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 اململىت املغربيت           

 وزارة الذاخليت             

 والًت جهت فاش مىىاش    

 23ملرر ركـــــــــــم :                عمالت مىىاش                                             

  جلضت فريذةجماعت مىىاش                                                                            

        2017دورة فبراًراملذًريت العامت للمطالح                                                           

                                                       2017فبراًر 06بخاريخ                                       مطلحت شؤون املجلط واللجن  

 

 :نالثالثت والعشرو لطت الى

الذراصت واملىافلت املبذئيت على اصخخراج وجحىيل جرجيب اللطعت ألارضيت الالزمت من امللً  - 23

الجماعي العام وضمها للملً الجماعي الخاص كطذ جفىيتها لىدادًت إلاصماعيليت للضىنى لرجاٌ 

 الخعليم.

 

، في جلضخه الفريذة،  2017فبراًرلشهر  العادًت إن مجلط جماعت مىىاش املجخمع في إطار الذورة 

 . 2017 فبراًر 06 الاثىيناملىعلذة ًىم  

 املخعلم بالجماعاث. 113-14وطبلا مللخضياث اللاهىن الخىظيمي ركم  -

الذراصت واملىافلت املبذئيت على اصخخراج وجحىيل جرجيب بوبعذ دراصت املجلط للىلطت املخعللت    

الالزمت من امللً الجماعي العام وضمها للملً الجماعي الخاص كطذ جفىيتها لىدادًت اللطعت ألارضيت 

 إلاصماعيليت للضىنى لرجاٌ الخعليم.

 

 : وبعذ اللجىء إلى  الخطىيت العلني  أصفرث العمليت على ما ًلي

  :  35عذد ألاعضاء الحاضريــن  

  : 35عذد ألاضىاث املعبر عنها  

  : ـــن  27عذد ألاعضاء املىافليـ

 :  وهم  الضادة

 

 -كطيىر صميرة ا -أصماء خىجت  -الشىذالي محمذ  -ًىصف عيامى  -رشيذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

   - أماٌ فريلش -محمذ عيي  -ط محمذ الذه -ليلى معسوز

حضن جميمي  -إصماعيل املهذاوي  -إدريط العلمي  -إدريط إاللت  -محمذ أشيىد  -محمذ ُبحاميذي 

  -أحمذ بن حميذة  -رشيذ مجبار  -محمذ املشاطي  -محمذ فاللي  -

عبذ املىعم  – عبذ العسيس بالخيري  –عبذ العاطي وىاح  -التهامي بىخيمت   -لرحمان أفلًعبذ ا

  حميذ لعىيس ي.  -هسهت الصح   –الشهيبت 

  : 06عذد املمخىعين عن الخطىيت  

أحمذ املضغاحي  –محمذ أبى اللاصم  –هادًت إدريس ي كيطىوي  –عباش الىمغاري  –لحضن بىهذور 

 عبذ هللا مشيىر. –
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  :  02عذد ألاعضاء الرافضيــــــن  

 الضادة : وهم

 رشيذ الغاش ي. –فريذ بىحي  

 ًلرر ما ًلي :

 

أعضائه  بأغلبيت،  2017 فبراًرلشهر   العادًتًىافم مجلط جماعت مىىاش، املجخمع في إطار الذورة 

من امللً الجماعي العام للملً جماعيت رضيت أعلى اصخخراج وجحىيل جرجيب كطعت  مبذئيا الحاضرين 

 26120/55/ن و15177عبارة عن ممر عمىمي كذًم ًخترق الرصمين العلاريين عذد  الجماعي الخاص

 .العالي  بمىىاش جفىيتها لىدادًت إلاصماعيليت للضىنى لرجاٌ الخعليم امليىهيين لخجسئت الذاليت ، كطذ

 

 

ـــاجب  املجلط                                    رئيط املجلــــــط     هـــ

 إمضاء : محمذ عيي      إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                
 


