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عنخأسم ءخلملرشحي3خةلعر9يلخب ملحكملخلةدست9ضيلخ

بناء على الدستور الصادر بتنف ذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ ر2 من شعبان 2 13  )29 نول و 2011(، وال س ما الفصل 0 1  0-
منه؛

وعلى القايون التنظ مي رقم 066.13 املتعلق باملحكمة الدستورية الصادر بتنف ذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال  0-
5 13 )13 أغسطس 2013(، والس ما املادة األولى منه والفقرة الثاي ة من املادة 38 منه؛

وعلى النظام الداخلي ملجلس النواب  كما أقره املجلس في 29 أكتوبر  201 وال س ما املادة 222؛ 0-

وعلى قرار املكتب املؤرخ في 2 مانو 2016 والهادف إلى فتح باب الترش حات للعضوية باملحكمة الدستورية؛ 0-

وبناء على املراسلة املوجهة إلى الس دات والسادة رؤساء الفرق واملجموعة الن اب ة املؤرخة في   مانو 2016؛ 0-

وعلى اإلعالن بشأن فتح باب الترش حات للعضوية باملحكمة الدستورية الصادر بالجريدة الرسم ة للبرملان تحت عدد 18 بتاريخ 26 رجب  0-
ر 13 )3 مانو 2016(؛

وبعد مداولة مكتب مجلس النواب في اجتماعه املنعقد بتاريخ 6 نوي و 2016 في شأن األسماء املقترحة الواردة عل ه من قبل الفرق الن اب ة  0-
التال ة:

فريق العدالة والتنم ة؛	  0

فريق التجمع الوطني لألحرار؛	  0

الفريق االشتراكي	  0

وبعد فحص ملفات األسماء املقترحة وفق املعانير املنصوص عليها في الدستور والقايون التنظ مي املتعلق باملحكمة الدستورية وعلى مقتض ات 
النظام الداخلي ملجلس النواب وكذلك بناء على بنود اإلعالن بشأن فتح باب الترش حات للعضوية باملحكمة الدستورية الذي أقره املكتب بتاريخ 2 

ماي 2016، قرر مكتب املجلس حصر الئحة املترشحين املقبولة ملفاتهم، وهم كالتالي:

الس د محمد بن عبد الصادق )فئة 9 سنوات( 0-

الس د موالي عبد العزيز الحافظي العلوي )فئة 6 سنوات( 0-

الس د محمد املريني )فئة   سنوات( 0-
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