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 اململكت املغربُت           

 وزارة الذاخلُت               

 والًت جهت فاش مكىاش      

 03مقرر رقـــــــــــم :               عمالت مكىاش                                               

ذة  جماعت مكىاش                                                                             جلضت فٍر

ت العامت للمصالح                                                               6002دورة اصخثىائُت لغهر  دجىبر املذًٍر

خ                                        كخابت املجلط                                      6002دجىبر 01بخاٍر

 

 

 الىقطت الثالثت  :

ت بين كل مً وزارة الصحت وعمالت  -3 الذراصت واملىافقت على اجفاقُت الغراكت في إطار املبادرة الىطىُت للخىمُت البغٍر

ت  ت الجهٍى ت " واملذًٍر ت " وجماعت مكىاش " اللجىت املحلُت للخىمُت البغٍر مكىاش " اللجىت إلاقلُمُت للخىمُت البغٍر

بُت إلاقلُمُت لىزارة الصحت بمكىاش إلهجاز مغروع ًخعلق بإحذاث مركس واملىذو  –مكىاش  –لىزارة الصحت لجهت فاش 

جت بجماعت مكىاش .   حضري مً الصىف ألاول بحي لعٍى

 

ذة،  املىعقذة ًىم  6002إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة الاصخثىائُت  لغهر دجىبر ، في جلضخه الفٍر

 . 6002دجىبر  01الخمِط 

 املخعلق بالجماعاث. 003-01ث القاهىن الخىظُمي رقم وطبقا ملقخضُا -

ت بين كل مً وزارة   وبعذ دراصت املجلط للىقطت املخعلقت باجفاقُت الغراكت في إطار املبادرة الىطىُت للخىمُت البغٍر

ت " وجماعت مكىاش " اللجىت املحلُت للخىمُت البغ ت " الصحت وعمالت مكىاش " اللجىت إلاقلُمُت للخىمُت البغٍر ٍر

ت لىزارة الصحت لجهت فاش  ت الجهٍى واملىذوبُت إلاقلُمُت لىزارة الصحت بمكىاش إلهجاز مغروع  –مكىاش  –واملذًٍر

جت بجماعت مكىاش .   ًخعلق بإحذاث مركس حضري مً الصىف ألاول بحي لعٍى

 

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

  :  ًــ   16عذد ألاعضاء الحاضٍر

  : 16عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ً16عذد ألاعضاء املىافقُــــ 

 :  وهم  الضادة

  -أصماء خىجت  -خالذ بىدالي  -محمذ الغكذالي   -محمذ مُلىدي  -ًىصف عكامى  -رعُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

قػ -محمذ عكي   -محمذ الذكط   س ٌعقىبي  -محمذ أعكىد  -ُبحامُذي محمذ  -أمال فٍر محمذ  -حضً جمُمي   -عٍس

عبذ  -محمذ بىعسو   -التهامي بىخُمت  -عبذ الرحمان أفلك -أحمذ بً حمُذة  -رعُذ مجبار  -محمذ املغاطي  -فاللي 

س بالخيري –العاطي كىاح  ذ  -اري العباش الىمغ-اصماعُل الصنهاجي  -عبذ الحق بيضالم  -محمذ لحلىح  –عبذ العٍس فٍر

 -عبذ هللا مغكىر  -أحمذ مضغاحي  -امحمذ بً عالل  –الحاج صاصُىي  -الحضً بىكذور   -عبذ الىبي عثماوي  –بىحي 

س ي قُطىوي   -املصطفى صعذان هىال محضين  -جىاد حضني  -خالذ معروفي  -لحضً خربىظ –جىاد مهال  –هادًت ادَر

 هغام القائذ . –

 

  :  ً00عذد ألاعضاء الرافضُــــــ  

  : ت   00عذد املمخىعين عً الخصٍى
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 ًقرر ما ًلي :

ً 6002ًىافق مجلط جماعت مكىاش، املجخمع في إطار الذورة الاصخثىائُت  لغهر دجىبر   على،  بإجماع أعضائه الحاضٍر

ت بين كل مً وزارة الصحت وعمالت مكىاش " اللجىت إلاقلُمُت  اجفاقُت الغراكت في إطار املبادرة الىطىُت للخىمُت البغٍر

ت لىزارة الصحت لجهت فاش  ت الجهٍى ت " واملذًٍر ت " وجماعت مكىاش " اللجىت املحلُت للخىمُت البغٍر  –للخىمُت البغٍر

واملىذوبُت إلاقلُمُت لىزارة الصحت بمكىاش إلهجاز مغروع ًخعلق بإحذاث مركس حضري مً الصىف ألاول  –مكىاش 

ج  ت بجماعت مكىاش . بحي لعٍى

 

 

 كــــــاجب  املجلط                                    رئِط املجلــــــط          

 إمضاء : محمذ عكي              إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                     

 


