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 اململكت املغربُت          

 وزارة الذاخلُت               

 والًت جهت فاش مكىاش      

 80مقرر رقـــــــــــم :                        عمالت مكىاش                                               

ذة  جماعت مكىاش                                                                               جلضت فٍر

ت الاامت للمااح                                                   امل             7802دورة اصخثىائُت لغهر مارش ذًٍر

خ مالحت عؤون املجلط واللجن                                                     7802مارش  70بخاٍر

 

 :الثامىت الىقطت 

الذراصت واملىافقت على جحُين اجفاقُت الغراكت املبرمت بين جماعت مكىاش، واملىذوبُت إلاقلُمُت  -0 

 .جماُت محاربت داء الضرطانبمكىاش و  لىزارة الصحت 

 

ذة،  7802مارش إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة الاصخثىائُت  لغهر  ، في جلضخه الفٍر

 . 7802 مارش 70 الثالثاءاملىاقذة ًىم  

 املخالق باحجماعاث. 001-01وطبقا ملقخضُاث القاهىن الخىظُمي رقم  -

جحُين اجفاقُت الغراكت املبرمت بين بالذراصت واملىافقت على  املخالقت  وباذ دراصت املجلط للىقطت 

"جماُت  –جماعت مكىاش، واملىذوبُت إلاقلُمُت لىزارة الصحت بمكىاش، ورلك بخغُير اصم احجماُت من 

"جماُت أصذقاء املركس احجهىي لألهكىلىجُا بمكىاش" من أجل جمكين  –محاربت داء الضرطان" إلى 

 احجماُت من الذعم املادي املقرر في الاجفاقُت.

 

 ت الالني  أصفرث الاملُت على ما ًلي  : وباذ اللجىء إلى  الخاٍى

  :  ــن   12عذد ألاعضاء اححاضٍر

  : 12عذد ألاصىاث املابر عنها  

  : ـــن  12عذد ألاعضاء املىافقُـ

 :  وهم  الضادة

 

لُلى  -أصماء خىجت  -محمذ الغكذالي   -محمذ مُلىدي  -ًىصف عكامى  -رعُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

قػ -محمذ عكي   -محمذ الذكط   -ماسوز محمذ  -محمذ ُبحامُذي  -ادَرط صقلي عذوي    -أمال فٍر

س ٌاقىبي  –أعكىد  محمذ  - محمذ فاللي -حضن جمُمي  -إصماعُل املهذاوي  -إدَرط إاللت  -عٍس

  -إدَرط احخروبي  –التهامي بىخُمت  -عبذ الرحمان أفلك  -أحمذ بن حمُذة  -رعُذ مجبار  -املغاطي 

س باحخيري  –عبذ الااطي كىاح  -محمذ بىاسو  –عبذ املىام الغهُبت  –هىر الذًن عامر  - عبذ الاٍس

ذ بىحي  - الاباش الىمغاري  اححاج  -اححضن بىكذور   - عبذ الىبي عثماوي -مىالي علي  ملراوي  –فٍر

 -محمذ أبى القاصم  -عبذ هللا مغكىر  -رعُذ الغاش ي  -أحمذ مضغاحي  –امحمذ بن عالل  –صاصُىي 

س ي قُطىوي   س ي  -ححضن خربىظ –هادًت ادَر هىال محضين  -جىاد حضني  -خالذ ماروفي -حمُذ لاَى

 هغام القائذ.–
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  :  88عذد ألاعضاء الرافضُــــــن  

  88ين: ـاـىـخـمـمـال ألاعضــاءعذد  

 

 ًقرر ما ًلي :

 

جلضخه  خالل، 7802 مارشًىافق مجلط جماعت مكىاش، املجخمع في إطار الذورة الاصخثىائُت  لغهر 

ذة ن ب  7802مارش 70لُىم الثالثاء  الفٍر جحُين اجفاقُت الغراكت املبرمت  علىئجماع أعضائه اححاضٍر

 : ، ورلك وجماُت محاربت داء الضرطان لىزارة الصحت بمكىاشبين جماعت مكىاش، واملىذوبُت إلاقلُمُت 

"جماُت أصذقاء املركس احجهىي  –"جماُت محاربت داء الضرطان" إلى  –بخغُير اصم احجماُت من  -1

 لألهكىلىجُا بمكىاش" 

 188.888.88لفائذة احجماُت من طرف جماعت مكىاش من  املخاص الذعم الرفع من قُمت  -2

لك مذة درهم ) أربامائت ألف درهم ( ور 188.888.88ألف درهم ( إلى  ثالثت مائت .درهم ) 

 الاجفاقُت.
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ـــاجب  املجلط                                              رئِط املجلــــــط          كـــ

 إمضاء : محمذ عكي              إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى               
 


