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 اململكت املغربيت          

 وزارة الذاخليت             

 والًت جهت فاش مكىاش    

 41مقرر رقـــــــــــم :                عمالت مكىاش                                              

  جلضت فريذةجماعت مكىاش                                                                            

        7142دورة فبراًراملذًريت العامت للمصالح                                                             

         7142فبراًر 10بخاريخ                                        مصلحت عؤون املجلط واللجن  

                                      

 : الرابعت عغر الىقطت 

الذراصت واملىافقت على ملحق اجفاقيت الغراكت في إطار املبادرة الىطىيت للخىميت البغريت بين كل من   -41

البغريت" ومجلط عمالت مكىاش وجماعت مكىاش "اللجىت عمالت مكىاش "اللجىت إلاقليميت للخىميت 

املحليت للخىميت البغريت" والىادي الرياض ي املكىاس ي )فرع الضباحت( الهجاز مغروع ًخعلق بأعغال جأهيل 

 املضبح لفائذة الىادي الرياض ي املكىاس ي )فرع الضباحت( بباب بىعماًر بجماعت مكىاش.

 

، في جلضخه الفريذة،  7142فبراًرلغهر  العادًت إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة 

 . 7142 فبراًر 10 الاثىيناملىعقذة ًىم  

 املخعلق بالجماعاث. 441-41وطبقا ملقخضياث القاهىن الخىظيمي رقم  -

اجفاقيت الغراكت في إطار املبادرة ملحق الذراصت واملىافقت على بوبعذ دراصت املجلط للىقطت املخعلقت    

الىطىيت للخىميت البغريت بين كل من  عمالت مكىاش "اللجىت إلاقليميت للخىميت البغريت" ومجلط عمالت 

مكىاش وجماعت مكىاش "اللجىت املحليت للخىميت البغريت" والىادي الرياض ي املكىاس ي )فرع الضباحت( 

لفائذة الىادي الرياض ي املكىاس ي )فرع الضباحت( بباب  الهجاز مغروع ًخعلق بأعغال جأهيل املضبح

 بىعماًر بجماعت مكىاش.

 : وبعذ اللجىء إلى  الخصىيت العلني  أصفرث العمليت على ما ًلي

  :  11عذد ألاعضاء الحاضريــن  

  : 11عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ـــن  11عذد ألاعضاء املىافقيـ

 :  وهم  الضادة

 

 -قصيىر صميرة ا  أصماء خىجت  - محمذ الغكذالي - ًىصف عكامى - رعيذ طالبي - عبذ هللا بىواهى

 أمال فريقػ - محمذ عكي - محمذ الذكط -ليلى معسوز

 حضن جميمي  إصماعيل املهذاوي  - إدريط العلمي - إدريط إاللت - محمذ أعكىد -محمذ ُبحاميذي 

   حميذةأحمذ بن  - رعيذ مجبار - محمذ املغاطي - محمذ فاللي -

  عبذ العاطي كىاح - عبذ املىعم الغهيبت – التهامي بىخيمت -عبذ الرحمان أفلك

 -جىاد حضني  حميذ لعىيس ي  -لحضن خربىظ – جىاد مهال –هسهت الصح  –عبذ العسيس بالخيري 

 عباش الىمغاري   -هبيلت بىعمر – هغام القائذ –هىال محضين 
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–محمذ أبى القاصم  –عبذ الىبي عثماوي  –هادًت إدريس ي قيطىوي  –رعيذ الغاش ي  –فريذ بىحي 

 .أحمذ املضغاحي

  :  11عذد ألاعضاء الرافضيــــــن  

  : 11عذد املمخىعين عن الخصىيت  

 ًقرر ما ًلي :

 

،  بئجماع أعضائه 7142 فبراًرلغهر   العادًتًىافق مجلط جماعت مكىاش، املجخمع في إطار الذورة 

ملحق اجفاقيت الغراكت في إطار املبادرة الىطىيت للخىميت البغريت بين كل من  عمالت على الحاضرين 

مكىاش "اللجىت إلاقليميت للخىميت البغريت" ومجلط عمالت مكىاش وجماعت مكىاش "اللجىت املحليت 

ملضبح للخىميت البغريت" والىادي الرياض ي املكىاس ي )فرع الضباحت( الهجاز مغروع ًخعلق بأعغال جأهيل ا

 لفائذة الىادي الرياض ي املكىاس ي )فرع الضباحت( بباب بىعماًر بجماعت مكىاش.

 

 

ـــاجب  املجلط                                    رئيط املجلــــــط         كـــ

 إمضاء : محمذ عكي      إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                
 


