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 .انتخاب رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم -            
 

إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية   

 الثنين، في جلسته العلنية الثانية المنعقدة يوم ا2015لشهر اكتوبر

 . 2015اكتوبر 12

المتعلق  113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

 بالجماعات 

 ، من النظام الداخلي لمجلس جماعة مكناس.26، 25 المواد السيماو

ن الدائمة انتخاب رؤساء اللجوبعد عرض المجلس للنقطة المتعلقة با   

 ونوابهم.

السيد  الميزانية والشؤون المالية والبرمجةلرئاسة لجنة  ترشح  

  محمد أشكودالمستشار: 
 : العملية على ما يليوبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت 

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  59عدد األصوات المعبر عنها :  -

  59عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي   -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو  -

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

يس إدر -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بحاميدي  -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -عبد الرحمان أفالك -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

عبد  -وح محمد لحل -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -العاطي كواح 

موالي علي  -فريد بوحي  –العباس الومغاري -نزهة الصح  -الحق بنسالم 

محمد  -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور    -عبد النبي عثماني -لمراني

 -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -بنعالل

 -. بدر طاهري -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم 

خالد  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال   -محمد عديوباه 

 . المصطفى المريزق  -نوال محسين -جواد حسني  -معروفي 

 

 00عدد األعضاء الرافضين  :   -

 00عدد األعضـــاء الممتنعين :  -



وبذلك تم انتخاب السيد محمد أشكود رئيسا للجنة الميزانية والشؤون 

 المالية والبرمجة . 

 

السيد الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لجنة وترشح لنائب رئيس  

 .رشيد مجبارالمستشار: 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  59عدد األصوات المعبر عنها :  -

  59عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –اإلدريسي الصمد 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بحاميدي  -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -عبد الرحمان أفالك -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -دبا إسماعيل 

عبد  -محمد لحلوح -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -العاطي كواح 

موالي علي  -فريد بوحي  –العباس الومغاري -نزهة الصح  -الحق بنسالم 

محمد  -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور    -عبد النبي عثماني -لمراني

 -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -بنعالل

 -. بدر طاهري -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم 

خالد  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال   -محمد عديوباه 

 .المصطفى المريزق -نوال محسين -جواد حسني  -معروفي 

 00:  ضين عدد األعضاء الراف -

  00عدد األعضـاء الممتنعين :  -

لجنة الميزانية  لرئيس رشيد مجبار نائباوبذلك تم انتخاب السيد 

 .  والشؤون المالية والبرمجة
 

: لحسن السيد المستشار  لجنة المرافق  العمومية والخدماتترشح لرئاسة 

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

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  59عدد األصوات المعبر عنها :  -

  59عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  - يوسف عكامو -رشيد طالبي  -وانو عبد هللا بو

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  - إسماعيل المهدارتي -إدريس العلمي  -إاللة 

  -عبد الرحمان أفالك -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 



عبد  -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

عبد  -محمد لحلوح -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -العاطي كواح 

موالي علي  -فريد بوحي  –لومغاريالعباس ا -نزهة الصح  -الحق بنسالم 

محمد  -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور    -عبد النبي عثماني -لمراني

 -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -بنعالل

 -. بدر طاهري -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم 

خالد  -حميد لعويسي   -حسن خربوشل -جواد مهال   -محمد عديوباه 

 .المصطفى المريزق -نوال محسين -جواد حسني  -معروفي 

 00عدد األعضاء الرافضين  :   -

 00عدد األعضــاء الممتنعين :  -
 

السيد لنائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات   وترشح

   .حسن تميمي :المستشار

 حبث أسفرت عملية التصويت العلني على ما يلي : 
  59عدد األعضاء الحاضريــن  :   -

  59عدد األصوات المعبر عنها  :  -

  59عدد األعضاء الموافقيــــن  :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  - -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور - أسماء خوجة -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -كعبد الرحمان أفل -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

عبد  -محمد لحلوح -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -العاطي كواح 

موالي علي  -فريد بوحي  –العباس الومغاري -نزهة الصح  -الحق بنسالم 

محمد  -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور    -عبد النبي عثماني -لمراني

 -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -بنعالل

 -. بدر طاهري -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم 

خالد  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال   -محمد عديوباه 

 . المصطفى المريزق -حسين نوال م-جواد حسني  -معروفي 

 

 00:   عدد األعضاء الرافضين -

  00عدد األعضـاء الممتنعين :  -
 

رئيس لجنة المرافق العمومية لحسن تميمي نائبا  وبذلك تم انتخاب السيد

 .والخدمات 

 

، السيد التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينةترشح لرئاسة لجنة 

  المستشار

 .عبد هللا مشكور



 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  59عدد األصوات المعبر عنها :  -

  59عدد األعضاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي  -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بحاميدي  -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداي  -إدريس العلمي  -اللة إ

  -عبد الرحمان أفالك -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

بد ع -محمد لحلوح -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -العاطي كواح 

موالي علي  -فريد بوحي  –العباس الومغاري -نزهة الصح  -الحق بنسالم 

محمد  -الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور    -عبد النبي عثماني -لمراني

 -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -بنعالل

 -طاهري . بدر -نادية ادريسي قيطوني   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم 

خالد  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال   -محمد عديوباه 

 . المصطفى المريزق  -نوال محسين -جواد حسني  -معروفي 

 

 00:  عدد األعضاء الرافضين  -

  00عدد األعضـاء الممتنعين :  -

وبذلك تم انتخاب السيد عبد هللا مشكور رئيسا للجنة التعمير والمآثر 

 التاريخية وسياسة المدينة 
 

 لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدينةوترشح لنائب رئيس 

  بحاميدي.محمد  السيد المستشار

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  56عدد األصوات المعبر عنهـا :  -

  43عدد األعضـاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   – الصمد اإلدريسي

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -أفلكعبد الرحمان  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -تهامي بوخيمة ال -إسماعيل دبا 

عبد  -محمد لحلوح  -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -العاطي كواح 

 -جواد مهال   -محمد عديوباه  -بدر طاهري  -نزهة الصح  -الحق بنسالم 

 المصطفة المريزق. –خالد معروفي  -حميد لعويسي   -لحسن خربوش



 

 00:    رافضينعدد األعضاء الـ  -

 13عدد األعضـــاء الـممتنعين :  -

 وهم السادة:
 -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحسن بوكدور 

نادية ادريسي   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

 قيطوني.

  

رئيس لجنة التعمير ل حاميدي نائبابمحمد ُوبذلك تم انتخاب السيد 

 .والمآثر التاريخية وسياسة المدينة

 

لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ترشح لرئاسة

 .عزيز يعقوبيالمستشار  السيدوالرياضية 

 : يليوبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما 

  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  55عدد األصوات المعبر عنهـا :  -

  42عدد األعضـاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –دريسي الصمد اإل

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -أفلكعبد الرحمان  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -ا إسماعيل دب

عبد  -محمد لحلوح  -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -العاطي كواح 

  -لحسن خربوش -جواد مهال   -محمد عديوباه  -نزهة الصح  -الحق بنسالم 

 المصطفة المريزق. –خالد معروفي  -حميد لعويسي 

 

 00:   عدد األعضاء الـرافضين  -

 13عدد األعضـــاء الـممتنعين :  -

 وهم السادة:
 -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحسن بوكدور 

نادية ادريسي   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

 قيطوني.

 

لنائب رئيس لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثقافية  رشحت

 .ادريس العلمي السيدوالرياضية 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي



  59عدد األعضاء الحاضريــن  :  -

  55عدد األصوات المعبر عنهـا :  -

  42عدد األعضـاء الموافقيــــن :  -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

دريس إ -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -أفلكعبد الرحمان  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

عبد  -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

عبد  -لوح محمد لح -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -العاطي كواح 

  -لحسن خربوش -جواد مهال   -محمد عديوباه  -نزهة الصح  -الحق بنسالم 

 المصطفة المريزق. –خالد معروفي  -حميد لعويسي 

 

 00عدد األعضاء الـرافضين  :   -

 13عدد األعضـــاء الـممتنعين :  -

 وهم السادة:
 -عثمانيعبد النبي  -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -محمد بنعالل -الحسن بوكدور 

نادية ادريسي   -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -مشكور

 قيطوني.

 
كل من السيد  لجنة التنقل الحضري والسير والجوالنترشح لرئاسة 

 اشأمينة حدوالسيدة المستشارة  أحمد بنحميدةالمستشار: 
 :وبعد اللجوء إلى التصويت العلني أسفرت العملية على ما يلي

 :  احمد بنحميدةالسيد المستشار  -

  57عدد األعضاء الحاضريــن   :  -

  54عدد األصوات المعبر عنها   :  -

  40عدد األعضاء الموافقيــــن   :  -
محمد   -محمد ميلودي   -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -لي محمد فال -حسن تميمي 

 -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا   -عبد الرحمان أفالك -

 -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو 

لحسن  -جواد مهال   -نزهة الصح  -عبد الحق بنسالم  -محمد لحلوح 

 .خالد معروفي -لعويسي  حميد  -بوشخر

 00عدد األعضاء الرافضين  :  -

 14عدد األعضـاء الممتنعين :  -



 وهم السادة:
   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري -

المصطفى  -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -محمد بنعالل  -الحسن بوكدور 

جواد  -نادية ادريسي قيطوني  -حداش أمينة -محمد أبو القاسم  -سعدان

 نوال محسين. -حسني
 أمينة حداش:السيدة المستشارة 

  57عدد األعضاء الحاضريــن   :  -

  54عدد األصوات المعبر عنها   :  -

 14عدد األعضاء الموافقيــــن   :  -

 و هم السادة:
   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري

المصطفى  -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -محمد بنعالل  -الحسن بوكدور 

جواد  -نادية ادريسي قيطوني  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -سعدان

 نوال محسين. -حسني

 40 عدد األعضاء الرافضين  : -
محمد   -محمد ميلودي   -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

ادريس   -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس   –الصمد اإلدريسي 

إدريس  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي محمد ب   -صقلي عدوي  

 -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إاللة 

  -عبد الرحمان أفالك -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -مشاطي محمد ال

عبد  -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -التهامي بوخيمة  -إسماعيل دبا 

عبد  -محمد لحلوح  -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  -العاطي كواح 

 -حميد لعويسي   -لحسن خربوش -جواد مهال   -نزهة الصح  -الحق بنسالم 

  .لد معروفيخا

 00عدد األعضـاء الممتنعين :  -
 

للجنة التنقل  احمد بنحميدة رئيساوبذلك تم انتخاب السيد المستشار   

 .الحضري والسير والجوالن
 

السيد لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن وترشح لنائب رئيس 

 الذي تم انتخابه بأغلبية األعضاء الحاضرين. جواد مهال المستشار: 

 

  :وبعد اللجوء إلى التصويت العلني أسفرت العملية على ما يلي
  57عدد األعضاء الحاضريــن  :   -

  55عدد األصوات المعبر عنها  :   -

  41عدد األعضاء الموافقيــــن  :   -

 :  وهم  السادة
محمد   -محمد ميلودي  -يوسف عكامو  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

عبد  -ليلى معزوز -سميرة القصيور -أسماء خوجة  -خالد بودالي  -الشكدالي 

  –الصمد اإلدريسي 



محمد  -ادريس صقلي عدوي    -أمال فريقش -محمد عكي   -محمد الدكس  

 -إدريس العلمي  -س إاللة إدري -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -حاميدي ب  

رشيد  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي 

التهامي  -إسماعيل دبا   -عبد الرحمان أفالك -أحمد بن حميدة  -مجبار

عبد العزيز  -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو  -ادريس الخروبي -بوخيمة 

 -نزهة الصح  -عبد الحق بنسالم  - محمد لحلوح -نور الدين عامر  -بلخيري 

خالد معروفي  -حميد لعويسي  -لحسن خربوش -جواد مهال  -محمد عديوباه 
 . 

 00عدد األعضاء الرافضين  :  -

 14عدد األعضـاء الممتنعين :  -

 و هم السادة:
   -عبد النبي عثماني -موالي علي لمراني -فريد بوحي  –العباس الومغاري   

المصطفى  -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -مد بنعالل مح -الحسن بوكدور 

جواد  -نادية ادريسي قيطوني  -أمينة حداش -محمد أبو القاسم  -سعدان

 نوال محسين. -حسني

 

لجنة التنقل الحضري  لرئيسجواد مهال نائبا وبذلك تم انتخاب السيد 

 .والسير والجوالن
 
 

 
كــــــاتب                                               رئيس المجلــــــس    

 المجلس
         إمضاء : محمد عكي       إمضاء : د. عبد هللا بووانو                

 


