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 اململكت املغربيت                 

 وزارة الذاخليت             

 والًت جهت فاش مكىاش     

 59مقرر رقـــــــــــم :                         عمالت مكىاش                                               

  جلضت فريذةجماعت مكىاش                                                                                     

        :615دورة اصخثىائيت لشهر دجىبر املذًريت العامت للمطالح                                                          

 :615دجىبر 59بخاريخ كخابت املجلط                                                                              
                                                                    

 :  الخامضت عشرالىقطت 

 

 .:615الرئيضيت برصم الضىت املاليت الذراصت واملىافقت على إجراء حعذًالث بامليزاهيت 

 

،   الفريذة، في جلضخه :615إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة الاصخثىائيت  لشهر دجىبر

 . :615 دجىبر 59املىعقذة ًىم  الخميط 

 املخعلق بالجماعاث. 557-58وطبقا ملقخضياث القاهىن الخىظيمي رقم  -

 .:615بإجراء حعذًالث بامليزاهيت الرئيضيت برصم الضىت املاليت وبعذ دراصت املجلط للىقطت املخعلقت  

 

 : وبعذ اللجىء إلى  الخطىيت العلني  أصفرث العمليت على ما ًلي

  :  ً78عذد ألاعضاء الحاضريــ 

  : 78عذد ألاضىاث املعبر عنها 

  : ًـــ  78عذد ألاعضاء املىافقيـ

 

 :  الضادةوهم  

 

 -قطيىر اصميرة  -أصماء خىجت   -محمذ الشكذالي   -محمذ ميلىدي  -ًىصف عكامى  -رشيذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

حضً  -إدريط العلمي  -إدريط إاللت   -محمذ أشكىد  -محمذ ُبحاميذي   -أمال فريقش -محمذ عكي   -محمذ الذكط  

عبذ  -محمذ بىعسو    -عبذ الرحمان أفلك -أحمذ بً حميذة  -مجبار رشيذ  -محمذ املشاطي  -محمذ فاللي  -جميمي 

عبذ هللا  -الحاج صاصيىي  -الحضً بىكذور   – فريذ بىحي -العباش الىمغاري  -التهامي بىخيمت  –العاطي كىاح 

 .هشام القائذ  -هىال محضين  -جىاد حضني  - خالذ معروفي – حميذ لعىيس ي–هادًت ادريس ي قيطىوي    -مشكىر 

 

  ًـــ   11: عذد ألاعضاء الرافضيـــ

  : 11عذد املمخىعين عً الخطىيت  

 

 ًقرر ما ًلي :

،  بإجماع أعضائه :615 دجىبرلشهر   الاصخثىائيتًىافق مجلط جماعت مكىاش، املجخمع في إطار الذورة 

 على الشكل الخالي :  :615على إجراء حعذًالث بامليزاهيت الرئيضيت برصم الضىت املاليت الحاضريً 
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 باليضبت للجسء ألاول 

 : الفطل املحىل مىه 

 

 الاعخماد النهائي املبلغ املحىل  الاعخماد املفخىح عىىان الفطل الفطل

حعىيضاث عً الضرر  02.50.10.20/21

 لطالح الخىاص

;.911.111511 -200.000.00 7.300.000.00 

ـــــــــــــىع    200.000.00-  املجمـــــــــــــــــــــ

 

 

 :الفطىل املحىل إليه 

 الاعخماد النهائي املبلغ املحىل  الاعخماد املفخىح عىىان الفطل الفطل

 400.000,00 200.000.00+ 511.111511 صذاد للخىاص 16.91.51.51.55

  200.000.00+  املجمىع  

 
 باليضبت للجسء الثاوي

 :  الفطىل القابلت للخحىيل

 

املقترح املبلغ  الاعخماد املفخىح عىىان الفطل الفطل

 للخحىيل

 الاعخماد النهائي

تهيئت املطرحت   أشغال 04.10.13.10.13

 العمىميت

6.326.705,28 -500.000,00 5.826.705,28 

  500.000,00  املجمىع         

           

 :  الفطل املحىل إليه    

 

 الاعخماد النهائي املحىل املبلغ  الاعخماد املفخىح عىىان الفطل الفطل

بىاء وججهيز مضخىدع  04.20.31.20.22

لألمىاث واملكخب الطحي 

 البلذي 

.9.111.111511 +.500.000.00 5.500.000,00 

  500.000,00.+  املجمىع         

 

 

 كــــــاجب  املجلط                                      رئيط املجلــــــط                       

 إمضاء : محمذ عكي                إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                     

 


