
عذد ألاعضاء الحاضرٍــً 57 :
عذد ألاؽىاث املعبر عنها 57 :
عذد ألاعضاء املىافلُ ــً 57 :
وهم الضادة :
عبذ هللا بىواهى  -رعُذ طالبي ً -ىصف عكامى  -محمذ مُلىدي  -محمذ الغكذالي  -خالذ
بىدالي  -أصماء خىجت  -صميرة اللؾُىر -لُلى معسوز -عبذ الؾمذ إلادرَس ي – محمذ
الذكط  -محمذ عكي  -أمال فرٍلػ -ادرَط ؽللي عذوي  -محمذ ُبحامُذي  -محمذ
أعكىد  -عسٍس ٌعلىبي  -إدرَط إاللت  -إدرَط العلمي  -إصماعُل املهذاوي  -حضً جمُمي -
محمذ فاللي  -محمذ املغاطي  -رعُذ مجبار  -أحمذ بً حمُذة  -عبذ الرحمان أفلك-
إصماعُل الؾنهاجي  -التهامي بىخُمت  -محمذ بىعسو  -عبذ العاطي كىاح – عبذ العسٍس
بالخيري  -هىر الذًً عامر  -محمذ لحلىح  -عبذ الحم بيضالم -العباش الىمغاري  -فرٍذ
بىحي – مىالي علي ملراوي  -عبذ الىبي عثماوي  -الحضً بىكذور -الحاج صاصُىي – امحمذ
بً عالل  -أحمذ مضغاحي  -رعُذ الغاش ي  -عبذ هللا مغكىر -املؾطفى صعذان -محمذ أبى
اللاصم  -أمُىت حذاظ -هادًت ادرَس ي كُطىوي – بذر طاهري – محمذ عذًىباه  -جىاد
مهال – لحضً خربىظ -حمُذ لعىَس ي  -جىاد حضني  -هىال محضين – مؾطفى املرٍسق -
هغام اللائذ .

-

عذد ألاعضاء الرافضُ ـ ــً 00 :
عذد املمخىعين عً الخؾىٍت 00 :

ًلرر ما ًلي :
ًىافم مجلط جماعت مكىاش،املجخمع في إطار الذورة العادًت لغهر فبراًر،2016
خالل جلضخه ألاولى ،بئجماع أعضائه الحاضرًٍ على برمجت الفائض الحلُلي مليزاهُت
صىت  2015على الغكل الخالي :
دفعاث لفائذة غرفت الؾىاعت الخللُذًت لخىظُم معرض
الخغب
* دفعاث للطب السٍخىن

 600.000000درهم
 300.000000در هم

* دفعاث ملؤصضت شجرة السٍخىن

 500.000000درهم

* عراء أجاث املكاجب

 703.410007درهم

* تهُئت غابت الغباب في إطار املبادرة املحلُت للخىمُت
البغرٍت
* تهُئت وججهيز حىض ي امللر الرئِس ي للجماعت بىافىراث وإلاضاءة
* ربط بعض املرافم بغبكت املاء
* ربط بعض املرافم بغبكت الكهرباء
* تهُئت الطرق الحضرٍت
* تهُئت وإؽالح صىق الحبىب
* دفعاث للؾىذوق الخاؼ باملبادرة املحلُت للخىمُت
البغرٍت

املجـم ــىع

رئِط املجل ـ ــط
إمضاء  :د .عبذ هللا بىواهى

 2.000.000000درهم
 200.000000درهم
 150.000000درهم
 150.000000رهم
 000.000000درهم
 400.000000درهم
 4.000.000000درهم
 0.003.410.07درهم

ك ـ ــاجب املجلط
إمضاء  :محمذ عكي

