
  10    رقمرقمرقمرقم    نموذجنموذجنموذجنموذج

                المملكة المغربية

  ..................وزارة 

            محضر النتائج النهائيةمحضر النتائج النهائيةمحضر النتائج النهائيةمحضر النتائج النهائية

        النتخاب ممثلي الموظفين النتخاب ممثلي الموظفين النتخاب ممثلي الموظفين النتخاب ممثلي الموظفين 

        في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاءفي اللجان اإلدارية المتساوية األعضاءفي اللجان اإلدارية المتساوية األعضاءفي اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء
  

المرسوم رقم  فيالمنصوص عليها  اإلحصاءلجنة اجتماع ......انعقد يوم

من  11بتطبيق الفصل ) 1959ماي  5( 1378من شعبان  26الصادر في   2.59.0200

الظهير الشريف الصادر في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 

كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك  بخصوص اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء

النتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة  النهائيةالنتائج  حصرجراء عملية إل

 عنعملية هذه المشار إليها أدناه، وقد أسفرت اإلدارية المتساوية األعضاء ال

  :النتائج التالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    عدد الممثلين الرسميين
    عدد الممثلين النواب

    عدد الناخبين المسجلين
    عدد المصوتين

    البطائق الملغاة عدد 
  
  

  :المعبر عنهاالصحيحة ألصوات امجموع 

 : اللجنة رقم 

  األطر /اإلطار 

....................  
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  :رقم الالئحة 

  .:.......األطر /اإلطار 

الشخصية  سماءاأل

  لمرشحينوالعائلية ل

عدد األصوات التي حصلت 

 بناء على الئحة كل عليها

  محاضر النتائج الجزئية

  مالحظات

  1الئحة 

1.      
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

  2الئحة 

1.      
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

  3الئحة 

1.      
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

  (*) 4الئحة 

1.      
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

.  .  .  .  
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   =القاسم االنتخابي  القاسم االنتخابي  القاسم االنتخابي  القاسم االنتخابي      ----1
  
  
        

        ::::من طرف كل الئحةمن طرف كل الئحةمن طرف كل الئحةمن طرف كل الئحة    المحصل عليهاالمحصل عليهاالمحصل عليهاالمحصل عليهااألصوات األصوات األصوات األصوات     ----2

  :.............1الالئحة 

  :.............2الالئحة 

  :.............3الالئحة 

  :.............4الالئحة 

        ::::المقاعد المستحقةالمقاعد المستحقةالمقاعد المستحقةالمقاعد المستحقة    عددعددعددعدد    تحديدتحديدتحديدتحديد    ----3

  :.............1الالئحة 

  :.............2الالئحة 

  :.............3الالئحة 

  :.............4الالئحة 

        ::::، حسب اللوائح، حسب اللوائح، حسب اللوائح، حسب اللوائحينينينينييييممثلي الموظفين الرسمممثلي الموظفين الرسمممثلي الموظفين الرسمممثلي الموظفين الرسملللل    األسماء الشخصية والعائليةاألسماء الشخصية والعائليةاألسماء الشخصية والعائليةاألسماء الشخصية والعائلية    ----4

  :.............1الالئحة 

  :.............2الالئحة 

  ...........:..3الالئحة 

  :.............4الالئحة 

باللجنة باللجنة باللجنة باللجنة     ،،،،ن والنوابن والنوابن والنوابن والنوابييييالرسميالرسميالرسميالرسمي    ،،،،لموظفينلموظفينلموظفينلموظفيناااا    ممثليممثليممثليممثليلللل    الشخصية والعائليةالشخصية والعائليةالشخصية والعائليةالشخصية والعائلية    سماءسماءسماءسماءاألاألاألاأل    ----5

        ....................رقمرقمرقمرقم

        النوابالنوابالنوابالنواب        الرسميونالرسميونالرسميونالرسميون

                

                

                

                

 عنها المعبر الصحيحة ألصواتا مجموع

 الرسميين الموظفين ممثلي عدد
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   اإلحصاءتم إنجاز هذا المحضر وصودق عليه من طرف لجنة  -

  :المكونة من 

  اللجنةأعضاء 
الشخصي  االسم

  والعائلي
  التوقيع

      اللجنةرئيس 

      اللجنة عضو

      اللجنة عضو

  

  : وذلك بحضور ممثلي اللوائح -

  

  رقم الالئحة
الشخصي  االسم

  والعائلي
  يعقالتو

      1 الئحة

      2 الئحة

      3 الئحة

      (*) 4 الئحة

.  .  .  
  

              
  

 ...................بـ.............. في حرر

        

        

        

        
  

  .ترشيحئح للأقل أو أكثر من أربع لوا ، حسب الحالة،يمكن أن يكون هناك :ةملحوظ (*)


