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  المملكة المغربية

 وزارة الداخلية 

      والية جهة فاس مكناس 

 : الورقة الحافظة             عمالة مكناس      

 جماعة مكناس      

 المديرية العامة للمصالح 

 مصلحة شؤون المجلس

                            والتواصلواإلعالم  

 :جلسة فريدة

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  113-14من القانون التنظيمي 37بناء على المادة 

( عقد مجلس جماعة  2015يوليوز  7) 1436رمضان 20الصادر في  1.1585رقم 

بقاعة  ،2021أكتوبر 25 االثنينيوم  منعقدة في جلسة فريدة استثنائية دورةمكناس 

جواد ، برئاسة السيد حمرية على الساعة العاشرة صباحا المؤتمرات بالقصر البلدي

عبد رئيس جماعة مكناس، وحضور ممثل السيد عامل عمالة مكناس السيد  بحاجي

 رئيس المنطقة الحضرية لحمرية.  هللا لحرش 

 61العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس :  -

 61ن مهامهم          : عدد األعضاء المزاولي -

 57:  ضاء الحاضرين                  عدد األع -                        

 

االسم الشخصي والعائلي  الصفة  ر.ت االسم الشخصي والعائلي الصفة  ر. ت  

 01 جواد بحاجي الرئيس 23 لطيفة القوادسي عضو
 02 العباس الومغاري النائب األول 24 محمد أشكود عضو

 03 سعيد لفقير النائب الثاني 25 عبد الصمد االدريسي عضو
 04 محمد بختاوي النائب الثالث 26 عالل عزيوني عضو
 05 أحمد لعبيدي النائب الرابع 27 أسماء خوجة عضو
 06 الحاج ساسيوي النائب الخامس 28 هدى بركات عضو
موالي عبد هللا عمري  عضو

 علوي
البوكيليمحمد  النائب السادس 29  07 

 08 رتيبة الراية النائبة السابعة  30 عبد الشافي عماري عضو
 09 لبنى طاهري النائب الثامنة  31 خديجة بلكاس عضو
 10 أمال بن يعيش النائبة التاسعة  32 أميمة خصال عضو

 11 الدريسية الطون النائبة العاشرة 33 زكرياء بقدير عضو
يعبد اإلله الدجال عضو  12 عدنان أبو العال نائب كاتب المجلس 34 

 13 هشام القائد عضو 35 فاطمة الغيوان عضو
 14 لحسن خربوش عضو 36 سعيدة الكومي عضو

 15 ابتسام زعرة عضو 37 جواد مهال عضو
 16 فريد بوحي عضو 38 يونس مالل عضو
وعض 39 المصطفى اللواتي عضو  17 الحفيظ الزعيمي 

 18 الحسن بوكدور عضو 40 مصطفى المبروكي عضو

 19 بشرى الزين عضو 41 عبد الغني وشعيب عضو

  2020 عبد الوهاب البقالي عضو 42 رجاء منيب عضو

 21 عبد هللا مشكور عضو 43 خالد مني عضو

 22 أمينة حداش عضو 44 حسنة وكاد عضو
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 45 أحمد هالل عضو 54 زكرياء صالحي عضو
لعروصيليلة  عضو 55 ادريس الطالبي  عضو  46 
 47 إسماعيل الهاللي عضو 56 سفيان لمسقي عضو

 48 مينة الحسني عضو 57 عبد الهادي حفيض  عضو
 49 محمد قدوري عضو 

 5050 كريمة بنسالم عضو

 51 عبد الهادي القندادي عضو
 52 جهان الصالحي عضو
 53 ربيع لحسيني عض

 

 04عدد األعضاء الغائبين بعذر وافق عليه المجلس : 

 : وهم السادة

 

 جواد الشامي.  - 4عبد هللا بووانو  3 –سميرة قصيور  –2رشيد أبو زيد   -1

 00:  عدد األعضاء الغائبين بدون عذر* 

 

 : وحضور بعض رؤساء وممثلي المصالح الخارجية وهم السادة

 الــصــفــة االســم الكــامــــل

 نادية لبيض  -

 عبد الرحمان ايت ونوكمار -

 عن قسم الجماعات المحلية بالعمالة

 عن المنطقة الحضرية لحمرية 

 : وحضور رؤساء األقسام والمصالح الداخلية بالجماعة وهم السادة

 

 الــصــفــة االســم الكــامــــل

 حمد نجيب م -

 سلمام بوزكري -

 ادريس بادي -

 اسماعيل النواري -

 حميد جرا -

 عزيز الضعيف -

 فاطمة كعواش    -

 رشيد بنموح  -

 سميرة بنعبد النبي - 

 حنان أجانا  - 

 إلهام كريمج  - 

 المدير العام للمصالح 

 اإلدارية ةرئيس قسم التعمير والشرط

 عن المديرية العامة للمصالح

 عن المديرية العامة للمصالح

 قسم الموارد المالية

 اضيةعن مصلحة الشؤون الري

 واإلعالم والتواصلشؤون المجلس رئيسة مصلحة 

 واإلعالم والتواصلعن مصلحة شؤون المجلس  

  واإلعالم والتواصلعن مصلحة شؤون المجلس 

  واإلعالم والتواصلعن مصلحة شؤون المجلس 

 واإلعالم والتواصلعن مصلحة شؤون المجلس  

 وقد تضمن جدول أعمال الدورة النقط التالية :
 عن أشغال الدورة السابقة .ملخص  -1

 تكوين لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة  .  -2

 لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه. انتخاب رئيس -3

 تكوين لجنة المرافق العمومية والخدمات.   -4

 لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبه .انتخاب رئيس  -5

 ية واالجتماعية والثقافية والرياضية.تكوين لجنة التنمية االقتصاد  -6
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لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية انتخاب رئيس  -7

 ونائبه.

 تكوين لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة .  -8

 . ونائبه انتخاب رئيس لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة -9

 لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن.تكوين  -10

 .انتخاب رئيس لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن ونائبه -11
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بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني افتتح السيد الرئيس الجلسة على الساعة 

الحادية عشرة صباحا . وأعطى الكلمة للسيد نائب كاتب  المجلس لقراءة ملخص 

 عن أشغال الدورة السابقة . 

 :  النقطة األولى

 ملخص عن أشغال الدورة السابقة . -1

 

 : ) نائب كاتب المجلس( السيد عدنان أبو العال

)  1436من رمضان 20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق  113-14( الصادر بتنفيذه القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7

منه، عقد مجلس جماعة مكناس دورة استثنائية  73بالجماعات والسيما المادة 

، بقاعة المؤتمرات بالقصر البلدي 2021أكتوبر 07في جلسة فريدة يوم الخميس 

حمرية على الساعة العاشرة صباحا، برئاسة السيد جواد بحاجي رئيس مجلس 

جماعة مكناس، وحضور ممثل السيد عامل عمالة مكناس السيد عبد هللا لحرش  

رئيس المنطقة الحضرية لحمرية ، وحضور رؤساء األقسام المصالح الداخلية 

 مثلي وسائل اإلعالم بمدينة مكناس.بالجماعة وكذا بعض م

 وقد تضمن جدول أعمال الدورة النقطة الوحيدة التالية:  

الدراسة والموافقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة مكناس للفترة  -

 .2027 -2021االنتدابية 

وبعد نقاش مستفيض، وافق المجلس باإلجماع على نظامه الداخلي بعد تضمينه 

 ت.لعدة تعديال

وبعد ذلك، تليت البرقية الموجهة للديوان الملكي، ورفع السيد الرئيس أشغال 

  الدورة االستثنائية لمجلس جماعة مكناس.

 

 : ) نائب كاتب المجلس( السيد عدنان أبو العال

 .هل يمكنني قراءة التعديالت التي تم تضمينها بمشروع النظام الداخلي     

 

 : ) رئيس المجلس ( السيد جواد بحاجي

 تفضل السيد عدنان لقراءة هذه التعديالت .      

 

 : ) نائب كاتب المجلس( السيد عدنان أبو العال

لمجلس جماعة مكناس  التعديالت التي تم تضمينها بمشروع النظام الداخلي

والتي تمت الموافقة عليها بإجماع السادة  2021/2027للفترة االنتدابية 

 07الحاضرين خالل أشغال الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ األعضاء 

 .2021أكتوبر
 

المنظم للجماعات  والسيما المادة  14/113تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي 

منه درس مجلس جماعة مكناس مشروع النظام الداخلي للمجلس للفترة  32

جماع  أعضائه وبعد مناقشة مستفيضة ، صادق بإ 2021/2027االنتدابية 

الحاضرين على نظامه الداخلي بعد تضمين التعديالت على المشروع 

 نستعرضها كما يلي :

 إضافة المدخل التقديمي . -1

 مجموعة من الفصول عرفت تعديال وهي كما يلي : -2
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 التعديل المصادق عليه  رقم المادة 

ملحقة القصر البلدي ) بمقر تحديد مكان عقد اجتماعات المجلس  07المادة 

 حمرية (

من  48بناءا على المادة )اإلحالة إلى المادة المعنية بالقانون التنظيمي  08المادة 

 المتعلق بالجماعات(. 113.14القانون التنظيمي 

تم تحديد تاريخ توجيه االستدعاءات لحضور دورات المجلس عشرة  10المادة 

من  35ة )المادة ( أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادي10)

( أيام على األقل قبل تاريخ 3( و ثالثة )113.14القانون التنظيمي 

، 113.14من القانون التنظيمي  37انعقاد الدورة االستثنائية )المادة 

 .(كما يمكن توجهيها بجميع الوسائل المتاحة

مع . ) 14/113تم إضافة اإلحالة إلى المواد المعنية بالقانون التنظيمي   12المادة 

من القانون التنظيمي  40-39-38األخذ بعين االعتبار المواد 

113.14). 

)تفعيال    14/113القانون التنظيمي من  46 تم إضافة اإلحالة إلى 13المادة 

 (.113.14من القانون التنظيمي  46للمادة 

تمت إضافة الجملة التالية التي تسمح ألحد نواب الرئيس اإلجابة على  14المادة 

عند غيابه أو بطلب من  أو أحد نوابهاألسئلة الكتابية المطروحة. ) 

 ترتيبهم.(حسب  الرئيس

انعقاد  عند بداية تمت إضافة الجملة التالية عند نهاية المادة : ) 19المادة 

 .(الدورة

بالجماعة ( وذلك للمشاركة في اجتماعات المكتب  عضوأو تم إضافة)  20المادة 

بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من الرئيس أو ثلث 

 أعضائه

تم حذف اإلشارة إلى تخصيص لجنة التعمير للمعارضة واالقتصار   34المادة 

باالشارة في هذه المادة  إلى تخصيص رآسة إحدى اللجن الدائمة 

المتعلق  14/113القانون التنظيمي ناء على وذلك بللمعارضة 

 بالجماعات.

لتكون رهن  المادية الوسائل ( لتضاف والموارد البشريةتم إضافة ) 40المادة 

  الدائمة . اللجانإشارة  

تكون المعارضة ممثلة فيها( وذلك لمشاركتها العضوية تم  إضافة )  44المادة 

 في لجان التقصي . 

معروضة على القضاء( عند وقائــع تكون تحديد إضافة )تم   45المادة 

 نهاية المادة.

إال بعد التداول والتقرير واالتفاق على توصياتها من قبل تم إضافة ) 66المادة 

 المجلس.( وذلك تحديدا لتاريخ النشر والتبليغ لعمل الهيئة االستشارية .

  14/113نظيمي من القانون الت 67تم اإلحالة إلى المادة  72المادة 

 تم حذف الفقرة األخيرة من هذه المادة .  77المادة 

بتشاور مع رؤساء الفرق المكونة للمجلس( وذلك ارتباطا تم إضافة ) 82المادة 

 بالمدة الزمنية المخصصة للمتدخلين .

تم إضافة ) ويتم نشره بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية ( عند  117المادة 

 نهاية المادة 
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وقد أصبح النظام الداخلي لمجلس جماعة مكناس قابال للتنفيذ وذلك بعد 

( أيام من تاريخ توصل عامل عمالة مكناس بالمقرر دون التعرض 8انصرام )

المتعلق  14/113التنظيمي من القانون  32عليه وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 

 بالجماعات  .

 
 

 : )عضو المجلس( اإلدريسيالسيد عبد الصمد  

 لدينا تدخل حول النقطة األولى.

 

 : )رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي

 ما تم تقديمه هو ملخص عن أشغال الدورة السابقة تفضل.

 

 :) عضو المجلس( اإلدريسيالسيد عبد الصمد 

شكرا السيد الرئيس، في تقديري قبل الحديث عن النظام الداخلي والجدول الذي 

قرأه السيد العضو مشكورا، أريد أن أبدي مالحظات حول االستدعاء الذي ورد 

علينا بمناسبة انعقاد هذه الدورة االستثنائية فأوال هذه ثاني دورة نعقدها بعد جلسة 

ثانية يتم استدعاؤنا بناء على طلب السيد انتخاب الرئيس وستالحظون أنه للمرة ال

العامل مشكورا راسلكم لعقد هذه الدورة االستثنائية النتخاب اللجن واستكمال 

، ونحن نتصور أن هذه النقطة كانت تقتضي مبادرة منكم ومن  هيكلة المجلس

مكتبكم ، إال إذا كانت مراسلة السيد العامل ستحل مشكل األجل المحدد في عشرة 

 للدورة العادية أو االستثنائية بقرار من الرئيس .أيام 

اليوم نعقد دورة استثنائية بقرار من السيد العامل أجل عقدها هو عشرة أيام ابتداء 

من مراسلة السيد العامل وثالثة أيام الستدعاء األعضاء. وهذه الثالثة أيام لم 

تثنائية من تاريخ تحترم، والقانون ينص على ثالثة أيام كاملة للحضور لدورة اس

 االستدعاء.

لدي مالحظة أخرى سبق أن نبهت إليها في الدورة السالفة وسأداوم على التذكير 

بها إلى أن يتم معالجتها. فكما هو واضح على الشاشة تحيلنا على الدورة 

ولكن بالرجوع لالستدعاء  صحيح.هذا  37-26-25االستثنائية استنادا للمادة 

فالمادة  بالموضوع.التي ال عالقة لها  42-35-37على المادة الموجه إلينا يحيلنا 

فتحيل على الدورات العادية . ونحن اليوم في دورة  35المادة  أماصحيحة .  37

تتحدث عن الدورات العادية .  42استثنائية بطلب من السيد العامل ، أيضا المادة 

ولذلك  42و-35. وليس المواد  37-26-25هذا االستدعاء كان يجب أن يتضمن 

 فالمفروض أن تكون اإلحالة على المواد الصحيحة من القانون التنظيمي . 

وفيما يتعلق بالنظام الداخلي ليس من المفروض أن نقرأه بمحضر ولكن ان من 

األجدر أن نتسلم نسخة من النظام  الداخلي في بداية الدورة لالطالع على ما تم 

 ياغة المواد. تعديله وعلى كيفية ص

 

 : )رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي

فعال فقد وردت علينا .  المالحظات  علىاالدريسي  شكرا السيد عبد الصمد 

مراسلة السيد العامل وقد احترمت األجل . إال أن هذا األسبوع عرف عطلة 

جاهزية مجموعة من  استعداد بمناسبة المولد النبوي ، كما أخذنا بعين االعتبار



 

7 

األعضاء الذين تم للتواصل معهم. وبالنسبة لالحاالت فأوال أود أن أشكر السيد 

الطاقم الذي يعمل معه لتهيئ هذا الملف . وهذه المالحظات سنأخذها بعين 

 االعتبار.  

إن لم تكن هناك مالحظات أخرى سنمر للنقطة الثانية تكوين اللجن فبعد مصادقة 

 2027-2021خلي للفترة االنتدابية مجلس جماعة مكناس على النظام الدا

ودخوله حيز التنفيذ ، وفي إطار استكمال المجلس الموقر ألجهزته المساعدة 

وذلك بإحداث اللجن  الدائمة للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجن ونوابهم وبناء 

المتعلق بالجماعات  14/113من القانون التنظيمي  27و26-25على المواد 

من القانون الذي يحدد عدد وتسمية وفرض تشكيل كيفية  34و27وكذلك المواد 

. وعمال بمراسلة السيد  14/113من القانون التنظيمي  37اللجن واستنادا للمادة 

يعقد المجلس هذه  2021أكتوبر 14بتاريخ  18475عامل عمالة مكناس عدد 

عمال تهم الدورة االستثنائية ألجل التداول بشأن النقط التالية الموجودة بجدول األ

 .عشر نقاط بدءا بتكوين لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

اللجان الدائمة للمجلس  جميع وسوف أقترح عليكم أن نبدأ بالنقط المتعلقة بتكوين

 وبعدها ننتقل النتخاب رؤساء اللجن ونوابهم :
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 : الثانيةالنقطة 

 .  والشؤون المالية والبرمجة تكوين لجنة الميزانية -2

 

 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي

 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة  .نمر لدراسة النقطة المتعلقة بتكوين لجنة       

مع جميع األحزاب والفرق إلمدادنا باألسماء المقترحة  فقد كان لدينا اتصاالت

. فأشكرهم على حسن  التمثيليات في هذه اللجنباإلضافة إلى توفر التوازن في 
التجاوب وتسهيل عملية تكوين اللجن لتكون سلسة هذا اليوم. فقبل أن أعرض 

أحيل إلى نقاش سالف بالدورة السابقة يتعلق باللجنة التي  االقتراحات.عليكم 
ألنه لم يحصل اتفاق بشأنه. ختصاص لى فريق المعارضة ، فلم نحدد االإستؤول 

التي ستخصص رئاستها إلى إذا سمحتم قبل تحديد اللجن نحدد اللجنة و
 113.14من القانون التنظيمي  27وذلك تنزيال لمقتضيات المادة  المعارضة 

. نحن كأغلبية اتفقنا على أساس اإلبقاء على نفس اللجنة المتعلق بالجماعات 
يخية وسياسة الموجودة بالمجلس السابق ونقصد لجنة التعمير والمآثر التار

المدينة. ونطلب من المجلس الموقر أن يمدنا باقتراحات أخرى فيما يخص اللجنة 
 التي ستؤول إلى فريق المعارضة والنقاش مفتوح . 

 
 :المناقشة

 
 : )عضو المجلس( السيد عبد الصمد اإلدريسي

على هذا الوضوح فقد صرحتم أنكم اتفقتم خارج المجلس فنشكركم  أشكركأوال 
ا الوضوح . نحن نتساءل عن المعايير التي اعتمدتم عليها كأغلبية إلسناد على هذ

  المعارضة.لجنة التعمير إلى فريق 
 

 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي

 ليست هناك معايير محددة وكان اقتراحا من أجل المناقشة . واألهم هو االتفاق.
 

 : ) نائب كاتب المجلس( السيد عدنان أبو العال

 منه  " 27ينص في المادة  المتعلق بالجماعات 14/113فالقانون التنظيمي 

الداخلي يخصص رئاسة إحدى اللجن الدائمة للمعارضة ، ويحدد النظام "
للمجلس كيفية ممارسة هذا الحق " ومعلوم ان النظام الداخلي يحدده المكتب 

   ويتوفر على جميع الصالحيات . 
 

 : ) النائب األول للرئيس( السيد العباس الومغاري
شكرا السيد الرئيس . تدخلك السيد عبد الصمد منطقي لكنه لم يعد مطروحا. 
السيد الرئيس قدم اقتراحا للمجلس ، والمجلس هو سيد نفسه وهو الذي سيقرر 
اآلن في اللجنة التي ستخصص للمعارضة . والنقاش مفتوح وليست األغلبية من 

 المكتب ، فاالقتراح مفتوح.  ستقرر وليس الرئيس ، وليس
 

 : )عضو المجلس(  السيد عبد الصمد اإلدريسي
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وبكل وضوح  ،والفصول أنا أضبط بها منك  . ال أريد جوابا منك السيد عدنان
 ال أقبل اإلجابة من أحد والرئيس وحده من يملك الصالحية لإلجابة على أسئلتي.

ة الثانية، بكل احترام كنت أتمنى أن نحظى بتعليل إلسناد لجنة التعمير النقط
للمعارضة. فإذا كانت قراراتكم بدون تعليل فستبدؤون أول قرار كأغلبية بدون 

هذه  تقدموا تعليال حول تخصيصألن المفروض أن  يعد إشكاال ،معايير فهذا 
طي . وسأعلل لماذا اللجنة للمعارضة فالقانون ينص على " تمنح " بمعنى تع

ما فيه ليجب أال تسند هذه اللجنة للمعارضة في تقديري أن اي قرار يجب تعليله 
من القضايا  اونعلم أن لجنة التعمير لجنة مهمة وتناقش عدد ،مصلحة المدينة 

. وانتم تعلمون أن المدينة مقبلة على  المهمة وعدد من المشاريع والقرارات
تمت المصادقة عليه . والذي يضم مجموعة مهمة من  يتتطبيق تصميم التهيئة ال

المستجدات في كل ما يتعلق بنزع الملكية ، فتح المسالك الطرقية ، وكل ما 
كنا  ،مشروع ملكي كبير واشك التنفيذ  نحن اآلن أماميتعلق بالمآثر التاريخية . 

 ،لمعارضةألنها لجنة مهمة فقد أسندناها لفريق ا ،التعليلنتمنى أن يكون هذا هو 
كان من  ،بهذه المهمة يستطيع القيامولكن في المقابل أليس في فريق األغلبية من 

األجدر أن تكونوا حريصين على هذه اللجنة التي من خاللها تمارس سياسة 
المجلس في مجال التعمير في مجال فتح المسالك الطرقية والمآثر التاريخية 

ال تمنح لجنة المالية للمعارضة فهي ال تقل لماذا  ،والتي من خاللها سيتم تنزيلها 
أهمية عن لجنة التعمير. وفي تقديرنا السيد الرئيس لم ال وقد قامت بها مجالس 

طار الشفافية . وفي تقديرنا البداية بهذه الطريقة السيد إأخرى وجهات أخرى في 
   بداية خاطئة . وشكرا.   تعد الرئيس

 
 ب األول للرئيس(: ) النائ السيد العباس الومغاري

انطالقتكم السيد عبد الصمد كانت خاطئة . أوال فالمادة واضحة وتنص على " 
 اتخصص " ومن الذي يخصص هو المجلس ونكرر المجلس وليس شخص

.ثانيا نحن لم نمنح لجنة في هذا التخصيص سيقرر. واآلن المجلس هو من اآخر
إلى  ةشارباإلفقد تم التعديل   للمجلس الداخليالنظام  وحسبالتعمير للمعارضة 

إذن ليس أنا من  ،اقترحتم لجنة المالية  لقد ،وجوب عرضها داخل المجلس 
سيقرر أو الرئيس ولكن ستعرض على المجلس ديمقراطيا ليثبت موافقته أو 
يرفضها. وبإمكاننا اقتراح أكثر من لجنة واحدة فالرئيس اقترح التعمير وأنتم 

وهنا أسألكم ما هو المعيار  ،وري أقترح االقتصاد اقترحتم المالية وأنا بد
أضف إلى ذلك أن اللجن كلها مهمة وال تقل واحدة عن  ؟الماليةالختياركم لجنة 

على المدينة وقضاياها . واآلن هناك اقتراحان األخرى ألنها تصب اهتمامها 
حول اللجنة التي ستمنح للمعارضة التعمير والمالية وينبغي أن تعرض على 

 لتصويت .ا
 

 : ) عضو المجلس( لقائداالسيد هشام 
، األخوات  المحلية بسم هللا الرحمان الرحيم ، السيد الرئيس ، السيد ممثل السلطة

واإلخوة األعضاء ، الحضور الكريم كل بصفته واسمه . في إطار التفاعل مع 
ي النقاش أود أن أطرح سؤاال على الصديق واألخ عبد الصمد اإلدريسي وليس ف

هل هو يتحدث باسم  معهوإنما في إطار التفاعل على تدخله ،  إطار الجواب
وهل السيد عبد الصمد  ،أحزابن المعارضة تتشكل من عدة أل ؟المعارضة 

باسم المعارضة وأنتم السيد الرئيس تتحدثون  الرسمي اإلدريسي هو اليوم الناطق
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األمور بسالسة في المجلس السابق باسم األغلبية . ففي اعتقادي وكما كانت تمر 
أن فرق المعارضة تجتمع وتقترح اللجنة وتقترح األعضاء الممثلين في هذه 

هذه مسألة أسهل وأحسن من الدخول في مناقشات تتخللها وجهات واللجنة كذلك. 
ني في المعارضة هل هم متفقين على وبالتالي أوجه السؤال إلخوا مختلفة.نظر 

لمجلس سيد نفسه يصوت على اللجنة التي يضعها رهن إشارة هذه اللجنة أوال وا
 فريق المعارضة. وشكرا . 

 
 : ) النائب الثاني للرئيس( السيد سعيد لفقير

السيد الرئيس، السيد الباشا، األخوات واإلخوان . أود اإلشارة إلى نقطة في إطار 
 وفي إطار القانون هذا ال يعني للمعارضة،النقاش حول اللجنة التي ستخصص 

أن األغلبية غير حاضرة في هذه اللجنة ففي جميع اللجن ستكون األغلبية ممثلة 
وستتبع أوراشها وتطرح مقترحاتها . كما أن المعارضة ستكون ممثلة في لجن 

مسألة تنظيمية تسييرية وتدخل في إطار  وهذهأخرى يترأسها فريق المعارضة. 
تدبير وليس في إطار التخلي عن مسؤولياتنا واختصاصاتنا إشراك التسيير وال

داخل تلك اللجنة . وفي أي لجنة منحت للمعارضة سنثبت حضورنا ونطرح 
اقتراحاتنا كمكتب مسير ألن عمل جميع اللجن يهمنا وسنبذل قصارى جهدنا 

 وينولتمكين كل اللجن من االشتغال بأريحية فجميع اإلخوة واألخوات مدع
لمشاركة في جميع اللجن وإن لم يكونوا أعضاء بها وذلك بصفة للحضور وا

     . وشكرا. استشارية
 

 : )عضو المجلس( السيد عبد الوهاب البقالي
شكرا السيد الرئيس ، أظن أن مالحظة السيد عبد الصمد اإلدريسي وجيهة 

مع  فالمجلس تداولي وال نعدم حرية التعبير بصوت مرتفع . إال أنني أختلف
 ؟فعال المعارضة غير منسجمة. ولكن هل األغلبية منسجمة  نقطة.وان في اإلخ

هذه من البديهيات وال يمكن وفاألغلبية أغلبيات والمعارضة معارضات . 
الحديث عن فرز سياسي ونكون تحالفات بناء على توجهات سياسية برنامجية أو 
توجهات فكرية إيديولوجية . اليوم يوجد فقط اتفاقات حسب الوضع السياسي ، 
أنا مع منطق الديمقراطية الذي أشار إليه السيد العباس الومغاري ربما هي 

تصبح سيدة المجلس . غذا قد تتفكك هذه  ليست لصالحي كشخص ولكنها
األغلبية وتصبح أغلبيات ، ولكن في نفس الوقت ال ننفي أن لجنة التعمير لجنة 

اختالالت جوهرية ناجمة عن مهمة جدا ألن كل ساكنة مكناس تتحدث عن 
 ،دون خبرة بتراكمات نتيجة سوء التدبير أو عن عدم معرفة تدبير ملفات سابقة 

وكذلك لجنة التنمية الثقافية أيضا مهمة . األساس الذي  ،ة مهمةلجنة الميزاني
أريد أن أبلغه للسيد عبد الصمد االدريسي أن المعارضة واألغلبية ينبغي أن 
تتواجد في جميع اللجن . فوجهات النظر المختلفة وفرز الخالصات ينبثق من 

نظرة تفاعلية مع  ههذداخل اللجن وبالتالي نسهل العملية في المجالس التداولية . 
 األخ عبد الصمد واألخ هشام فالمعارضة معارضات واألغلبية كذلك.. 

 
 : )عضو المجلس( السيد عبد الصمد االدريسي

التعمير لجنة غير مهمة. اليوم تحدثت أساسا باسم الفريق الذي  لجنة  لم أقل أن
. لكن شتراكيةوالتقدم واالأنتمي إليه ، ويتفق معنا إخوان فريق الحركة الشعبية 

السؤال الذي طرحه علي الصديق هشام مشكورا مهم وسأتحدث فيه فيما بعد. 
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غير معقولة من طرفكم السيد الرئيس في اتجاه  اإلجراءاتألنه تم اتخاذ بعض 
. ولذلك األخ هشام استبق الحدث ونحن في علمنا ما تم التدخل في المعارضة 

لذلك نحن  ،للمعارضةتي ستمنح باألمس من عشاء والتداول حول اللجنة ال
بيننا كمعارضة  للتواصلنرغب في معرفة الفرق المعارضة. ونحتاج ساعة 

واألستاذ عبد الوهاب البقالي ذكر أننا  المعارضة.لنرى فعال من هم الفرق 
نحتاج وقتا لمعرفة الفرق المنتمية للمعارضة ونتداول أيضا  ،معارضات ال بأس 

    بشأن اللجنة . وشكرا.
 

 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي

حول تخصيص رئاسة لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة سنمر للتصويت : 
 .أو لجنة المالية والشؤون المالية والبرمجة المدينة والبيئة 

 
 : ) عضو المجلس( السيد زكرياء بقدير

، السيدات والسادة أعضاء  عمالة مكناس شكرا السيد الرئيس، السيد ممثل عامل 
المجلس، السادة ممثلي االعالم ، أطر الجماعة . صباح الخير للجميع ، بدورنا 
كفريق األصالة والمعاصرة كان ال بد لنا من وجهة نظر في هذا النقاش . ننطلق 
أوال من اعتبار جميع اللجن في المجلس ذات أهمية واحدة . وقد ساد العرف في 

الدائمة ذات أهمية واحدة . وبالنسبة لنا هذا نقاش ثانوي. اليوم المجلس أن اللجن 
المتعلق  14/113يجب أن نناقشه هو ما يتضمنه القانون التنظيمي  ما

الذي ينص على وجوب أن تسند لجنة من اللجن الدائمة للمعارضة. بالجماعات 
ن ونقاشي اليوم هو متوجه للمعارضة أكثر ما هو متوجه لألغلبية . فكان م

اليوم أتحدث باسمي  ،المفترض قد عقد جلسات لالتفاق حول اللجنة المرغوبة 
وباسم فريقي فقط وليس باسم أي شخص آخر ، فالهدف هو مصلحة مدينة 
مكناس وبناء مسار للتعاون داخل المدينة من خالل تقويم ما يمكن تقويمه ودعم 

ا نرغب في لجنة ما يمكن دعمه في إطار منطق معارضة بناء وسليم . إذا كن
معنية ينبغي أن نرافع من أجلها . وبالتالي ألتمس واطلب وربما قد يكون ملتمسا 
غير منطقيا وغير قابل للتنزيل هو أننا حسب قانون التداول نأخذ حيزا زمنيا من 
أجل المناقشة داخل فرق المعارضة واختيار اللجنة المناسبة واختيار ممثل 

والمنطق السليم يقتضي أن تكون  شخص،ى أي عل أردالمعارضة. اليوم لن 
هناك معارضة متراصة كما هو الشأن بالنسبة لألغلبية ليس بمنطق سياسي 

واليوم  ،ولكن بمنطق مصلحة المدينة وليس بمنطق المزايدات داخل المعارضة
الرجاء الموجه لإلخوان هو منطق التشاور ومنطق النقاش والتراضي ومصلحة 

اليوم كلنا  ،وأال نكرس لضفتين متنافرتين ومتناحرتين ألولى المدينة بالدرجة ا
اءت األقدار والسياقات السياسية شمجلس يمثل ساكنة مدينة مكناس و هذا  داخل

ولكن يجب أن  ،أن هذه المجموعة في األغلبية وهذه المجموعة في المعارضة 
ونحن  ندافع على المكناسيين بشكل جماعي . لهذا اعتقد أن رسائلي وصلت.

يناقش معنا أحد ولم يقترح علينا أحد أي شيء  والمعاصرة لمصالة كفريق األ
داخل المعارضة . فاليوم يجب بناء هذا المسار وبالتالي إن لم يتم بناؤه اليوم 
فسنكون كما قال السيد عبد الوهاب البقالي داخل المعارضة معارضات وآنذاك 

ناسي سنضعها في الدرجة الثانية . ربما مصلحة المدينة ومصلحة المواطن المك
لذلك ألتمس من الرئيس والمجلس جلوس المعارضة من أجل التوافق واقتراح 
اللجنة وممثلها وإال ستحسم فينا األغلبية مع احترامنا لألغلبية إخواننا وأصدقاؤنا 
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. ونؤكد على ما ذكرناه في الدورة األولى سنكون معارضة بناءة والموقف الذي 
ا أن نكون مع األغلبية سنكون ولن نخجل من ذلك . أتمنى أن نكرس يقتضي من

لمنطق ديمقراطي وجميل. شاءت السيقات السياسية أن نكون في هذا الموقف 
مصلحة المدينة بشرف وهذا موقف  علىوسنظل مواطنين مكناسيين وسندافع 

 من األصالة والمعاصرة . وشكرا .
 

 : ) عضوة المجلس( السيدة جيهان الصالحي
تحية لممثل السلطة المحلية ، السيد الرئيس ، السيدات والسادة أعضاء المجلس، 

فيه احترام  نأول نقطة ينبغي أن تتطرق إليها السيد الرئيس هي احترام الوقت أل
الدورة . وعودا على الموضوع  افتتاحلآلخرين. ال يعقل ساعة من التأخر عن 

يضمن لنا في المجلس العمل التشاركي ألنك رئيس فأنتم السيد الرئيس من 
 حزابوقد ذكرت أنك اتصلت بجميع األ ،المعارضة كما انك رئيس األغلبية 

. وحضورنا اليوم بناء  كفريق لم يتم التواصل معه في هذا اإلطار. للتنسيق معها
اليوم نطالب بالعمل ، فقط لحضور أشغال هذه الدورة على الدعوة التي تسلمناها

يتمتع فيه الجميع باالحترام وتسوده الثقة من أجل استمرارية العمل وسط مناخ 
بالمجلس. بالنسبة إلينا كفريق فجميع اللجان مهمة وليست هناك لجنة أهم من 
األخرى ولكن ال بد من التداول فيها دون إقصاء فريق أو ذلك. ألن أهم شيء 

ضة لضمان الصالح العام هو العمل سواء تواجدنا داخل األغلبية أو المعار
ننسى أنه كما ان هناك فئة صوتت على  يجب أن اللساكنة مدينة مكناس ، و

األغلبية فهناك فئة صوتت على المعارضة لترفع صوتها ولتضمن نقاشا حيا 
تطور  ألن " ال "داخل المشهد السياسي ولتعبر عن " ال" وليس دائما " نعم" " 

  النقاش . وشكرا.
 

 : ) النائب الخامس للرئيس( ساسيويالسيد الحاج 
األخوات واإلخوة األعضاء ، ،طة لشكرا السيد الرئيس، السيد ممثل الس

الحضور الكريم كل بصفته ولقبه . حقيقة اليوم أنا سعيد جدا ومرتاح جدا لهذا 
النقاش الذي يدور اليوم ألنه يدل على أن المجلس حي رغم االختالف في 

هناك بشرى خير لوجود عناصر تساهم في النقاش داخل  ولكن الحمد هلل ،اآلراء
حاول تغيرة على أوضاع المدينة  المجلس فهذا يدل على أن هناك نفس ، هناك

بمدينة مكناس وهذا هو هدفنا الذي من أجله صوتت ساكنة  اإلقالعالمساهمة في 
اإلخوان بحرارة بغض النظر عن  أيديمدينة مكناس. وما علي إال أن أشد على 

مرة أخرى ينبغي أن يثمر هذا النقاش دون أن  ،الموقع السياسي وكيفما كان
 ،المدينةكل من موقعه يفكر في مصلحة  ،نتضايق فال بأس من اختالف اآلراء 

 أشيركما لبنة للنقاش الجدي في إطار الحوار الذي يسود  ونؤسس اليوم نضع
، ألن القانون  للمجلس داخلياللنظام لإال أن نخضع  ناإلى نقطة ثانية ال يمكن

التنظيمي ينص على عرض اللجن . وليس لدينا آليات أخرى لنحتكم إليها . ومن 
المعارضة . وفي كالمي  ترأسها المفروض تحديد لجن األغلبية وتحديد لجنة

أتوجه تفاعال مع أصدقائي وزمالئي األعزاء. اليوم نحاول تطبيق ضوابط 
 ظام الداخلي والرئيس هو المخول له بذلك. وشكرا.الن
 
 

 : )عضوة المجلس( السيدة ليلة لعروصي
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بسم هللا الرحمان الرحيم ، السيد الرئيس ، السيد الباشا ، األخوات واإلخوة 
 التقدم واالشتراكية  األعضاء . أريد التعقيب على ما تفضل به األخ أن حزب

 م .مع المعارضة فنؤكد أننا لسنا معه
 

 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي
بناءة . شكرا على هذا التوضيح . أشكر جميع اإلخوة على تدخالتهم  التي كانت 

وما يهمنا أساسا هو االحتكام للديمقراطية . واقتراحنا يبقى اقتراحا وليس قرارا 
 ها رئاسة إحدا . والمجلس سيد نفسه ، أمامنا اآلن لجنتين تم اقتراحهما لتمنح

المتعلق  113-14من القانون التنظيمي  27بناء على المادة  للمعارضة

الميزانية والشؤون المالية والبرمجة   هي لجنة . اللجنة األولى بالجماعات 

 لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة .  هي والثانية
إلى فريق  والبرمجةالميزانية والشؤون المالية أن تؤول لجنة من مع مقترح 

المعارضة أن يرفع يده . وأطلب من السيد كاتب المجلس أن يضبط عملية 

 التصويت . 

 

 : )عضو المجلس( السيد عبد الصمد االدريسي

 من المفروض أن نصوت أوال على مقترح الرئيس وهو السائد في الفرق .

 

 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي
لجنة التعمير والمآثر  رئاسة أطلب من  يقترح أن تؤولال بأس مرحبا . إذن فأنا 

 التاريخية وسياسة المدينة للمعارضة . 
 

 : ) نائب كاتب المجلس( السيد عدنان ابو العال
صوت يقترح أن تؤول لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة  42

 للمعارضة . 
 

 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي
 الميزانية والشؤون المالية والبرمجةنمر للجنة الثانية من يقترح أن تؤول لجنة 

 إلى فريق المعارضة أن يرفع يده .

 

 : ) نائب كاتب المجلس( السيد عدنان ابو العال

 أصوات. 3

 
 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي

وهي لجنة  تمنح للمعارضةسعلى إثر عملية التصويت حسمت مسألة اللجنة التي 
. وبالنسبة للممتنعين عن التصويت .  والمآثر التاريخية وسياسة المدينة  التعمير

 من يمتنع عن التصويت ؟ 
 
 : ) نائب كاتب المجلس( السيد عدنان ابو العال 
 أعضاء ممتنعين عن التصويت . 5

 
 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي
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 : التاليةبالنسبة للنقط المدرجة بجدول األعمال 

 تكوين لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة  .    : ةــــالنقطة الثاني

 تكوين لجنة المرافق العمومية والخدمات.  : النقطة الرابعة

تكوين لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  : النقطة السادسة

 والرياضية.

 تكوين لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة. : النقطة الثامنة

 تكوين لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن.:  النقطة العاشرة

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  25 المادةبناء على 

ر التشاوو إعداد النسب من النظام الداخلي للمجلس، وبعد 27وبناء على المادة 

على أنظار المجلس أعرض ، واالتفاق مع مختلف األحزاب المكونة للمجلس

المقترحة، وبعد عرضها يمكن للسيدات والسادة  تشكيلة اللجان الدائمة الموقر

 أعضاء المجلس التبادل وذلك بعد اتفاق بينهم لعضوية إحدى هذه اللجن.

 

 والبرمجة. زانية والشؤون الماليةتكوين لجنة المي النقطة الثانية :

 

 : لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

 
 االنتماء السياسي االسم الشخصي والعائلي

 حزب االتحاد الدستوري أمينة حداش

 حزب االستقالل موالي عبد هللا عمري علوي

 حزب االتحاد الدستوري الحاج ساسيوي

 حزب االتحاد الدستوري فريد بوحي

 العدالة والتنميةحزب  عبد هللا بووانو

 حزب العدالة والتنمية عالل عزيوني

 حزب االستقالل محمد البوكيلي

 حزب األصالة والمعاصرة جواد الشامي

 حزب الحركة الشعبية يونس مالل

 الحزب االشتراكي الموحد عبد الوهاب البقالي

 حزب البيئة والتنمية المستدامة المصطفى اللواتي

 جبهة القوى الديمقراطيةحزب  مصطفى المبروكي

 حزب االنصاف العالعدنان أبو 

 حزب التجمع الوطني لألحرار محمد بختاوي

 حزب التجمع الوطني لألحرار هشام القائد

      

بعد عرض التشكيلة المقترحة لهذه اللجنة، وبناء على فتح السيد مالحظة : 

لعضوية هذه اللجان،  الرئيس باب التبادل بين السيدات والسادة أعضاء المجلس

وبعد اتفاق بينهم أسفرت هذه العملية على التغييرات التالية لعضوية لجنة 

 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

  لجنة المرافق العمومية عن حزب العدالة والتنمية من  محمد أشكودانتقال السيد

 .لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجةإلى  والخدمات
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  لجنة الميزانية عن حزب العدالة والتنمية من  عالل العزيونيانتقال السيد

 .  لجنة المرافق العمومية والخدمات إلى والشؤون المالية والبرمجة

  لجنة المرافق العمومية   من عن حزب االستقالل خديجة بلكاسانتقال السيدة

 .لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجةإلى  والخدمات

  لجنة من عن حزب االستقالل   موالي عبد هللا عمري علويانتقال السيد

 .لجنة المرافق العمومية والخدماتإلى  الميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 بعد ذلك طرح السيد الرئيس هذه النقطة للتصويت

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف الرئيس*
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 المملكة المغربية   
   وزارة الداخلية           

 والية جهة فاس مكناس      

 01مقرر رقـــــــــــم :                          عمالة مكناس                                                

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                            

        منعقدة  استثنائيةدورة         المديرية العامة للمصالح                                                   

 2021 أكتوبر 25بتاريخ                                                        مصلحة شؤون المجلس      

 واإلعالم والتواصل      

 

 : الثانيةالنقطة 

 .  تكوين لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة -2

 
االثنين  المنعقدة يوم االستثنائيةإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة 

-14رقم  القانون التنظيميمن  37جلسة فريدة، بناء على المادة في   2021 أكتوبر25

الصادر في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالجماعات 113

  (.2015يوليوز  07) 1436رمضان  20

الصادر  .المتعلق بالجماعات 113-14رقم  القانون التنظيميمن  25وبناء على المادة 

يوليوز  07) 1436رمضان  20الصادر في  1.15.85بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

2015.) 

 تكوين لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة  .بللنقطة المتعلقة  عرض المجلس وبعد 
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 55  :أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 55  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 55عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

الحاج  - أحمد لعبيدي - محمد بختاوي - سعيد لفقير - لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

 الدريسية الطون - أمال بن يعيش - لبنى طاهري - رتيبة الراية - محمد البوكيلي - ساسيوي
الحفيظ  - فريد بوحي - ابتسام زعرة - لحسن خربوش - هشام القائد - عدنان أبو العال -

محمد  - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - عبد هللا مشكور - الحسن بوكدور - الزعيمي

موالي عبد هللا عمري  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - أشكود

عبد اإلله  -زكرياء بقدير - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عبد الشافي عماري - علوي

 - بشرى الزين  - يونس مالل – جواد مهال - سعيدة الكومي – فاطمة الغيوان - يالدجال
ليلة  - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - عبد الغني وشعيب - عبد الوهاب البقالي

 - المصطفى اللواتي – حمد قدوريم - مينة الحسني   - إسماعيل الهاللي - لعروصي

ربيع  -جهان الصالحي  -عبد الهادي القندادي  - كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي

 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي -إدريس لطالبي  - زكرياء صالحي - لحسيني

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

االستثنائية المنعقدة يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة 

تكوين على ، بإجماع أعضائه الحاضرين  فريدة ةجلس في 2021 أكتوبر 25بتاريخ 

 والتي تشكلت كما يلي :لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة  
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 االنتماء السياسي االسم الشخصي والعائلي

 حزب االتحاد الدستوري أمينة حداش

 حزب االستقالل خديجة بلكاس

 حزب االتحاد الدستوري الحاج ساسيوي

 حزب االتحاد الدستوري فريد بوحي

 حزب العدالة والتنمية عبد هللا بووانو

 حزب العدالة والتنمية محمد أشكود

 حزب االستقالل محمد البوكيلي

 حزب األصالة والمعاصرة جواد الشامي

 حزب الحركة الشعبية مالل يونس

 الحزب االشتراكي الموحد عبد الوهاب البقالي

 حزب البيئة والتنمية المستدامة المصطفى اللواتي

 حزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى المبروكي

 حزب االنصاف العالعدنان أبو 

 حزب التجمع الوطني لألحرار محمد بختاوي

 لألحرار حزب التجمع الوطني هشام القائد

    كــــــاتب  المجلس نائب                                                  رئيس المجلس     

 عدنان أبو العال إمضاء:                                          جواد بحاجيد.إمضاء :
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 تكوين لجنة المرافق العمومية والخدمات.  النقطة الرابعة :

 

 .لجنة المرافق العمومية والخدمات 

 
 االنتماء السياسي االسم الشخصي والعائلي

 حزب الحركة الشعبية جواد مهال

 حزب التجمع الوطني لألحرار ابتسام زعرة

 حزب االتحاد الدستوري العباس الومغاري

 حزب النهضة والفضيلة عبد الهادي حفيض

 حزب الحركة االجتماعية منى الحسني

 حزب العدالة والتنمية محمد أشكود 

 حزب االستقالل خديجة بلكاس

 حزب البيئة والتنمية المستدامة الدريسية الطون

 حزب التقدم واالشتراكية ليلى لعروصي

 حزب االصالة والمعاصرة فاطمة الغيوان

 حزب التجمع الوطني لألحرار رشيد أبو زيد

 حزب التجمع الوطني لألحرار لحسن خربوش 

بعد عرض التشكيلة المقترحة لهذه اللجنة، وبناء على فتح السيد مالحظة :  

الرئيس باب التبادل بين السيدات والسادة أعضاء المجلس لعضوية هذه اللجان، 

وبعد اتفاق بينهم أسفرت هذه العملية على التغييرات التالية لعضوية لجنة المرافق 

 العمومية والخدمات.

  لجنة المرافق العمومية عن حزب العدالة والتنمية من  محمد أشكودانتقال السيد

 .لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجةإلى  والخدمات

  لجنة الميزانية عن حزب العدالة والتنمية من  عالل العزيونيانتقال السيد

 .  العمومية والخدمات لجنة المرافق إلى والشؤون المالية والبرمجة

  لجنة المرافق العمومية   من عن حزب االستقالل خديجة بلكاسانتقال السيدة

 .لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجةإلى  والخدمات

  لجنة من عن حزب االستقالل   موالي عبد هللا عمري علويانتقال السيد

 .المرافق العمومية والخدماتلجنة إلى  الميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 بعد ذلك طرح السيد الرئيس هذه النقطة للتصويت

 

 *المقرر المتخذ من طرف الرئيس*
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 المملكة المغربية   
   وزارة الداخلية           

 والية جهة فاس مكناس      

 03مقرر رقـــــــــــم :                          عمالة مكناس                                                

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                            

        منعقدة  استثنائيةدورة         المديرية العامة للمصالح                                                   

 2021 أكتوبر 25بتاريخ                                                        مصلحة شؤون المجلس      

 واإلعالم والتواصل      

 

 :الرابعة النقطة 

 تكوين لجنة المرافق العمومية والخدمات.  -4

 
 25االثنينالمنعقدة يوم   االستثنائيةإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة 

-14رقم  القانون التنظيميمن  37جلسة فريدة، بناء على المادة في   2021 أكتوبر

الصادر في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالجماعات 113

  (.2015يوليوز  07) 1436رمضان  20

 . المتعلق بالجماعات 113-14رقم  القانون التنظيميمن  25وبناء على المادة  -

 07) 1436رمضان  20الصادر في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2015يوليوز 

لجنة المرافق العمومية تكوين بالمتعلقة  عرض المجلس للنقطةوبعد     

 والخدمات. 
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي     

  55  :أثناء التصويت األعضاء الحاضريــنعدد 

 : 55  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 55عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

الحاج  - أحمد لعبيدي - محمد بختاوي - سعيد لفقير - لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

 الدريسية الطون - بن يعيش أمال - لبنى طاهري - رتيبة الراية - محمد البوكيلي - ساسيوي
الحفيظ  - فريد بوحي - ابتسام زعرة - لحسن خربوش - هشام القائد - عدنان أبو العال -

محمد  - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - عبد هللا مشكور - الحسن بوكدور - الزعيمي

عمري موالي عبد هللا  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - أشكود

عبد اإلله  -زكرياء بقدير - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عبد الشافي عماري - علوي

 - بشرى الزين  - يونس مالل – جواد مهال - سعيدة الكومي – فاطمة الغيوان - يالدجال
ليلة  - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - عبد الغني وشعيب - عبد الوهاب البقالي

 - المصطفى اللواتي – محمد قدوري - مينة الحسني   - الهاللي إسماعيل - لعروصي

ربيع  -جهان الصالحي  -عبد الهادي القندادي  - كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي

 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي -إدريس لطالبي  - زكرياء صالحي - لحسيني

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  00الـمـمـتـنـعين: عدد األعضـــاء  

 

 : يقرر ما يلي

االستثنائية المنعقدة يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة 

تكوين على ، بإجماع أعضائه الحاضرين  فريدة ةجلس في 2021 أكتوبر 25بتاريخ 

 والتي تشكلت كما يلي: لجنة المرافق العمومية والخدمات
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 االنتماء السياسي االسم الشخصي والعائلي
 حزب الحركة الشعبية جواد مهال

 حزب التجمع الوطني لألحرار ابتسام زعرة

 حزب االتحاد الدستوري العباس الومغاري
 حزب النهضة والفضيلة عبد الهادي حفيض

 حزب الحركة االجتماعية منى الحسني

 حزب العدالة والتنمية عالل عزيوني

 حزب االستقالل موالي عبد هللا عمري علوي

 حزب البيئة والتنمية المستدامة الدريسية الطون

 حزب التقدم واالشتراكية ليلى لعروصي

 حزب االصالة والمعاصرة فاطمة الغيوان

 حزب التجمع الوطني لألحرار رشيد أبو زيد

 حزب التجمع الوطني لألحرار لحسن خربوش   

    المجلس كــــــاتب نائب                                                    رئيس المجلس  

 عدنان أبو العال إمضاء:                                           جواد بحاجيد.إمضاء :
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واالجتماعية والثقافية تكوين لجنة التنمية االقتصادية  النقطة السادسة :

 .والرياضية

 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية. لجنة

 االنتماء السياسي االسم الشخصي والعائلي

 حزب االتحاد دستوري عبد هللا مشكور

 حزب الديمقراطيين الجدد زكرياء صالحي

 حزب األمل ادريس الطالبي
 حزب اإلصالح والتنمية سفيان لمسقي

 حزب الوسط االجتماعي خالد مني

 حزب تحالف فدرالية اليسار عبد الهادي القندادي

 حزب االستقالل اميمة خصال

 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية محمد قدوري

 حزب األصالة والمعاصرة سعيدة الكومي

 حزب العدالة والتنمية هدى بركات

 الحزب االشتراكي الموحد رجاء منيب

 الديمقراطيةحزب جبهة القوى  كريمة بنسالم

 

بعد عرض التشكيلة المقترحة لهذه اللجنة، وبناء على فتح السيد مالحظة : 

الرئيس باب التبادل بين السيدات والسادة أعضاء المجلس لعضوية هذه اللجان، 

وبعد اتفاق بينهم أسفرت هذه العملية على التغييرات التالية لعضوية لجنة التنمية 

 ثقافية والرياضية.االقتصادية واالجتماعية وال

 لجنة التنقل عن حزب تحالف فدرالية اليسار من جهان صالحي  انتقال السيدة

لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية إلى  الحضري والسير والجوالن

 والثقافية والرياضية.

 لجنة من  عن حزب تحالف فدرالية اليسار عبد الهادي القندادي انتقال السيد

لجنة التنقل الحضري  إلى والرياضيةالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 .والسير والجوالن

 

 .بعد ذلك طرح السيد الرئيس هذه النقطة للتصويت

 

 *المقرر المتخذ من طرف الرئيس*
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 المملكة المغربية            

 والية جهة فاس مكناس       

 05مقرر رقـــــــــــم :                          عمالة مكناس                                                

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                            

        منعقدة  استثنائيةدورة         المديرية العامة للمصالح                                                   

 2021 أكتوبر 25بتاريخ                                                        مصلحة شؤون المجلس      

 واإلعالم والتواصل      

 

 :السادسة النقطة 

 تكوين لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية. - 6
 

  25االثنينالمنعقدة يوم   االستثنائيةإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة 

-14رقم  القانون التنظيميمن  37جلسة فريدة، بناء على المادة في   2021 أكتوبر

الصادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه  المتعلق بالجماعات 113

  (.2015يوليوز  07) 1436رمضان  20

  المتعلق بالجماعات 113-14رقم  القانون التنظيميمن  25وبناء على المادة  -

 07) 1436رمضان  20الصادر في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2015يوليوز 

لجنة التنمية االقتصادية تكوين بالمتعلقة  عرض المجلس للنقطةوبعد 

 واالجتماعية والثقافية والرياضية.
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي     

 55  :أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 55  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 55عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

الحاج  - أحمد لعبيدي - محمد بختاوي - سعيد لفقير - لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

 الدريسية الطون - أمال بن يعيش - لبنى طاهري - رتيبة الراية - محمد البوكيلي - ساسيوي
الحفيظ  - فريد بوحي - ابتسام زعرة - لحسن خربوش - هشام القائد - عدنان أبو العلى -

محمد  - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - عبد هللا مشكور - بوكدور الحسن - الزعيمي

موالي عبد هللا عمري  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - أشكود

عبد اإلله  -زكرياء بقدير - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عبد الشافي عماري - علوي

 - بشرى الزين  - يونس مالل – جواد مهال - سعيدة الكومي – فاطمة الغيوان - يالدجال
ليلة  - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - عبد الغني وشعيب - عبد الوهاب البقالي

 - المصطفى اللواتي – محمد قدوري - مينة الحسني   - إسماعيل الهاللي - لعروصي

ربيع  -ي جهان الصالح -عبد الهادي القندادي  - كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي

 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي -إدريس لطالبي  - زكرياء صالحي - لحسيني

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

االستثنائية المنعقدة يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة 

تكوين على ، بإجماع أعضائه الحاضرين  فريدة ةجلس في 2021 أكتوبر 25بتاريخ 

والتي تشكلت كما  لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية

 يلي:
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 االنتماء السياسي االسم الشخصي والعائلي
 حزب االتحاد دستوري عبد هللا مشكور

 حزب الديمقراطيين الجدد زكرياء صالحي

 األملحزب  ادريس الطالبي
 حزب اإلصالح والتنمية سفيان لمسقي

 حزب الوسط االجتماعي خالد مني

 حزب تحالف فدرالية اليسار جهان الصالحي

 حزب االستقالل اميمة خصال

 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية محمد قدوري

 حزب األصالة والمعاصرة سعيدة الكومي

 حزب العدالة والتنمية هدى بركات

 الحزب االشتراكي الموحد رجاء منيب

 حزب جبهة القوى الديمقراطية كريمة بنسالم

 كــــــاتب  المجلسنائب                                                           ئيس المجلسر           

 عدنان أبو العال إمضاء:                               جواد بحاجيإمضاء: د. 
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 تكوين لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة. النقطة الثامنة :

 

 .لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة 

 
 االنتماء السياسي االسم الشخصي والعائلي

 حزب االشتراكي الموحد عبد الغني وشعيب

 حزب االستقالل عماريعبد الشافي 

 حزب الشورى واالستقالل ربيع لحسيني
 حزب االستقالل سعيد لفقير

 حزب االتحاد الدستوري لبنى طاهري

 حزب التجمع الوطني لألحرار أحمد لعبيدي

 حزب الحركة الشعبية بشرى الزين

 حزب األصالة والمعاصرة عبد االله الدجالي

 والتنميةحزب العدالة  عبدالصمد االدريسي

 حزب االتحاد الدستوري الحسن بوكدور

 حزب التقدم واالشتراكية أحمد هالل

 مالحظة  : 
فور عرض هذه النقطة على أنظار المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك 

 طرحها السيد الرئيس للتصويت.

 

 *المقرر المتخذ من طرف الرئيس*
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 المملكة المغربية   
   وزارة الداخلية           

 والية جهة فاس مكناس      

 07مقرر رقـــــــــــم :                          عمالة مكناس                                                

  فريدة جلسة  جماعة مكناس                                                                            

        منعقدة  استثنائيةدورة         المديرية العامة للمصالح                                                   

 2021 أكتوبر 25بتاريخ                                                        مصلحة شؤون المجلس      

 واإلعالم والتواصل      

 

 الثامنة  النقطة 

 تكوين لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة . -8

 
 25االثنين المنعقدة يوم   االستثنائيةإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة 

-14رقم  القانون التنظيميمن  37جلسة فريدة، بناء على المادة في   2021 أكتوبر

الصادر في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالجماعات 113

  (.2015يوليوز  07) 1436رمضان  20

 . المتعلق بالجماعات 113-14رقم  القانون التنظيميمن  25وبناء على المادة  -

 07) 1436رمضان  20الصادر في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2015يوليوز 

لجنة التعمير والمآثر التاريخية تكوين بالمتعلقة  للنقطة عرض المجلسوبعد  

 وسياسة المدينة والبيئة .
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي     

 55  :أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 55  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 55عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

الحاج  - أحمد لعبيدي - محمد بختاوي - سعيد لفقير - لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

 الدريسية الطون - أمال بن يعيش - لبنى طاهري - رتيبة الراية - محمد البوكيلي - ساسيوي
الحفيظ  - فريد بوحي - ابتسام زعرة - لحسن خربوش - هشام القائد - عدنان أبو العال -

محمد  - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - عبد هللا مشكور - الحسن بوكدور - الزعيمي

موالي عبد هللا عمري  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - أشكود

عبد اإلله  -زكرياء بقدير - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عبد الشافي عماري - علوي

 - بشرى الزين  - يونس مالل – جواد مهال - سعيدة الكومي – فاطمة الغيوان - يالدجال
ليلة  - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - عبد الغني وشعيب - عبد الوهاب البقالي

 - المصطفى اللواتي – محمد قدوري - مينة الحسني   - إسماعيل الهاللي - لعروصي

ربيع  -جهان الصالحي  -عبد الهادي القندادي  - كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي

 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي -إدريس لطالبي  - زكرياء صالحي - لحسيني

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

المنعقدة االستثنائية يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة 

، بإجماع أعضائه الحاضرين على فريدة ةجلس في 2021 أكتوبر 25بتاريخ 

والتي تشكلت التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة لجنة تكوين 

 كما يلي:
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 االنتماء السياسي االسم الشخصي والعائلي
 حزب االشتراكي الموحد عبد الغني وشعيب

 االستقاللحزب  عبد الشافي عماري

 حزب الشورى واالستقالل ربيع لحسيني
 حزب االستقالل      سعيد لفقير

 حزب االتحاد الدستوري لبنى طاهري

 حزب التجمع الوطني لألحرار أحمد لعبيدي

 حزب الحركة الشعبية بشرى الزين

 حزب األصالة والمعاصرة عبد االله الدجالي

 والتنميةحزب العدالة  عبدالصمد االدريسي

 حزب االتحاد الدستوري الحسن بوكدور

 حزب التقدم واالشتراكية أحمد هالل

 كـاتب  المجلسنائب                                                            رئيس المجلس     

 عدنان أبو العال إمضاء:                               جواد بحاجيإمضاء: د. 
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  تكوين لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن. النقطة العاشرة :    

 

 .لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن 

 
 االنتماء السياسي االسم الشخصي والعائلي

 حزب الوسط االجتماعي حسنة وكاد

 حزب الحركة االجتماعية الديمقراطية اسماعيل الهاللي

 حزب تحالف فدرالية اليسار جهان الصالحي
 حزب التجمع الوطني لألحرار سميرة قصيور

 حزب األصالة والمعاصرة زكرياء بقدير

 حزب العدالة والتنمية أسماء خوجة

 حزب االتحاد الدستوري لطيفة القوادسي

 حزب التجمع الوطني لألحرار أمال بن يعيش

 الشعبيةحزب االتحاد االشتراكي للقوات  الراية رتيبة

 حزب االتحاد الدستوري الحفيظ الزعيمي

 

بعد عرض التشكيلة المقترحة لهذه اللجنة، وبناء على فتح السيد مالحظة : 

الرئيس باب التبادل بين السيدات والسادة أعضاء المجلس لعضوية هذه اللجان، 

التنقل وبعد اتفاق بينهم أسفرت هذه العملية على التغييرات التالية لعضوية لجنة 

 الحضري والسير والجوالن.

 لجنة التنقل عن حزب تحالف فدرالية اليسار من جهان صالحي  انتقال السيدة

لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية إلى  الحضري والسير والجوالن

 والثقافية والرياضية.

 لجنة من  عن حزب تحالف فدرالية اليسار عبد الهادي القندادي انتقال السيد

لجنة التنقل الحضري  إلى والرياضيةمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية التن

 .والسير والجوالن

 للتصويت. النقطة هذه بعد ذلك طرح السيد الرئيس

 

 *المقرر المتخذ من طرف الرئيس*
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 لمملكة المغربية   ا
   وزارة الداخلية           

 والية جهة فاس مكناس      

 09مقرر رقـــــــــــم :                          عمالة مكناس                                                

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                            

        منعقدة  استثنائيةدورة         المديرية العامة للمصالح                                                   

 2021 أكتوبر 25بتاريخ                                                        مصلحة شؤون المجلس      

 واإلعالم والتواصل      

 

 العاشرة  :  النقطة 

 تكوين لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن. -10

 
 25االثنينالمنعقدة يوم   االستثنائيةإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة 

-14رقم  القانون التنظيميمن  37جلسة فريدة، بناء على المادة في   2021 أكتوبر

الصادر في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالجماعات 113

 (.2015يوليوز  07) 1436رمضان  20

 . المتعلق بالجماعات 113-14رقم  القانون التنظيميمن  25وبناء على المادة  -

 07) 1436رمضان  20الصادر في  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2015يوليوز 

لجنة التنقل الحضري والسير تكوين بللنقطة المتعلقة  عرض المجلس وبعد   

 الجوالن.و
 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 54  :أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 54  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 54عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

الحاج  - أحمد لعبيدي - محمد بختاوي - لفقير سعيد - لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

 الدريسية الطون - أمال بن يعيش - لبنى طاهري - رتيبة الراية - محمد البوكيلي - ساسيوي
الحسن  - الحفيظ الزعيمي - فريد بوحي - ابتسام زعرة  - هشام القائد - عدنان أبو العال -

عبد الصمد   - محمد أشكود - لقوادسيلطيفة ا - أمينة حداش - عبد هللا مشكور - بوكدور

عبد الشافي  - موالي عبد هللا عمري علوي - هدى بركات  - أسماء خوجة - اإلدريسي

 فاطمة الغيوان - يعبد اإلله الدجال -زكرياء بقدير - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عماري
عبد  - الوهاب البقاليعبد  - بشرى الزين  - يونس مالل – جواد مهال - سعيدة الكومي –

   - إسماعيل الهاللي - ليلة لعروصي - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - الغني وشعيب
 - كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي - المصطفى اللواتي – محمد قدوري - مينة الحسني

إدريس  - زكرياء صالحي - ربيع لحسيني -جهان الصالحي  -عبد الهادي القندادي 

 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي -لطالبي 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

 25االستثنائية المنعقدة بتاريخ يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة 

قل ــــالتنلجنة   تكوينعلى ، بإجماع أعضائه الحاضرين  فريدة ةجلس في 2021 أكتوبر

 والتي تشكلت كما يلي: الحضري والسير والجوالن

 االنتماء السياسي االسم الشخصي والعائلي
 حزب الوسط االجتماعي حسنة وكاد

 حزب الحركة االجتماعية الديمقراطية اسماعيل الهاللي
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 فدرالية اليسارحزب تحالف   عبد الهادي القندادي
 حزب التجمع الوطني لألحرار سميرة قصيور

 حزب األصالة والمعاصرة زكرياء بقدير

 حزب العدالة والتنمية أسماء خوجة

 حزب االتحاد الدستوري لطيفة القوادسي

 حزب التجمع الوطني لألحرار أمال بن يعيش

 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية الراية رتيبة

 حزب االتحاد الدستوري الحفيظ الزعيمي

 كـاتب  المجلسنائب                                                                     رئيس المجلس   

 عدنان أبو العال إمضاء:                            جواد بحاجيإمضاء: د. 
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 :الثالثة النقطة 

 .لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه انتخاب رئيس - 3

 
 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي

 أفتح باب الترشح لشغل مهمة رئاسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة
وأطلب من السيد نائب كاتب المجلس تتبع عمليات انتخاب رؤساء  ونائبها،

اللجان ونوابهم، واحتساب األصوات المعبر عنها للسيدات والسادة األعضاء 
 الحاضرين أثناء عملية التصويت.

 
 أمينة حداش : السيدة

 لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.رئاسة لأتقدم بالترشح 

 
 بلكاس :السيدة خديجة 

 أتقدم بالترشح لنيابة رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
 

لرئاسة هذه اللجنة، المرشحة الوحيدة أمينة حداش  السيدة - *مالحظة :

 السيدة خديجة بلكاس المرشحة الوحيدة لنيابة رئاسة هذه اللجنة.و

               

 هذه العملية على ما يلي :أسفرت وبعد عرض هذه النقطة على التصويت 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 لمملكة المغربية   ا
   وزارة الداخلية           

 والية جهة فاس مكناس      

 02 مقرر رقـــــــــــم :                         عمالة مكناس                                                

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                            

        منعقدة  استثنائيةدورة         المديرية العامة للمصالح                                                   

 2021 أكتوبر 25بتاريخ                                                        مصلحة شؤون المجلس      

 واإلعالم والتواصل      

 

 :الثالثة النقطة 

 لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه. انتخاب رئيس - 3

 
االثنين المنعقدة يوم   االستثنائيةإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة 

القانون التنظيمي من  37 - 26جلسة فريدة، بناء على المادتين في   2021 أكتوبر25

 1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالجماعات 113-14رقم 

 (.2015يوليوز  07) 1436رمضان  20الصادر في 

 الميزانية والشؤون المالية  لجنة رئيس بانتخابللنقطة المتعلقة  عرض المجلسوبعد 

 والبرمجة ونائبه.

   أمينة حداش: ةالسيد الميزانية والشؤون المالية والبرمجةترشحت لرئاسة لجنة 

 عضوة المجلس " عن حزب االتحاد الدستوري " .
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 55:    أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 55  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 45عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

 - الحاج ساسيوي - أحمد لعبيدي - محمد بختاوي - سعيد لفقير  -لعباس الومغاريا - جواد بحاجي
 عدنان أبو العال - الدريسية الطون - أمال بن يعيش – لبنى طاهري - رتيبة الراية - محمد البوكيلي

 - الحسن بوكدور - الحفيظ الزعيمي - فريد بوحي - ابتسام زعرة – لحسن خربوش - هشام القائد -
عبد الشافي  – موالي عبد هللا عمري علوي - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - عبد هللا مشكور

عبد الوهاب  - بشرى الزين  - مالل يونس – جواد مهال - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عماري

إسماعيل  - ليلة لعروصي - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - عبد الغني وشعيب – البقالي

 كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي - المصطفى اللواتي – محمد قدوري - مينة الحسني   - الهاللي

 .عبد الهادي حفيض - لمسقي سفيان -إدريس لطالبي  - زكرياء صالحي - ربيع لحسيني –

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :10عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

عبد  –زكرياء بقدير  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - محمد أشكود

 .جهان الصالحي  -عبد الهادي القندادي  -سعيدة الكومي  –فاطمة الغيوان  -اإلله الدجالي 

 

 وبذلك تم انتخاب السيدة : أمينة حداش رئيسة للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

الميزانية والشؤون المالية والبرمجة رئيسة لجنة ل كنائبةترشحت بعد ذلك و

 عضوة المجلس عن حزب االستقالل. : خديجة بلكاس السيدة
 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 55  :أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 55  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 45عدد األعضاء الموافقيــــن 
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  وهم  السادة :

 - الحاج ساسيوي - أحمد لعبيدي - محمد بختاوي - سعيد لفقير  -لعباس الومغاريا - جواد بحاجي
 عدنان أبو العال - الدريسية الطون - أمال بن يعيش – لبنى طاهري - رتيبة الراية - محمد البوكيلي

 - الحسن بوكدور - الزعيمي الحفيظ - فريد بوحي - ابتسام زعرة - لحسن خربوش - هشام القائد -
عبد الشافي  – موالي عبد هللا عمري علوي - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - عبد هللا مشكور

عبد الوهاب  - بشرى الزين  - يونس مالل – جواد مهال - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عماري

إسماعيل  - ليلة لعروصي - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - عبد الغني وشعيب – البقالي

 كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي - المصطفى اللواتي – محمد قدوري - مينة الحسني   - الهاللي

 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي -إدريس لطالبي  - زكرياء صالحي - ربيع لحسيني –

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :10عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

عبد  –زكرياء بقدير  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي - محمد أشكود

 .جهان الصالحي  -عبد الهادي القندادي  -سعيدة الكومي  –فاطمة الغيوان  -اإلله الدجالي 

الميزانية والشؤون رئيسة لجنة لنائبة السيدة : خديجة بلكاس وبذلك تم انتخاب 

 .المالية والبرمجة 
 كـــاتب  المجلسنائب                                                          رئيس المجلس           

 عدنان أبو العال إمضاء:                            جواد بحاجيإمضاء: د. 
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 النقطة الخامسة :

 .ونائبهلجنة المرافق العمومية والخدمات انتخاب رئيس -5

 

 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي

 أفتح باب الترشح لشغل رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبه.   

 

 :  السيد جواد مهال 

 لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبه.رئاسة لأتقدم بالترشح 

  

 السيدة ابتسام زعرة :

 العمومية والخدمات.أتقدم بالترشح لنيابة رئيس لجنة المرافق 

 

 : )عضو المجلس( السيد عبد الصمد اإلدريسي

 لمعارضة ؟ للألغلبية أم  خصصت رئاستهاهل هذه اللجنة 

 

 : )عضو المجلس( السيد العباس الومغاري

رئاسة لجنتان مخصصتان  اآلن أصبحت، تتقدم بترشحها أشكر األغلبية التي لم

  للمعارضة، وهذا شيء إيجابي.

 

 : ) رئيس المجلس( جواد بحاجيالسيد 

 حقا أنه مؤشر إيجابي. 

السيدة والسيد جواد مهال المرشح الوحيد لرئاسة هذه اللجنة،  - *مالحظة :

 ابتسام زعرة المرشحة الوحيدة لنيابة رئاسة هذه اللجنة.

 
 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   
   وزارة الداخلية           

 والية جهة فاس مكناس      

 04مقرر رقـــــــــــم :                          عمالة مكناس                                                

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                            

        منعقدة  استثنائيةدورة         المديرية العامة للمصالح                                                   

 2021 أكتوبر 25بتاريخ                                                        مصلحة شؤون المجلس      

 واإلعالم والتواصل      

 

 :الخامسة النقطة 

 .لمرافق العمومية والخدمات ونائبهلجنة اانتخاب رئيس  -5

 

 25االثنينالمنعقدة يوم   االستثنائيةإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة 

القانون التنظيمي رقم من  37 - 26جلسة فريدة، بناء على المادتين في   2021 أكتوبر

الصادر  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالجماعات 14-113

 (.2015يوليوز  07) 1436رمضان  20في 

 

لجنة المرافق العمومية  انتخاب رئيسبللنقطة المتعلقة  عرض المجلسوبعد    

 والخدمات ونائبه .

ضو جواد مهال عالسيد المرافق العمومية والخدمات ترشح لرئاسة لجنة 

 .الشعبية المجلس عن حزب الحركة
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 55:    أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 55  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 39عدد األعضاء الموافقيــــن 

       

  وهم  السادة :

محمد  - الحاج ساسيوي - أحمد لعبيدي - سعيد لفقير  -لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

عدنان أبو  - الدريسية الطون - أمال بن يعيش – لبنى طاهري - رتيبة الراية - البوكيلي

 - الحفيظ الزعيمي - فريد بوحي - ابتسام زعرة - لحسن خربوش – هشام القائد - العال
 عمري موالي عبد هللا - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - عبد هللا مشكور - الحسن بوكدور

  - يونس مالل – جواد مهال - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عبد الشافي عماري – علوي
 مينة الحسني   - إسماعيل الهاللي - ليلة لعروصي - حسنة وكاد - خالد مني - بشرى الزين

زكرياء  - كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي - المصطفى اللواتي – محمد قدوري -

 .عبد الهادي حفيض -إدريس لطالبي  - صالحي

 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :16عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

عبد  –زكرياء بقدير  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - محمد أشكود  

 – جهان الصالحي -عبد الهادي القندادي  -سعيدة الكومي  –فاطمة الغيوان  -اإلله الدجالي 

 -ربيع الحسيني –عبد الغني وشعيب  –عبد الوهاب البقالي  –رجاء منيب  -سفيان لمسقي

 محمد بختاووي

 .المرافق العمومية والخدماتوبذلك تم انتخاب السيد جواد مهال رئيسا للجنة 

السيدة : ابتسام زعرة  المرافق العمومية والخدماتوترشحت كنائبة لرئيس لجنة 

 .عضوة المجلس عن حزب التجمع الوطني لألحرار
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 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 55:    أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 55  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 43عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

محمد  - الحاج ساسيوي - أحمد لعبيدي - سعيد لفقير  -لعباس الومغاريا - بحاجي جواد

عدنان أبو  - الدريسية الطون - أمال بن يعيش – لبنى طاهري - رتيبة الراية - البوكيلي

عبد  - الحسن بوكدور - الحفيظ الزعيمي - فريد بوحي - ابتسام زعرة - هشام القائد - العال

عبد الشافي  – موالي عبد هللا عمري علوي - لطيفة القوادسي - ة حداشأمين - هللا مشكور

عبد  - بشرى الزين  - يونس مالل – جواد مهال - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عماري

ليلة  - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - عبد الغني وشعيب – الوهاب البقالي

 - المصطفى اللواتي – محمد قدوري - مينة الحسني   - إسماعيل الهاللي - لعروصي

 -إدريس لطالبي  - زكرياء صالحي - ربيع لحسيني – كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي
 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي

 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :12عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

عبد  –زكرياء بقدير  - هدى بركات  - خوجةأسماء  - عبد الصمد اإلدريسي  - محمد أشكود  

 – جهان الصالحي -عبد الهادي القندادي  -سعيدة الكومي  –فاطمة الغيوان  -اإلله الدجالي 

 محمد بختاوي -لحسن خربوش

المرافق العمومية  لجنةنائبة لرئيس  زعرة وبذلك تم انتخاب السيدة ابتسام

      والخدمات

 كــــــاتب  المجلسنائب                                                 ئيس المجلسر

 عدنان أبو العال إمضاء:                               جواد بحاجيإمضاء: د. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابعة النقطة 

لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية انتخاب رئيس -7

 ونائبه.
 

 : ) رئيس المجلس( جواد بحاجيالسيد 
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التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية أفتح باب الترشح لشغل رئاسة لجنة 

 والرياضية ونائبه.

 

 : السيد عبد هللا مشكور

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضيةلجنة رئاسة لأتقدم بالترشح 
 

 السيد زكرياء صالحي :
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية أتقدم بالترشح لنيابة رئيس لجنة 

 .والرياضية

 

لرئاسة هذه اللجنة، والسيد  يدالوح المرشح عبد هللا مشكور السيد - *مالحظة :

 زكرياء صالحي المرشح الوحيد لنيابة رئاسة هذه اللجنة.

               

 أسفرت هذه العملية على ما يلي :وبعد عرض هذه النقطة على التصويت 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية   
   وزارة الداخلية           

 والية جهة فاس مكناس      

 06مقرر رقـــــــــــم :                          عمالة مكناس                                                
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  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                            

        منعقدة  استثنائيةدورة         المديرية العامة للمصالح                                                   

 2021 أكتوبر 25بتاريخ                                                        مصلحة شؤون المجلس      

 واإلعالم والتواصل      

 

 السابعة النقطة 

 لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية ونائبه.انتخاب رئيس  -7

 
 25 االثنينالمنعقدة يوم   االستثنائيةإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة 

القانون التنظيمي رقم من  37 - 26جلسة فريدة، بناء على المادتين في   2021 أكتوبر

الصادر  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالجماعات 14-113

 (.2015يوليوز  07) 1436رمضان  20في 

لجنة التنمية االقتصادية  وبعد عرض المجلس للنقطة المتعلقة بانتخاب رئيس

 .واالجتماعية والثقافية والرياضية ونائبه

   السيد التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية ترشح لرئاسة لجنة

 عن حزب االتحاد الدستوري . عبد هللا مشكور عضو المجلس

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 55  :أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 55  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 44عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

  وهم  السادة :

محمد  - الحاج ساسيوي - أحمد لعبيدي - سعيد لفقير  -لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

عدنان أبو  - الدريسية الطون - أمال بن يعيش – لبنى طاهري - رتيبة الراية - البوكيلي

 - الحفيظ الزعيمي - فريد بوحي - ابتسام زعرة - خربوشلحسن  - هشام القائد - العال
موالي عبد هللا عمري  - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - عبد هللا مشكور - الحسن بوكدور

  - يونس مالل – جواد مهال - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عبد الشافي عماري – علوي
حسنة  - خالد مني - رجاء منيب - شعيبعبد الغني و – عبد الوهاب البقالي - بشرى الزين

المصطفى  – محمد قدوري - مينة الحسني   - إسماعيل الهاللي - ليلة لعروصي - وكاد

إدريس  - زكرياء صالحي - ربيع لحسيني – كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي - اللواتي

 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي -لطالبي 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :11عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

عبد  –زكرياء بقدير  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - محمد أشكود  

 -جهان الصالحي  -عبد الهادي القندادي  -سعيدة الكومي  –فاطمة الغيوان  -اإلله الدجالي 
 محمد بختاوي

االقتصادية  التنميةوبذلك تم انتخاب السيد عبد هللا مشكور رئيسا لجنة 

 . واالجتماعية والثقافية والرياضية

التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وترشح كنائب لرئيس لجنة 

  .والرياضية

 .السيد : زكرياء الصالحي عضو المجلس عن حزب الديمقراطيين الجدد
 : التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يليوبعد اللجوء إلى  

 55:    أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 55  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 44عدد األعضاء الموافقيــــن 
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  وهم  السادة :      

  وهم  السادة :

محمد  - الحاج ساسيوي - أحمد لعبيدي  - سعيد لفقير  -لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

عدنان أبو  - الدريسية الطون - أمال بن يعيش – لبنى طاهري - رتيبة الراية - البوكيلي

 - الحفيظ الزعيمي - فريد بوحي - ابتسام زعرة - لحسن خربوش - هشام القائد - العال
موالي عبد هللا عمري  - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - عبد هللا مشكور - الحسن بوكدور

  - يونس مالل – جواد مهال - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عبد الشافي عماري – علوي
حسنة  - خالد مني - رجاء منيب - عبد الغني وشعيب – عبد الوهاب البقالي - بشرى الزين

المصطفى  – محمد قدوري - مينة الحسني   - إسماعيل الهاللي - ليلة لعروصي - وكاد

إدريس  - زكرياء صالحي - ربيع لحسيني – كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي - اللواتي

 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي -لطالبي 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :11عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

عبد  –زكرياء بقدير  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - محمد أشكود  

 -جهان الصالحي -عبد الهادي القندادي  -سعيدة الكومي  –فاطمة الغيوان  -اإلله الدجالي 

 . محمد بختاوي

التنمية االقتصادية  لجنةلرئيس ا نائبزكرياء الصالحي وبذلك تم انتخاب السيد 

  .واالجتماعية والثقافية والرياضية

 كــــــاتب  المجلسنائب                                                           ئيس المجلسر

 عدنان أبو العال إمضاء:                               جواد بحاجيإمضاء: د. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسعة :  النقطة 

 انتخاب رئيس لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة -9

 . ونائبه
 

 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي
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التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة للجنة الموالية وهي لجنة نمر    

 وهي كما تعلمون لجنة خصصت للمعارضة . ،ونائبه والبيئة

 

 : )عضو المجلس نقطة نظام( السيد عبد الصمد اإلدريسي

من فضلكم السيد الرئيس  ، هل توصلتم رسميا بالفرق التي أعلنت عن نفسها 

" ألنه في منطق المعارضة . فالمعارضة هي التي تصوت  ،أنها في المعارضة 

الرئيس . والتصويت باالمتناع ال يعتبر معارضة للرئيس .  انتخاب على "بال

ام الداخلي وهو تفسير النظ فيوقد طلب األخ عبد الوهاب البقالي إضافة مقتضى 

نحن نعتبر أن التصويت .  لمعارضة ل ينتميوهذا من يوضح من  ،التصويت 

من صوت لصالح  ،صوت يشكل أغلبية  40على رؤساء اللجان بأزيد من 

لذا نود معرفة من ينتمي رسميا رؤساء اللجان فهو جزء من األغلبية . 

 للمعارضة . 

 

 مجلس(: )عضو الالسيد عبد الوهاب البقالي

على هذه المعارضة  اإلدريسيشكرا السيد الرئيس، أشكر السيد عبد الصمد 

الوجيهة جدا. في بداية االجتماع كنت قد أشرت إلى أننا في مجلس تداولي . ومن 

طبيعة هذه المجالس هو النقاش وإبداء اآلراء حول مختلف النقط. وتقدير األمور 

نون التنظيمي أعطى هذه الصفة مرة بشكل إيجابي ومرة أخرى بالرفض والقا

لألعضاء بمنطق أنهم يدبرون مصالح الساكنة انطالقا من توجهاتها السياسية . 

وانا سوف أحاور السيد عبد الصمد اإلدريسي بمنطق آخر. فحين قال للسيد 

هل  ؟هل المعارضة منسجمة هنا وأتساءل ،الرئيس أننا نريد الجلوس كمعارضة 

وهل حزب العدالة والتنمية هو ؟ صالة والمعاصرة الحركة الشعبية هو حزب األ

قد قلت قبل قليل للسيد هشام القائد بأن األغلبية هي ؟ لالحزب االشتراكي الموحد

أغلبيات ، ألن حزب االستقالل ليس هو االتحاد الدستوري . فهذه أمور متعلقة 

لسياسة أما في الجماعات الترابية فاألمر البرامج ا تناقش بالبرلمان ألن داخله 

يتعلق بشأن محلي . وأتساءل معه بنفس منطقه ، هل هو في األغلبية أم في 

المعارضة عندما صوت باإليجاب على النظام الداخلي . ونعلم أن المجلس 

نحن في الحزب االشتراكي الموحد ليست لنا ، صادق باإلجماع على هذا النظام 

للرئيس وال نحضر اجتماعات  انحن لسنا نوابومجلس ، مسؤولية داخل ال

األغلبية . وخالل الست سنوات المقبلة ، إذا طرحت األغلبية أشياء ضد مصلحة 

مكناس . فإننا سنصوت ضدها برأس مرفوع وبصوت مرتفع ، ونفس الشيء  

إذا أتت األغلبية شيء إيجابي ، فإننا سنصوت بنعم  أيضا برأس مرفوع وصوت 

أو بالسلب أو باالمتناع ال تغير الموقع  باإليجاب. فالتصويت على نقطة مرتفع 

ألي كان. لذلك طلب أن تتم إضافة تفسير التصويت باالمتناع ضمن السياسي 

المعارضة فقط الرأي السياسي يكون مختلفا. فهذا طلب تفسير االمتناع حتى 

الديمقراطية فاالمتناع  تكون التراتبية في التعبير واضحة . يجب أن نتعلم الثقافة

هو من  " بنعم" كلها معارضة . والقرار السياسي للتصويت  " ال" والتحفظ و

 يحضر الجتماعات المكتب مع الرئيس . 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي

شكرا السيد البقالي على هذا التوضيح وأعطي الكلمة آلخر متدخل للسيد اسماعيل 

 الهاللي .
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 : ) عضو المجلس(عيل الهالليالسيد إسما

شكرا السيد الرئيس، الحضور الكريم ، السيدات والسادة أعضاء المجلس . أريد أن 
هذا المجلس فقد تدخل السيد عبد هللا بووانو وأوضح  اذكر أنه اثناء انتخاب رئيس

مكناس  الصالح العام لمدينةخالله أنه سوف يصوت بال إذا اعتبر أن هناك شيئا ضد 
مصلحة مكناس. اليوم حزب العدالة والتنمية يناقض  في كان " بنعم إذا" وسيصوت 

  نفسه وما قاله السيد عبد هللا بووانو . 
 

 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي

 التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئةلجنة رئيس  النتخاب نستأنف عملنا 

 أو مترشحة لهذه اللجنة فليتقدم .هل من مترشح . ونائبه

 عبد الغني وشعيب:السيد 

 .التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئةلجنة رئاسة لأتقدم بالترشح 
 السيد عماري عبد الشافي :

التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة أتقدم بالترشح لنيابة رئيس لجنة 

 .والبيئة

لرئاسة هذه اللجنة،  يدالوح المرشح عبد الغني وشعيب السيد *مالحظة : 

 المرشح الوحيد لنيابة رئاسة هذه اللجنة. عماري عبد الشافيوالسيد 

               

 وبعد عرض هذه النقطة على التصويت أسفرت هذه العملية على ما يلي :

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ملكة المغربية   مال

   وزارة الداخلية           
 والية جهة فاس مكناس      

 08مقرر رقـــــــــــم :                          عمالة مكناس                                                

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                            

        منعقدة  استثنائيةدورة         المديرية العامة للمصالح                                                   

 2021 أكتوبر 25بتاريخ                                                        مصلحة شؤون المجلس      

 واإلعالم والتواصل      
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 التاسعة :  النقطة 

 . ونائبه انتخاب رئيس لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئة -9

 
 25االثنين المنعقدة يوم   االستثنائيةإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة 

القانون التنظيمي من  37-27-26بناء على المواد جلسة فريدة، في   2021 أكتوبر

 1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالجماعات 113-14رقم 

 (.2015يوليوز  07) 1436رمضان  20الصادر في 

رئيس لجنة التعمير والمآثر التاريخية  وبعد عرض المجلس للنقطة المتعلقة بانتخاب

 .ونائبه وسياسة المدينة والبيئة

  السيد عبد  وسياسة المدينة والبيئةالتعمير والمآثر التاريخية  ترشح لرئاسة لجنة

 عن حزب االشتراكي الموحد الغني وشعيب عضو المجلس
 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي       

 54:    أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 54  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 43عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

محمد  - الحاج ساسيوي - أحمد لعبيدي  - سعيد لفقير  -لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

عدنان أبو  - الدريسية الطون - أمال بن يعيش – لبنى طاهري - رتيبة الراية - البوكيلي

عبد  - بوكدورالحسن  - الحفيظ الزعيمي - فريد بوحي - ابتسام زعرة  - هشام القائد - العال

عبد الشافي  – موالي عبد هللا عمري علوي - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - هللا مشكور

عبد  - بشرى الزين  - يونس مالل – جواد مهال - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عماري

ليلة  - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - عبد الغني وشعيب – الوهاب البقالي

 - المصطفى اللواتي – محمد قدوري - مينة الحسني   - إسماعيل الهاللي - لعروصي

 -إدريس لطالبي  - زكرياء صالحي - ربيع لحسيني – كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي
 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :11عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

عبد  –زكرياء بقدير  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - محمد أشكود  

 -جهان الصالحي  -عبد الهادي القندادي  -سعيدة الكومي  –فاطمة الغيوان  -اإلله الدجالي 
 محمد بختاوي

التعمير والمآثر رئيسا للجنة  عبد الغني وشعيب: وبذلك تم انتخاب السيد 

 . المدينة والبيئةالتاريخية وسياسة 

 المآثر التاريخية وسياسة المدينة والبيئةوالتعمير وترشح كنائب لرئيس لجنة 

 . السيد : عماري عبد الشافي عضو المجلس عن حزب االستقالل
 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 

 54:    أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

  54  األصوات المعبر عنها :عدد 

   : 43عدد األعضاء الموافقيــــن 

 

  وهم  السادة :      

محمد  - الحاج ساسيوي - أحمد لعبيدي - سعيد لفقير  -لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

عدنان أبو  - الدريسية الطون - أمال بن يعيش – لبنى طاهري - رتيبة الراية - البوكيلي

عبد  - الحسن بوكدور - الحفيظ الزعيمي - فريد بوحي - ابتسام زعرة  - القائدهشام  - العال
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عبد الشافي  – موالي عبد هللا عمري علوي - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - هللا مشكور

عبد  - بشرى الزين  - يونس مالل – جواد مهال - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عماري

ليلة  - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - وشعيب عبد الغني – الوهاب البقالي

 - المصطفى اللواتي – محمد قدوري - مينة الحسني   - إسماعيل الهاللي - لعروصي

 -إدريس لطالبي  - زكرياء صالحي - ربيع لحسيني – كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي
 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :11عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

عبد  –زكرياء بقدير  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - محمد أشكود  

 -جهان الصالحي  -عبد الهادي القندادي  -سعيدة الكومي  –فاطمة الغيوان  -اإلله الدجالي 
 محمد بختاوي

التعمير والمآثر  لجنةلرئيس ا نائبالسيد : عماري عبد الشافي وبذلك تم انتخاب 

 .التاريخية وسياسة المدينة والبيئة

 المجلس كــــــاتبنائب                                                        ئيس المجلسر 

 عدنان أبو العال إمضاء:                            جواد بحاجيإمضاء: د. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحادية عشرة  :  النقطة 

 انتخاب رئيس لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن ونائبه. -11

 

 : ) رئيس المجلس( السيد جواد بحاجي

 التنقل الحضري والسير والجوالن.أفتح باب الترشح لشغل رئاسة لجنة 
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 حسنة وكاد : ةالسيد

 التنقل الحضري والسير والجوالن.لجنة أتقدم بالترشح لرئاسة 

 

 :إسماعيل الهالليالسيد 
 التنقل الحضري والسير والجوالن.أتقدم بالترشح لنيابة رئيس لجنة 

لرئاسة هذه اللجنة، والسيد  يدةالوح المرشحةحسنة وكاد  السيدة - *مالحظة :

 المرشح الوحيد لنيابة رئاسة هذه اللجنة. إسماعيل الهاللي

               

 وبعد عرض هذه النقطة على التصويت أسفرت هذه العملية على ما يلي :

 

 

 **المقرر المتخذ من طرف المجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المملكة المغربية   

   وزارة الداخلية           
 والية جهة فاس مكناس      

 10مقرر رقـــــــــــم :                          عمالة مكناس                                                

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                            

        منعقدة  استثنائيةدورة         المديرية العامة للمصالح                                                   

 2021 أكتوبر 25بتاريخ                                                        مصلحة شؤون المجلس      

 واإلعالم والتواصل      
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 الحادية عشرة  :  النقطة 

 انتخاب رئيس لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن ونائبه. -11

 

 25االثنينالمنعقدة يوم   االستثنائيةإن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة 

القانون التنظيمي من  37 – 26لمادتين بناء على اجلسة فريدة، في   2021 أكتوبر

 1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  بالجماعاتالمتعلق  113-14رقم 

 (.2015يوليوز  07) 1436رمضان  20 الصادر في

والسير وبعد عرض المجلس للنقطة المتعلقة بانتخاب رئيس لجنة التنقل الحضري  

 .والجوالن ونائبه

ة وكاد حسنالسيدة  التنقل الحضري والسير والجوالن ترشح لرئاسة لجنة

 عن حزب الوسط االجتماعي. المجلس ةعضو
 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 54:   أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 54  عدد األصوات المعبر عنها 

  : 43عدد األعضاء الموافقيــــن 

 

  وهم  السادة :      

محمد  - الحاج ساسيوي - أحمد لعبيدي - لفقيرسعيد   -لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

عدنان أبو  - الدريسية الطون - أمال بن يعيش – لبنى طاهري - رتيبة الراية - البوكيلي

عبد  - الحسن بوكدور - الحفيظ الزعيمي - فريد بوحي - ابتسام زعرة  - هشام القائد - العال

عبد الشافي  – عبد هللا عمري علوي موالي - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - هللا مشكور

عبد  - بشرى الزين  - يونس مالل – جواد مهال - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عماري

ليلة  - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - عبد الغني وشعيب – الوهاب البقالي

 - المصطفى اللواتي – محمد قدوري - مينة الحسني   - إسماعيل الهاللي - لعروصي

 -إدريس لطالبي  - زكرياء صالحي - ربيع لحسيني – كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي
 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي

 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :11عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

عبد  –زكرياء بقدير  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - محمد أشكود  

 -جهان الصالحي  -عبد الهادي القندادي  -سعيدة الكومي  –فاطمة الغيوان  -اإلله الدجالي 
 محمد بختاوي

التنقل الحضري والسير  ة للجنةرئيس ة وكادحسن:  ةوبذلك تم انتخاب السيد

 .والجوالن

السيد : إسماعيل  التنقل الحضري والسير والجوالنوترشح كنائب لرئيس لجنة  

 . الهاللي عضو المجلس عن حزب الحركة االجتماعية الديمقراطية 
 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 54:   أثناء التصويت عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 54  عدد األصوات المعبر عنها 

   : 43عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :

محمد  - الحاج ساسيوي - أحمد لعبيدي - سعيد لفقير  -لعباس الومغاريا - جواد بحاجي

عدنان أبو  - الدريسية الطون - أمال بن يعيش – لبنى طاهري - رتيبة الراية - البوكيلي

عبد  - الحسن بوكدور - الحفيظ الزعيمي - فريد بوحي - ابتسام زعرة  - هشام القائد - العال

عبد الشافي  – موالي عبد هللا عمري علوي - لطيفة القوادسي - أمينة حداش - هللا مشكور
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عبد  - بشرى الزين  - يونس مالل – جواد مهال - أميمة خصال - خديجة بلكاس - عماري

ليلة  - حسنة وكاد - خالد مني - رجاء منيب - عبد الغني وشعيب – الوهاب البقالي

 - المصطفى اللواتي – محمد قدوري - الحسنيمينة    - إسماعيل الهاللي - لعروصي

 -إدريس لطالبي  - زكرياء صالحي - ربيع لحسيني – كريمة بنسالم - مصطفى المبروكي
 .عبد الهادي حفيض - سفيان لمسقي

  00: عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :11عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

عبد  –زكرياء بقدير  - هدى بركات  - أسماء خوجة - عبد الصمد اإلدريسي  - محمد أشكود  

 -جهان الصالحي  -عبد الهادي القندادي  -سعيدة الكومي  –فاطمة الغيوان  -اإلله الدجالي 
 محمد بختاوي

التنقل الحضري لجنة لرئيس ا نائبإسماعيل الهاللي  وبذلك تم انتخاب السيد

 . والسير والجوالن

 كــــــاتب  المجلسنائب                                                          ئيس المجلسر

 عدنان أبو العال إمضاء:                               جواد بحاجيإمضاء: د. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد ذلك أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد نائب كاتب المجلس لقراءة البرقية 

 القصر الملكي العامر بالرباط هذا نصها:إلى الموجهة 
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 من رئيس  مجلس جماعة مكنـــــــــــــــاس                               

 إلـــــــــى               
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 السيـد مستشـار صـاحب الجاللــــــــــــــــة            

 الربـاط –الـقصر العـامر  –الديـوان الملكــي                     

 سيدي المستشار، تحية وسالما الئقين بمقامكم الكريم. 

يشرفني أن ألتمس من سيادتكم رفع نص البرقية التالية إلى الحضرة العالية باهلل 
 الجاللة الملك محمد السادس أدام هللا ملكه.صاحب 

 وبعــد،    

 موالي أمير المؤمنين وسبط الرسول األمين.     

السالم على مقامكم العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته، يتشرف خدام األعتاب الشريفة 
 رئيس وأعضاء مجلس جماعة العاصمة اإلسماعيلية. 

أن  2021أكتوبر  25نائية  المنعقدة يوم االثنين المجتمعين في إطار الدورة االستث 

يغتنموا  فرصة اختتام أشغال هذه الدورة ، ليعبروا لموالنا أمير المؤمنين أعز هللا أمره عن أسمى 
آيات والئهم وإخالصهم، ومتين تعلقهم الدائم بأهداب عرشكم الخالد، مقتدين بسنة من سلفكم من 

حوال، معاهدين جاللتكم يا موالي، بأن نظل منخرطين في كل اآلباء واألجداد، ال يبغون عنها 
المبادرات الملكية اإلصالحية الطموحة من أجل إنجاح مسار التنمية الشاملة لتحقيق أقصى 

 طموحات رعاياكم األوفياء بمملكتكم السعيدة.

يتشرف خديم  نعم يا موالي، إن مجلس جماعة مكناس وهو يجتمع في هذه الدورة:
الشريفة وأعضاء مجلس جماعة مكناس  بتقديم فروض الطاعة والوالء الالئقة بالمقام األعتاب 

العالي باهلل، وبأطيب األماني وأغلى المتمنيات بالنصر والتمكين لموالنا أمير المؤمنين صاحب 
 الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده بالعز والتأييد.

اكم لما فيه خير هذه البالد، وجعل النجاح حليفكم حفظكم هللا يا موالي ورعاكم وسدد خط
لصالح األمة اإلسالمية واإلنسانية جمعاء وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي 
األمير موالي الحسن وصاحبة السمو الملكي األميرة لال خديجة وشد أزركم بشقيقكم المولى 

 سميع الدعاء مجيب وباالستجابة جدير. الرشيد وكافة األسرة العلوية المجيدة  إنه

 والسالم على مقامكم العالي باهلل.

  1443ربيع األول  18حرر بمكناس بتاريخ             

 2021أكتوبر  25موافق   

 خديم األعتاب الشريفة         

 رئيس جماعة مكناس                    

 إمضاء : د. جواد بحاجي                                                                                

بعد نفاذ النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة االستثنائية المنعقدة يوم الخميس 

رفع السيد الرئيس الجلسة معلنا بذلك عن انتهاء أشغال هذه  2021أكتوبر 25

 زواال.الواحدة ى الساعــــة الدورة عل
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 الفهرست :

 

 الصفحة ::                                                                 النقطة

  02إلى 01من                                     الورقة الحافظة :              

  5إلى  4من                   النقطة األولى :                                   

      17إلى  8من                                                              النقطة الثانية :
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 20إلى  18من                                                  نقطة الرابعة :ال   

 23إلى  21من                                                  لنقطة السادسة : ا

  26إلى  24من                                                     النقطة الثامنة :

 29إلى  27من                                                   النقطة العاشرة :

 32إلى  30من                                                      النقطة الثالثة :

 35إلى  33من                                                    النقطة الخامسة :

 38إلى  36من                                                     النقطة السابعة :

 42إلى  39من                                                      النقطة التاسعة :

 45إلى  43من                                                النقطة الحادية عشر:

                                              47                                                              البرقية :        

                                                                          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


