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 اململىت املغربيت         

 وزارة الذاخليت             

 والًت جهت فاش مىىاش    

 60ملرر ركـــــــــــم :                       عمالت مىىاش                                             

  جلضت فريذةجماعت مىىاش                                                                            

        7602دورة فبراًراملذًريت العامت للمصالح                                                         

 7602فبراًر 60بخاريخ                                         مصلحت عؤون املجلط واللجن     

                                                                    

 : الضادصت الىلطت 

 .7600الضابلت برصم صىت  الذراصت واملىافلت على برمجت فائض الضىت املاليت -0

  

، في جلضخه الفريذة،  املىعلذة 7602فبراًرلغهر  العادًت إن مجلط جماعت مىىاش املجخمع في إطار الذورة 

 . 7602 فبراًر 60 الاثىينًىم  

 املخعلم بالجماعاث. 001-01وطبلا مللخضياث اللاهىن الخىظيمي ركم  -

الضابلت برصم صىت  فائض الضىت املاليت الذراصت واملىافلت على برمجتبوبعذ دراصت املجلط للىلطت املخعللت    

7600  

 : وبعذ اللجىء إلى  الخصىيت العلني  أصفرث العمليت على ما ًلي

  :  11عذد ألاعضاء الحاضريــن  

  : 11عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ـــن  13عذد ألاعضاء املىافليـ

 

 :  وهم  الضادة

 

   مدمذ الغىذالي  - مدمذ ميلىدي - ًىصف عيامى - رعيذ طالبي - عبذ هللا بىواهى

مدمذ  أماٌ فريلػ - مدمذ عيي - مدمذ الذهط -ليلى معسوز -كصيىر صميرة ا - أصماء خىجت 

   إصماعيل املهذاوي  - إدريط العلمي - إدريط إاللت - مدمذ أعيىد -ُبداميذي 

  أخمذ بن خميذة - رعيذ مجبار - مدمذ املغاطي - مدمذ فاللي - خضن جميمي

   عبذ العاطي وىاح - عبذ املىعم الغهيبت – التهامي بىخيمت  -لرخمان أفلًعبذ ا

 خميذ لعىيس ي  -لحضن خربىظ – جىاد مهاٌ –هسهت الصح  –عبذ العسيس بالخيري 

 . هبيلت بىعمر – هغام اللائذ  -مصطفى املريسق  –هىاٌ مدضين  -جىاد خضني 

  :  66عذد ألاعضاء الرافضيــــــن  

  : 60عذد املمخىعين عن الخصىيت  

 

عبذ  –هادًت إدريس ي كيطىوي  –رعيذ الغاش ي  –فريذ بىحي  –عباش الىمغاري  –لحضن بىهذور 

 أخمذ املضغاحي.–مدمذ أبى اللاصم  –الىبي عثماوي 
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 ًلرر ما ًلي :

أعضائه الحاضرين  بأغلبيت،  7602 فبراًرلغهر   العادًتًىافم مجلط جماعت مىىاش، املجخمع في إطار الذورة 

 : على الغيل الخالي  7600صىت  الضابلت برصم على برمجت فائض الضىت املاليت

 

 

 

املغاريع التي تهم الحيامت الجماعيت في إطار برهامج 

 عمل الجماعت 

 درهم  0.366.666566

 درهم  366.666566 باإلهارة العمىميت  7و 0ججهيز  صاختي الوىرا 

 درهم 1.666.666566 ملذًىت فاش  عادة الاعخبارووالت إ دفعاث لفائذة

إعادة جىظيم وجدضين جىدة املدالث الخجاريت 

 وواجهاتها

 درهم 0.666.666566

 درهم 7.610.110500 هسع ملىيت املباوي راث الليمت الخاريخيت 

إهجاز دراصت إلخصاء ألامالن الجماعيت العمىميت 

 والخاصت 

 درهم 066.666566

 درهم  166.666566 ركمىت سجالث امللً العمىمي 

 درهم  6.610.110500 املجمىع

 

 

 

 

ـــاجب  املجلط                                    رئيط املجلــــــط          هـــ

 إمضاء : مدمذ عيي      إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                
 


