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  إخــــبـــــار 
 

  
المؤتمر بعقد  2022أبريل  15بالقنيطرة يوم مكتب الجمعية المنعقد في ضيافة هيئة المحامين  قراربناء على 

 هيئة المحامين لدى محاكم االستئناف بأكادير وكلميم والعيون.ل كريمة للجمعية بمدينة الداخلة في ضيافة 31العام 

 ،2022نونبر  26-25-24مؤتمر أيام: اء على تحديد موعد انعقاد الوبن

أتشرف بإخبار عموم المحاميات  ط،بمقرها بالربا 2022ماي  6يوم  مكتب الجمعية المنعقد قراروبناء على 

 ما يلي:بوالمحامين 

وكما ما عدا  ،هيئة مجلس كل أعضاء  عددضعفي  المؤتمرين منتحديد عدد وألسباب تنظيمية  تقررلقد 

 عدد أعضاء ثالثة أضعاف فييتمثل  لهيئة المحامين بالدار البيضاء من المشاركين إعطاء عدد أكبر العمل بهجرى 

  الجدول أسفله:ب الواردوفق التفصيل بذلك سيكون عدد المشاركين  و هامجلس

 

 المجموع مشاركو الهيئة أعضاء المجلس الهيئة ر.ت

 

 88 66 22 الدار البيضاء 1

 66 44 22 الرباط 2

 54 36 18 فاس 3

 54 36 18 مراكش 4

 54 36 18 طنجة 5

 54 36 18 أكادير  6

 48 32 16 مكناس 7

 42 28 14 القنيطرة 8
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 39 26 13 وجدة 9

 39 26 13 تطوان 10

 39 26 13 بني مالل  11

 39 26 13 الجديدة 12

 39 26 13 سطات 13

 33 22 11 الناظور 14

 33 22 11 آسفي 15

 33 22 11 خريبكة 16

 33 22 11 تازة 17

 787 )كعدد أقصى( العامالمجموع 

 

بعد اجتماع مكتب الجمعية مباشرة  مبدئيا الئحة المؤتمرين التسجيل في بداية تاريختحديد عن  اإلعالن وسيتم

 .بتطوان ضيافة هيئة المحامين في 2022ماي  20يوم المقرر عقده 

الراغبين من الزميالت والزمالء المساهمة في هاته المحطة المهنية المتميزة العمل على عليه فعلى كل و

 التسجيل في الئحة المؤتمرين لدى هيئاتهم.

نظرا لإلقبال المتزايد الذي تعرفه مدينة الداخلة فإنه الكرام إلى أنه  الزمالءالزميالت ووبالمناسبة نلفت انتباه 

المرتبطة  تلك اإلجراءات التنظيمية سواء المتعلقة بالتسجيل في الئحة المؤتمرين أووجال يرجى احترام كل األ

 بإجراءات النقل الجوي وحجوزات اإلقامة.

 

 05/2220/ 06الرباط يوم    

 
 

 

 

  بالمغربن جمعية هيئات المحامي رئيس        
   عبد الواحد األنصاريالنقيب األستاذ                          
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