االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)
محضر اجتماع 2016/03/24
في موضوع تفويت المهام
-

-

-

بناء على االنتخابات التي اجريت بتاريخ  2016/03/03والتي أسفرت عن انتخاب أعضاء
المكتب الجدد.
بناء على االنتخابات التي اجريت بتاريخ  2016/03/10بين أعضاء المكتب الجدد والتي
اسفرت عن اسناد مهام الرئاسة والكتابة والعامة وأمانة المال ونوابهم إلى األعضاء المنتخبين.
بناء على االستدعاءات الموجهة بواسطة البريد االلكتروني لكل من أعضاء المكتب المنتهية
واليته وأعضاء المكتب الجديد ألجل حضور اجراءات تفويت المهام بين المكتبين المذكورين
كنقطة فريدة مدرجة بجدول األعمال ،وذلك ليومه الخميس  24مارس  2016على الساعة
الرابعة بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى الكائن بالرقم  320شارع
الزرقطوني الدار البيضاء.
بناء على الطلب الذي تقدم به السيد بعدي نجيب والرامي إلى اعفائه من المهام الموكلة إليه في
المكتب الجديد بمقتضى االنتخابات التي اجريت بتاريخ  ،2016/03/10وتقديم استقالته من
خالل بريده االلكتروني بتاريخ .2016/03/24
بناء على افتتاح أشغال االجتماع بحضور األعضاء اآلتي ذكرهم:
 .السيد البزي جبران ....... ،بصفته الرئيس الحالي المنتخب والكاتب العام للمكتب األسبق.
 .السيد القرقوري محمد................. ،بصفته نائب الرئيس في المكتب المنتخب الحالي.
 .السيد محمد خليل بن خضراء.......... ،بصفته نائب الرئيس في المكتب المنتخب الحالي.
 .السيد شامي سمير ................................... ،بصفته أمين المال للمكتب األسبق.
 .السيد التازي المزعلك محمد .......................... ،بصفته عضو فاعل بالمكتبين معا.
 .السيد برادة محمد ........................... ،بصفته أمين المال للمكتب المنتخب الحالي.
 .السيد دادي محمد توفيق .................. ،بصفته الكاتب العام للمكتب المنتخب الحالي.
وبالنظر إلى تغيب الرئيس األسبق السيد المنجرة السعدي حسن عن الحضور لظروف طارئة
تشكل قوة قاهرة.

واستنادا لما تقدم ذكره،
فقد تقرر باإلجماع ما يلي:
 تأجيل االجتماع المخصص لتفويت المهام بين المكتبين المومأ إليهما أعاله ،إلى يومه الخميس 31مارس  2016على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة
الوسطى الكائن بالرقم  320شارع الزرقطوني بالدار البيضاء ،مع اعتبار ذلك بمثابة استدعاء
مبلغ لكل الحاضرين ،وسيتم اشعار األعضاء اآلخرين بواسطة البريد االلكتروني.
 تبليغ السيد بعدي نجيب بضرورة تقديم استقالته كتابة أمام الرئيس وأعضاء المكتب.تم تال ذلك رفع الجلسة من طرف الرئيس ،وانفض الجمع على الساعة السادسة مساء.
عن الرئيس وبإذنه
إمضاء :الكاتب العام
محمد توفيق دادي

االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)

محضر اجتماع 2016/03/31
أشغال تفويت المهام
-

-

-

بناء على االنتخابات التي اجريت بتاريخ  2016/03/03والتي أسفرت عن انتخاب أعضاء
المكتب الجدد.
بناء على االنتخابات التي اجريت بتاريخ  2016/03/10بين أعضاء المكتب الجدد والتي
اسفرت عن اسناد مهام الرئاسة والكتابة والعامة وأمانة المال ونوابهم إلى األعضاء المنتخبين.
بناء على تأجيل االجتماع المتعلق بتفويت المهام بين المكتبين المقرر بتاريخ 2016/03/24
وارجائه ليومه الخميس .2016/03/31
بناء على االستدعاءات الموجهة مباشرة أو بواسطة البريد االلكتروني لكل من أعضاء المكتب
المنتهية واليته وأعضاء المكتب الجديد ألجل حضور اجراءات تفويت المهام بين المكتبين
المذكورين كنقطة فريدة مدرجة بجدول األعمال ،وذلك ليومه الخميس  31مارس  2016على
الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى الكائن بالرقم 320
شارع الزرقطوني الدار البيضاء.
بناء على حضور األعضاء اآلتي ذكرهم إلى عين المكان في اليوم والساعة المحددين:
 .السيد الحسن المنجرة السعدي  .............بصفته الرئيس األسبق وعضو مؤسس لالتحاد.
 .السيد البزي جبران ................. ،بصفته الرئيس الحالي والكاتب العام للمكتب األسبق.
 .السيد شامي سمير ................................... ،بصفته أمين المال للمكتب األسبق.
 .السيد التازي المزعلك محمد .......................... ،بصفته عضو فاعل بالمكتبين معا.
 .السيد برادة محمد .................................... ،بصفته أمين المال للمكتب الحالي.
 .السيد دادي محمد توفيق ........................... ،بصفته الكاتب العام للمكتب الحالي.
بناء على افتتاح أشغال اجتماع تفويت المهام بين المكتبين برئاسة السيد الحسن المنجرة
السعدي.

واستنادا لما تقدم ذكره،
 فقد قام المكتب المنتهية واليته برئاسة السيد الحسن المنجرة السعدي بتفويت مهام تسيير االتحادالوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة إلى المكتب الجديد المنتخب بتاريخ
 2016/03/03و 2016/03/10برئاسة السيد البزي جبران وتسليمهم كل الوثائق المتعلقة بذلك.
كما قام بتقديم استقالة المكتب المنتهية واليته.
 بعد ذلك تولى السيد البزي جبران رئاسة االجتماع بصفته الرئيس الحالي لالتحاد الوطنيللخبراء المهندسين المعماريين المغاربة ،وصرح أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب
المسير الجديد ،بقبول استقالة المكتب األسبق واعطائه ابراء بذلك .كما صرح بقبول المهام
المسندة للمكتب الجديد برئاسته كما أسفرت عنه االنتخابات بتاريخ  2016/03/03و
.2016/03/10
 تم أعطيت الكلمة للسيد الحسن المنجرة السعدي حيث تطرق إلى المجهودات الجبارة التي قامبها أعضاء مكتبه للرفع من مستوى الخبراء القضائيين بصفة عامة ،والتي تبلورت عنها صدور
عدة قوانين ومنها ضرورة توفر الخبير على شهادة جامعية .كما كان المكتب من الفاعلين
األساسيين في احداث االتحاد الدولي للخبراء واالتحاد المغاربي للخبراء القضائيين الذي تترأسه
حليا الجزائر وتطلب من المغرب مواصلة واحياء أشغال االتحاد.
ورفع بالمناسبة توصية إلى المكتب المستقيل وحثه على االسترسال في التواصل مع المكتب
الجديد ،والعمل إلى جانبه ،وافادته من تجربته في الميدان ،ومساندته في تحقيق أهدافه.
كما أوصى المكتب الجديد باالضطالع بالمسؤولية وربط االتصال بكل الخبراء المهندسين
المعماريين وحثهم على االنخراط باالتحاد لتوسعة قاعدته ،وبدل كل الجهود للم شمل هيئة
الخبراء القضائيين.

 وأخذ الكلمة السيد البزي جبران فأشاد بكل المجهودات التي قام بها المكتب األسبق على العموموعلى رأسهم السيد الحسن المنجرة السعدي على وجه الخصوص ،حيث نوه بكل انجازاته
وتفانيه في خدمة االتحاد ومصالح الخبراء ،وكيف أنه كان على رأس المؤسسين لمكتب التنسيق
للخبراء القضائيين لدى المحكمة االبتدائية المدنية بالدار البيضاء ،ألنه بالفعل رجل تضحية
ومسؤولية.
وبعد أخذ بعض الصور التذكارية ،تم رفع الجلسة من طرف الرئيس اعالنا عن انتهاء أشغال
االجتماع المتعلق بتفويت المهام للمكتب الجديد على الساعة السادسة والنصف مساء.
عن المكتب وبإذن الرئيس
إمضاء :الكاتب العام
محمد توفيق دادي

االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)

محضر اجتماع المكتب المسير
بتاريخ 2016/05/05
 بناء على االستدعاءات الموجهة بواسطة البريد االلكتروني إلى كل أعضاء المكتب المسيرلالتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة ألجل حضور االجتماع المبرمج ليومه
الخميس  05ماي  2016على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين
المعماريين للمنطقة الوسطى الكائن بالرقم  320شارع الزرقطوني الدار البيضاء ،والمتعلق
بالدراسة والمناقشة والمصادقة على النقط التالية المدرجة بجدول األعمال:
أوال  :اعداد مبادرة للتواصل مع وزارة العدل والحريات وكذا مع السادة رؤساء محاكم
االستئناف ووكالئها العامون بمختلف أنحاء المملكة إلغناء الحوار حول المهام التي يمكن أن
يضطلع بها المهندس المعماري الخبير من خالل اختصاصاته المهنية عند انتدابه إلجراء الخبرة
القضائية.
ثانيا  :اعداد مبادرة للتواصل مع وزارة العدل والحريات وكذا مع السادة رؤساء محاكم
االستئناف ووكالئها العامون بمختلف أنحاء المملكة ألجل التقيد باختصاصات الخبراء المهنية
المدرجة بجداول الخبراء القضائيين المعتمدين عند انتدابهم للقيام بإجراء الخبرة القضائية ،مع
الزام كل الخبراء القضائيين على تبيان مجال اختصاصهم بأوراق اعتمادهم وبتقاريرهم القضائية
المقدمة أمام المحاكم.
ثالثا  :اختيار اللجنة التي سيعهد إليها التكفل بتحيين القانون األساسي لالتحاد الوطني للخبراء
المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م).
رابعا :اختيار اللجنة التي سيعهد إليها المشاركة في وضع القانون األساسي لمكتب التنسيق
للخبراء القضائيين.
خامسا :انتداب لجنة للتنسيق مع الخبراء المهندسين المعماريين.
 بناء على انعقاد االجتماع المذكور بعين المكان في اليوم والساعة المحددين، بناء على حضور األعضاء اآلتي ذكرهم وتسجيل حضورهم بورقة الحضور وتوقيعهم عليهبتاريخه وهم:
 .السيد الحسن المنجرة السعدي  .............................بصفته عضو مؤسس لالتحاد.
 .السيد البزي جبران ............................................... ،بصفته رئيس االتحاد.
 .السيد دادي محمد توفيق ................................... ،بصفته الكاتب العام لالتحاد.
 .السيد برادة محمد ........................................... ،بصفته أمين المال باالتحاد.
 .السيد التازي المزعلك محمد ................................ ،بصفته عضو فاعل باالتحاد.
 .السيد القرقوري محمد ...................................... ،بصفته نائب رئيس االتحاد.
حيث افتتح السيد البزي جبران االجتماع حوالي الساعة الثانية وخمسين دقيقة ( )14h50بكلمة
ترحيب ،وذكر باستكمال كل اإلجراءات القانونية أمام السلطات المحلية بخصوص التصريح بتجديد
مكتب االتحاد والحصول من لدنها على الوصل المؤقت الصادر عنها بتاريخ  22أبريل  2016تحت عدد
.626
بعد ذلك تم االنتقال المباشر لدراسة ومناقشة النقط المدرجة بجدول األعمال من طرف أعضاء المكتب
الحاضرين والتي اتخذت بشأنها القرارات التالية:
أوال  :بخصوص النقطة األولى المتعلقة بإعداد مبادرة للتواصل مع وزارة العدل والحريات وكذا
مع السادة رؤساء محاكم االستئناف ووكالئها العامون للملك بمختلف أنحاء المملكة ألجل إغناء
الحوار حول المهام التي يمكن أن يضطلع بها المهندس المعماري الخبير من خالل اختصاصاته
المهنية عند انتدابه إلجراء الخبرة القضائية.

فقد قرر أعضاء المكتب المسير باإلجماع ،أن يكلف رئيس االتحاد بمعية الكاتب العام بربط
اتصال مباشر مع وزارة العدل والحريات من خالل مصالحها عبر السلم االداري ،ألجل وضع
استراتيجية مشتركة تهدف إلى التعريف لدى السادة رؤساء المحاكم والوكالء العامون للملك
بمحاكم االستئناف وكذا المحاكم التابعة لنفوذها باالختصاصات المتعددة للمهندس المعماري
كما تحددها القوانين الجاري بها العمل ،ونخص منها:
 .القانون رقم  016.89المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية واحداث هيئة المهندسين
المعماريين الوطنية.
 .والمادتين  1و  13من القانون رقم  25-90المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية
والتقسيم العقاري.
 .والمواد من  50إلى  53من القانون رقم  12-90المتعلق بالتعمير.
ومن خاللهم:
 االطالع على كل ما يمكن أن يضطلع به المهندس المعماري الخبير من مهام عند انتدابهإلجراء الخبرة القضائية طبقا للضوابط المهنية والقوانين الصادرة في الميدان لضمان حقوق
الدفاع وحقوق األطراف المتنازعة أمام القضاء.
 والعمل بموازاة ذلك على تدارك أوجه التناقض ما بين المادة  12من القانون  45.00المتعلقبالخبراء القضائيين ،وبين المادة األولى من قرار وزير العدل رقم  1081.03وخصوصا في
مضامين جدولي الخبراء القضائيين المتعلقين على التوالي بالهندسة وبالعقار.
ثانيا  :بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بإعداد مبادرة للتواصل مع وزارة العدل والحريات وكذا
مع السادة رؤساء محاكم االستئناف ووكالئها العامون بمختلف أنحاء المملكة ألجل التقيد
باختصاصات الخبراء المهنية المدرجة بجداول الخبراء القضائيين المعتمدين عند انتدابهم للقيام
بإجراء الخبرة القضائية ،مع الزام كل الخبراء القضائيين على تبيان مجال اختصاصهم بأوراق
اعتمادهم وبتقاريرهم القضائية المقدمة أمام المحاكم.
فقد قرر أعضاء المكتب المسير باإلجماع ،أن يكلف رئيس االتحاد بمعية الكاتب العام بربط
اتصال مباشر مع وزارة العدل والحريات من خالل مصالحها عبر السلم االداري ،ألجل وضع
استراتيجية مشتركة مع السادة رؤساء المحاكم والوكالء العامون للملك بمحاكم االستئناف
وكذا المحاكم التابعة لنفوذها ألجل وضع حد لكل التجاوزات المخالفة للقانون التي تضيع معها
حقوق الدفاع وحقوق بعض المطالبين بها أمام القضاء من جراء:
 انتداب خبراء قضائيون إلنجاز مهام تتعلق بالهندسة أو بالعقار خارجة عن مجالاختصاصهم المهني كما يحدده القانون.
 وقيام بعض الخبراء القضائيين بإنجاز مهام تتعلق بالهندسة أو بالعقار خارج اختصاصاتهمالمهنية من دون تجريح أنفسهم وارجاعها للمحكمة لعدم االختصاص ،كما تقتضيها القوانين
وأخالقيات المهنة.
 ومن خالل التستر كذلك عن بيان مهنة العديد من الخبراء القضائيين بأوراق اعتمادهمالمهنية وبتقاريرهم القضائية وتطاولهم بالتالي على المحكمة وعلى اختصاصات الغير وعلى
القانون.
وبناء على ذلك ،الحت على التقيد باختصاصات الخبراء المهنية المدرجة بجداول الخبراء
القضائيين المعتمدين عند انتدابهم للقيام بإجراء الخبرة القضائية ،مع الزام كل الخبراء
القضائيين على تبيان مهنتهم ومجال اختصاصهم بأوراق اعتمادهم وبتقاريرهم القضائية
المقدمة أمام المحاكم.
ثالثا  :بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة باختيار اللجنة التي سيعهد إليها التكفل بتحيين القانون
األساسي لالتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م).
فقد قرر أعضاء المكتب المسير باإلجماع ،فتح الئحة الترشيحات أمام كل المهندسين
المعماريين الخبراء الذين يرون في انفسهم القدرة على النهوض باالتحاد الوطني للخبراء

المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م) ،وإعطائهم الفرصة للتعبير عن انشغاالتهم
وآرائهم من خالل المشاركة عبر بوابة االتحاد االلكترونية التي عهد بها للسيد محمد برادة.
رابعا :بخصوص النقطة الرابعة المتعلقة باختيار اللجنة التي سيعهد إليها المشاركة في وضع
القانون األساسي لمكتب التنسيق للخبراء القضائيين.
فقد قرر أعضاء المكتب المسير باإلجماع ،فتح الئحة الترشيحات عبر بوابة االتحاد
االلكترونية ،أمام كل المهندسين المعماريين الخبراء الذين يرون في انفسهم القدرة على
النهوض بمكتب التنسيق للخبراء القضائيين وإعطائهم الفرصة للتعبير عن انشغاالتهم وآرائهم
والمشاركة مع هيئات أخرى في اعداد تعديل القانون األساسي للمكتب المذكور.
خامسا :بخصوص النقطة الخامسة المتعلقة بانتداب لجنة للتنسيق مع الخبراء المهندسين
المعماريين.
فقد قرر أعضاء المكتب المسير باإلجماع ،تكليف السيد محمد برادة بمهمة التواصل مع كل
الخبراء المهندسين المعماريين عبر بوابة االتحاد الكترونية وحملهم على االلتحاق باالتحاد
الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة لدعم صفوفه وإغنائه باقتراحاتهم الرامية إلى
ترسيخ مركزهم وصيانة حقوقهم والدفاع عنها.
وبعد االنتهاء من مناقشة كل النقط المدرجة بجول األعمال واتخاد القرارات بشأنها ،تم رفع
الجلسة من طرف الرئيس اعالنا عن انتهاء أشغال االجتماع على الساعة السادسة مساء.
وبه تم تحرير المحضر في اليوم والساعة للرجوع إليه عند الحاجة.
عن رئيس االتحاد السيد البزي جبران وبإذن منه:
إمضاء الكاتب العام :محمد توفيق دادي

االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)
استدعاء لحضور اجتماع المكتب المسير

بتاريخ 2016/05/19
يتشرف السيد البزي جبران رئيس االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة أصالة عن
نفسه ونيابة عن المكتب المسير بدعوتكم إلى حضور أشغال االجتماع المقرر انعقاده ليومه الخميس 19
ماي  2016على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى الكائن
بالرقم  320شارع الزرقطوني الدار البيضاء ،والمتعلق بالدراسة والمناقشة والمصادقة على النقط التالية
المدرجة بجدول أعمال االتحاد:
النقط المدرجة بجدول األعمال:
أوال :العمل بموازاة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وهيئة المهندسين للمنطقة الوسطى ،على اعداد
نقطة نظام موجهة لإلدارة المركزية والسلطات المحلية وكل المتدخلين في الشأن العقاري بأنحاء التراب
الوطني عموما ومدينة الدار البيضاء على وجه الخصوص ،ألجل التنبيه على خطورة الترخيص بالتعلية
في البناء في العديد من األحياء من دون التقيد بالضوابط التقنية والقانونية المعمول بهما في الميدان.
ثانيا :تدخل االتحاد مع مكتب التنسيق للخبراء القضائيين لمتابعة الشكاية في مواجهة الخبير محمد
شافيق دادي المهندس الفالحي بخصوص تهجم األخير مع زوجته على مكتب التنسيق ومستخدميه.
ثالثا :تسليم البطاقات المهنية للخبراء الذين قاموا بأداء اشتراكاتهم السنوية.
رابعا :وضع استراتيجية ممنهجة تهدف إلى حت الخبراء المهندسين المعماريين على االلتحاق باالتحاد
ومشاركته بكيفية فعالة في كل أشغاله الحالية وانشغاالته المستقبلية.
خامسا :المصادقة على استقالة السيد نجيب بعدي التي تقدم بها أمام االتحاد ملتمسا اعفاءه من مهامه
بداخل المكتب المسير.
سادسا :المصادقة على تعويض السيد نجيب بعدي في منصب نائب الكاتب العام بالسيد محمد تازي
المزعلك.
سابعا :اقتراح مشروع إلنجاز مجلة االتحاد الشهرية تنشر من خاللها كل المنجزات والمشاريع والندوات
وغيرها من األعمال التي يقوم بها أو ببرمجتها أعضاء المكتب المسير ،مع تعيين لجنة خاصة بالبحث
عن الهيئات الداعمة لتمويلها.
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير.
عن رئيس االتحاد السيد البزي جبران وبإذن منه:
إمضاء الكاتب العام :محمد توفيق دادي

االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)
محضر اجتماع المكتب المسير
بتاريخ 2016/05/19

 بناء على االستدعاءات الموجهة بواسطة البريد االلكتروني إلى كل أعضاء المكتب المسيرلالتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة ألجل حضور االجتماع المبرمج ليومه
الخميس  19ماي  2016على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين المعماريين
للمنطقة الوسطى الكائن بالرقم  320شارع الزرقطوني الدار البيضاء ،والمتعلق بالدراسة
والمناقشة والمصادقة على النقط التالية المدرجة بجدول أعمال االتحاد.
النقط المدرجة بجدول األعمال:
أوال :العمل بموازاة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وهيئة المهندسين للمنطقة الوسطى ،على اعداد
نقطة نظام موجهة لإلدارة المركزية والسلطات المحلية وكل المتدخلين في الشأن العقاري بأنحاء التراب
الوطني عموما ومدينة الدار البيضاء على وجه الخصوص ،ألجل التنبيه على خطورة الترخيص بالتعلية
في البناء في العديد من األحياء من دون التقيد بالضوابط التقنية والقانونية المعمول بهما في الميدان.
ثانيا :تدخل االتحاد مع مكتب التنسيق للخبراء القضائيين لمتابعة الشكاية في مواجهة الخبير محمد
شافيق دادي المهندس الفالحي بخصوص تهجم األخير مع زوجته على مكتب التنسيق ومستخدميه.
ثالثا :تسليم البطاقات المهنية للخبراء الذين قاموا بأداء اشتراكاتهم السنوية.
رابعا  :وضع استراتيجية ممنهجة تهدف إلى حت الخبراء المهندسين المعماريين على االلتحاق باالتحاد
ومشاركته بكيفية فعالة في كل أشغاله الحالية وانشغاالته المستقبلية.
خامسا :المصادقة على استقالة السيد نجيب بعدي التي تقدم بها أمام االتحاد ملتمسا اعفاءه من مهامه
بداخل المكتب المسير.
سادسا  :المصادقة على تعويض السيد نجيب بعدي في منصب نائب الكاتب العام بالسيد محمد تازي
المزعلك.
سابعا :اقتراح مشروع إلنجاز مجلة االتحاد الشهرية تنشر من خاللها كل المنجزات والمشاريع والندوات
وغيرها من األعمال التي يقوم بها أو ببرمجتها أعضاء المكتب المسير ،مع تعيين لجنة خاصة بالبحث
عن الهيئات الداعمة لتمويلها.
 بناء على انعقاد االجتماع المذكور بعين المكان في اليوم والساعة المحددين، بناء على حضور األعضاء اآلتي ذكرهم وتسجيل حضورهم بورقة الحضور وتوقيعهم عليهبتاريخه وهم على التوالي:
 .السيد البزي جبران ............................................... ،بصفته رئيس االتحاد.
 .السيد دادي محمد توفيق ..................................... ،بصفته الكاتب العام لالتحاد.
 .السيد برادة محمد ............................................. ،بصفته أمين المال باالتحاد.
 .السيد خليل بن خضراء  .....................................بصفته نائب رئيس االتحاد.
 .السيد نجيب قرموشي  .....................................بصفته خبير قضائي.
 .السيد ادريس العلوي  ....................................بصفته خبير قضائي.
حيث افتتح السيد البزي جبران االجتماع حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر ،وبعدها تم االنتقال مباشرة
إلى دراسة ومناقشة النقط المدرجة بجدول األعمال من طرف أعضاء المكتب الحاضرين والتي اتخذت
بشأنها القرارات التالية:
أوال :بخصوص النقطة األولى المتعلقة بالعمل بموازاة مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وهيئة
المهندسين للمنطقة الوسطى ،على اعداد نقطة نظام موجهة لإلدارة المركزية والسلطات المحلية وكل
المتدخلين في الشأن العقاري بأنحاء التراب الوطني عموما ومدينة الدار البيضاء على وجه الخصوص،
ألجل التنبيه على خطورة الترخيص بالتعلية في البناء في العديد من األحياء من دون التقيد بالضوابط
التقنية والقانونية المعمول بهما في الميدان.

فقد قرر المكتب المسير باالجماع ودون تحفظ ،تأجيل النظر في هذه النقطة إلى غاية ربط االتصال
المباشرمع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في شخص رئيسها ،ومع الهيئة الجهوية للمنطقة
الوسطى في شخص ممثلها القانوني.
ثانيا :بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بتدخل االتحاد مع مكتب التنسيق للخبراء القضائيين لمتابعة
الشكاية في مواجهة الخبير محمد شافيق دادي المهندس الفالحي بخصوص تهجم األخير مع زوجته على
مكتب التنسيق ومستخدميه.
فقد قرر المكتب المسير باالجماع ودون تحفظ ،تأجيل النظر في هذه النقطة إلى غاية توفر الحجج
الالزمة لتقديم شكاية في الموضوع أمام السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
ثالثا :بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بتسليم البطاقات المهنية للخبراء الذين قاموا بأداء اشتراكاتهم
السنوية.
فقد قرر المكتب المسير باالجماع ودون تحفظ ،تعديل نموذج البطاقة المهنية كما تم اقتراحها من طرف
السيد محمد برادة واعادة تقديمها معدلة أمام المكتب المسير للمصادقة عليها ،كما طالب المكتب باعداد
نموذج لشارة السيارة الخاص بالخبراء القضائيين.
رابعا :بخصوص النقطة الرابعة المتعلقة بوضع استراتيجية ممنهجة تهدف إلى حت الخبراء المهندسين
المعماريين على االلتحاق باالتحاد ومشاركته بكيفية فعالة في كل أشغاله الحالية وانشغاالته المستقبلية.
فقد قرر المكتب المسير باالجماع ودون تحفظ ،تشكيل لجنة تناط بها مهام تقييم وضع االتحاد الراهن
وتحديد االشكاليات التي التي قد تكون السبب المباشر في عدم اهتمام الخبراء المعماريين بالعمل تحت
اشراف االتحاد وااللتحاق به ،ومن خاللها وضع استراتيجية فعالة الستقطابهم واشراكهم في كل أشغال
االتحاد وانشغاالته.
خامسا :بخصوص النقطة الخامسة المتعلقة بالمصادقة على استقالة السيد نجيب بعدي التي تقدم بها أمام
االتحاد ملتمسا اعفاءه من مهامه بداخل المكتب المسير.
فقد قرر المكتب المسير باالجماع ودون تحفظ ،المصادقة على االستقالة من مهمة نائب الكاتب العام
التي تقدم بها السيد بعدي نجيب.
سادسا :ابخصوص النقطة السادسة المتعلقة بالمصادقة على تعويض السيد نجيب بعدي في منصب نائب
الكاتب العام بالسيد محمد تازي المزعلك.
فقد قرر المكتب المسير باالجماع ودون تحفظ ،المصادقة على تعويض السيد بعدي نجيب في مهمة
نائب الكاتب العام وتولية المنصب المذكور مؤقتا للسيد محمد تازي المزعلك إلى حين استكمال
اإلجراءات المسطرية في الموضوع.
.../...

سابعا :بخصوص النقطة السابعة المتعلقة باقتراح مشروع إلنجاز مجلة االتحاد الشهرية تنشر من خاللها
كل المنجزات والمشاريع والندوات وغيرها من األعمال التي يقوم بها أو ببرمجتها أعضاء المكتب
المسير ،مع تعيين لجنة خاصة بالبحث عن الهيئات الداعمة لتمويلها.
بخصوص هذه النقطة ،لم يتسنى للمكتب المسير التطرق إليها لضيق الوقت ،فتم ارجائها إلى اجتماع
الحق.
وبعد االنتهاء من مناقشة النقط أعاله ،واتخاد القرارات بشأنها ،تم رفع الجلسة من طرف الرئيس اعالنا
عن انتهاء أشغال االجتماع على الساعة السادسة مساء.

وبه تم تحرير المحضر في اليوم والساعة للرجوع إليه عند الحاجة.
عن رئيس االتحاد السيد البزي جبران وبإذن منه:
إمضاء الكاتب العام :محمد توفيق دادي

االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)
استدعاء لحضور اجتماع المكتب المسير
بتاريخ 2016/06/06

يتشرف السيد البزي جبران رئيس االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة أصالة عن
نفسه ونيابة عن المكتب المسير بدعوتكم إلى حضور أشغال االجتماع المقرر انعقاده ليومه االثنين 06
يونيو  2016على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى الكائن
بالرقم  320شارع الزرقطوني الدار البيضاء ،والمتعلق بالدراسة والمناقشة والمصادقة على النقط التالية
المدرجة بجدول أعمال االتحاد:
نقطة فريدة مدرجة بجدول األعمال:
 .دراسة ومناقشة تصريح وزير العدل بخصوص اتهامه للخبراء القضائيين بعرقلة القضاء.
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير.
عن رئيس االتحاد السيد البزي جبران وبإذن منه:
إمضاء الكاتب العام :محمد توفيق دادي

االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)
محضر اجتماع المكتب المسير
بتاريخ 2016/06/06

 بناء على االستدعاءات الموجهة بواسطة البريد االلكتروني إلى كل أعضاء المكتب المسيرلالتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة ألجل حضور االجتماع المبرمج ليومه
االثنين  06يونيو  2016على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة
الوسطى الكائن بالرقم  320شارع الزرقطوني الدار البيضاء ،والمتعلق بالدراسة والمناقشة
والمصادقة على النقط التالية المدرجة بجدول أعمال االتحاد.
النقط المدرجة بجدول األعمال:
دراسة ومناقشة تصريح وزير العدل بخصوص اتهامه للخبراء القضائيين بعرقلة القضاء.
 بناء على انعقاد االجتماع المذكور بعين المكان في اليوم والساعة المحددين، بناء على حضور األعضاء اآلتي ذكرهم وتسجيل حضورهم بورقة الحضور وتوقيعهم عليهبتاريخه ،وهم على التوالي:
 .السيد البزي جبران ............................................... ،بصفته رئيس االتحاد.
 .السيد دادي محمد توفيق ..................................... ،بصفته الكاتب العام لالتحاد.
 .السيد برادة محمد ............................................. ،بصفته أمين المال باالتحاد.
 .السيد خليل بن خضراء  .....................................بصفته نائب رئيس االتحاد.
 .السيد محمد تازي المزعلك  ....................................بصفته نائب الكاتب العام.
حيث افتتح السيد البزي جبران االجتماع حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بكلمة في الموضوع،
وبعدها تم االنتقال مباشرة إلى دراسة ومناقشة النقطة الفريدة المدرجة بجدول األعمال من طرف أعضاء
المكتب الحاضرين والتي اتخذ بشأنها القرار التالي:
فقد قرر الحاضرون باالجماع ودون تحفظ ،تكليف السيد محمد توفيق دادي باعداد رسالة جوابية في
الموضوع وعرضها على المكتب المسير للمصادقة عليها قبل توجيهها لوزير العدل.
وبعد االنتهاء من مناقشة النقطة أعاله ،واتخاد القرار بشأنها ،تم رفع الجلسة من طرف الرئيس اعالنا
عن انتهاء أشغال االجتماع على الساعة الرابعة والنصف عشية.
وبه تم تحرير المحضر في اليوم والساعة للرجوع إليه عند الحاجة.
عن رئيس االتحاد السيد البزي جبران وبإذن منه:
إمضاء الكاتب العام :محمد توفيق دادي

االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)
استدعاء لحضور اجتماع المكتب المسير
بتاريخ 2016/06/09
يتشرف السيد البزي جبران رئيس االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة أصالة عن
نفسه ونيابة عن المكتب المسير بدعوتكم إلى حضور أشغال االجتماع المقرر انعقاده ليومه الخميس 09

يونيو  2016على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى الكائن
بالرقم  320شارع الزرقطوني الدار البيضاء ،والمتعلق بالدراسة والمناقشة والمصادقة على النقط التالية
المدرجة بجدول أعمال االتحاد:
النقط المدرجة بجدول األعمال:
 المصادقة على نص الرسالة الجوابية التي قام بإعدادها الكاتب العام باسم االتحاد للرد علىاتهامات وزير العدل للخبراء القضائيين بعرقلة القضاء.
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير.
عن رئيس االتحاد السيد البزي جبران وبإذن منه:
إمضاء الكاتب العام :محمد توفيق دادي

االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)
محضر اجتماع المكتب المسير
بتاريخ 2016/06/09

 بناء على االستدعاءات الموجهة بواسطة البريد االلكتروني إلى كل أعضاء المكتب المسيرلالتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة ألجل حضور االجتماع المبرمج ليومه
الخميس  09يونيو  2016على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين المعماريين
للمنطقة الوسطى الكائن بالرقم  320شارع الزرقطوني الدار البيضاء ،والمتعلق بالدراسة
والمناقشة والمصادقة على النقط التالية المدرجة بجدول أعمال االتحاد.
النقط المدرجة بجدول األعمال:
المصادقة علة نص الرسالة الجوابية التي قام بإعدادها الكاتب العام باسم االتحاد للرد على اتهامات
وزير العدل للخبراء القضائيين بعرقلة القضاء.
 بناء على انعقاد االجتماع المذكور بعين المكان في اليوم والساعة المحددين، بناء على حضور األعضاء اآلتي ذكرهم وتسجيل حضورهم بورقة الحضور وتوقيعهم عليهبتاريخه ،وهم على التوالي:
 .السيد البزي جبران ............................................... ،بصفته رئيس االتحاد.
 .السيد حسن المنجرة السعدي  ...............................بصفته رئيس شرفي لالتحاد.
 .السيد دادي محمد توفيق ..................................... ،بصفته الكاتب العام لالتحاد.
 .السيد برادة محمد ............................................. ،بصفته أمين المال باالتحاد.
 .السيد خليل بن خضراء  .....................................بصفته نائب رئيس االتحاد.
 .السيد محمد تازي المزعلك  ....................................بصفته نائب الكاتب العام.
 .السيد نجيب اشرحابي  ......................................بصفته عضو باالتحاد.
 .السيد ادريس العلوي  .......................................بصفته عضو باالتحاد.
حيث افتتح السيد البزي جبران االجتماع حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بكلمة في الموضوع،
وبعدها تم االنتقال مباشرة إلى دراسة ومناقشة النقطة الفريدة المدرجة بجدول األعمال من طرف أعضاء
المكتب الحاضرين والتي اتخذ بشأنها القرار التالي:
فقد قرر الحاضرون باالجماع ودون تحفظ ،بعد قراءة متأنية للرسالة الجوابية التي قام بإعدادها السيد
محمد توفيق دادي في موضوع االتهامات التي وجهها وزير العدل للخبراء القضائيين بعرقلة القضاء،
المصادقة على الرسالة المذكورة وتوجيهها لوزير العدل قبل نشرها بالصحافة الوطنية.
وبعد االنتهاء من مناقشة النقطة أعاله ،واتخاد القرار بشأنها ،تم رفع الجلسة من طرف الرئيس اعالنا
عن انتهاء أشغال االجتماع على الساعة الرابعة والنصف عشية.
وبه تم تحرير المحضر في اليوم والساعة للرجوع إليه عند الحاجة.
عن رئيس االتحاد السيد البزي جبران وبإذن منه:
إمضاء الكاتب العام :محمد توفيق دادي

االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)
استدعاء لحضور اجتماع المكتب المسير
بتاريخ 2016/06/23
يتشرف السيد البزي جبران رئيس االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة أصالة عن
نفسه ونيابة عن المكتب المسير بدعوتكم إلى حضور أشغال االجتماع المقرر انعقاده ليومه الخميس 23

يونيو  2016على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى الكائن
بالرقم  320شارع الزرقطوني الدار البيضاء ،والمتعلق بالدراسة والمناقشة والمصادقة على النقط التالية
المدرجة بجدول أعمال االتحاد:
النقط المدرجة بجدول األعمال:
أوال :تقييم أولي ألشغال المكتب المسير لالتحاد منذ تفويت المهام إليه بتاريخ  2016/03/31واستئنافه
العمل الفعلي بتاريخ  2016/05/05إلى غايته.
ثانيا :استكمال مخطط عمل االتحاد لفترة انتدابه ،وذلك بتحديد األولويات والنقط الواجب اضافتها لبرنامج
أشغاله كما تم وضعها باجتماعي المكتب المسير بتاريخ  2016/05/05و  2016/05/19ليتسنى وضع
استراتيجية واضحة للعمل المتواصل ،واستقطاب الكفاءات القيمة من بين األعضاء لتشكيل اللجان التي
سيعهد إليها اعداد الدراسات المتعلقة بتلك المهام.
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير.
عن رئيس االتحاد السيد البزي جبران وبإذن منه:
إمضاء الكاتب العام :محمد توفيق دادي

االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)
محضر اجتماع المكتب المسير
بتاريخ 2016/06/23
 بناء على االستدعاءات الموجهة بواسطة البريد االلكتروني إلى كل أعضاء المكتب المسيرلالتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة ألجل حضور االجتماع المبرمج ليومه

الخميس  23يونيو  2016على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر هيئة المهندسين المعماريين
للمنطقة الوسطى الكائن بالرقم  320شارع الزرقطوني الدار البيضاء ،والمتعلق بالدراسة
والمناقشة والمصادقة على النقط التالية المدرجة بجدول أعمال االتحاد.
النقط المدرجة بجدول األعمال:
أوال :تقييم أولي ألشغال المكتب المسير لالتحاد منذ تفويت المهام إليه بتاريخ  2016/03/31واستئنافه
العمل الفعلي بتاريخ  2016/05/05إلى غايته.
ثانيا :استكمال مخطط عمل االتحاد لفترة انتدابه ،وذلك بتحديد األولويات والنقط الواجب اضافتها
لبرنامج أشغاله كما تم وضعها باجتماعي المكتب المسير بتاريخ  2016/05/05و 2016/05/19
ليتسنى وضع استراتيجية واضحة للعمل المتواصل ،واستقطاب الكفاءات القيمة من بين األعضاء لتشكيل
اللجان التي سيعهد إليها اعداد الدراسات المتعلقة بتلك المهام.
 بناء على انعقاد االجتماع المذكور بعين المكان في اليوم والساعة المحددين، بناء على حضور األعضاء اآلتي ذكرهم وتسجيل حضورهم بورقة الحضور وتوقيعهم عليهبتاريخه ،وهم على التوالي:
 .السيد البزي جبران ............................................... ،بصفته رئيس االتحاد.
 .السيد حسن المنجرة السعدي  ...............................بصفته رئيس شرفي لالتحاد.
 .السيد دادي محمد توفيق ..................................... ،بصفته الكاتب العام لالتحاد.
 .السيد خليل بن خضراء  .....................................بصفته نائب رئيس االتحاد.
 .السيد محمد تازي المزعلك  ....................................بصفته نائب الكاتب العام.
 .السيد عبد هللا ابن الشريف  ......................................بصفته عضو باالتحاد.
حيث افتتح السيد البزي جبران االجتماع حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بكلمة تطرق خاللها إلى
اخبار كافة الحاضرين ألشغال اجتماع المكتب بموضوع الرسالة الجوابية التي تم توجيهها لوزير العدل
وايداعها بمقر الوزارة بتاريخ  14يونيو  2016تحت عدد  ،4204تم تالها عرض لمختلف النقط
المدرجة بجدول األعمال ،حيث تم االنتقال مباشرة إلى دراستها ومناقشتها واتخاذ القرار التالي بشأنها:
أوال :بخصوص النقطة األولى المتعلقة بتقييم أولي ألشغال المكتب المسير لالتحاد منذ تفويت المهام إليه
بتاريخ  2016/03/31واستئنافه العمل الفعلي بتاريخ  2016/05/05إلى غايته.
فقد نوه بعض األعضاء المشاركين في االجتماع بالمجهودات القيمة التي يبدلها المكتب المسير ،فيما
اعتبرها البعض اآلخر غير كافية وال ترقى إلى المستوى المراد بلوغه.
وعليه أخذ الكلمة السيد الرئيس ليتوقف عند نقطة نظام ،ويوضح بالتالي للحاضرين أنه لم يسجل إلى
غايته مشاركتهم الفعالة في أشغال المكتب ،حيث يقتصر القيام بأعمال االتحاد عليه وعلى الكاتب العام.
ثانيا :بخصوص النقطة الثانية المتعلقة باستكمال مخطط عمل االتحاد لفترة انتدابه ،وذلك بتحديد
األولويات والنقط الواجب اضافتها لبرنامج أشغاله كما تم وضعها باجتماعي المكتب المسير بتاريخ
 2016/05/05و  2016/05/19ليتسنى وضع استراتيجية واضحة للعمل المتواصل ،واستقطاب
الكفاءات القيمة من بين األعضاء لتشكيل اللجان التي سيعهد إليها اعداد الدراسات المتعلقة بانجاز تلك
المهام.
وعليه أخذ الكلمة السيد التازي المزعلك ليطلب ادراج النقط التالية بجدول أشغال المكتب المسير
لالتحاد:
 )1تحديث موقع االتحاد على الويب.
 )2تكريم الفعاليات التي كان لها السبق في احداث أ.و.خ.م.م.
 )3كليف مكتب التنسيق بالقيام بمقارنة جداول الخبراء القضائيين لسنة  2016مع سابقتها ووضع الئحة

بأسماء الخبراء اللذين تم حدف أسمائهم من الجداول المعتمدة.
 )4اصالح آلة نسخ الصور بمكتب التنسيق.
 )5دراسة مسألة التأمين بالنسبة للخبراء القضائيين.
 )6االتصال برؤساء المحاكم والوكالء العامون لديها.
 )7البطاقات المهنية وشارة الخبير القضائي التي تعلق على السيارات.
تم أخذ الكلمة من بعده السيد حسن المنجرة السعدي ،حيث قام بالتعليق على االقتاراحات قبله بصفته
الرئيس األسبق لالتحاد ،فذكر بما يلي:
 )1أن االتحاد يتوفر على موقع على الويب ،يتم تعهده من قبل سيدة نسي تذكر اسمها ،ويكفي
االتصال بها لتحيين الموقع النذكور.
 )2وأنه يوافق على المبادرة الرامية إلى تكريم الفعاليات التي كان لها السبق في احداث أ.و.خ.م.م.
والقيام بزيارتهم حيث خص بالذكر السيد العكاري والمرخوم بن حميدة.
 )3وأنه سيتكلف بصفته القائم على مكتب التنسيق بوضع لوائح الخبراء اللذين تم حدف اسمائهم من
جداول الخبراء المعتمدة لسنة  ،2016حيث توصل في هذا الصدد من طرف الكاتب العام بنسخة
من الجريدة الرسمية عدد  6472مكرر بكل جداول الخبراء القضائيين بكافة انحاء المملكة.
 )4وأنه سيتكلف شخصيا بشراء آلة نسخ الصور الخاصة بمكتب التنسيق للخبراء القضائيين.
تم تقدم السيد حسن المنجرة السعدي بدوره بطلب ادراج النقط التالية بجدول أشغال المكتب المسير
خالل فترة انتدابه.
 )8التقطيع المتعلق بالمجالس الجهوية.
 )9تنظيم ندوات كل ستة أشهر.
 )10ربط االتصال وتنظيم ندوات مع االتحاد المغاربي للخبراء القضائيين.
تم أخذ الكلمة السيد الكاتب العام ليستكمل اإلجابة عن ما تبقى من النقط المقترحة من طرف السيد محمد
تازي المزعلك حيث أوضح ما يلي:
 )5أنه سبق وأن قام المكتب بتكليف السيد محمد برادة باعداد دراسة واقتراح في موضوع التأمين
الخاص بالخبراء القضائيين.
 )6وأن هنالك دراسة قائمة من طرف الرئيس والكاتب العام لتحديد الكيفية والصيغة التي سيتم
اعتمادها لربط االتصال مع كافة المحاكم بربوع المملكة من خالل رؤسائهم ووكالئهم العامون،
وأنه سيتم عرضعا على المكتب المسير للمصادقة عليها قبل مباشرة االجراءات بتنفيذها.
 )7وأنه سبق للمكتب المسير بخصوص البطاقات المهنية وشارة الخبير القضائي التي تعلق على
السيارات باصدار قراره في الموضوع خالل انعقاد أشغال المكتب بتاريخ .2016/05/19

تم أعطيت الكلمة للسيد خليل بن خضراء الذي طلب ادراج النقطة التالية بجدول أعمال االتحاد خالل
فترة انتدابة وهي:
 )11دراسة شمولية لتحديد االلتزامات المهنية للخبير القضائي.
وبعد االنتهاء من مناقشة النقط المقترحة أعاله ،واتخاد القرار باالجماع ودون تحفظ على إدراجها في
جدول أعمال االتحاد خالل فترة انتدابه بحسب اإلمكانيات المتوفرة لديه ،تم االتفاق على جعل يومه
الخميس  30يونيو  2016موعدا النعقاد االجتماع القادم للمكتب المسير ،بنفس المكان والساعة ،يتعلق
جدول أعماله بتنظيم اللجان التي سيعهد إليها القيام بدراسة النقط المدرجة بجدول أشغال االتحاد قبل
عرضها على المكتب المسير للنقاش والمصادقة.

وتم رفع الجلسة من طرف الرئيس اعالنا عن انتهاء أشغال االجتماع على الساعة الرابعة والنصف
عشية.
وبه تم تحرير المحضر في اليوم والساعة للرجوع إليه عند الحاجة.
عن رئيس االتحاد السيد البزي جبران وبإذن منه:
إمضاء الكاتب العام :محمد توفيق دادي

االتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة (ا.و.خ.م.م)
الدار البيضاء في  08نونبر 2016

شهادة بحسن السيرة والسلوك
للسيد محمد التازي لمزعلك
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