
�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

1 

�كتو�ر  30( 1437 حمرم 61ٔ2015( 

        حمرض اجللسة اخلامسةحمرض اجللسة اخلامسةحمرض اجللسة اخلامسةحمرض اجللسة اخلامسة

�كتو�ر  30( 1437حمرم  16امجلعة : التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ2015.(  

  .املس�شار الس@يد عبد احلكمي �ن شامش، رئ5س جملس املس�شار�ن: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساIة ودقBقة واKدة، ابتداء من الساIة الرابعة واGقBقة احلادية والعرش�ن  :التوقBتالتوقBتالتوقBتالتوقBت

  .بعد الزوال
  .الك جملس املس�شار�ناس@تكامل انتRاب هي ::::Oدول اNٔعاملOدول اNٔعاملOدول اNٔعاملOدول اNٔعامل

--------------------------------------------        

        ::::س@يد عبد احلكمي �ن شامش، رئ5س جملس املس�شار�نس@يد عبد احلكمي �ن شامش، رئ5س جملس املس�شار�نس@يد عبد احلكمي �ن شامش، رئ5س جملس املس�شار�نس@يد عبد احلكمي �ن شامش، رئ5س جملس املس�شار�نس�شار ال س�شار ال س�شار ال س�شار ال امل امل امل امل 
        ....Yسم هللا الرمحن الرحميYسم هللا الرمحن الرحميYسم هللا الرمحن الرحميYسم هللا الرمحن الرحمي

  ،حرضات الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيحرضات الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيحرضات الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيحرضات الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
 ،20، 19، 13، 12من اGس@تور، ومقcضيات املواد  63طبقا Nٔحاكم الفصل 

من النظام اGاkيل gلس املس�شار�ن، خيصص اgلس هذه اجللسة  56و 21
  .الس@تكامل انتRاب هيالك جملس املس�شار�ن

وهيمين، بطبيعة احلال، ٔ�ن ٔ�عيد التrٔqيد بqٔن هذه اجللسة اليت نعقدها اليوم يه 
مثرة ملسلسل طويل من املشاورات واسعة النطاق مع خمتلف مكوwت اgلس، 

  .ا، مشكورة، اكفة مكوwت اgلس من فرق ومجموIاتسامهت فهي
�ود ٔ�ن ٔ�Oدد التعبري عن شكري وامcناين لروح العمل إالجيايب البناء ا�ي اخنرط ٔ

  .فBه امجليع
وهذا املسلسل، بطبيعة احلال، هو ا�ي ٔ�فىض ٕاىل اع�د صيغة توافقBة، 

عض مواد النظام �كرست �لتعديالت اليت ٔ�دkلناها مجيعا يف Oلسة سابقة Iىل ب
اGاkيل، ويه التعديالت اليت عرضت Iىل ٔ�نظار اgلس اGس@توري، ؤ�صدر Yشqٔهنا 
قرارا يقيض مبطابقهتا  �س@تور، وحنن نلتمئ اليوم الس@تكامل ما تبقى من Kلقات يف 

  .انتRاب هيالك جملس املس�شار�ن
كcب وق§ل ٔ�ن ¦رشع، حرضات الس@يدات والسادة، يف معلية انتRاب ٔ�عضاء امل 

من النظام اGاkيل  لمªلس، ٔ�Iلن  47ورؤساء ا لªان اGامئة، ومعال بqٔحاكم املادة 
  .عن تqٔس5س الفرق واgموIات الربملانية

عال، لتالوة لواحئ ؤ�عطي اللكمة ملساIدة الرئ5س، الس@يدة الفاض¯ Iا®شة �ٓيت
وقBعات الفرق واgموIات، كام توصلت هبا رئاسة اgلس، واملتضمنة Nٔسامء وت

اNٔعضاء، وكذا ال�سمية ا·تارة من طرف لك فريق ومجموIة �رملانية وامس رئ5س ٔ�و 
  .رئ5سة لك مهنا، يف اKرتام ºم  لشلكيات املنصوص Iلهيا يف نظام¸ا اGاkيل

  .اللكمة لمك الس@يدة املس�شارة احملرتمة

        ::::عال، عضوة املكcب املؤقتعال، عضوة املكcب املؤقتعال، عضوة املكcب املؤقتعال، عضوة املكcب املؤقتاملس�شارة الس@يدة Iا®شة �ٓيتاملس�شارة الس@يدة Iا®شة �ٓيتاملس�شارة الس@يدة Iا®شة �ٓيتاملس�شارة الس@يدة Iا®شة �ٓيت
        ....يد الرئ5سيد الرئ5سيد الرئ5سيد الرئ5سشكرا لمك الس@ شكرا لمك الس@ شكرا لمك الس@ شكرا لمك الس@ 

  .حتية لٕالخوان املس�شار�ن واملس�شارات
  :�لÃس@بة لقامئة ٔ�سامء الفرق واgموIات اليت توصلت هبا الرئاسة فهÁي كتايل

 :الفريق Äس@تقاليل  لوKدة والتعادليةالفريق Äس@تقاليل  لوKدة والتعادليةالفريق Äس@تقاليل  لوKدة والتعادليةالفريق Äس@تقاليل  لوKدة والتعادلية •

 ؛I :27دد ٔ�عضائه -

 .الس@يد عبد السالم ا لبار: الرئ5س -

�ما �يق ٔ�عضاء الفريق فهم السادة والساداتٔ: 

  احلسن سليغوة .2
  kدجية الزويم .3
  خلريفٔ�محد  .4
  امحد �� امعر Kداد .5
  عصام امخلل5يش .6
  س@يدي الطيب املوساوي .7
  عز�ز مك¸يف .8
  ياليلالصبحي اجل  .9

  عبد ا لطيف ٔ�بدوح .10
  النعم مBارة .11
  جامل �ن ربيعة .12
  س@يدي محمد وG الرش@يد  .13
  رKال املاكوي .14
  فؤاد قد�ري .15
  محمد سامل �منسعود .16
  محمد اNٔنصاري .17
  محمد العزري .18
  عبد الصمد قBوح  .19
  فاطمة احلبويس .20
  محة ٔ�هل �� .21
  افضييل ٔ�هل ٔ�محد ٕا�راهمي .22
  امحد امحمييد  .23
  محمد سعيد rرام .24
  مBنة عفان .25
  محمد لشهب .26
  Òن عي¯ع .27

    ::::�لÃس@بة لفريق اNٔصاÔ واملعارصة�لÃس@بة لفريق اNٔصاÔ واملعارصة�لÃس@بة لفريق اNٔصاÔ واملعارصة�لÃس@بة لفريق اNٔصاÔ واملعارصة •

 عضوا؛ I :24دد ٔ�عضائه -

 الس@يد عبد العز�ز بنعزوز؛ : مث �لÃس@بة لرئ5س الفريق -

 :ت والسادةٔ�ما �يق ٔ�عضاء الفريق فهم الس@يدا

  عبد الرحمي المكييل  ....2222
  Iابد شكBل ....3333
  احلو املربوح ....4444
�محد ٔ�محيدي ....5555ٔ  
�محد تو�زي ....6666ٔ  
  عبد إالاله املهاجري ....7777
  محيد القمزية ....8888
  محمد مك¸يف ....9999

  عبد السالم بلقشور ....10101010
  محمد الش@يخ بيد هللا ....11111111
  ريشالعريب احمل ....12121212
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  عبد احلكمي �ن شامش ....13131313
  فاطمة �ٓيت موىس ....14141414
  احلب5ب �ن الطالب ....15151515
  موالي عبد الرحمي الاكمل ....16161616
  عبد الكرمي اهلمس ....17171717
  املصطفى اخللفBوي ....18181818
  امحد Äدرßيس ....19191919
  احلسن بلمقدم ....20202020
  احلسني خملص ....21212121
  Iادل الربااكت  ....22222222
  مصطفى حراكت  ....23232323
24242424.... àمليكة فال 

    ::::لÃس@بة لفريق العداÔ والتمنيةلÃس@بة لفريق العداÔ والتمنيةلÃس@بة لفريق العداÔ والتمنيةلÃس@بة لفريق العداÔ والتمنية���� •

 ؛I :16دد ٔ�عضائه -

 الس@يد نBâل ش@يخي؛: �لÃس@بة  لرئ5س -
�ما �يق اNٔعضاء الفريق فهم السادة والس@يداتٔ:  

  عبد العيل Kايم ا�Gن ....2222
  محمذ الâشري العبدالوي ....3333
  Iيل العرسي ....4444
  عبد الكرمي لهواßرشي ....5555
  م§ارك مجييل ....6666
  نBâل اNٔندلويس ....7777
  احلسني العبادي ....8888
  محيد زاتين ....9999

  عبد السالم يس rوري ....10101010
  سعيد السعدوين ....11111111
  يوسف بنªلون ....12121212
  عبد إالاله احللوطي ....13131313
�مال مBرصة ....14141414ٔ  
  عبد الصمد مرميي ....15151515
 rرمية ٔ�فBالل ....16161616

    : : : : �لÃس@بة  لفريق احلريك�لÃس@بة  لفريق احلريك�لÃس@بة  لفريق احلريك�لÃس@بة  لفريق احلريك •

 عضوا؛  I :11دد ٔ�عضائه -

 م§ارك الس@باعي؛: س@يد الرئ5سال  -
�ما �يق ٔ�عضاء الفريق فهم الس@يدات والسادةٔ:  

  محيد rوسكوس ....2222
  املهدي عمتون ....3333
  س@يدي صلوح امجلاين ....4444
  س@يدي خمتار امجلاين ....5555

  حيفظه �منبارك ....6666
  امحد شد ....7777
  موالي ادرßس احلس@ين Iلوي ....8888
  عبد الرحامن اGرßيس ....9999

  محمد ëدب ....10101010
  الطيب البقايل ....11111111

    ار ار ار ار �لÃس@بة لفريق التجمع الوطين لìٔحر �لÃس@بة لفريق التجمع الوطين لìٔحر �لÃس@بة لفريق التجمع الوطين لìٔحر �لÃس@بة لفريق التجمع الوطين لìٔحر  •

 ؛I :9دد ٔ�عضائه -

 الس@يد محمد �كوري؛: �لÃس@بة  لرئ5س -
�ما ٔ�عضاء الفريق فهم السادة والس@يداتٔ:  

  عبد القادر سالمة ....2222
  محمد عبو ....3333
  محمد الق¸دويس ....4444
  عبد العز�ز بوهدود ....5555
  جامل ا�Gن العكرود ....6666
  محمد الرزمة ....7777
  حلسن ٔ�دعي ....8888
 ح¸يين� امحمد  ....9999

    : : : : �لÃس@بة لفريق Äحتاد العام ملقاوالت املغرب�لÃس@بة لفريق Äحتاد العام ملقاوالت املغرب�لÃس@بة لفريق Äحتاد العام ملقاوالت املغرب�لÃس@بة لفريق Äحتاد العام ملقاوالت املغرب •

 ؛8: ٔ�عضائهIدد  -

 الس@يد عبد إالî حفظي؛: الرئ5س -
�ما �لÃس@بة  لفريق فهم السادة والس@يداتٔ:  

  wئ¯ مBة التازي ....2222
  عبد امحليد الصو�ري ....3333
  يوسف حميي ....4444
  عبد الكرمي ëدي ....5555
  العريب العرا®يش ....6666
  òسني غمنوين ....7777
  معر مورو ....8888

    : : : : �لÃس@بة  لفريق Äشرتايك�لÃس@بة  لفريق Äشرتايك�لÃس@بة  لفريق Äشرتايك�لÃس@بة  لفريق Äشرتايك •

 ؛I :6دد ٔ�عضائه -

 محمد Iلمي؛ : �لÃس@بة  لرئ5س -
  :�يق ٔ�عضاء الفريق فهم الس@يدات والسادةٔ�ما 

�بو �كر اعبيد  ....2222ٔ  
  عبد الوهاب بلفقBه ....3333
  ا·تار صواب ....4444
�محد بولون ....5555ٔ  
  عبد امحليد فاحتي ....6666
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    ::::�لÃس@بة لفريق Äحتاد املغريب  لشغل�لÃس@بة لفريق Äحتاد املغريب  لشغل�لÃس@بة لفريق Äحتاد املغريب  لشغل�لÃس@بة لفريق Äحتاد املغريب  لشغل •

 ؛I :6دد ٔ�عضائه -

 الس@يدة ٔ�مال العمري؛: رئ5س الفريق -
�ما �يق ٔ�عضاء الفريق فهم الس@يدات والسادةٔ:  

  محمد زروال ....2222
  عز ا�Gن زrري ....3333
  فاطمة الزهراء اليحياوي ....4444
  رش@يد املنياري ....5555
  وفاء القايض ....6666

�ما �لÃس@بة  لفريق اGس@توري اGميقراطي Äج�عئ�ما �لÃس@بة  لفريق اGس@توري اGميقراطي Äج�عئ�ما �لÃس@بة  لفريق اGس@توري اGميقراطي Äج�عئ�ما �لÃس@بة  لفريق اGس@توري اGميقراطي Äج�عي •ٔ : : : :    

 رئ5سه الس@يد ٕادرßس الرايض؛ -
�ما �يق ٔ�عضاء الفريق فهم الس@يدات والسادةٔ :  

  محمود عرشان ....2222
  محمد Iدال ....3333
  سعيد زهري ....4444
  Iا®شة ايتعال ....5555
  عبد الرحمي اطمعي ....6666

    ::::الك¸فدرالية اGميقراطية  لشغلالك¸فدرالية اGميقراطية  لشغلالك¸فدرالية اGميقراطية  لشغلالك¸فدرالية اGميقراطية  لشغل    �لÃس@بة gموIة�لÃس@بة gموIة�لÃس@بة gموIة�لÃس@بة gموIة •

 ؛ I :4دد ٔ�عضاهئا -

 الس@يدة õرò حلرش؛: مÃسق اgموIة -
�ما �يق ٔ�عضاء اgموIة فهم السادة والس@يداتٔ:  

  عبد احلق 5Kسان  ....2222
  رOاء الكساب  ....3333
  املبارك الصادي  ....4444

    : : : : �لÃس@بة gموIة العمل التقديم�لÃس@بة gموIة العمل التقديم�لÃس@بة gموIة العمل التقديم�لÃس@بة gموIة العمل التقديم •

 ؛ I :3دد ٔ�عضاهئا -

 لس@يد عبد ا لطيف ٔ�معو؛ا: مÃسق اgموIة -
�ما �يق ٔ�عضاء اgموIة فهم الس@يدانٔ: 

  محمد دعيدIة ....2222
 Iدي جشري ....3333

  .شكرا لمك الس@يد الرئ5س

        ::::الس@يد الرئ5سالس@يد الرئ5سالس@يد الرئ5سالس@يد الرئ5س
        ....شكرا  لس@يدة املس�شارة احملرتمةشكرا  لس@يدة املس�شارة احملرتمةشكرا  لس@يدة املس�شارة احملرتمةشكرا  لس@يدة املس�شارة احملرتمة

�ود ٔ�ن ٔ�kربمك بqٔن رئاسة اgلس وٕادارة اgلس طبعا س�سهر Iىل ¦رش لواحئ ٔ
ر�ن øري املن�س@بني Nٔي فريق ٔ�و مجموIة �جلريدة الفرق واgموIات الربملانية واملس�شا

  .الرمسية، وذù وفق الرتت5ب ا�ي تلته Iىل مسامعنا الس@يدة املس�شارة احملرتمة
وق§ل ٔ�ن منر لعملية انتRاب الس@يدات والسادة ٔ�عضاء املكcب ورؤساء ا لªان 

اسة ا لªان اGامئة، ٔ�kرب اgلس احملرتم �لرتش@يýات املتعلقة بعضوية املكcب ورئ

  :اGامئة، واليت توOد يف الحئة موKدة، ويه اكلتايل

        ::::�لÃس@بة  لRلفاء�لÃس@بة  لRلفاء�لÃس@بة  لRلفاء�لÃس@بة  لRلفاء •

عن الفريق Äس@تقاليل  لوKدة  ،الس@يد محمد اNٔنصاري: اخلليفة اNٔول -
 والتعادلية؛

 الس@يد عبد إالاله احللوطي، عن فريق العداÔ والتمنية؛: اخلليفة الثاين -

 عن الفريق احلريك؛الس@يد محيد rوسكوس، : اخلليفة الثالث -

 الس@يد عبد القادر سالمة، عن فريق التجمع الوطين لìٔحرار؛: اخلليفة الرابع -

الس@يدة wئ¯ مBة التازي، عن فريق Äحتاد العام ملقاوالت : اخلليفة اخلامس -
  .املغرب

        ....::::))))3333((((ثثثثالالالالثثثثة ة ة ة     �لÃس@بة  لمýاس@بني، وIدد�لÃس@بة  لمýاس@بني، وIدد�لÃس@بة  لمýاس@بني، وIدد�لÃس@بة  لمýاس@بني، وIددمهمهمهمه •

 الس@يد العريب احملريش، عن فريق اNٔصاÔ واملعارصة؛ -

  الس@يد عبد الوهاب بلفقBه، عن الفريق Äشرتايك؛ -

  .الس@يد رش@يد املنياري، عن فريق Äحتاد املغريب  لشغل -

�يضأ�يضأ�يضأ�يضا....))))3333((((ثثثثالالالالثثثثة ة ة ة �لÃس@بة لìٔم¸اء، وIدد�لÃس@بة لìٔم¸اء، وIدد�لÃس@بة لìٔم¸اء، وIدد�لÃس@بة لìٔم¸اء، وIددمهمهمهمه     •ٔ::::        

 الس@يد محمد Iدال، عن الفريق اGس@توري اGميوقراطي Äج�عي؛ -

 الس@يد ٔ�محد خلريف، عن الفريق Äس@تقاليل  لوKة والتعادلية؛ -

  .الس@يد ٔ�محد تو�زي، عن فريق اNٔصاÔ واملعارصة -

�ما املرتٔ�ما املرتٔ�ما املرتٔ�ما املرتحشحشحشحشني لرئاسة ا لªان اGامئة، فهم اكلتايلني لرئاسة ا لªان اGامئة، فهم اكلتايلني لرئاسة ا لªان اGامئة، فهم اكلتايلني لرئاسة ا لªان اGامئة، فهم اكلتايل •ٔ::::        

كام ينص Iىل  - �رحش لها من املعارضة  :جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال¦سان -
الس@يد عبد السالم بلقشور، عن فريق  -ذù النظام اGاkيل واGس@تور 

 اNٔصاÔ واملعارصة؛

الس@يد العريب العرا®يش، من فريق Äحتاد  :Iات إالنتاجBةجلنة الفالKة والقطا -
 العام ملقاوالت املغرب؛

جلنة التعلمي والشؤون الثقافBة وÄج�عية، الس@يد عبد العيل Kايم ا�Gن،  -
 من فريق العداÔ والتمنية؛

الس@يد رKال املاكوي، من الفريق  :جلنة املالية والتخطيط والتمنية Äقcصادية -
   لوKدة والتعادلية؛Äس@تقاليل

الس@يد محمد  :جلنة اخلارجBة واحلدود واGفاع الوطين واملناطق املغربية احملت¯ -
 الرزمة، من فريق التجمع الوطين لìٔحرار؛

الس@يد املهدي عمتون،  :جلنة اGاkلية وامجلاIات الرتابية والبBÃات اNٔساس@ية -
  .من الفريق احلريك

يد املس�شار احملرتم نBâل اNٔندلويس، عضو واNٓن ٔ�س@تqٔذ	مك Nٔعطي اللكمة  لس@ 
املكcب املؤقت، ٕالمتام �يق إالجراءات املتعلقة بعملية التصويت، مبا يف ذù تعيني 

  .جلنة الفرز وممثيل الفرق واملناداة Iىل ٔ�عضاء اgلس  لتصويت، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد نBâل اNٔندلويس، عضو املكcب املؤقتاملس�شار الس@يد نBâل اNٔندلويس، عضو املكcب املؤقتاملس�شار الس@يد نBâل اNٔندلويس، عضو املكcب املؤقتاملس�شار الس@يد نBâل اNٔندلويس، عضو املكcب املؤقت
        ....رمحن الرحميرمحن الرحميرمحن الرحميرمحن الرحميYسم هللا الYسم هللا الYسم هللا الYسم هللا ال

        ....شكرا الس@يد الرئ5س احملرتمشكرا الس@يد الرئ5س احملرتمشكرا الس@يد الرئ5س احملرتمشكرا الس@يد الرئ5س احملرتم
  .ٕاذن لنبدٔ� العملية، Iىل �ركة هللا
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بداية، ٔ�طلب من اgلس املوقر اخcيار ثالثة ٔ�عضاء من øري املرتحشني  لقBام 
  بعملية الفرز، مفن يتطوع لهذه املهمة؟ من يتطوع لعملية الفرز؟ 

  Äمس الكرمي؟
  .، سعيد زهري، Iيل العرسياGرßيس

، اليس سعيد زهري واليس Iيل العرسي، عبد الرحامن اGرßيساليس  ٕاذن
  .فليتفضلوا  لقBام هبذه املهمة

  .كام ٔ�طلب انتداب عضو عن لك فريق �متثيل فريقه يف معلية الفرز واملراق§ة
  ..هللا خيليمك، اعطيو اNٔسامء �لÃس@بة للك

  الرحمي المكييل؟ عبد عارصة إالمساNٔصاÔ وامل
  )فريق Äحتاد املغريب  لشغل(ا�Gن زrري عز 

  )عن الفريق Äس@تقاليل  لوKدة والتعادلية( احلبويسفاطمة 
  Äشرتايك Äحتادفريق؟ عن إالمس؟ فاحتي، .. الفرق �يق 
  )عن الفريق اGس@توري اGميقراطي Äج�عي( الرحمي اطمعيعبد 

  .لية الفرز اكيننيٕاذن، مجيع السادة ممثيل الفرق يف مع 
ٕاذن، اNٓن 	رجو من الس@يدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ن يتفضلوا مشكور�ن 

والالحئة، كام جرت العادة، س@تكون مرتبة .  لتصويت، بعد املناداة Iلهيم �Nٔسامء
  .حسب الرتت5ب اNٔجبدي

ٕاذن، Iىل �ركة هللا، فليتفضل الس@يد املس�شار ٔ�بو �كر اعبيد، øائب، اك�ن؟ 
معر Kداد، ٔ�محد أ�محد إالدرßيس، ٔ�محد ��  ؟محمييد، øائبااليس ٔ�محد  ،تفضل

فضييل ٔ�هل ٔ�محد ا، ٔ�محد خلريف، ٕادرßس الرايض، ٔ�محد شدتو�زي، ٔ�محد بولون، 
، احلسني العبادي، ةاحلسن سليغو ا�راهمي، احلب5ب �ن الطالب، احلسن بلمقدم، 

البقايل، العريب العرا®يش، اليل، الطيب احلسني ا·لص، احلو املربوح، الصبحي اجل
بارك الصادي، ا·تار صواب، املصطفى اخللفBوي، النعم مBارة، امل العريب احملريش، 

Bمال م�حلرش، جامل ا�Gن العكرود، جامل محيدي، ثورò امحمد اة، رص ٔ�مال العمري، ٔ
سكوس، kدجية الزويم، و قمزية، محيد زاتين، محيد rالمحة ٔ�هل ��، محيد �ن ربيعة، 

لكساب، رKال املاكوي، رش@يد املنياري، سعيد السعدوين، سعيد زهري، رOاء ا
خمتار امجلاين، Iابد شكBل، س@يدي الطيب املوساوي، س@يدي صلوح امجلاين، س@يدي 

ٓ Iا®شة  �ه املهاجري، عبد إالî حفظي، عبد ه احللوطي، عبد إالالعال، عبد إالاليت
ري، عبد امحليد فاحتي، عبد شامش، عبد امحليد الصو� احلق 5Kسان، عبد احلكمي �ن

طمعي، عبد السالم ا لبار، عبد السالم بلقشور، عبد ان اGرßيس، عبد الرحمي الرحام
عبد الصمد مرميي، عبد العز�ز �ن عزوز، عبد  rوري، عبد الصمد قBوح، السالم يس

عبد  عبد الكرمي اهلمس،العز�ز بوهدود، عبد العيل Kايم ا�Gن، عبد القادر سالمة، 
عبد  عبد الوهاب بلفقBه، عبد ا لطيف ٔ�بدوح، عبد الكرمي ëدي، لهواßرشي،مي الكر

عز�ز  عز ا�Gن زrري، Iدي جشري، ،عي¯عÒن  عبد ا لطيف ٔ�معو، يل،يالرحمي المك 
فاطمة الزهراء  ،ويسفاطمة احلب معر مورو، عصام امخلليش، Iيل العرسي، مك¸يف،

دعي، م§ارك احلسن  رمية ٔ�فBالل،r ري،�دفؤاد ق فاطمة �ٓيت موىس، اليحياوي،
الâشري العبدالوي،  ذح¸يين، محمد اNٔنصاري، محم �امجييل، محمد الس@باعي، م§ارك 

كوري، محمد الش@يخ بيد هللا، محمد العزري، محمد الق¸دويس، محمد دعيدIة، محمد الب
  Iلمي، م، محمد عبو، محمد Iدال، محمد اسعود، محمد سعيد rر �من  املمحمد زروال، محمد س

مليكة شهب، محمد مك¸يف، محمد ëدب، محمود عرشان، مصطفى حراكت، ل محمد 
فالà، موالي ٕادرßس حس@ين Iلوي، موالي عبد الرحمي الاكمل، مBنة عفان، wئ¯ 
 مBة التازي، نBâل ش@يخي، وفاء القايض، òسني غمنوين، حيفظه �منبارك، يوسف

ªادل الرب بنI ،الرش@يد Gل الون، يوسف حميي، محمد الرزمة، س@يدي محمد وBâاكت، ن
  .اNٔندلويس

ٕاذن، ق§ل إالIالن عن اخcتام معلية التصويت، هل مجيع السادة املس�شار�ن قد 
  .اليس عصام. صوتوا يف هذه اجللسة؟ ٕاذن، صوت امجليع

ارض�ن، ٔ�حBل ٕاذن، بعد ٔ�ن متت معلية تصويت مجيع اNٔعضاء املس�شار�ن احل
  .اللكمة ٕاىل الس@يد الرئ5س احملرتم

        ::::الس@يد الرئ5سالس@يد الرئ5سالس@يد الرئ5سالس@يد الرئ5س
        ....شكرا الس@يد املس�شار احملرتمشكرا الس@يد املس�شار احملرتمشكرا الس@يد املس�شار احملرتمشكرا الس@يد املس�شار احملرتم

ٕاذن، هكذا 	كون قد ا	هتينا من معلية التصويت، ومنر اNٓن ٕاىل معلية الفرز، 
  .فليتفضل إالخوة ٔ�عضاء جلنة الفرز

  )معلية الفرز(
  : جلنة الفرزٔ�عضاء ٕاذن، ن�ªBة معي¯ التصويت، كام خيربين بذù إالخوة 

 ؛I :73دد املصوتني -

 ؛3: اNٔوراق امللغاة -

  .I :70دد اNٔصوات اليت حصلت Iلهيا الالحئة املوKدة -
  . بذù اكمتلت معلية الفرز

�ريد، حرضات الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، �مسمك مجيعا ٔ�ن ٔ�شكر ٔ
ضاء جلنة الفرز الس@يدات والسادة ٔ�عضاء املكcب املؤقت، ٔ�ع ،الشكر اجلزيل

  .وممثالت وممثيل الفرق اgموIات Iىل مسامههتم يف هذه اجللسة
انتRاب هيالك جملس معلية واNٓن، ٕاذا مسحمت يل، ميكن ٔ�ن ٔ�Iلن عن اك�ل 

  .املس�شار�ن
ؤ�ريد ق§ل رفع اجللسة ٔ�ن ٔ�تقدم �مسي اخلاص و�مسمك مجيعا بqٔصدق ا�هتاين 

ساء ا لªان اGامئة Iىل الثقة اليت حصلوا  لس@يدة والسادة ٔ�عضاء املكcب و لسادة رؤ
  .Iلهيا من طرف اgلس، ممتنيا هلم اكمل التوفBق يف املهام اليت تcÃظرمه

�ريد كذù، ق§ل إالIالن عن رفع اجللسة ٔ�ن ٔ�	هتز هذه الفرصة IٔNلن عن ٔ�ن ٔ
�ول اج�ع  لمكcب املنتخب øادي �كون يوم االثنني، ٕان شاء هللا، Iىل الساIة ٔ

�ن ٔ�ول Oلسة دس@تورية س@يعقدها جملس احلادٔ ùلن كذI�ية عرشة صباKا، ؤ�ن ٔ
املس�شار�ن غتكون يوم الثال�ء يف موضوع، سؤال حموري س@يدشن به جملس 

  .املس�شار�ن تفا�I مع حميطه، وهيم قطاع الصýة
�ريد كذù، كام جرت بذù العادة ومن ٔ�Oل ذاrرة اgلس، ٔ�ن ٔ�دعو الس@يدة ٔ

  .صورة جامعية ذNkٔ كcب والسادة ٔ�عضاء امل 
  .ملكcب مدعوون kNٔذ صورة جامعيةوالسادة ٔ�عضاء االس@يدة 

    ::::الس@يد الرئ5سالس@يد الرئ5سالس@يد الرئ5سالس@يد الرئ5س
    ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةشكرا و شكرا و شكرا و شكرا و ٕاذن ٕاذن ٕاذن ٕاذن 


