
 اململكت املغربُت      

 وزارة الذاخلُت            

 جهت فاش مكىاش      

 06ملرر ركـــــــــــم :               عمالت مكىاش                                           

 جماعت مكىاش        

ت العامت للمصالح                                                                2016دورة أكخىبر املذًٍر

 جلضت ثاهُتكخابت املجلط                                                                         

خ:                                                                      2016/ 10/ 12بخاٍر

 :   الضادصت الىلطت 

  وزارة الصىاعت والخجارة والاصدثمار  -الذراصت واملىافلت على اجفاكُت الغراكت بين كل مً وزارة الذاخلُت

جماعت مكىاش وجماعت  -مجلط جهت فاش مكىاش  -وزارة الفالحت والصُذ البحري  -والاكخصاد الركمي 

ت جماعُتمجاط ألجل إوغاء مى ت )صىق الجملت للخضر والفىاكه ومجازر عصٍر  (.و صىق للحبىب صت ججاٍر

  ثاهُت،ال، في جلضخه 2016أكخىبرلغهر  العادًت إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة 

 . 2016أكخىبر  12ألاربعاء املىعلذة ًىم  

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

   وزارة الصىاعت والخجارة  -اجفاكُت الغراكت بين كل مً وزارة الذاخلُت ب املخعللتوبعذ دراصت املجلط للىلطت

جماعت مكىاش  -مجلط جهت فاش مكىاش      -وزارة الفالحت والصُذ البحري  -والاصدثمار والاكخصاد الركمي 

ت )صىق الجملت ت جماعُت وجماعت مجاط ألجل إوغاء مىصت ججاٍر و صىق  للخضر والفىاكه ومجازر عصٍر

 (.للحبىب

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

  :  ًــ   33عذد ألاعضاء الحاضٍر

  : 33عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ًـــ  33عذد ألاعضاء املىافلُـ

 :  وهم  الضادة

 

  -صميرة اللصُىر   -محمذ الغكذالي   -محمذ مُلىدي   -ًىصف عكامى  -رعُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

س ي  لػ -محمذ عكي  -محمذ الذكط  –عبذ الصمذ إلادَر محمذ  -ادَرط صللي عذوي   -أمال فٍر

س ٌعلىبي  - أعكىد س بلخيري  –هىرالذًً عامر  –إدَرط إاللت  -عٍس محمذ  -حضً جمُمي  -عبذ العٍس

 -أحمذ بىحمُذة   -محمذ لحلىح  -عبذ العاطي كىاح  -محمذ بىعسو  -عبذ الحم بيضالم   -املغاطي 

س ي  -لحضً خربىظ -جىاد مهال    -  عبذ املىعم الغهُبت ذ بىحي  -حمُذ لعَى عبذ  -حضً بىكذور  -فٍر

الحاج  –رعُذ الغاش ي  -أحمذ مضغاحي    -ي عثماويعبذ الىب -العباش الىمغاري  –هللا مغكىر 

 هغام اللائذ .   –هىال محضً  -جىاد حضني  -صاصُىي 

 

  :  ً00عذد ألاعضاء الرافضُــــــ  

  : ذ   00عذد املمخىعين عً الخصٍى

 



 ًلرر ما ًلي :

،  بإجماع أعضائه 2016العادًت  لغهر أكخىبر املجخمع في إطار الذورة  مجلط جماعت مكىاش،ًىافم 

 ً وزارة الصىاعت والخجارة والاصدثمار  -اجفاكُت الغراكت بين كل مً وزارة الذاخلُت  علىالحاضٍر

جماعت مكىاش  -مجلط جهت فاش مكىاش  - وزارة الفالحت والصُذ البحري  -والاكخصاد الركمي 

ت )صىق الجملت للخضر والفىاكه  ت جماعُتوجماعت مجاط ألجل إوغاء مىصت ججاٍر و  ومجازر عصٍر

 (.صىق للحبىب

 

ــــط          كــــــاجب  املجلط                                    رئِط املجلــ
 إمضاء : محمذ عكي              إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                     

 


