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ـة للمجلـس   األوىل ـة  .املوافقة عىل تشكيل اللجان الدا ع أعضائه الحارضين عىل تشكيل اللجان الدا عة سال بإج وافق مجلس ج
مع األخذ بع االعتبار املقرتحات  بعد ضبط اللوائح الخاصة بهذه اللجان، للمجلـس، وذلك

عة رؤساء الفرق والسادة أعضاء مجلساملبداة من طرف السادة  واملتعلقة بتشكيل  الج
  .هذه اللجان

ـة ملجلـس  عة سال وهكذا جاءت لوائح اللجان الدا   :عىل الشكل التايل ج
ء السادة أعضاء :  أوال  الئحة بأس

 لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة
  نور الدين االزرق- 1
  احساين اجور- 2
  يدخديجة بوعب- 3
  محمد النجار- 4
  عدنان اإلدرييس- 5
د الدين الريفي- 6   ع
  عبد القادر الكيحل- 7
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  مريم بنهروز- 8 
ل- 9 ة ك   كر

ة الرحايل- 10   سم
  ح امحزون- 11
  محمد عواد- 12
  العيايش الحر- 13
  سيدي زكرياء الجوهري- 14
  عزيز بنرباهيم- 15
  عبد اللطيف سودو- 16
  بهاء الدين اكدي- 17
  خالد فتحي- 18
  محمد الغفري- 19

ء السادة أعضاء : ثانيا   الئحة بأس
  لجنة املرافق العمومية والخدمات والشؤون االقتصادية

  لبي اادريس الط- 1
  نورة رسبا- 2
  عادل التويجر- 3
  فاطمة الزهراء جبوري- 4
  املصطفى بجة- 5
  املصطفى الساملي- 6
  احمد فرشيدي- 7
  فاطمة بوزيدي- 8
  محمد توفيق بن عمر- 9
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  اكساب ابراهيم- 10
  صالح الدين بلحسن- 11
ء ابو الصويرة- 12   اس
م- 13   قاسم الح
  لطيفة انعيمي- 14
ة بوتخيل- 15   )تقدمت باالستقالة من العضوية داخل املجلس ( كر

   :مالحظة هامة
ة بوتخيل التي  15عدد أعضاء اللجنة محددة يف  عضوا، يف انتظار تعويض السيدة كر
  .داخل املجلستقدمت باستقالتها من العضوية 

  
ء السادة أعضاء: ثالثا   الئحة بأس

عية والثقافية والرياضية  لجنة التنمية البرشية والشؤون االجت
  بدر الدين حدادي- 1
  فاطمة بنشيخ- 2
د- 3   اسمهان نايت مح
  فطيمتو زعمة- 4
  لطيفة املحمدي العلوي- 5
  سعيد السعداوي - 6
  امان حرشاوي - 7
  محمد العرسي- 8
  مصطفى موتشو- 9

  سهام الغازي- 10
  محمد لعلو- 11
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  باتلرانية تعي- 12
  مجدول العلمي- 13
  برشى املرابط- 14
  رشيدة حايل- 15
  سارا بلحرش- 16
  عبد الكريم الشاوي- 17
  محمد بنطويل - 18
  يونس لغريب- 19

ء السادة أعضاء : رابعا   الئحة بأس
  لجنة التعم وإعداد الرتاب والبيئة

  ادريس العث- 1
  بلحاجمنصور - 2
  احمد السفيا- 3
  محمد بنعطية- 4
ل العمرا- 5   ج
  رشيدة فضيل- 6
  احسان الهواري- 7
  محمد الزلزويل- 8
  يدفراح العصا- 9

  البش السدرا- 10
  محمد البقيوي- 11
  ادريس السنتييس- 12
ات - 13   فاطمة الزهراء ه
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  نور الدين الطواهري- 14
  مبارك ورزي- 15
  الجياليل س- 16
يدي- 17   يونس ح

ء السادة أعضاء : خامسا   الئحة بأس
  لجنة الس والجوالن والنقل والتنقل

  تورية الطاهري- 1
  عبد الحميد املختاري- 2
عيل شبانة- 3   اس
  برشى ازكاغ- 4
  يونس صيربي- 5
  عادل بن االم- 6
  نعيمة بنعامر- 7

  عبد الغني بلهوس- 8

  مصطفى بخات- 9

 محمد بوصفيحة- 10

ة للمجلس ونوابهماب رؤساء انتخ  الثانية     .اللجان الدا
  :لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة - 1

  :انتخاب رئيس اللجنة - أ 
عة سال ب            ة الرحايل ةأعضائه الحارضين السيد أغلبيةانتخب مجلس ج لشغل  سم

  .لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة ةمنصب رئيس
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  :اللجنة ةانتخاب نائب رئيس - ب
عة سال  لشغل  الغفريمحمـد أعضائه الحارضين السيد  أغلبيةبانتخب مجلس ج

  . لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة ةمنصب نائب رئيس
  

  والشؤون االقتصادية لجنة املرافق العمومية والخدمات - 2
  :انتخاب رئيس اللجنة - أ

عة سال ب لشغل  ادريس الطالبيأعضائه الحارضين السيد  أغلبيةانتخب مجلس ج
  . والشؤون االقتصادية منصب رئيس لجنة املرافق العمومية والخدمات

  :انتخاب نائب رئيس اللجنة - ب
عة سال ب لشغل  فاطمة بوزيديأعضائه الحارضين السيدة  أغلبيةنتخب مجلس ج

  . االقتصاديةوالشؤون  رئيس لجنة املرافق العمومية والخدمات ةمنصب نائب
  

عية والثقافية والرياضية - 3   .لجنة التنمية البرشية والشؤون االجت
  :انتخاب رئيس اللجنة - أ

عة سال ب لشغل  أمان حرشاويأعضائه الحارضين السيدة  أغلبيةانتخب مجلس ج
عية والثقافية والرياضية ةمنصب رئيس   . لجنة التنمية البرشية والشؤون االجت

  :نائب رئيس اللجنةانتخاب  - ب
عة سال ب لشغل  يونس لغريب أعضائه الحارضين السيد أغلبيةانتخب مجلس ج

عية والثقافية والرياضية ةمنصب نائب رئيس   .  لجنة التنمية البرشية والشؤون االجت
  
  

  .لجنة التعم وإعداد الرتاب والبيئة - 4
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  :انتخاب رئيس اللجنة - أ
عة سال انتخب  ل العمراأعضائه الحارضين السيد  أغلبيةبمجلس ج لشغل  ج

  .منصب رئيس لجنة التعم وإعداد الرتاب والبيئة

  :انتخاب نائب رئيس اللجنة - ب
عة سال ب لشغل  الجياليل سأعضائه الحارضين السيد  أغلبيةانتخب مجلس ج

  . منصب نائب رئيس لجنة التعم وإعداد الرتاب والبيئة
  

  .والجوالن والنقل والتنقللجنة الس  - 5
  :انتخاب رئيس اللجنة - أ

عة سال ب         محمد بوصفيحةأعضائه الحارضين السيد  أغلبية السادةانتخب مجلس ج
  . لشغل منصب رئيس لجنة الس والجوالن والنقل والتنقل

  :انتخاب نائب رئيس اللجنة - ب
ع أعضائه الحارضين السيد        عة سال بإج لشغل  عادل بن االمانتخب مجلس ج

  .منصب نائب رئيس لجنة الس والجوالن والنقل والتنقل
  

عة سال  ممثيلتعي   الثالثة ة مؤسسة يف مجلس ج حض
عات    ".العاصمة"التعاون ب الج

ع أعضائه الحارضين عىل  عة سال بإج عبد -1: تعي السادةوافق مجلس ج
 ادريس السنتييس - 5 خالد فتحي - 4 خديجة بوعبيد - 3 نور الدين األزرق - 2 اللطيف سودو

عة سال  مثلكم ،إحسان الهواري -8 محمد بنعطية - 7 عدنان اإلدرييس - 6 يف ملجلس ج
عات  ة مؤسسة التعاون ب الج   ".العاصمة"حض

 


