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 وسارة الذاخلُت            

 صجهت فاص منىا والًت  

ـــــم :            عمالت منىاص                                             ـــ  23مقزر رقـــ

        2016دورة ماي  جماعت منىاص                                                                 

 جلطت ثاهُت                    لخابت املجلظ                                                     

خ:                                                                    2016/ 05/ 06بخاٍر

 الىقطت الثالثت والعشزون :

 ـــــاص ـــــالذراضت واملىافقت على اجفاقُت الشزالت والخعاون بين جماعت منىــ

 منىاص ألجل الخعاون املشترك  ومجمىعت الجماعاث الترابُت ومجلظ عمالت

 في مجاالث مخعذدة. 

 

، في جلطخه الثاهُت، 2016إن مجلظ جماعت منىاص املجخمع في إطار الذورة العادًت  لشهز ماي 

 . 2016ماي  06املىعقذة ًىم الجمعت 

 املخعلق بالجماعاث. 113-14وطبقا ملقخضُاث القاهىن الخىظُمي رقم  -

ت املخعلقت باملىافقت على اجفاقُت الشزالت والخعاون بين جماعت منىاص وبعذ دراضت املجلظ للىقط 

 ومجمىعت الجماعاث الترابُت ومجلظ عمالت منىاص ألجل الخعاون املشترك في مجاالث مخعذدة. 

 

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

ــن  :  -  37عذد ألاعضاء الحاضٍز

  37بر عنها : عذد ألاصىاث املع -

ـــن :  -  37عذد ألاعضاء املىافقُـ

 :  وهم  الطادة

 -محمذ الذلظ  -لُلى معشوس -أضماء خىجت  -حمذ الشنذالي -ًىضف عهامى -رشُذ طالبي -عبذ هللا بىواهى

قش -محمذ عهي  ش ٌعقىبي  -أماى فٍز  -حطن جمُمي -إضماعُل املهذاوي  -إدَرظ العلمي  -إدَرظ إاللت  -عٍش

 -إضماعُل الصنهاجي  -عبذ الزحمان أفلو -أحمذ بن حمُذة  -رشُذ مجبار  -محمذ املشاطي  -لي محمذ فال

ذ بىحي -العباص الىمغاري  -محمذ لحلىح -عبذ العاطي مىاح  -محمذ بىعشو  عبذ الىبي  -مىالي علي ملزاوي  -فٍز

عبذ هللا مشهىر  -ُذ الغاش يرش -أحمذ مطغاحي  -امحمذ بن عالى -الحاج ضاضُىي  -الحطن بىلذور   -عثماوي 

س ي  -  هشام القائذ. -هىاى محطين  -جىاد حطني  -حمُذ لعَى

 

  00عذد ألاعضاء الزافضُــــــن  :  -

ت :  -   00عذد املمخىعين عن الخصٍى

 

 

 



 ًقزر ما ًلي :

 

، بإجماع أعضائه 2016ًىافق مجلظ جماعت منىاص، املجخمع في إطار الذورة العادًت لشهز ماي    

ن على اجفاقُت الشزالت والخعاون بين جماعت منىاص ومجمىعت الجماعاث الترابُت ومجلظ  الحاضٍز

عمالت منىاص ألجل الخعاون املشترك في مجاالث مخعذدة مع ألاخذ بعين الاعخبار الخعذًالث في الفقزة 

 الخاصت بالتزاماث الجماعت لما ًلي:

 .رهم )خمطمائت الف درهم(د 500.000.00جحذًذ وطبت املطاهمت املالُت للجماعت في 

 

ـــت                                       رئِظ املجلــــــظ  ــ ــــاجب  الجلطـ  لــ

 الحطن بىلذور   إمضاء :                         إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى    

 
 


