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 اململكت املغزبُت             

 وسارة الذاخلُت               

 والًت جهت فاص مكىاص      

 30مقزر رقـــــــــــم :                      عمالت مكىاص                                               

ذة  جماعت مكىاص                                                                              جلطت فٍز

ت العامت للمصالح                                                               7302دورة اضخثىائُت لشهز  مارص املذًٍز

خ مصلحت شؤون املجلظ واللجن                                                   7302مارص  72بخاٍر

 

 

 :  الثالثتالىقطت 

ت للخقُُم )العقار الجماعي املطمى ولُلي(.الذراضت واملىافقت على محضز   -7  اللجىت إلاداٍر

ذة،  7302مارص إن مجلظ جماعت مكىاص املجخمع في إطار الذورة الاضخثىائُت  لشهز  ، في جلطخه الفٍز

 . 7302 مارص 72 الثالثاءاملىعقذة ًىم  

 املخعلق بالجماعاث. 000-01وطبقا ملقخضُاث القاهىن الخىظُمي رقم  -

ت للخقُُم )العقار اضت املجلظ للىقطت املخعلقت وبعذ در   بالذراضت واملىافقت على محضز اللجىت إلاداٍر

 الجماعي املطمى ولُلي(.

 

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

  :  ــن   17عذد ألاعضاء الحاضٍز

  : 72عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ـــن  72عذد ألاعضاء املىافقُـ

 :  وهم  الطادة

 

لُلى  -أضماء خىجت  -محمذ الشكذالي   -محمذ مُلىدي  -ًىضف عكامى  -رشُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

قش -محمذ عكي  -معشوس ش  -محمذ أشكىد  -محمذ ُبحامُذي  -ادَرظ صقلي عذوي    -أمال فٍز عٍش

رشُذ مجبار  -محمذ املشاطي  -محمذ فاللي  -حطن جمُمي  -إضماعُل املهذاوي  -إدَرظ إاللت  -ٌعقىبي 

عبذ –عبذ العاطي كىاح  -محمذ بىعشو  -إدَرظ الخزوبي   -عبذ الزحمان أفلك -أحمذ بن حمُذة  -

ش ب  هشهت الصح.  –عبذ املىعم الشهُبت   -هىر الذًن عامز  -لخيري العٍش

 

 03: الزافضين  ألاعضاء عذد  

  

س ي قُطىوي  -لحطن بىكذور  –عباص الىمغاري  – ذ بىحي  –محمذ أبى القاضم  –هادًت إدَر  –فٍز

 عبذ الىبي عثماوي. –الحاج ضاضُىي  –مىالي علي ملزاوي  –امحمذ بن عالل  –عبذ هللا مشكىر 
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  ت   املمخىعينعذد ألاعضاء   31:  عن الخصٍى

 الطادة : وهم

 جىاد حطني. –هشام القائذ  –أحمذ مطغاحي  –رشُذ الغاش ي 

 

 

 ًقزر ما ًلي :

 

جلطخه  خالل ،7302 مارصًىافق مجلظ جماعت مكىاص، املجخمع في إطار الذورة الاضخثىائُت  لشهز 

ذة ن  ائهأعض بأغلبُت   7302مارص 72لُىم الثالثاء  الفٍز ت للخقُُمالحاضٍز  على محضز اللجىت إلاداٍر

 7م7220الضخغالل العقار الجماعي املطمى ولُلي والبالغ مطاحخه إلاجمالُت والذي حذد املبلغ الجشافي 

درهم ) خمطت وضبعىن ألف  22.333قامت مطعم بمىاصفاث عاملُت في إألجل  (Quick)من طزف شزكت 

 .ثالثت أشهز عن كلدرهم ( 

 

 

 كــــــاجب  املجلظ                                            رئِظ املجلــــــظ      

 إمضاء : محمذ عكي              إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى               


