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 النهائً لنرائجالمحضــر العام 

 انرخاب منادٌة المنخرطٍن أعضاء الجمع العام

 لرعاضذٌح العمل االجرماعً 

 2016ماي   06اقرـراع  ٌـىم    
 

ًًْثــش  54) 5161هي جوادٓ الثاً٘ــح  42الصادس فــٖ   57357565ش الششٗف سقـن  ـتٌــاء علٔ الظِ٘ 

 هٌــَ 7 51ن تغ٘٘شٍ ّتتو٘وَ ، ّالع٘وا الفصل ـّى الوتثادل ، كوا تٖ للتعاـام أعاعـي ًظـ( تغ5741

  7هٌَ 55ّ  51ي ـٖ ، ّالع٘وا الفصل٘ـٖ لتعاضذٗح العول االجتواعـاء علٔ الٌظام األعاعــتٌ 

ّالقاضٖ  4154اسط ــه 57خ ـذ تتاسٗـَ الوٌعقــالل اجتواعـخ اإلداسٕظ ـشاس الوجلــٔ قــتٌــاء عل 

ح ـٖ تعاضذٗـاخ تٌظ٘ن اًتخاتاخ هٌذّتٖ هٌخشطـَ لششّط ّك٘ف٘ـذد توْجثـام الوحـٔ الٌظـح علـتالوصادق

 7 4154ح ـن عٌـام تشعــٖ تالجوع العـالعول االجتواع

هٌذّتـا  56هٌذّتـا سعو٘ـا ّ 56هٌذّتـا هي تٌِ٘ـن  534اخ ــٍ االًتخاتــزذم لِـلتشش٘ح تقفتـح تــاب اذ ـّتع

 ًائثـا 7

إلٔ أًَ قذ تــن إلغــاء ًتائـج االًتخاتـاخ تذائشتــٖ الوذٗشٗـح الجِْٗـح  لْجـذج ّهصحح  ّتجـذس اإلشاسج

جذج ، كوا أى االًتخاتـاخ لن تتـن تذائشج طٌجح ، ّرلك تغثة عقـْط لْائح هششحٖ ُزٍ الذّائش اثش ّ

ـادج االًتخاتاخ تِـزٍ تعضِـن هوا جعـل اللجٌـح الْطٌ٘ـح الوششفـح علـٔ االًتخاتاخ تقـشس إع باًغحا

 7 4154هإ  51ّرلك ْٗم الجوعح  الذّائـش

ح العول ـام لتعاضذٗــع العـاء الجوـوٌادٗة الوٌخشط٘ي أعضّتعـذ إجـشاء العول٘ـاخ االًتخات٘ح الخاصح ت

تالوقـش الوشكـضٕ ّالوذٗشٗـاخ الجِْٗـح ّالوؤعغاخ االجتواع٘ـح ّالوتقاعذٗـي ّالْحذاخ ٖ ـاالجتواع

 هٌذّتــا ًائثــا  7 78هٌذّتــا سعو٘ــا ّ 78هٌذّتـا هٌِــن  156فقـذ أعفــشخ عـي فــْص حالصح٘

 ّتو٘ـضخ ُـزٍ االًتخاتـاخ تالوعط٘ـاخ التال٘ـح 8

   85816  نـن المسجلٍـعــذد الناخثٍ 

   83899  نـعــذد المصىذٍ 

 % 67.04 8 حـنسثـح المشارك 

     8176 اج ــاخ الملغــعــذد الثطاق 

    83723  حــا الالئحـد علٍهـخ الرً حصلــىاعــذد األص 

 95,49 % 8 األصىاخ الرً حصلد علٍها لىائــح المرشحٍننسثـح  
 

 وفٍما ٌلً منادٌة المنخرطٍن الفائزٌن فً مخرلف الذوائر االنرخاتٍح 8 
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 (1/2) منادٌة المنخرطٍن أعضاء الجمع العام
 

 

المىذوب الىائة المىذوب الزصمي الذائزج االوتخاتيح
فزتاخ عفُفح اوتُهٍ عثذ انكزَى

خانص فضُهح تادنح عثذ انكثُز

ساكٍ دايذ انثهال عثذ انصًذ

ظافز هؼاو دظٍُ انهاػًٍ اإلدرَظٍ

نكذانٍ طارق تُعًار يذًذ رضا

يعتصى وفاء انظادهٍ أدًذ

ػُثىب اتزاهُى داَا طًُز

ضاهُز عثذ هللا انزافعٍ عثذ انهادٌ

انعىد طعاد عثُىٌ يذًذ أيٍُ

تُطانة طًُزج فارص يصطفً

انذهثٍ عائؼح وَزسكاٌ أدًذ

ساهُز خانذ جىهزٌ َىر انذٍَ

تُشاكىر َىَض رَشق عثذ انىادذ

طُىطٍ انهادٌ ساَذ اًَاٌ

اغًُزو ادرَض انؼزلاوٌ انعزتٍ

تفظكح عثذ انهطُف سكزٌ عش انذٍَ

يذَخ يزاد عًثزٌ يصطفً

نًثاركٍ سكُح تزاب رػُذ

تىفُك عثذ انزدُى كُالٍَ رتُعح

انمزػٍ يذًذ انعهىٌ انهاػًٍ يىالٌ يصطفً

انؼمزاوٌ فاطًح يهاجز دظٍ

أػثُهتٍ يذًذ يعهىو تىػعُة

تُصفٍ انذٍَ خانذ نذثك َىر انذٍَ

يذرن خذَجح تُغُهح انذظٍُ

انزطانٍ عثذ انعشَش داَا عثذ انظالو

لزَة يصطفً طاوجٍُ طعذ

دكُغ َادَح نؼكز ادًذ

تُذاوود َجاج تىيذٌ عثذ هللا

صذلاٌ خذَجح طارق َجُح

انىدغُزٌ َىطف انخطاتٍ عثذ انًجُذ التعاضذيح والمؤصضاخ المتعاقذ معها
كذارٌ رضىاٌ اعذَم خذَجح
اسيًٍُ تؼزي انطهثاوٌ يصطفً
َىاص َادَح تُكذور َاطٍُ

ايصاطفح يذًذ عشج يذًذ
أوهاب جًُهح انُىطفٍ يذفىظ

اصىاب عثذهللا تزغذوع عثذ انهطُف

المذيزيح الجهىيح الذار الثيضاء أوفا

المذيزيح الجهىيح الحي المحمذي عيه الضثع

المذيزيح الجهىيح صيذي عثمان الحي الحضىي

المقز المزكزي

االعمال االجتماعيح ومتقاعذي الذار الثيضاء
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المىذوب الىائة المىذوب الزصمي الذائزج االوتخاتيح
تُطاٌ عثذ انهطُف راضٍ عثذ انكزَى

انؼُاوٌ عثذ انجثار َكىو َعًُح

فتذٍ دظٍ صثزٌ يعطٍ

طُجٍ عثذ انذك سوهُز تهُجح

انًُز عهذٌ دجالل نُهً

َكىو َادَح انعُذٌ يذًذ

سكزٌ طعاد كًىدج عشانذٍَ مصحح الحي الحضىي
انىرد عانًٍ عتُثٍ  تىػعُة مصحح الثزوىصي

اوخهًُغ يذًذ تُعًار يذًذ مصحح القىيطزج  ومتقاعذيها
روصافٍ يهُكح تىدرَكح انظعذَح

تىعٍ يذًذ لصاتٍ َثُم

غُُى أدًذ عجُة يذًذ

دودى كثُزج انجزيىٍَ عثذ انمادر

ايذًذ َىطف ٌ يذًذ أراس مصحح طىجح  ومتقاعذيها
انذاودٌ يذًذ خهفىٌ يُهىدٌ

جثاد عثذ انًطهة ػىخًاٌ دظٍ

كُالٌ َشهح َغاع عثذ انزساق

يزساق يُُز تىسَذ عثذ انعانٍ

عتُمٍ جًُهح تىكزجىيح َعًُح

درَىع يصطفً تىػىَزتاخ أدًذ

هُذاوٌ دهًُح انظعذَح تُهايٍ ايذًذ

انظذًٍُ َجاج انذاج يظعىد يصطفً

هاروع جالل َىطف فضُهٍ

انز كاس تىػعُة سروال يذًذ

انثذاوٌ عثذ انغفار ادزاَف عثذ انهادٌ

َاكى عثذ انظالو ايذارع ادرَض

نىاتٍ يذَذح تًُظعىد جىاد

فُاٍَ انشهزاء انثاهٍ رػُذ

أسهزيذًذ واطُم عثذ انخانك المذيزيح الجهىيح فاس صايش  ومتقاعذيها
تهُجٍ طعُذ تٍ طارلٍ انذظٍ المذيزيح الجهىيح مكىاس اال صماعيليح  ومتقاعذيها

عادل يصطفئ كزارٌ فاطًح انشهزاء

يزواٍَ جًُهح يادٌ عًاد

انُعمىتٍ عثذ انفتاح عاػز يصطفً المذيزيح الجهىيح مزاكش  ومتقاعذيها
طاتالخ أيال انذًَاٍَ انًذجىب جهح كلميم واد وىن

سهزاٌ عش انذٍَ انتىَجزٌ عشَش جهح الذاخلح واد الذهة
ػفُك جًا ل نعزَثٍ يذًذ جهح العيىن الضاقيح الحمزاء  ومتقاعذيها

اطًاعُهٍ ايُح جًال انًذفىظ ادًادج

عثذ انعانٍ ادًذ عىاد رفُك

ػاَضاد نُهً دُضزٌ دظٍ

اتزاهًٍُ عثذ انًجُذ خىجح عثذ انذكُى

انكعثىرٌ يصطفً انًزضٍ َىطف

عهٍ يذًادٌ اطًاء انغطُض

المذيزيح الجهىيح مزاكش  ومتقاعذيها

المذيزيح الجهىيح طىجح  ومتقاعذيها

المذيزيح الجهىيح الشزق  ومتقاعذيها

مصحح وجذج  ومتقاعذيها

المذيزيح الجهىيح الشاويح تادلح  ومتقاعذيها

مصحح صطاخ  ومتقاعذيها

مصحح الجذيذج  ومتقاعذيها

مصحح المحمذيح  ومتقاعذيها

 مصحح مزاكش  ومتقاعذيها

المذيزيح الجهىيح الزتاط صال  ومتقاعذيها

المذيزيح الجهىيح القىيطزج الخميضاخ  ومتقاعذيها

المذيزيح الجهىيح أكاديز  ومتقاعذيها

مصحح أكاديز  ومتقاعذيها

مصحح درب غلف

مصحح الزيزاوي

مصحح اإلوارج

 


