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 الىقطح الثالثح  :

شراكح اإلطار تيه جماعح مكىاس َالمذيريح الذراسح َالمُافقح على اتفاقيح ال  –

العامح لألمه الُطىي ألجل تُفير الذعم اللُجيستيكي لمصالح األمه الُطىي تتراب 

 جماعح مكىاس.

 
، 6102إٌ يجهص جًاعت يكُاش انًجتًع فً إطار انذورة االضتثُائٍت  نػهر أبرٌم

 . 6102أبرٌم   10فً جهطته انفرٌذة  انًُعقذة ٌىو  انخًٍص 
 بانجًاعاث. انًتعهق 001-01وطبقا نًقتضٍاث انقاَىٌ انتُظًًٍ رقى  -
بالمىافقت على اتفاقيت الشراكت اإلطار بين وبعذ دراضت انًجهص نهُقطت انًتعهقت  

جماعت مكناش والمديريت العامت لألمن الىطني ألجل تىفير الدعم اللىجيستيكي 

 لمصالح األمن الىطني بتراب جماعت مكناش .
 

 : اللجىء إلى  التصىيج العلني  أسفرث العمليت على ما يلي وبعد
  25عدد األعضاء الحاضريــن  :  
  25عدد األصىاث المعبر عنها :  
 25عدد األعضاء المىافقيــــن :  

 :  وهم  السادة
 

 -خانذ بىدانً  -يحًذ انػكذانً   - يحًذ يٍهىدي -ٌىضف عكايى  -رغٍذ طانبً  -عبذ اهلل بىواَى 
يحًذ عكً   -يحًذ انذكص   –عبذ انصًذ اإلدرٌطً  -نٍهى يعسوز -ضًٍرة قصٍىر -أضًاء خىجت 

إدرٌص  -إدرٌص إالنت  -عسٌس ٌعقىبً  -يحًذ أغكىد  -إدرٌص صقهً عذوي    -أيال فرٌقع -
  -عبذ انرحًاٌ أفهك -حًٍذة أحًذ بٍ  -رغٍذ يجبار  -يحًذ انًػاطً  -يحًذ فالنً  -انعهًً 

 -عبذ انعسٌس بانخٍري  –عبذ انعاطً كىاح  -يحًذ بُعسو   -ادرٌص انخروبً  -انتهايً بىخًٍت  
إدرٌص -انعباش انىيغاري  - نسهت الصح -عبد المنعم الشهيبت -يحًذ نحهىح  -َىر انذٌٍ عاير 

انحاج ضاضٍىي  -انحطٍ بىكذور  -عبذ انُبً عثًاًَ  -يىالي عهً  نًراًَ  –فرٌذ بىحً  -قػال 
أيٍُت  -يحًذ أبى انقاضى  -عبذ اهلل يػكىر -رغٍذ انغاغً  -أحًذ يطغاتً  -ايحًذ بٍ عالل  –

 -جىاد حطًُ  -حًٍذ نعىٌطً  -نحطٍ خربىظ –جىاد يهال  -َادٌت ادرٌطً قٍطىًَ    -حذاظ
 هػاو انقائذ . –َىال يحطٍٍ 

 

 

  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  
  00عدد الممتنعين عن التصىيج :  

 
 يقرر ما يلي :

يُافق  مجلس جماعح مكىاس،المجتمع في إطار الذَرج االستثىائيح لشٍر أتريل 

اتفاقيح الشراكح اإلطار تيه جماعح مكىاس  على،  تإجماع أعضائً الحاضريه 2012

َالمذيريح العامح لألمـــــــــه الُطىي ألجل تُفير الذعم اللُجيستيكي لمصالح األمه 

مليُن درٌم عه كل  1الُطىي تتراب جماعح مكىاس مع تخصيص اعتماد مالي قذري 

 (.  2012-2010-2012سىح ماليح مذج االتفاقيح ) 

 
 كــــــاتة  المجلس                                            المجلــــــسرئيس                
   إمضاء : محمذ عكي          إمضاء: د. عثذ اهلل تَُاوُ                


