
 اململكت املغربُت        

 وزارة الذاخلُت          

 والًت جهت فاش مكناش     

ـــــم :            عمالت مكناش                                             ـــ  04ملرر ركـــ

        2016دورة ماي                         جماعت مكناش                                           

 جلضت أولىكتابت املجلط                                                                       

خ:                                                                    2016/ 05/ 05بتاٍر

 النلطت الرابعت   :

ىافلت عىى اجااكُت الغراكت والتعاو  بن  جماعت مكناش واملسصضت عإلعمامُت الذراصت وامل  

 "رادًى مذًنت إف إم" خىل إنتاج البرامج عإلراعُت الخاصت بمذًنت مكناش.

، في جلضته ألاولى، املنعلذة 2016إ  مجلط جماعت مكناش املجتمع في إطار الذورة العادًت  لغهر ماي 

  .2016ماي  05ًىم  الخمِط 

 املتعلم بالجماعاث. 113-14وطبلا مللتضُاث اللانى  التنظُمي ركم  -

وبعذ دراصت املجلط للنلطت املتعللت  باملىافلت عىى اجااكُت الغراكت والتعاو  بن  جماعت  

مكناش واملسصضت عإلعمامُت "رادًى مذًنت إف إم" خىل إنتاج البرامج عإلراعُت الخاصت 

 بمذًنت مكناش.

ت العلني  أصارث العملُت عىى ما ًىيوبعذ اللجىء   : إلى  التصٍى

ــن  :  -   45عذد ألاعضاء الحاضٍر

  45عذد ألاصىاث املعبر عنها :  -

ـــن :  -  45عذد ألاعضاء املىافلُـ

 

 :  وهم  الضادة

 -لُىى معسوز -صمنرة كصُىر  -خالذ بىدالي  -مدمذ الغكذالي   -ًىصف عكامى -رعُذ طالبي  -عبذ هللا بىوانى 

لػ -مدمذ عكي  -مذ الذكط مد س ٌعلىبي  -مدمذ أعكىد  -مدمذ ُبدامُذي   -أمال فٍر  -إدَرط إاللت  -عٍس

عبذ  -أخمذ بن خمُذة   -مدمذ املغاطي -مدمذ فمالي  -خضن جمُمي  -إصماعُل املهذاوي  -إدَرط العلمي 

 -نىر الذًن عامر -نعم الغهُبت عبذ امل -عبذ العاطي كىاح  -مدمذ بنعسو   -التهامي بىخُمت  -الرخما  أفلك 

ذ بىحي -العباش الىمغاري  -عبذ الحم بنضالم  -الحضن بىكذور   -عبذ النبي عثماني -مىالي عىي ملراني –فٍر

س ي كُطىني   -أمُنت خذاظ  -عبذ هللا مغكىر  -رعُذ الغاش ي   -امدمذ بن عمال  -الحاج صاصُىي   -نادًت ادَر

سق  –نىال مدضن   -جىاد خضني  -ذ لعىَس يخمُ –جىاد مهال  -مدمذ عذًىباه   هغام اللائذ. -مصطاى املٍر

 

 

  00عذد ألاعضاء الرافضُــــــن  :  -

ت :  -   00عذد املمتنعن  عن التصٍى

 

 



 ًلرر ما ًىي :

،  بإجماع أعضائه 2016ماي  ًىافم مجلط جماعت مكناش، املجتمع في إطار الذورة العادًت لغهر

ن عىى اجااكُت الغرا كت والتعاو  بن  جماعت مكناش واملسصضت عإلعمامُت "رادًى مذًنت إف إم" الحاضٍر

درهم  600.000000خىل إنتاج البرامج عإلراعُت الخاصت بمذًنت مكناش مع جخصُص دعم مالي ًلذر ب 

 ) صتت مائت ألف درهم ( عن كل صنت مالُت ورلك مذة الاجااكُت . 

 

 كــــــاجب  املجلط                                            رئِط املجلــــــط     
  إمضاء : مدمذ عكي          إمضاء: د. عبذ هللا بىوانى                

 


