
  اململكة املغربية          

      وزارة الداخلية         

 والية جهة فاس مكناس      

 30مقرر رقـــــــــــم :                          عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        7302دورة عادية لشهر  ماي ديرية العامة للمصالح                                                  امل    

 7302ماي  30بتاريخ مصلحة شؤون املجلس واللجن                                                   

 

 :الثالثة النقطة 

 7302املتعلق ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة املالية مراجعة املقرر  الدراسة واملوافقة على -0

 .7302املتخذ خالل الدورة العادية لشهر فبراير 

، في جلسته الفريدة،  7302ماي لشهر   العاديةإن مجلس جماعة مكناس املجتمع في إطار الدورة 

 . 7302 ماي 30الخميس املنعقدة يوم  

 املتعلق بالجماعات. 000-00وطبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

مراجعة املقرر املتعلق ببرمجة  واملوافقة على الدراسةبوبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة  

 .7302املتخذ خالل الدورة العادية لشهر فبراير  7302الفائض الحقيقي للسنة املالية 

 وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي : 

  :  03عدد ألاعضاء الحاضريــن 

  : 03عدد ألاصوات املعبر عنها 

  : 03عدد ألاعضاء املوافقيــــن 

 :  وهم  السادة

 محمد الشكدالي  -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -بي رشيد طال -عبد هللا بووانو  

إاللة إدريس  إدريس -محمد عكي  -محمد الدكس  -ليلى معزوز -أسماء خوجة  -خالد بودالي 

 د بن حميدة أحم -رشيد مجبار  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -العلمي 

  عبد العزيز بالخيري  –عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو  -عبد الرحمان أفلك

  عبد النبي عثماني -موالي علي  ملراني  –فريد بوحي  - العباس الومغاري 

 رشيد الغاش ي  -أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  

 حميد لعويس ي  -إبراهيم عقيل  -أمينة حداش -املصطفى سعدان -عبد هللا مشكور 

  .نبيلة بنعمر – هشام القائد  -نوال محسين  -جواد حسني  -جواد الشامي  

  :  33عدد ألاعضاء الرافضيــــــن  

 33عين: ـنـتـمـمـال ألاعضـــاء عدد  

 

 

 



 يقرر ما يلي :

 

جلسته  خالل ،7302 مايلشهر  العادية يوافق مجلس جماعة مكناس، املجتمع في إطار الدورة 

مراجعة املقرر املتعلق  علىالحاضرين  ائهأعض  بإجماع  7302ماي  30ليوم الخميس  الفريدة

 7302املتخذ خالل الدورة العادية لشهر فبراير  7302ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة املالية 

 200.1..07.322درهم مع إلغاء مبلغ  3.302.00.0.2وذلك بإلغاء الفائض الذي تم حصره في مبلغ 

 درهم من الجزء الثاني من امليزانية والتي تهم الاعتمادات املسجلة بالفصول التالية : 

 درهم  1.001.130033إصالح وصيانة ملحق الجماعة حمرية :  30.03.00.03/ 00 -

 درهم  0.307.7220.1: -----------------ل التهيئة الحضرية أشغا 00/30.03.00

دفعات لفائدة وزارة التجهيز والنقل من أجل تثنية الطريق الرابط بين مدخل  10/30.13.03.13 -

 درهم. 1.333.333033: ----------الطريق السيار وكلية الحقوق 

 . 7302وذلك لتغطية الالتزامات املرحلة عن سنة 

 

 

 كــــــاتب  املجلس                                             رئيس املجلــــــس       

 إمضاء : محمد عكي              إمضاء: د. عبد هللا بووانو  


