
 اململكت املغربُت         
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 حهت فاش مكىاش والًت 

ـــــم :            عمالت مكىاش                                            ـــ  11مقرر رقـــ

        2016دورة ماي                                                        حماعت مكىاش          

 حلضت ثاهُت  كخابت املجلط                                                                      

خ:                                                                    2016/ 05/ 06بخاٍر

 

 الىقطت الخاصعت عشر :

النهضت   اش وحمعُت ـاعت مكىـاقُت الشراكت بين حمـىافقت على اجفــالذراصت وامل -

 والتراثُت. للمىصُقى ألاهذلضُت ألحل دعم ألاوشطت الفىُت إلابذاعُت

 

، في حلضخه الثاهُت، 2016إن مجلط حماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة العادًت  لشهر ماي 

 . 2016ماي  06ًىم الجمعت  املىعقذة

 املخعلق بالجماعاث. 113-14وطبقا ملقخضُاث القاهىن الخىظُمي رقم  -

وبعذ دراصت املجلط للىقطت املخعلقت باملىافقت على اجفاقُت الشراكت بين حماعت مكىاش وحمعُت  

 النهضت للمىصُقى ألاهذلضُت ألحل دعم ألاوشطت الفىُت إلابذاعُت والتراثُت.

 

ت العلني  أصفرث العملُت على ما ًلي :وبعذ ا  للجىء إلى  الخصٍى

ــن  :  -   33عذد ألاعضاء الحاضٍر

  33عذد ألاصىاث املعبر عنها :  -

ـــن :  -  33عذد ألاعضاء املىافقُـ

 

 :  وهم  الضادة

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

قش -حمذ عكيم س ٌعقىبي -امال فٍر محمذ  -حضن جمُمي -إصماعُل املهذاوي  -إدَرط العلمي -إدَرط إاللت  -عٍس

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

ذ بىحي -ري العباش الىمغا -محمذ لحلىح  -عبذ العاطي كىاح  -محمذ بىعسو   -بىخُمت   -مىالي علي ملراوي -فٍر

عبذ هللا  -رشُذ الغاش ي  -أحمذ مضغاحي  -امحمذ بن عالل -الحاج صاصُىي  -الحضن بىكذور  -عبذ الىبي عثماوي

س ي -مشكىر   هشام القائذ . -هىال محضين  -حىاد حضني -حمُذ لعَى

 

 

  00عذد ألاعضاء الرافضُــــــن  :  -

ت :  -   00عذد املمخىعين عن الخصٍى

 

 



 ًقرر ما ًلي :

 

، بإحماع 2016ماي  ًىافق مجلط حماعت مكىاش، املجخمع في إطار الذورة العادًت لشهر  

ن على اعت ـالشراكت بين حم باجفاقُت املخعلقت جأحُل البث في الىقطت أعضائه الحاضٍر

 ألحل دعم ألاوشطت الفىُت إلابذاعُت ،وحمعُت النهضت للمىصُقى ألاهذلضُت ،اشـمكى

 ت إلى دورة الحقت. والتراثُ

 

ـــــت                                         رئِط املجلــــــط      ـــاجب  الجلضـ ــ  كـ

 إمضاء : الحضن بىكذور                  إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى      
 


