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 اململكت املغزبُت          

 وسارة الذاخلُت             

 والًت جهت فاص مكىاص      

 41ملزر ركـــــــــــم :                    عمالت مكىاص                                              

 ذةجلطت فٍزجماعت مكىاص                                                                                  

ت العامت للمصالح                                                                6142دورة اضخثىائُت لشهز دجىبر املذًٍز

خ كخابت املجلظ                                                                                                                        6142دجىبر 41بخاٍر

 

 

 

 :  الزابعت عشزالىلطت 

الذراضت واملىافلت على ملحم اجفاكُت الشزاكت بين جماعت مكىاص وجامعت مىالي إضماعُل ألجل دعم وحشجُع  -41

 الذراضاث والبحىر العلمُت والخلىُت . 

ذة، في جلطخه 6142إن مجلظ جماعت مكىاص املجخمع في إطار الذورة الاضخثىائُت  لشهز دجىبر ،  املىعلذة ًىم   الفٍز

 . 6142 دجىبر 41الخمِظ 

 املخعلم بالجماعاث. 441-41وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي ركم  -

ملحم اجفاكُت الشزاكت بين جماعت مكىاص وجامعت مىالي إضماعُل ألجل دعم بوبعذ دراضت املجلظ للىلطت املخعللت  

 .  وحشجُع الذراضاث والبحىر العلمُت والخلىُت

 

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

  :  ًــ   11عذد ألاعضاء الحاضٍز

  : 11عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ً11عذد ألاعضاء املىافلُــــ 

 :  وهم  الطادة

 

محمذ  -ضميرة اكصُىر  -خىجت  أضماء   -محمذ الشكذالي   -محمذ مُلىدي   -ًىضف عكامى  -رشُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

لش -عكي   ش ٌعلىبي   -محمذ ُبحامُذي   -أمال فٍز رشُذ  -محمذ أشكىد  –محمذ املشاطي  -محمذ فاللي  -حطً جمُمي  -عٍش

ظ إاللت  –التهامي بىخُمت  –هشهت الصح  –عبذ العاطي كىاح  -محمذ بىعشو   -عبذ الزحمان أفلك -مجبار    -لُلى معشوس–إدَر

ذ بىحي  -العباص الىمغاري  -الصنهاجي إضماعُل س ي كُطىوي  -الحاج ضاضُىي  -الحطً بىكذور   –فٍز عبذ هللا   -هادًت ادَر

س ي  -مشكىر   هشام اللائذ   –هىال محطً  -جىاد حطني  -خالذ معزوفي  –حمُذ لعَى

  :  ً11عذد ألاعضاء الزافضُــــــ  

  : ذ   11عذد املمخىعين عً الخصٍى

 ًلزر ما ًلي :

ً 6142 دجىبرلشهز   الاضخثىائُتًىافم مجلظ جماعت مكىاص، املجخمع في إطار الذورة  على ،  بئجماع أعضائه الحاضٍز

ملحم اجفاكُت الشزاكت بين جماعت مكىاص وجامعت مىالي إضماعُل ألجل دعم وحشجُع الذراضاث والبحىر العلمُت 

 والخلىُت مع حعذًل مىاد الاجفاكُت كما ًلي : 

 : ألاولىاملادة 
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ت مً الخبراث التي جخىفز عليها في مجال الذراضاث والبحىر العلمُت  التزام  - الجامعت باضخفادة الجماعت الحضٍز

يُت لفائذة املىظفين واملىخخبين على حذ ضىاء .  ب ودوراث جكٍى  وجىظُم جذاٍر

زة باملؤضطاث الخابعت للجامعت ، حسخير إمكاهُاث الجامعت اللىجِطدُكت مً كاعاث ومذرجاث وأروكت املكخباث املخىف -

 لفائذة الجماعت .

 الطهز على جىظُم امخحاهاث الكفاءة املهىُت لفائذة ألاطز ومىظفي جماعت مكىاص . -

  . جمكين مطدشاري وأطز جماعت مكىاص مً مخابعت املاضتر الجامعي بشزوط جفضُلُت 

 :املادة الثاهُت  -

 ملُىن درهم لفائذة جامعت مىالي إضماعُل مىسعت على الشكل الخالي :  4,1جلتزم جماعت بزصذ اعخماد مالي بمبلغ  -

ت ومبلغ  611.111جخصُص مبلغ  - ملُىن درهم لذعم وحشجُع الذراضاث  4,1درهم لذعم الىذواث العلمُت والفكٍز

 والبحىر العلمُت والخلىُت .   

 : املادة الثالثت

 .ٍظل كابال للخعذًل باجفاق بُنهماو  ملذة زالر ضىىاثًبذأ العمل بهذا امللحم بعذ الخىكُع علُه مً كبل الطزفين 

 

 

 

 

 كــــــاجب  املجلظ                                    رئِظ املجلــــــظ                     

 إمضاء : محمذ عكي              إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                     

 


