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 اململكت املغربيت         

 وزارة الذاخليت             

 والًت جهت فاش مكىاش    

 ;6مقرر رقـــــــــــم :                عمالت مكىاش                                             

  جلضت فريذةجماعت مكىاش                                                                            

        >716دورة فبراًراملذًريت العامت للمصالح                                                            

                                                       >716فبراًر ;1بخاريخ  مصلحت شؤون املجلط واللجً                                               

 

 .: الضادصت عشر ىقطت ال

الذراصت واملىافقت على مشروع اجفاقيت الشراكت إلاطار بين جماعت مكىاش ومركس رقي لألبحاث  - ;6

والذراصاث بمكىاش ألجل جثمين املؤهالث البشريت والثقافيت والخاريخيت والضياحيت والترابيت ملذًىت 

 مكىاش. 

 

، في جلضخه الفريذة،  >716فبراًرلشهر  العادًت ن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة إ

 . >716 فبراًر ;1 الاجىيناملىعقذة ًىم  

 املخعلق بالجماعاث. 668-69وطبقا ملقخضياث القاهىن الخىظيمي رقم  -

الذراصت واملىافقت على مشروع اجفاقيت الشراكت إلاطار بين بوبعذ دراصت املجلط للىقطت املخعلقت    

جماعت مكىاش ومركس رقي لألبحاث والذراصاث بمكىاش ألجل جثمين املؤهالث البشريت والثقافيت 

 والخاريخيت والضياحيت والترابيت ملذًىت مكىاش. 

 

 : وبعذ اللجىء إلى  الخصىيت العلني  أصفرث العمليت على ما ًلي

  :  ً8عذد ألاعضاء الحاضريــ:  

  : 8عذد ألاصىاث املعبر عنها:  

  : ًـــ  :8عذد ألاعضاء املىافقيـ

 :  وهم  الضادة

 

  أصماء خىجت  -محمذ الشكذالي  -ى ًىصف عكام -رشيذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

 أمال فريقش  -  محمذ عكي -محمذ الذكط   -ليلى معسوز -قصيىر صميرة ا

 إصماعيل املهذاوي  -دريط العلمي إ -إدريط إاللت  -محمذ أشكىد  محمذ ُبحاميذي 

 أحمذ بً حميذة  -رشيذ مجبار  - محمذ املشاطي -محمذ فاللي  -حضً جميمي  

  عبذ العسيس بالخيري  –عبذ العاطي كىاح   -التهامي بىخيمت   -عبذ الرحمان أفلك

 الحضً بىكذور  –فريذ بىحي  - اش الىمغاري العب -هسهت الصح  –عبذ املىعم الشهيبت 

حميذ   هادًت ادريس ي قيطىوي -محمذ أبى القاصم  -عبذ هللا مشكىر  -رشيذ الغاش ي  -أحمذ مضغاحي 

 .لعىيس ي
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  :  ً11عذد ألاعضاء الرافضيــــــ  

  : 11عذد املمخىعين عً الخصىيت  

 

 ًقرر ما ًلي :

 

،  بئجماع أعضائه >716 فبراًرلشهر   العادًتًىافق مجلط جماعت مكىاش، املجخمع في إطار الذورة 

اجفاقيت الشراكت إلاطار بين جماعت مكىاش ومركس رقي لألبحاث والذراصاث بمكىاش ألجل  علىالحاضريً 

، مع جخصيص مضاهمت شجثمين املؤهالث البشريت والثقافيت والخاريخيت والضياحيت والترابيت ملذًىت مكىا

درهم )مائت ألف درهم( ورلك مذة الاجفاقيت )صيخين قابلخين  611.111011ماليت صىىيت جقذر ب 

 . للخجذًذ(

 

 

ـــاجب  املجلط                                    رئيط املجلــــــط         كـــ

 إمضاء : محمذ عكي      إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                
 


