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 اململكت املغربُت           

 وزارة الذاخلُت              

 والًت جهت فاش مكىاش     

 50ملرر ركـــــــــــم :               عمالت مكىاش                                               

ذةجماعت مكىاش                                                                               جلضت فٍر

ت العامت للمصالح                                                               6502دورة اصخثىائُت لشهر دجىبر املذًٍر

خ كخابت املجلط                                                                               6502دجىبر 00بخاٍر

                       

 

                                              

 :  الخامضتالىلطت 

ت بين كل من عمالت مكىاش " اللجىت  - 0 الذراصت واملىافلت على اجفاكُت الشراكت في إطار املبادرة الىطىُت للخىمُت البشٍر

ت " إلهجاز مشروع ًخ ت " وجماعت مكىاش " اللجىت املحلُت للخىمُت البشٍر م إلاكلُمُت للخىمُت البشٍر علم بتهُئت الطٍر

 الرابطت بين حي الُمن وكذماء املحاربين بجماعت مكىاش . 

 

ذة ،  املىعلذة ًىم  6502إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة الاصخثىائُت  لشهر دجىبر ، في جلضخه الفٍر

 . 6502دجىبر  00الخمِط 

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

ت بين كل من عمالت   وبعذ دراصت املجلط للىلطت املخعللت باجفاكُت الشراكت في إطار املبادرة الىطىُت للخىمُت البشٍر

ت " إلهجاز مشروع ًخعلم  ت " وجماعت مكىاش " اللجىت املحلُت للخىمُت البشٍر مكىاش " اللجىت إلاكلُمُت للخىمُت البشٍر

م الرابطت بين   حي الُمن وكذماء املحاربين بجماعت مكىاش . بتهُئت الطٍر

 

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

  :  ــن   15عذد ألاعضاء الحاضٍر

  : 15عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : 15عذد ألاعضاء املىافلُــــن 

 

 :  وهم  الضادة

 -محمذ الذكط   -أصماء خىجت   -محمذ الشكذالي   -محمذ مُلىدي  -ًىصف عكامى  -رشُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

لش -محمذ عكي  س ٌعلىبي  -محمذ أشكىد  -محمذ ُبحامُذي   -أمال فٍر محمذ  -حضن جمُمي   -إدَرط العلمي   -عٍس

 -بىعسو محمذ   -إصماعُل الصنهاجي   -عبذ الرحمان أفلك -أحمذ بن حمُذة  -رشُذ مجبار  -محمذ املشاطي  -فاللي 

س بالخيري  –لُلى معسوز  –عبذ العاطي كىاح  ذ بىحي  -العباش الىمغاري  -محمذ لحلىح  -التهامي بىخُمت -عبذ العٍس فٍر

س ي كُطىوي    -أحمذ مضغاحي  -امحمذ بن عالل  –الحاج صاصُىي  -عبذ هللا مشكىر  -الحضن بىكذور  – هادًت ادَر

سق مص –هىال محضين  -جىاد حضني –خالذ معروفي   هبُلت بىعمر . –هشام اللائذ   -طفى املٍر

 

  :  55عذد ألاعضاء الرافضُــــــن  

  : ت   55عذد املمخىعين عن الخصٍى
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 ًلرر ما ًلي :

ن على 6502ًىافم مجلط جماعت مكىاش، املجخمع في إطار الذورة الاصخثىائُت  لشهر دجىبر  ،  بإجماع أعضائه الحاضٍر

ت  ت بين كل من عمالت مكىاش " اللجىت إلاكلُمُت للخىمُت البشٍر اجفاكُت الشراكت في إطار املبادرة الىطىُت للخىمُت البشٍر

م الرابطت بين حي الُمن وكذماء " وجماعت مكىاش " اللجىت املحلُت للخىم ت " إلهجاز مشروع ًخعلم بتهُئت الطٍر ُت البشٍر

 املحاربين بجماعت مكىاش . 

 

 

 كــــــاجب  املجلط                                   رئِط املجلــــــط          

 إمضاء : محمذ عكي              إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                     

 


