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ــــم :                  عمالت مكىاش                                  ــــ  22ملرر ركـــ

        2012دورة فبراًر جماعت مكىاش                                                             

 الجلضت ألاولىكخابت املجلط                                                               

خ:                                                                    2012/ 02/ 04بخاٍر

 الىلطت الثاهُت والعغرون:  

اض ي  – الذراصت واملىافلت على اجفاكُت الغراكت بين جماعت مكىاش والىادي الٍر

 املكىاس ي فرع كرة اللذم.

، في 2012فبراًرإن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة العادًت لغهر 

 . 2012 فبراًر 04الخمِط املىعلذة ًىم   ألاولى ،ه جلضخ

 املخعلم بالجماعاث. 113-14وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي ركم  -

اجفاكُت عراكت بين جماعت مكىاش والىادي بوبعذ دراصت املجلط للىلطت املخعللت  

اض ي املكىاس ي فرع كرة اللذم.  الٍر

ت العلنيوبعذ اللجىء إلى   : ث العملُت على ما ًليأصفر  الخؾٍى

ــً  :  -   44عذد ألاعضاء الحاضٍر

  44عذد ألاؽىاث املعبر عنها :  -

  44عذد ألاعضاء املىافلُــــً :  -

 :  وهم  الضادة

خالذ  -مدمذ الغكذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىصف عكامى  -رعُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

س ي  -لُلى معسوز -صميرة كؾُىر  -أصماء خىجت  -بىدالي  مدمذ الذكط   –عبذ الؾمذ إلادَر

لػ -مدمذ عكي   -  -مدمذ أعكىد  -مدمذ ُبدامُذي  -ادَرط ؽللي عذوي    -أمال فٍر

س ٌعلىبي  مدمذ  -خضً جمُمي  -إصماعُل املهذاوي  -إدَرط العلمي  -إدَرط إاللت  -عٍس

إصماعُل   -كعبذ الرخمان أفل -أخمذ بً خمُذة  -رعُذ مجبار  -مدمذ املغاطي  -فاللي 

س بالخيري  –عبذ العاطي كىاح  -مدمذ بىعسو   -التهامي بىخُمت  - الؾنهاجي هىر  - عبذ العٍس

ذ  - العباش الىمغاري  –هسهت الصح  -عبذ الحم بيضالم -مدمذ لحلىح  -الذًً عامر  فٍر

عبذ هللا  -رعُذ الغاش ي  -أخمذ مضغاحي  –الحاج صاصُىي  -مىالي علي ملراوي  – بىحي

س ي  -جىاد مهال   -أمُىت خذاظ  -املؾطفى صعذان -كىر مغ  - جىاد خضني -خمُذ لعَى

سق   هغام اللائذ.  -مؾطفى املٍر

 

  00عذد ألاعضاء الرافضُــــــً  :  -

ت :  -   00عذد املمخىعين عً الخؾٍى

 

 



 :ًلرر ما ًلي 

 

، 2012فبراًراملجخمع في إطار الذورة العادًت لغهر  ًىافم مجلط جماعت مكىاش

ً على اجفاكُت الغراكت بين جماعت ل جلضخه ألاولى، خال بإجماع أعضائه الحاضٍر

اض ي املكىاس ي   درهم 2.000.000.00بمبلغ  فرع كرة اللذملذعم مكىاش والىادي الٍر

 ، على ان ًخم مىذ الذعم املىؾىؼ علُه في الاجفاكُت على دفعخين:) ملُىوي درهم ( 

ا نهاًت املىصمالذفعت ألاولى في  -  درهم )ملُىن درهم(. 1.000.000.00ض ي وكُمتها  الٍر

اض ي بىاء على الىخائج املدللت بذاًت الذفعت الثاهُت في - نهاًت املىصم  املىصم الٍر

 درهم )ملُىن درهم(.  1.000.000.00وكُمتها  ألاخير،

 

 

 املجلط كــــــاجب                                             رئِط املجلــــــط            

   إمضاء : مدمذ عكي          إمضاء : د. عبذ هللا بىواهى                


