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يولياو   20)هاا  341.رمضاااا   02الصاارر تتاريااا   1.11.1.تطبيقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم 

املتعلاااال تاعا ا اااااتا الت ااااا اململلاااا  اعا ااااا   مل يناااا   41.3..تتنفيااااق القاااااظو  التنظي اااا  رقاااام ( 02.1

السااا    ا  لا 0202 ماار  .4الثالثااا  ياو  املنعقا    0202الاساتننايي  مااار  ظا  يا  ارااار الا ور  تارورا

تقا   الالت ا ات تمل ا ا  تاروراظ  اتح  رياس  السي  اس ا يل اعحريري  مسا  (0:22.)  اعخامس 

ا والسااار  ثاا   مليااا  تيملااا  ري ساا  قاياا   املرحقاا  ارارياا  الثالوبحضااور السااي اعا ااا   رياا   اململلاا  

 . أ ضا  اململل  اعا ا  

  53...................................:العـــــدد القانوني الذي يتكون منه المجلس 

  53......................  .......................:عـــــدد األعضاء المزاوليـن مهامهـم 

  02 .......   ...................................:عــــدد األعضاء الحــــــــاضــريـــــن 

 :وهم السادة 

 الصفة اسم العضو الصفة العضو اسم الصفة اسم العضو

 .مستشارة جماعية لال الفضة التجاني كاتب المجلس رشيد فنان رئيس المجلس الجماعي اسماعيل الحريري

 .مستشار جماعي طفى المتوكلمص نائب كاتب المجلس رشيد أربيب النائب الثاني  للرئيس حسن بوعلوشي

 .مستشار جماعي محمد جبري مستشار جماعي نجيب األمين النائب الثالث للرئيس سعيد بكريم

.مستشار جماعي محمد احسان .مستشار جماعي حميد جعفر النائبة الرابعة للرئيس الزهراء ذنبي  

.مستشارة جماعية زينب الخياطي يمستشار جماع مصطفى الشاطر النائبة الخامسة للرئيس اسماء الناصفي  

.مستشارة جماعية سعاد أريب .مستشار جماعي ابراهيم الفقير النائبة السادسة للرئيس الزهراء رحمون  

   .مستشار جماعي عبد الرحيم كشول النائب السابع للرئيس محمد أمهرسي

   عضوا 53............................................... :بعذرعدد األعضاء المتغيبين. 

 :السادةوهم 

 الصفة اسم العضو
 النائب األول للرئيس محمد رماش

 .مستشار جماعي عبد القادر هرماس

 .مستشار جماعي نجيب بندار

 مستشار جماعي عمر فوزي

 .مستشار جماعي الحبيب اشهبون

 .مستشار جماعي عبد الحفيظ ايت الرامي

 مستشار جماعي عمر سمح هللا

 .مستشارة جماعية ــائشة الـزيناتيعـ

 مستشار جماعي عبد الحق يسري 

 .مستشار جماعي عبد المجيد الدماغ

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

 جهة سوس ماسة
 إقليم تارودانت

 تارودانت جماعة
 
 

 محضر مداوالت المجلس الجماعي لمدينة تارودانت

 االستثنائية ةدورالطار إفي 

 0202مارس  13الثالثاء : بتاريخالمنعقدة  الفريدةالجلسة 
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 :السادةجلسة وبصفة استشارية كل من كما حضر أشغال هذه ال 

 .م ير املصاعح11111111111111111111111111111111111111 ظور ال ين الورغ  -

 الفريااااا  وبعااااا  التن ااااا  مااااان تاااااولر النصاااااا  القااااااظو   للتااااا او ا التااااات  الساااااي  الاااااري   أ ااااا ا  اعالسااااا        

ذلاااع   اااار  الساااي  الااااري   ظقااا  لاااا و  ابعاااا  الااا  و   مرحباااا تالساااار  و ضااااا  وباعحضاااور  ااااا را لهااام تلبياااا  

   ا يل  0202 الاستننايي  مار  أ  ا  ال ور  

   مسةةاء بقاعةةة  االجتماعةةات ( 0:22.)الخامسةة علةةا السةةاعة  0202مةارس  .4الثالثةةاء : الفريةةدةالجلسةة 

 .بجماعة تارودانت

 1تيا منتملات امللع ال اتوي التابا عا ا   تاروراظ  1.

 02.21وع ترممل  الفايض اعحقيق  ترسم سن  ال راس  واملصارق   ل  مشر  01

 1مشروع التحويالت ي  بعض لصو  امليزاظي ال راس  واملصارق   ل   41

التت  السي  الري   أ  ا  هقه الا ور  الاساتننايي  بشاار الساار  املستشاارو  واملستشاارات  لا  تلبيا  م 

مااان هااا ت ا التصاااوي   لااا  قااارار لعااال هاااقه  الااا  و  راااام الظااارو  اعحرلااا ا ماااا تاااولير الااارا ات الاح را يااا  وال ااا 

 منها 43خاص  املار   4.. 31.التنظي  اعالس  اير   ومي   م ينص  ل  ذلع القاظو  ال اخل  والقاظو  

الساااار   ل ااااعإت لت ااا  املصاااارق   لياااه   تصاااوي للعالسااا  ااااااال  قااارار  بعااا  ذلاااع  ااار  الساااي  الاااري   

 1اململل  اعحاهرين  ضا أ

التعا ي لعايل  السي  ظمليب ومي  والسي  مح   ملي  لفق ه اتن أختاه ظطلاب مان   بع  ذلع تم تق يم 

 1 ز ولل أ  يت   ه ترح ته ويسانه لسي  لناته

  ا تم ااتنا  لرص   ق  هقه اعالس  ي  هاقه الظارو  اعحرلا  لا   تاامل ر  لقا  واظ اا تالعاالم أل اا 

قا الوباااا  تمل ياااا تقااااع العاااالما وأ  يرلاااا    اااز ولااال هاااقا لل ااارحم  لااا  ل ياااا أروا  املسااال ي  الاااقين أصاااا  م هااا

 1الوبا   ن ا ساظي  ل عا  ي  أقر  وق ا ثم قرأت الفاتح   ل  أروا  ل يا املسل ي 

وأ ااار السااي  الااري   ا اا  أظااه تحساابا وتصاا يا لهااقا الوبااا ا تاظاا  ل ا اا  تاروراظاا  ماان تااي  اعا ا ااات ال اا  

وريااا     اااقا  حيث تااام  قااا  لقاااا  مساااتصال تحضاااور املصااااعح ال ااا  لهاااا  القااا ااظخررااا  يااا  اعح اااالت الاساااتباقي 

الشاارر  ارارياا ا رياا   مصاارح  خاا مات القاار ا رياا   مصاارح  الشاا و  مصاارح  رياا     حضاار  ااا املوهااوعا 

الالت ا ي ا السي  م ير املصاعح وظايب الري   املكلاف تخا مات القار ا وتام اتخااذ الارا ات اساتصاالي ا ومت اا 

ريا تح اااااالت التعقاااايم  لااااا  مساااااتوؤ الشااااوارع وو قااااا  وامل سساااااات الع ومياااا ا وهاااااقا تلاااااه تااااا  تت سااااايل ماااااا التساااا

الساااااالطات املحلياااااا ا  ااااااقلع حضاااااارت اعا ا اااااا  اللقااااااا ات ال اااااا  ترأسااااااها السااااااي  العاماااااال والسااااااي  الكاتااااااب العااااااا ا 

.مستشار جماعي محمد لمين  
 مستشار جماعي الطاهر مودفار

 مستشار جماعي محمد المعتصم

 مستشار جماعي نورالدين صادق

 مستشار جماعي جمال بوراس
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ت والقااااراراتا سااااوا  واللقااااا ات املساااات ر  مااااا السااااي  البا ااااا ياااا  هااااقا املوهااااوعا وصاااا رت قاااارارات موا ياااا  للاااا وريا

تملاااااه اعح ااااالت االقاااارارات اعحاومياااا  أو قاااارارات و ياااار ال اخلياااا  أو قاااارارات الااااو ارات وخاااارؤ ال اااا  تلهااااا تصااااب ياااا  

 1الاستباقي 

ياا  ظفاا  الاتملاااه تاام اصاا ار قاارارات سااوا  تال سااب  ل سااوا  أو تال سااب  لل حااالت التملارياا ا و لاا  املسااتوؤ 

 ات الاح را يااا  وصااا رت ماااق رات مااان الوةيفااا  الع وميااا  ال ااا  تااانص  لااا  اراري تااام اتخااااذ ممل و ااا  مااان الااارا

 1ممل و   من الرا ات وال   تم تطبيقها ولل امكاظيات وولل حال  ل ا   تاروراظ 

 قلع من تاي  الارا ات املتخاق ا مسااه   الساي  الاري   وظواتاه والساار  رجساا  الراان وظاوا  م والكاتاب 

 1 ل  ارار اعح ل  الورني  2.  الصن و  الورن  للتضامن ه  وبا   وروظا وظايبه تنلر   هر مار  ي

ررهااام لل بياااا اتا   ااااا تاااام تحوياااال  121222و معلاااو  أظااااه ت اااا  املصااااارق  يااا  ميزاظياااا  أ تااااوبر  لاااا  تخصاااايص 

وماا خراا وبنااا   لاا  القاارار  الاسااتصاا   لااو ار  ال اخلياا  الااقي 1 ررهاام لاا  م هااقه الع لياا  121222.راخلاا  قاا ره 

يساااااا   لرجسااااااا  اعا ا ااااااات تالقيااااااا  تتحااااااويالت اسااااااتصاالي  راخلياااااا  رو  الرلااااااوع لل صااااااارق ا قاماااااا  اعا ا اااااا  

تالت ساااايل مااااا السااااي  العاماااالا السااااي  الكاتااااب العااااا  والسااااي  البا ااااا ومااااا خاااا مات القاااار   لاااا  تح ياااا  مااااا ظحاااان 

آلياااااات التعقااااايما ملياااااو  تتضااااا ن  322تحالااااا  الياااااه ووماااااور ال ااااا  خسااااات    التااااا خلا وتااااام تخصااااايص ماااااا ينااااااهز  

تملهياازات يليااات الا اارؤا اللبااا  ووسااايل الوقاياا ا الوقااورا مااوار التعقاايم وساايار  اسااعا  مملهااز  ال اا  سااتعط  

لااااو ار  الوااااح  و ااااقلع خشاااا ل املسااااا    الالت ا ياااا  ور اااام اللولسااااتيع والنظالاااا ا وممل و اااا  ماااان الاااارا ات 

 1وخرؤ تحسبا ألي رارئ 

تتااا تير و ري   املكلاااف للااا الساااابا  لنايااابللساااي  مح ااا  أمهر ااا   ا ل ااا  الكالساااي  الاااري    أ طااا  بعااا  ذلاااع 

خا مات القار  ط طاا  احارا  مر از  حاو  ممل اوع الع لياات ال ا  ت ا   لا  و متابعا  و ا ا  و خسايير املساتورع 

 1هقا املستوؤا خصوصا  ل  مستوؤ التعقيم والت سيل ما السلط 

 لمكلف بخدمات القرب النائب السابع لرئيس المجلس ا  ................................................  محمد أمهرسي

بساااااام   الاااااارح ن الاااااارحيما السااااااي  الااااااري  ا السااااااي   القاياااااا   ري ساااااا  املرحقاااااا  ارارياااااا  الثاظياااااا ا السااااااار  

 1املستشارينا اعحضور الاريم

  ااااا قااااا  السااااي  الااااري  ا لبعاااا  خعيااااي  عاناااا  اليقظاااا  املاوظاااا  ماااان ظايااااب رياااا   اململلاااا  املكلااااف تخاااا مات 

صاااعح اعا ا ياا  ثاام رياا   مصاارح  الشاارر  ارارياا ا  افاا  هااقه وخياار   لاا  القاار  وماا ير املصاااعح ورجسااا  امل

 قاا  ممل و اا  ماان الالت ا ااات وخلصاا  ا اا  خطاا    اال قاماا  تتنفيااقها ريلاا  هااقه املاا  ا وماان تااي  مهااا  هاااقه 

 :الران 
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 2.خعيي  لرق  خاص  مكلف  تتعقيم وحيا  وو قا  تمل ا ا  تاروراظا ا هاقه الفرقا  ماوظا  مان حاوا    -.

امال وموةفا تحو ت ا ممل و   مان العتاار اللولساتيك  مان  ااحنات ومماخات مح ولا   لا  الظهار ومماخات  

 1ظقط   ل  مستوؤ اعا ا   0122تملر تواسط  يلياتا وهقه الفرق    ل   ل  خعقيم ما يناهز 

مل سسااات  ااقلع تاام خعقاايم ممل و اا  ماان املصاااعح اعخارلياا ا مت ااا الاااان الفالةاا ا ارارات الع ومياا ا ا

اعخيرياااا ا تامل سساااا  اعخيريااااا  اسااااالمي  ول عيااااا  أهلاااا ا مقااااار العصااااب  امل ربياااا ا مقااااار الهااااال  وح ااااار وايرهااااا مااااان 

 1امل سسات

  اااا تاااام القيااااا  ت مل و اااا  ماااان الاااارا ات ال اااا  ت ااام سااااالم  املااااوةفي ا لااااتم تزوياااا    ااااا  مصاااارح  خاااا مات 

تياي ا مت ااا اللبااا ا وحقياا  الواقياا ا القفااا ات اللولسااالوسااايل القاار  و  ااا  الشاارر  ارارياا  ت مل و اا  ماان 

 1وايرهاا وموار التعقيم الي وي 

 ااقلع   لاا  عاناا  اليقظاا   لاا  الوقااو   لاا  ممل و اا  ماان ال اارامقا مت ااا ترظااامق تت ساايل مااا الساالط   -0

ن له  اا املحلي  ترياس  السي  تا ا م ين  تاروراظ  من ألل الوقو   ل  املصاعح املكلفا  ت راقبا  وساعارا وما

قاماااا  مصاااارح  الشاااارر  ارارياااا  ت مل و اااا  ماااان التاااا خالت  لاااا  مسااااتوؤ خعقاااايم وحيااااا  و لاااا  مسااااتوؤ مراقباااا  

 1اعحظر الصح 

و  ل   قلع عان  اليقظ   ل  الت سيل التا  ماا مصااعح السالطات املحليا  وخصوصاا عانا  اليقظا   -4

 1املحلي  ال   ي رأسها السي  تا ا م ين  تاروراظ 

 ستشار جماعي م  ....................................................  محمد جبري

 1 ارا السي  الري  ا السي   م ثل  السلط  املحلي ا اخو  ووخوات أ ضا  اململل 

اسااااات عنا ي  للتااااا اتير الاح را يااااا  ال ااااا  قامااااا    اااااا اعا ا ااااا ا ومااااان تاااااي  ماااااا لاااااا  يااااا  تل ااااا  الاااااري  ا التااااا اتير 

وال ااا  تضااام ممل و ااا  مااان  0202ماااار   01تتااااري   .03.املتخاااق  ت ناساااب  صااا ور مراسااال  و ار  ال اخليااا   ااا ر 

الااارا اتا مااان تيت اااا التحاااويالت ال اخليااا ا ظحااان ل يعاااا متفقاااو   لااا  هاااقه اعخطاااو  لاااالبالر ت ااار تن مااا   امليااا ا 

وظطلااب ماان   اللطااف وأ  ت ت اا  هااقه و ماا  ياا  أقاار  وقاا ا للهااقه وخياار  تاا ا يات   اارؤ  لاا  الاقتصااار و لاا  

 1 البشري   ام 

اخلي ا  را  موار النظالا ا التملهيازاتا اللباا  و اقلع املساا  ات ل سار املعاو   ل ن تي  التحويالت ال 

 1ا لقلع ظري  معرل  تفاصيل هقه املبالغ املالي  املخصص  لكل صنف(املوار ال قايي )

ويااا  هاااقا اراااار أريااا  ال ر ياااز  لااا  مبااا أ اظصاااا  يااا  تو ياااا املاااوار ال قاييااا ا لهاااقه الف ااار   ااا  ل ااار  الاااتالحم 

عااااو  مااان ألااال مصااارح  الاااورنا لاااام يبلاااغ الا ت اااار املخصاااص لهاااقا التو ياااا وماااا  ااا   يفيااا  تو يعاااه  وهااال والت

س تم م  اعا ا   تلواي  أ  أ  الرياس  ستتكلف تالتو يا  ل  رريق  اا  و هنااأ أمار آخار يخيفنا  وهاو الا رحاا  
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السلطات املحلي  ت  ظخلال ظو اا مان أثنا  التو ياا لقلع الت  من تاوين عان  م ثل  من ل يا لر  اململل  ما 

 1التوالل  ل  هقه الاليح 

 رئيس المجلس الجماعي   ..........................................  اسماعيل الحريري

 :ال تول  تي  أي ي ي  التفاصيلا اال أظن  أتق ر بعض ورقا  وسنم  السار  و ضا  لي ا بع  تالوثايل

تياااو وذلااع تالت ساايل مااا الساالطات ررهاام تقريبااا تاح 1221222لبال سااب  لل ااوار ال قايياا  رصاا  لهااا مبلااغ 

املحليااا ا   اااا أ  التو ياااا لااان يااااو  مااان رااار  اعا ا ااا ا لتطبيقاااا لقااارار و ار  ال اخليااا  ساااتاو  عانااا  مشااا ر   

 1ستقو  تاطحصا  وستنظم   لي  التو يا تحسبا ألي ا تظاظا وظحن رهن ا ار  السلطات املحلي 

 1ررهما 3221222ا مبلغ تال سب  لسيار  اسعا  و   سيار  مملهز  خصص له

 1ررهم تاحتياو  ل  حسب ما أذ ر 0221222أما تال سب  للبا  و وا  لرص  له مبلغ 

 (1لرار ممخات الرش)ررهما وهناأ تملهيزات   رؤ  0221222تال سب  للتملهيزات الص ير  حوا   

رؤ اللولساااااتياي  ررهااااما أيضااااا هنااااااأ الوقااااور والوسااااايل وخاااا 0221222و مااااوار التعقاااايم رصاااا  لهاااااا حااااوا   

ووساااايل النظالااا ا هاااقه وماااور تلهاااا مفصااال  مضااا ن  يااا  وثيقااا  ال ااا  سااا تم ارساااالها للع الااا  مااان ألااال املصاااارق  

 1 لي ا

وباالعور  لل ااوار ال قايياا ا لفاا  ارااار اعااظااب الاح اارا ي للتمل عااتا ظحاان ياا  تواصاال مااا الساالطات املحلياا  

لع ااو  لالساالط  املحلياا  تقااور ح لاا  احصااايي ا و وظاا   لاا  أسااا  رصاا  مبلااغ يخصااص للف،ااات املعنياا ا و لاا  ا

 1خاليا وحيا  ي  هقا اعااظبا وظحن رهن ا ار  حو  أي  معلوم  تفي  ي  هقا ارار
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 .بيع منتجات الملك الغابوي التابع لجماعة تارودانت :اـالنقطة األول

توصااال  ت راسااال  مااان ارار  ا  أ  اعا ا ااا  يااا  مسااا  ل هاااقه النقطااا   أحااااو الساااي  الاااري   الساااار  و ضااا 

املياه وال اتات طرراج هقه النقط  ي  ال ور  ت  تت ان ارار  من القياا  بس سار  لبياا منتولاات ااتويا  تولا  

راخاااال تاااارا  ل ا اااا  تاروراظاااا ا وبالتااااا   التاااا  ماااان هااااقا الاااارا  اراري واملصااااارق   لاااا  القاااارار راخاااال رور  ح اااا  

طرار  امليااه  % 02مان  ايا  البياا ا ا  ميزاظيا  اعا ا ا  و %2. اقه الس سار ا وسات خل  ساب  يتسان  لهاا القياا   

 1وال اتات

 المناقشة

 مستشار جماعي   ................................................... محمد إحسان

 1السال   لياما السي  الري  ا السي   القاي  ا السي ات املستشاراتا السار  املستشارو 

هااااقه اعح لاااا  ملحارباااا  هااااقا الاااا ا   لاااا  مسااااتوؤ م يناااا  أظااااا تاااا وري أ ااااار ل يااااا املتاااا خلي  واملساااااه ي  ياااا  

تاروراظاا ا سااوا  تاااظوا ساالطات محلياا  أو ل ا اا  أو ل عيااات أو متطااو ي  أو قااوات   ومياا  أو ايرهاااا أ ااارهم 

 1 ل  اململهورات ال   يب لون ا ليال ون ارا لرحفاظ  ل  سالم  وصح  سا ن  هقه امل ين ا هقا من له 

رؤ ما عااا ماان تيااا منتولااات امللااع ال اااتوي التااابا عا ا اا  تاروراظاا ا اظ ااا ظرياا  وماان لهاا  ثاظياا ا ظحاان ال ظاا

التن اا  ماان  اا   ولااور أي خطاار  لاا  املسااتوؤ البيخاا ا لاملنااارل اعخضاارا  خساااهم ياا  خلاال حيااا  صااحي  تال سااب  

 1للسا ن ا   ا ظري  معرل  ظو ي  وشاار املرار تيعهاا هل    يابس  أ  خضرا 

أي هاارر  لاا  اعااظااب البيخاا  و لاا  املنااارل اعخضاارا ا لاانحن مااا هااقا الاتملاااها لااإرار   لااإذا لاام يااان هناااأ

 1املياه وال اتات والسلطات املحلي  أررؤ مت ا   قا ومرا اذ ال ي ات ا القيا  تخطو  ستضر تامل ين  أو بسا ن  ا

 مدير المصالح ..………………  ..........................................  نور الدين الورغي

1 والسال   ل  أ ر  املرسلي  سي ظا مح   و ل  آلاه وصاحبه أل عاي  بسم   الرح ن الرحيما والصال 

 1السي  الري  ا السي   القاي  ا السار  و ضا ا السي ات العضواتا اعحضور الاريما واخو  املوةفو  

لي اااا يخاااص هاااقه النقطااا ا لقااا  توصااال  اعا ا ااا  ت راسااال  مااان املااا ير اقلي ااا  لل يااااه وال اتاااات تمل ا ااا  

وتتعلل تبيا منتملاات ااتويا  وبااألخص حطاب الت ل،ا  مان ظاوع ووتااليبتو  النااتق  ان أ ا ا  ت ي،ا  تاروراظ ا 

ال اتااا  اعحضاااري  لتاروراظااا ا لااااألمر ال يتعلااال تقطاااا وشااااار اظ اااا تحطاااب ت ل،ااا  تااام ل عاااه أثناااا  ال  ي،ااا  وسااا تم 

 1تيعه

تااااابا ( ال اتاااا )ا أ  ياااااو  امللااااع لاطرااااار الااااقي يمل ااااا تااااي  اعا ا اااا  وارار  يتاااااو  ماااان ثااااال  تولهاااااتا اماااا

لرا ا اا  وتقااو  ارار  ب رسااها وياا  هااقه اعحالاا  تقااو  هااقه وخياار  تبيااا اعحطااب وخسااتخلص مسااتحقاته ا اا  أ  
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ا اعحالاا  الثاظياا  تاااو  ت ولااب اتفاقياا ا واعحالاا  الثالثاا  أ  ياااو  امللااع ال اااتوي تصاال ا اا  الت وياال اعخااا    ااا

مسنل  أخرؤ و   اعحطبا وهو ماا ظتحا    ناه ي ا أي حطاب تام ل عاه  ناأتابا لرا ا   ويتم ليه القطا وه

طرار   %20من البيا سات خل مليزاظيا  اعا ا ا  و %80ا ل سب  02.2وس تم تيعها وب ولب قاظو  املالي  لسن  

 1املياه وال اتات

 مستشار جماعي   ............................................. مصطفا المتوكل

  اقلي ياا  لل ياااه وال اتااات واملنطقاا  ال اا  ظااتكلم  ت ااا  اا  هااقا املعطاا  وو ا أمااا املعطاا  الثااا  ا أ  امل يرياا

 1منطق  تابع  لهاا حص  اعا ا   ال راتي  من املنتوج املباعا هقا موهوع آخر

ما يعن نا هنا هو ما القي ستقو  ته تالضب  م يري  امليااه وال اتاات يا  اعحازا  ال ااتويا وهال هاو يتوالا  

أ  تالسااااطا  ياااا  حاااا ور البااااور   أ وياااا ير وخاااارؤ مااااا تااااي  الكلياااا  وومااااالأ  أمااااا  هاااايع  البااااور  ررياااال اياااا  ا ااااز ا

ال اتويااا ا لاااقا أق ااار  ماااا را  لااا   هنااااأ اساااتصاا  أ  تتقااا   أمامناااا م يريااا  امليااااه وال اتاااات بعااار  تو اااح لياااه 

 سانقا املرار القيا  تها هل هاو خشاقيب وشااار أ  مملارر ل اا اعحطاب و تيعاها لاال يملاب التسااهل يا  ومار  واال 

ظصااااااف ال اتاااااا ا لااااااال را اااااا  ليفااااااال ا  تقطااااااا  (vague)لي ااااااا وقااااااا ياااااا  أمااااااا ن اذ ت اااااا  املصااااااارق   لاااااا  قاااااارار  ااااااا  

لالستصاا  وظرلن ومر ا   حي  خشايل عان  مختلط  تضم السلط  املحليا  واملصااعح املختصا  راخال اعا ا ا  

طااا  وظااا لا تتنليلهاااا وظ تناااا وظاااتحف   ااان وامليااااه وال اتاااات للتح يااا  املضااابووا لاااقلع ال را ااا  طرخاااا  هاااقه النق

التصاااوي   ااان باااا    مااات ما لهااااقه ل سااا  مساااا ولي  اعا ا ااا  اظ ااااا مسااا ولي  املياااااه وال اتاااات ال اااا  أ طااا  ظقطاااا  

 1مت   

 مستشار جماعي   ................................................... محمد إحسان

لاا ي اهااال ا لحسااب تملرب اا  لاابعض اعا ا ااات قاماا  تقطااا أشاااار ووتاااليبتو  املتوالاا  ت اا اخلها مااا 

 1را لقلع ال ظري  مل ينتنا أ  خسلع ظف  التوله وخصوصا  ل  مستوؤ امل اخل الري سي  وه املنظ

 مدير المصالح   ..........................................  نور الدين الورغي

ذ اار لي ااا أ  الس ساار   0202ل راياار  20تال سااب  لتساااجالت السااار  و ضااا ا لقاا  توصاالنا ت راساال  تتاااري  

حطااب )ا ت عناا  أ  وماار ح اام حصاا  محاا ر  ومعيناا  0202أترياال  22ال اا  سااتقو    ااا املياااه وال اتااات سااتاو  يااو  

ا أما تال سب  ملسانل  الاساتصاالي ا لانحن تالفعال ذهبناا يا  هاقا اراار اال أظناا توصالنا تتاق يرين (متوال  تال ات 

ا و ناا  تواصاالنا مااا ارار  0202مااار   23والثااا   تتاااري   0202ل راياار  .0تخصااو  هااقه املراساال ا وو  تتاااري  

ي  أ  ومااار يتعلااال تال اتااا  اعحضاااري  تاااالبور ا ولااان يااااو  هنااااأ قطاااا ل شااااار  اظ اااا ل اااا اعحطاااب النااااتق  ااان تبااا

وال ااا  أ لااان  ت اااا تبواتااا  املياااااه  0202أتريااال  22ت ي،ااا  املن ااازه ال ااااتويا وأساساااا لالس سااار  تاظااا  م رمملاااا  لتااااري  

 1وال اتات

 



   2020تثنائية مارس االسمحضر الدورة 

 

 

8 

 مستشار جماعي   ............................................. مصطفا المتوكل

ص   لي  القطاا والقطا ح اا  أولاها لفا  بعاض الع لياات ال ا  رأيناا و ايناا وال ا  لرت العار  لي ا يخ

ياو  لي ا القطاا منضابطاا لاإرار  امليااه وال اتاات تخارج لعاي  املكاا  وخعاي  ماا يارار قطعاه وتحا ر اعحطابا لاإذا 

وهااااو  مااااا  تااااا  ياااا  شااااار  يابساااا  ليملااااب صااااب ها تاااااللو  وح اااار ح اااا  ياااااو  وا ااااحاا حاليااااا  اااا  املساااا ولي   اااا  

تطلبها للت لل الس سر  ا   حي  توهي  ومرا ل   املعني  و   مان خسارعا لبعا  ا الن اا للس سار  وتح يا ها 

لتااااري  الرا، ااااا تخ رظاااا تاااإلرا  رور  اساااتننايي ا لاالساااتصاا  تال ساااب  لناااا لااا   هاااو تالضااارور  تالنقطااا  املتعلقااا  

رو  استشااار  اعا ا اا  وقباال أ  تحاا ر لنااا ظو ياا  اعحطاابا تاعاايحاا ا لااإرار  املياااه وال اتااات قاماا  تالس ساار  

وهااااقا يعاااا  خرقااااا ارتابتااااه هااااقه ارار  وال يملااااب أ  ي اااار هاااااقاا لااااقا ظرلاااان وماااار ا اااا  حااااي  خااااروج املصاااارح  املعنياااا  

التابعااا  لرا ا ااا  لل عاينااا ا لكااال ماااا يولااا   لااا  تااارا  اعا ا ااا  يملاااب أ  يخضاااا لضاااوات ا لاااقلع ظحااان  فريااال 

 1  ا   أ  تخرج عان  تح ر لنا ظو ي  اعحطبظ لا تتنليل النقط

 مستشارة جماعية   ......................................................  سعاد أريب

لك  ال ظخلل ل ال  بيراا ألظه  ن ما ظتح    ن  2.0.أ توبر  2.أظا أظوح تالظهير الشريف الصارر ي  

ف يملب التق ير ظتح    ن ارار ا و ن ما  عور ا   املرلعي  ال   ال مرا  ليها لفي ا لصو  تح ر تالقات  ي

يح ر بشكل رقيل وم قل 111111  1أ  تتم ومورا وأظوح تالعور  ا   البا  الثا   لي ا يتعلل تبيا املحصوالت

 1اعاز  من املنتوج ال اتوي القي ستتم ليه الس سر  والرا ات مسطر  البيا

 رئيس المجلس الجماعي   ..........................................  اسماعيل الحريري

ر  و ضا ا  قلع س ش ل املوالق   ل  تيا اعحطب سنصوغ مقررا  شير ليه لتحفظات وتخولات السا

 1ما اح را  الضوات  القاظوظي  رو  القيا  تقطا وشاار  ل  مستوؤ اململا  ال راب  لرا ا  

وللعلم لق  سبل طرار  املياه وال اتات أ  رلب  ارراج هقه النقط  ي  ال ور  الساتق  اال اظنا لم ظت ان 

 1من ذلعا ثم لا  تق ير تقلع

ال   يتم لي ا خعويض و  و ل  الع و  للرا ا   قرار ي نا قطا وشاار اال ي  بعض املنارل الساني 

اذ  سنصوغ مقررا لبيا اعحطب لق  رو  قطا وشاارا وتاوين عان  تضم   1أشاار يابس  تنخرؤ خضرا 

 1م ثال  ن اعا ا   ي نا هقا القطا

 رئيس المجلس الجماعي   ..........................................  اسماعيل الحريري

ململل  ال يرؤ ما عا ي  املصارق   ل  الرا  س سر    ومي   ل  أسا  أ  تاو  من ألل تيا اعحطب ا

 1ول   قطا وشاارا وذلع بع  معاين  م ثل اعا ا  

 مستشار جماعي   ................................................... محمد إحسان

  تاو  املوالق   ل  اعحطب والفروع اليابس  ما     قطا وشاار  ريط  معاين  عان  من أأظا أق ر  

 1اعا ا  
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 رئيس المجلس الجماعي   ..........................................  اسماعيل الحريري

سنقو  تن  هقه النقط  ق  تم اررالها تمل و  أ  ا  ال ور  وت   مناقش  ا وأظنا ال ظرؤ ما عاا  ريط  

 1أ  ياو  ومر يتعلل تاعحطب وأظنا ال ظقبل تقطا وشاار و ل  أسا  حضور عان  ت ثيلي 

 :أما مض و  املراسل  لهو

شرلن  أ  أحيطام  ل ا أ  امل يري  اقلي ي  لل ياه وال اتات ومحارب  التوحر لرانو  ال رب  ي"111 

لبيا منتملات ااتوي  ومن ه ت ا حطب الت ل،  من ظوع  0202-02.2تنتاريرا ستنضم س سر    ومي  ملوسم 

 111"1ووتاليبتو  الناتق  ن ا  ا  ت ي،  ال ات  اعحضري  لتاروراظ 

مر يتعلل تالبور ا لاملياه وال اتات تقو  بع لي  ار  املن زه ال اتوي والقي س سير من رر  اذا تا  و 

 1اعا ا  

 مستشارة جماعية   ......................................................  سعاد أريب

يملب الت قيل ي  املراسل  طيضا  اله   مت ا ويملب أ  ياو  املوهوع وا حاا ل ا را  ح ر املنتوج 

 1هقا معناه أظنا ظتناو   ن تل املنتوج ال اتوي   قه الصي  ا لإذا صارقنا وأل عها تاطل اع ل

ل ن خال  ما  ه ظاه تن  أ ي نا و ايناه من تملرب   ال   مرت تنف  الطريق  تا  املوهوع هو منتق ااتوي 

وي  قطع  وشاار  ن آخرهاا لقلع ألضل أ  ظ ريث ت   أ  ظفاح اململا  وترأ البا  مواربا لهقا النوع 

 1من الطلب

 رئيس المجلس الجماعي   ..........................................  لحريرياسماعيل ا

ما يظهر    هو تحقيل اله  ا وهقه لرص  طةهار رجي  وله  ظظر اعا ا   تنن ا ترلض قطعا قطا 

وشاار اال اذا تاظ  يابس  أو خشكل هررا أو ايرهاا لقلع لاململل  ال يرؤ ما عا ي  تيا اعحطبا و  ا ي ان 

  قاظو  الب ، ا وصباا  املقرر   قا الشكل سي    وله  ظظر أ   شير ا       القطا والتن ي   ل  اح را

 1اعا ا   حو  هقه املسنل 

 رئيس المجلس الجماعي   ..........................................  اسماعيل الحريري

أوال هقه وشاار    ي  ملاي  املياه وال اتاتا وي ان لها أ  تقطعها رو   ل ناا لقلع سنضا من ي  

  ستتابا معها ظوع هقا اعحطبا ل والقتنا ستاو  تنا   ل  مقررا ي نا تقطا وشاار وستاو  عان  للب ،

 1 روو مت ا الارالع  ل  ظو ي  اعحطب وهل تم قطعه من أشاار خضرا  أ  يابس 

 مستشار جماعي   ............................................. مصطفا المتوكل

 1املياه وال اتات لم تح ر   ي  هقا اعحطبا  لي ا تح ي  الا ي  أوال

 ي رئيس المجلس الجماع  ..........................................  اسماعيل الحريري

سنضا ل يا  رورنا   قا املقررا أي أ  اململل  صار   ل  أسا  تح ي  ظوع اعحطبا   يتها 

 1ا ويبق  هقا املقرر رايم املفعو  1وما نا وأال يتم قطا وشاار اعخضرا 
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 النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي   .....................................................  سعيد بكريم

 1ستشارين ارا الس  الري  ا السي   القاي  ا وخوات واخو  امل

املوهوع مهم لعالا والكل أت ؤ ليه ترأيها ولان حسب رأي  لاملراسل  لا ت مح ر  ملا س باع ومح ر  

للف ر ا لقلع قرارظا أيضا سياو  مح راا وهو أ  اململل  ال يرؤ ما ا من الرا  هقه الس سر  أو ي  هقا 

وحاا وي  ظف  الوق  تتم ا ار  ليه ا   الطلب وذلع ي  ألل مح ر وي  املكا  والزما  وبقلع لن ي رأ مفت

 1منا قطا وشاار

 :عملية التصويت

 تبيا منتملات امللع ال اتوي التابا عا ا   تاروراظ   ر  السي  الري   مقرر النقط  املتعلق  بع  ذلع

 1أ ضا  اململل  اعحاهرينسار  تاألالبي  املطلق  للللتصوي  لت   املصارق  
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  ا  مقرر اململل  اعا

 2/0202.   ر
 .بيع منتجات الملك الغابوي التابع لجماعة تارودانت

وخاااال  اعالسااا  العلنيااا   ا0202 الاساااتننايي  ماااار اململلااا  اعا اااا   مل ينااا  تاروراظااا  اململت اااا تالااا ور   ا 

 .0202 مار  .4املنعق   تتاري   الفري  

 ا ااااتا وبعااا  رراسااا  اململلااا  للنقطااا  املتعلااال تاعا 4..-3.رقااام  وتطبيقاااا ملقتضااايات القااااظو  التنظي ااا 

وبع  الراو  ا ا    ليا  التصاوي  العلنا ا حياث  1تبيا منتملات امللع ال اتوي التابا عا ا   تاروراظ املتعلق  

 :  لي  التصوي   ل  ما يل  أسفرت

  ضوا 2.:1111111111111111111111111111111111111اعحاهرين و ضا   ر . 

  1صوتا 2. :111111111111111111111111111111111111:املع ر  ت ا وصوات  ر 

  ضوا وهم السار  1. : 11111111111111111111111111111111111:املوالقياااان و ضا   ر : 

 ابراهيم الفقير رشيد اربيب اسماء الناصفي إسماعيل الحريري

 عبد الرحيم كشول نجيب األمين الزهراء رحمون حسن بوعلوشي

 لال الفضة التيجاني حميد جعفر مد امهرسيمح سعيد بكريم
  مصطفى الشاطر فنانرشيد  الزهراء دنبي

 

  1ال أح : الرالضي  و ضا   ر 

  مصااااااااااطف  املتوتلامح اااااااااا ل ري ا : أ ضاااااااااا  و هاااااااااام الساااااااااار  (23 )أربعاااااااااا :  امل تنعاااااااااي   اااااااااان التصاااااااااوي  و ضااااااااااا  ااااااااا ر

 1مح   احسا  اسعار أريب

 :يقرر ما يلي

 لااااااااااا  مقااااااااااارر  اعحاهااااااااااارين ضاااااااااااايه أل األالبيااااااااااا  املطلقااااااااااا  ت  مل ينااااااااااا  تاروراظااااااااااا  صاااااااااااار  اململلااااااااااا  اعا اااااااااااا 

 لاااااااا  أسااااااااا  قطااااااااا اعحطااااااااب و  تبيااااااااا منتملااااااااات امللااااااااع ال اااااااااتوي التااااااااابا عا ا اااااااا  تاروراظاااااااا   النقطاااااااا  املتعلقاااااااا 

الفاااااااروع اليابسااااااا  ماااااااا التن يااااااا   لااااااا   ااااااا   قطاااااااا وشااااااااار اال بعااااااا  الااااااارا  معاينااااااا  مااااااان رااااااار  عانااااااا  مختصااااااا  

 1ا اح را  الضوات  و القواظي  املع و    ا ي  هقا ارارتضم م ثال  ن اعا ا   م

 توقيا تاتب اململل                 توقيا ري   اململل                          

 ر ي  لنا                 اس ا يل اعحريري     
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 .02.2الدراسة والمصادقة علا مشروع برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة  النقطة الثانية

ا طاا   02.2ياا  مساا  ل هااقه النقطاا  و املتعلقاا  تال راساا  واملصااارق   لاا  ترمملاا  الفااايض اعحقيقاا  لساان  

 1م ير املصاعح لتق يم  ر  حو  املوهوع السي  الري   الكل   للسي  ظور ال ين الورغ 

 .ير المصالحمد ........................................ نور الدين الورغي  

ررهم 771,90 095 5لاملبلغ اعحقيق  القي ح ر ي   0202تخصو  ترممل  الفايض اعحقيق  ترسم سن  

 : ت   ترممل  ا   ا يل 

 0202برسم سنة  مشروع برمجة الفائض الحقيقي

 السطر /projet ال رظامق الفصل البا 
 املشروع

التكلف  

 Chap. Art. prog action ligne التق يري 

10 10 10 20 11 
 اقتنا  الاليات للنظال 

(لرار + الي  النظال  )  
1 400 000,00 

 000,00 300 الصياظ  الا رؤ لآلليات 21 20 10 10 10

 000,00 50 اقتنا  العتار التقن  13 20 10 10 10

10 10 10 20 14 
اقتنا  العتار املعلوماخ  

 وال رممليات
200 000,00 

 000,00 400 لطر  ت ي،  ا 31 10 20 20 30

 000,00 300 ال راسات التقني  12 2. 10 10 30

30 20 20 40 22 
ت ي،  محطات المخ 

 واملمخات
500 000,00 

 000,00 200 1 تنا   الطر   11 10 20 20 30

 771,90 345 اقتنا  وراض   11 10 10 10 10

 000,00 400 اقتنا  سيار  اسعا  11 20 30 30 20

 771,90 095 5 عالا ااااملا او 

 المناقشة

 .مستشار جماعي  .................................................. محمد احسان 

ررهام أو  ماا ظالحظاه ماا لاه 771,90 095 5لي ا يخص ترممل  الفايض اعحقيق  لهقه السان  الاقي يقا ر   

هال هنااأ ماا هاو  مراح ل رمملتاه يا  " 2. وليا  " الق  ت اا  ع شاه حالياا ويتعلال الامار تاالفيرو  املساتمل   وروظاا 

الظاارو  اعحالياا  تحااتم  لينااا منطاال الاولويااات وماان أولويااات البلاا  والسااا ن   اا  الوااح ا ت عناا   هااقا الارااار ال 

أظاه ياا  اراار ترمملاا  هاقا الفااايض مااذا رصاا ظا لل ملااا  الصاح  خصوصااا يا  ةاال هاقا الوبااا   تام ال  هااقه ماان أو  
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مملااا   ااذا تاظااا  لااا ينا ماااوارر الاولوياااات وب اااا اظاااه لااا ينا لرصااا  لطااار  املق رحاااات لاااال را ااا  ط اااار  التحاااويالت وال ر 

ل ياا   ظقااو  تفاات  ترمملاا  ل ياا   وب ااا اظااه لاا ينا ارسااالي  ماان السااي  و ياار ال اخلياا  ال اا  تخااو  لنااا لرصاا  ث يناا  

تااام ألظاااه لااام ياااتم بعااا  ترمملااا  أيااا  مشااااريا  ل اااا ا   هنااااأ ثالثااا  مراحااال و ااا  لااات  ا ت اااارات ل يااا   يعنااا  ترمملااا  

 اا الفاايض اثاظياا ا اار  ال رمملا  وهاو أ  تاتم ال رمملا  أل ايا  وبعا  ذلاع ياتم ل ي   لل وارر ال   لام ت ارمق بعا  مت

ال اجها وخعويضها ت اا تفرهاه الظارو ا  أو تحويال مان لصال ا ا  لصال مالاه  القا  تاالفيرو  املساتمل   وروظاا 

ا يااا   ولهاااقا الساابب مااان  الاسااتننا  للساااي  الااري    تااا و   قاا  أي رور  يافااا  لاات  الا ت اااارات اع"  2. ولياا  "

وا ار  ال رممل  تتم املصارق   لي ا تنا   لا  رخصا  خاصا ا  اماا تخصاو  القارو  اعخاصا  تاالتحويالت لتاتم 

 1املصارق   لي ا تقرار التحويالت و ي  ر  لي ا السي  العامل

وب ا اظه ل ينا لرص  لطر  املق رحات لال را   ط ا ار ترمملا  ملاوارر ل يا   وا  ياتم ررحهاا ي ا هاقا مان 

لهاا  ألن ااا مااان أولويااات اعااظاااب الصااح  ا تال سااب  القتناااا  آليااات للنظالااا  و  ااقلع الصااياظ  الا ااارؤ لآلليااات لهاااا 

ارتباو تاط كالي  الا رؤ ال     ع شها حالياا اأماا تخصاو  املق رحاات وخارؤ ال  القا  لاه ت اا  ع شاه ماثال تناا  

ظاااوع مااان الطااار ا   اااقلع اقتناااا  وراضااا   ماااا  ااا   ملياااو  ررهااام أريااا  معرلااا   أي 022رااار  ل يااا   ت بلاااغ حااا ر يااا  

لايااااااا ت ا واملالحااااااا  ان اااااااا حاهااااااار  تاسااااااات رار يااااااا  ل ياااااااا الااااااا ورات تااااااام ال خشاااااااكل اي أولويااااااا  أماااااااا  اعااظاااااااب الصاااااااح  

والتسااااااجالت ال ااااا  تخاعاناااااا حالياااااا هاااااو اظاااااه  لااااا ينا لرصاااااا  ث ينااااا  ال ظريااااا  هااااايا ها وظخاااااص تالاااااق ر ارساااااالي  و ياااااار 

 1ننا اتال اخلي  رو  أ  ظران  لالست

 .مستشار جماعي ................................................... محمد جبري 

 .03.  ا لا  ي  ت خل الساي  املستشاار مح ا  احساا  وت ا ايا ماا رو  ارساالي  و يار ال اخليا   ا ر   

ملياو  سانتيم لل ملاا   22.مان الفاايض اعحقيقا  أي ماا يعاار  20  %اق ار  ا  تخصاص  0202ماار   01تتااري  

لايحااا   روظاااا تباااي  ا   هنااااأ ظقاااص  بيااار يااا  قطااااع الواااح   الصاااح  ألظاااه مااان أولوياااات صاااح  املاااوارن تااام بسااابب

لي ااا يخاااص التملهياازات وهناااا خعااور املسااا ولي  لل ولااا  واعا ا ااات املحليااا  وهااقه لرصااا  ت اننااا مااان الاحتفااااظ   

ملياااو  سااانتيم مااان الفاااايض للقطااااع الصاااح   ل اااا اظاااه ايااار تااااي  وح ااا  اذا حااا   أ   122ملياااو  سااانتيم مااان  22.

ا ماااا الساااا ن  يااا  هاااقا اراااار ال أةااان أن اااا سااا رلض اذ  أو  وولوياااات  ااا  النظالااا  ويلياااات أخااا ظا رأي او تملاوبنااا

والصاااااياظ  وظحااااان ظتفااااال ماااااا املق رحاااااات اعخاصااااا  تاعااظاااااب الصاااااح    اااااا ا  ممل و ااااا  مااااان الف،ااااا  املنتخبااااا  ساااااوا  

 1 الصح مملال  اقلي ي  أو اعاهوي  أو ال راتي  لق  أررل  من لايضها مبالغ مالي  لتملهيز القطاع 

 .النائب الثالث للرئيس ....................................................سعيد بكريم  

مليااو  ررهاام  .لاا ي خساااج  خااا  تصاار  الفااايض وخاصاا  املبلااغ الااقي حاا ر لل ملااا  الصااح  واملقاا ر   

اذا تا  س ست ر  وقتا رويال ي  و هر القارما  اق ار  أ  ياتم تحويلاه  ان رريال الرخصا  الاساتننايي    اا لارت 
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ي  تامليزاظيااا  تاطهاااال  لالساااتننا  املسااا و  تاااه للساااار  رجساااا  اململاااال  مااان رااار  العاااار  يااا  التحاااويالت الاساااتنناي

 1و ار  ال اخلي 

 .رئيس المجلس الجماعي ......................................... اسماعيل الحريري 

  ااا ا ااار السااار  الا ضااا  أوال أ ااارهم  لاا  تاا خالتام ياا  ارااار التحااويالت ال اا   اا  آظياا  يااتم ترممل  ااا ماان 

مليااو  تااي   322العاماال اوظحاان ياا  ارااار  التحااويالت خصصاانا أ ياا  ماان راار  السااي  الااري   وي  اار  لي ااا السااي  

التحاااويالت الاو ااا  وال ااا    شااات ل  لي اااا ألن اااا خسااات    الاساااتصاالي  ااماااا تخصاااو  ترمملااا  الفاااايض لاااإ   وماااور 

لرااظااب الصاح  ظظارا ملاا خسات  يه الظارو  اعحاليا  ويتعلاال  22.%ا  لام ظقال  21 % اريا   وخصصانا أ يا  مان 

ماااااا العلااااام ا  الفاااااايض  اعحقيقااااا  يصاااااب راي اااااا يااااا  خ مااااا  " 2. وليااااا  "تملايحااااا  ليااااارو   وروظاااااا املساااااتمل   ومااااار 

املاااااوارن وصاااااح  وأمااااان املاااااوارني  ا  لااااان أتحااااا    ااااان التحاااااويالت وسنتا ااااار الفاااااايض ظحااااان متفقاااااي   لااااا  آلياااااات 

 1النظال  تا تبارها مملا  صح  

  اململلااا   ااان رريااال ا ااا ار الصااافقات ت ي،ااا  الطااار  اعحضاااري  ساااو  ياااتم ا ااا اره تحضاااور الساااار  ا ضاااا

ولااال ترظاااامق   ااال اعا ا ااا  الاااقي ال ي اااان اعخاااروج  نااااه   اااا اظاااه يتضااا ن الطااار  و  ت ي،ااا  السااااحات اعخضاااارا  

 1 وو ق  ووحيا  تل  ل  ح ا

تال سب  القتنا  العتار املعلوماخ  له  الق  تالوقاي  ال   تا تبارها ألضل من العالج تم  ألظه ي خل ي   -

التحس   والتو ي  و   وسا  ي   شر اعح الت التحس سي    ا ساه   ي  اعحار الصح   ارار 

ولهقا لوسايل الا ال  و التحس   ال ي ان ا  يس  ا  بشنن ا رو  ا  ظ س    قلع مملهورات لريل 

 1يماعا ا ات املحلي  والسلطات ي  تو ي  املوارني  و قلع اململت ا امل    ي  اعح الت اليومي  والتعق

 1تال سب  ملحط  المخ أتفل ما السار  الا ضا    قا اعخصو  -

 1 تال سب  لعتار املاتب ال ي ان ألظه ي خل ي  ارار الع ل اليوم  -

تال سب  للصياظ  الا رؤ لآلليات الت  مت ا ألن ا أليات للنظال  ووسايل الا ت ا  ااذ  تل هقه الامور   -

لوقاي    ا اظه  ار نا ي  التو ي  وح   اذا تم خاايل لي يو لها  الق  تاعااظب الصح  ط تبارها من ا

وق مته لل وارني  وتم ت بي هم تاألخطار ال   ق  يعرهو  أظفسهم لها خاص  هقا الوبا  املنتشر ي  

 1العالم لق  ساه نا و ار نا  ي  ح ل  تحس سي  اذ  لالفايض هنا ي  ممل له خصص لرااظب الصح 

 :وها  ل  السار  الا ضا يالت سنتلتال سب  للتحو 

 1ررهم 0221222122هناأ بعض املوار اعخاص  تالتعقيم خصص لها  -

 1ررهم 0021222122اقتنا  مالب  الع ا   -

 1ررهم 3221222122: اقتنا  العتار الص ير لل اتب الصح   -

 1ررهم 0221222122: اقتنا  الوقور واملحروقات  -
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 1ررهم 1221222اقتنا  املوار ال قايي  ت بلغ ح ر    -

 1ررهم 4221222122  ا   رهيي  و مياومي  خصص لهم  -

 1ررهم 3221222122اقتنا  آلي  لرار خاص  تالتعقيم  -

 1ررهم 3221222122اقتنا  سيار  اسعا  ال   ظ  م   ا املستشف  اقلي     -

 لي اا يا  اراار مليو  تلها ي  ارار التص ي لهقا الفيرو  وساو  تاتم املصاارق   322اذ  ما يناهز أ ي  من 

 1التحويالت تم ارسالها للتن ير  لي ا ي  ارار ميزاظي  التسيير

اماااا تخصااااو   التملهيااااز وبرمملاااا  الفاااايض لالسااااي  املستشااااار مح اااا  احساااا  تحااااام اختصاصااااه ياااا  اململااااا  

 1املا   القي يشت ل ته لق  و ح لنا املراحل ال   ت ر مت ا هقه الع لي 

سااات    الاساااتصاالي  ت ااا  ترممل  اااا ألن اااا مااان الاماااور اساااتباقي  وق ناااا اذ  ترمملااا  الفاااايض لااااألمور ال ااا  خ

تاالحتيارااات الال ماا  وظت ناا  ماان   ساابحاظه وخعااا   ا  ظولاال ياا  هااقا املوهااوع وا  يرلااا  نااا هااقا الوبااا  والاابال  

لوقايا  ح ا  ال ظت ن  ا  ال يتفاقم الوها ويتطور ا   مرحل  املعاعا  وا  ظبق  ي  مرحل  التو يا  و التحسا   وا

يحصااال لااا ينا ماااا حصااال يااا  الااا يار وروبيااا  تايطالياااا واساااباظيا ولر ساااا والوالياااات املتحااا   الامريايااا  ماااا حصااال يااا  

العاالم تاملقارظاا  مااا تالرظااا لاانحن وم اعح اا  لاام ظصاال بعا  ا اا  ذلااع اعحاا  وهااقا رالااا لل ملهااورات املبقولاا  لرحاا  

ياا  ارااار اعحااار الصااح  تحاا  التولي ااات السااامي  لصاااحب "2.   ولياا"ماان اظتشااار وبااا  لياارو   وروظااا املسااتمل  

اعاالل  وب ساه   ل يا املوارني  تاظ  وقف  واح   ملكاا وحاوما  و اعبا م اا سااهم يا  الاتحام و ا   اظتشاار 

ررهام  ل اا ا  الفاايض ممل و اه تالكامال ال  3221222122الوبا  اوي  ظفا  الاراار خصاص اململلا  مبلاغ يقا ر   

 1ررهم وظت ن  من   العل  الق ير ا  يرلا  نا هقا البال  112221222122يتع ؤ 

 .مستشار جماعي ................................................. محمد احسان  

لعال ظتفهم موقفام السي  الري   واعا ا   رص ت ممل و   من الا ت ارات رب ا    1السال   ليام ممل را

ظه يملب وها ل يا ررهم ولان ما يملب استحضاره هو مسنلتي  لو ق ر وتفاقم الوبا  أل  3221222122

الاحت االت ألظه م ان ا  ظحتاج ا   موارر أ ثر من  هقا من له  ثاظي    ا يعلم اعا يا ا  موسم لصل 

 1يبت أ ي   هر أ توبر حيث لن تاو  امليزاظي  لاهز  آظ اأ( موسم ال رر)اعخريف 

من هقا الوبا  يملب  هل س بق  ظف  الوبا  ا  اظه سيصب  ليرو  آخر او ا ثر منه وهل س شفينا  

وها ل يا الاحت االت و الاحتيارات الال م    ملل  ح   وا  لم يان حاليا ي  حال  ا   الا ت ارات يملب أ  

مليو  وا  ظحتف   422تاحتياو و    ترممل  ا ي  هقه ال ور  ا   رور  الحق  ت عن  أ  ت رمق ي   02%ظ خر 

 1ا   ترممل  ا واذا ح ت العا  ت رمق ي  رور  الحق مليو  اذا ر   الضرور  الاستصاالي   022  

 1اق ر  ا  يبق  املبلغ تارخار وتبق  املسنل  اختيار وظت ن  من   ا  يرلا  نا الوبا  والبال 
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 .مستشارة جماعية .................................................... سعاد اريب  

الساااااي  الاااااري   أظاااااا أ تقااااا  ا  ل ساااااف ال لناااااا ال  ستحضااااار لساااااام  املوقاااااف وال لناااااا ظماااااحع يااااا  ةرليااااا  ال 

خسااات    الماااحع أظاااا أقاااو   تنظناااا  عااا ل وقتاااا ال أ لااام هااال الكااال يتاااابا بشاااكل متواصااال ومسااات ر ملاااا يقاااا تالااا و  

الا ااارؤ راااام تولرهاااا  لااا  امكاظياااات وال خساااتطيا أ  توقاااف اعاايحااا ا اذ  أظاااا أق ااار  أ  يااااو  استحضاااار لرا يااا  

يم ماان هااقه املبااالغ ال  هناااأ أ اايا  الال ماا  واستحضااار لتعقاال ولرحا اا  الااقي يقتناا   تنظنااا ظحتاااج ا اا  آخاار ساانت

ي ان ا  ت تظر وس تم ت ار ها ولان الكارث  العظ   هو ما سينخ  قبل ا  ظ خل مرحل  حرل  وهناا الاثيار تي ناا 

يعلام مااا اقصاا  ال ظريا  أ  يحصاال لاا ينا ماا حصاال ياا  الاا يار الاوروبيا  ال اا  خع اال  لا  ل ااا المااحايا تالشاااحنات 

تخاااق القااارارات اعحاسااا   يااا  الوقااا  الاااراهن قبااال ا  يتفااااقم الوهاااا وتحصااال الكارثااا  ولهاااقا ظحااان رورظاااا هناااا ا  ظ

بعاا ها  عااض  لاا  أياا ينااوظال  ألظنااا لاام ظتخااق القاارارات الساالي   لالوهااا يحااتم  لينااا واملوارناا  تحااتم  لينااا و مااا 

الحقاا ظفا  اليا     ع شه يحتم  لينا توليه املبالغ تطر  حاي   ي اننا ا  ظ لل الطرقاات ألظاه ي اان تا ار ها 

تال ساب  لل عا ات ال  املطلاو  مناا هاو معاعاا  الوهاا أ ثار م اا هاو  لياه ي  وقا  يحتااج مناا استحضاار اللقاا  

لل ار  هنااأ ا اايا  ال ظريا  التحا     ااا ح ا  ال ظخلاال الهلاا ولاان الوهااا  ا    لاا ا ال لناا لام ظصاال بعا  للوقاا  

 وره   ااوارن وال ي اان احاا  ت ااا يقااو  تااه ألظااه ماان الوالااب الااقي ساانق   ليااه الشااار الا  الكاال يملااب ا  يقااو  تاا

القيااا  تااه والاساات رار  لاا  هااقا املنااوا  وماان هااقا البااا  يملااب ا  ظتخاا  القاارار الصااايب والباا   ت ااا هااو مسااتصال 

ل  مساانل  مااوت أو حيااا  و ال يتعلاال الاماار تالوااح  أي ي ااان معاعاتااه أ تقاا  اظااه ماان تااا  نال  الوبااا  يقتاال لاملساا

أ  توله املبالغ ي  اتملاه واح  وهو اعااظب الصح  وظحن اليو  مان ألال ها   واحا  اماا ا  ظااو  معاه التعقل 

 1أو ه ه

 .رئيس المجلس الجماعي ......................................... اسماعيل الحريري 

ظحن ظتفل ول   هنااأ أي اخاتال  ل ياا تا خالت الساار  املستشاارين والناوا  تاظا  يا  اتملااه واحا  وهاو 

لاااالقرار "  2. وليااا  "و التصااا ي وبااا   اململهاااورات لرحااا  مااان اظتشاااار ليااارو  الوالاااب املطااارو  واملفااارو  أال وهااا

الااقي اتخقتااه و ار  ال اخلياا  ياا  ماان  الصااالحي  للسااي  رياا   اململلاا  اعا ااا   تحاا  ا اارا  السااي  العاماال ياا  

 1تحويل الا ت ارات تالفصو  سوا   ل  مستوؤ التسيير او التملهيز ألظنا ي  ةرو  ال خست    ال ررر

زاظيااا   شااات ل  لي اااا يااا   اااقها العااااري   اااا اظاااه ال ي اااان صااار  ل ياااا امليزاظيااا  يااا  اعااظاااب الصاااح  ألظاااه لاملي

ل   ت تيرا سلي ا ظحن ي  ظ رمق الا ت ارات   ن رريل و طر ي  التحاويالت  لا  حساب الرحظا  وماا خسات    

مااا    ليااه يا  الساااتل وسااتعور ا اا   الظارو  وح اا  اذا قاا ر وظاز  اظااه خ لبنااا  لاا  هاقه الكارثاا  لسااتبق  وماور  لاا 

ملياو  سانتيم  لا  مساتوؤ اقلايم  لهاقا املبلاغ لا   تاالهي  و ناا مان الساباقي   322ظصا  اا  ل اا اظناا خصصانا 

ي    لي  التعقيم ما العلم اظنا  نا راي ا ظقو    قه الع ليا  ماا ل ياا امل سساات الع وميا  تالاااو  واملرالال 

  اااا اظااااه  نااااا مااان السااااباقي  يااا  اتخاااااذ  الاااارا ات  ساااوا   لاااا  مساااتوؤ خشااااايل  عاناااا   العامااا  وتاااام اخبارظاااا تااااقلع

 1اليقظ   او  ل  مستوؤ ممل و   من الرا ات
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مليااو  ساانتيم تاطهااال   للتحااويالت الساااتق   و مااا خصااص ياا  اململااا  الصااح    ااا  322ظحاان لاا ينا مبلااغ  

  ترمملتااااه ياااا  الامااااور املتعلقاااا   تاعااظااااب الصااااح  لااااا  ياااا  تاااا خل السااااار  املستشااااارين   لاااا  ا  هااااقا الفااااايض ت اااا

املبا ااار اماااا ال يااار املبا اااار الاااقي يتعلااال تاململااااا  الاراري ل ااا  تااا ورها خع اااال يااا  اراااار الصاااااعح العاااا  ولهاااقا لاااانخن 

متفقاااااي   لااااا  هاااااقا الامااااار  و شاااااار ل ياااااا املسااااااه ي  يااااا  هاااااقا اعااظاااااب مااااان لااااام يشاااااار الناااااا  اليشاااااار   و  شاااااار 

ماااات م الارباااااا  وامل رهااااي  ول ياااااا الاراااار ال اااا  خشااااات ل ياااا  اململاااااا  الصااااح  و السااااالطات  تاعخصااااو  لنااااور اعخفاااااا 

املحليااا  واململت اااا املااا    وظحااان  سااااهم مااان الااال اعحياااا  ولااا   املاااوت ومااان مسااا وليتنا ووالبناااا الع ااال مااان الااال 

 1رح اح اي  البل  و سا    ا  يرلا  نا هقا البال  والوبا   ل  العالم وا  خعور املياه ا   مملا

 .مستشار جماعي ........................................... مصطفا المتوكل  

لقااا  اريااا  اج ااا   لااا  بعاااض الا ااايا  املساااال  الاو ااا  هاااو ا  موهاااوع الاساااتننا  يااا  تااا تير امليزاظيااا  وارر  مناااق 

حاااااو  الت ييااااارات املناخيااااا    هاااااقا  02.1املتعلااااال  ت ااااا ت ر مااااارا ل  00الف ااااار  الاساااااتع اري  والاساااااتقال  ا ااااا   اااااو  

ضرور  او ي  حاالت معين  يح رها املشارع واملشارع لياه مساتويات واملساتمل  حالياا هاو الاستننا  يران الي ا  ن  ال

وهااااقا يقتناااا   رااااابا الاسااااتصاا  وياااا   القاااا  رااااابا الاسااااتصاا  الااااقي ( 2. ولياااا  )وبااااا  لياااارو   روظااااا املسااااتمل  

 ت ااا  ظتحااا    ناااه حالياااا لااا   مياااز  ولاناااه يشاااكل خطاااور  وهناااا أتحااا    ااان امل سسااا  لحالااا  الاساااتننا  تبااا أ و ت

لاللااارا ات ال ااا  ا ت ااا ت ال ااا  أصاااب  ا ساااا   اااالزا امامهاااا ساااوا   لااا  مساااتوؤ الرا ات اااا او مسااااررها وح ااا  يااا  

ت تيرها م ا ر ا لالستننا  والرا   لتخصيص مضار لاال ت ار القي تي   أي ينا حاليا تانف  الانف  الاقي أ اار 

ت ااا ها الساااي  الاااري   ولااال قااارار الاساااتننا   الاااقي لاااه الساااي  الاااري   املتعلااال بشااال التحاااويالت املبا ااار  ال ااا  ا 

ساااا   او اقاال مااان ذلاااع حساااب  00سااتتم املصاااارق   لياااه ماان رااار  الساااي  العاماال وساااتاو  حياااز التنفيااق خاااال  

الالرا ات الضروري  لاال ت ار القي تي  أي ينا ي  لهو لاهز ولان هنااأ حالا  الاساتننا  ال ا  لرها  ا الظارو  

 و   ااااري لهاااو اساااتننا  ويملاااب أ  ظخصاااص لاااز  مااان هاااقا املبلاااغ لالحتيااااو وهاااقه اهاااال  الراهنااا   لااا  لالاااقي يبااا

مليااو  ررهاام الظااه ياا  حالاا  أي رااارئ ولاام  11.مليااو  ررهاام او  0مولهاا  للسااي  رياا   اململلاا   لاا  ا  يحااتف    

ي  سااا   و  ا لاام ي انااه ا  يبا اار  ناا  أي مسااتمل  اسااتصاا   ربعااا تحاا  ا اارا  الساا 03يااتم ترمملاا  خااال  

 1العامل ا  يبا ر الرصي  املتولر الاحتيار  وح   ي  حال  الفرج ي ان رص  املبلغ ي  ما هو مناسب

اماااا حالياااا سااااو  يااااو  قرارظااااا سااااملا اذا تاااام لي اااا يخااااص املحضااار لقاااا  ارلاااا  لاااا  التقريااار الااااقي تااام منحااااه 

صااص ا ت اااارا لطاااارئ وساااو  الفاااايض أخااا  اململلااا  بعااي  الا تباااار حالااا  اساااتننا  وخ للسااار  تااام ثاظياااا يااا  ترمملاا 

ياااو  لااارهن ا اااار  اململلااا  اعا اااا   تحااا  ا ااارا  الساااي  العامااال  يااا  تااا تيره يااا  رقيقااا  الصااافر  حاااي  يحااا   أي 

 1رارئ أي اظه متولر

يضاااا  ا ااا  يااا  امل سسااا  املتخااا   ماااا يااا  السااالطات يااا  تااا تير الاساااتننا  تخصااايص ا ت اااار مااااهو تاااي  ايااا ينا 

مايقتنااا   حالااا  الطاااوارئ رلاااا اعاهو يااا  واتخااااذ القااارار الفاااوري يااا  ر اااو  ملياااو  ررهااام ارا وهاااا  112121222121

مقاولي  واظتم اررؤ ت سطر  تنفي  الصفقات الع ومي  لهاقا ررحناا هاقا املوهاوع يا  هاقا الاتملااه الفار  هاو ا  
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هااقا الوبااا  هنااأ تحوياال اسااتننا   ال  املبلاغ مااولر لاا ينا ولام يااتم بعاا  تحويلااه حالياا وظت ناا  ماان   ا  يرلاا  نااا 

 1مليو  ررهم لالستننا  و ارا 0لهقا اق ر  تخصيص 

 .رئيس المجلس الجماعي ......................................... اسماعيل الحريري 

ا اااار ل ياااا الساااار   لااا  تااا خالت م وظحااان متفقاااي  ساااوا   لااا  مساااتوؤ ال رمملااا  لل شااااريا او  لااا  تحويااال 

ل ا  تبقاا  وماور    ااا الفصاو  ال  هناااأ اساتننا  يخااو  للساي  الااري   او  لا  تخصاايص  الا ت اار ولااان ظفضا

ياا  ارااار اعااظااب الصااح  مت ااا  1مليااو  ررهاام وت اا  ترمملاا   2لاارت   ااا العااار  لنف اار  ا  ممل ااوع الفااايض يبلااغ 

سيار  اسعا  مملهز   قلع ما يتعلل تالتملهيزات ورويا   ال ا  ت ا  ترممل  اا  اقلع  هنااأ أماور أخارؤ متعلقا  

ملياو  ررهام  0اظ  يلياات الا ارؤ اذا ت ا  اهاال  ا لستصاب  تاعااظب الصح  آليات النظال  محط  الماخ صاي

ت اا  ترممل  ااا ياا  القطاااع الصااح  لاام يتبقاا  سااوؤ اقتنااا  وراضاا     ااا أ  ال راساا  لهااا  القاا  تاملوهااوع ولهااقا ا  

  ظ رأ ومور   ا     ليه   ا الي انناا أ  ظ ا  تاعااظاب املتعلال تاال ت اار اعخاا  تالنفقاات الباريا   وظتفاا 

مليااو  ياا  اململااا  الصااح  وظت ناا  ماان   ا  يحاا  ماان اظتشااار هااقا الوبااا  قباال  322خياارا ماان   لاانحن خصصاانا 

الراااو  ا اا  العااالج وبرمملاا  حصاا  اهااالي  وا  تبقاا  الامااور ياا  مرحلاا  الوقاياا  لاااعحار الصااح  ساااهم ياا  الااتحام 

 1ي  هقه الظاهر  وذلع رالا لو   السا ن  واململت ا امل   

 :التصويت عملية

ملا  الفاايض ال راسا  واملصاارق   لا  مشاروع ترمت  ر  الساي  الاري   مقارر النقطا  املتعلقا  بع  ذلع

 1أ ضا  اململل  اعحاهرينالسار  للتصوي  لت   املصارق   ليه تإل اع  02.2اعحقيق  ترسم سن  
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 اململل  اعا ا   مقرر 

 0202/..   ر

 وع برمجة الفائض الحقيقي الدراسة والمصادقة علا مشر

 02.2برسم سنة 

وخاال  اعالسا  العلنيا   ا  0202الاساتننايي  ماار   اململل  اعا ا   مل ين  تاروراظ  اململت ا تالا ور   ا 

 .0202مار   .4املنعق   تتاري  الفري   

  للنقطااا  املتعلااال تاعا ا ااااتا وبعااا  رراسااا  اململلااا  4..-3.رقااام  وتطبيقاااا ملقتضااايات القااااظو  التنظي ااا 

وبعا  الراااو  ا ا    لياا  02.21تال راسا  واملصااارق   لا  مشاروع ترمملاا  الفاايض اعحقيقا  ترساام سان   املتعلقا 

 :  لي  التصوي   ل  ما يل  أسفرتالتصوي  العلن ا حيث 

  ضوا 2.:1111111111111111111111111111111111111اعحاهرين و ضا   ر . 

  1صوتا 2. 111111111:111111111111111111111111111:املع ر  ت ا وصوات  ر 

  ضوا وهم السار  2. 11111111111111111111111111111111111 ::املوالقياااان و ضا   ر : 

 مصطفى المتوكل حميد جعفر الزهراء رحمون إسماعيل الحريري

 محمد جبري مصطفى الشاطر محمد امهرسي حسن بوعلوشي

 محمد احسان فقيرابراهيم ال فنانرشيد  سعيد بكريم
 سعاد اريب عبد الرحيم كشول رشيد اربيب الزهراء دنبي

  لال الفضة التيجاني نجيب األمين اسماء الناصفي

  1ال أح :      الرالضي  و ضا   ر 

  1ال أح :     امل تنعي   ن التصوي  و ضا   ر 

 :يقرر ما يلي

 املتعلقااااا   لااااا  مقااااارر النقطااااا  اعحاهااااارين ضاااااايه أتإل ااااااع  صاااااار  اململلااااا  اعا اااااا   مل ينااااا  تاروراظااااا  

 :  ايل  02.2تال راس  واملصارق   ل  ترممل  الفايض اعحقيق  ترسم سن  
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 السطر /projet ال رظامق الفصل البا 
 املشروع

التكلف  

 Chap. Art. prog action ligne التق يري 

10 10 10 20 11 
 اقتنا  الاليات للنظال 

(لرار + ل  الي  النظا)  
1 400 000,00 

 000,00 300 الصياظ  الا رؤ لآلليات 21 20 10 10 10

 000,00 50 اقتنا  العتار التقن  13 20 10 10 10

10 10 10 20 14 
اقتنا  العتار املعلوماخ  

 وال رممليات
200 000,00 

 000,00 400 ت ي،  الطر   31 10 20 20 30

 000,00 300 ال راسات التقني  12 2. 10 10 30

30 20 20 40 22 
ت ي،  محطات المخ 

 واملمخات
500 000,00 

 000,00 900 تنا   الطر   11 10 20 20 30

 771,90 345 اقتنا  وراض   11 10 10 10 10

 000,00 700 اقتنا  سيار  اسعا  11 20 30 30 20

 771,90 095 5 الا ااااملا اوع

 
 

 توقيا تاتب اململل                      توقيا ري   اململل                
 

 ر ي  لنا                     اس ا يل اعحريري   
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 .مشروع التحويالت في بعض فصول الميزانيةالدراسة والمصادقة علا  :النقطة الثالثة

 

ل زامت اا ظظارا    هاقه النقطا ال ااسا تم الساار  و ضاا  أظاه ي  مسا  ل هاقه النقطا  أحااو الساي  الاري   

  "21. ولي  "ما الظرلي  الراهن  وال   يعرلها العالم  كل و   لايح   وروظا 

 :عملية التصويت

مشاروع ال راسا  واملصاارق   لا  تالنقطا  املتعلقا  ال اا   ر  السي  الري   مقرر    وي  ايا  أي ت خل

 1 السار  أ ضا  اململل  اعحاهرينل اع إتاملصارق  لت    للتصوي  التحويالت ي  بعض لصو  امليزاظي 
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 مقرر اململل  اعا ا  

 0/0202.  ر 
 .مشروع التحويالت في بعض فصول الميزانيةالدراسة والمصادقة علا 

 وخااال  اعالساا  ا  0202الاسااتننايي  مااار   اململلاا  اعا ااا   مل يناا  تاروراظاا  اململت ااا تالاا ور   ا 

 .0202مار   .4املنعق   تتاري  الفري   العلني  

املتعلل تاعا ا اتا وبع  رراس  اململل  للنقط    4..-3.رقم  وتطبيقا ملقتضيات القاظو  التنظي  

وبع  الراو  ا     لي  1مشروع التحويالت ي  بعض لصو  امليزاظي ال راس  واملصارق   ل  ت املتعلق 

 : لي  التصوي   ل  ما يل   أسفرتالتصوي  العلن ا حيث 

  ضوا 2.:1111111111111111111111111111111111111اعحاهرين و ضا   ر . 

  1صوتا 2. 111111111111111111111111111111111111::املع ر  ت ا وصوات  ر 

  ضوا وهم السار  2. 11111111111111111111111111111111111 ::املوالقياااان و ضا   ر : 

 مصطفى المتوكل حميد جعفر الزهراء رحمون لحريريإسماعيل ا

 محمد جبري مصطفى الشاطر محمد امهرسي حسن بوعلوشي
 محمد احسان ابراهيم الفقير فنانرشيد  سعيد بكريم

 سعاد اريب عبد الرحيم كشول رشيد اربيب الزهراء دنبي
  لال الفضة التيجاني نجيب األمين اسماء الناصفي

 

  1ال أح : الضي الر  و ضا   ر 

  1ال أح :  امل تنعي   ن التصوي  و ضا   ر 

 :يقرر ما يلي

مقاااارر النقطاااا   ال ااااا   لاااا  اعحاهاااارين ضااااايه تإل اااااع  أصااااار  اململلاااا  اعا ااااا   مل يناااا  تاروراظاااا  

 1التحويالت ي  بعض لصو  امليزاظي  ال راس  واملصارق   ل  املتعلق  ت

 

 توقيا تاتب اململل                 توقيا ري   اململل                 

 ر ي  لنا               اس ا يل اعحريري  
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،  تشبببببببوال  بببببببا مببببببب    ب ببببببب     ئ  بببببببا  0202 ئيم مبببببببا  الاسبببببببغ نابمناسبببببببام أشغغبببببببا    ببببببب ا  أ ببببببب     

 لمجلبببببم أي مببببببارو ا  نبببببم عا  فأ ببببببا،  عبببببا م ضببببببل   لببببب  ،   يابببببببم ضبببببل  ا ببببببم  ض بببببا  أاجلببببببم أي مببببببارو 

 مبببببب ع ا   ضبببببب أا أي ماضببببببم  سببببببامنم أا  نببببببم صعقبببببب   والبببببب  مقببببببام   أ  بببببباالو بببببببا  ب عبببببب   مشبببببباضو أ بببببب    

 ق  نببببا   أئ بببب   لبببب  اا ضببببل أ  ابببب   أ   أبيببببم  سببببياف   إلاشببببال  أ   ببببا ، م ببببوا ا ضببببل عجنبببب  ا أ بببب أئ    

 .أامل م أا وايم أ شوي م

مما ن وب  ا م    ضل عجنب  ا   اازييننبا  ا ابوأك بمبؤ م ب   يم أ جابيبم دبو أ غب أب   الاابوأ أ  

 الاا  أزيببببم أ  بببب  عق ف حةببببا اما ءببببم ع وبببب    اببببا       ببببا  أ  قا ببببم منبببب ، سببببائل ا   أا  ء   بببب   ببببام   

 . يء ظ باف ا مل زذأ أ  اا   مل غ  ه مل أ شو    الاسقا 

ا        ا م    بما ا ظ بب  أ بذمو أيي بي ،    قبو ضيبن   بب الو ضملب م  أاءاب ب مب    

أيي ببببل،   بببب   ز مبببب  يشببببقيق   أ  بببب ي  أابببب ال    ببببي   ااببببا و  سببببوع   أ  ل يببببم أ شببببوي م   بببب ا   

 .أ  دو، و   ن   أا ال   ن   أ ن   

 .أ  ا  ضل  أاقا  أ  االو با    امغ  ت اال   او اع   

 0202مارس  13: حرر بتارودانت  في                                                                        
 

 ش    ألاضغاب أ شوي م

  ئ م أاجلم أي مارو  غا  فأ ا

 وسماضيؤ أييويو  
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