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 اململكت املغربُت         

 وزارة الذاخلُت                 

 والًت جهت فاش مكىاش      

 13مقرر رقـــــــــــم :                    عمالت مكىاش                                                

ذة            جماعت مكىاش               جلضت فٍر

ت العامت للمصالح                                                               6132دورة اصتثىائُت لشهر دجىبر املذًٍر

خ كتابت املجلط                                                                             6132دجىبر 31بتاٍر

                                                                    

 

 

 :  الىاحذة الثالثىن  الىقطت

ر ورد الاعتبار لألوسجت  -13 ل وإهجاز برهامج جطٍى الذراصت واملىافقت على اجفاقُت الشراكت إلاطار جتعلق بتمٍى

خُت ملكىاش جماعت مكىاش  خُت املتىاجذة باملذًىت التاٍر  املشىر الضتِىُت.جماعت  –التاٍر

 

ذة،  املىعقذة 6132إن مجلط جماعت مكىاش املجتمع في إطار الذورة الاصتثىائُت  لشهر دجىبر ، في جلضته الفٍر

 . 6132دجىبر  31ًىم  الخمِط 

 املتعلق بالجماعاث. 331-31وطبقا ملقتضُاث القاهىن التىظُمي رقم  -

ل وإهجاز   وبعذ دراصت املجلط للىقطت املتعلقت بالذراصت واملىافقت على اجفاقُت الشراكت إلاطار جتعلق بتمٍى

خُت ملكىاش جماعت مكىاش  خُت املتىاجذة باملذًىت التاٍر ر ورد الاعتبار لألوسجت التاٍر جماعت  –برهامج جطٍى

 املشىر الضتِىُت.

 

ت العلني  أصف   : رث العملُت على ما ًليوبعذ اللجىء إلى  التصٍى

  :  ــن   62عذد ألاعضاء الحاضٍر

  : 62عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : 62عذد ألاعضاء املىافقُــــن 

 

 :  وهم  الضادة

 -محمذ الذكط  -صميرة اقصُىر  -محمذ الشكذالي  -محمذ مُلىدي   -ًىصف عكامى  -رشُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

قش -محمذ عكي   س ٌعقىبي   -أمال فٍر عبذ  -أحمذ بىحمُذة  -رشُذ مجبار –محمذ املشاطي  -محمذ فاللي  -عٍس

ذ بىحي  -العباش الىمغاري   -إدَرط الخروبي-إدَرط إاللت  -محمذ ُبحامُذي  -محمذ بىعسو   -الرحمان أفلك   –فٍر

س ي قُطىوي  - الحاج صاصُىي  -الحضن بىكذور  هىال  -جىاد حضني  -خالذ معروفي  -عبذ هللا مشكىر   -هادًت ادَر

 هشام القائذ  –محضن 

 

  :  11عذد ألاعضاء الرافضُــــــن  

  : ت   11عذد املمتىعين عن التصٍى
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 ًقرر ما ًلي :

ن على،  6132ًىافق مجلط جماعت مكىاش، املجتمع في إطار الذورة الاصتثىائُت  لشهر دجىبر   بإجماع أعضائه الحاضٍر

خُت  خُت املتىاجذة باملذًىت التاٍر ل وإهجاز برهامج جطىٍر ورد الاعتبار لألوسجت التاٍر اجفاقُت الشراكت إلاطار جتعلق بتمٍى

جماعت املشىر الضتِىُت مع جحذًذ القُمت املالُت ملضاهمت الجماعت في ملُىوي  –ملكىاش جماعت مكىاش 

 .عن كل صىت مالُت ودلك مذة الاجفاقُت (درهم6.111.111,11درهم)

 

 

 كــــــاجب  املجلط                                    رئِط املجلــــــط                       

 إمضاء : محمذ عكي              إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                     

 


