
 اململكت املغزبُت   

 وسارة الذاخلُت            

 والًت حهت فاص مكىاص   
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 حلطت أولىكخابت املجلظ                                                                      

خ:                                                                    2016/ 05/ 05بخاٍر

 

 الىلطت الخاضعت    :

 الذراضت واملىافلت على دفتر الخحمالث الخاؽ باضخغالل وحطُير الطاحت 

 العمىمُت لهذًم. 

 

، في حلطخه ألاولى، املىعلذة 2016ماي  إن مجلظ حماعت مكىاص املجخمع في إطار الذورة العادًت  لػهز

 . 2016ماي  05ًىم الخمِظ 

 املخعلم بالجماعاث. 113-14ظُمي ركم وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخى -

وبعذ دراضت املجلظ للىلطت املخعللت باملىافلت على دفتر الخحمالث الخاؽ باضخغالل وحطُير الطاحت  

 العمىمُت لهذًم .

 

ت العلني  أضفزث العملُت على ما ًلي :  وبعذ اللجىء إلى  الخؿٍى

ــً  :  -   52عذد ألاعضاء الحاضٍز

 52ها : عذد ألاؾىاث املعبر عن -

ـــً :  -  52عذد ألاعضاء املىافلُـ

 :  وهم  الطادة

 

 -اضماء خىحت –خالذ بىدالي  -محمذ الػكذالي  -محمذ مُلىدي -ًىضف عكامى -رغُذ طالبي -عبذ هللا بىواهى

لؼ -محمذ عكي  -محمذ الذكظ -لُلى معشوس -ضميرة كؿُىر   -محمذ اغكىد –محمذ ُبحامُذي   -أمال فٍز

ش ٌعلىبي  -محمذ املػاطي -محمذ فاللي -حطً جمُمي -إضماعُل املهذاوي  -إدَرظ العلمي -َظ إاللتإدر  -عٍش

عبذ  -محمذ بىعشو  -التهامي بىخُمت  -اضماعُل الؿنهاجي -عبذ الزحمان أفلك -أحمذ بً حمُذة  -رغُذ مجبار

ش بالخيري  -العاطي كىاح   -عبذ الحم بيطالم-ىحمحمذ لحل -هىر الذًً عامز –عبذ املىعم الػهُبت  -عبذ العٍش

ذ بىحي -العباص الىمغاري  -هشهت الصح  الحاج  -الحطً بىكذور  -عبذ الىبي عثماوي -مىالي علي ملزاوي -فٍز

س ي  -أمُىت حذاع -عبذ هللا مػكىر  -رغُذ الغاش ي -أحمذ مطغاحي  -امحمذ بً عالل  –ضاضُىي  هادًت ادَر

س ي  -محمذ عذًىباه  -كُطىوي شق  –هىال محطين  - حىاد حطني -حمُذ لعَى  هػام اللائذ . -مؿطفى املٍز

 

 

  00عذد ألاعضاء الزافضُــــــً  :  -

ت :  -   00عذد املمخىعين عً الخؿٍى



 

 ًلزر ما ًلي :

 

،  بإحماع أعضائه 2016ًىافم  مجلظ حماعت مكىاص، املجخمع في إطار الذورة العادًت  لػهزماي 

ً على إرحاء البث في هذه الىلطت إلى   دورة الحلت. الحاضٍز

 

ــــظ         كــــــاجب  املجلظ                                            رئِظ املجلــ

   إمضاء : محمذ عكي                   إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى     

 
 


