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 الجماعة. 
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 . وتثمين النفايات املنزلية واملماثلة لها ملراكش
 

62 – 66 
 71 – 67 ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي.

اقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية.   76 – 72 ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة مر
   101 – 77 ممثلو مجلس جماعة مراكش باللجان املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية بمراكش. 
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 2021 اكتوبر يف شهر دورة استثنائية منعقدةحمضر 
 2021 اكتوبر 22 بتاريخ فريدةجلسة 

 

بالتوجيهات وعمال    بناء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، 

من   لكل  المشترك  البالغ  في  المغرب المضمنة  جهات  وجمعية  الترابية(  للجماعات  العامة  )المديرية  الداخلية  وزارة 

الجماعات،  مجالس  لرؤساء  المغربية  والجمعية  واألقاليم  العماالت  مجالس  لرؤساء  المغربية   الموجه   والجمعية 

بمس إلى الترابية  الجماعات  مجالس  وأعضاء  وهيئاتهارؤساء  الثالث  عقد    توياتها  بإمكانية  يقضي  رؤساء والذي 

الترابية  الجماعات  واالستثنائية  وهيئاتها  مجالس  العادية  وعمال  الدورات  الجهات  والة  مع  بتنسيق  حضوري  بشكل 

يق مع  كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص على ذلك بتنسمع اتخاذ    العماالت واألقاليم

 .السلطة اإلدارية المحلية حتى تمر هذه االجتماعات في أحسن الظروف
 

بتاريخ   المتوصل  مراكش  عمالة  عامل  الوالي  السيد  لطلب  استثنائية    13/10/2021وتبعا  دورة  عقد  شأن  في 

والتي أكدت   24/09/2021بتاريخ    15146لمجلس جماعة مراكش اعتبارا لمنطوق دورية السيد وزير الداخلية تحت رقم  

لمجالس الجماعات الترابية بفعل تزامنها مع فترة تجديدها العام    2021على تعذر انعقاد الدورة العادية لشهر اكتوبر  

 واآلجال القانونية المترتبة عنها الستكمال انتخاب مكاتب هذه المجالس وأجهزتها المساعدة.  
 

تحت   14/10/2021بتاريخ    الدورةلحضور اشغال    مراكش  مجلس جماعةللدعوة الموجهة للسادة اعضاء  وتبعا  

موضوع  المتضمنة    11022عدد   االعمال  للنقطة  والمتعلقة  جدول  بشأنه  التداول  على المقرر  والمصادقة  بالدراسة 

 ، مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة مراكش
 

الجماعي    عقد اشغال  لالمجلس  فريدة  مراكش  جلسة  في  االستثنائية  على   2021  اكتوبر  22  الجمعةيوم  دورته 

السيد  الرابعة عشيةالساعة   السادس تحت رئاسة  الجماعي بشارع محمد  الرسمية للمجلس  الجلسات  فاطمة  بقاعة  ة 

 جامع الفنا رئيس المنطقة الحضرية    عبد هللا سلمانمراكش وبمحضر السيد    ةمجلس جماع ةئيس رالزهراء المنصوري  

 المذكور الموطاعي رئيس قسم الجماعات المحلية بالوالية. ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد 
 

 : جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة من أطـرحضـر  - 
 المدير العام للمصالح بالنيابة  :   زين الدين الزرهوني 

 المجلس  مصلحة ادارة شؤونرئيـس  :       محمد المحير           

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية والمرافق االقتصادية  :   عبد الحق مدا 

 رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجيستيك  :    بشرى نبيل 

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية  :   سمير لعريبية 

 رئيس قسم التعمير والممتلكات  :   امين الزرقطوني 

 رئيس القسم التجهيزات والشبكات  :   طيب سنينح ي ال

 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي.  :   محمد الشرقاوي 
 رئيس قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :   عبد الرحمان مازغ 

 رئيسة مصلحة التعاون الالمركزي  :   ضياء بنجلون 

 المجلس   مصلحة إدارة شؤونعن  :      سعد نجاي 

 المجلس   مصلحة إدارة شؤونعن  :    مولح خليل 
 

 عضوا 81 : لمراكش العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا 81  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

عضوا 76 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
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 اعضاء 03  :    الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء -
 

1 
2 
3 

 

 

    عضوان 02  : الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

1 
2 

 

 

 ال أحـــــــــد   :      غير المزاولين مهامهم  عـدد األعضاء -
 

 

 : اعتذارات كل من السادةوقبول ملحوظة: تم عرض 

 طارق حنيش لتواجده خارج ارض الوطن،  

 اللتزام منهي بوزارة السياحة بالرباط. امال املالخ 

 . 2021/ 25/10الى  2021/ 10/ 17لظروف مهنية تحتم تواجده خارج ارض الوطن من تاريخ احمد مروان الزنجاري  
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   المجلس الجماعي لمراكش ة رئيسة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احملرتمالسيد ممثل السلطة 
 السادة والسيدات أعضاء اجمللس احملرتمني

 السادة والسيدات أطر االدارة
 ممثلي وسائل االعالم
 أيها احلضور الكريم

 

الدورة االستثنائية أن نفتتح أشغال هذه  كاتب املجلس    أطلب من ،  قبل  السادة والسيدات  السيد  باملناداة على أسماء  التفضل 

 املحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد من مدى توفر النصاب القانوني النعقاد هذه الدورة. أعضاء املجلس 
 

أعلن عن   القانوني،  النصاب  العملية والتأكد من توفر  التوصل بطلب من  بعد اجراء  افتتاح اشغال دورتنا هاته واملنعقدة بعد 

 . في شأن عقد دورة استثنائية ملجلس جماعة مراكش  2021/ 10/ 13السيد الوالي عامل عمالة مراكش بتاريخ 

وبعد إذنكم أود التكلم معكم من أعماق قلبي، فعدد من الوجوه الحاضرة معنا اليوم  وقبل التداول حول النقط املعروضةـ  بداية  

 تربطني بهم عالقة سنوات من الثقة املتبادلة.

ترأس    في  األعضاء  السادة  ثقتكم  بفضل  تشرفت  ذلك  بعد  مراكش،  مدينة  ساكنة  ثقة  كبيرة،  بثقة  تشرفت  قليلة  أسابيع  منذ 

لهذه   وكابنة  نصره هللا،  الجاللة  لصاحب  الشريفة  املولوية  الثقة  ثقة،  وأعلى  شرف  بأكبر  حظيت  مباشرة  ثم  ملراكش،  الجماعي  املجلس 

هي ثقة ومسؤولية في نفس الوقت، وبصدق شعرت بتخوف، هل سأستطيع تحمل هذه املسؤولية الثقيلة؟   املدينة أفتخر وأعتز بها، والتي 

اقتنعت أن هذا ممكن ألن هللا سبحانه وتعالى من اختار لي هذه الطريق ومادام   مسؤولية أهل مراكش ومسؤولية وطنية من مستو عال، و

 دنا. جل جالله من اختارها لي فإن فيها خير ملدينتنا وبال 

يسيرها شخص   ال  مراكش  فمدينة  الجماعي،  العمل  هو  مجلسنا  عمل  طبيعة  ألن  املسؤولية  هذه  تحمل  باستطاعتي  أن  اقتنعت 

واحد بل مجلس ومكتب للمجلس، وأمامكم اليوم أتقدم بالشكر للسيدات والسادة أعضاء املكتب املسير، الذين فوضت لهم مهاما وبدأوا  

هذا بأن  وأحس  املراكشية    عملهم مشكورين،  منها  ويستفيد  التجربة  هذه  إنجاح  من  جميعا  نتمكن  كي  قوية  إرادة  ولديه  منسجم  املكتب 

لعضوات   الحسنة  النية  وكذا  مؤسسات  في  وتمثيلية  لجان  أيضا  بل  مسير،  ومكتب  رئاسة  فقط  ليس  الجماعي  املجلس  لكن  واملراكش ي، 

 بات إال ولديه رغبة في مساعدة وخدمة املواطن. وأعضاء املجلس، ألنني مقتنعة أن الشخص ال يترشح لالنتخا

قوة املجلس الجماعي تكمن في القرب، وأنا منحتني مدينة مراكش كل ش يء، فمراكش هي التي بدأت مساري السياس ي، انطلقت من  

مرحبا ومعارضة،  أغلبية  املساعدة،  يد  مدي  منكم  أطلب  لذلك  عنها،  أتخلى  لن  أنني  يقين  على  وكونوا  املدينة  ألنهما    هذه  بالجانبين، 

اقبة عمل املكتب املسير.   مؤسستان مهمتهما مر

أنني يجب أن أشتغل للوطن، ألنك عندما تصبح عضوا في الحكومة، فهو أمر يتجاوز مدينة مراكش إلى مصلحة   أيضا لدي قناعة 

ي مدينة مراكش، وفي نفس الوقت أعدكم  املغاربة جميعا، وسأتحمل هذه املسؤولية بصدق، بنزاهة، بشفافية، وبروح املواطنة كما علمتن

أتخلى عن هذه املدينة، فنحن مستعدون لكل ما فيه خير لبالدنا، فشكرا على ثقتكم، شكرا على عملكم، وشكرا على التزامكم مع   أنني لن 

 أهل مراكش. 
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   عضو المجلس الجماعيعبد المجيد الدمناتي   السيد
دفعتني   الرئيسة  السيدة  املؤثرة  هللا،  كلمتك  نصره  الجاللة  إياها صاحب  منحك  الذي  املولوية  الثقة  على  أوال  الكلمة،  طلب  إلى 

مراكش  وباعتبارك ابنة هذه املدينة فهذا فخر لنا، فإذا كان بالنسبة لك هذا األمر تكليف ملا فيه من املشاق والتعب، فبالنسبة لنا في مدينة  

عطتك الكثير، فال تزيلي من بالك أنك أنت أيضا أعطيت لهذه املدينة الكثير، وإال ملا  هذا تشريف كبير، قلت السيدة الرئيسة أن مراكش أ 

الحر دين   ونعدك، ووعد  الجماعي،  املدينة وشرفتي املجلس  املراكشيين من جديد، إذن هنيئا لك من األعماق فقد شرفتي  ثقة  كنت نلت 

 ؤوب، الصادق واملخلص ملدينة مراكش. عليه، أننا سنكون بجانبك كما عهدت فينا، ألنك ابنة العمل الد

   عضو المجلس الجماعيمحمد بنشقرون   السيد
املستوى   على  ممثل  لديها  يكن  لم  ألنها  الكثير  عانت  املدينة  هذه  الرئيسة،  للسيدة  املؤثر  التدخل  بعد  الكلمة  آخذ  أن  سعيد  أنا 

تاريخية بالنسبة ملدينة مراكش، لذلك ال حاجة للخوف السيدة  الوطني في جميع القطاعات وباألحرى ميدان التعمير، وفي نظري هذه فرصة 

أهنئك  لذلك  وتامنصورت،  بين مراكش  والعالقة  امللكي  الحمراء كاملسرح  للمدينة  الكبرى  امللفات  تدافعي عن  أن  نترجاك  فنحن  الرئيسة، 

 ضوع، لكنها ستكون معارضة اقتراحية وابتكارية.وأتمنى لك التوفيق، صحيح أننا صنفنا نفسنا في املعارضة كما توصلتم بكتابنا في املو 

   عضو المجلس الجماعيي. مصطفى مطهر  السيد
أهنئك السيدة الرئيسة على الثقة املولوية التي حظيت بها من طرف صاحب الجاللة نصره هللا، والتي شرفتي بها مدينة مراكش،  

أقول لك السيدة الرئيسة أنك قادرة على تحملها، ما دام أن املجلس   جاء في معرض كالمك أنك تخوفت من الجمع بين املسؤوليتين، وأنا 

الجماعي مجلس منسجم، لذلك كوني على أننا سنكون سندا ودعما لجميع املبادرات، مدينة مراكش في حاجة إلى موقعك واملسؤولية التي 

قوط، الحمد هلل مكتب املجلس مكتب منسجم لكن نطلب  تقلدتها، وألتمس منك السيدة الرئيسة أن تولي اهتماما الشكال الدور اآليلة للس

 منه االستماع لهموم السادة األعضاء. 

ما أثار انتباهي أيضا أنك أنصفت أطر كانت مهمشة، وأود منك أن تسيري في هذا الطريق ألن هناك أطر كفأة باستطاعتها مساعدة  

 بجانبك السيدة الرئيسة وبجانب كل ما فيه خير ملدينة مراكش، وفقك هللا. املكتب املسير واملجلس الجماعي، وأعدك أننا سنكون 

   عضو المجلس الجماعيمحمد ايت بويدو  السيد
بدوري أهنئك السيدة الرئيسة على الثقة املولوية التي منحك صاحب الجاللة نصره هللا، وكذا ثقة مدينة مراكش، فأنت ابنة هذه  

 ن الناس الغيورين على هذه املدينة.املدينة، ووالدك رحمه هللا كان م 

بفريق الكوكب    مهامك، وسترتقيناملراكشيون فرحون بهذا التشريف رغم أنه متعب بالنسبة لك، وهم واثقون أنك ستنجحين في  

 املراكش ي للمكانة التي يستحقها. 

   عضو المجلس الجماعيعبد الصادق بيطاري   السيد
حقك السيدة الرئيسة، فالكل يعرف كفاءتك في تسيير املجلس الجماعي أو املسؤولية التي أضيفت  لن أقول أكثر مما قاله زمالئي في  

لك بفضل الثقة املولوية لصاحب الجاللة نصره هللا، وأهنئك بهذه املناسبة، فنحن فخورون كمراكشوين بهذا التشريف، وأنا أعلم أنك  

املدين لهذه  الكثير  وقدمت وستقدمين  مراكش  مدينة  وعلى  ابنة  الحمراء  باملدينة  الرياضية  األندية  إشكال  أثير  أن  أود  السياق  هذا  وفي  ة، 

املولودية   االتفاق،  جمعيات  أيضا  وتدبير،  تسيير  أزمة  بل  مالية  أزمة  ليست  خانقة،  أزمة  يعيش  الذي  املراكش ي  الكوكب  نادي  رأسها 

ي مدينة من حجم مراكش ترأس مجلسها امرأة وزيرة يقام لها ويقعد،  واألوملبيك تتخبط في مشاكل عديدة، ومن العيب أن نجد أندية تعاني ف

 لذلك أنا متيقن بشكل تام أن هذه الفرق ستجد كافة الدعم من املجلس الجماعي في شخص السيدة الرئيسة والسادة األعضاء.

وهلل الحمد الكفاءة والجدية في العمل،  أيضا أود أن أشير أنني تابعت عمل نوابك السيدة الرئيسة منذ توليهم املسؤولية وملست فيهم 

 لذلك أطمئنك أن مدينة مراكش في أيد أمينة، وأتمنى التوفيق لك ولفريق الكوكب املراكش ي. 
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   عضو المجلس الجماعية خديجة الفضي  السيد
أبناء مراكش، فأنت تستحقين الكثير ونحن فخورون بك   كمراكشية ورحمانية،  هنيئا لك السيدة الرئيسة بهذا الحب الدفاق من 

مرأة رسمت مسارا سياسيا حافال في وقت قياس ي، فهنيئا ملدينة مراكش بتمثيلية في الحكومة، فهنيئا لك  إأخذت الكلمة وأنا فخورة بك ك 

 بالثقة املولوية، وهللا ولي التوفيق.

   عضو المجلس الجماعيخالد الفتاوي  السيد
املحترمة األستاذة فاطمة الزهراء املنصوري على رئاسة مجلس جماعة مراكش وعلى الثقة املولوية  أوال أؤكد تهنئة الجميع للزميلة  

السامية، وأشير أننا صوتنا بأغلبية مطلقة على السيدة الرئيسة ومكتب مجلسها، وبالتالي فهذه رغبة منا جميعا أن نحظى بمؤسسات قوية  

عن تأسيس فريق للمعارضة تابع لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية كما  ومجلس في مستوى تطلعات ساكنة مراكش، كذلك أعلن  

اقتراحية تصب في مصلحة مدينة  توصلتم بذلك السيدة الرئيسة طبقا للقانون، وأؤكد أن هذه املعرضة ستكون بناءة، مسؤولة، إيجابية و

خر بذلك، فالتسيير ال ينحصر في رئاسة املجلس واملكتب املسير بل  مراكش، والحمد هلل لدينا طاقات شابة مهمة في املجلس الجماعي وأنا أفت

أعمال  جداول  في  نقط  اقتراح  و اللجان  في  التمثيلية  طريق  عن  مراكش  مدينة  تدبير  في  املشاركة  بإمكانهم  الجماعي  املجلس  أعضاء  كافة 

 الدورات، فكل واحد منا من موقعه بإمكانه املساهمة في تدبير شؤون املدينة. 

   عضو المجلس الجماعيعمر السلكي  دالسي
تحية إجالل وإكبار إلى مدينة مراكش، املدينة الخالدة والقلعة الصامدة، التي كانت وال زالت العمق الحضاري والتاريخي للمملكة،  

واإلقليمية وهي بها جديرة وعليها قديرة، ونحن  وبعد، تحية الجد واالجتهاد للسيدة الرئيسة زهرة الحمراء التي جمعت بين املسؤولية الوطنية 

 معك إلى أن ينتقل التكليف من تكليف إلى تشريف، واأليام هي من يثبت ذلك أو ينفيه فسيري وأبشري فال ينتظرك إال الخير، سيما أن اآلية

أن تخلفه   املسؤولية أطرب آذانك وأشنفها بما قال  تقول: "إن يعلم هللا في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا"، وصلة بالتعب والنصب الذي يمكن 

الجبال،   يتهيب صعود  في مرادها األجسام"، وفي سياق آخر يقول غيره: " ومن  تعبت  النفوس كبارا،  املقام: "إذا كانت  في مثل هذا  الشاعر 

 يعيش أبد الدهر بين الحفر". 

أكثر   وتتحضر  امرأة وستتجدد  بفكرة من  بنيت  الرئيسة، مدينة مراكش  التي  السيدة  النفزاوية  زينب  بفكرة  بنيت  امرأة،  وأكثر من 

في   معك  ونحن  وأبشري  فسيري  املنصوري،  الزهراء  فاطمة  يد  على  وتتحضر  تتجدد  تعالى  شاء هللا  وإن  تاشفين،  بن  يوسف  على  اقترحتها 

 الرهان حتى يتحقق املقصود. 

   عضو المجلس الجماعيي. الحسن المنادي   السيد
وأهنئك زمالئي  ملوقعك    سأحدو حدو  الحاجة  أمس  في  هو  من  الخمس  املقاطعات  في  كان  وإن  الشريفة،  املولوية  والثقة  بمنصبك 

   ومنصبك، وكمثال مقاطعة النخيل وأنت ابنة هذه املقاطعة أغيثينا وهللا املستعان.

   عضو المجلس الجماعيعبد الصادق بوزاهر   السيد
، وأنا كممثل للصناع التقليديين تشرفنا بك غاية الشرف حيث كان لك  2009تربطنا بك السيدة الرئيسة عالقة وطيدة منذ سنة  

كل  الوقع الكبير في املنطقة التي نمثلها والتي تضم أكبر تجمع للصناع التقليديين باملدينة الذين يهنؤونك على منصبك الجديد ويتمنون لك  

من اإلعمار يجب أن يتم بالصناعة التقليدية، ألن هذه املدينة  %70نا مطلب متمثل في تفعيل قانون للتعمير ينص على أن لديلكن التوفيق، 

سنة   كما حدث  جادة  وقفة  الرئيسة  السيدة  منك  يترجون  الذين  التقليديين  الصناع  بأيدي  االخوة  2011بنيت  مع  أنني  أخبرك  أن  وأود   ،

 الحركة الشعبية أسسنا فريقا للمعارضة، معارضة للتصحيح والتي نتمنى أن نكون فيها عند حسن الظن.األعضاء املنتمين لحزب 

   عضو المجلس الجماعيلحسن حبيبو   السيد
تبادر إلى ذهني مقولة "الرجل املناسب في املكان املناسب" ونحن اليوم على قناعة تامة أنك املرأة املناسبة في املكان املناسب، حيث  

أصبحنا بفضل نضاالت نرى املرأة تتبوأ مناصب عليا في املجال السياس ي، وبالتالي فمدينة مراكش فخورة أوال بترأسك لهذا املجلس وثانيا  

بالثقة املولوية التي حظيت بها من صاحب الجاللة نصره هللا، واملراكشيون ينتظرون منك الكثير السيدة الرئيسة، ينتظرون إرجاع البريق  
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ملدينة التاريخية، وإحياء املجال الثقافي، فمراكش كانت معروفة منذ القدم بروادها ومفكريها و ب "سبعة رجال" ، وأخيرا أتمنى لك  لهذه ا

 التوفيق والسداد. 

   عضو المجلس الجماعيعبد السالم سي كوري  السيد
التهنئة على اختيارك رئيسة لجماعة   مراكش، وعلى الثقة املولوية كوزيرة في حكومة  باسمي وباسم فريق العدالة والتنمية، أجدد 

وبقدر  ما   أو وطنيا،  التدبير سواء محليا  كلمة قوية وموضوعية تستحضر إكراهات  الرئيسة كانت  السيدة  كلمتك  امللك نصره هللا،  جاللة 

واعية بهذه املسؤولية، لكن في    تمثله هذه املسؤولية من تشريف فهي أيضا تكليف وتقتض ي بذل مجهود كبير، لذلك فأنت السيدة الرئيسة

اعتقادي الشخص ي موقعك الجديد على مستوى الحكومة سيكون سندا ودعما لتجربة مدينة مراكش، ألن هذه املدينة بالفعل بحاجة إلى  

رنا التدبير ونعلم  تعاون كافة القطاعات بما فيها القطاع الذي تشرفين عليه، وسنكون كفريق العدالة والتنمية دعما لهذه التجربة ألننا خب

 إكراهاته، ونتمنى لك ولهذا املجلس كل التوفيق.  

   عضو المجلس الجماعيالسعيد ايت المحجوب  السيد
نحن كحزب األصالة واملعاصرة وكساكنة مقاطعة جليز ومدينة مراكش عامة جد فخورين بالثقة املولوية التي حظيت بها السيدة  

وزيرة لقطاع التعمير واإلسكان وسياسة املدينة، هذا القطاع الذي يهم مدينة مراكش بشكل كبير  الرئيسة من صاحب الجاللة نصره هللا ك

 من مشاكل الدواوير والطبقة الهشة مرتبطة باالسكان وطموح هذه الطبقة أن تتم تسوية وضعية منازلهم.  %70فنسبة 

الحضور للدورات كما حضروا اليوم، ألن مدينة مراكش تنتظرنا وال بد  وأخيرا، أتمنى أن يواظب السادة األعضاء واملكتب املسير على  

 لنا من التعاون إلخراجها من األزمة التي خلفتها جائحة وباء كورونا. 

   عضو المجلس الجماعية اخديجتنا ماء العينين السيد
على ثقة املواطنين على الثقة املولوية  أود أن أهنئك السيدة الرئيسة باسمي واسم جميع منتخبات املجلس الجماعي اللواتي حصلن  

 لصاحب الجاللة نصره هللا، فنحن عضوات مقاطعة مراكش املدينة جد فخورين أن ابنة مراكش العتيقة حظيت بهذا التشريف. 

االندماج من طنجة إلى لكويرة ونفند أقاويل العدو وكل من يدعي    ن عضوات املجلس الجماعي أننا نسجلأود أيضا أن أؤكد نيابة ع

أننا مهمشون وال نملك أية صفة للترشح ودخول غمار االنتخابات، فنحن نعبر لهم عبر وسائل التواصل االجتماعي أننا صحراويون، وجديون،  

هلل والحمد  الساكنة  ثقة  على  نحصل  املغرب  ربوع  جميع  وداخل  رباطيون  نجد  مراكشيون،  ففيها  الجميع  مدينة  مراكش  مدينة  كذلك   ،

بعض   يسألنا  ملا  لذلك  السنين،  آالف  منذ  بمراكش  تعيش  الصحراوية  القبائل  وجميع  دليم،  أوالد  تدرارين،  أوالد  السباع،  ابن  قبائل 

أيضا مواطنون من وجدة والعرا لهم هناك  وتترشحون بمدينة مراكش؟ نقول  الذي يجعلكم صحراويين  وتازة ترشحوا األشخاص ما  ئش 

 بمدينة العيون ومدينة الداخلة وكافة مناطق املغرب وحصلوا على ثقة املواطنين، فنحن مغاربة أينما ارتحلنا. 

في خطابه األخير بعد   إيجابي، فصاحب الجاللة نصره هللا أشار  في هذا املجلس ش ي  كذلك ما ملسته من بوادر معارضة ديمقراطية 

دستوريا أنه  الحكومة  من   تشكيل  وسنمثل  املعارضة.  حق  يكفل  فالدستور  إذن  بينهما،  عنده  فرق  وال  األغلبية  ويحترم  املعارضة  يحترم 

 موقعنا الحزبي معارضة بناءة. 

أننا نتلقى مكاملات من مواطنين الحظوا تحسنا على مستوى النظافة والعناية   أقول لها  أهنئ من جديد السيدة الرئيسة، و وأخيرا 

املدين في  بكفاءة  بالحدائق  فخورون  ونحن  النواب،  للسادة  تعليماتها  وتعطي  املحلي  للشأن  مواكبة  فهي  التزامات حكومية  لديها  أن  رغم  ة 

 نسائية من هذا الحجم، وأتمنى أن نضع جميعا اليد في اليد من أجل مصلحة املدينة وساكنتها. 

   عضو المجلس الجماعيمحمد الحر   السيد
أبنائي املنتخبين وبناتي املنتخبات، فهي كلمات كانت رنانة، قوية، شجاعة وصادرة من القلب، لكن ال  صعب جدا أن آخذ الكلمة بعد  

بد أن أشير أن كلمة الدعم قيلت في زمانها ومكانها، فنحن من تمنينا أن تكون رئاسة الحكومة من مدينة مراكش، ونحن من تمنينا أن تقود  

ازر هذه التجربة بكل ما أوتينا من قوة إلنجاحها، وفي هذا السياق أضيف لكالم السيد السلكي  مدينة مراكش امرأة، وأتمنى أن نساعد ونؤ 
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نساء: األولى    3أنه زيادة لزينب النفزاوية هناك فاطمة الزهراء املجاهدة التي ماتت بساحة موالي اليزيد وابنها الرضيع في يدها، إذن هناك  

 جاهدة ونتمنى أن تحدو فاطمة الزهراء املنصوري ابنة املحامي الشهير حدوهما. زينب النفزاوية، الثانية فاطمة الزهراء امل

   المجلس الجماعي لمراكش ة رئيسة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد
فترة سنة   أتذكر  أسمعها  وأنا  التي  في حقي  كلماتكم  على  كالسيد    2009شكرا  اليوم  معنا  الحاضرين  االخوة  بعض  مع  التي عشتها 

املجلس الحر،   داخل  السياسية  املمارسة  معهم  تعلمت  وآخرون  بنشقرون،  السيد  بنسعود،  السيد  نكيل،  السيد  الدمناتي،  السيد 

الجماعي، كانوا يدعمونني وينتقدونني حتى كبرت في فكري معهم، وبفضل ذلك استرجعت ثقة املواطنين وحظيت بثقة صاحب الجاللة نصره  

 هللا، فشكرا لكم جميعا. 

قال إلى تدارس جدول أعمال هذه الدورة، أخبركم أننا توصلنا بمراسالت موضوعها تأسيس فرق للمجلس الجماعي: أولها  قبل االنت

افق" برئاسة السيد ي. الحسن املنادي، والثاني هو فريق املعارضة "األمل" برئاسة السيد عبد الصادق بوزاهر، كذلك توصلنا   فريق "التو

االتحاد   حزب  فريق  من  يمنع بمراسلة  قضائي  وحكم  قانوني  نص  هناك  لكن  املجلس  داخل  املعارضة  تمثيل  الشعبية  للقوات  االشتراكي 

إذا   ومستقبال  املسير،  املكتب  في  ممثل  ألنه  املعارضة  من  الحزب  هذا  نعتبر  أال  اليوم  أفضل  لذلك   ، املسير  املكتب  داخل  املعارضة  تمثيل 

بحث مدى رغبة الحزب في الخروج من املكتب املسير، خاصة وأننا توصلنا اآلن بسحب  اتضح تشبت حزب االتحاد االشتراكي باملعارضة سن

الرغبة في تمثيل املعارضة من بعض أعضاء الفريق االشتراكي وهم السيدان لحسن حبيبو وعبد الجليل بنسعود كما تتشبث عضو املكتب  

 املسير السيدة زبيدة ملشمر ببقائها في األغلبية.

 )نقطة نظام(  عضو المجلس الجماعيماء العينين ة اخديجتنا  السيد
 االشتراكي ملوقفه.  الفريق أقترح أن يتم تأجيل انتخاب رئاسة اللجنة الدائمة املخصصة للمعارضة إلى غاية حسم 

   المجلس الجماعي لمراكش ة رئيسة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد
بد   األعمال محسوم وال  التأجيل ألن جدول  يمكننا  نطلق غدا ال  الجلسة كي  الجماعي خالل هذه  املجلس  هياكل  استكمال  لنا من 

 املخطط االستراتيجي للمدينة التي يستوجب حضور رؤساء اللجان الدائمة الخمس. 

وهو   نفسه،  سيد  املجلس  ان  على  كمقترح،  أرضية  أعددنا  الخصوص  وبهذا  دورتنا،  أعمال  جدول  إلى  املرور  عليكم  أقترح  واآلن، 

ال أساس  اعتماد  على  الخمس،  اللجان  من  لجنة  كل  في  املجلس  داخل  املمثلة  األحزاب  لكافة  النسبية  األغلبية    4تمثيلية  لجان ستترأسها 

 ولجنة واحدة تترأسها املعارضة. 
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 :  2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

 للمجلس وانتخاب رؤسائها ونوابهم: تشكيل اللجان الدائمة 

  والربجمة.اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية  - 

  واخلدمات.اللجنة املكلفة باملرافق العمومية  - 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة.  - 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.  - 
       اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي. -

نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش             
                                                                             

ذكر     الدائمة،  اللجن  تشكيل  عملية  مستهل  جماعة    ة السيد  ت في  مجلس  باملقتضياترئيس  القانونية    مراكش 

من   22و    21  بالجماعات واملادتينمن القانون التنظيمي املتعلق    25باملادة    النقطة بدء   املؤطرة ملوضوع  والتنظيمية االجرائية

الى املسطرة املقرر اتباعها في عملية تشكيل اللجن الدائمة على      2027  –  2021للمدة االنتدابية    النظام الداخلي للمجلس

 النحو املرفق بمحضر النقطة. 
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 :  2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

 للمجلس الجماعي ملراكش: التابعة تشكيل اللجان الدائمة 

  والربجمة.اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية  - 

  واخلدمات.اللجنة املكلفة باملرافق العمومية  - 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة.  - 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.  - 
       لجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي.ال -
نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش              
  

لعضوية   الترشح  باب  فتح  املالية والبرمجة  عقب ذلك،  والشؤون  بامليزانية  املكلفة  بشكل اختياري، حيث  اللجنة 

 االعضاء االتية اسماءهم: تقدم السادة

بامحمد املنصوري،  حليمة  املالك  عبد  بوعباد  ،ي.  مصطفى  ،  ثورية  أشرفمطهري.  ايت  ،  برزوق   ،  املجيد  عبد 

عبد الغني  ،  محمد بنشقرون،  عبد الواحد الشافقي،  ي. الحسن املنادي،  رجاء وردك،  فؤاد حاجبي،  أمال ميصرة،  القاض ي

 . أبدوح ومالك عبد العزيز بوسعيد،  طوالب

والبرمجة،    املالية  والشؤون  بامليزانية  املكلفة  اللجنة  لعضوية  الترشح  باب  اغالق  تم  ان  عرض  وبعد    الالئحة تم 

 على التصويت:  ( عضوا 15املتكونة من خمسة عشرة ) 

 

وتنازل عنها    اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجةتم تقديم السيد عبد الصادق بيطاري ترشحه للعضوية في  :  ملحوظة

افق بين اعضاء املجلس الجماعي الحاضرين.    بعد التصويت بتو

 

 

 

 

 

 

 

 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

16 
 

 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

17 
 

 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

18 
 

 :  2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

 التابعة للمجلس الجماعي ملراكش: تشكيل اللجان الدائمة 

  واخلدمات.اللجنة املكلفة باملرافق العمومية  - 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة.  - 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.  - 
        اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي. -
  السيد الوالي عامل عمالة مراكشنقطة واردة من               

افق العمومية والخدماتاملجال للترشح لعضوية   فتحذلك،  عقب   تقدم  بشكل اختياري، حيث    اللجنة املكلفة باملر

 االعضاء االتية اسماءهم: السادة

الفجالي  االدريس ي  ،عبد هللا  بوحراش ي،  محمد  كوري ،  خديجة  س ي  السالم  املحجوب  ،عبد  ايت  نسيمة  ،  السعيد 

 ، زبيدة ملشمر. عبد هللا األمكاري ،  أحمد خوبة،  حدان ، جهان النميلي عادل  ،رشيدة لشهابي، محمد الحر، سهيم

افق العمومية والخدماتوبعد ان تم اغالق باب الترشح لعضوية    املتكونة    الالئحة، تم عرض  اللجنة املكلفة باملر

 على التصويت: ( عضوا 13من ثالثة عشرة ) 
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

 التابعة للمجلس الجماعي ملراكش: تشكيل اللجان الدائمة 

 . املدينة والتنمية املستدامةاللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة  - 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.  - 
       اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي. -
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش             

بشكل اختياري،  بالتعمير وسياسة املدينة والتنمية املستدامة  ب الترشح لعضوية اللجنة املكلفة  با  فتحذلك،  عقب  

 االعضاء االتية اسماءهم: تقدم السادةحيث 

زغبوش الطالبي،  مريم  بنلعروس ي،  كنزة  بوزاهر،  محمد  الصادق  الدمناتي،  عبد  املجيد  ماجد،  عبد  عبد  ،  كمال 

 .توفلة ومحمد عبد الصمد العكاري ، امهيدرةالحبيب ، الغني خيا

لعضوية   الترشح  باب  اغالق  تم  ان  والتنمية  وبعد  املدينة  وسياسة  بالتعمير  املكلفة  عرض    املستدامة،اللجنة  تم 

 على التصويت: ( اعضاء 10املتكونة من عشرة )  الالئحة
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 :  2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

 التابعة للمجلس الجماعي ملراكش: تشكيل اللجان الدائمة 

  .اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني - 
       االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي.اللجنة املكلفة بتنظيم  -
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش              

اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك  فتح املجال للترشح لعضوية    بعد ذلك، 

 االعضاء االتية اسماءهم: تقدم السادةبشكل اختياري، حيث  املجتمع املدني

بولحية القصري ،  سلوى  ملغاري  العينين،  أمينة  ماء  املنصوري،  اخديجتنا  بيطاري ،  رجاء  الصادق  لحسن  ،  عبد 

، رحيلة محمد ايت احسيسن ،  فاطمة شوتين ،  خليل بولحسن،  مريم العرابي،  عبد الجليل بنسعود،  البشير جوهر،  حبيبو

 الغمراوي. 

وبعد ان تم اغالق باب الترشح لعضوية اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك  

 على التصويت: ( عضوا  13املتكونة من ثالثة عشرة )  الالئحةعرض  املدني، تم املجتمع 

األول لرئيسة المجلس الجماعي النائب  السيد محمد االدريسي    صادف التصويت على مقرر النقطة رئاسة  ملحوظة:

  للجلسة بعد خروج السيدة الرئيسة من القاعة، بعدها تراست الجلسة.
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 :  2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

 التابعة للمجلس الجماعي ملراكش: تشكيل اللجان الدائمة 

        .اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي -
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش              

 

لعضوية  واخيرا،   للترشح  املجال  والتعاون  فتح  اإلدارة  وتنظيم  القانونية  بالشؤون  املكلفة  بشكل    الالمركزي اللجنة 

 االعضاء االتية اسماءهم: تقدم السادةاختياري، حيث 

عبد  ،  نادية االدريس ي سليطين،  رقية العلوي حاجب،  سعيد بوجاجة،  حمزة الحداوي ،  يوسف بن الزاهر   ، محمد نكيل

 .ي. البشير طوبا، إسماعيل امغاري ، نجية عوجاجي ، الرزاق جبور 

املكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة    ةوبعد تقديم الترشيحات بشكل اختياري لتولي عضوية اللجن  ذلك، عقب   

 على التصويت:  ( اعضاء10عشرة ) الالئحة واملكونة من تم عرض   ،الالمركزي والتعاون 
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

 انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي الخمسة ونوابهم:  

  والربجمة.اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية  - 

  واخلدمات.اللجنة املكلفة باملرافق العمومية  - 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة.  - 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.  - 
        ي.اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركز -
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش              

  ة رئيس ت السيدةرؤساء اللجن ونوابهم، ذكر    عملية انتخاببعد ان تم تشكيل اللجن الخمسة الدائمة، وفي مستهل  

القانونية   باملقتضيات  باملاد  املؤطرة  والتنظيمية االجرائيةمجلس جماعة مراكش  بدءا  النقطة  القانون    26  ةملوضوع  من 

املتعلق  التنظ  واملادة يمي  الداخلي    24  بالجماعات  النظام  الى من  رؤساء   للمجلس  انتخاب  في عملية  اتباعها  املقرر  املسطرة 

 على النحو املرفق بمحضر النقطة. الدائمة ونوابهماللجن 
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 :  2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

 انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي الخمسة ونوابهم:  

  .والربجمةاللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية  انتخاب رئيس - 

  واخلدمات.اللجنة املكلفة باملرافق العمومية  - 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة.  - 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.  - 
        اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي. -
 السيد الوالي عامل عمالة مراكشنقطة واردة من               

بين    من   والبرمجة لرئاسة اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية  باب الترشح  السيدة رئيسة املجلس الجماعي  فتح  

 ( عضوا وهم السادة: 15عشر )  خمسة السادة اعضاء اللجنة وعددهم 

بامحمد املنصوري،  حليمة  املالك  عبد  بوعباد  ،ي.  مصطفى  ،  ثورية  أشرفمطهري.  ايت  ،  برزوق   ،  املجيد  عبد 

عبد الغني  ،  محمد بنشقرون،  عبد الواحد الشافقي،  ي. الحسن املنادي،  رجاء وردك،  فؤاد حاجبي،  أمال ميصرة،  القاض ي

 . أبدوح ومالك عبد العزيز بوسعيد،  طوالب

 حليمة بامحمد كمترشحة وحيدة. :  ت السيدةتقدموقد 

اس  تم تسجيل  ان  املالية    ةاملترشح  ةالعضو   موبعد  بامليزانية والشؤون  املكلفة  اللجنة  لرئاسة  الترشح  باب  واغالق 

  ة ترشحامل عضو  العلنيا على    الحاضرين للتصويتوالبرمجة، تمت املناداة من طرف السيد كاتب املجلس على السادة االعضاء  

 الداخلي. وفق شكلية رفع اليد املنصوص عليها في النظام

 عضوا  70 :   عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا    70 :    عـدد األصـوات املعبـر عنها -

والبرمجة.   - املالية  والشؤون  بامليزانية  املكلفة  للجنة  رئيس  بامحمد  حليمة  السيدة  انتخاب  على  افقين  املو االعضاء  اصوات  عـدد 

 : الســـادةوهـم    عضوا  70 :       
 

سيمة فاطمة الزهراء املنصوري، محمد االدريس ي، عبد هللا الفجالي، كمال ماجد، زبيدة ملشمر، خديجة بوحراش ي، عتيقة بوستة، ي. مصطفى مطهر، ن 

ء املنصـــــــوري، اخديجتنـــــا ماء العينيــــن، نادية االدريس ي  سهيــــــــم، أشــــــرف بــــــــرزوق، السعيد ايت املحجـــــــــوب، عبد السالم س ي كوري، ي. البشير طوبــــــا، رجا

م بولحية،  سلوى  املنصوري،  املالك  عبد  ي.  زغبوش،  مريم  بامحمد،  القصري، حليمة  ملغاري  أمينة  حاجب،  العلوي  رقية  الطالبي،  كنزة  ريم سليطين، 

كيـل، يوسف بن الزاهر، حمزة الحـداوي، سعيد بوجاجــــة، فاطمة شوتيــن،عبد الغني  باحسو، عبد املجيد الدمناتـــي، ثورية بوعباد، رجاء وردك، محمد ن

الحس بوعلي،  ايت  لشهابي، سعيدة  رشيدة  العرابي،  مريم  بوسعيـد،  العزيز  بولحسن،عبد  خليل  حاجبي،  فؤاد  حدان،  الغمراوي،جهـان  رحيلة  ين  خيا، 

محمد توفلـــــة، عبد الرزاق جبور، أمال ميصــــرة، خديجة الفضـــــي، عبد الغني طـــــوالب، إسماعيل امغاري،  نوار، مالك أبـــــــــدوح، عبد املجيد ايت القاض ي،  

بنلعروس ي، لحسن حبيبو، محمد الحر، البشير جوهر، محمـــد ايت بويـــــدو، محمـــد   املنـــــادي، محمد  بنشقــــــرون، عبد  عبد الصادق بوزاهر، ي. الحسن 

ة، عبد الصمد العكاري، أحمد خوبة، بنسعــــــود، عـــــادل النميلــــــي، عبد الصادق بيطــــــاري، معـــــاد املوســــولي، عبد الواحد الشافقــــي، الحبيب امهيدر  الجليل

 نجية عوجاجي، عمر السلكي، عبد هللا األمكاري، محمد ايت احسيسن.
   

املالية والبرمجة. عـدد اصوات االعضاء    - بامليزانية والشؤون  املكلفة  بامحمد رئيس للجنة  السيدة حليمة  انتخاب  املمتنعين على 

ال أحــــد  : 

اعلن العلني،  التصويت  نتائج  وبعد  فوز    ةرئيس  ةالسيد  توبذلك  عن  الجماعي  بامحمد  املجلس  حليمة  بمنصب  السيدة 

 صوتا. 70على  هاللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة بحصول ة رئيس
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 :  2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

 انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي الخمسة ونوابهم:  

  .والربجمةاللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية رئيسة ل نائب انتخاب - 

  واخلدمات.اللجنة املكلفة باملرافق العمومية  - 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة.  - 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.  - 
        اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي. -
 الي عامل عمالة مراكشنقطة واردة من السيد الو              

،  اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة، فتح املجال النتخاب نائب له  ةعقب ذلك، وبعد انتخاب رئيس 

 وهم:  من بين اعضاء اللجنة اللجنة ة نائب لرئيساذ فتح باب الترشح لتولي منصب 

،  أمال ميصرة ، عبد املجيد ايت القاض ي،  برزوق   ، أشرفمطهري. مصطفى  ،  ثورية بوعباد  ،ي. عبد املالك املنصوري

حاجبي وردك،  فؤاد  املنادي،  رجاء  الحسن  الشافقي،  ي.  الواحد  بنشقرون،  عبد  طوالب،  محمد  الغني  العزيز  ،  عبد  عبد 

 . أبدوح ومالك بوسعيد

 . ثورية بوعباد ةالسيد ي وه  ةوحيد ةمترشح تحيث تقدم 

اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون    ةاملترشحة  وبعد ان تم تسجيل اسم العضو   لنيابة رئاسة  الترشح  واغالق باب 

 ةعلنيا على املترشح  الحاضرين للتصويتاملالية والبرمجة، تمت املناداة من طرف السيد كاتب املجلس على السادة االعضاء 

 الداخلي. وفق شكلية رفع اليد املنصوص عليها في النظام

 عضوا  70 :  عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا    70 :   عـدد األصـوات املعبـر عنها -

افقين على انتخاب السيدة ثورية بوعباد نائبة لرئيسة اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة  -  عـدد اصوات االعضاء املو

 : الســـادةوهـم    عضوا  70 :      
 

سيمة  فاطمة الزهراء املنصوري، محمد االدريس ي، عبد هللا الفجالي، كمال ماجد، زبيدة ملشمر، خديجة بوحراش ي، عتيقة بوستة، ي. مصطفى مطهر، ن 

البشير طوبــــــا، رجا س ي كوري، ي.  السالم  املحجـــــــــوب، عبد  ايت  السعيد  بــــــــرزوق،  أشــــــرف  نادية االدريس ي  سهيــــــــم،  العينيــــن،  ماء  املنصـــــــوري، اخديجتنـــــا  ء 

م بولحية،  سلوى  املنصوري،  املالك  عبد  ي.  زغبوش،  مريم  بامحمد،  حليمة  القصري،  ملغاري  أمينة  حاجب،  العلوي  رقية  الطالبي،  كنزة  ريم سليطين، 

كيـل، يوسف بن الزاهر، حمزة الحـداوي، سعيد بوجاجــــة، فاطمة شوتيــن،عبد الغني  باحسو، عبد املجيد الدمناتـــي، ثورية بوعباد، رجاء وردك، محمد ن

ين نوار،  خيا، رحيلة الغمراوي،جهـان حدان، فؤاد حاجبي، خليل بولحسن،عبد العزيز بوسعيـد، مريم العرابي، رشيدة لشهابي، سعيدة ايت بوعلي، الحس

أبـــــــــدوح، عبد املجيد ايت القاض ي،   محمد توفلـــــة، عبد الرزاق جبور، أمال ميصــــرة، خديجة الفضـــــي، عبد الغني طـــــوالب، إسماعيل امغاري، عبد  مالك 

  ــــــرون، عبد الجليلالصادق بوزاهر، ي. الحسن املنـــــادي، محمد بنلعروس ي، لحسن حبيبو، محمد الحر، البشير جوهر، محمـــد ايت بويـــــدو، محمـــد بنشق

امهيدر  الحبيب  الشافقــــي،  الواحد  املوســــولي، عبد  معـــــاد  بيطــــــاري،  الصادق  النميلــــــي، عبد  عـــــادل  العكاري، أحمد خوبة، نجية بنسعــــــود،  الصمد  ة، عبد 

 عوجاجي، عمر السلكي، عبد هللا األمكاري، محمد ايت احسيسن. 
   

 املمتنعين على انتخاب السيدة ثورية بوعباد نائبة لرئيسة اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة عـدد اصوات االعضاء  -

 ال أحــــد  :      

بمنصب    ثورية بوعباد ةاملجلس الجماعي عن فوز السيد  ة رئيس  ةالسيد توبذلك وبعد نتائج التصويت العلني، اعلن

 صوتا. 70على   اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة بحصوله  ةلرئيس ةنائب
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

  انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي الخمسة ونوابهم:  

  واخلدمات.اللجنة املكلفة باملرافق العمومية انتخاب رئيس  - 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة.  - 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.  - 
       اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي. -                      
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش              

الجماعي    تفتح املجلس  رئيسة  الترشح  السيدة  املكلفة  باب  اللجنة  العمومية  لرئاسة  افق  بين    من  والخدمات باملر

 السادة: وهمعضوا (  13)  ثالثة عشرةالسادة اعضاء اللجنة وعددهم 

الفجالي  هللا  االدريس ي  ،عبد  بوحراش ي،  محمد  كوري،  خديجة  س ي  السالم  املحجوب  ،عبد  ايت  نسيمة  ،  السعيد 

 ، زبيدة ملشمر. عبد هللا األمكاري ،  أحمد خوبة،  حدان ، جهان النميلي عادل  ،رشيدة لشهابي، محمد الحر، سهيم

 عبد السالم س ي كوري كمترشح وحيد. : السيد  تقدم وقد 

افق العمومية  واغالق باب الترشح لرئاسة اللجنة املكلفة    العضو املترشح  موبعد ان تم تسجيل اس    ، والخدماتباملر

ترشح وفق شكلية  املعضو  العلنيا على    الحاضرين للتصويتتمت املناداة من طرف السيد كاتب املجلس على السادة االعضاء  

 الداخلي.رفع اليد املنصوص عليها في النظام 

 عضوا  70 :  التصويتعـدد األعضاء الحاضريـن اثناء  -

 عضوا    70 :   عـدد األصـوات املعبـر عنها -

افق العمومية والخدمات  - افقين على انتخاب السيد عبد السالم س ي كوري رئيسا للجنة املكلفة باملر   عـدد اصوات االعضاء املو

 : وهـم الســـادة   عضوا  70 :      
 

محمد   ⬧ املنصوري،  الزهراء  مصطفى  فاطمة  ي.  بوستة،  عتيقة  بوحراش ي،  خديجة  ملشمر،  زبيدة  ماجد،  كمال  الفجالي،  هللا  عبد  االدريس ي، 

بــــــــرزوق، السعيد ايت املحجـــــــــوب، عبد السالم س ي كوري، ي. البشير طوبــــــا، رج  اء املنصـــــــوري، اخديجتنـــــا ماء  مطهر، نسيمة سهيــــــــم، أشــــــرف 

نيــــن، نادية االدريس ي سليطين، كنزة الطالبي، رقية العلوي حاجب، أمينة ملغاري القصري، حليمة بامحمد، مريم زغبوش، ي. عبد املالك  العي

،  املنصوري، سلوى بولحية، مريم باحسو، عبد املجيد الدمناتـــي، ثورية بوعباد، رجاء وردك، محمد نكيـل، يوسف بن الزاهر، حمزة الحـداوي 

مريم    سعيد بوسعيـد،  العزيز  بولحسن،عبد  خليل  حاجبي،  فؤاد  حدان،  الغمراوي،جهـان  رحيلة  خيا،  الغني  شوتيــن،عبد  فاطمة  بوجاجــــة، 

أبـــــــــدوح، عبد املجيد ايت القاض ي، محمد توفلـــــة، عبد الرزاق   جبور، أمال  العرابي، رشيدة لشهابي، سعيدة ايت بوعلي، الحسين نوار، مالك 

ن حبيبو،  صــــرة، خديجة الفضـــــي، عبد الغني طـــــوالب، إسماعيل امغاري، عبد الصادق بوزاهر، ي. الحسن املنـــــادي، محمد بنلعروس ي، لحس مي

ع النميلــــــي،  عـــــادل  بنسعــــــود،  الجليل  عبد  بنشقــــــرون،  محمـــد  بويـــــدو،  ايت  محمـــد  جوهر،  البشير  الحر،  معـــــاد  محمد  بيطــــــاري،  الصادق  بد 

ي، محمد  املوســــولي، عبد الواحد الشافقــــي، الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، أحمد خوبة، نجية عوجاجي، عمر السلكي، عبد هللا األمكار 

 ايت احسيسن. 

   
افق العمومية والخدماتعـدد اصوات االعضاء املمتنعين على انتخاب السيد عبد السالم س ي كوري  -   رئيسا للجنة املكلفة باملر

 ال أحــــد  :      

اعلن العلني،  التصويت  نتائج  وبعد  السيد    توبذلك  فوز  عن  الجماعي  املجلس  رئيسة  كوري السيدة  س ي  السالم    عبد 

افق العمومية والخدماتللجنة املكلفة  ابمنصب رئيس  صوتا .  70بحصولها على  باملر
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 :  2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

  انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي الخمسة ونوابهم:  

  واخلدمات.اللجنة املكلفة باملرافق العمومية رئيس نائب انتخاب  - 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة.  - 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.  - 
       ية والتعاون الالمركزي.اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماع -                      
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش              

افق العمومية والخدماتعقب ذلك، وبعد انتخاب رئيس للجنة املكلفة   ، فتح املجال النتخاب نائب له، اذ فتح  باملر

 وهم:  من بين اعضاء اللجنة نائب لرئيس اللجنةباب الترشح لتولي منصب 

رشيدة  ،  محمد الحر،  نسيمة سهيم،  السعيد ايت املحجوب،  خديجة بوحراش ي،  محمد االدريس ي  ،عبد هللا الفجالي 

 ، زبيدة ملشمر. األمكاري عبد هللا ، أحمد خوبة، حدان  ، جهانالنميلي عادل   ،لشهابي

 حدان.   وجهاناملنصب وهما السيدتان نسيمة سهيم  مرشحتين لهذا  وقد تقدمت

اسم   تسجيل  تم  ان  املترشحتينوبعد  السيدة  و   العضوين  قبلانسحاب  حدان  لنيابة    جهان  الترشح  باب  اغالق 

املكلفة  اللجنة  والخدمات  رئاسة  العمومية  افق  االعضاء باملر السادة  على  املجلس  كاتب  السيد  طرف  من  املناداة  تمت   ،

 وفق شكلية رفع اليد املنصوص عليها في النظام الداخلي. ةعلنيا على املترشح الحاضرين للتصويت

 عضوا  70 :  عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا    70 :   عـدد األصـوات املعبـر عنها -

افق العمومية والخدماتعـدد اصوات  - افقين على انتخاب السيدة نسيمة سهيم نائبة لرئيس اللجنة املكلفة باملر  االعضاء املو

 : وهـم الســـادة   عضوا  70 :      
 

ي.   ⬧ بوستة،  عتيقة  بوحراش ي،  خديجة  ملشمر،  زبيدة  ماجد،  كمال  الفجالي،  هللا  عبد  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  مصطفى  فاطمة 

بــــــــرزوق، السعيد ايت املحجـــــــــوب، عبد السالم س ي كوري، ي. البشير طوبــــــا، رج  اء املنصـــــــوري، اخديجتنـــــا ماء  مطهر، نسيمة سهيــــــــم، أشــــــرف 

، حليمة بامحمد، مريم زغبوش، ي. عبد املالك  العينيــــن، نادية االدريس ي سليطين، كنزة الطالبي، رقية العلوي حاجب، أمينة ملغاري القصري 

،  املنصوري، سلوى بولحية، مريم باحسو، عبد املجيد الدمناتـــي، ثورية بوعباد، رجاء وردك، محمد نكيـل، يوسف بن الزاهر، حمزة الحـداوي 

خل حاجبي،  فؤاد  حدان،  الغمراوي،جهـان  رحيلة  خيا،  الغني  شوتيــن،عبد  فاطمة  بوجاجــــة،  مريم  سعيد  بوسعيـد،  العزيز  بولحسن،عبد  يل 

أبـــــــــدوح، عبد املجيد ايت القاض ي، محمد توفلـــــة، عبد الرزاق   جبور، أمال  العرابي، رشيدة لشهابي، سعيدة ايت بوعلي، الحسين نوار، مالك 

ي. الحسن املنـــــادي، محمد بنلعروس ي، لحسن حبيبو،    ميصــــرة، خديجة الفضـــــي، عبد الغني طـــــوالب، إسماعيل امغاري، عبد الصادق بوزاهر،

عبد   النميلــــــي،  عـــــادل  بنسعــــــود،  الجليل  عبد  بنشقــــــرون،  محمـــد  بويـــــدو،  ايت  محمـــد  جوهر،  البشير  الحر،  معـــــاد  محمد  بيطــــــاري،  الصادق 

ـــولي، عبد الواحد الشافقــــي، الحبيب امهي درة، عبد الصمد العكاري، أحمد خوبة، نجية عوجاجي، عمر السلكي، عبد هللا األمكاري، محمد  املوسـ

 ايت احسيسن. 

   
افق العمومية والخدمات -  عـدد اصوات االعضاء املمتنعين على انتخاب السيدة نسيمة سهيم نائبة لرئيس اللجنة املكلفة باملر

 ال أحــــد  :      

نائبة  بمنصب  سهيم    نسيمة   ة السيدالسيدة رئيسة املجلس الجماعي عن فوز    ت التصويت العلني، اعلنوبذلك وبعد نتائج  

افق العمومية والخدمات رئيس للجنة املكلفة ل  صوتا. 70بحصولها على  باملر
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 :  2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

   انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي الخمسة ونوابهم:  

  اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة.انتخاب رئيس  - 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.  - 
       اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي. -                      
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                        

 

الجماعي    تفتح املجلس  رئيسة  الترشح  السيدة  املكلفة  باب  اللجنة  والتنمية  لرئاسة  املدينة  وسياسة  بالتعمير 

 السادة:  وهماعضاء (  10)  عشرةمن بين السادة اعضاء اللجنة وعددهم  املستدامة 

زغبوش الطالبي،  مريم  بنلعروس ي،  كنزة  بوزاهر،  محمد  الصادق  الدمناتي،  عبد  املجيد  عبد  ،  ماجدكمال  ،  عبد 

 .توفلة ومحمد عبد الصمد العكاري ، الحبيب امهيدرة، الغني خيا

 كمترشحين وحيدين.  مريم زغبوش والسيدةعبد الصمد العكاري    السيدمن   كل  تقدم وقد 

بالتعمير وسياسة املدينة  واغالق باب الترشح لرئاسة اللجنة املكلفة    العضوين املترشحين  م وبعد ان تم تسجيل اس 

كل    كل   علنيا على   الحاضرين للتصويت، تمت املناداة من طرف السيد كاتب املجلس على السادة االعضاء  والتنمية املستدامة

 الداخلي.وفق شكلية رفع اليد املنصوص عليها في النظام  مترشح على حدةعضو 

 عضوا  63 :    عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا   63 : عـدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين  -

ملش  زبيدة  ماجد،  كمال  الفجالي،  هللا  عبد  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  ي.  فاطمة  بوستة،  عتيقة  بوحراش ي،  خديجة  مر، 

سهي نسيمة  مطهر،  املنصــــ مصطفى  رجاء  طوبا،  البشير  ي.  كوري،  س ي  السالم  عبد  املحجوب،  ايت  السعيد  برزوق،  أشرف  وري،  ـــم، 

العيني ماء  القصري،  ـ اخديجتنا  ملغاري  أمينة  العلوي حاجب،  رقية  الطالبي،  كنزة  االدريس ي سليطين،  نادية  مريم  ن،  بامحمد،  حليمة 

مريم   بوجاجة،  الحيداوي، سعيد  الزاهر، حمزة  بن  يوسف  نكيل،  وردك، محمد  رجاء  بوعباد،  ثورية  الدمناتي،  املجيد  باحسو، عبد 

مريم   بوسعيد،  العزيز  عبد  بولحسن،  خليل  حاجبي،  فؤاد  حدان،  جهان  الغمراوي،  رحيلة  خيا،  الغني  عبد  فاطمة شوتين،  زغبوش، 

رشيد القاضالعرابي،  ايت  املجيد  عبد  أبدوح،  مالك  نوار،  الحسين  بوعلي،  ايت  سعيدة  لشهابي،  ــة  ـــ توفلـ محمد  ــــي،  الرزاق  ــ عبد  ة، 

ميصــــجب أمال  بنلعروســــور،  محمد  بيطاري،  الصادق  عبد  بوزاهــــرة،  الصادق  عبد  الحر،  ـــــــي،  حبيبو، محمد  لحسن  عزام،  عثمان  ر، 

بويدو، عبد الجليل بنسعود، عادل النميلي، معاد املوسولي، أحمد خوبة،  عبد الواحد الشافقي، الحبيب    البشير جوهر، محمد ايت

 امهيدرة، عبد الصمد العكاري، نجية عوجاجي، عبد هللا األمكاري، محمد ايت احسيسن. 

 : عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف كل مترشح -
 

 

16362 01 

263 01 62  

 

  بمنصب العكاري  الصمد    عبدالسيد  السيدة رئيسة املجلس الجماعي عن فوز    توبذلك وبعد نتائج التصويت العلني، اعلن

) ه على  بحصول  بالتعمير وسياسة املدينة والتنمية املستدامةرئيس للجنة املكلفة   ( 1( صوتا مقابل صوت واحد ) 62اثنين وستون 

 للسيدة مريم زغبوش. 
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

   انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي الخمسة ونوابهم:  

  اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة.رئيس ل نائب انتخاب - 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.  - 
       اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي. -                      
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                        

فتح املجال النتخاب    ،املستدامةبالتعمير وسياسة املدينة والتنمية  عقب ذلك، وبعد انتخاب رئيس للجنة املكلفة  

 وهم:  من بين اعضاء اللجنة نائب لرئيس اللجنةنائب له، اذ فتح باب الترشح لتولي منصب 

زغبوش الطالبي،  مريم  بنلعروس ي،  كنزة  بوزاهر،  محمد  الصادق  الدمناتيعبد  ،  عبد  ماجد،  املجيد  عبد  ،  كمال 

 . توفلة ومحمد، الحبيب امهيدرة، الغني خيا

 .كنزة الطالبي ة السيد ي املنصب وه لهذا  مرشحة وحيدة وقد تقدمت

اسم   تسجيل  تم  ان  املترشحة وبعد  املكلفةو   العضو  اللجنة  رئاسة  لنيابة  الترشح  باب  وسياسة    اغالق  بالتعمير 

علنيا    الحاضرين للتصويت، تمت املناداة من طرف السيد كاتب املجلس على السادة االعضاء  املستدامةاملدينة والتنمية  

 وفق شكلية رفع اليد املنصوص عليها في النظام الداخلي.  ةعلى املترشح

 

 عضوا  63 :  عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا    63 :   عـدد األصـوات املعبـر عنها -

والتنمية    - املدينة  بالتعمير وسياسة  املكلفة  اللجنة  لرئيس  نائبة  الطالبي  كنزة  السيدة  انتخاب  على  افقين  املو االعضاء  اصوات  عـدد 

 : وهـم الســـادة   عضوا  63 :     املستدامة 
 

ي، عتيقة بوستة، ي. مصطفى مطهر،  فاطمة الزهراء املنصوري، محمد االدريس ي، عبد هللا الفجالي، كمال ماجد، زبيدة ملشمر، خديجة بوحراش  

نادية  نسيمة سهيــــم، أشرف برزوق، السعيد ايت املحجوب، عبد السالم س ي كوري، ي. البشير طوبا، رجاء املنصـــوري، اخديجتنا ماء العينيـن،  

باحسو مريم  بامحمد،  حليمة  القصري،  ملغاري  أمينة  حاجب،  العلوي  رقية  الطالبي،  كنزة  سليطين،  ثورية  االدريس ي  الدمناتي،  املجيد  عبد   ،

خيا، رحيلة   الغني  فاطمة شوتين، عبد  بوجاجة، مريم زغبوش،  الحيداوي، سعيد  الزاهر، حمزة  بن  نكيل، يوسف  وردك، محمد  بوعباد، رجاء 

ي، الحسين نوار،  الغمراوي، جهان حدان، فؤاد حاجبي، خليل بولحسن، عبد العزيز بوسعيد، مريم العرابي، رشيدة لشهابي، سعيدة ايت بوعل

وســــي، عبد الصادق  مالك أبدوح، عبد املجيد ايت القاضــــــي، محمد توفلــــــة، عبد الرزاق جبــــور، أمال ميصــــرة، عبد الصادق بيطاري، محمد بنلعر 

ـــــر، عثمان عزام، لحسن حبيبو، محمد الحر، البشير جوهر، محمد ايت بويدو، عبد الجليل بنسعو  د، عادل النميلي، معاد املوسولي، أحمد  بوزاهــ

 خوبة،  عبد الواحد الشافقي، الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، نجية عوجاجي، عبد هللا األمكاري، محمد ايت احسيسن. 
   
بالتعمير    - املكلفة  اللجنة  لرئيس  نائبة  الطالبي  كنزة  السيدة  انتخاب  على  املمتنعين  االعضاء  اصوات  والتنمية  عـدد  املدينة  وسياسة 

 ال أحــــد  :     املستدامة 

نائبة  بمنصب  الطالبي    كنزة  ة السيدالسيدة رئيسة املجلس الجماعي عن فوز    توبذلك وبعد نتائج التصويت العلني، اعلن

 صوتا. 63بحصولها على  بالتعمير وسياسة املدينة والتنمية املستدامةرئيس للجنة املكلفة ل
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 :  2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

   انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي الخمسة ونوابهم:  

  اجملتمع املدني.اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك انتخاب رئيس  - 
        اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي. -                      
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                                         

الجماعي    تفتح املجلس  رئيسة  الترشح  السيدة  االجتماعية اللجنة  لرئاسة  باب  والتنمية  والرياضية  الثقافية  بالشؤون  املكلفة 

 السادة:  عضوا وهم ( 13) ثالثة عشرةمن بين السادة اعضاء اللجنة وعددهم  وإشراك املجتمع املدني

ر،  سلوى بولحية، أمينة ملغاري القصري، اخديجتنا ماء العينين، رجاء املنصوري، عبد الصادق بيطاري، لحسن حبيبو، البشير جوه

 عبد الجليل بنسعود، مريم العرابي، خليل بولحسن، فاطمة شوتين، محمد ايت احسيسن، رحيلة الغمراوي. 

 العينين. عبد الصادق بيطاري والسيدة اخديجتنا ماء  بولحسن، خليل  السادةمرشحين لهذا املنصب وهم  تقدم ثالثةوقد 

تسجيل    تم  ان  االعضاء  وبعد  والرياضية   املترشحينالثالث  اسماء  الثقافية  بالشؤون  املكلفة  اللجنة  لرئاسة  الترشح  باب  واغالق 

علنيا على    الحاضرين للتصويت والتنمية االجتماعية وإشراك املجتمع املدني، تمت املناداة من طرف السيد كاتب املجلس على السادة االعضاء  

 ا في النظام الداخلي.كل عضو مترشح على حدة وفق شكلية رفع اليد املنصوص عليه

 عضوا  62 :     عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا    62 :  عـدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين  -

عبد هللا   ماجد،  كمال  بوحراش ي،  بوسعيد، خديجة  العزيز  عبد  االدريس ي،  املنصوري، محمد  الزهراء  سهيـــم،  فاطمة  نسيمة  مطهر،  ملشمر، ي. مصطفى  زبيدة  الفجالي، 

امل زغبـــوش، ي. عبد  مريم  بامحمـد،  القصـــري، حليمة  ملغاري  أمينة  العلوي حاجـــب،  رقية  االدريس ي سليطيـــن،  نادية  بـــرزوق،  الطالبي، سلوى أشرف  كنزة  املنصوري،  الك 

ف بن الزاهر، حمزة الحيداوي، سعيد بوجاجة، فاطمة شوتين، عبد الغني خيا، رحيلة الغمراوي، جهان حدان، فؤاد  بولحية، مريم باحسو، رجاء وردك، محمد نكيل، يوس

، عبد الصادق بيطاري،  حاجبي، خليل بولحسن، اخديجتنا ماء العينين، عبد املجيد ايت القاض ي، عبد السالم س ي كوري، عبد الرزاق جبور، محمـد توفلة، أمال ميصرة

البشير  العرابـــي، رشيـــدة لشهابـــي، سع  ي.  ــــم  ــد، مريـ ــــز بوسعيــ العزيـ بنشقــــرون، عبد  البشير جوهر، محمـد  ـــالك  طوبا، رجاء املنصوري،  مـ نـــوار،  ــي، الحسيـــن  بوعلــ ـــدة ايت  يـ

ــان عـــزام، عبد الصادق بوزاهر، لحسن حبيبو، محمد الحر، عادل الن ميلي، معاد املوسولي، إسماعيل امغاري، عبد الجليل بنسعود، عبد الواحد الشافقي،  أبـــدوح، عثمــ

 الحبيب امهيدرة، نجية عوجاجي، عبد الصمد العكاري، أحمد خوبة، عبد هللا األمكاري، محمد ايت احسيسن 

 عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف كل مترشح:  -
 

 

16251 11 

1

عبـــد  اخديجتنا ماء العينين، عبد املجيد ايت القاض ي، 

الســــــــالم ســـي كــوري، عبــد الـــــرزاق جبــــور، محمد توفلة،  

أمال ميصرة، عبد الصادق بيطاري، ي. البشير طوبا، رجاء  

املنصوري، البشير جوهر، محمد بنشقرون. 

 1سحب ترشيحه بعد التصويت للمرشح رقم    2

3 620359

3

محمد بنشقرون، البشير جوهر، اخديجتنا ماء  

العينين

رئيس للجنة   بولحسن بمنصب  السيد خليلوبذلك وبعد نتائج التصويت العلني، اعلنت السيدة رئيسة املجلس الجماعي عن فوز  

والتنمية  املكلفة   والرياضية  الثقافية  املدنيبالشؤون  املجتمع  وإشراك  على    االجتماعية  مقابل    51بحصوله  للسيدة   03صوتا  اصوات 

 بيطاري. السيد عبد الصادق  وانسحابخديجتنا ماء العينين  
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 :  2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

   انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي الخمسة ونوابهم:  

  اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني.رئيس نائب لانتخاب  - 
        الالمركزي.اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون  -                      
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                                         

السيدة    تفتح،  املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك املجتمع املدني  بعد انتخاب رئيس للجنة

 من بين السادة اعضاء اللجنة وهم السادة:  هذه اللجنةرئاسة نيابة لباب الترشح رئيسة املجلس الجماعي 

املنصوري، عبد الصادق بيطاري، لحسن حبيبو، البشير  سلوى بولحية، أمينة ملغاري القصري، اخديجتنا ماء العينين، رجاء  

 جوهر، عبد الجليل بنسعود، مريم العرابي، فاطمة شوتين، محمد ايت احسيسن، رحيلة الغمراوي. 

. تقدم مترشحين اثنين لهذا املنصب وهما السيدان لحسن حبيبو وعبد الجليل بنسعودوقد 

رئاسة اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية نيابة واغالق باب الترشح ل املترشحين  العضويني اسموبعد ان تم تسجيل  

  الحاضرين للتصويتوالتنمية االجتماعية وإشراك املجتمع املدني، تمت املناداة من طرف السيد كاتب املجلس على السادة االعضاء  

 وص عليها في النظام الداخلي. علنيا على كل عضو مترشح على حدة وفق شكلية رفع اليد املنص

 عضوا  61 :    عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا    61 : عـدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين  -

خديجة   ملشمر،  زبيدة  ماجد،  كمال  الفجالي،  عبد هللا  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  نسيمة سهيفاطمة  بــــبوحراش ي،  أشرف  رزوق،  ـــــ م، 

  السعيد ايت املحجوب، عبد السالم س ي كوري، ي. البشير طوبا، رجاء املنصوري، نادية االدريس ي سليطين، كنزة الطالبي، رقية العلوي حاجب، 

بولحية، عبد املجيد الدمناتي، رجاء وردك،  أمينة ملغاري القصري، حليمة بامحمد، مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد املالك املنصوري، سلوى 

ي،  ــوالب، فؤاد حاجبـرون، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طـ ن، محمد بنشقـن، خليل بولحس ـة، فاطمة شوتيـــداوي، سعيد بوجاج ــــحمزة الح

لشهابي،   رشيدة  بوسعيد،  العزيز  عبد  العرابي،  مريم  بنسعود،  الجليل  عبد  بيطاري،  الصادق  نوار، خديجة  عبد  الحسين  بوعلي،  ايت  سعيدة 

ايت   محمد  جوهر،  البشير  حبيبو،  لحسن  الحر،  محمد  عزام،  عثمان  بوزاهر،  الصادق  عبد  بنلعروس ي،  محمد  املنادي،  الحسن  ي.  الفض ي، 

الصمد العكاري، احمد    بويدو، عادل النميلي، عبد املجيد ايت القاض ي، عبد الرزاق جبور، محمد توفلة، أمال ميصرة، الحبيب امهيدرة، عبد

 ة، نجية عوجاجي، عبد هللا األمكاري، عبد الواحد الشافقي، معاد املوسولي، إسماعيل امغاري، محمد ايت احسيسن. ــخوب
 

 عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف كل مترشح:  -
 

 

16156 05 

1

محمـد بنشقرون، اخديجتنا ماء العينيـن،  

عبد الغني طوالب، عبد الصادق بيطاري،  

 عبد الجليل بنسعود. 

2610457

2

العينيـــــن، عبد الغنــــي طــــوالب،  اخديجتنــــا مـاء 

عبد الصادق بيطاري، عبد الجليل بنسعود. 

فوز   عن  الجماعي  املجلس  رئيسة  السيدة  اعلنت  العلني،  التصويت  نتائج  وبعد  لحسنوبذلك  رئيس  نائب    بمنصب  حبيبو   السيد 

للسيد   04صوتا مقابل    56بحصوله على    وإشراك املجتمع املدنيبالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية  للجنة املكلفة   اصوات 

 . عبد الجليل بنسعود
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

    انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي الخمسة ونوابهم:  

       اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي.انتخاب رئيس  -                      
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                                          

 

املادة   بمقتضيات  الجماعي  املجلس  رئيسة  السيدة  ذكرت  املتعلق    27بداية،  التنظيمي  القانون  اذ من  تخصص    بالجماعات 

من النظام    23وكذا املادة    النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق"  يحددانه  للمعارضة على    رئاسة احدى اللجن الدائمة

" اذ  الجماعي  للمجلس  ر الداخلي  أن  تخصص  يجب  التي  للمعارضة  الالمركزي  والتعاون  الجماعية  اإلدارة  بتنظيم  املكلفة  اللجنة  ئاسة 

يتقدم العضو بتصريح كتابي يفيد أنه معارض، ويفتح باب الترشيح آنذاك لشغل هذا املنصب. وفي حالة عدم وجود عضو من املعارضة 

ن أعضاء املجلس الترشح لشغله، باستثناء الرئيسة ونوابها، وفق نفس للترشح لرئاسة اللجنة الدائمة املخصصة لها، يمكن ألي عضو م

 " هبعد  24الشكليات املبينة في املادة 

سعيد بوجاجة بتصريح    السيد  الالمركزي املكلفة بتنظيم اإلدارة الجماعية والتعاون    من بين اعضاء اللجنة  وتبعا لذلك تقدم 

 الهيئة التي يمثلها غير ممثلة في مكتب املجلس الجماعي. كتابي يفيد بكونه معارض باعتبار ان 

تسجيل   تم  ان  الوحيد  اسموبعد  املترشح  املكلفة    العضو  اللجنة  لرئاسة  الترشح  باب  الجماعية  واغالق  اإلدارة  بتنظيم 

ترشح  امل عضو  العلنيا على    الحاضرين للتصويت ، تمت املناداة من طرف السيد كاتب املجلس على السادة االعضاء  والتعاون الالمركزي 

 وفق شكلية رفع اليد املنصوص عليها في النظام الداخلي. 

 عضوا  62 :   عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا    62 :    عـدد األصـوات املعبـر عنها -

نائبا لرئيس اللجنة    - افقين على انتخاب السيد سعيد بوجاجة  املكلفة بتنظيم االدارة الجماعية والتعاون  عـدد اصوات االعضاء املو

 : وهـم الســـادة   عضوا  61 :      الالمركزي 
 

برزوق،   أشرف  سهيم،  نسيمة  بوحراش ي،  خديجة  ملشمر،  زبيدة  ماجد،  كمال  الفجالي،  هللا  عبد  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  فاطمة 

البشير طوبا، رجاء املنصوري، اخديجتنا ماء العينين، نادية االدريس ي سليطين، كنزة الطالبي،  السعيد ايت املحجوب، عبد السالم س ي كوري، ي.  

  رقية العلوي حاجب، أمينة ملغاري القصري، حليمة بامحمد، مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد املالك املنصوري، سلوى بولحية، رجاء وردك، 

بوجا سعيد  شوتين،  فاطمة  الدمناتي،  املجيد  بوسعيـــــد،  عبد  العزيز  عبد  العرابي،  مريم  حاجبي،  فؤاد  بولحسن،  خليل  الحداوي،  حمزة  جة، 

رشيدة لشهابي، سعيدة ايت بوعلي، الحسين نوار، خديجة الفض ي، ي. الحسن املنادي، محمد بنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر، عثمان عزام،  

ا عادل  بويدو،  ايت  محمد  حبيبـــــو،  لحسن  الحــــر،  ميصرة،  محمد  أمال  توفلة،  محمد  جبور،  الرزاق  عبد  القاض ي،  ايت  املجيد  عبد  لنميلي، 

إسماعيل   املوسولي،  معاد  الشافقي،  الواحد  عبد  األمكاري،  هللا  عبد  عوجاجي،  نجية  خوبة،  احمد  العكاري،  الصمد  عبد  امهيدرة،  الحبيب 

 د الجليل بنسعود، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. امغاري، محمد بنشقرون، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طوالب، عب

  
الجماعية والتعاون    - بتنظيم االدارة  اللجنة املكلفة  لرئيس  نائبا  السيد سعيد بوجاجة  انتخاب  املمتنعين على  عـدد اصوات االعضاء 

 :وهـو السيد  عضو واحد  01 :      الالمركزي 

 البشير جوهر. 

للجنة املكلفة ارئيس    بمنصب  بوجاجة  السيد سعيدوبذلك وبعد نتائج التصويت العلني، اعلنت السيدة رئيسة املجلس الجماعي عن فوز  

 . صوتا 61بحصوله على  بتنظيم اإلدارة الجماعية والتعاون الالمركزي 
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  االولى النقطة 

    انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس الجماعي الخمسة ونوابهم:  

      اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي.رئيس  نائب انتخاب -                      
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                                      

 

اللجنة رئيس  انتخاب  الالمركزي   بعد  والتعاون  الجماعية  اإلدارة  بتنظيم  باب  املكلفة  الجماعي  املجلس  رئيسة  السيدة  ، فتحت 

 الترشح من بين اعضاء اللجنة املتبقين وهم السادة: 

،  عبد الرزاق جبور ، نادية االدريس ي سليطين، رقية العلوي حاجب، حمزة الحداوي ، يوسف بن الزاهر ،محمد نكيل

 .ي. البشير طوبا، إسماعيل امغاري ، نجية عوجاجي 

تقدم لذلك  اللجنة  وتبعا  اعضاء  بين  الحداوي السيد    من  التي    حمزة  الهيئة  ان  باعتبار  معارض  بكونه  يفيد  كتابي  بتصريح 

 يمثلها غير ممثلة في مكتب املجلس الجماعي. 

الوحيد  اسموبعد ان تم تسجيل   املترشح  ل  العضو  الترشح  املكلفة  نيابة  واغالق باب  اللجنة  الجماعية رئاسة  بتنظيم اإلدارة 

ترشح  امل عضو  العلنيا على    الحاضرين للتصويت ، تمت املناداة من طرف السيد كاتب املجلس على السادة االعضاء  والتعاون الالمركزي 

 وفق شكلية رفع اليد املنصوص عليها في النظام الداخلي. 

 عضوا  62 :   عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا    62 :    عـدد األصـوات املعبـر عنها -

افقين على انتخاب السيد حمزة الحداوي نائبا لرئيس اللجنة املكلفة بتنظيم االدارة الجماعية والتعاون  عـدد    - اصوات االعضاء املو

 : وهـم الســـادة   عضوا  62 :      الالمركزي 
 

مطهر،   بوستة، ي. مصطفى  عتيقة  بوحراش ي،  ملشمر، خديجة  زبيدة  ماجد،  كمال  الفجالي،  عبد هللا  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  فاطمة 

نادية   العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  رجاء  طوبا،  البشير  ي.  كوري،  س ي  السالم  عبد  املحجوب،  ايت  السعيد  برزوق،  أشرف  سهيم،  نسيمة 

سليطين، كنزة الطالبي، رقية العلوي حاجب، أمينة ملغاري القصري، حليمة بامحمد، مريم باحسو، عبد املجيد الدمناتي، ثورية بوعباد،  االدريس ي  

بوجاجة،   الحيداوي، سعيد  حمزة  الزاهر،  بن  يوسف  نكيل،  محمد  وردك،  زغبوش رجاء  الغمراوي،  مريم  رحيلة  خيا،  الغني  عبد  فاطمة شوتين،   ،

ف  أبدوح،  جهان حدان،  نوار، مالك  بوعلي، الحسين  ايت  العرابي، رشيدة لشهابي، سعيدة  العزيز بوسعيد، مريم  ؤاد حاجبي، خليل بولحسن، عبد 

بنلعروسـ محمــــد  بيطـــاري،  الصـادق  عبد  ميصــــرة،  أمــــال  جبــــور،  الرزاق  عبد  توفلـــــة،  محمد  القاضــــي،  ايت  املجيد  الصـــادعبد  عبد  بوزاهـــــر،  ـــي،  ق 

أحمد خوب املوسولي،  النميلي، معاد  بنسعود، عادل  الجليل  بويدو، عبد  ايت  البشير جوهر، محمد  الحـــــر،  ـــة،   عثمان عزام، لحسن حبيبو، محمد  ـــ

 عبد الواحد الشافقي، الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، نجية عوجاجي، عبد هللا األمكاري، محمد ايت احسيسن. 
   
الجماعية والتعاون    - بتنظيم االدارة  اللجنة املكلفة  لرئيس  نائبا  السيد حمزة الحداوي  انتخاب  املمتنعين على  عـدد اصوات االعضاء 

 ال أحــــد  :      الالمركزي 

للجنة ارئيس  نائب ل  بمنصب  الحداوي   السيد حمزة وبذلك وبعد نتائج التصويت العلني، اعلنت السيدة رئيسة املجلس الجماعي عن فوز  

 . صوتا  62بحصوله على  بتنظيم اإلدارة الجماعية والتعاون الالمركزي املكلفة 
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية   الثانيةالنقطة 

 فيها الجماعة عىل الشكل التايل:بالهيئات واملؤسسات العمومية التي تمثل تعيني منتدبي الجماعة ب

 .ا ملراكشجملس مجاعة مراكش يف جملس مؤسسة التعاون بني اجلماعات "مراكش الكربى" من أجل تدبري مركز طمر وتثمني النفايات املنزلية واملماثلة هلو ممثل .1
 لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي.  فيممثل واحد ملجلس جماعة مراكش  .2

اقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية. .3  ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة مر

 ممثلو مجلس جماعة مراكش باللجان املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية بمراكش.  .4

اكش" "افلمار" مع تعيين رئيس املجلس اإلداري من بين  االداري لشركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مر في املجلس ممثلو مجلس جماعة مراكش  .5

 املتصرفين السبعة املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة. 

 ممثلين اثنين ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة املحطة الطريقية للمسافرين باب دكالة.  .6

 التنمية املحلية حاضرة االنوار. ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة  .7

مع تعيين رئيس املجلس اإلداري لشركة التنمية املحلية "باص سيتي   مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية باص سيتي متجددة و ممثل .8

 متجددة" من بين املتصرفين املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة

 مراكش في املجلس االداري للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش.ممثلو مجلس جماعة  .9

« من أجل تدبير النقل الحضري والشبه MARRAKECH TRANSPORTممثلو مجلس جماعة مراكش لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل  .10

 الحضري بجهة مراكش اسفي. 

 عمالة مراكشنقطة واردة من السيد الوالي عامل 

 

مراكش لدى مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" املكلفة  تعيين منتدبين عن مجلس جماعة  في مستهل عملية   

املجلس   رئيس  السيدة  ذكرت  املنابهة،  جماعة  بتراب  واملتواجدة  ملراكش  لها  واملماثلة  املنزلية  النفايات  وتثمين  طمر  مركز  بتدبير 

القانونية والتنظيمية بما فيها قرار وزير الداخلية رقم  الجماعي، بداية، بامل  القاض ي باإلعالن عن    2018نونبر    07بتاريخ    14قتضيات 

بين   التعاون  مؤسسة  مجلس  ان  الى  مشيرة  مراكش  لعمالة  التابعة  الكبرى"  "مراكش  الجماعات  بين  التعاون  مؤسسة  تكوين 

املجالس املعنية، من اعضاء منتدبين من طرف مجالسها في سبعة وعشرين  الجماعات "مراكش الكبرى" يتألف، اضافة الى  رؤساء  

 عن مجلس جماعة مراكش موضوع النقطة.  13( عضوا ، منهم 27) 

بدءا   النقطة  ملوضوع  املؤطرة  االجرائية  والتنظيمية  القانونية  املقتضيات  الرئيسة  السيدة  استعرضت   45،  44  باملوادكما 

وكذا    135و بالجماعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  املادة  من  املتعلق    48مقتضيات  الشق  في  الجماعة  ملجلس  الداخلي  النظام 

 االنتداب. باملسطرة املنظمة لعملية  

 

 

 

 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

63 
 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

64 
 

تقدم  عضوية بمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات من بين اعضاء املجلس الجماعي الحاضرين حيث  لعقب ذلك، فتح باب الترشح ل

، عبد العزيز  الصادق بوزاهر( مترشح وهم السادة: نسيمة سهيم، السعيد ايت املحجوب، ي. البشير طوبا، عبد الغني خيا، عبد  13ثالثة عشر )

 .، محمد بنلعروس ي، ي. الحسن املنادي، رشيدة لشهابي، أمينة ملغاري القصري بوسعيد، يوسف بن الزاهر، فؤاد حاجبي، أحمد خوبة

وبعـد مسطرة املناداة على اعضاء املجلس للتصويت على كل مترشح على حدة بالترتيب وذلك بشكلية وبعد ان تم اغالق باب الترشيح،  

 ،  رفع اليد طبقا ملقتضيات النظام الداخلي

 عضوا  63 :     اء التصويتعـدد األعضاء الحاضريـن اثن -

 عضوا    63 :  عـدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين  -

السعي برزوق،  أشرف  سهيم،  نسيمة  بوحراش ي،  خديجة  ملشمر،  زبيدة  ماجد،  كمال  الفجالي،  هللا  عبد  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  ايت  فاطمة  د 

كوري، ي. البشير طوبا، رجاء املنصوري، اخديجتنا ماء العينين، نادية االدريس ي سليطين، كنزة الطالبي، رقية العلوي حاجب، أمينة املحجوب، عبد السالم س ي  

بولحي سلـــوى  املنصــــوري،  املالــــك  عبد  ي.  باحســــو،  مريـــــــم  زغبــــوش،  مريم  بامحمــــد،  حليمـــــة  القصـــري،  عبد  ملغاري  حمزة ــــة،  وردك،  رجــــاء  الدمنــــاتي،  املجيـــد 

لي، مالك أبدوح،  الحـــــداوي، سعيد بوجاجة، فاطمة شوتين، خليل بولحسن، فؤاد حاجبي، مريم العرابي، عبد العزيز بوسعيد، رشيدة لشهابي، سعيدة ايت بوع 

د الصــــادق بوزاهـــــر، عثمان عـــــزام، محمد الحــــــر، لحسن حبيبو، محمد ايت بويدو،  الحسين نوار، خديجة الفضــــي، ي. الحسن املنــــادي، محمد بنلعروســي، عب

ة، نجية عوجاجي،  عادل النميلــــي، عبد املجيد ايت القاض ي، عبد الرزاق جبور، محمد توفلة، أمال ميصرة، الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، احمد خوب

ب، عبد  حد الشافقي، معاد املوســـولي، إسماعيل امغـــاري، محمد بنشقـــرون، البشير جوهـــر، اخديجتنا ماء العينيــــن، عبد الغني طـــوال عبد هللا األمكاري، عبد الوا

 الجليل بنسعــود، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن.
 

 عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف كل مترشح:  -
 

 عدد االصوات املمتنعة عدد االصوات احملصل عليها االصوات املعرب عنها امساء املرتشحني ر.ت
16363 00 

263 63 00 

363 63 00 

463 63 00 

563 63 00 

663 6300 

763 6300 

863 6300 

963 6300 

1063 6300 

1163 6300 

1263 6300 

1363 6300 
 

منتدبي   تعييناعلنت السيدة رئيسة املجلس الجماعي عن  وبعـد احتساب االصوات املحصل عليها لكل مترشح على حدة واعالن النتائج،  

مجلس جماعة مراكش لدى مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" املكلفة بتدبير مركز طمر وتثمين النفايات املنزلية 

 واملتواجدة بتراب جماعة املنابهة وهم السادة: واملماثلة لها ملراكش 

عبد العزيز بوسعيد،    -6عبــد هللا األمكــاري،    -5عبـد الغنــي خيــا،    -4ي. البشيــر طوبــا،    -3السعيـد ايت املحجــوب،    -2نسيمـة سهيــم،   -1

أمينة   -13رشيدة لشهابي،    -12الحسن املنادي،  ي.    -11محمد بنلعروس ي،    -10أحمد خوبة،    -9فؤاد حاجبي،    -8يوسف بن الزاهر،    -7

 ملغاري القصري. 
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية   الثانيةالنقطة 

 التايل:بالهيئات واملؤسسات العمومية التي تمثل فيها الجماعة عىل الشكل تعيني منتدبي الجماعة ب
 . ها ملراكشمجلس جماعة مراكش في مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" من أجل تدبير مركز طمر وتثمين النفايات املنزلية واملماثلة لو ممثل .1

 ممثل واحد جمللس مجاعة مراكش يف جلنة التسيري لدى دار املنتخب جلهة مراكش اسفي. .2
اقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية.ممثل واحد ملجلس جماعة  .3  مراكش في لجنة مر

 ممثلو مجلس جماعة مراكش باللجان املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية بمراكش.  .4

تعيين رئيس املجلس اإلداري من بين  االداري لشركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" مع في املجلس ممثلو مجلس جماعة مراكش  .5

 املتصرفين السبعة املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة. 

 ممثلين اثنين ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة املحطة الطريقية للمسافرين باب دكالة.  .6

 النوار. ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية حاضرة ا .7

مع تعيين رئيس املجلس اإلداري لشركة التنمية املحلية "باص   مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية باص سيتي متجددة و ممثل .8

 سيتي متجددة" من بين املتصرفين املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة

 للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش. ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري  .9

« من أجل تدبير النقل الحضري MARRAKECH TRANSPORTممثلو مجلس جماعة مراكش لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل  .10

 والشبه الحضري بجهة مراكش اسفي.

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 

في لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي،عن مجلس جماعة    منتدب واحد  عملية تعيينفي مستهل     مراكش 

من    4باملادة  االجرائية املؤطرة ملوضوع النقطة بدءا  و ذكرت السيدة رئيس املجلس الجماعي، بداية، باملقتضيات القانونية والتنظيمية  

مبرمة بين وزارة الداخلية وجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا والتي انخرط فيها املجلس    اتفاقية شراكة املتعلقة بإحداث دار املنتخب

من القانون التنظيمي    45،  44املادتين  ، و 2010الجماعي ملدينة مراكش بمقتض ى مقرر سابق متخذ خالل الدورة العادية لشهر يوليوز  

 االنتداب. النظام الداخلي ملجلس الجماعة في الشق املتعلق باملسطرة املنظمة لعملية   48مقتضيات املادة املتعلق بالجماعات وكذا 
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من بين اعضاء املجلس الجماعي الحاضرين    لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي  في  عضويةلعقب ذلك، فتح باب الترشح ل

 . السيدة حليمة بامحمد لالنتداب لشغل املنصب تقدمت  حيث

الترشيح،   باب  اغالق  تم  ان  على  وبعد  للتصويت  املجلس  اعضاء  على  املناداة  مسطرة  طبقا    املترشحةوبعـد  اليد  رفع  بشكلية  وذلك 

 ،  ملقتضيات النظام الداخلي

 عضوا      63 : الحاضرين بالقاعة اثناء التصويتعدد االعضاء  ⬧
 

في لجنة التسيير لدى دار املنتخب   ⬧ افقين على انتداب السيدة حليمة بامحمد ممثلة للمجلس الجماعي  عدد اصوات االعضاء املو

 وهم السادة:   عضوا    63  :    لجهة مراكش اسفي 
 

الفجالي، كمال ماجد، زبيدة ملشمر، خديجة بوحراش ي، نسيمة سهيم، أشرف برزوق، السعيد ايت املحجوب،  فاطمة الزهراء املنصوري، محمد االدريس ي، عبد هللا  

حاج العلوي  رقية  الطالبي،  كنزة  سليطين،  االدريس ي  نادية  العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  رجاء  طوبا،  البشير  ي.  كوري،  س ي  السالم  ملغاري عبد  أمينة  ب، 

ب حليمـــــة  الدمنــــالقصـــري،  املجيـــد  عبد  بولحيــــة،  سلـــوى  املنصــــوري،  املالــــك  عبد  ي.  باحســــو،  مريـــــــم  زغبــــوش،  مريم  الحـــــداوي،  امحمــــد،  حمزة  وردك،  رجــــاء  اتي، 

هابي، سعيدة ايت بوعلي، مالك أبدوح، الحسين نوار،  سعيد بوجاجة، فاطمة شوتين، خليل بولحسن، فؤاد حاجبي، مريم العرابي، عبد العزيز بوسعيد، رشيدة لش

الحــــــر، لحسن حب عـــــزام، محمد  الصــــادق بوزاهـــــر، عثمان  بنلعروســي، عبد  املنــــادي، محمد  الحسن  الفضــــي، ي.  النميلــــي،  خديجة  بويدو، عادل  ايت  يبو، محمد 

توفلة، أمال ميصرة، الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، احمد خوبة، نجية عوجاجي، عبد هللا األمكاري،   عبد املجيد ايت القاض ي، عبد الرزاق جبور، محمد

الغني  العينيــــن، عبد  ماء  البشير جوهـــر، اخديجتنا  بنشقـــرون،  امغـــاري، محمد  املوســـولي، إسماعيل  الشافقي، معاد  الواحد  الجليل بنسعــود،   عبد  طـــوالب، عبد 

 بد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. ع
 

املنتخب   ⬧ دار  لدى  التسيير  لجنة  في  الجماعي  للمجلس  بامحمد ممثلة  السيدة حليمة  انتداب  املمتنعين على  عدد اصوات االعضاء 

 ال أحـــد   :    لجهة مراكش اسفي 

  التسيير منتدبة بلجنة  بمنصب    ة حليمة بامحمدالسيدوبذلك وبعد نتائج التصويت العلني، اعلنت السيدة رئيسة املجلس الجماعي عن فوز  

 صوتا.  63على  ابحصوله لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية   الثانيةالنقطة 

 واملؤسسات العمومية التي تمثل فيها الجماعة عىل الشكل التايل:بالهيئات تعيني منتدبي الجماعة ب
 . ها ملراكشمجلس جماعة مراكش في مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" من أجل تدبير مركز طمر وتثمين النفايات املنزلية واملماثلة لو ممثل .1

 نتخب لجهة مراكش اسفي. ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة التسيير لدى دار امل .2

 ممثل واحد جمللس مجاعة مراكش يف جلنة مراقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية. .3
 ممثلو مجلس جماعة مراكش باللجان املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية بمراكش.  .4

املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" مع تعيين رئيس املجلس اإلداري من بين  االداري لشركة التنمية في املجلس ممثلو مجلس جماعة مراكش  .5

 املتصرفين السبعة املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة. 

 ممثلين اثنين ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة املحطة الطريقية للمسافرين باب دكالة.  .6

 راكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية حاضرة االنوار. ممثلو مجلس جماعة م .7

مع تعيين رئيس املجلس اإلداري لشركة التنمية املحلية "باص سيتي   مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية باص سيتي متجددة و ممثل .8

 الشركة املذكورةمتجددة" من بين املتصرفين املمثلين للمجلس الجماعي في 

 ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش. .9

« من أجل تدبير النقل الحضري والشبه MARRAKECH TRANSPORTممثلو مجلس جماعة مراكش لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل  .10

 الحضري بجهة مراكش اسفي. 

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 

اقبة مؤسسات الرعاية االجتماعيةمراكش في عن مجلس جماعة  منتدب واحد عملية تعيينفي مستهل    ذكرت السيدة   ،لجنة مر

والتنظيمية   القانونية  باملقتضيات  بداية،  الجماعي،  املجلس  بدءا  و رئيس  النقطة  ملوضوع  املؤطرة  الظهير    15ملادة  با االجرائية  من 

املتعلق بشروط فتح مؤسسات    14.05( بتنفيذ القانون رقم  2006نونبر    22)   1427من شوال    30الصادر في    1.06.154الشريف رقم  

النظام الداخلي    48مقتضيات املادة  من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات وكذا    45،  44املادتين  ، و تماعية وتدبيرهاالرعاية االج 

 االنتداب. ملجلس الجماعة في الشق املتعلق باملسطرة املنظمة لعملية 
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اقبةلجنة    في   عضويةلعقب ذلك، فتح باب الترشح ل   من بين اعضاء املجلس الجماعي الحاضرين حيث  مؤسسات الرعاية االجتماعية  مر

 . لالنتداب لشغل املنصب نجية عوجاجي السيدة  تقدمت

الترشيح،   باب  اغالق  تم  ان  على  وبعد  للتصويت  املجلس  اعضاء  على  املناداة  مسطرة  طبقا    املترشحةوبعـد  اليد  رفع  بشكلية  وذلك 

 ،  ملقتضيات النظام الداخلي

 عضوا      63 :  عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت ⬧
 

افقين على انتداب السيدة نجية عوجاجي ممثلة للمجلس الجماعي في   ⬧ اقبة مؤسسات الرعاية عدد اصوات االعضاء املو لجنة مر

 وهم السادة:  عضوا      63 :      االجتماعية. 
 

فاطمة الزهراء املنصوري، محمد االدريس ي، عبد هللا الفجالي، كمال ماجد، زبيدة ملشمر، خديجة بوحراش ي، نسيمة سهيم، أشرف برزوق،   

البشيـــر  ي.  كــــوري،  س ي  الســـالم  املحجـــوب، عبد  ايت  االدريس ي سليطيـــن،    السعيــد  ناديــة  العينيـــن،  ماء  اخديجتنــــا  املنصـــوري،  رجــــاء  طوبــــا، 

املالك املنصوري، سلوى   بامحمد، مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد  القصري، حليمة  أمينة ملغاري  العلوي حاجب،  الطالبي، رقية  كنزة 

ا الدمناتي، رجاء وردك، حمزة  العرابي،  بولحية، عبد املجيد  لحداوي، سعيد بوجاجة، فاطمة شوتين، خليل بولحسن، فؤاد حاجبي، مريم 

عبد العزيز بوسعيد، رشيدة لشهابي، سعيدة ايت بوعلي، مالك أبدوح، الحسين نوار، خديجة الفض ي، ي. الحسن املنادي، محمد بنلعروس ي،  

بويدو، عادل النميلي، عبد املجيد ايت القاض ي، احمد خوبة،     عبد الصادق بوزاهر، عثمان عزام، محمد الحر، لحسن حبيبو، محمد ايت 

البشير جوهر،    األمكاري،  عبد هللا  نجية عوجاجي،  العكاري،  الصمد  عبد  امهيدرة،  الحبيب  ميصرة،  أمال  توفلة،  محمد  الرزاق جبور،  عبد 

العينين، عبد الغني طوالب، عبد الجليل بنسعود،   عبد الواحد الشافقي، معاد املوسولي، إسماعيل امغاري، محمد بنشقرون، اخديجتنا ماء 

 عبد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. 
 

مؤسسات  ⬧ اقبة  مر لجنة  في  الجماعي  للمجلس  ممثلة  عوجاجي  نجية  السيدة  انتداب  على  املمتنعين  االعضاء  اصوات  عدد 

 ال أحـــد   :     الرعاية االجتماعية. 

اقبة منتدبة بلجنة  بمنصب    ة نجية عوجاجيالعلني، اعلنت السيدة رئيسة املجلس الجماعي عن فوز السيدوبذلك وبعد نتائج التصويت   مر

 صوتا.  63على  ابحصوله مؤسسات الرعاية االجتماعية
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية   الثانيةالنقطة 

 بالهيئات واملؤسسات العمومية التي تمثل فيها الجماعة عىل الشكل التايل:تعيني منتدبي الجماعة ب
 . املنزلية واملماثلة لها ملراكشمجلس جماعة مراكش في مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" من أجل تدبير مركز طمر وتثمين النفايات و ممثل .1

 ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي.  .2

اقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية. .3  ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة مر

 االدارية مبراكش. ممثلو جملس مجاعة مراكش باللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات .4
االداري لشركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" مع تعيين رئيس املجلس اإلداري من بين  في املجلس ممثلو مجلس جماعة مراكش  .5

 املتصرفين السبعة املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة. 

 املجلس االداري لشركة املحطة الطريقية للمسافرين باب دكالة. ممثلين اثنين ملجلس جماعة مراكش في  .6

 ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية حاضرة االنوار.  .7

ة املحلية "باص سيتي  مع تعيين رئيس املجلس اإلداري لشركة التنمي مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية باص سيتي متجددة و ممثل .8

 متجددة" من بين املتصرفين املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة

 ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش. .9

« من أجل تدبير النقل الحضري والشبه MARRAKECH TRANSPORTممثلو مجلس جماعة مراكش لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل  .10

 الحضري بجهة مراكش اسفي. 

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 

اقبة مؤسسات الرعاية االجتماعيةمراكش في عن مجلس جماعة  منتدب واحد عملية تعيينفي مستهل    ذكرت السيدة   ،لجنة مر

والتنظيمية   القانونية  باملقتضيات  بداية،  الجماعي،  املجلس  بدءا  و رئيس  النقطة  ملوضوع  املؤطرة  من    15و  12باملادتين  االجرائية 

 00.65الثالث من القانون رقم  ( بتطبيق مقتضيات الكتاب2008سبتمبر  29) 1429من رمضان  28صادر في ال 177.08.2رقم  املرسوم

الطبية املساعدة  بنظام  و املتعلق  وكذا    45،  44املادتين  ،  بالجماعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  املادة  من  النظام    48مقتضيات 

 االنتداب. الداخلي ملجلس الجماعة في الشق املتعلق باملسطرة املنظمة لعملية 

 االتفاق على سلك مسطرة االنتداب على مستوى كل مقاطعة على حدة على الشكل التالي:  وقد تم

 امللحقات االدارية املقاطعة
 ( ملحقات 6ستة ) مراكش المدينة

 ( ملحقات 10) عشرة  المنارة

 ( ملحقات 8) ثماني جليز

 ( ملحقات 4أربع ) سيدي يوسف بن علي 

 ( اثنتان 2ملحقتان ) النخيل
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 احمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية التابعة ملقاطعة مراكش املدينةاللجان 

فتح ذلك،  الجماعي عقب  املجلس  رئيسة  السيدة  ل  ت  الترشح  التابعة  باللجان    عضويةلباب  الطبية  املساعدة  لنظام  الدائمة  املحلية 

مراكش   املقاطعة    املدينةملقاطعة  مجلس  رئيس  يتكلف  أن  أساس  على  املخصصة  الستة  املناصب  لشغل  الحاضرين  املجلس  اعضاء  بين  من 

 بتوزيع ممثلي املجلس بامللحقات الستة.

 امللحقة االدارية باب دكالة
 امللحقة االدارية باب اغمات

 امللحقة االدارية الباهية

 امللحقة االدارية باب تاغزوت

 امللحقة االدارية باب الدباغ

 امللحقة االدارية جامع الفنا

 
⬧ 6 

 

 اسم عضو اجمللس اجلماعي املقاطعات

 

 

 

 

 

 

 
 

الترشيح،    باب  اغالق  تم  ان  على    بدأت وبعد  للتصويت  املجلس  اعضاء  على  املناداة  طبقا    املترشحةمسطرة  اليد  رفع  بشكلية  وذلك 

 . ملقتضيات النظام الداخلي

⬧  63 
 

الفج هللا  عبد  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  ماجـــفاطمة  كمال  ملشمــــالي،  زبيدة  سهيــد،  نسيمة  بوحراش ي،  خديجة  بــــر،  أشرف  ايت  ـــــم،  السعيد  رزوق، 

لعلوي حاجب، أمينة املحجوب، عبد السالم س ي كوري، ي. البشير طوبا، رجاء املنصوري، اخديجتنا ماء العينين، نادية االدريس ي سليطين، كنزة الطالبي، رقية ا

املنصوري، سلوى بولحية، س املالك  بامحمد، مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد  القصري، حليمة  الدمناتي، رجاء وردك،  ملغاري  املجيد  عيد بوجاجة،  عبد 

أبدو  ح، الحسين  حمزة الحداوي، فاطمة شوتين، خليل بولحسن، فؤاد حاجبي، مريم العرابي، عبد العزيز بوسعيد، رشيدة لشهابي، سعيدة ايت بوعلي، مالك 

عثمان بوزاهر،  الصادق  عبد  بنلعروس ي،  محمد  املنادي،  الحسن  ي.  الفض ي،  خديجة  الح  نوار،  محمد  حبيبـــــعزام،  لحسن  بويـــــر،  ايت  محمد  عادل  ـــــو،  دو، 

رة، الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، احمد خوبة، نجية عوجاجي، عبد  ـــة، أمال ميص ـــور، محمد توفلـــــي، عبد الرزاق جبـــــي، عبد املجيد ايت القاضــــــالنميل

الشافقي، معاد املوسولي، إسماعيل امغاري، محمد بنشقرون، البشير جوهر، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طوالب، عبد الجليل  هللا األمكاري، عبد الواحد  

 بنسعود، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن.
 

⬧  
 

1
 

 

امللحقة االدارية باب دكالة/ امللحقة  

االدارية باب اغمات/ امللحقة  

االدارية الباهية/ امللحقة االدارية  

االدارية باب  باب تاغزوت/ امللحقة 

 الدباغ/ امللحقة االدارية جامع الفنا 

 6363 00

2 63 63 00  

3 63 63 00  

4 63 63 00  

5 63 63 00  

6 63 63 00
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النتائج  واعالن  حدة  على  مترشح  لكل  عليها  املحصل  االصوات  احتساب  تعيين  وبعد  الجماعي  املجلس  رئيسة  السيدة  أعلنت   ،

مراكش  ( ممثلين ملجلس جماعة مراكش في اللجان املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية التابعة ملجلس مقاطعة  6ستة )

 :  املدينة كما هو معروض ادناه على أساس أن يتكلف رئيس مجلس املقاطعة بتوزيع ممثلي املجلس بامللحقات الستة

ممثلو اجمللس يف حضرية اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة   امللحقات االدارية ر.ت  املقاطعة

 الطبية مبقاطعة مراكش املدينة

 
 

1 
 

امللحقة االدارية باب دكالة/ امللحقة االدارية 

باب اغمات/ امللحقة االدارية الباهية/ امللحقة 

 االدارية باب تاغزوت/  

امللحقة االدارية باب الدباغ/ امللحقة االدارية 

 جامع الفنا

 
2  
3  
4  

5  

6  
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 املنارةاحمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية التابعة ملقاطعة اللجان 

فتح ذلك،  الجماعي عقب  املجلس  رئيسة  السيدة  ل  ت  الترشح  التابعة  باللجان    عضويةلباب  الطبية  املساعدة  لنظام  الدائمة  املحلية 

من بين اعضاء املجلس الحاضرين لشغل املناصب املخصصة على أساس أن يتكلف رئيس مجلس املقاطعة بتوزيع ممثلي املجلس    املنارة ملقاطعة  

 . التابعة للمقاطعةبامللحقات 

 احملاميد امللحقة االدارية امللحقة االدارية احلي احلسين
 ازلي امللحقة االدارية امللحقة االدارية املسرية
 اسكجور امللحقة االدارية امللحقة االدارية بوعكاز

 ازيكي امللحقة االدارية االنارة امللحقة االدارية
 معطى اهلل امللحقة االدارية سيدي غامن امللحقة االدارية

 

⬧ 9 

 اسم عضو اجمللس اجلماعي اللجان احمللية 

 

 

وذلك بشكلية رفع اليد طبقا ملقتضيات    املترشحةمسطرة املناداة على اعضاء املجلس للتصويت على  بدأتوبعد ان تم اغالق باب الترشيح،  

 .النظام الداخلي

⬧  63 
 

الفج عبد هللا  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  ماجـــفاطمة  كمال  ملشمــــ الي،  زبيدة  سهيــد،  نسيمة  بوحراش ي،  ــر، خديجة  ب ــ أشرف  ــم،  عبد  ـــ املحجوب،  ايت  السعيد  رزوق، 

نادية   العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  رجاء  طوبا،  البشير  ي.  كوري،  س ي  حليمة  السالم  القصري،  ملغاري  أمينة  حاجب،  العلوي  رقية  الطالبي،  كنزة  سليطين،  االدريس ي 

الدمناتي، رجاء وردك، حمزة الحدا بولحية، سعيد بوجاجة،  عبد املجيد  املالك املنصوري، سلوى  باحسو، ي. عبد  وي، فاطمة شوتين، خليل بامحمد، مريم زغبوش، مريم 

العرابي،  مريم  حاجبي،  فؤاد  محمد    بولحسن،  املنادي،  الحسن  ي.  الفض ي،  خديجة  نوار،  الحسين  أبدوح،  مالك  بوعلي،  ايت  لشهابي، سعيدة  رشيدة  بوسعيد،  العزيز  عبد 

ــــبنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر، عثمان عزام، محمد الح ـــر، لحسن حبيب ـ ــو، محمد ايت بوي ــ ــي، عبد املجيد ايت القاضــــــ دو، عادل النميلـــ ة،  ـــور، محمد توفل ـــــ بد الرزاق جبي، عـــ

ميص  إسماعيل  ـــ أمال  املوسولي،  معاد  الشافقي،  الواحد  عبد  األمكاري،  هللا  عبد  عوجاجي،  نجية  خوبة،  احمد  العكاري،  الصمد  عبد  امهيدرة،  الحبيب  محمد  رة،  امغاري، 

 بنسعود، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن.  بنشقرون، البشير جوهر، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طوالب، عبد الجليل
 

⬧  
 

1
 

 

 /امللحقة االدارية الحي الحسني

امللحقة   /امللحقة االدارية املسيرة 

  امللحقة االدارية /االدارية بوعكاز

سيدي   امللحقة االدارية /االنارة 

  /املحاميد امللحقة االدارية /غانم

امللحقة   /ازلي امللحقة االدارية

  امللحقة االدارية /اسكجور  االدارية

 معطى للا  االداريةامللحقة  /ازيكي

 6363 00

2 63 63 00  

3 63 63 00  

4 63 63 00  

5 63 63 00  

6 63 63 00

7636300

8636300

9636300
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تعيين   الجماعي  املجلس  رئيسة  السيدة  أعلنت  النتائج،  واعالن  حدة  على  مترشح  لكل  عليها  املحصل  االصوات  احتساب  ( 9)  تسعةوبعد 

مقاطعة   ملجلس  التابعة  االدارية  بامللحقات  الطبية  املساعدة  لنظام  الدائمة  املحلية  اللجان  في  مراكش  جماعة  ملجلس  هو    املنارةممثلين  كما 

 : التسعةعلى أساس أن يتكلف رئيس مجلس املقاطعة بتوزيع ممثلي املجلس بامللحقات معروض ادناه 

ممثلو اجمللس يف حضرية اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة   امللحقات االدارية ر.ت  املقاطعة

 الطبية مبقاطعة املنارة

 
 

1 
 

 

امللحقة االدارية  /امللحقة االدارية الحي الحسني

امللحقة   /امللحقة االدارية بوعكاز /املسيرة 

 /سيدي غانم امللحقة االدارية /االنارة  االدارية

 امللحقة االدارية /املحاميد امللحقة االدارية

امللحقة  /اسكجور  امللحقة االدارية /ازلي

 معطى للا  امللحقة االدارية /ازيكي االدارية

 
2  
3  
4  

5  

6  

7 

8 

9 

 

 ( سهوا. 10عوض عشرة ) ( أعضاء9ملحوظة: تم انتداب تسعة )
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 جليزاحمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية التابعة ملقاطعة اللجان 

فتح ذلك،  الجماعي عقب  املجلس  رئيسة  السيدة  ل  ت  الترشح  التابعة  باللجان    عضويةلباب  الطبية  املساعدة  لنظام  الدائمة  املحلية 

من بين اعضاء املجلس الحاضرين لشغل املناصب املخصصة على أساس أن يتكلف رئيس مجلس املقاطعة بتوزيع ممثلي املجلس   جليز ملقاطعة  

 . التابعة للمقاطعةبامللحقات 

 امرشيش امللحقة االدارية امللحقة االدارية احلي احملمدي
 جليز امللحقة االدارية امللحقة االدارية اسيل

 االزدهار امللحقة االدارية االدارية احلي الشتويامللحقة 
 رياض السالم امللحقة االدارية احلي العسكري امللحقة االدارية

 
⬧ 8 

 

 اسم عضو اجمللس اجلماعي اللجان احمللية 

 

 

الترشيح،    باب  اغالق  تم  ان  على    بدأت وبعد  للتصويت  املجلس  اعضاء  على  املناداة  طبقا    املترشحةمسطرة  اليد  رفع  بشكلية  وذلك 

 . ملقتضيات النظام الداخلي

⬧  63 
 

محمد   املنصوري،  الزهراء  الفجفاطمة  عبد هللا  ماجـــاالدريس ي،  كمال  ملشمــــ الي،  زبيدة  سهيــد،  نسيمة  بوحراش ي،  ــر، خديجة  ب ــ أشرف  ــم،  عبد  ـــ املحجوب،  ايت  السعيد  رزوق، 

حاجب، العلوي  رقية  الطالبي،  كنزة  سليطين،  االدريس ي  نادية  العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  رجاء  طوبا،  البشير  ي.  كوري،  س ي  حليمة    السالم  القصري،  ملغاري  أمينة 

الدمناتي، رجاء وردك، حمزة الحدا بولحية، سعيد بوجاجة،  عبد املجيد  املالك املنصوري، سلوى  باحسو، ي. عبد  وي، فاطمة شوتين، خليل بامحمد، مريم زغبوش، مريم 

بوعل ايت  لشهابي، سعيدة  رشيدة  بوسعيد،  العزيز  عبد  العرابي،  مريم  حاجبي،  فؤاد  محمد  بولحسن،  املنادي،  الحسن  ي.  الفض ي،  خديجة  نوار،  الحسين  أبدوح،  مالك  ي، 

ــــبنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر، عثمان عزام، محمد الح ـــر، لحسن حبيب ـ ــو، محمد ايت بوي ــ ــي، عبد املجيد ايت القاضــــــ دو، عادل النميلـــ ة،  ـــور، محمد توفل ـــــ ي، عبد الرزاق جبـــ

ميص  ار ـــ أمال  إسماعيل  املوسولي،  معاد  الشافقي،  الواحد  عبد  األمكاري،  هللا  عبد  عوجاجي،  نجية  خوبة،  احمد  العكاري،  الصمد  عبد  امهيدرة،  الحبيب  محمد  ة،  مغاري، 

 بنشقرون، البشير جوهر، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طوالب، عبد الجليل بنسعود، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. 
 

⬧  
 

1
 

 

 /امللحقة االدارية الحي املحمدي

امللحقة   /اسيلامللحقة االدارية 

امللحقة   /االدارية الحي الشتوي 

امللحقة   /الحي العسكري  االدارية

  امللحقة االدارية /امرشيش االدارية

  /االزدهار امللحقة االدارية /جليز 

 رياض السالم امللحقة االدارية

 6363 00

2 63 63 00  

3 63 63 00  

4 63 63 00  

5 63 63 00  

6 63 63 00

7636300

8636300
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الجماعي تعيين   السيدة رئيسة املجلس  أعلنت  النتائج،  ( 8)  ثمانيةوبعد احتساب االصوات املحصل عليها لكل مترشح على حدة واعالن 

مقاطعة   ملجلس  التابعة  االدارية  بامللحقات  الطبية  املساعدة  لنظام  الدائمة  املحلية  اللجان  في  مراكش  جماعة  ملجلس  هو    جليز ممثلين  كما 

 :  الثمانيةلى أساس أن يتكلف رئيس مجلس املقاطعة بتوزيع ممثلي املجلس بامللحقات معروض ادناه ع

ممثلو اجمللس يف حضرية اللجان احمللية الدائمة لنظام   امللحقات االدارية ر.ت  املقاطعة

 املساعدة الطبية مبقاطعة جليز

 
 

1 
 

 

امللحقة  /امللحقة االدارية الحي املحمدي

 /امللحقة االدارية الحي الشتوي  /االدارية اسيل

امللحقة   /الحي العسكري  امللحقة االدارية

  /جليز  امللحقة االدارية /امرشيش االدارية

 امللحقة االدارية  /االزدهار امللحقة االدارية

 رياض السالم

 
2  
3  
4  

5  

6  

7 

8 
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2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

94 
 

 سيدي يوسف بن علياحمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية التابعة ملقاطعة اللجان 

فتح ذلك،  الجماعي عقب  املجلس  رئيسة  السيدة  ل  ت  الترشح  التابعة  باللجان    عضويةلباب  الطبية  املساعدة  لنظام  الدائمة  املحلية 

عليملقاطعة   بن  يوسف  املقاطعة    سيدي  مجلس  رئيس  يتكلف  أن  أساس  على  املخصصة  املناصب  لشغل  الحاضرين  املجلس  اعضاء  بين  من 

 . التابعة للمقاطعةبتوزيع ممثلي املجلس بامللحقات 

 امللحقة االدارية الشمالية

 امللحقة االدارية اجلنوبية

 الوسطى امللحقة االدارية

 امللحقة االدارية احلي اجلديد
 

 مترشحين وهم السادة: ( 4)ربعة وقد تقدم ا
 

 اسم عضو اجمللس اجلماعي اللجان احمللية 

 
 

الترشيح،    باب  اغالق  تم  ان  على    بدأت وبعد  للتصويت  املجلس  اعضاء  على  املناداة  طبقا    املترشحةمسطرة  اليد  رفع  بشكلية  وذلك 

 . ملقتضيات النظام الداخلي

 عضوا      63 :  عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين ⬧
 

ب ــــر، خديجة بوحراش ي، نسيمة سهيــد، زبيدة ملشمــــ الي، كمال ماجـــاالدريس ي، عبد هللا الفج فاطمة الزهراء املنصوري، محمد   ــــم، أشرف  رزوق، السعيد ايت املحجوب، عبد  ـ

العلوي حاجب، رقية  الطالبي،  كنزة  االدريس ي سليطين،  نادية  العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  طوبا، رجاء  البشير  ي.  كوري،  س ي  حليمة    السالم  القصري،  ملغاري  أمينة 

وي، فاطمة شوتين، خليل  بامحمد، مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد املالك املنصوري، سلوى بولحية، سعيد بوجاجة،  عبد املجيد الدمناتي، رجاء وردك، حمزة الحدا

العزيز بوسعيد، رشيدة لشهابي، سعيدة ايت بوعل العرابي، عبد  الفض ي، ي. الحسن املنادي، محمد  بولحسن، فؤاد حاجبي، مريم  نوار، خديجة  أبدوح، الحسين  ي، مالك 

ـــبنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر، عثمان عزام، محمد الح  ـــر، لحسن حبيب ــ ــو، محمد ايت بوي ــ ــدو، عادل النميلـــ ــ ــي، عبد الرزاق جبـــــ ي، عبد املجيد ايت القاض ــ ة،  ـــور، محمد توفل ـــ

ميص ار ـــ أمال  إسماعيل  املوسولي،  معاد  الشافقي،  الواحد  عبد  األمكاري،  عبد هللا  نجية عوجاجي،  خوبة،  احمد  العكاري،  الصمد  عبد  امهيدرة،  الحبيب  محمد  ة،  مغاري، 

 بنشقرون، البشير جوهر، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طوالب، عبد الجليل بنسعود، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. 
 

⬧  
 

1
 
 

امللحقة  /امللحقة االدارية الشمالية

 امللحقة االدارية  /الجنوبيةاالدارية 

امللحقة االدارية الحي  /الوسطى

 الجديد 

 6363 00

2 63 63 00  

3 63 63 00  

4 63 63 00  

مترشح على   لكل  عليها  املحصل  احتساب االصوات  )وبعد  اربعة  تعيين  الجماعي  املجلس  رئيسة  السيدة  أعلنت  النتائج،  واعالن  (  4حدة 

  ممثلين ملجلس جماعة مراكش في اللجان املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية التابعة ملجلس مقاطعة سيدي يوسف بن 

 :  بتوزيع ممثلي املجلس بامللحقات االربعةعلي كما هو معروض ادناه على أساس أن يتكلف رئيس مجلس املقاطعة 

ممثلو اجمللس يف حضرية اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة   امللحقات االدارية ر.ت  املقاطعة

 الطبية مبقاطعة سيدي يوسف بن علي

1  

امللحقة  /امللحقة االدارية الشمالية

 االداريةامللحقة   /االدارية الجنوبية

 امللحقة االدارية الحي الجديد  /الوسطى

 
2  
3  
4  
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 النخيلاحمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية التابعة ملقاطعة اللجان 

فتح ذلك،  الجماعي عقب  املجلس  رئيسة  السيدة  ل  ت  الترشح  التابعة  باللجان    عضويةلباب  الطبية  املساعدة  لنظام  الدائمة  املحلية 

لشغل    النخيلملقاطعة   الحاضرين  املجلس  اعضاء  بين  ممثلي    يناملخصص  املنصبينمن  بتوزيع  املقاطعة  مجلس  رئيس  يتكلف  أن  أساس  على 

 . التابعتين للمقاطعة بامللحقتيناملجلس 

 امللحقة االدارية النخيل الشمالي
 االدارية النخيل اجلنوبيامللحقة 

 

 مترشحين وهم السادة: ( 4)وقد تقدم اربعة 
 

 اسم عضو اجمللس اجلماعي اللجان احمللية 

 

 

الترشيح،   باب  اغالق  تم  ان  التصويتانسحبت  وبعد  مسطرة  بدء  قبل  بوحراش ي  وخديجة  بامحمد  حليمة  عملية السيدتين  بدأت   ،

على كل مترشح على حدة بالترتيب )عادل النميلي وعبد الغني طوالب( وذلك بشكلية رفع اليد طبقا  املناداة على اعضاء املجلس للتصويت على  

 ملقتضيات النظام الداخلي.  

 عضوا      63 :  عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين ⬧
 

ب ــــر، خديجة بوحراش ي، نسيمة سهيــد، زبيدة ملشمــــ كمال ماجالي،  ـــفاطمة الزهراء املنصوري، محمد االدريس ي، عبد هللا الفج  ــــم، أشرف  رزوق، السعيد ايت املحجوب، عبد  ـ

أ  العلوي حاجب،  رقية  الطالبي،  كنزة  االدريس ي سليطين،  نادية  العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  طوبا، رجاء  البشير  ي.  كوري،  س ي  حليمة  السالم  القصري،  ملغاري  مينة 

فاطمة شوتين، خليل    حمد، مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد املالك املنصوري، سلوى بولحية، سعيد بوجاجة،  عبد املجيد الدمناتي، رجاء وردك، حمزة الحداوي،بام

نوار، خدي  أبدوح، الحسين  بوعلي، مالك  العزيز بوسعيد، رشيدة لشهابي، سعيدة ايت  العرابي، عبد  الفض ي، ي. الحسن املنادي، محمد  بولحسن، فؤاد حاجبي، مريم  جة 

ـــبنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر، عثمان عزام، محمد الح  ـــر، لحسن حبيب ــ ــو، محمد ايت بوي ــ ــدو، عادل النميلـــ ــ ــي، عبد الرزاق جبـــــ ي، عبد املجيد ايت القاض ــ ة،  ـــور، محمد توفل ـــ

ميص الـــ أمال  الصمد  عبد  امهيدرة،  الحبيب  محمد  رة،  امغاري،  إسماعيل  املوسولي،  معاد  الشافقي،  الواحد  عبد  األمكاري،  عبد هللا  نجية عوجاجي،  خوبة،  احمد  عكاري، 

 بنشقرون، البشير جوهر، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طوالب، عبد الجليل بنسعود، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. 
 

⬧  
 

1
 

 

امللحقة االدارية النخيل الشمالي/ 

 امللحقة االدارية النخيل الجنوبي 

 6363 00

2 63 63 00  

اثنين  أعلنت السيدة رئيسة املجلس الجماعي تعيين ممثلين  ،  وبعد احتساب االصوات املحصل عليها لكل مترشح على حدة واعالن النتائج

مقاطعة  (  2) ملجلس  التابعة  االدارية  بامللحقات  الطبية  املساعدة  لنظام  الدائمة  املحلية  اللجان  في  مراكش  جماعة  هو    النخيلملجلس  كما 

 :  تين االداريتينمعروض ادناه على أساس أن يتكلف رئيس مجلس املقاطعة بتوزيع ممثلي املجلس بامللحق

ممثلو اجمللس يف حضرية اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة   امللحقات االدارية ر.ت  املقاطعة

 الطبية مبقاطعة النخيـــــل

1 
 

امللحقة االدارية النخيل الشمالي/ امللحقة 

 االدارية النخيل الجنوبي 
 

2  
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية   الثانيةالنقطة 

 بالهيئات واملؤسسات العمومية التي تمثل فيها الجماعة عىل الشكل التايل:تعيني منتدبي الجماعة ب
 . تدبير مركز طمر وتثمين النفايات املنزلية واملماثلة لها ملراكشمجلس جماعة مراكش في مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" من أجل و ممثل .1

 ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي.  .2

اقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية. .3  ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة مر

 لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية بمراكش. ممثلو مجلس جماعة مراكش باللجان املحلية الدائمة  .4

اإلداري من بني املتصرفني ممثلو جملس مجاعة مراكش يف اجمللس االداري لشركة التنمية احمللية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" مع تعيني رئيس اجمللس  .5
 املذكورة.السبعة املمثلني للمجلس اجلماعي يف الشركة 

 ممثلين اثنين ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة املحطة الطريقية للمسافرين باب دكالة.  .6

 ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية حاضرة االنوار.  .7

مع تعيين رئيس املجلس اإلداري لشركة التنمية املحلية "باص سيتي   دةمجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية باص سيتي متجد و ممثل .8

 متجددة" من بين املتصرفين املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة

 ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش. .9

« من أجل تدبير النقل الحضري والشبه MARRAKECH TRANSPORTممثلو مجلس جماعة مراكش لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل  .10

 الحضري بجهة مراكش اسفي. 

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 

املجلس االداري لشركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة  مراكش في  عن مجلس جماعة    ينمنتدب   عملية تعيين ستهل  في م 

"افلمار"   والتنظيمية    ذكرت  ، مراكش"  القانونية  باملقتضيات  بداية،  الجماعي،  املجلس  رئيس  ملوضوع  و السيدة  املؤطرة  االجرائية 

التجهيز والتنمية ملدينة مراكش "افلمار" والتي تنص على  من بروتوكول االتفاق بشأن املساهمة في رأسمال شركة    3باملادة  النقطة بدءا  

مقتضيات  من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات وكذا    45،  44املادتين  ، و عدد ممثلي املجلس الجماعي في املجلس االداري للشركة

 االنتداب. النظام الداخلي ملجلس الجماعة في الشق املتعلق باملسطرة املنظمة لعملية  48املادة 
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 عن جملس مجاعة مراكش يف يف اجمللس االداري لشركة التنمية احمللية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار"منتدبني  تعيني

العضوية  بعـد لتولي منصب  املؤطر ملسطرة  والتنظيمي  القانوني  املقتض ى  في شأن  املقدمة  املجلس فتح،  التوضيحات  رئيسة  السيدة  ت 

ل  الجماعي  الترشح  لشركة  في    عضوية لباب  االداري  "افلمار"املجلس  مراكش"  ملدينة  والتنمية  "التجهيز  املحلية  املجلس    التنمية  اعضاء  بين  من 

 .الحاضرين

)تقوقد   سبعة  السادة7دم  وهم  مترشحين  العرابي،    :(  مريم  األمكاري،  هللا  عبد  بوجاجة،  سعيد  عزام،  عثمان  حاجب،  العلوي  رقية 

 خديجة بوحراش ي، أمينة ملغاري القصري.  
 

كل مترشح على حدة بالترتيب وذلك بشكلية رفع املناداة على اعضاء املجلس للتصويت على  ، بدأت عملية  وبعد ان تم اغالق باب الترشيح 

 لنظام الداخلي.  اليد طبقا ملقتضيات ا

 عضوا      63 : عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين  ⬧
 

أشرف سهيــــم،  نسيمة  بوحراش ي،  خديجة  ملشمــر،  زبيدة  ماجــــد،  كمال  الفجـــالي،  هللا  عبد  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  بـــــرزوق،    فاطمة 

املحجوب، عبد   ايت  الطالبي،  السعيد  كنزة  االدريس ي سليطين،  نادية  العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  رجاء  البشير طوبا،  السالم س ي كوري، ي. 

،   رقية العلوي حاجب، أمينة ملغاري القصري، حليمة بامحمد، مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد املالك املنصوري، سلوى بولحية، سعيد بوجاجة 

ر  الدمناتي،  املجيد  رشيدة  عبد  بوسعيد،  العزيز  عبد  العرابي،  مريم  حاجبي،  فؤاد  بولحسن،  خليل  شوتين،  فاطمة  الحداوي،  حمزة  وردك،  جاء 

،  لشهابي، سعيدة ايت بوعلي، مالك أبدوح، الحسين نوار، خديجة الفض ي، ي. الحسن املنادي، محمد بنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر، عثمان عزام

حبيبـــ  لحسن  ــــر،  الحـ ميصـــرة، محمد  أمال  توفلـــة،  محمد  جبـــــور،  الرزاق  عبد  القاضـــــي،  ايت  املجيد  عبد  النميلــــــي،  عادل  بويـــــدو،  ايت  محمد    ــو، 

ري،  الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، احمد خوبة، نجية عوجاجي، عبد هللا األمكاري، عبد الواحد الشافقي، معاد املوسولي، إسماعيل امغا

 حمد بنشقرون، البشير جوهر، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طوالب، عبد الجليل بنسعود، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. م
 

 عدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف كل مترشح:  ⬧

 مالحظة  االصوات املمتنعةعدد  عدد االصوات احملصل عليها االصوات املعرب عنها امساء املرتشحني ر.ت
1 6363 00

2 63 63 00  

3 63 63 00  

4 63 63 00  

5 63 63 00  

6 636300

7 63 6300

فوز  الجماعي  املجلس  رئيسة  السيدة  أعلنت  النتائج،  واعالن  حدة  على  مترشح  لكل  عليها  املحصل  االصوات  احتساب  وبعد 

 السادة املترشحين السبعة. 
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 من بني املنتدبني السبعة  مراكش" "افلمار"االداري لشركة التنمية احمللية "التجهيز والتنمية ملدينة رئيس للمجلس  تعيني

منصب    بعـد لتولي  ملسطرة  املؤطر  والتنظيمي  القانوني  املقتض ى  شأن  في  املقدمة  لشركة  التوضيحات  اإلداري  املجلس  "التجهيز  رئاسة 

"افلمار" مراكش"  ملدينة  للمادة    والتنمية  ال  4طبقا  شركة  رأسمال  في  املساهمة  بشأن  االتفاق  بروتوكول  مراكش  من  ملدينة  والتنمية  تجهيز 

الجماعة، طرف  من  يقترح  املتصرفين  بين  من  طبيعيا  شخصا  الشركة  رئاسة  يتولى  خاللها  من  والتي  املجلس  فتح  "افلمار"  رئيسة  السيدة  ت 

 املنتدبين باملجلس اإلداري وهم السادة: من بين اعضاء املجلس  للرئاسةباب الترشح  الجماعي

 رقية العلوي حاجب، عثمان عزام، سعيد بوجاجة، عبد هللا األمكاري، مريم العرابي، خديجة بوحراش ي، أمينة ملغاري القصري.  
 

 . مترشح وحيد وهو السيد عبد هللا االمكاري وقد تقدم 

الترشيح باب  اغالق  تم  ان  عملية  وبعد  بدأت  على  ،  للتصويت  املجلس  اعضاء  على  طبقا امل املناداة  اليد  رفع  بشكلية  وذلك  ترشح 

 ملقتضيات النظام الداخلي.  

 عضوا      63 :  عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح  ⬧
 

للمجلس   ⬧ رئيسا  االمكاري  السيد عبد هللا  انتداب  على  افقين  املو االعضاء  اصوات  ملدينة  عدد  والتنمية  التجهيز  لشركة  االداري 

 وهم السادة:  عضوا   63 :        مراكش 
 

بـــــرزوق،    فاطمة الزهراء املنصوري، محمد االدريس ي، عبد هللا الفجـــالي، كمال ماجــــد، زبيدة ملشمــر، خديجة بوحراش ي، نسيمة سهيــــم، أشرف

ي. كوري،  س ي  السالم  عبد  املحجوب،  ايت  كنزة    السعيد  سليطين،  االدريس ي  نادية  العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  رجاء  طوبا،  البشير 

الطالبي، رقية العلوي حاجب، أمينة ملغاري القصري، حليمة بامحمد، مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد املالك املنصوري، سلوى بولحية،  

داوي، فاطمة شوتين، خليل بولحسن، فؤاد حاجبي، مريم العرابي، عبد العزيز سعيد بوجاجة،  عبد املجيد الدمناتي، رجاء وردك، حمزة الح

عبد   بنلعروس ي،  محمد  املنادي،  الحسن  ي.  الفض ي،  خديجة  نوار،  الحسين  أبدوح،  مالك  بوعلي،  ايت  سعيدة  لشهابي،  رشيدة  بوسعيد، 

ــــدو، عادل النميلــــــي، عبد املجيد ايت القاضـــــي، عبد الرزاق جبـــــور،  الصادق بوزاهر، عثمان عزام، محمد الحـــــر، لحسن حبيبـــــو، محمد ايت بويـ

أمال ميصـــرة، الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، احمد خوبة، نجية عوجاجي، عبد هللا األمكاري، عبد الواحد الشافق ي،  محمد توفلـــة، 

البشي بنشقرون،  محمد  امغاري،  إسماعيل  املوسولي،  عبد  معاد  بنسعود،  الجليل  عبد  الغني طوالب،  عبد  العينين،  ماء  اخديجتنا  جوهر،  ر 

 الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. 

عدد اصوات االعضاء املمتنعين على انتداب السيد عبد هللا االمكاري رئيسا للمجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة  ⬧

 ال أحـــد   :        مراكش 

وبعد   كرئيس  وبذلك  وتعيينه  االمكاري  عبد  السيد  انتداب  عن  الجماعي  املجلس  رئيسة  السيدة  اعلنت  العلني،  التصويت  نتائج 

 للمجلس االداري لشركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار". 
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية   الثانيةالنقطة 

 بالهيئات واملؤسسات العمومية التي تمثل فيها الجماعة عىل الشكل التايل:تعيني منتدبي الجماعة ب
 . املنزلية واملماثلة لها ملراكشمجلس جماعة مراكش في مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" من أجل تدبير مركز طمر وتثمين النفايات و ممثل .1

 ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي.  .2

اقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية. .3  ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة مر

 االدارية بمراكش.  ممثلو مجلس جماعة مراكش باللجان املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات .4

اإلداري من بين  ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" مع تعيين رئيس املجلس  .5

 املتصرفين السبعة املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة. 

 لس االداري لشركة احملطة الطريقية للمسافرين باب دكالة.ممثلني اثنني جمللس مجاعة مراكش يف اجمل .6
 ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية حاضرة االنوار.  .7

التنمية املحلية "باص سيتي  مع تعيين رئيس املجلس اإلداري لشركة  مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية باص سيتي متجددة و ممثل .8

 متجددة" من بين املتصرفين املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة

 ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش. .9

« من أجل تدبير النقل الحضري والشبه MARRAKECH TRANSPORTممثلو مجلس جماعة مراكش لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل  .10

 الحضري بجهة مراكش اسفي. 

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 

لشركة املحطة الطريقية للمسافرين باب  في املجلس االداري  مراكش  عن مجلس جماعة  منتدبين اثنين    عملية تعيين ستهل  في م 

والتنظيمية    ذكرت  ،دكالة القانونية  باملقتضيات  بداية،  الجماعي،  املجلس  رئيس  بدءا  و السيدة  النقطة  ملوضوع  املؤطرة  االجرائية 

ملراكشمن    18باملادة   للمسافرين  الطريقية  املحطة  لشركة  االساس ي  و القانون  املتعلق    45،  44املادتين  ،  التنظيمي  القانون  من 

 االنتداب. النظام الداخلي ملجلس الجماعة في الشق املتعلق باملسطرة املنظمة لعملية   48مقتضيات املادة بالجماعات وكذا 
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املحطة "االنتداب باملجلس اإلداري لشركة  التوضيحات املقدمة في شأن املقتض ى القانوني والتنظيمي املؤطر ملسطرة لتولي منصب    بعـد

دكالة باب  للمسافرين  للمادة    الطريقية  ملراكش   من   18طبقا  للمسافرين  الطريقية  املحطة  لشركة  االساس ي  رئيسة  فتح   ، القانون  السيدة  ت 

 . الحاضريناملجلس من بين اعضاء للعضوية باب الترشح  الجماعياملجلس 
 

 عبد الجليل بنسعود، مالك ابدوح، يوسف بن الزاهر.   السادة:( وهم 3ثالثة مترشحين )وقد تقدم 

و و  للتصويت على  بعد تسجيل األسماء  املجلس  اعضاء  املناداة على  بدأت عملية  الترشح،  باب  اليد كل  اغالق  رفع  مترشح وذلك بشكلية 

 طبقا ملقتضيات النظام الداخلي.  

 عضوا  63 :     عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا    63 :  عـدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين  -

أشرف سهيــــم،  نسيمة  بوحراش ي،  خديجة  ملشمــر،  زبيدة  ماجــــد،  كمال  الفجـــالي،  هللا  عبد  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  بـــــرزوق،    فاطمة 

االدريس ي سليطي نادية  العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  رجاء  البشير طوبا،  السالم س ي كوري، ي.  املحجوب، عبد  ايت  الطالبي،  السعيد  ن، كنزة 

،   رقية العلوي حاجب، أمينة ملغاري القصري، حليمة بامحمد، مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد املالك املنصوري، سلوى بولحية، سعيد بوجاجة 

بو  العزيز  عبد  العرابي،  مريم  حاجبي،  فؤاد  بولحسن،  خليل  شوتين،  فاطمة  الحداوي،  حمزة  وردك،  رجاء  الدمناتي،  املجيد  رشيدة  عبد  سعيد، 

،  لشهابي، سعيدة ايت بوعلي، مالك أبدوح، الحسين نوار، خديجة الفض ي، ي. الحسن املنادي، محمد بنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر، عثمان عزام

جبــ الرزاق  عبد  القاضـــــي،  ايت  املجيد  عبد  النميلــــــي،  عادل  بويـــــدو،  ايت  محمد  حبيبـــــو،  لحسن  ــــر،  الحـ ميصـــرة،  محمد  أمال  توفلـــة،  محمد  ـــور، 

ري،  الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، احمد خوبة، نجية عوجاجي، عبد هللا األمكاري، عبد الواحد الشافقي، معاد املوسولي، إسماعيل امغا

 لصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. محمد بنشقرون، البشير جوهر، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طوالب، عبد الجليل بنسعود، عبد ا
 

 عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف كل مترشح:  -
 

16303 60
الصادق بيطاري، عبد الجليل  محمد بنشقرون، عبد 

 بنسعود.

 

263 63 00  

3636300

 

النتائج،   أعلنت السيدة رئيسة املجلس الجماعي تعيين ممثلين  وبعـد احتساب االصوات املحصل عليها لكل مترشح على حدة واعالن 

 ( ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة املحطة الطريقية للمسافرين ملراكش بباب دكالة وهما السيدان: 2اثنين )

 مالك ابدوح.  (1

 الزاهر.يوسف بن  (2
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية   الثانيةالنقطة 

 بالهيئات واملؤسسات العمومية التي تمثل فيها الجماعة عىل الشكل التايل:تعيني منتدبي الجماعة ب
 . الجماعات "مراكش الكبرى" من أجل تدبير مركز طمر وتثمين النفايات املنزلية واملماثلة لها ملراكشمجلس جماعة مراكش في مجلس مؤسسة التعاون بين و ممثل .1

 ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي.  .2

اقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية. .3  ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة مر

 مراكش باللجان املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية بمراكش.  ممثلو مجلس جماعة .4

اإلداري من بين  ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" مع تعيين رئيس املجلس  .5

 ماعي في الشركة املذكورة. املتصرفين السبعة املمثلين للمجلس الج

 ممثلين اثنين ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة املحطة الطريقية للمسافرين باب دكالة.  .6

 ممثلو جملس مجاعة مراكش يف اجمللس االداري لشركة التنمية احمللية حاضرة االنوار. .7
مع تعيين رئيس املجلس اإلداري لشركة التنمية املحلية "باص سيتي   مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية باص سيتي متجددة و ممثل .8

 متجددة" من بين املتصرفين املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة

 ستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش.ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري للوكالـة امل .9

« من أجل تدبير النقل الحضري والشبه MARRAKECH TRANSPORTممثلو مجلس جماعة مراكش لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل  .10

 الحضري بجهة مراكش اسفي. 

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 

  ذكرت   ،التنمية املحلية "حاضرة االنوار"لشركة  في املجلس االداري  مراكش  عن مجلس جماعة  منتدبين    عملية تعيينستهل  في م 

باملادة الثالثة عشر  االجرائية املؤطرة ملوضوع النقطة بدءا  و السيدة رئيس املجلس الجماعي، بداية، باملقتضيات القانونية والتنظيمية  

 : أعضاءمن خمسة  يتكون  يدير الشركة مجلس إدارة( من النظام االساس ي لشركة التنمية املحلية "حاضرة االنوار"، اذ 13) 

 مراكش.مجاعة  عن ثالثة اعضاء -
 . Esco Invest Marrakechشركة  عنعضوين  -

 

النظام الداخلي ملجلس الجماعة   48مقتضيات املادة من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات وكذا  45، 44املادتين إضافة الى 

 االنتداب. في الشق املتعلق باملسطرة املنظمة لعملية 
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لتولي    بعـد  القانوني والتنظيمي املؤطر ملسطرة  في شأن املقتض ى  التنمية املحلية التوضيحات املقدمة  باملجلس اإلداري لشركة  االنتداب 

االنوار" للمادة    "حاضرة  ل  من  13طبقا  االساس ي  الجماعيفتح  ،شركةلالنظام  املجلس  رئيسة  السيدة  الترشح    ت  اعضاء  للعضوية  باب  بين  من 

 الحاضرين.املجلس 
 

 ( وهم السادة:4اربعة مترشحين )وقد تقدم 

املرشحون لتمثيل املجلس في اللمجلس االداري لشركة التنمية املحلية "حاضرة األنوار" ر.ت

1

2

3

4

 

 وقبـل بدء عملية التصويت أعلن السيد الحسين نوار سحب ترشيحه من تولي املهمة املطلوبة.بعد تسجيل األسماء و 

 بدأت عملية املناداة على اعضاء املجلس للتصويت على كل مترشح وذلك بشكلية رفع اليد طبقا ملقتضيات النظام الداخلي.   بعدها

 عضوا  63 :     عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا    63 :  عـدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين  -

بــــفاطمة   أشرف  سهيــــم،  نسيمة  بوحراش ي،  خديجة  ملشمــر،  زبيدة  ماجــــد،  كمال  الفجـــالي،  هللا  عبد  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  ـرزوق،  الزهراء 

الط كنزة  االدريس ي سليطين،  نادية  العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  رجاء  البشير طوبا،  السالم س ي كوري، ي.  املحجوب، عبد  ايت  البي،  السعيد 

،   رقية العلوي حاجب، أمينة ملغاري القصري، حليمة بامحمد، مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد املالك املنصوري، سلوى بولحية، سعيد بوجاجة 

رشيدة  بوسعيد،  العزيز  عبد  العرابي،  مريم  حاجبي،  فؤاد  بولحسن،  خليل  شوتين،  فاطمة  الحداوي،  حمزة  وردك،  رجاء  الدمناتي،  املجيد    عبد 

،  لشهابي، سعيدة ايت بوعلي، مالك أبدوح، الحسين نوار، خديجة الفض ي، ي. الحسن املنادي، محمد بنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر، عثمان عزام

م جبـــــور،  الرزاق  عبد  القاضـــــي،  ايت  املجيد  عبد  النميلــــــي،  عادل  بويـــــدو،  ايت  محمد  حبيبـــــو،  لحسن  الحـــــر،  ميصـــرة،    حمدمحمد  أمال  توفلـــة، 

ري،  الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، احمد خوبة، نجية عوجاجي، عبد هللا األمكاري، عبد الواحد الشافقي، معاد املوسولي، إسماعيل امغا

 ي، محمد ايت احسيسن. محمد بنشقرون، البشير جوهر، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طوالب، عبد الجليل بنسعود، عبد الصادق بيطار 
 

 عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف كل مترشح:  
 

163 63 00  

2 636300

 636300

 

النتائج واعالن  على حدة  مترشح  لكل  عليها  املحصل  االصوات  احتساب  ثالثة  ،  وبعـد  تعيين  عن  الجماعي  املجلس  رئيسة  السيدة  أعلنت 

 ( ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية حاضرة االنوار" وهم السادة: 3ممثلين )

 . سليطيننادية االدريس ي  .1

 . محمد نكيل .2

 . كمال ماجد .3
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية   الثانيةالنقطة 

 بالهيئات واملؤسسات العمومية التي تمثل فيها الجماعة عىل الشكل التايل:تعيني منتدبي الجماعة ب
 . راكشجماعة مراكش في مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" من أجل تدبير مركز طمر وتثمين النفايات املنزلية واملماثلة لها ملمجلس و ممثل .1

 ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي.  .2

اقبة مؤسسا .3  ت الرعاية االجتماعية.ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة مر

 ممثلو مجلس جماعة مراكش باللجان املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية بمراكش.  .4

ن  اإلداري من بيممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" مع تعيين رئيس املجلس  .5

 املتصرفين السبعة املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة. 

 ممثلين اثنين ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة املحطة الطريقية للمسافرين باب دكالة.  .6

 ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية حاضرة االنوار.  .7

مع تعيني رئيس اجمللس اإلداري لشركة التنمية احمللية "باص سييت متجددة"  جملس مجاعة مراكش يف اجمللس االداري لشركة التنمية احمللية باص سييت متجددة وممثل .8
 من بني املتصرفني املمثلني للمجلس اجلماعي يف الشركة املذكورة

 ستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش.ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري للوكالـة امل .9

« من أجل تدبير النقل الحضري والشبه MARRAKECH TRANSPORTممثلو مجلس جماعة مراكش لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل  .10

 الحضري بجهة مراكش اسفي. 

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 

 ،التنمية املحلية "باص سيتي متجددة"لشركة  في املجلس االداري  مراكش  عن مجلس جماعة  منتدبين    عملية تعيينستهل  في م 

والتنظيمية    ذكرت القانونية  باملقتضيات  بداية،  الجماعي،  املجلس  بدءا  و السيدة رئيس  النقطة  املؤطرة ملوضوع  االجرائية 

الى  1343 التنظيمي    45،  44املادتين  إضافة  القانون  من 

 االنتداب. النظام الداخلي ملجلس الجماعة في الشق املتعلق باملسطرة املنظمة لعملية   48مقتضيات املادة املتعلق بالجماعات وكذا 

 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

122 
 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

123 
 

 " "باص سييت متجددةاالداري لشركة التنمية احمللية " منتدبي اجمللس اجلماعي باجمللس تعيني

لتولي    بعـد  القانوني والتنظيمي املؤطر ملسطرة  في شأن املقتض ى  التنمية املحلية التوضيحات املقدمة  باملجلس اإلداري لشركة  االنتداب 

من بين  للعضوية  باب الترشح    ت السيدة رئيسة املجلس الجماعيفتح  ، شركةللمن النظام االساس ي    43و    13لمادتين  لطبقا    "باص سيتي متجددة"

 الحاضرين. اعضاء املجلس 
 

( وهم السادة:4اربعة مترشحين )وقد تقدم 

" باص سيتي متجددةاملرشحون لتمثيل املجلس في اللمجلس االداري لشركة التنمية املحلية " ر.ت

1

2

3

4

 السيد احمد خوبة عن سحب ترشيحة من تولي املهمة. أعلنوقبل بدء مسطرة التصويت على املترشحين، 

 بدأت عملية املناداة على اعضاء املجلس للتصويت على كل مترشح وذلك بشكلية رفع اليد طبقا ملقتضيات النظام الداخلي.   بعدها

 

 عضوا      63 : عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين  ⬧
 

كمال   الفجـــالي،  هللا  عبد  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  بـــــرزوق،  فاطمة  أشرف  سهيــــم،  نسيمة  بوحراش ي،  خديجة  ملشمــر،  زبيدة  ماجــــد، 

الطا كنزة  االدريس ي سليطين،  نادية  العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  رجاء  البشير طوبا،  السالم س ي كوري، ي.  املحجوب، عبد  ايت  لبي،  السعيد 

مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد املالك املنصوري، سلوى بولحية، سعيد بوجاجة،   رقية العلوي حاجب، أمينة ملغاري القصري، حليمة بامحمد،  

رشيدة   بوسعيد،  العزيز  عبد  العرابي،  مريم  حاجبي،  فؤاد  بولحسن،  خليل  شوتين،  فاطمة  الحداوي،  حمزة  وردك،  رجاء  الدمناتي،  املجيد  عبد 

فض ي، ي. الحسن املنادي، محمد بنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر، عثمان عزام،  لشهابي، سعيدة ايت بوعلي، مالك أبدوح، الحسين نوار، خديجة ال

م جبـــــور،  الرزاق  عبد  القاضـــــي،  ايت  املجيد  عبد  النميلــــــي،  عادل  بويـــــدو،  ايت  محمد  حبيبـــــو،  لحسن  الحـــــر،  ميصـــرة،  محمد  أمال  توفلـــة،  حمد 

، احمد خوبة، نجية عوجاجي، عبد هللا األمكاري، عبد الواحد الشافقي، معاد املوسولي، إسماعيل امغاري،  الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري 

 محمد بنشقرون، البشير جوهر، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طوالب، عبد الجليل بنسعود، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. 
 

 ن طرف كل مترشح: عدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها م ⬧

 مالحظة  عدد االصوات املمتنعة عدد االصوات احملصل عليها االصوات املعرب عنها امساء املرتشحني ر.ت
1 6363 00

2 63 63 00  

3 63 63 00  

( ممثلين  3االصوات املحصل عليها لكل مترشح على حدة، اعلنت السيدة رئيسة املجلس الجماعي عن انتداب ثالثة )وبعد احتساب  

 ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة" وهم السادة: 

1

2

3
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 الثالثةمن بني املنتدبني  "باص سييت متجددةاالداري لشركة التنمية احمللية "رئيس للمجلس  تعيني

منصب    بعـد لتولي  ملسطرة  املؤطر  والتنظيمي  القانوني  املقتض ى  شأن  في  املقدمة  التنمية التوضيحات  لشركة  اإلداري  املجلس  رئاسة 

  شركةللمن النظام االساس ي    15خالل املادة   من    "باص سيتي متجددة "املحلية  
ً
 يكون شخصا

ً
، اذ ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

 باقتراح من مجلس جماعة مراكش،  
ً
للرئاسة من بين اعضاء املجلس املنتدبين  باب الترشح    ت السيدة رئيسة املجلس الجماعي فتحفقد  طبيعيا

 ريس ي، عبد املجيد الدمناتي، و ي الحسن املنادي باملجلس اإلداري وهم السادة: محمد االد

 .محمد االدريس يمترشح وحيد وهو السيد وقد تقدم 

الترشيح باب  اغالق  تم  ان  عملية  وبعد  بدأت  على  ،  للتصويت  املجلس  اعضاء  على  طبقا امل املناداة  اليد  رفع  بشكلية  وذلك  ترشح 

 ملقتضيات النظام الداخلي.  

 عضوا      63 :  عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح  ⬧
 

افقين على انتداب السيد محمد االدريس ي رئيسا للمجلس االداري لشركة التنمية املحلية "باص سيتي   ⬧ عدد اصوات االعضاء املو

 وهم السادة:  عضوا   63 :        متجددة" 

 
بـــــرزوق،    فاطمة الزهراء املنصوري، محمد االدريس ي، عبد هللا الفجـــالي، كمال ماجــــد، زبيدة ملشمــر، خديجة بوحراش ي، نسيمة سهيــــم، أشرف

العينين،   ماء  اخديجتنا  املنصوري،  رجاء  طوبا،  البشير  ي.  كوري،  س ي  السالم  عبد  املحجوب،  ايت  كنزة  السعيد  سليطين،  االدريس ي  نادية 

الطالبي، رقية العلوي حاجب، أمينة ملغاري القصري، حليمة بامحمد، مريم زغبوش، مريم باحسو، ي. عبد املالك املنصوري، سلوى بولحية،  

عرابي، عبد العزيز سعيد بوجاجة،  عبد املجيد الدمناتي، رجاء وردك، حمزة الحداوي، فاطمة شوتين، خليل بولحسن، فؤاد حاجبي، مريم ال

عبد   بنلعروس ي،  محمد  املنادي،  الحسن  ي.  الفض ي،  خديجة  نوار،  الحسين  أبدوح،  مالك  بوعلي،  ايت  سعيدة  لشهابي،  رشيدة  بوسعيد، 

ــي، عبد الرزاق جبـــــور،  الصادق بوزاهر، عثمان عزام، محمد الحـــــر، لحسن حبيبـــــو، محمد ايت بويـــــدو، عادل النميلــــــي، عبد املجيد ايت القاضـــ 

أمال ميصـــرة، الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، احمد خوبة، نجية عوجاجي، عبد هللا األمكاري، عبد الواحد الشافق ي،  محمد توفلـــة، 

عبد   الغني طوالب،  عبد  العينين،  ماء  اخديجتنا  جوهر،  البشير  بنشقرون،  محمد  امغاري،  إسماعيل  املوسولي،  عبد  معاد  بنسعود،  الجليل 

 الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. 

عدد اصوات االعضاء املمتنعين على انتداب السيد محمد االدريس ي رئيسا للمجلس االداري لشركة التنمية املحلية "باص سيتي   ⬧

 ال أحـــد   :        متجددة" 

 

 لشركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة". وبذلك يكون السيد السيد محمد االدريس ي رئيسا للمجلس االداري  
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 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية   الثانيةالنقطة 

 بالهيئات واملؤسسات العمومية التي تمثل فيها الجماعة عىل الشكل التايل:تعيني منتدبي الجماعة ب
 . راكشجماعة مراكش في مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" من أجل تدبير مركز طمر وتثمين النفايات املنزلية واملماثلة لها ملمجلس و ممثل .1

 ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي.  .2

اقبة مؤسسا .3  ت الرعاية االجتماعية.ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة مر

 ممثلو مجلس جماعة مراكش باللجان املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية بمراكش.  .4

ن  اإلداري من بيممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" مع تعيين رئيس املجلس  .5

 املتصرفين السبعة املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة. 

 ممثلين اثنين ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة املحطة الطريقية للمسافرين باب دكالة.  .6

 ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية حاضرة االنوار.  .7

مع تعيين رئيس املجلس اإلداري لشركة التنمية املحلية "باص سيتي   مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية باص سيتي متجددة و ممثل .8

 متجددة" من بين املتصرفين املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة

 ستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش.ممثلو جملس مجاعة مراكش يف اجمللس االداري للوكالـة امل .9
« من أجل تدبير النقل الحضري والشبه MARRAKECH TRANSPORTممثلو مجلس جماعة مراكش لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل  .10

 الحضري بجهة مراكش اسفي. 

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 

  ،  للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكشفي املجلس االداري مراكش  عن مجلس جماعة  منتدبين    عملية تعيينستهل في م 

والتنظيمية    ذكرت القانونية  باملقتضيات  بداية،  الجماعي،  املجلس  رئيس  بدءاو السيدة  النقطة  املؤطرة ملوضوع  بالقانون    االجرائية 

( بشأن املكاتب الجماعية املتمتعة  1964شتنبر    29)   1384جمادى االولى    22بتاريخ    2.64.394املرسوم قم    من    5باملادة    املنظم واملتعلق  

شكيلة  بالشخصية املدنية واالستقالل املالي وكذا القسم الثاني من النظام الداخلي للوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش )ت

االداري(  تفيد    املجلس  من  والتي  يتكون  للوكالة  االداري  يعين    12املجلس  بينما  الداخلية  وزير  من طرف  ثلتهم  تعيين  يتم  عضوا، 

 املجلس الجماعي االعضاء االخرين، اذ يتألف املجلس االداري من: 

7

1

4 

النظام الداخلي ملجلس الجماعة   48مقتضيات املادة بالجماعات وكذا  من القانون التنظيمي املتعلق 45، 44املادتين الى  إضافة  

 االنتداب. في الشق املتعلق باملسطرة املنظمة لعملية 

رئيسة املجلس الجماعي عن توصل املصالح الجماعية بكتاب   غير انه تبعا ملستجدات متعلقة بهذا املوضوع، اعلنت السيدة    

ملجلس، في شأن التمثيلية الجديدة باملجلس اإلداري للوكالة  قبل بداية اشغال ا 2021/ 22/10للسيد الوالي عامل عمالة مراكش بتاريخ 

تمثيلية ترابية حسب    على اعتماداالتفاق    ، وتبعا لذلك وباتفاق بين اعضاء املجلس الجماعي الحاضرين تم7عوض    5والتي أصبحت  

 املقاطعات اي ممثل عن كل مقاطعة.
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لتوزيع   املستقلةللوكالة  االنتداب باملجلس اإلداري  التوضيحات املقدمة في شأن املقتض ى القانوني والتنظيمي املؤطر ملسطرة لتولي    بعـد

ملراكش والكهرباء  عمالة    املاء  عامل  الوالي  السيد  طريق  عن  بها  املتوصل  الوكالة  مدير  السيد  بارسالية  املرتبطة  املستجدات  وكذا 

 . الحاضرين حسب املقاطعاتمن بين اعضاء املجلس للعضوية باب الترشح  ت السيدة رئيسة املجلس الجماعيفتح ، مراكش

 وقد تقدم السادة االعضاء على الشكل التالي: 

1

2 

3

41

52

61

72

83

94

10

11

12

13

 

يد طبقا ملقتضيات النظام  مسطرة املناداة على اعضاء املجلس للتصويت على كل مترشح على حدة بالترتيب وذلك بشكلية رفع الوبعد  

 الداخلي، فقد اسفرت النتائج على مايلي: 

 عضوا  63 :    عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت - -

 عضوا   63 : املترشحين عـدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل  - -
أشرف ــم،  سهيــ نسيمة  بوحراش ي،  ملشمــر، خديجة  زبيدة  ـــد،  ماجـ كمال  الفجـــالي،  عبد هللا  االدريس ي،  محمد  املنصوري،  الزهراء  عبد    فاطمة  املحجوب،  ايت  السعيد  بـــــرزوق، 

نادي  العينين،  ماء  اخديجتنا  املنصوري،  رجاء  طوبا،  البشير  ي.  كوري،  س ي  حليمة  السالم  القصري،  ملغاري  أمينة  حاجب،  العلوي  رقية  الطالبي،  كنزة  سليطين،  االدريس ي  ة 

الدمناتي، رجاء وردك، حمزة الحدا بولحية، سعيد بوجاجة،  عبد املجيد  املالك املنصوري، سلوى  باحسو، ي. عبد  وي، فاطمة شوتين، خليل بامحمد، مريم زغبوش، مريم 

العراب  مريم  حاجبي،  فؤاد  محمد  بولحسن،  املنادي،  الحسن  ي.  الفض ي،  خديجة  نوار،  الحسين  أبدوح،  مالك  بوعلي،  ايت  لشهابي، سعيدة  رشيدة  بوسعيد،  العزيز  عبد  ي، 

ــــي، عبد املجيد ـــو، محمد ايت بويـــــدو، عادل النميلــ ــــر، لحسن حبيبــ ــي،   بنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر، عثمان عزام، محمد الحـ عبد الرزاق جبـــــور، محمد توفلـــة،    ايت القاضـــ

املوسول معاد  الشافقي،  الواحد  عبد  األمكاري،  هللا  عبد  عوجاجي،  نجية  خوبة،  احمد  العكاري،  الصمد  عبد  امهيدرة،  الحبيب  ميصـــرة،  محمد  أمال  امغاري،  إسماعيل  ي، 

 يل بنسعود، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت احسيسن. بنشقرون، البشير جوهر، اخديجتنا ماء العينين، عبد الغني طوالب، عبد الجل
 

 عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف مترشح ممثل مقاطعة النخيل:   -
 

15656 00 

 عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف مترشح ممثل مقاطعة املنارة:   -
 

15656 00 
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 عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف مترشح ممثل مقاطعة النخيـل:   -
 

16005 55

1

 

2605208

 عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف مترشح ممثل مقاطعة املدينة:   -
 

16002 58
1

 

2601446

2

3603327

4600159
4

 عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف مترشح ممثل مقاطعة جليـز:   -
 

14545 00 

2

3

4
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مقاطعة وبعـد   كل  على مستوى  التمثيلية  على حدة حسب  مترشح  لكل  عليها  املحصل  االصوات  الرئيسة عن احتساب  السيدة  اعلنت   ،

 ( ملجلس جماعة مراكش في املجلـس االداري للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهربـاء ملراكـش وهم السـادة: 5خمسة ممثلين )  تعيين

 إسماعيل امغاري.  .1

 االمكاري. عبد هللا  .2

 عادل النميلي. .3

 احمد خوبة. .4

 . السعيد ايت املحجوب .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

134 
 

 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

135 
 

 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

136 
 

 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

137 
 

 



2الدورة رقم  2021/ 22/10بتاريخ  ، بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش،محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة  

 

138 
 

 : 2021/ 22/10في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية   الثانيةالنقطة 

 الشكل التايل:بالهيئات واملؤسسات العمومية التي تمثل فيها الجماعة عىل تعيني منتدبي الجماعة ب
 . ها ملراكشمجلس جماعة مراكش في مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" من أجل تدبير مركز طمر وتثمين النفايات املنزلية واملماثلة لو ممثل .1

 ممثل واحد ملجلس جماعة مراكش في لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي.  .2

اقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية.ممثل واحد ملجلس جماعة م .3  راكش في لجنة مر

 ممثلو مجلس جماعة مراكش باللجان املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية بمراكش.  .4

تعيين رئيس املجلس اإلداري من بين  ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" مع  .5

 املتصرفين السبعة املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة. 

 ممثلين اثنين ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة املحطة الطريقية للمسافرين باب دكالة.  .6

 النوار. ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية حاضرة ا .7

مع تعيين رئيس املجلس اإلداري لشركة التنمية املحلية "باص سيتي   مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية باص سيتي متجددة و ممثل .8

 متجددة" من بين املتصرفين املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة املذكورة

 االداري للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش.ممثلو مجلس جماعة مراكش في املجلس  .9

« من أجل تدبري النقل احلضري والشبه احلضري MARRAKECH TRANSPORTممثلو جملس مجاعة مراكش لدى جملس جمموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل  .10
 جبهة مراكش اسفي.

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 

م  جماعة  منتدبين    تعيين  مسطرة  ستهل  في  مجلس  للنقل  مراكش  عن  "مراكش  الترابية  الجماعات  مجموعة  مجلس  لدى 

MARRAKECH TRANSPORTالسيدة رئيس املجلس    ذكرت   ،   « من أجل تدبير النقل الحضري والشبه الحضري بجهة مراكش اسفي

والتنظيمية   القانونية  باملقتضيات  بداية،  بدءاو الجماعي،  النقطة  ملوضوع  املؤطرة  عدد  ب  االجرائية  مراكش  جماعة  مجلس  مقرر 

للنقل    2019اكتوبر    17بتاريخ    431/10/2019 "مراكش  الترابية  الجماعات  مجموعة  احداث  اتفاقية  على  باملصادقة  القاض ي 

MARRAKECH TRANSPORT  من اجل تدبير النقل الحضري والشبه الحضري بجهة مراكش اسفي، وقرار السيد وزير الداخلية رقم "

مراكش    2020فبراير    24بتاريخ    06 لعمالة  التابعة  للنقل"  "مراكش  الترابية  الجماعات  مجموعة  تكوين  عن  باإلعالن  القاض ي 

 16( عضوا منتدبا موزعين حسب الجماعات املكونة لها، منهم 49عة واربعين ) املتضمن لتركيبة مجلس املجموعة، والذي يتألف من تس

 عن مجلس جماعة مراكش موضوع النقطة. 
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بمجلس    بعـد  االنتداب  منصب  لتولي  ملسطرة  املؤطر  والتنظيمي  القانوني  املقتض ى  شأن  في  املقدمة  الجماعات  التوضيحات  مجموعة 

للنقل   "مراكش  اسفيMARRAKECH TRANSPORTالترابية  مراكش  بجهة  الحضري  والشبه  الحضري  النقل  تدبير  أجل  من  فقد  «  ت  فتح ، 

الترشح لعضوية منتدب جماعي لدى مجلس مجموعة الجماعات املذكورة من بين اعضاء املجلس الحاضرين  باب    السيدة رئيسة املجلس الجماعي

( مترشحا وهم السادة: عبد املجيد الدمناتي، مريم باحسو، املصطفى املطهر، أشرف برزوق، محمد االدريس ي، محمد نكيل،  19عشر )  وتقدم تسعة 

لحسن حبيبو، عبد   الحر،  لشهابي، محمد  امل ميصرة، رشيدة  البشير جوهر،  فؤاد حاجبي،  الغمراوي،  بولحسن، رحيلة  خليل  الحداوي،  حمزة 

 ب امهيدرة، نادية االدريس ي سليطين، عادل النميلي.  الجليل بنسعود، الحبي

 مترشحا. 16وبعـد انسحاب كل من السادة مريم باحسو، رشيدة لشهابي وعادل النميلي من الترشح لالنتداب املذكور، ليتم حصر العدد في  

د طبقا ملقتضيات النظام الداخلي  وبعـد مسطرة املناداة على اعضاء املجلس للتصويت على كل مترشح على حدة بالترتيب وذلك بشكلية رفع الي

 ت النتائج ما يلي: فقد عرف

 عضوا  55 :     عـدد األعضاء الحاضريـن اثناء التصويت -

 عضوا    55 :  عـدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على كل املترشحين  -

املحجوب، عبد السالم س ي كوري،  فاطمة الزهراء املنصوري، محمد االدريس ي، خديجة بوحراش ي، عتيقة بوستة، نسيمة سهيم، أشرف برزوق، السعيد ايت  

املنص  الطالبــــرجاء  كنزة  حاجــــوري،  العلوي  رقية  القص ـــي،  ملغاري  أمينة  حليمــــب،  بامحمــري،  مريـــــة  بولحية،  سلوى  باحســــد،  رجـــم  نكيـو،  وردك، محمد  ل، ـــــــاء 

االدريس ي سليطين، عبد الغني خيا، فاطمة شوتين، رحيلة الغمراوي، جهان حدان، عادل النميلي،  حمزة الحداوي، يوسف بن الزاهر، سعيد بوجاجة، نادية  

ميصر  أمال  الرزاق جبور،  عبد  توفلة،  محمد  بنلعروس ي،  املنادي، محمد  الحسن  ي.  الحر،  عثمان عزام، محمد  لحسن حبيبو،  بنسعود،  الجليل  ي.  عبد  ة، 

بي، ي. عبد املالك املنصوري، الحبيب امهيدرة، فؤاد حاجبي، عبد هللا الفجالي، عبد الصمد العكاري، زبيدة ملشمر،  البشير طوبا، محمد ايت بويدو، مريم العرا

الحسين نوار،     كمال ماجد، ي. مصطفى مطهر، إسماعيل امغاري، عبد املجيد الدمناتي، رشيدة لشهابي، سعيدة ايت بوعلي، مالك أبدوح، خليل بولحسن،

 ، محمد ايت احسيسن.عبد العزيز بوسعيد
 

 

 عـدد االصوات املعبر عنها املحصل عليها من طرف كل مترشح:  -
 

 عدد االصوات املمتنعة عدد االصوات احملصل عليها االصوات املعرب عنها امساء املرتشحني ر.ت
15555 00 

255 55 00 

355 55 00 

455 55 00 

555 55 00 

655 5500 

755 5500 

855 5500 

955 5500 

1055 5500 

1155 5500 

1255 5500 

1355 5500 

14555500 

15555500 

16555500 
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( ممثال ملجلس  16اعلنت السيدة الرئيسة على انتداب ستة عشر )  ، وبعـد احتساب االصوات املحصل عليها لكل مترشح على حدة

« من اجل تدبير النقل الحضري  MARRAKECH TRANSPORTجماعة مراكش لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل  

 والشبه الحضري بجهة مراكش اسفي على النحو املضمن في محضر النقطة وهم السادة: 

  -7حمزة الحداوي/    -6محمد نكيل/    -5محمد االدريس ي/    -4أشرف برزوق/    -3املصطفى املطهر/    -2  / عبد املجيد الدمناتي -1

لحسن حبيبو/    -13محمد الحــر/    -12امل ميصـرة/    -11البشير جوهـــر/    -10فؤاد حاجبـي/    -9رحيلة الغمــراوي/    -8خليل بولحســن/  

 . نادية االدريس ي سليطين -16الحبيب امهيدرة/  -15عبد الجليل بنسعود/  -14
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 المجلس الجماعي لمراكش  ة رئيسة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

قد   نكون  املجلس    أنهيناوبه  كاتب  للسيد  الكلمة  واعطي  هاته،  دورتنا  للسدة  اشغال  املرفوعة  البرقية  نص  لتالوة 

 وايده بمناسبة اختتام اشغال دورتنا هاته.العالية باهلل امللك محمد السادس نصره هللا 
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   المجلس الجماعي لمراكش ة رئيسة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

وبذلك نكون قد أنهينا اشغال دورتنا هاته، وقبل رفع الجلسة اود ان أقدم ملمثل السيد الوالي عامل عمالة مراكش  

افقي. وللسادة أعضاء املجلس    الجماعي على مواكبتهم ومشاركتهم الفعالة في إنجاح عملية االنتداب بشكل تو

 الجماعي. كما أقدم شكري إلدارة املجلس 

 السابعة والربع مساء. ورفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


