اململكت املغربُت
وزارة الذاخلُت
جهت فاش مكىاش
عمالت مكىاش
جماعت مكىاش
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الجلضت الثاهُت
بتارٍخ2016 /02/ 05 :

كتابت املجلط

الىلطت الرابعت والثالثىن: :
– الذراصت واملىافلت على اجفاكُت الشراكت بين جماعت مكىاش والىُابت إلاكلُمُت
لىزارة الصحت بمكىاش.
إن مجلط جماعت مكىاش املجتمع في إطار الذورة العادًت لشهر فبراًر ،2016في جلضته
الثاهُت ،املىعلذة ًىم الجمعت  05فبراًر .2016
 وطبلا مللتضُاث اللاهىن التىظُمي ركم  113-14املتعلم بالجماعاث.وبعذ دراصت املجلط للىلطت املتعللت باجفاكُت الشراكت بين جماعت مكىاش والىُابت
إلاكلُمُت لىزارة الصحت بمكىاش.
وبعذ اللجىء إلى التصىٍت العلني أصفرث العملُت على ما ًلي :
عذد ألاعضاء الحاضرٍــً 46 :
عذد ألاصىاث املعبر عنها 46 :
عذد ألاعضاء املىافلُ ــً 46 :
وهم الضادة :
عبذ هللا بىواهى  -رشُذ طالبي ً -ىصف عكامى  -محمذ مُلىدي  -محمذ الشكذالي  -خالذ
بىدالي  -أصماء خىجت  -لُلى معسوز -عبذ الصمذ إلادرَس ي – محمذ الذكط  -محمذ عكي
 أمال فرٍلش -ادرَط صللي عذوي  -محمذ ُبحامُذي  -محمذ أشكىد  -عسٍس ٌعلىبي -إدرَط إاللت  -إدرَط العلمي  -إصماعُل املهذاوي  -حضً جمُمي  -محمذ فاللي  -محمذ
املشاطي  -رشُذ مجبار  -أحمذ بً حمُذة  -عبذ الرحمان أفلك -إصماعُل الصنهاجي -
التهامي بىخُمت  -محمذ بىعسو  -عبذ العاطي كىاح – عبذ العسٍس بالخيري  -هىر الذًً عامر
 محمذ لحلىح  -عبذ الحم بيضالم -هسهت الصح – العباش الىمغاري  -فرٍذ بىحي – مىاليعلي ملراوي – الحاج صاصُىي – -رشُذ الغاش ي  -عبذ هللا مشكىر -املصطفى صعذان -جىاد
مهال  -حمُذ لعىَس ي  -جىاد حضني  -مصطفى املرٍسق  -هشام اللائذ.
-

عذد ألاعضاء الرافضُ ـ ــً 00 :
عذد املمتىعين عً التصىٍت 00 :

ًلرر ما ًلي :

ًىافم مجلط جماعت مكىاش املجتمع في إطار الذورة العادًت لشهر فبراًر،2016
خالل جلضته الثاهُت ،بإجماع أعضائه الحاضرًٍ على اجفاكُت الشراكت بين جماعت
مكىاش واملىذوبُت إلاكلُمُت لىزارة الصحت بمكىاش ،ورلك بتخصُص دعم مالي
كذره  300.000.00درهم(ثالثمائت ألف درهم) لفائذة جمعُت محاربت داء الضرطان،
ودعم مالي لفائذة جمعُت اللصىر الكلىي كذره  300.000.00درهم( ثالثمائت ألف
درهم ).

رئِط املجلـ ــط
إمضاء :د .عبذ هللا بىواهى

كـ ــاجب املجلط
إمضاء  :محمذ عكي

