اململكة املغربية
وزارة الداخلية
والية جهة فاس مكناس
عمالة مكناس
جماعة مكناس
املديرية العامة للمصالح
مصلحة شؤون املجلس واللجن

مقرر رقـ ـ ـ ــم 01 :
جلسة فريدة
دورة عادية لشهر ماي 7102
بتاريخ  10ماي 7102

النقطة العاشرة :
 -01الدراسة واملوافقة على اتفاقية الشراكة والتعاون بين جهة فاس -مكناس ،جماعة مكناس،
مجلس عمالة مكناس ،والية أمن مكناس ألجل اقتناء كاميرات املراقبة لفائدة والية أمن مكناس.
إن مجلس جماعة مكناس املجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي  ،7102في جلسته الفريدة،
املنعقدة يوم الخميس  10ماي .7102
 وطبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  001-00املتعلق بالجماعات.وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بالدراسة واملوافقة على اتفاقية الشراكة والتعاون بين
جهة فاس -مكناس ،جماعة مكناس ،مجلس عمالة مكناس ،والية أمن مكناس ألجل اقتناء
كاميرات املراقبة لفائدة والية أمن مكناس.
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني أسفرت العملية على ما يلي :
 عدد ألاعضاء الحاضريــن 72 :
 عدد ألاصوات املعبر عنها 72 :
 عدد ألاعضاء املوافقي ــن 72 :
وهم السادة :
رشيد طالبي  -محمد الشكدالي  -أسماء خوجة  -محمد الدكس  -محمد عكي  -عزيز يعقوبي -
إدريس إاللة  -إدريس العلمي  -حسن تميمي  -محمد فاللي  -محمد املشاطي  -رشيد مجبار  -عبد
الرحمان أفلك -محمد بنعزو  -عبد العاطي كواح – نور الدين عامر – عبد الحق بنسالم –
عبد املنعم الشهيبة  -العباس الومغاري  -فريد بوحي – موالي علي ملراني  -عبد النبي عثماني -
الحسن بوكدور -الحاج ساسيوي – رشيد الغاش ي  -املصطفى سعدان -إبراهيم عقيل  -حميد
لعويس ي  -جواد حسني .
 عدد ألاعضاء الرافضي ـ ــن 11 :
 عدد ألاعض ــاء الـمـمـتـنـعين11 :

يقرر ما يلي :
يوافق مجلس جماعة مكناس ،املجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي  ،7102خالل جلسته
الفريدة ليوم الخميس  10ماي  7102بإجماع أعضائه الحاضرين على الاتفاقية وفق ما يلي :
 تعديل املادة الرابعة من الاتفاقية وذلك بإضافة أماكن أخرى باقتراح من لجنة التتبع .
 تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ لـ ـ ـلـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــة جـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـل ـ ــمش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ف ـ ــي  01.111.111.11دره ـ ــم
( عشرة ماليين درهم )
 عدم تحديد سق مالي للصيانة والاشتراكات السنوية باعتبار الجماعة صاحبة املشروع
تقوم بالصيانة الاعتيادية و الاشتراكات .

رئيس الجل ـ ــسة
إمضاء :رشيد طالبي

ك ـ ــاتب املجلس
إمضاء  :محمد عكي

