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نقطة فريدة :انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم وتعيين األعضاء.
العرض :

مذكــرة عــرض
طبقا لمقتضٌات القانون التنظٌمً  446.47المتعلق بالجماعات وخاصة
المادة  224منه.
وطبقا للمادة  79من النظام الداخلً لمجلس مقاطعة أكدال الذي تم
اعتماده فً الدورة االستثنائٌة المنعقدة بتارٌخ  41أكتوبر  ،5148فقد تم إحداث 6
لجان دائمة وهً:
لجنة الشؤون المالٌة واالقتصادٌة ،وحدد عدد أعضائها فً  46عضوا.
لجنة شؤون التعمٌر والبٌئة ،وحدد عدد أعضائها فً  44عضوا.
لجنة الشؤون االجتماعٌة والثقافٌة ،وحدد عدد أعضائها فً  44عضوا.
ونعرض علٌكم استكمال تكوٌن هذه اللجان بانتخاب رؤسائها ونوابهم،
وتعٌٌن أعضائها.
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المناقشة:
السيد الرئيس :اٌىٍّخ ٌٍغ١ذ ػجذ اإلٌٗ اٌفبع ٟاٌفٙش.ٞ
السيد عبد اإلله الف اسي الفهريٌ :مذ عجك ٚأْ أصشٔب خالي اٌذٚسح اٌغبثمخ إٌّؼمذح
ثزبس٠خ  63أوزٛثش ِٛ 5362ضٛػب ٠زؼٍك ثزأٌ١ف اٌفشق ثبٌّجٍظٚ ،إٌّظٛص
ػٍٙ١ب ف ٟاٌّبدح  ِٓ 15اٌمبٔ ْٛاٌذاخٌٍّ ٟجٍظ اٌّمبطؼخ ٚاٌز ٞدذد  2أػضبء
وذذ أدٔ ٝف ٟوً فش٠ك ،ػٍّب إٔٔب ٔٛد رأٌ١ف فش٠ك ِّضال ٌذضة األطبٌخ
ٚاٌّؼبطشح ٌٚىٓ ػذدٔب ال ٠خٛي ٌٕب رٌه.
ٚطجمب ٌّب جبء ثٗ اٌمبٔ ْٛاٌزٕظٚ ّٟ١ئعٛح ثّب جش ٜفِ ٟجٍظ
اٌّغزشبس ،ٓ٠فاْ اٌّٛضٛع ٠جم ٝداخٍ٠ٚ ٟذخً ف ٟئطبس اٌزٛافك ثِ ٓ١ىٔٛبد
اٌّجٍظ ٚػٍٔ ٗ١طبٌت ثزفؼ ً١فشق ِىٔٛخ ِٓ  4أػضبء ثبٌٕغجخ ٌّمبطؼخ أوذاي
ٌٚىُ وبًِ اٌشىش.
السيد الرئيسٌ :مذ رُ اٌزظ٠ٛذ ػٍ ٝإٌظبَ اٌذاخٍ ٟثبإلجّبع ف ٟاٌذٚسح اٌغبثمخ.
ٚػٍ ٗ١فّب ػٍ١ىُ عِ ٜٛشاعٍخ اٌّجٍظ ٚطٍت ئدساط ٘زٖ إٌمطخ ف ٟجذٚي أػّبي
اٌذٚسح اٌّمجٍخ ٚعٕؼشضٙب ػٍ ٝاٌّجٍظ ٌّٕبلشزٙب ٚاٌزظ٠ٛذ ػٍٙ١ب فأٔب ال رؼشع
ٌذ.ٞ
السيد عبد اإلله الف اسي الفهريٌ :ذٕ٠ب لبٔ ْٛرٕظٛٔٚ ّٟ١د أْ ٔغزج١ت ٌّب جبء ثٗ.
فٍ١غذ ٕ٘بن ِبدح رٕض ػٍ ٝرذذ٠ذ ػذد أػضبء اٌفشق .فبٌّغأٌخ ال رذخً ف ٟئطبس
اٌزشبٚس ٚاٌزظ٠ٛذ ثً ٘ ٟرطج١ك ٌٍمبٔٚ ْٛرذخً ف ٟئطبس اٌزٛافك ث ٓ١أػضبء
اٌّجٍظٚ .ئرا وبْ ػٕذوُ ِب ٕ٠ض ػٍ ٝرذذ٠ذ ػذد أػضبء وً فش٠ك ف 2 ٟلبٔ١ٔٛب
فٕذٓ ٔغذت اٌزذخً.
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السيد الرئيس :وشئ١ظ ٌٍّمبطؼخ ٌ١ظ ٌذ ٞاٌذك ٚال اٌغٍطخ ف ٟرغ١١ش أ ٞلشاس رّذ
اٌّظبدلخ ػٍ ٗ١ئال ثؼذ ػشضٗ ػٍ ٝاٌّجٍظ ف ٟئطبس دٚسح أخشّ٠ٚ ٜش ػجش
اٌّشادً اٌّؼّٛي ثٙب ٚإٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌمبٔٚ .ْٛئرا رّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ
رغ١١شٖ عٕغ١شٖ ١ٌٚظ ٌذ ٞأ ٞرؼشع ػٍ ٝاٌّٛضٛع.
ئرْ ّٔش ئٌ ٝاٌزظ٠ٛذ ػٍ ٝسئ١ظ اٌٍجٕخ األٌ ٟ٘ٚ ٌٝٚجٕخ اٌشإْٚ
اٌّبٌ١خ ٚااللزظبد٠خ .ثبٌٕغجخ ٌفش٠ك اٌؼذاٌخ ٚاٌزّٕ١خ ٠مزشح اٌغ١ذ ٛ٠عف دمٞٛ
وشئ١ظ ٚثبة اٌزشش١خ ِفزٛح ٌّٓ أساد أْ ٠زمذَ .ال أدذ رمذَ ٌٍزشش١خ ّٔش ئٌٝ
اٌزظ٠ٛذ ػٍ ٝاٌغ١ذ ٛ٠عف دم ٞٛوشئ١ظ ٌٍجٕخ اٌشإ ْٚاٌّبٌ١خ ٚااللزظبد٠خ4
اٌّٛافم 4ْٛثبإلجّبع.
ٔمزشح أ٠ضب اٌغ١ذ أدّذ ٌذّ١ذٔ ٞبئجب ٌشئ١ظ ٌجٕخ اٌشإ ْٚاٌّبٌ١خ
ٚااللزظبد٠خ فٕ٘ ًٙبن ِٓ رشش١خ آخش  ...ال أدذ.
ّٔش ئٌ ٝاٌزظ٠ٛذ.
اٌّٛافم 4ْٛثبإلجّبع.
ّٔش ئٌ ٝاٌٍجٕخ اٌضبٔ١خٌ 4جٕخ شإ ْٚاٌزؼّ١ش ٚاٌج١ئخ .رمذَ ٌٍزشش١خ اٌغ١ذ
اٌخذ٠ش ػّبس ٞثطبد ٟػٓ دضة االعزمالي ٚاٌغ١ذ ػجذ اإلٌٗ اٌفبع ٟاٌفٙش ٞػٓ
دضة األطبٌخ ٚاٌّؼبطشح ،اٌغ١ذ ػجذ اإلٌٗ اٌفبع ٟاٌفٙش٠ ٞطٍت اٌزذخً لجً
اٌّشٚس ئٌ ٝاٌزظ٠ٛذ فٍ١زفضً.
السيد عبد اإلله الف اسي الفهري  :أٚي لشاءح ٌٍّبدح  ِٓ 51 ٚ 51 ٚ 52اٌمبْٔٛ
اٌزٕظٛٔ ّٟ١د ِٓ خالٌٙب أْ ٠ىِ ْٛف َٛٙاألغٍج١خ ٚاٌّؼبسضخ ٚاضذب داخً
ِجٍغٕب.
اٌغ١ذ اٌشئ١ظ األغٍج١خ ِّ٘ ٟبسعخ ِٛٚلف ٠زخز داخً ِإعغخ جّبػ١خ
ٚأخش ِشح وبْ ثشىً جٍٚٚ ٟاضخ خالي رشىِ ً١ىزت اٌّجٍظ ٚأػضبئٗ فٕذٓ
ف ٟدضة األطبٌخ ٚاٌّؼبطشح شىٍٕب اٌّؼبسضخ ثأػضبئٕب اٌضالصخ أِب اإلخٛاْ فٟ
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دضة االعزمالي فمذ طٛرٛا ثبإلجّبع .ئرْ فٕذٓ ِٓ ٠شىً اٌّؼبسضخ ٚطجمب
ٌٍمبٔ ْٛاٌزٕظٔ ّٟ١طبٌت ثشئبعخ ئدذ ٜاٌٍجٓ د١ش اٌّبدح  ِٓ 51اٌّ١ضبق اٌجّبػٟ
رٕض ػٍ" ٝرخظ١ض سئبعخ ئدذ ٜاٌٍجبْ اٌذائّخ ٌٍّؼبسضخ"ِٚ .ب ٠غش ٞػٍٝ
اٌجّبػخ ٠غش ٞػٍ ٝاٌّمبطؼخ فٍٕب وبًِ اٌذك ثبٌّطبٌجخ ثزخ ً٠ٛئدذ ٜاٌٍجبْ
ٌفش٠مٕب ٌٚىُ اٌشىش.
السيد الرئيس :شىشا اٌغ١ذ اٌّغزشبس أٚال ثبٌٕغجخ ٌّٓ ٠ش٠ذ أْ ٠شىً اٌّؼبسضخ
ػٍ ٗ١أْ ٠شاعً اٌّجٍظ ٠ٚطبٌت ثزٌه فجبٌٕغجخ ٌٕب ال رٛجذ ِؼبسضخ.
صبٔ١ب 4رخظ١ض ئدذ ٜاٌٍجبْ ٌٍّؼبسضخ ِ ُٙ٠جٍظ اٌجّبػبد ٚال
٠غش ٞػٍ ٝاٌّمبطؼبد ،فبٌٕظبَ اٌذاخٌٍٍّ ٟمبطؼخ الٕ٠ض ػٍ ٝرخظ١ض أٌ ٞجٕخ
ٌٍّؼبسضخ.
السيد عبد اإلله الف اسي الفهري  :اٌغ١ذ اٌشئ١ظ ِب ٠غش ٞػٍ ٝاٌجّبػبد ٠غشٞ
ػٍ ٝاٌّمبطؼبد ٚئرا وبْ ٕ٘بن ِب ٕ٠ض ػٍ ٝغ١ش رٌه فٕذٓ ٕ٘ب ّٔزضً ٌّب جبء ثٗ
اٌمبِٔٚ ْٛغزؼذٌ ٓ٠زطج١مٗ.
السيد الرئيسٌ :ذ٠ىُ إٌظبَ اٌذاخٍٚ ٟف ٗ١وً اٌمٛأ ٓ١اٌّؼّٛي ثٙب داخً اٌّمبطؼخ.
السيد عبد اإلله الف اسي الفهري :ف٘ ٟزٖ اٌذبٌخ ،ع١ذ ٞاٌشئ١ظٔ ،غجً رؼشضٕب
ػٍ٘ ٝزٖ إٌمطخ  ٌٛٚالزض ٝاٌذبي عٕزجٗ ئٌ ٝاٌمضبء .فبٌجٕغجخ ٌٕب ٘زا دك
ٔٚزّغه ثٗ.
السيد الرئيس :عٛف ٔم َٛثزذِ ٓ٠ٚالدظزه فّٓ دمه اٌٍجٛء ئٌ ٝاٌمضبء٘ .زا دك
دعزٛس ٞال اػزشاع ٌٕب ػٍ ٗ١ثً ثبٌؼىظ ئرا رٛطٍزُ ئٌ ٝفز ٜٛثٙزا اٌخظٛص
فغٛف رغزف١ذ ِٕٗ اٌّمبطؼخ اٌز ٟرٛد االشزغبي ثىً دّ٠مشاط١خ.
السيدة عائشة بوعاز :ثبٌٕغجخ ٌٍمبٔ ْٛاٌزٕظٚ ّٟ١ثبٌضجظ اٌّبدح  51اٌز ٟرٕض ػٍٝ
رخظ١ض ئدذ ٜاٌٍجبْ ٌٍّؼبسضخ ف ٟٙرغش ٞػٍ ٝاٌجّبػخ ٚالر ُٙاٌّمبطؼخ.
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السيد الرئيس :أروشوُ ثبٌّزششذٌ ٓ١شئبعخ ٌجٕخ شإ ْٚاٌزؼّ١ش ٚاٌج١ئخ 4اٌغ١ذ
اٌخذ٠ش ػّبس ٞثطبدٚ ٟاٌغ١ذ ػجذ اإلٌٗ اٌفبع ٟاٌفٙش.ٞ
ٔجذأ ثبٌغ١ذ اٌخذ٠ش ػّبس ٞثطبدٟ
اٌّٛافم.52 4 ْٛ
اٌّؼبسض ُ٘ٚ 5 4ْٛاٌغ١ذ ٓ٠ػجذ اإلٌٗ اٌفبع ٟاٌفٙشٚ ٞاٌغ١ذ دمحم
اٌغٍّ١بٔ ٟاٌذٛر ٟاٌذغٕ.ٟ
اٌّّزٕؼ 4ْٛال أدذ.
ثبٌٕغجخ ٌٍغ١ذ ػجذ اإلٌٗ اٌفبع ٟاٌفٙشٞ
اٌّٛافم ُ٘ٚ 5 4ْٛاٌغ١ذ ٓ٠ػجذ اإلٌٗ اٌفبع ٟاٌفٙشٚ ٞاٌغ١ذ دمحم
اٌغٍّ١بٔ ٟاٌذٛر ٟاٌذغٕ.ٟ
اٌّؼبسض.52 4ْٛ
اٌّّزٕؼ 4ْٛال أدذ.
ئرْ سئبعخ ٌجٕخ شإ ْٚاٌزؼّ١ش ٚاٌج١ئخ رإٚي ٌٍغ١ذ اٌخذ٠ش ػّبسٞ
ثطبد.ٟ
ّٔش ئٌ ٝأزخبة ٔبئت سئ١ظ ٌجٕخ شإ ْٚاٌزؼّ١ش ٚاٌج١ئخ دضة اٌؼذاٌخ
ٚاٌزّٕ١خ ٠مزشح اٌغ١ذ ػّش اٌجذ ٞٚفِ ِٓ ًٙزششخ آخش؟ ال أدذ .ئّرْ ّٔش ئٌٝ
اٌزظ٠ٛذ4
اٌّٛافم.52 4ْٛ
اٌّؼبسض 4ْٛال أدذ.
اٌّّزٕؼ ُ٘ٚ 5 4ْٛاٌغ١ذ ٓ٠ػجذ اإلٌٗ اٌفبع ٟاٌفٙشٚ ٞاٌغ١ذ دمحم
اٌغٍّ١بٔ ٟاٌذٛر ٟاٌذغٕ.ٟ
ٚثبٌٕغجخ ٌٍجٕخ اٌشإ ْٚاٌضمبف١خ ٚاالجزّبػ١خ ٔمزشح اٌغ١ذ ػجذ اٌشدُ١
دبِ ٟاٌذ٠ ٌُٚ ٓ٠زمذَ أدذ غ١شٖ.
اٌّٛافم 4ْٛثبإلجّبع.
9

ٔٚمزشح اٌغ١ذ ػجذ اٌشدّبْ ٌؼفٔ ٛبئجب ٌٗٚ ،ثّب أٔٗ ٌُ ٠زمذَ أدذ غ١شٖ ّٔش
ئٌ ٝاٌزظ٠ٛذ
اٌّٛافم 4 ْٛثبإلجّبع .
ثؼذ أزخبة سؤعبء اٌٍجبْ ٛٔٚاثّٔ ُٙش ئٌ ٝاعزىّبي رى ٓ٠ٛاٌٍجبْ
ثزؼ ٓ١١أػضبئٙب.
فجبٌٕغجخ ٌٍجٕخ اٌشإ ْٚاٌّبٌ١خ ٚااللزظبد٠خ رزى4ِٓ ْٛ
اٌغ١ذ ٛ٠عف دم 4ٞٛسئ١ظ اٌٍجٕخ.
اٌغ١ذ أدّذ ٌذّ١ذٔ 4ٞبئت سئ١ظ اٌٍجٕخ.
اٌغ١ذ دمحم اٌذبسر 4ٟػض.ٛ
اٌغ١ذ ػٍ ٟاٌّٙظ 4ػض.ٛ
اٌغ١ذ اٌذغ ٓ١اٌؼجبد 4ٞػض.ٛ
اٌغ١ذح ئٌٙبَ ٚاٌ 4ٟػض.ٛ
اٌغ١ذ ٘شبَ شمٛس 4ػض.ٛ
اٌغ١ذ ػجذ إٌجِ ٟججش 4ػض.ٛ
اٌغ١ذ جٛاد دّذ 4ْٚػض.ٛ
اٌغ١ذ دمحم اٌغٍّ١بٔ ٟاٌذٛر ٟاٌذغٕ 4ٟػض.ٛ
اٌغ١ذ ٠ذ ٝ١ثٕؼجذ هللا 4ػض.ٛ
اٌغ١ذح ٌط١فخ خٛجخ 4ػض.ٛ
اٌغ١ذ ػجذ اٌذٍ ُ١اٌجبعظ 4ػض.ٛ
ثبٌٕغجخ ٌٍجٕخ شإ ْٚاٌزؼّ١ش ٚاٌج١ئخ4
اٌغ١ذ اٌخذ٠ش ػّبس ٞثطبد 4ٟسئ١ظ اٌٍجٕخ.
اٌغ١ذ ػّش اٌجذٔ 4ٞٚبئت سئ١ظ اٌٍجٕخ.
اٌغ١ذ ػجذ هللا ثؼبط 4ػض.ٛ
اٌغ١ذ سش١ذ ثشادح 4ػض.ٛ
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اٌغ١ذح ص٘شح اٌؼّشأ 4ٟػض.ٛ
اٌغ١ذ ػجذ اٌؼض٠ض اٌؼضاث 4ٟػض.ٛ
اٌغ١ذ ػجذ اإلٌٗ اٌفبع ٟاٌفٙش 4ٞػض.ٛ
اٌغ١ذح ػبئشخ ثٛػبص 4ػض.ٛ
اٌغ١ذ ػجذ هللا اٌؼجذال 4ٞٚػض.ٛ
اٌغ١ذ ص ٓ٠اٌؼبثذ ٓ٠اٌجشدػ 4ٟػض.ٛ
اٌغ١ذ دّ١ذ اٌضمف 4ٟػض.ٛ
ٚثبٌٕغجخ ٌٍجٕخ اٌشإ ْٚاٌضمبف١خ ٚاالجزّبػ١خ فِ ٟٙىٔٛخ ِٓ4
اٌغ١ذ ػجذ اٌشد ُ١دبِ ٟاٌذ 4ٓ٠سئ١ظ اٌٍجٕخ.
اٌغ١ذ ػجذ اٌشدّبْ ٌؼفٔ 4ٛبئت سئ١ظ اٌٍجٕخ.
اٌغ١ذح سش١ذح ِغزذغٓ 4ػض.ٛ
اٌغ١ذح أًِ ثٕذ٠ذ 4ٞػض.ٛ
اٌغ١ذ ٌطف ٟاٌشمش ٟٔٚاٌّشٚأ 4ٟػض.ٛ
اٌغ١ذ ػجذ اٌّج١ذ اٌّفىش 4ػض.ٛ
اٌغ١ذح فبطّخ اد٘١جبد 4ػض.ٛ
اٌغ١ذ ئدس٠ظ اٌّمزظذ 4ػض.ٛ
اٌغ١ذ ػبِش اٌزغ 4ٌٟٛػض.ٛ
اٌغ١ذح عؼ١ذح اٌخ١بس 4ٞػض.ٛ
اٌغ١ذ ػجذ اٌغالَ ثشث١ت 4ػض.ٛ
ئرْ ٌمذ رُ اٌزٛافك ثبإلجّبع ػٍ ٝرشىٍ١خ أػضبء اٌٍجبْ اٌذائّخ اٌضالس.

المقرر المتخذ
مقرر عدد  8بتاريخ  03أكتوبر 5302
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النقطة المتعلقة بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة
ونوابهم وتعيين األعضاء

ئْ ِجٍظ ِمبطؼخ أوذاي اٌّجزّغ ف ٟئطبس دٚسح اعزضٕبئ١خ خالي اٌجٍغخ
اٌؼٍٕ١خ اٌفش٠ذح إٌّؼمذح  َٛ٠اٌجّؼخ  43أوزٛثش 5362؛
ٚطجمب ٌّمزض١بد اٌمبٔ ْٛاٌزٕظ 664.63 ّٟ١اٌّزؼٍك ثبٌجّبػبد
ٚخبطخ اٌّبدح ِٕٗ 553؛
ٚطجمب ٌّمزض١بد إٌظبَ اٌذاخٌٍّ ٟجٍظ اٌّمبطؼخ ٚخبطخ اٌّٛاد ،31
ِٕٗ 33 ٚ 32 ،31؛
ٚثؼذ دساعخ ِٕٚبلشخ اٌّجٍظ ٌٍٕمطخ اٌّزؼٍمخ ثبٔزخبة سؤعبء اٌٍجبْ
اٌذائّخ ٛٔٚاثٚ ُٙرؼ ٓ١١األػضبء؛

 )0تخصىص اًتخاب رؤساء اللجاى الذائوة وًىاتهن
د١ش رششخ ٌّٕظت سئ١ظ ٌجٕخ اٌشإ ْٚاٌّبٌ١خ ٚااللزظبد٠خ اٌغ١ذ
ٛ٠عف دم،ٞٛ
ٚد١ش أعفشد ػٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ ػٍِ ٝب 4ٍٟ٠
 عدد األعضاء الحاضرٌن.61 : عدد األصوات المعبر عنها.61 : عدد األصوات الموافقٌن.61 :ٚد١ش رششخ ٌشغً ِٕظت ٔبئت سئ١ظ ٌجٕخ اٌشإ ْٚاٌّبٌ١خ
ٚااللزظبد٠خ اٌغ١ذ أدّذ ٌذّ١ذ،ٞ
ٚد١ش أعفشد ػٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ ػٍِ ٝب 4ٍٟ٠
 عدد األعضاء الحاضرٌن.61 : عدد األصوات المعبر عنها.61 :12

 عدد األصوات الموافقٌن.61 :ٚد١ش رششخ ٌشغً ِٕظت سئ١ظ ٌجٕخ شإ ْٚاٌزؼّ١ش ٚاٌج١ئخ اٌغ١ذٓ٠
اٌخذ٠ش ػّبس ٞثطبد ٟػجذ اإلٌٗ اٌفبع ٟاٌفٙش،ٞ
ٚد١ش أعفشد ػٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ ػٍِ ٝب 4 ٍٟ٠
 عدد األعضاء الحاضرٌن . 61 : عدد األصوات المعبر عنها . 61 :ػذد األطٛاد اٌّٛافم ٓ١اٌز ٟدظً ػٍٙ١ب اٌغ١ذ اٌخذ٠ش ػّبسٞ
ثطبد ُ٘ٚ 52 ٟاٌغبدح4
االسم والنسب

الصفة

1

عبد هللا عبدالوي

رئٌس مجلس المقاطعة

2

علً الهمس

النائب الثانً للرئٌس

3

رشٌدة مستحسن
ادرٌس المقتصد
ٌحٌى بنعبد هللا

النائبة الثالثة للرئٌس
النائب الرابع للرئٌس
النائب الخامس للرئٌس

6

أمل بندٌدي
عبد الحلٌم الباسط
عامر التسولً

النائبة السادسة للرئٌس
النائب السابع للرئٌس
كاتب المجلس

9
11

حمٌد الثقفً
الحسٌن العبادي

نائب كاتب المجلس
مستشار

11

لطٌفة خوجة

مستشارة

12

عمر البدوي

مستشار

13

عبد الرحمان لعفو

مستشار

14

أحمد لحمٌدي
عبد هللا بعاج

مستشار
مستشار

4
5

7
8

15

13

16

عبد المجٌد المفكر

مستشار

17

رشٌد برادة

مستشار

18

لطفً الشقرونً المروانً

مستشار

19

ٌوسف حقوي
إلهام والً
عائشة بوعاز

مستشار
مستشارة
مستشارة

22

زهرة العمرانً
جواد حمدون
عبد العزٌز العزابً

مستشارة
مستشار
مستشار

25

هشام شقور
عبد النبً مجبر

مستشار
مستشار

27

الخدٌر عماري بطاحً

مستشار

28

سعٌدة الخٌاري

مستشارة

21
21

23
24

26

ػذد األطٛاد اٌّٛافم ٓ١اٌز ٟدظً ػٍٙ١ب اٌغ١ذ ػجذ اإلٌٗ اٌفبعٟ
اٌفٙش ُ٘ٚ 5 ٞاٌغ١ذ4ٓ٠

6

اإلسم والنسب
عبد اإلله الفاسً الفهري

الصفة
مستشار

5

دمحم السلٌمانً الحوتً الحسنً

مستشار

ٚد١ش رششخ ٌشغً ِٕظت ٔبئت سئ١ظ ٌجٕخ شإ ْٚاٌزؼّ١ش ٚاٌج١ئخ
اٌغ١ذ ػّش اٌجذ،ٞٚ
ٚد١ش أعفشد ػٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ ػٍِ ٝب 4ٍٟ٠
 عدد األعضاء الحاضرٌن.61 : عدد األصوات المعبر عنها.61 : عدد األصوات الموافقٌن 52 :وهم السادة:14

اإلسم والنسب

الصفة

1

عبد هللا عبدالوي

رئٌس مجلس المقاطعة

2
3
4
5

علً الهمس
رشٌدة مستحسن
ادرٌس المقتصد
ٌحٌى بنعبد هللا

النائب الثانً للرئٌس
النائبة الثالثة للرئٌس
النائب الرابع للرئٌس
النائب الخامس للرئٌس

6
7

أمل بندٌدي
عبد الحلٌم الباسط

النائبة السادسة للرئٌس
النائب السابع للرئٌس

8
9
11

عامر التسولً
حمٌد الثقفً
الحسٌن العبادي

كاتب المجلس
نائب كاتب المجلس
مستشار

11

لطٌفة خوجة

مستشارة

12

عمر البدوي

مستشار

13

عبد الرحمان لعفو

مستشار

14
15
16

أحمد لحمٌدي
عبد هللا بعاج
عبد المجٌد المفكر

مستشار
مستشار
مستشار

17

رشٌد برادة

مستشار

18

لطفً الشقرونً المروانً

مستشار

19
21
21

ٌوسف حقوي
إلهام والً
عائشة بوعاز

مستشار
مستشارة
مستشارة

22
23
24

زهرة العمرانً
جواد حمدون
عبد العزٌز العزابً

مستشارة
مستشار
مستشار

25

هشام شقور

مستشار

26

عبد النبً مجبر

مستشار
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27

الخدٌر عماري بطاحً

مستشار

28

سعٌدة الخٌاري

مستشارة

ػذد األطٛاد اٌّؼبسض 4ٓ١ال أدذ
ػذد األطٛاد اٌّّزٕؼ ُ٘ٚ 5 4ٓ١اٌغ١ذ4ٓ٠
اإلسم والنسب

الصفة

6

عبد اإلله الفاسً الفهري

مستشار

5

دمحم السلٌمانً الحوتً الحسنً

مستشار

ٚد١ش رششخ ٌشغً ِٕظت سئ١ظ ٌجٕخ اٌشإ ْٚاٌضمبف١خ ٚاالجزّبػ١خ
اٌغ١ذ ػجذ اٌشد ُ١دبِ ٟاٌذ،ٓ٠
ٚد١ش أعفشد ػٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ ػٍِ ٝب 4ٍٟ٠
 عدد األعضاء الحاضرٌن.61 : عدد األصوات المعبر عنها.61 : عدد األصوات الموافقٌن.61 :ٚد١ش رششخ ٌشغً ِٕظت ٔبئت سئ١ظ ٌجٕخ اٌشإ ْٚاٌضمبف١خ
ٚاالجزّبػ١خ اٌغ١ذ ػجذ اٌشدّبْ ٌؼف،ٛ
ٚد١ش أعفشد ػٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ ػٍِ ٝب 4ٍٟ٠
 عدد األعضاء الحاضرٌن.61 : عدد األصوات المعبر عنها.61 : -عدد األصوات الموافقٌن.61 :

يـقــرر ما يلــــي:
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الوقرر األول :طبدق ِجٍظ ِمبطؼخ أوذاي خالي اٌجٍغخ اٌؼٍٕ١خ اٌفش٠ذح
ٌٍذٚسح االعزضٕبئ١خ ٌ َٛ١اٌجّؼخ  43أوزٛثش  5362ػٍ ٝاٌّمشس اٌّزؼٍك ثبٔزخبة
سؤعبء اٌٍجبْ اٌذائّخ ٛٔٚاثٚ ُٙرٌه ػٍ ٝاٌشىً اٌزبٌ4ٟ
 المصادقة بإجماع األصوات المعبر عنها بالنسبة لرئٌس لجنة الشؤونالمالٌة واالقتصادٌة ونائبه:
 +سئ١ظ اٌٍجٕخٛ٠ 4عف دم.ٞٛ
ٔ +بئت سئ١ظ اٌٍجٕخ 4أدّذ ٌذّ١ذ.ٞ
 المصادقة باألغلبٌة المطلقة لألصوات المعبر عنها بالنسبة لرئٌس لجنةشؤون التعمٌر والبٌئة ونائبه:
* سئ١ظ اٌٍجٕخ 4اٌخذ٠ش ػّبس ٞثطبد.ٟ
* نائب رئٌس اللجنة :عمر البدوي.
 المصادقة بإجماع األصوات المعبر عنها بالنسبة لرئٌس لجنة الشؤونالثقافٌة واالجتماعٌة ونائبه:
= سئ١ظ اٌٍجٕخ 4ػجذ اٌشد ُ١دبِ ٟاٌذ.ٓ٠
= ٔبئت سئ١ظ اٌٍجٕخ 4ػجذ اٌشدّٓ ٌؼف.ٛ
 )5تخصىص تعييي أعضاء اللجاى:
ٚد١ش رُ اٌزٛافك ثبإلجّبع ػٍ ٝرؼ ٓ١١أػضبء اٌٍجبْ اٌذائّخ اٌضالس

يـقــرر ما يلــــي:
الوقرر الثاًي :طبدق ِجٍظ ِمبطؼخ أوذاي ثاجّبع أػضبئٗ اٌذبضشٓ٠
خالي اٌجٍغخ اٌؼٍٕ١خ اٌفش٠ذح ٌٍذٚسح االعزضٕبئ١خ ٌ َٛ١اٌجّؼخ  43أوزٛثش 5362
ػٍِ ٝمشس إٌمطخ اٌّزؼٍمخ ثزؼ ٓ١١أػضبء اٌٍجبْ اٌذائّخ ٌّجٍظ اٌّمبطؼخ ٚرٌه
ػٍ ٝاٌشىً اٌزبٌ4ٟ
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 الئحة أسماء أعضاء لجنة الشؤون المالٌة واالقتصادٌة ()46اإلسم الشخصي والعائلي
1

ٌوسف حقوي
أحمد لحمٌدي
دمحم الحارتً

4

علً الهمس
ٌحٌى بنعبد هللا
الحسٌن العبادي
لطٌفة خوجة

8

إلهام والً
عبد الحلٌم الباسط
دمحم السلٌمانً الحوتً الحسنً

2
3

5
6
7

9
11
11

جواد حمدون
هشام شقور

13

عبد النبً مجبر

12

 الئحة أسماء أعضاء لجنة شؤون التعمٌر والبٌئة ()44اإلسم الشخصي والعائلي
1

الخدٌر عماري بطاحً
عمر البدوي
عبد هللا عبدالوي

4

عائشة بوعاز
حمٌد الثقفً
زٌن العابدٌن البردعً
عبد هللا بعاج

8

رشٌد برادة

2
3

5
6
7

18

9

زهرة العمرانً

11

عبد اإلله الفاسً الفهري

11

عبد العزٌز العزابً

 الئحة أسماء أعضاء لجنة الشؤون الثقافٌة واالجتماعٌة ()441

اإلسم الشخصي والعائلي
عبد الرحٌم حامً الدٌن

2

عبد الرحمان لعفو

3

رشٌدة مستحسن
ادرٌس المقتصد
أمل بندٌدي
عامر التسولً

7

فاطمة ادهٌبات
عبد المجٌد المفكر

9
11

لطفً الشقرونً المروانً
عبد السالم بربٌب

11

سعٌدة الخٌاري

4
5
6

8

ئِضبء  4ػبِش اٌزغٌٟٛ
وبرت اٌّجٍظ

ئِضبء  4ػجذ هللا ػجذالٞٚ
سئ١ظ ِجٍظ اٌّمبطؼخ

19

ترقية والء وإخالص
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

اٌذّذ هلل ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍِٛ ٝالٔب سعٛي هللا ٚآٌٗ ٚطذجٗ
ِٛال ٞأِ١ش اٌّإِٕٚ ٓ١دبِ ٟدّ ٝاٌٍّخ ٚاٌذ ،ٓ٠جالٌخ اٌٍّه دمحم اٌغبدط
دفظىُ هللا ٔٚظشوُ ،اٌغالَ ػٍِ ٝمبِىُ اٌؼبٌ ٟثبهلل ٚسدّزٗ ٚثشوبرٗ،
ٚثؼذ ،ثّٕبعجخ أزٙبء أشغبي اٌذٚسح االعزضٕبئ١خ ٌّجٍظ ِمبطؼخ أوذاي ٌَٛ١
اٌجّؼخ  03أوزٛثش ٠ ،5302زششف خذّ٠ىُ األٚف ٝػجذ هللا ػجذال ٞٚسئ١ظ ِجٍظ
ِمبطؼخ أوذاي ،ثبعّٗ ٚثبعُ جّ١غ أػضبء اٌّجٍظ أْ ٠شفغ ئٌِ ٝمبِىُ اٌؼبٌ ٟثبهلل
أعّ ٝآ٠بد اٌٛالء ٚاإلخالص ،عبئٍ ٓ١اٌّ ٌٝٛػض ٚجً ٌىُ دٚاَ اٌظذخ ٚاٌؼبف١خ
ٚإٌظش اٌّج.ٓ١
ِٛال ٞطبدت اٌجالٌخ ،
ئٕٔب ئر ٔؼجش ٌىُ ػٓ اػزضاصٔب اٌىج١ش ثّب ٚطٍذ ئٌ ٗ١ثالدٔب ِٓ ِىزغجبد
ثفضً ل١بدرىُ اٌشش١ذحٌٕ ،ؼب٘ذ هللا رؼبٌٔٚ ٝؼب٘ذوُ ػٍ ٝأْ ٔجم ٝأٚف١بء ٌٍضٛاثذ
اٌٛطٕ١خٌٚ ،شثبط اٌج١ؼخ اٌّزٚ ،ٓ١أْ ٔزفبٔ ٝثىً ئخالص ٚأِبٔخ ٌخذِخ اٌٛطٓ
ٚاٌّٛاطِٕ ،ٓ١غزٍ ِٓ ٓ١ّٙرٛجٙ١برىُ اٌغبِ١خ اٌىشّ٠خٌ ،شثخ س٘بْ اٌزّٕ١خ اٌّذٍ١خ،
ٚرفؼ ً١اخزظبطبد اٌّمبطؼبد ثخذِبد اٌمشة ٚإٌٛٙع ثأٚضبع اٌغبوٕخ ٚرذغٓ١
ظشٚف ػ١ش اٌّٛاطِٕ ٓ١غزٕ١ش ٓ٠ثذشص جالٌزىُ ػٍ ٝرّى ٓ١اٌّٛاطٓ اٌّغشثِٓ ٟ
أعجبة اٌؼ١ش اٌىش.ُ٠
ِٛال ٞطبدت اٌجالٌخ،
ٔغأي هللا اٌؼٍ ٟاٌمذ٠ش أْ ٠ذفظىُ ثأٌطبفٗ اٌخف١خّ٠ٚ ،ذ جالٌزىُ ثبٌٕظش
ٚاٌزّىٚ ،ٓ١أْ ّ٠زؼىُ ثّٛفٛس اٌظذخ ٚاٌؼبف١خٚ ،أْ ٠ذفع ثذفظٗ طبدت اٌغّٛ
اٌٍّى ٌٟٚ ٟاٌؼٙذ اٌّذجٛة األِ١ش ِٛال ٞاٌذغٓٚ ،أْ ٠شذ أصسوُ ثظبدت اٌغّٛ
اٌٍّى ٟاألِ١ش اٌّ ٌٟٛسش١ذٚ ،عبئش أفشاد أعشرىُ اٌٍّى١خ اٌشش٠فخ ،وّب ٔغأٌٗ رؼبٌ،ٝ
أْ ٠زغّذ ثٛاعغ سدّزٗ ٚسضٛأٗ اٌٍّى ٓ١اٌجٍِٛ ٓ١ٍ١الٔب دمحم اٌخبِظ ِٛٚالٔب اٌذغٓ
اٌضبٔ ،ٟئٔٗ عّ١غ ِج١ت ٚثبإلجبثخ جذ٠ش .
ٚاٌغالَ ػٍ ٝاٌّمبَ اٌؼبٌ ٟثبهلل ٚسدّزٗ رؼبٌٚ ٝثشوبرٗ.
فبط ،اٌجّؼخ ِ 61ذشَ اٌذشاَ ، 6341
اٌّٛافك ي  43أوزٛثش 5362
خذّ٠ىُ األٚف ٝػجذ هللا ػجذالٞٚ
سئ١ظ ِجٍظ ِمبطؼخ أوذاي
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