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 النقطة التاسعة:

اللجنة  –الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  –

من جهة وجماعة مكناس والنيابة اإلقليمية  –قليمية للتنمية الشررية اإل

لوزارة الرشاب والرياضة بمكناس وجمعية الشرج للتنمية الشررية من جهة 

أخرى إلنجاز مرروع يتعلق بإحداث ملعب متعدد الرياضات بسيدي مسعود 

 بجماعة مكناس.
 

دية لشهر إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العا

 . 2015اكتوبر  28، في جلسته الثالثة المنعقدة يوم  األربعاء 2015اكتوبر

 المتعلق بالجماعات. 113-14تنظيمي رقم وطبقا لمقتضيات القانون ال -

وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين عمالة  

من جهة وجماعة مكناس والنيابة  –اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية  –مكناس 

اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة بمكناس وجمعية البرج للتنمية البشرية من 

متعدد الرياضات بسيدي  جهة أخرى إلنجاز مشروع يتعلق بإحداث ملعب

 مسعود بجماعة مكناس.

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  50عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  50عدد األصوات المعشر عنها :  -

  50عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة

محمد   -محمد ميلودي  - - يوسف عكامو -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -ي إسماعيل المهداو -إدريس العلمي  -إاللة 

  -عبد الرحمان أفلك -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

نور  - -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

فريد  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح - عبد المنعم الشهيبة  -الدين عامر

رشيد  -أحمد مسغاتي  -الحسن بوكدور    -عبد النبي عثماني  -بوحي 

أمينة  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -الغاشي 

حميد   -لحسن خربوش -جواد مهال   -نادية ادريسي قيطوني   -حداش

  -نوال محسين -جواد حسني  -خالد معروفي  -لعويسي 

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

  00الممتنعين عن التصويت : عدد  -

 يقرر ما يلي :



يوافق مجلس جماعة مكناس،المجتمع في إطار الدورة العادية لرهر أكتوبر 

اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس  علىأعضائه الحاضرين  بإجماع، 2015

من جهة وجماعة مكناس والنيابة  –اللجنة اإلقليمية للتنمية الشررية  –

اإلقليمية لوزارة الرشاب والرياضة بمكناس وجمعية الشرج للتنمية الشررية 

من جهة أخرى إلنجاز مرروع يتعلق بإحداث ملعب متعدد الرياضات 

 بسيدي مسعود بجماعة مكناس.

 
 كــــــاتب  المجلس                                            لمجلــــــسرئيس ا

   إمضاء : محمد عكي          إمضاء : د. عشد هللا بووانو         
  


