
 اململكت املغزبُت         

 وسارة الذاخلُت            

 جهت فاص مكىاص      

 04ملزر ركـــــــــــم :                      عمالت مكىاص                                       

 جماعت مكىاص          

ت العامت للمصالح                                                                2016دورة أكخىبز املذًٍز

 جلطت ثاهُتكخابت املجلظ                                                                         

خ:                                                                       2016/ 10/ 12بخاٍر

 

 :   الزابعت الىلطت 

ل اعخماداث  -      .2016الطىت املالُت   مبميزاهُت الدطُير بزضالذراضت واملىافلت على جحٍى

 

 لثاهُتا، في جلطخه 2016أكخىبزلػهز  العادًت إن مجلظ جماعت مكىاص املجخمع في إطار الذورة 

 . 2016أكخىبز  12ألاربعاء ًىم   ،املىعلذة

 بالجماعاث. املخعلم 113-14وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي ركم  -

ل اعخماداث بميزاهُت الدطُير بزضب املخعللتوبعذ دراضت املجلظ للىلطت    .2016الطىت املالُت   مخحٍى

 

ذ العلني  أضفزث العملُت على ما ًلي  : وبعذ اللجىء إلى  الخصٍى

  :  ًــ   33عذد ألاعضاء الحاضٍز

  : 33عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ًـــ  23عذد ألاعضاء املىافلُـ

 

 :  الطادةوهم  

 

  -ضميرة اللصُىر   -محمذ الػكذالي   -محمذ مُلىدي   -ًىضف عكامى  -رغُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

س ي  لؼأ -محمذ عكي  -محمذ الذكظ  –عبذ الصمذ إلادَر محمذ  -ادَرظ صللي عذو    -مال فٍز

ش ٌعلىبي  -أغكىد  ش بلخيري  –هىرالذًً عامز  –إدَرظ إاللت  -عٍش محمذ  -حطً جمُمي  -عبذ العٍش

محمذ لحلىح  -عبذ العاطي كىاح  -محمذ بىعشو   -عبذ الحم بيطالم  -إضماعُل الصنهاجي   -املػاطي 

س ي.  -لحطً خزبىع -جىاد مهال    -  عبذ املىعم الػهُبت -أحمذ بىحمُذة   -   حمُذ لعَى

 

  00عذد ألاعضاء الزافضُــــــــــــــــــــــًـ :      -

ذ :   -   10عذد ألاعضاء املمخىعين عً الخصٍى

 

 

 



 وهم الطادة:

ذ بىحي   -أحمذ مطغاحي    -عبذ الىبي عثماوي -العباص الىمغاري  –عبذ هللا مػكىر  -حطً بىكذور  -فٍز

 هػام اللائذ.   –هىال محطً  -جىاد حطني  -رغُذ الغاش ي 

 

 

 ًلزر ما ًلي :

ـــأكخىبالعادًت  لػهز املجخمع في إطار الذورة  مجلظ جماعت مكىاص،ًىافم  ـــ ـــ  ،  2016 زـ

ً  بأغلبُت  ل علىأعضائه الحاضٍز ـــالطى ماعخماداث بميزاهُت الدطُير بزض جحٍى على  2016ت املالُت  ـــ

 : الػكل الخالي 

 

 

 لفصل املحىل مىه :ا 

 

 النهائي الاعخماد املبلغ املحىل  الاعخماد املفخىحت عىىان الفصل الفصل

الصُاهت الاعخُادًت  02.10.30.20.22

 للمحطت الطزكُت

1.000.000000 -800.00.00 200.000000 

   -800.00.00  

 

 : الفصىل املحىل إليها 

 

الاعخماد  عىىان الفصل الفصل

 املفخىحت

 الاعخماد النهائي املبلغ املحىل 

حعىٍضاث للزئِظ ولذوي الحم  02.10.10.10.11

ًمً   املطدػاٍر

300.000000 +650.000.00 1.450.000000 

لىاسم املكخب، مىاد الطباعت،  02.10.30.30.31

 أوراق ومطبىعاث

1.500.000000 +150.000.00 1.650.000,00 

   +800.000.00  

 
 كــــــاجب  املجلظ                                            رئِظ املجلــــــظ     

   إمضاء : محمذ عكي          إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                

 


