
 اململكة املغربية          

      وزارة الداخلية          

 والية جهة فاس مكناس      

 80مقرر رقـــــــــــم :                      عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        7802دورة عادية لشهر  ماي                                                املديرية العامة للمصالح       

 7802ماي  80بتاريخ مصلحة شؤون املجلس واللجن                                                   

 

 :الثامنة   النقطة 

املكلفة بالصناعة التقليدية الدراسة و املوافقة على اتفاقية  الشراكة بين كتابة الدولة  -0

مكناس  غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس -مجلس جهة فاس مكناس -والاقتصاد الاجتماعي 

املركز ألاوروبي للبحث والتكوين في فنون الزجاج  -عمالة مكناس ، مجلس عمالة مكناس–

 بمكناس. وجماعة مكناس إلحداث وتوطين شعبة فن الزجاج بمعهد فنون الصناعة التقليدية

 

، في جلسته الفريدة،  7802ماي لشهر   العاديةإن مجلس جماعة مكناس املجتمع في إطار الدورة 

 . 7802 ماي 80الخميس املنعقدة يوم  

 املتعلق بالجماعات. 001-00وطبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

واملوافقة على اتفاقية  الشراكة بين كتابة الدولة بالدراسة وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة  

غرفة الصناعة مجلس جهة فاس مكناس  -املكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 

املركز ألاوروبي للبحث  -مجلس عمالة مكناس -عمالة مكناس–مكناس  التقليدية لجهة فاس

ين شعبة فن الزجاج بمعهد فنون والتكوين في فنون الزجاج وجماعة مكناس إلحداث وتوط

 الصناعة التقليدية بمكناس.

 وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي : 

  :  10عدد ألاعضاء الحاضريــن 

  : 10عدد ألاصوات املعبر عنها 

  : 10عدد ألاعضاء املوافقيــــن 

 :  وهم  السادة

 ليلى معزوز  -ة قصيور سمير  -الشكدالي محمد  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي 

 إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -ي محمد ُبحاميد -محمد عكي  -محمد الدكس 

 رشيد مجبار  -محمد املشاطي  -ي محمد فالل -حسن تميمي  -إدريس العلمي  

عبد  عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو  -إدريس الخروبي  -عبد الرحمان أفلك -أحمد بن حميدة 

 نزهة الصح  –عبد املنعم الشهيبة  - عبد الحق بنسالم - لعزيز بلخيري ا

  عبد النبي عثماني -ملراني  موالي علي –فريد بوحي  - العباس الومغاري 



 إبراهيم عقيل  - أمينة حداش  -املصطفى سعدان -رشيد الغاش ي  –الحاج ساسيوي 

  .نبيلة بنعمر –هشام القائد  –نوال محسين  -جواد حسني  -حميد لعويس ي 

 

  :  88عدد ألاعضاء الرافضيــــــن  

 88عين: ـنـتـمـمـال ألاعضـــاء عدد  

 

 يقرر ما يلي :

 

خالل جلسته  ،7802 مايلشهر  العادية يوافق مجلس جماعة مكناس، املجتمع في إطار الدورة 

الشراكة بين على اتفاقية  الحاضرين  ائهأعض بإجماع   7802ماي  80الفريدة ليوم الخميس 

ة مجلس جهة فاس مكناس غرف -كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 

وعمالة مكناس ، مجلس عمالة مكناس، املركز  –مكناس  –الصناعة التقليدية لجهة فاس 

ألاوروبي للبحث والتكوين في فنون الزجاج وجماعة مكناس إلحداث وتوطين شعبة فن الزجاج 

 بمعهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس.

 

 

 كــــــاتب  املجلس                                         ةرئيس الجلــــــس       

 إمضاء : محمد عكي                            رشيد طالبي إمضاء:              

 


