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 الجلضت الثاهيتكخابت املجلط                                                               

 2016/ 02/ 05بخاريخ:                                                                  

 :النقطت الخاصعت  والخمضىن 

فقت على اجفاقيت عراكت إلاطار بين وزارة الخجهيز والنقل واللىجيضديك الذراصت واملىا

وعمالت مكناش وجماعت مكناش ألجل النهىض بمجال الضالمت الطرقيت على املضخىي 

 .  املحلي ملذًنت مكناش

 

، في 2016فبراًرإن مجلط جماعت مكناش املجخمع في إطار الذورة العادًت لغهر 

 . 2016 فبراًر 05الجمعت  ًىم  املنعقذة الثاهيت،جلضخه 

 املخعلق بالجماعاث. 113-14وطبقا ملقخضياث القاهىن الخنظيمي رقم  -

اجفاقيت عراكت إلاطار بين وزارة الخجهيز والنقل بوبعذ دراصت املجلط للنقطت املخعلقت  

واللىجيضديك وعمالت مكناش وجماعت مكناش ألجل النهىض بمجال الضالمت 

 خىي املحلي ملذًنت مكناش . الطرقيت على املض

 وبعذ اللجىء إلى  الخصىيذ العلني  أصفرث العمليت على ما ًلي :

 27عذد ألاعضاء الحاضريــن  :  -

    27 عذد ألاصىاث املعبر عنها : -

 27عذد ألاعضاء املىافقيــــن :  -

 : وهم  الضادة

  

ليلى   -البىدالي خالذ –أصماء خىجت  -ًىصف عكامى  -رعيذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

إصماعيل  -إدريط العلمي  -أمال فريقػ -محمذ عكي  -عبذ الصمذ إلادريس ي  -معسوز

إصماعيل  -هسهت الصح  –محمذ املغاطي  -عبذ العاطي كىاح –حضن جميمي -املهذاوي 

حميذ  -عبذ الرحمان أفلك -محمذ اعكىد -ادريط خروبي –أحمذ بن حميذة  -الصنهاجي

أمينت  -عبذ هللا مغكىر  -فريذ بىحي -الحضن بىكذور  -جىاد حضني -ًذهغام القا -لعىيس ي

 . حذاظ

 

  00عذد ألاعضاء الرافضيــــــن  :  -

 00عذد املمخنعين عن الخصىيذ :       -

  



 ًقرر ما ًلي :

 

 ،2016فبراًراملجخمع في إطار الذورة العادًت لغهر  ًىافق مجلط جماعت مكناش

بين  ،إطار على اجفاقيت عراكت ،عضائه الحاضرينأ عبإجما خالل جلضخه الثاهيت،

أجل النهىض من وزارة الخجهيز والنقل واللىجيضديك وعمالت مكناش وجماعت مكناش 

مع حعذًل الفقرة ألاولى  بمجال الضالمت الطرقيت على املضخىي املحلي ملذًنت مكناش

 من املادة الرابعت من الاجفاقيت، لخصبح كما ًلي:

التي جكىن فيها الضرعت املفرطت صببا مباعرا في حىادر الضير  ججهيز املحاور  -

 . براداراث زابخت، بعذ مىافقت الجماعت

 

 

 كــــــاجب  املجلط                                            رئيط املجلــــــط            
   إمضاء : محمذ عكي          إمضاء : د. عبذ هللا بىواهى                

 

 


