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 جهت فاش مكىاش      

ـــــم :                عمالت مكىاش                                            ــــ  11مقرر رقــ

 جماعت مكىاش         

        2012دورة أكتىبر املذًريت العامت للمصالح                                                         

 جلضت ثالثتكتابت املجلط                                                                         

 2012/ 10/ 11بتاريخ:                                                                       

 :  التاصعت عشر: الىقطت 

وزارة الذاخليت )املذًريت العامت  -لشراكت بين كل مً وزارة الثقافت الذراصت واملىافقت على اجفاقيت ا -

 -مجلط جهت فاش مكىاش  -إلاقليميت للتىميت البشريت(  لجىتعمالت مكىاش)ال -للجماعاث املحليت( 

 كبير .الضر  املمجلط عمالت مكىاش و جماعت مكىاش ألجل إوشاء 

 

الثالثت ، في جلضته 2012أكتىبر لشهر العادًت إن مجلط جماعت مكىاش املجتمع في إطار الذورة 

 . 2012أكتىبر 11الاثىين املىعقذة ًىم  

 بالجماعاث. املتعلق 113-14وطبقا ملقتضياث القاهىن التىظيمي رقم  -

وزارة الذاخليت   -جفاقيت الشراكت بين كل مً وزارة الثقافت با املتعلقتوبعذ دراصت املجلط للىقطت  

مجلط جهت  -عمالت مكىاش)اللجىت إلاقليميت للتىميت البشريت(  -لجماعاث املحليت( )املذًريت العامت ل

 كبير.الضر  املمجلط عمالت مكىاش و جماعت مكىاش ألجل إوشاء  -فاش مكىاش 

 وبعذ اللجىء إلى  التصىيت العلني  أصفرث العمليت على ما ًلي :

  :  ً31عذد ألاعضاء الحاضريــ  

  : 31عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ً31عذد ألاعضاء املىافقيــــ 

 

 :  وهم  الضادة

محمذ  -ليلى معسوز -أصماء خىجت   -محمذ الشكذالي   -ًىصف عكامى  -رشيذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

أحمذ بً   -محمذ املشاطي -محمذ فاللي  -حضً جميمي   -محمذ أشكىد   -محمذ عكي  -الذكط 

عبذ الحق  -رشيذ مجبار – عبذ املىعم الشهيبت -محمذ ُبحاميذي  -عبذ العاطي كىا    -حميذة 

التهامي  -صمذ إلادريس يعبذ ال –إدريط صقلي عذوي   -إدريط الخروبي  –عبذ العسيس بالخيري  -بيضالم

 -إدريط العلمي  –عبذ الرحمان أفلك  –إدريط إاللت  –هللا بىعسو  عبذ -عسيس اليعقىبي  -بىخيمت 

عبذ هللا  -رشيذ الغاش ي  -الحضً بىكذور   –فريذ بىحي -العباش الىمغاري  -اصماعبل املهذاوي 

 .هشام القائذ  -جىاد حضني   -يحميذ لعىيس  -هادًت ادريس ي قيطىوي   – محمذ أبى القاصم -مشكىر 

 

  :  ً00عذد ألاعضاء الرافضيــــــ  

  : 00عذد املمتىعين عً التصىيت  

 



 ًقرر ما ًلي :

 

بإجماع مبذئيا و  ،2012العادًت  لشهر أكتىبر املجتمع في إطار الذورة  مجلط جماعت مكىاش،ًىافق 

وزارة الذاخليت )املذًريت العامت  -الثقافت مً وزارة اجفاقيت الشراكت بين كل  علىأعضائه الحاضريً 

  –إلاقليميت للتىميت البشريت(  لجىتعمالت مكىاش)ال -للجماعاث املحليت( 

 كبير.الضر  املمجلط عمالت مكىاش و جماعت مكىاش ألجل إوشاء  -مجلط جهت فاش مكىاش 

 

ـــــط           كــــــاجب  املجلط                                            رئيط املجلـ
   إمضاء : محمذ عكي          إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                

    
 


