
1 

 

 اململكت املغربُت          

 وزارة الذاخلُت             

 والًت جهت فاش مكىاش     

 32مقرر رقـــــــــــم :                     عمالت مكىاش                                               

ذة       جماعت مكىاش            جلضت فٍر

ت العامت للمطالح                                                                3127دورة اصتثىائُت لشهر دجىبر املذًٍر

خ كتابت املجلط                                                                             3127دجىبر 26بتاٍر

                           

 

                                          

 :  العشرون الىاحذ و الىقطت

 الذارصت واملىافقت املبذئُت على هسع ملكُت قطعت أرضُت جابعت مللك الخىاص   -32

 ) العىادة صُذي بابا ( ألجل إحذاث مضلك عمىمي باملىاطق املجاورة بجماعت مكىاش.

 

ذة ،  املىعقذة ًىم  3127إن مجلط جماعت مكىاش املجتمع في إطار الذورة الاصتثىائُت  لشهر دجىبر ، في جلضته الفٍر

 . 3127دجىبر  26الخمِط 

 املتعلق بالجماعاث. 224-25وطبقا ملقتضُاث القاهىن التىظُمي رقم  -

وبعذ دراصت املجلط للىقطت املتعلقت بنزع ملكُت قطعت أرضُت جابعت مللك الخىاص ) العىادة صُذي بابا ( ألجل إحذاث  

 مضلك عمىمي باملىاطق املجاورة بجماعت مكىاش . 

 

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

  :  ــن   51عذد ألاعضاء الحاضٍر

  51املعبر عنها : عذد ألاضىاث  

  : 51عذد ألاعضاء املىافقُــــن 

 

 :  وهم  الضادة

 

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

س ي  قش -محمذ عكي   -صميرة اقطُىر  –عبذ الطمذ إلادَر س ٌعقىبي   -محمذ ُبحامُذي   -أمال فٍر  -حضن جمُمي  -عٍس

 -محمذ بىعسو   -عبذ الرحمان أفلك -أحمذ بىحمُذة  –محمذ أشكىد  –رشُذ مجبار  –محمذ املشاطي  -محمذ فاللي 

 -لُلى معسوز   -إدَرط الخروبي-إدَرط إاللت  –محمذ لحلىح  -إدَرط العلمي  -ت التهامي بىخُم -عبذ العاطي كىاح 

ذ بىحي  -العباش الىمغاري  س ي قُطىوي  -الحاج صاصُىي  -الحضن بىكذور   –فٍر حمُذ  -عبذ هللا مشكىر   -هادًت ادَر

 هشام القائذ   –هىال محضن  -جىاد حضني  –جىاد مهال   -خالذ معروفي -لعىَس ي 

 

  11ألاعضاء الرافضُــــــن  : عذد  

  : ت   11عذد املمتىعين عن التطٍى
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 ًقرر ما ًلي :

ن 3127ًىافق مجلط جماعت مكىاش، املجتمع في إطار الذورة الاصتثىائُت  لشهر دجىبر  ،  بإجماع أعضائه الحاضٍر

اث مضلك عمىمي باملىاطق ( ألجل إحذمللك الخىاص ) العىادة صُذي بابامبذئُا على هسع ملكُت قطعت أرضُت جابعت 

 املجاورة بجماعت مكىاش  . 

 

 

 كــــــاجب  املجلط                                    رئِط املجلــــــط                       

 إمضاء : محمذ عكي               إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                     

 

 
 


