
 اململكة املغربية           

      وزارة الداخلية          

 والية جهة فاس مكناس      

 40مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        7402دورة عادية لشهر  ماي املديرية العامة للمصالح                                                      

 7402ماي  40بتاريخ                              مصلحة شؤون املجلس واللجن                      

 

 :الرابعة النقطة 

الدراسة واملوافقة على تحين القرار الجماعي املتعلق بالفتح املبكر وإلاغالق املتأخر للمقاهي -0

 بجماعة مكناس.

 

، في جلسته الفريدة،  7402ماي لشهر   العاديةإن مجلس جماعة مكناس املجتمع في إطار الدورة 

 . 7402 ماي 40 الخميساملنعقدة يوم  

 املتعلق بالجماعات. 001-00وطبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

تحين القرار الجماعي املتعلق  واملوافقة على الدراسةبوبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة  

 مكناس.بالفتح املبكر وإلاغالق املتأخر للمقاهي بجماعة 

 

 وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي : 

  :  00عدد ألاعضاء الحاضريــن 

  : 00عدد ألاصوات املعبر عنها 

  : 00عدد ألاعضاء املوافقيــــن 

 :  وهم  السادة

 

 خالد بودالي -دالي محمد الشك  -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  

  إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي   -ي محمد ُبحاميد -محمد عكي  -محمد الدكس 

  رشيد مجبار  -محمد املشاطي  -لي محمد فال -حسن تميمي   -إدريس العلمي 

 عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو  -إدريس الخروبي  – عبد الرحمان أفلك -أحمد بن حميدة 

  فريد بوحي  - الومغاري عباس  –نور الدين عامر  - عبد العزيز بالخيري 

 الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور   - عبد النبي عثماني -موالي علي  ملراني 

أمينة   املصطفى سعدان -عبد هللا مشكور  -رشيد الغاش ي  -أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  

هشام نوال محسين  -جواد حسني  - خالد معروفي – حميد لعويس ي -إبراهيم عقيل  -حداش

  .نبيلة بنعمر – القائد

 



  :  44عدد ألاعضاء الرافضيــــــن  

 44عين: ـنـتـمـمـال ألاعضـــاء عدد  

 

 يقرر ما يلي :

 

جلسته  خالل ،7402 مايلشهر  العادية يوافق مجلس جماعة مكناس، املجتمع في إطار الدورة 

تشكيل لجنة تضم رؤساء  علىالحاضرين  ائهأعض  ، بإجماع7402ماي  40ليوم الخميس  الفريدة

الفرق املكونة للمجلس وممثلي السلطة إلادارية املحلية، يخول  إليها دراسة تحيين القرار الجماعي 

 الخاص بالفتح املبكر وإلاغالق املتأخر للمقاهي بجماعة مكناس واتخاد القرار املناسب في شأنه. 

 

 

 

 كــــــاتب  املجلس                                             ةرئيس الجلــــــس       

 إمضاء : محمد عكي                         رشيد طالبي إمضاء: 

 


