
 اململكت املغربُت   

 وزارة الذاخلُت            

 جهت فاش مكىاش      

ـــــم :            عمالت مكىاش                                            ـــ  24مقرر رقـــ

        2016ي  دورة ماجماعت مكىاش                                                                

 جلضت ثاهُت  كخابت املجلط                                                                      

خ:                                                                    2016/ 05/ 06بخاٍر

 الىقطت الرابعت  والعشرون :

 ُت الشراكت بين جماعت مكىاش والجمعُت املغربُت الذراصت واملىافقت على اجفاق      

  .ملحاربت الخذخين واملخذراث بمكىاش ومؤصضت اللت صلمى في شأن جماعت بذون جذخين

 

 الثاهُت،، في جلضخه 2016ماي لشهر  العادًت إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة 

 . 2016 ماي 06 الجمعتاملىعقذة ًىم  

 بالجماعاث. املخعلق 113-14ُاث القاهىن الخىظُمي رقم وطبقا ملقخض -

على اجفاقُت الشراكت بين جماعت مكىاش والجمعُت  باملىافقت وبعذ دراصت املجلط للىقطت املخعلقت 

  .املغربُت ملحاربت الخذخين واملخذراث بمكىاش ومؤصضت اللت صلمى في شأن جماعت بذون جذخين

 

ت العل  : ني  أصفرث العملُت على ما ًليوبعذ اللجىء إلى  الخصٍى

ــً  :  -   33عذد ألاعضاء الحاضٍر

  33عذد ألاصىاث املعبر عنها :  -

ـــً :  -  33عذد ألاعضاء املىافقُـ

 :  وهم  الضادة

 

 -محمذ الذكط -لُلى معسوز -أصماء خىجت -محمذ الشكذالي -ًىصف عكامى -رشُذ طالبي -عبذ هللا بىواهى

قش -محمذ عكي س  -أمال فٍر محمذ  -حضً جمُمي -إصماعُل املهذاوي  -إدَرط العلمي -إدَرط إاللت -ٌعقىبي عٍس

محمذ  -إصماعُل الصنهاجي -عبذ الرحمان أفلك -أحمذ بً حمُذة  -رشُذ مجبار -محمذ املشاطي  -فاللي 

ذ بىحي -العباش الىمغاري  -عبذ الحق بيضالم -محمذ لحلىح -ادَرط الخروبي -عبذ العاطي كىاح -بىعسو   -فٍر

رشُذ  -أحمذ مضغاحي -امحمذ بً عالل -الحاج صاصُىي  -الحضً بىكذور  -عبذ الىبي عثماوي -مىالي علي  ملراوي

س ي -عبذ هللا مشكىر  -الغاش ي  هشام القائذ . -هىال محضين -جىاد حضني -حمُذ لعَى

 

  00عذد ألاعضاء الرافضُــــــً  :  -

ت :  -   00عذد املمخىعين عً الخصٍى

 

 

 

 



 ًقرر ما ًلي :

 

، بئجماع أعضائه 2016ماي  لشهر العادًت  املجخمع في إطار الذورة  مجلط جماعت مكىاش،ًىافق   

ً على اجفاقُت الشراكت بين جماعت مكىاش والجمعُت املغربُت ملحاربت الخذخين واملخذراث  الحاضٍر

 50.000000مع جخصُص دعم مالي قُمخه  شأن جماعت بذون جذخين بمكىاش ومؤصضت اللت صلمى في

 . درهم ) خمضىن ألف درهم ( عً كل صىت مالُت ورلك مذة الاجفاقُت

 

 كاجب الجلضت                          رئِط املجلــــــط     
   إمضاء : الحضً بىكذور           إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                

 

 


