دورة  :استثنائية
جلسة  :علنية

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم بني مالل

بلدية القصيبة
محضــــــــر
جلسة يوم االثنين  62شتنبر 6122
الورقة الحافظة
عقد المجلس الحضري للقصيبة في إطار دورته االستثنائية المنعقدة يوم االثنين
 62شتنبر  6122جلسة فريدة ،على الساعة العاشرة صباحا ،تحت رئاسة السيد
سعيد مباريك ،النائب األول لرئيس المجلس الجماعي ،و حضرها بجانب السادة األعضاء،
السيد محمد زراوا ،باشا مدينة القصيبة.
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سعيد مباريك
أحمد يفغ
حسن وباعلي
محمد بوحافة
ميمون موعيد
محمد محسين
الحسين توهان
صالح الدين أعروش
محمد ادريسي
زايد امساعدي
عبد الرحمان الرواضي
عبد هللا الحسني
محمد وقربي
المصطفى فضالوي
ابراهيم اهمو
صالح مرابطي
محمد عيساوي
خالد عبد الدين
محمد اغانم
محمد فخر ي
إيطو رزوقي
عزيزة فرتاحي
الجماعة الحضرية للقصيبة

 12 :عضوا
 12 :عضوا
 11 :عضوا ،و هم السادة :

 :النائب األول للرئيس
 :النائب الثاني للرئيس
 :النائب الرابع للرئيس
 :النائب الخامس للرئيس
 :النائب السادس للرئيس
 :كاتب المجلس
 :نائب كاتب المجلس
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشارة جماعية
 :مستشارة جماعية
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 عدد األعضاء المتغيبينأ -

بعذر

10 :
02 :

 -2المصطفى مشهوري
 -6المصطفى أفود

 :رئيس المجلس الجماعي
 :النائب الثالث للرئيس

ب  -بدون عذر
 -1محمد أمندور

1:
 :مستشار جماعي

 -عدد األعضاء الشاغرة مناصبهم

 :ال أحد

و من مصالح الجماعة السادة:
 -عبد هللا أورو

 :الكاتب العام للجماعة

 -عالي هراوي

 :رئيس مصلحة الممتلكات الجماعية

 -إبراهيم وعزيز

 :رئيس مصلحة المداخيل و تنمية الموارد المالية

و بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للمجلس بحضور  66عضوا من أصل 65
عضوا ،افتتح السيد النائب األول رئيس الجلسة بكلمة رحب من خاللها بجميع السادة
األعضاء الحاضرين و بالموظفين و المواطنين.
و يتضمن جدول األعمال النقطة الفريدة التالية :
 - 2تعيين ممثل لمجلس الجماعة و نائبه في حظيرة اللجة اإلدارية المكلفة
بتجديد اللوائح االنتخابية العامة لبلدية القصيبة.

2

الجماعة الحضرية للقصيبة

الدورة االستثنائية  26شتنبر 1122

 -2النقطة األولى  :تعيين ممثل لمجلس الجماعة و نائبه في حظيرة اللجة اإلدارية
المكلفة بتجديد اللوائح االنتخابية العامة لبلدية القصيبة.
 -2العرض :
تناول السيد سعيد مباريك رئيس الجلسة الكلمة مشيرا عقد هذه الدورة االستثنائية
يأتي تبعا إلرسالية السيد والي جهة تادلة أزيالل و عامل إقليم بني مالل عدد  8225بتاريخ
 61شتنبر  ، 6122و كذا استنادا إلى أحكام القانون رقم  ، 32.22و ذلك للتداول في شأن تعيين
ممثل لمجلس الجماعة و نائبه في حظيرة اللجنة اإلدارية المكلفة بتجديد اللوائح االنتخابية
العامة لبلدية القصيبة.
و قبل المرور إلى عملية انتخاب ممثل الجماعة و نائبه وفق المساطر اإلدارية الجاري
بها العمل ،أعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد محمد محسين كاتب المجلس إلطالع

السادة األعضاء بمحتوى اإلرسالية المذكورة.
تناول الكلمة السيد محمد محسين كاتب المجلس و أطلع السادة أعضاء المجلس
بمحتوى و فحوى إرسالية السيد الوالي و بأحكام القانون رقم  32-22المتعلق بتجديد اللوائح
االنتخابية العامة و إلى التركيبة الجديدة للجنة اإلدارية التي تحل محل كل من اللجنة اإلدارية
و لجنة الفصل المنصوص عليهما في مدونة االنتخابات ،حيث أوكلت للجنة التي سيتم إحداثها
تجديد اللوائح االنتخابية العامة في جميع مراحلها .
و بعد ذلك  ،تناول الكلمة السيد محمد زراوا باشا مدينة القصيبة ،مشيرا أنه في إطار
عملية تنزيل مضامين الدستور الجديد إلى أرض الواقع ،و استنادا إلى أحكام القانون رقم
 32-22المتعلق بتجديد اللوائح االنتخابية العامة و ضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية،
و خالفا للتركيبة التي حددها القانون رقم  9-97المتعلق بمدونة االنتخابات بالنسبة للجنة
اإلدارية و لجنة الفصل ،فإن القانون السالف الذكر عمد إلى إقرار تركيبة جديدة للجنة اإلدارية
تحل محل كل من اللجنة اإلدارية و لجنة الفصل المنصوص عليهما في مدونة االنتخابات ،حيث
يتولى رئاسة هذه اللجنة قاض يعينه الرئيس األول لمحكمة االستئناف التابعة لنفوذها الترابي
للجماعة المعنية ،و تتألف اللجنة اإلدارية في كل جماعة من ممثل المجلس يعين من بين
أعضائه و الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم ،و من أجل تخفيف العبء الملقى على
كاهن اللجن اإلدارية و توفير الظروف المالئمة لضمان نجاح عملها في الجماعات ذات الكثافة
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السكانية المرتفعة التي يفوق عدد سكانها  51ألف نسمة  ،ينص القانون رقم  32-22على
إحداث لجنة إدارية مساعدة أو عدة لجان إدارية مساعدة حسب تقدير السلطة اإلقليمية.

و تجدر اإلشارة أنه قبل المرور إلى عملية انتخاب ممثل الجماعة و نائبه في حظيرة
اللجنة اإلدارية المكلفة بتجديد اللوائح االنتخابية العامة لبلدية القصيبة ،انسحب من قاعة
الجلسة السيد خالد عبد الدين مستشار جماعي.
 -1المناقشة :
بدون مناقشة.
وبعد ذلك  ،تم االنتقال إلى عملية انتخاب ممثل المجلس في حظيرة اللجنة اإلدارية
المكلفة بتحديد اللوائح االنتخابية العامة وفق مقتضيات المادة  21من الميثاق الجماعي ,وقد
تقدم بالترشيح كل من السيد محمد إدريسي و اختار اللون األصفر ,و السيد
المصطفى فضالوي و اختار اللون األخضر .
هذا  ،وبعد إجراء عملية االقتراع السري وفرز األصوات جاءت النتيجة كما يلي:
المصوتون  12 :و هم السادة و السيدتا ن :
 - 2سعيد مباريك
 - 6أحمد يفغ
 -3حسن وباعلي
 -1محمد بوحافة
 -5ميمون موعيد
 -2محمد محسين
 -7الحسين توهان
 - 8صالح الدين أعروش
 -9محمد ادريسي
 -21زايد امساعدي
 -22عبد الرحمان الرواضي
 -26عبد هللا الحسني
 -23محمد وقربي
 -21المصطفى فضالوي
 -25ابراهيم اهمو
 -22صالح مرابطي
 -27محمد عيساوي
 -28محمد اغانم
 -29محمد فخر ي
4

الجماعة الحضرية للقصيبة

الدورة االستثنائية  26شتنبر 1122

 -61إيطو رزوقي
 -62عزيزة فرتاحي

األوراق الملغات

11 :

األوراق الصحيحة

12 :

وقد حصل السيد محمد إدريسي على أربعة عشرة (  )21صوتا  ،و حصل السيد
المصطفى فضالوي على سبعة (  ) 7أصوات.
وبذلك  ،تم انتخاب السيد محمد إدريسي ممثال لمجلس الجماعة الحضرية للقصيبة
في حظيرة اللجنة اإلدارية المكلفة بتحديد اللوائح االنتخابية العامة.
و بعد ذلك انتقل المجلس إلى عملية انتخاب ناب ممثل لمجلس الجماعة الحضرية
للقصيبة في حظيرة اللجنة اإلدارية المكلفة بتحديد اللوائح االنتخابية العامة  ،حيث تقدم
بالترشيح السيد محمد عيساوي و اختار اللون األصفر .
وبعد إجراء عملية االقتراع السري وفرز األصوات كانت النتيجة على الشكل التالي :
المصوتون  12 :و هم السادة و السيدتا ن :
-2
-6
-6
-3
-5
-2
-7
-8
-9
-21
-22
-26
-23
-21
-25
-22
-27
-28
-29
5

سعيد مباريك
أحمد يفغ
حسن وباعلي
محمد بوحافة
ميمون موعيد
محمد محسين
الحسين توهان
صالح الدين أعروش
محمد ادريسي
زايد امساعدي
عبد الرحمان الرواضي
عبد هللا الحسني
محمد وقربي
المصطفى فضالوي
ابراهيم اهمو
صالح مرابطي
محمد عيساوي
محمد اغانم
محمد فخر ي
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 -61إيطو رزوقي
 -62عزيزة فرتاحي

األوراق الملغاة

10 :

األوراق الصحيحة

21 :

وقد حصل السيد محمد عيساوي على ثمانية عشرة (  )28صوتا  ،وبذلك انتخب
نائبا لممثل المجلس الحضري للقصيبة في حظيرة اللجنة اإلدارية المكلفة بتحديد اللوائح
االنتخابية العامة .
مقرر عدد  01بتاريخ  26شتنبر 1122

النقطة المتعلقة بتعيين ممثل الجماعة و نائبه في حظيرة اللجنة اإلدارية المكلفة
بتجديد اللوائح االنتخابية العامة لبلدية القصيبة.
 إن مجلس الجماعة الحضرية للقصيبة المجتمع في دورة ا ستثنائية خالل الجلسةالعلنية المنعقدة بتاريخ  62شتنبر .6122
 و طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه و خاصةالمادة .21
 و بعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بتعيين ممثل الجماعة و نائبه في حظيرةاللجنة اإلدارية المكلفة بتجديد اللوائح االنتخابية العامة لبلدية القصيبة.
يقرر ما يلي :
انتخب المجلس البلدي للقصيبة عن طريق االقتراع السري ووفق مقتضيات المادة 21
من الميثاق الجماعي ،السيد محمد إدريسي ممثال للجماعة الحضرية للقصيبة في حظيرة
اللجنة اإلدارية المكلفة بتجديد اللوائح االنتخابية العامة  ،كما تم انتخاب السيد محمد عيساوي
نائبا لممثل الجماعة في نفس اللجنة.

توقيع رئيس الجلسة:
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محمد محسين

سعيد مباريك

الخــــــاتـــــمــــــة

بعد االنتهاء من عملية انتخاب ممثل الجماعة و نائبه في حظيرة اللجنة اإلدارية
المكلفة بتجديد اللوائح االنتخابية العامة لبلدية القصيبة ،تناول الكلمة السيد
سعيد مباريك رئيس الجلسة شاكرا من خاللها كافة السادة األعضاء الحاضرين أشغال
هذه الدورة.

وفي الختام رفع الجميع أكف الضراعة إلى الباري جلت قدرته سائلين أن يحفظ
العاهل المفدى جاللة الملك محمد السادس نصره هللا و أيده بما حفظ به
الذكر الحكيم ،و أن يقر عينه بولي عهده الجليل صاحب السمو الملكي األمير موالي
الحسن ،و أن يشد أزر جاللته بشقيقه األمجد صاحب السمو الملكي موالي رشيد
و يحفظ جاللته في

سائر أفراد األسرة الملكية الشريفة  ،إنه نعم الوكيــل

و باالستجابة كفيل.

ورفعت الجلسة على السـاعة الحادية عشرة صباحا من نفس اليوم.

توقيع رئيس الجلسة:
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توقيع كاتب الجلسة:
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سعيد مباريك
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محمد محسين

الدورة االستثنائية  26شتنبر 1122

