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  االصزثىبئيخدورح 

 فريذح: جهضخ خجهضخ عهىي

 حمضر مداوالت اجمللس اجلماعي ملدينة تارودانت

   االستثنائية طار دورتهإيف  

 9107 يوليوز 71املنعقدة بتاريخ  الفريدةاجللسة 

يوقيااو مم20هااـم م341.لنمـااـيتام02خمـااـيقصاال يمبتلييم1.11.1.تطبيقاالمقتقتااايلظميق اياايميققاايي مي اا م

قت ينةمتليو ينظمفيمإطليمميقتجلسميقجتلعييقتتعلقمبلقجتلعلظ،ميجتتعمم41.3..بتنفيذميققلنونميقتن يتيمي  مم(02.1

بقلعاةمممصابلحل،م(22:.. ميقحل ياةمعقايةمعلا ميقسالعةم،مم02.9ميوقيو م0.ميبعل يأليو ميقتنعق ةمميالستثنلئيةيق ويةم

أحتا ميئيسميقتجلاسموبحااويميقساي مقامتحتا ميتالاميقنلئاألميألو ةمتليو ينظمتحظميئلسةميقسي مـيالجتتلعلظمبجتلع
مويقسل ةمأعال ميقتجلسميقجتلعيم:بتليو ينظممميألوق يقتلحقةميإل يييةمميئيسميقنحيليم لئ 

  53.................................: العـــــدد القانونً الذي ٌتكون منه المجلس 

 53.................................:  م عـــــدد األعضاء المزاولٌـن مهامهـ 

 19 .................................:  الحــــــــاضــرٌـــــن  عــــدد األعضاء 

 : وهم السادة

 الصفة اسم العضو الصفة العضواسم 

 مستشار جماعً عبد الرحٌم كشول النائب األول للرئٌس محمد رماش

 مستشار جماعً نجٌب األمٌن النائب الثانً للرئٌس حسن بوعلوشً

  مستشار جماعً حمٌد جعفر النائب الثالث للرئٌس سعٌد بكرٌم

 مستشار جماعً نجٌب بندار النائبة الرابعة للرئٌس الزهراء دنبً

 مستشار جماعً عمر فوزي النائبة  السادسة للرئٌس الزهراء رحمون

 مستشار جماعً إبراهٌم  الفقٌر النائب السابع للرئٌس محمد امهرسً

 مستشار جماعً عبد الحفٌظ اٌت الرامً كاتب المجلس الجماعً رشٌد فنان

 ةجماعٌ ةمستشار لال الفضة التجانً نائب كاتب المجلس رشٌد اربٌب

 مستشار جماعً به المعتصممحمد  مستشار جماعً مصطفى الشاطر

 مستشار جماعً عبد القادر هرماس

 

 .واعض 61...............................................:معدد األعضاء المتغٌبٌن بعذر

 

 

 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 جهة سوس ماسة
 إقلٌم تارودانت

 باشوٌة تارودانت
 تارودانت جماعة
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 وهم السادة :

 

 

 

 

 ال احد................................................:معدد األعضاء المتغٌبٌن بدون عذر -

 مكما حضر أشغال هذه الجلسة وبصفة استشارٌة كل من السادة: 
 المصالح الجماعٌة مدٌر  ............................................................. نور الدٌن الورغً -
 عن مدٌرٌة المصالح الجماعٌة ................................................ معصمانمعبد المجٌد -
 .والرٌاضٌةالشؤون االجتماعٌة والثقافٌة عن  .................................................. منعم المنانـًمعبد ال -
 .عن قسم التعمٌر ............................................................. بوجمعة الهمام -
 .عن قسم التعمٌر ................................................................ ممإٌكوت ابوٌه -
 .الممتلكاتعن  .......................................................... عبد هللا الحمري -
 .الشرطة االدارٌةعن  .............................................. عبد اللطٌف الصالحً -
 .المٌزانٌة والحسابات والصفقاتعن  ....................................................... بوجمعة المروانً -

م ميقسي  ميفتتحم متنمتوفيميقنصلألميققلنونيمقلت يو م، م ميقتأك  يئيسمأقغل منلئألميقوبع 
ويحألمبلقسي معب ميقيحي مم، يق ويةمتيحبلمبلقسل ةميألعال مومبلقحاويمقلكييمقا متلبيةميق عوة

طلألممكتلم02.9يونيوم01بتلييخمم20كقو ميقذيميقتحقمبلقتجلسمبنل معل ميققيييميقبلقويمي  م

م مأخظميقسي  معل مأيويحمك متن: متيحتل ميقفلتحة منلئألمتنميقحاويميقو و مققيي ة مبكيي  سعي 
،مويق ميقسي مبوبكيميقييتيمتو  متصطف ميقتتوك متستقليمجتلعي يئيسميقتجلسم،صايميقسي 

ميقحايية مقلوكلقة ميقسلبق ميقت يي ميقحايكي ميقحسين مويقسي  مم،بلقجتلعة مذقك عيضميقسي مبع 
 :ميق ويةمكتلميليمأعتل طمج و ميقيئيسمنق

  ماعةعقاعة  االجتماعات   جبصباحا ( 00:77) احلادية عشرةعلى الساعة  9107 يوليوز 17 اءبرع : األالفريدة اجللسة 

 تابرودانت.

ة املفادقة على  .1 ة للتقييم الخاؿ باقتىاء عقااس ماً ضسك الجماىت ليعاٍى الثمً املدذد مً وشف اللجىة إلاداٍس

 ولعية تجضئة التمامً بعىاح املذًىة.

 :الذساظة واملفادقة على .2

  مىقع إلخذاث مدىة التففية. .ض

 إلخذاث مدىة التففية. يةضسلبقعة اقتىاء  .ب

 مؽشوت اتفاقية ؼشالة بين جماعة تاسوداهت وجمعية ابني للتىخذ.الذساظة واملفادقة على  .3

 الصفة اسم العضو الصفة اسم العضو

 مستشار جماعً عبد الحق ٌسري المجلس رئٌس اسماعٌل الحرٌري

 مستشار جماعً الطاهر مودفار النائبة الخامسة لرئٌس المجلس اسماء الناصفً

 مستشارة جماعٌة سعاد ارٌب مستشار جماعــً الحبٌب اشهبون

 ةجماعٌ ةمستشار زٌنب الخٌاطً مستشارة جماعٌة. عائشة الزٌناتً

 مستشار جماعً لمٌنمحمد  مستشار جماعً عمر سمح هللا

 مستشار جماعً محمد احسان مستشار جماعً مصطفى المتوكل

 مستشار جماعً نور الدٌن صادق مستشار جماعً محمد جبري

 مستشار جماعً جمال بوراس مستشار جماعً عبد المجٌد الدماغ
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تعااااذًق املقاااااشس القاباااااري بىلااااع بقعاااااة ضسلاااااية سلاااااً إلاؼاااااس  لاىااااااء وخاااااذ   هتاجيااااة للمىتىجاااااا  املدلياااااة لفائاااااذ   .4

 تعاوهيتي ألاخى  والضلىس.

علااااى اتااااة اتفاقيااااة ؼااااشالة بااااين جماعااااة تاسوداهاااات وجمعيااااة تىاظاااات للتىميااااة والتمااااامً  الذساظااااة واملفااااادقة .5

 لتذبير خاالة الىقق املذسسري املقتىا  في  واس بشهامج مداسبة إلاقفاء الاجتماعي بالىظي الحمشي.

ذاه .6 يااة الذساظااة واملفااادقة علااى مؽااشوت اتفاقيااة ؼااشالة مااً ضجااق تااذبير وتعاايير خاالااة الىقااق املذسسااري ب ااي الٍض

 تيىصي للتىمية و التمامً.بين جماعة تاسوداهت وجمعية ظيذي داوود 

 .الذساظة واملفادقة على تعذًق وتديياً لىاػ التدمال  الخاؿ بتذبير مشاق هقق ألامىا  بمذًىة تاسوداهت .7

 الذساظة واملفادقة على تعذًق وتديياً لىااػ الاتدمال  الخااؿ بتاذبير مشااق هقاق املشبارح والجشساى واليعااء .8

 .الحىامق بمذًىة تاسوداهت

ااق بىاااء و ة ينااة ميؽااد  اىيااة داخااق ض الجماااعي اولااق قااشك مااً ـااىذو  التج يااالذساظااة و املفااادقة علااى  .9 لتمٍى

 تشاب جماعة تاسوداهت.

ال  في بعن افىى امليزاهيةالذساظة واملفادقة على  .10 .مؽشوت التدٍى
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 :ىـالنكطة األول

احملدد من طرف اللحنة اإلدارية للتكييه اخلاص الثنن املضادقة على 

باقتناء عكار من أرض اجلنوع لتصوية وضعية جتسئة التطامن بصطاح 

 .املدينة

 النائب االول لمرئيس.  ................................................................................ محمد رماش 
نستتنفنه هتتلج سة  ستتأ   تتط  مث نططتتأ مصندطتتأ دىةملتتى اأ  د تتن سةتتامح سةماتت   متتح طتتصه سة  نتتأ س  سص تتأ ةنط تت ج       

 سةخىص دىاننىء دطىص مح  سصض سة ممع ةنسم أ مضع أ ن زئأ سةنضىمح دسطىح سةم  نأ . 
سةستت   مماتتث سةستت طأ سةما  تتأ سةستتى ل ستدضتتىء سةمسنشتتىص ح مسةمسنشتتىصسل دىةنستتدأ ةةتتلج سةنططتتأ سةمصندطتتأ دن زئتتأ       

طم  تأ مسةمتصندط دىةعطتىص د متى سح هتلج نعمتث د تن اتث س شتكىث سةتلع ظتث دىةطتى ةمت ل   إننىسةنضىمح كمى نىدعنى منل م ل 
ةكح س شكىث سةمطصمح هم سنه  ، سةعمصسح شصكأ ده لدطعأ مهط نم   دسطىح سةم  نأ مسةمشصمع نك ف 033سةن زئأ  نضج 

 ندتت ح  حدنتت  سستتنخصسر سةصستتمج سةعطىص تتأ ةةتتلج ستصسضتتط خىلتتأ سةمنع تتة دىةصستتمج سةفص  تتأ دتتح طص تتة سةماى ظتتأ سةعطىص تتأ 
 ح سةصستتج سةعطتتىصع سةتتلع هتتم  تتط اتتمزل هتتلج سةن زئتتأ مدتت ح دطعتتأ سم مستتىاأ  سخ تتأ  تتط ستمتت ت سم  صسضتتط هنتتىت نتت سخث دتت

منتص    مكتح سح  تنج  سستنخصسر سةصستج  743سة ممع مسدة  ح نمل منىاشأ هتلس سةممضتمع متح ادتث مةكتح هنتىت مستىاأ 
 ست أ مد نتأ د تن هتلس س منت س   مةكتح د تن إةن ا ح نسم أ سةم ت دكىم ه  ح هنىت ا ث دطعأ د ن مسنمى سةطص ة سةصئ

 سمنىص د ن مسنمى سةعصض.  030منص د ن مسنمى سةطمث مكلةت  053هلس س من س  هنىت مى  طىصب 
ص سةمعنمت ل منص  دت  متح نستم نةى م تة سةمستىط 743دعنىهى مدىةنىةط  ىةمسىاأ سةمنع طأ ب ن ةىنه سةمصساث ك نى نعص ةى من

ص منتتج ستت كةى  سصح ملتت نى إةتتن مستتنمى خىلتتأ  صسضتتط سة متتمع  دتت  متتح مستتىط ةعم  تتأ ساننتتىءدىةنستتدأ  تتط هتتلس سة ىنتتب، 
 صهمتى إلح ناتح سة تمج ستمه  53نا    سةامح ة منص منتج دطت  س نمتىع سة  نتأ س  سص تأ سةمخنلتأ ة نط ت ج مات   سةتامح  تط 
سةتلع دطت  س نمىدتته  00/35/9309نلتى ة د تن سةتامح سةمات   متح طتصه سة  نتأ  س ا  م تتأ مهتم ماضتص سةمت ص   تط  

نىئتب منت مب م  دمطص دىشم أ م  نأ نىصم سنل مداضمص سةس طأ سةما  أ ماسج سةنعم ص مسةد ئتأ دىةعمىةتأ مسةمكىةتأ سةاضتص أ
 متت ت سة مةتتأ م نىئتتب مماتتث ادىضتتأ إ سصل سةضتتصسئب دنىصم سنتتل ممماتتث استتج سةشتت مح سةطصم تتأ دىةعمىةتتأ هتتلج سة  نتتأ إضتتى أ 

كمتتى سشتتص ل إة تته إلح  تتط هتت ج سةنططتتأ  تتنج نتت سمث ، نتتىةط نتتج نا  تت  سةمستتىاأ م سةمد تت  ىةةنصسد تتأ  دإةتتن مماتتث سة مىدتتأ س
 مسةمنىاشأ ة نلم ل د ن سةامح سةلع ا  نه سة  نأ.

 

م:معملية التصويت

يقااثتنمقتصاال  ةمعلاا مبليقتتعلقااةمغييي أ  ت حييذرم اييشد رنييييذ سسيييق رناهيييت ي ييشس رنُ  ييت فيي   ٔ

يإل يييةمقلتقيي ميقخلصمبل تنل معقليمتنمأيضميقجتوعمقتساويةموااعيةمتج ئاةميقتح  متنمطي ميقلجنةم

 نهخصٕيج فخًج رنًص دقت بإجً ع رني دة  اض ء رنًاهق رنح ضشيٍ. يقتالتنمبسطلحميقت ينة
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 مكرر اجمللض اجلناعي
 8029/ 82 عدد

املضادقة على الثنن احملدد من طرف اللحنة اإلدارية للتكييه اخلاص 

عكار من أرض اجلنوع لتصوية وضعية جتسئة التطامن بصطاح  باقتناء

 .املدينة

ميقفيي ةيالستثنلئية،موخال ميقجلسةميقعلنيةممةإطليميق ويإنميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمفيم

م.02.9ميوقيو م0.يقتنعق ةمبتلييخم

م مي   ميقتن يتي ميققلنون مقتقتايلظ ميقتجلسمم41.3..وتطبيقل م ييسة م،وبع  مبلقجتلعلظ يقتتعلق

يقثتنميقتح  متنمطي ميقلجنةميإل يييةمقلتقيي ميقخلصمبل تنل معقليمتنمقتصل  ةمعل مبلقلنقطةميقتتعلقةم
ميقت ينة مبسطلح ميقتالتن متج ئة مواعية مقتسوية ميقمأيضميقجتوع مإق معتلية ميقلجو  موبع  تصويظم،

 يقعلنيمحيثمأسفيظمعتليةميقتصويظمعل متلميليم:
 ٌعضوا. 63..........................................ن :ـــعدد األعضاء الحاضر 

 : صوتا. 63..........................................عدد األصوات المعبر عنها 

 ٌعضوا 63 ..........................................ن :ــــعدد األعضاء الموافق. 

 :وهم السادة

 نجٌب األمٌن محمد رماش

 عبد الرحٌم كشول حسن بوعلوشً

 نجٌب بندار سعٌد بكرٌم

 عمر فوزي الزهراء دنبً

 إبراهٌم الفقٌر الزهراء رحمون

 عبد الحفٌظ اٌت الرامً رشٌد فنان

 به محمد المعتصم رشٌد اربٌب

 مصطفى الشاطر

  ال احد...........................................:عدد األعضاء الرافضٌن. 

  ال احد....................:عدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت. 
م

 ليــرر ما يــيق
قتصال  ةمبلتقاييميقنقطاةميقتتعلقاةمصل قميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمبإجتالعمأعاالئاميقحلاايينمعلا م

قتساويةموااعيةمتج ئاةممميقتح  متنمطي ميقلجنةميإل يييةمقلتقيي ميقخلصمبل تنال معقاليمتانمأيضميقجتاوعيقثتنمعل م

معلاا مأساالسمتبلاا متتاايمتيبااعم032تساالحتامم4.103/49وهاايمجاا  متاانميقيساا ميقعقاالييمميقتااالتنمبسااطلحميقت ينااة

  يه .م000.00 37)سبعة وثالثٌن ألف )مويقتبل ميالجتلقيمتح  مفيمقلتتيميقويح  يهتلمم(35خمسون )

 

 توقيع كاتب اجمللس                                                     رئيس اجمللسنائب توقيع       

 رشيد فنان                             حممد رماش            
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 :ةنيالنكطة الثا

 الدراشة واملضادقة على:
 موقع إلحداث حمطة التضفية.أ. 

 اقتناء بكعة أرضية إلحداث حمطة التضفية.ب. 

 .انىبئت االول نهرئيش  .......................................................................................... محمد رماش 
ن تتتتأ سةمصندطتتتتأ دماطتتتتأ سةنلتتتتف أ كمتتتتى نع متتتتمح سح هتتتتلج سةنططتتتتأ ةةتتتتى صسهنن ةتتتتى مخىلتتتتأ ضتتتتمح دىةنستتتتدأ ة نططتتتتأ سةاى      

 طتتتصج مممظف تتته اتتتىج سةم  تتت  متتتح ختتت ث ،  طتتت  س هنمىمتتتىل ستمةتتتن ة م  تتت  سة متتتىدط مسةممضتتتمدأ  تتتط دصنتتتىم  دم تتته 
خىلتأ كمتى نتص    سئمتى  ح م  نتأ ن مح دتىح ة ماطتأ  هم تأ دمتى كتىح ،  ممسنشىص ه دمدى صسل د   ل  ط هلس سة ىنب تننى

اتت ح نسناضتتص مضتتع أ سةلتتصه سةلتتاط  سختتث م  نتتأ نىصم سنتتل  ىةمدتتى صسل م نىصم سنتتل نفنطتت  ةةىنتته سةماطتتأ ستسىستت أ 
  نج ه ك نةتتى متتح طتتصه سةم  تت  سة متتىدطنتتم ممدتتأ  ا تتىء  كد تتصل كمتتى زسن تتأ ننختتل مسةتتصدط سةفتتص ع ممتتى ننط دتته متتح مسةنتتط 

إةن د ل  ا ىء  خصى نفنط  إةن سةلصه سةلاط ممى  نط ب م زسن أ كد صل   س  ةكح مسفةأ سةنلف أ كمتى نع تج  دى ضى أ
نعمتتث د تتن معىة تتأ سصح نص تت   ح م منكىة فةتتى سةدىهظتتأ دىةنستتدأ ة ماطتتأ سةضتت   نفتت  ستمتتص م عتتى سنتته كتتىح هنتتىت خ تتث 

    ص أ ةةلس سةم ه.
سةن صدأ ستمةن  مح خ ث سةداث دح سةمكىح سةلع سمه  خلص ةةلس سةمشصمع مامنى دىةنندع سةن سخص ماطأ  ن تىز 
سةمشصمع ةكح ةألسه نج ص ضه مح طصه إا ى سة مىدىل سةم ىمصل صغج سةز ىصسل سةم  سن أ سةن د ل  مىكح م ىمصل منةى 

د م ل دىة أ مدممسلفىل مسمه  نج سن ىزهى  هم أ هلج سةنلف أ  م ادننى ةكث س خمل سةمعن  ح غ ص لةت نزن ل إةن أم  ن
 دتتى صل  ،نستتدب  تتط  ع ضتتصص ةكتتح  تتط  ختتص سةمطتتىه نتتج ص تتض سةماطتتأ  تتط سةمكتتىح سةتتلع نتتج سانصساتته د م تتأ انتتن  

ا  ج نىصم سنل مشتكمصس د تن إ  تى  ماطتأ دى شصسه مح سةس   دىمث س حسة مىدأ مح      مكىمث سطصهى مكىمث سةمن خ  
هكنىص د ن  سى  سح سةم ت  عم  سةن سة متمع أ صسضتط  53 مسىاأ مط صل بدىةالح دسخص  خصى مهنى نج نا    مكىح 

متتصندط  دىةمضتتخأ سةمنمس تت ل داتتط سم   دنمنتتأ   نتتهمةتتج  نمس تت  دمماتتع سستتنصسن  ط م سةستت ة أ اتت  مىع دىدندتتىصج م تتت مافتتظ 
مةةتلج س دندتىصسل نتج سخن تىص هتلس سةمكتىح ... دى ضى أ سنته  ستن ث متح طتصه دعتض سةف ات ح خىلتأ  تط إننتىر سةطلتب

ص م مس  سةتتمسدص مهىنتته سةم  تتىح انتتن  تتط  لتتث ممكمنتته  ستتن  ب ةمعتتى  ص د م تتأ  ا طتتأ م ح سةمماتتع  نمس تت  دتت ح مس  سةاتت
 .ك ةى  ط مس  سةمسدص انن سح سةم ك أ داكج سنةى نعم  ة  ممع   سةخمسص سمه نكمح م سصل سةشنىء نلب

سنعطتت ل سة  نتتأ   كتتلةت   متتى  ختتص سةنلتتف أ سةنتتط ستتنطمج دىن ىزهتتى ستتمه نتتنج د تتم ل دىة تتأ س ح دنتتىء د تتن هتتلس سة ىنتتب
اتتمث ممضتتمع ساننتتىء مماتتع اطعتتأ  07/35/9309س ا  م تتأ مدنتتىء د تتن مصسستت ل سةستت   دىمتتث سا تت ج نىصم سنتتل دنتتىص   

 صضتتت أ  تتتط إطتتتىص س ستتتنفى ل متتتح دصنتتتىم  سةتتتمطنط ة نطة تتتص سةستتتىئث مد تتتن ساتتتص هتتتلس نتتتج س نمتتتىع سة  نتتتأ س ا  م تتتأ  تتتمج 
ع سةملتتىةا سةمعن تتأ مستتدة سح دطتت  ةطتتىء دمطتتص دىشتتم أ نىصم سنتتل دمطتتص دىشتتم أ نىصم سنتتل مداضتتمص  م تت 90/35/9309

مداضتمص مكنتب سة صسستىل م م تتع   مةتج  كنمتتث سةاضتمص، م دطت  س نمتىع  اتتىنط  04/35/9309ةمكنتب سة صسستىل  تمج 
سةملتتىةا سةخىص  تتأ سةمعن تتأ ةنتتلك ص دىةاضتتمص سةم  تت  سة متتىدط نتتج سةستت طأ سةما  تتأ مماتتث سةعمىةتتأ دنىصم سنتتل سةمكنتتب 

سةطصم تأ دىةعمىةتأ  ل استج سةشت محةمطنط ة كةصدىء مسةمىء سةلىةا ة شصب سةم  ص أ س ا  م أ ة م ىج مسة ىدىل ةم  نأ نىصم سنس
سةتمطنط ة متىء سةلتىةا ة شتصب سم   نى متأ  مس ىستأ سةم  نتأ سةمكنتب ةنىصم سنل من مد تأ سةلتاأ دنىصم سنتل مت  ص سةستكنن

مكىةأ سةاضص أ دنىصم سنل سةمكنب سة ةمع ة سنامىص سةف اتط نتج مكىةتأ سةاتمض سةم  ص أ سة ةم أ ة د ئأ ةسم  مىسأ سة
 سةمىئط.
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كث هىنه سةملىةا اضصل مح س ث سةمنىاشأ مسةن سمث  ط هلس سةممضمع مسةملى اأ د ن سسى  سةمصمص ة مصسادث 
 سةمطد أ ننف ل سةمشصمع. 

ء دطعأ  صض أ سمه ننج منىاشةج  ط سح مسا  نج  لمل ة  نى مماع ةماطأ سةنلف أ كنططأ  مةن نج نططأ سةاىن أ ساننى
 ةكث مسا ل د ن ا ل.  

 مستشار جماعي. .................................................................................. بو محمد معتصم
 سةس ج د  كج، دسج سهلل سةصامح سةصا ج. 

سح ننكصص نف  سة  طأ سةنط سصنكدل منل دةتم  مسةخىلتأ   ط سةاط طأ سةس   سةصئ   سشف ل غ   ط  ط سةمماع  ننى  نص  
ج مسةتلع   ختل دىة تىل سةنتط نك ته مدتىة  مةمتأ متح م زسن تأ سة مىدتأ مدىةطىاتأ  مم تى  ى دىةمماع سةاىةط مسةخىص دىةمىء سةعت

 ستنة كةى مدىةنىةط  ىةممسطح هم مح    ع سةامح، كمتى نع متمح سح سةمكنتب سةختىص دىةمتىء ةتح  ستىما  تط سةنفطتىل سةنتط  
 ةكط  طمج  دىسنص ىدةى مح خ ث امح نك فأ سةنكص ص. 

 ك مأ سةنلف أ كىنل مدةمتأ مهتط اط طتأ سننتى نسندشتص خ تصس  تط نلتف أ سةمتىء سةشتصمب ممتح دت ح س ستدىب سةنتط  ع ننتط 
 ساضص ةةلج سة مصل هم سةمىء سةلع نعىنط منه م  نأ نىصم سنل دلفأ دىمأ ا أ سةمىء سةلىةا ة شصب 

سةلتتىةا ة شتتصب منعتت ج خىلتتأ  تتط سةمنططتتأ سةشتتمىة أ سةشتتصا أ داتتط سةماى طتتأ ا تتث سح هنتتىت  تتط دعتتض س ماتتىل سةمتتىء 
 .سة ىنبهلس  د ن ة عم مس مكصئىسأ  مصنى هم ند    سةمس مة ح مك مىدأ كم     سةسكىح  عىنمح نطلى  ط سةمىء مناح

سدمسب  لث سةل ه  ةلس مشكث منل ستنمسل ا تث  ةةلس سص مس مح سةم    سح  ا   دمعىنىل سةسىكنأ مخىلأ سننى د ن
سنه  دصص سغ ة سةمىء دىة  ث د ن سح هنىت نستص ب  تط سةم تىج مةكتح سةستدب سةاط طتط هتم سح سةمنططتأ دلتفأ دىمتأ  ى تأ 
مهنتتىت سستتننزسه ة اتتصمسل سةمىئ تتأ، كمتتى سح هنتتىت دتتمس ص سةصا تتث سةتتن  ةتتىل سختتصى مخىلتتأ متتح  نتتم ص د تتن ص م  مىة تتأ  

 م ةىل ننمس   دةى سةمىء. نم ه سةن 
 م م  م  نأ نىصم سنل هتم سةمتىء مهتلس متى ننىاشته س ح مدةتلج سةمنىستدأ سغنتنج هتلج سةفصلتأ ة منىاضتأ  تط هتلس سةممضتمع 
دىةلسل سةخىص دىةمىء دىةنسدأ ة مماع سةلع نج سخن ىصج مح طصه سةس   سةصئ    ةم مماع سا   ل صع داكج سنه سةملتب 

ل سةلع نج  نام  ه داكج سنه كىنل هنىت م سسىل س ح سلدال ددىصل دتح ساتىصسل سةتن غ تص لةتت سةط  ج ةم  نأ نىصم سن
 مسكنفط دةلس سةط ص.
 النائب الثالث لمرئيس ............................................................................................. سعيد بكريم 

 .دسج سهلل سةصامح سةصا ج مسةل ل مسةس ج د ن سشصه سةمصس  ح 
 مسةسى ل سةممظفمح.  شكصس سةس   سةصئ   سةس   مماث سةس طأ س خمل مستخمسل سةمسنشىصسل

  ط سةاط طأ هلج سةنططأ سةنط نج إ صس ةى  ط هلج سة مصل مةمأ خىلأ   مى  نع ة دىةمماع سةلع نج نا   ج ةةى،  
سةدطعتأ  دت  متح س شتىصل  إةتن سةممتصسل سةنتط سنست كةى سةطنتمسل مسح نعنمت  د تن  ءسنته دنت  ساننتىإة ته هتم  ص    ح  شت ص  مى

 لت ص  ع مشتكث مستنطد  ستمسء د تن مستنمى سةستىكنأ   ث ستمه  تنج سسنخ لته مانتن    نص سةنام ل سةلع مح خت
  .سم سة ىنب سةمىةط
 كاتب المجمس. ............................................................................................... رشيد فنان 

طد عتأ سةاتىث د ط سةاط طأ سةم ته سةختىص دىةنلتف أ  لتدا  ت صة ستىكنأ م  نتأ نىصم سنتل دلتفأ دىمتأ مسةفىدتث سةما تط 
 نال ض مط سةمطىةدأ  سنططىب سةمشىص ع ةلىةا سةم  نأ سةنط سنعم  د  ةى دىةنفع. 



 2019يوليوز االستثنائية ةحمضر الدور

8 
 

  سلتتتدا سةمستتتنامصمح  لتتتدا هتتتلس سةنطتتتىح دممم تتتى اىة تتتى ممتتتح ختتت ث سةنطىشتتتىل سةنتتتط نتتتج نتتت سمةةى د تتتن سةلتتتع   سةتتتمطنط
دةتتلس  مسدتتمحناتتح   ةتتثنلتتف أ ة اطتتأ دن تتأ نان تتأ ممتتح د نةتتى مسةنتتط دةتتى نمس تت هج  تتط سةممساتتع  سختتث سةم تتصب  حشتتنصطم  

سةس   مام   صةه سةس   سةمسنشىكد صل   مى  خص ستمص سةلع  شىص سةن  هم نةى سةستمص سج  . ماطأ سةنلف أ دى ضى أ 
    ب سح نن ىه همعنلج خىلأ   مى  نع ة دنلف أ سةم ىج مسسنفى ل سةسىكنأ هنىت  ىنب سانلى ع مةج   س 

أ نىصم سنتل نعت  سةما ت ل د تن لتتع    سة ةتأ سةنتط   ننتم ص د تن ماطتأ سةنلتف أ مدىةنتىةط  ةتتلس م  نت ح سة ىنتب سصختص 
ستمص  سن دط سسنع ىة ه كد صل  ت س منا تط سةستى ل سةمنت خ  ح م سةم  ت  سة متىدط د تن سةم ةتم سل سةنتط  دت ةمنةى متح 

 س ث إخصسر هلس سةمشصمع إةن ا ز سةم م . 
دىةنستدأ ة مماتع سة   ت   ةتم  استح دكا تص متح سةمماتع سةستىدة سةتلع كتىح مطنصاتى كمتى سح سةستىكنأ ستمه نستنف   داكتج  ح 

نكمح س ستنفى ل مز م تأ  تط هتلس ستمدىةنتىةط ستمه س عم  دىةنفع د تن ستىكنأ سةمنططتأ ممستن  ط ن تت س صسضتط . سةمماع 
د ن ا  د منى  ىةسىكنأ سةمعن أ سم سةم ىمصل ة ماطتأ سم سةنتط ستمص مننمنن  ح   نكمح هنىت مشىكث نعنصض سةمشصمع 

 دشصل  دىةمشصمع ممسنع ل ة نخصسط   ه.صض مسنسنمن ت ست
 مستشار جماعي ...............................................................................  عمر فوزي

 دسج سهلل سةصامح سةصا ج، سةام  هلل صب سةعىةم ح مسةل ل مسةس ج د ن سشصه سةمصس  ح 
 س خمل مستخمسل سةمننخد ح.سةس   سةصئ   ، سةس   مماث سةس طأ سةما  أ ،

إضى أ إةن مى نفضث  ده سةس   مام  صمىح  سةنىئب ستمث ة صئ     مى  خص م ممدأ مح سةنمض اىل مسةنفىل ث  
مسةنط  9309دخلمص هلج سةنططأ سةنط كىنل ةةى ل صمصل  نىص خ أ مدع  مسىص مح سة صسسىل سةنط سنط طل  منل سنأ 

خ صل  ادث سةمصمص إةن إد ح دح سةلفطىل مسةشصمع  ط ستش ىث دى ضى أ إةن مسىةأ كىنل  ط طص طةى سةن سةمصساث ست
ساننىء سةعطىص سةلع سنضا  دع ج سح هنىت م ممدأ مشىكث مح طصه سةسىكنأ سةم ىمصل ة م ت مسةنط سننةل دىةص ض 

ث منج سخن ىص مماع سةلع مدىةنىةط  ىةم    كىح م دصس د ن سةداث مس   ى  مماع  خص صدمى كىنل هنىت م ممدأ د سئ
 نم ص د ن م ممدأ ممسلفىل مسةنط سناطة مح خ ةه سةمل اأ سةعىمأ ة م  نأ ممنةى سةافىظ د ن سةنس   سةف اط 
سةلع سنسنف   منه م ممدأ مح سةف ا ح داط سم   دنمنأ د مى سنه ةم سح سةماطأ  ن زل د مىدأ س ل مخ مه 

ح سخص مسمه  ماه نشىطةج مدىةنىةط  ىخن ىص سةمماع سةاىةط هم لىئب طص سةف ا ح سةن س ننطىث سةن مكىضس 
م س انلى ع ةةلج سةشص اأ   مدم ط ةةىنه سةمزسصع مس اطة مح خ ةه سةمنفعأ سمسء د ن مسنمى  سة ىنب س  نمىدط

مس طأ د  ه  ط إطىص مح سةسىكنأ اج مح سةنىا أ سةد ئ أ  ىة  نأ سةما  أ د م ع مكمنىنةى اىمل د صسسأ سةمماع منمل سةم
 س  نمىع سةنط نج دط ج نال سشصسه سةس طأ سةما  أ كمى  ىء  ط ن خث سةس   مام  سةصمىح سةنىئب س مث ة صئ  .

سصح ناح  ط مصا أ سةملى اأ دىةنسدأ ة  نأ سةما  أ لى ال د  ه مةج  ندطن سمى سة  نأ سة ةم أ ة ملى اأ د ن 
مهلج س خ صل سمه نطمج دةى مكنب سة صسسىل مسمه  نج سدصسج  دط  مع سةمكنب سة صسسأ د ن مسنمى سةنفا ص سةد ئط 

سةمخنص  ط هلس سة ىنب مح س ث سن ىز سة صسسأ سةطدمغصس  أ مسةنطن أ كلةت   صسسأ سةنفا ص سةد ئط سةنط سمه  لى ة 
د  مح سةمصمص مح هىنه د  ةى مح طصه سة ةم أ نج نعدئأ سةممسص  سةمىة أ نج سةمصمص سةن س ن ىز مادث كث شطء  

سةمصساث سةنط سدة لكصهى  د  مح ملى اأ سةم    سة مىدط د ن سةماطأ سة    ل ممنا  سةممس طأ سةمد ئ أ  ة س   
سةصئ   ةمدىشصل س  صسءسل سةمنع طأ دىاننىء سةعطىص تنه كمى  ىء  ط ن خث سةس   سةنىئب ستمث سةس   مام  صمىح د ن 

أ سةس ة أ مدىةنىةط  د  مح ساننىءج انن  لدا  ط م ك أ سة مىدأ مناف ظه منس  مه مدىشصل  ح سةعطىص  عم   ط م ك 
 إةن ملىةا سةمكنب سةمطنط ة كةصدىء اطىع سةمىء ةدنىء سةماطأ.
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دىةطدع كىنل هنىت م ممدىل ةطىءسل مع سةف ا ح م دضىء سة مع أ منج دط  س نمىع دطىدأ س  نمىدىل د مىدأ 
سةس   سةصئ   مكىنل هنىت سسن ىدأ منمل سةممس طأ سمسء د ن مسنمى سةمشصمع سم د ن مماع  نىصم سنل مداضمص

 سةماطأ.
امث نك فأ سةمشصمع نخمه   ماث ةه  ده ادث  ح سخننج ك منط دىةنسدأ ةنخمه سةس   سةمسنشىص سةس   مام  سةمعنلج

نطة ص سةسىئث دىدندىصج  دصنىم  نممةه سة مةأ مهنىت تنه كمى  ع ج سة م ع  ح هلس سةمشصمع  ن م   ط سةدصنىم  سةمطنط ة 
 منه هلس إ  م  نأ نىصم سنل هط سةما  ل سةنط ةج نسنف  دع . ىمح سةم ح سةنط نمل سسنفى نة 93/033

دى ضى أ إةن  ح هلس سةمشصمع  ممث مح طصه سة مىدأ مسةمكنب سةمطنط ة كةصدىء نج  ط إطىص نفم ض سةن د ص 
طنط سةلع س شصه د ن هلس سةعمث سةخىص دىةنطة ص سةسىئث طدعى سةنك فأ د ض سةنظص دح سةنفم ض ة مكنب سةم 

ملىص ه ماطأ سة  ع مملىص ه سةنس  ص  ىةنك فأ سةنط نطدة د ن سةممسطن ح هط نك فأ مطن أ  ىةاكممأ هط مح 
سمسء د ن مسنمى    ا  هى  ط إطىص مصسمج مة   سةمكنب سةمطنط سصح  دىةنسدأ سةنك فأ سةنط   صع  دةى سةعمث

سةمكنب سةمطنط ة كةصدىء مسةمىء سةلىةا ة شصب م  سةمكى ل سةمسنط أ هط مح  فصض سةصسمج سةمعممث دةى  ىةاكممأ 
مسةلع نصس عل   ه سةنك فأ سةخىلأ دىةكةصدىء مسةمىء سةلىةا  9304هط مح  ا  هى مهنىت مصسمج  عمث ده منل سنأ 

ىةمكنب سةمطنط  ا ح  صى سح هنىت ملىص ه إضى  أ   مكنه إضى نةى تنةى ة شصب مسةنطة ص سةسىئث، مدىةنىةط  
 ما  ل مح طصه سةاكممأ د ن سةلع   سةمطنط مانن    لدا هنىت  سنعكى  س دط د ن سةممسطح.

سةتتن غ تتص   RAMSA ىةنك فتتأ ماتت  ل ستتمسء د تتن مستتنمى سةمكنتتب سةتتمطنط سم د تتن مستتنمى سةمكتتى ل سةمستتنط أ ماتتث  
 لةت.

 مستشار جماعي .......................................................................... محمد معتصم 
ج  نج ص عه دمض سنس ىده ى  ص    طط  ح  مضا ة س   سةمسنشىص دمص  مزع د ن سنه ةج  فةج ال ع  ح سةمىء سةع

 ط سن ىج سطىح سةم  نأ   les pompes سةطد عط  ط سن ىج سةداص مسةلع   صع  ط سن ىج مس  سم    خل دح طص ة 
م ط سن ىج  م   دنمنأ ممى  سن دط نك فأ   ب سح ن  ى سمسء  ط شصسء سةمضخىل سم  مسن ص سةكةصدىء مغىةدى  كمح 
معطث مسة مىدأ هط مح    ع نكىة ه ممى  نعك  س دى د ن سةممسطح مهنى  نا ث دح س شكىث سةاىةط سةمطصمح م  

 سمه  طصح كلةت ة ى سةمكنب ا ح نسن  ةه سة صسسأ. نا ث دح سةماطأ مس شكىث سةلع 
 النائب االول لمرئيس  .............................................................................................. محمد رماش 

  ط سةاط طأ هنىت م ممدأ مح سةم اظىل  ا طأ   س هنىت مى نفضث ده كث مح سةسى ل:

 تتنج معىة تتأ إشتتكىث  ة تتصئ     متتى  ختتص سةممتتصسل  دتت   ختت هى دعتت ح س دندتتىص انتتن   سةستت   ستتع   دكتتص ج سةنىئتتب 
خص د ن سد ث سةماتىث سةمشتصمع سةختىص دىةنضتىمح نماته دستدب منتص ح مةةتلس مةمتى كتىح ا تج س شتكىث  إشكىث  م طصح

  ماه سن ىز  سةمشىص ع هلس  ىنب.

  سة ىنتتب سةاتتىنط سةتتلع  شتتىص إة تته سةستت   كىنتتب سةم  تت  صشتت    نتتىح   متتى  ختتص م ممدتتأ س ستتنامىصسل مسةنتتط ةةتتى
   هنىت مح  خىةه  مةم نةى م هم نةى سةطلمى.د اأ دىةدن أ سةنان أ معنن هلس  نه ة 

  سةس   سةمسنشتىص سة متىدط دمتص  تمزع  تناح دكتث لتصساأ نم ته ةته سةنا تأ د تن ست مسص سةنتط  طتمج دةتى  تط هتلس
 داكتج متح  مةته إةتن  ختصج نتج  سة ىنب كمى نع ممح  ح سةس   سةمسنشتىص هتم متح نك ته دةتلس سةم ته مهتم متح  نتىدع سةم ته
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سةخلمص سةمةج ة  نى هم سح نكمح د س ننى د ن سةمسنمى  سهى   دةلم    ة  نى نخم ىل مة  نى س خنلىص، مناح ك
س  تصسءسل ل د  ته نتج نتفنط سةمصساتث سةنتط ننتمسث س اننتىء د متى  ح  لتم سةتلع ست نج سةنم ت نى سةعطتىص   سةلا ا سمةةتى سننتى

نننظصنتى كمتتى  تىء  تتط نت خث سةستت   سةمسنشتتىص  سةمصساتث ستمةتتن د متى سح هنتتىت دت ل مصساتتثدلتت    ناتح سصحننط تب مانتتى 
 .دمص  مزع

   متتى  ختتص نتت خث سةستت   سةمسنشتتىص سة متتىدط مامتت  معنلتتج دتته مسةتتلع  ناتت ث دتتح مستتنم  ح سانتت ح دىةنستتدأ  
هتث س خنلتىص  مع   لة مسنمى ستمث هم سنه ا ح نكمح هنىت دصسا ث سم  ع إشكى ل   ناح كم    نمسع مشىمصس

مع مس مة ح  ط سةمكنب سةمطنط ة مىء سةلىةا ة شصب مدنىء د ن هتلج سةم اظتىل  تنج س   ء دةتى م مكننى دط  ةطىءسل 
ستمسء د تتن مستتنمى منستتمد أ سةمتتىء سم د تتن مستتنمى دعتتض ستمتىكح سةنتتط نعتتصه دعتتض سةخلتتىص مد تتن مستتنم ىل دتت ل 

  .دىةمىء سةشصمب أ ل سةخىلس شكى م ع د ن لكص سةممضمع    س ةنى ةطىء مع سةمكنب سةمطنط ة مىء مسمه  نج طصح 
كمى نع ممح  نةى منىسدأ دخلمص ستش ىث سةمنمس  ل اىة ى د ن مسنمى م  نأ نىصم سنل دىدندىصج مشصمع كد ص 
   س سمه  نج ه ك أ سةشدكأ مح ا ث إدى نةى منمس عةى منطم أ سةلد ب  ح سةمىء ا  ث مهلس هم سةة ه مح نطم نه.

 نج سةشصمع   ةى دمعنن  ح م ممدأ ستا ىء سمه نطمج دن ط نةى نج سةدط أ نفنط.  نامنى دد س أ سةمصساث ستمة سصح
دخلمص سة ىنب سةمنع ة دىةمىء نع ج    س سنه ة  نى إشكىث سةخىص  دىةمىء سةلع  فنط مح  مىدأ سمةمز اج  س شكىث 

ء سمةمز منك فنه  كلةت مشصمع كد ص   س مسةخىص دض  سةم ىج سةمنع ة دىةعطىص سةخىص دن زئأ ستط   سةنضىمح نج مى
 ةلس سةمشكث مطصمح  ط  م ع ستا ىء سةمنمس  ل دىةم  نأ   ننم ص د ن امل سة  ع مةكح ستا ىء سةنط نعصه ضعه سم 

عأ سةاىث  نطص  ط سةم ىج سمه  نج منىاشنةى    ى  ا مث ةةى مغىةدى إمى  ح نكمح مصندطأ دىة ىنب سةنطنط ممح طد 
 سةنك فأ سةن غ ص لةت مسمه نطصح اط سةماى طأ  ط س  نمىع سةلع س عط  دطسج سةنعم ص غ س إح شىء سهلل.  

م:عملية التصويت

 :لق ييسةمويقتصل  ةمعل باشد رنييذ سسيق رنًاهق ي شس رنُ  ت رنًخعه ت  بعذ رنكٔ  

متح  صسضتط هكنتىص  12دمنططتأ سةالتح د تن مستىاأ مطت صل ب تو عمإلح يثمتحطةميقتصافيةممأم.مممممممم
 سة مىدأ سةس ة أ .

هكنتتتىص متتتح  صسضتتتط  12مستتتىانةى مطتتت صل ب  ي تنااال مبقعاااةمأياااايةمإلحااا يثمتحطاااةميقتصااافيةمأل.مممممممم
م.سة مىدأ سةس ة أ

 نهخصٕيج فخًج رنًص دقت بإجً ع رني دة  اض ء رنًاهق رنح ضشيٍ. 
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 مكرر اجمللض اجلناعي

 89/8029 عدد 

 الدراشة واملضادقة على:
 موقع إلحداث حمطة التضفية. أ .        

 .اقتناء بكعة أرضية إلحداث حمطة التضفيةب.

ميقفيي ةيق ويةميالستثنلئية،موخال ميقجلسةميقعلنيةممإنميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمفيمإطلي

م.02.9ميوقيو م0.يقتنعق ةمبتلييخم

مقتقتايلظم موتطبيقل ميقتن يتيمي   ميقتجلسمقلنقطةمم41.3..يققلنون م ييسة يقتتعلقمبلقجتلعلظم،وبع 

 :لق ييسةمويقتصل  ةمعل بيقتتعلقةم

 مأم.تو عمإلح يثمتحطةميقتصفية.مممممممممممم

.ي تنل مبقعةمأيايةمإلح يثمتحطةميقتصفية أل.

 يليم:موبع ميقلجو مإق معتليةميقتصويظميقعلنيمحيثمأسفيظمعتليةميقتصويظمعل متل
 ٌعضوا. 63 ............................................ن :ـــعدد األعضاء الحاضر 

 : صوتا. 63...............................................عدد األصوات المعبر عنها 

 ٌعضوا 63 ..............................................ن :ــــعدد األعضاء الموافق. 

 :السادة وهم

 نجٌب األمٌن محمد رماش

 عبد الرحٌم كشول حسن بوعلوشً

 نجٌب بندار سعٌد بكرٌم

 عمر فوزي الزهراء دنبً

 إبراهٌم الفقٌر الزهراء رحمون

 عبد الحفٌظ اٌت الرامً رشٌد فنان

 به محمد المعتصم رشٌد اربٌب

 مصطفى الشاطر

  ال احد...........................................:عدد األعضاء الرافضٌن. 
  ال احد....................:عدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت. 

 
 ليــرر ما يــيق

لق ييساةمبرنًخعه يت حلاايينمعلا متقاييميقنقطاةمصل قميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو يناظمبإجتالعمأعاالئاميق

 :ويقتصل  ةمعل 

مح  صسضط سة مىدأ هكنىص  12 د ن مسىاأ مط صل بسةالح منططأ دتو عمإلح يثمتحطةميقتصفيةمأم.
 سةس ة أ.

م.مح  صسضط سة مىدأ سةس ة أهكنىص  12 مسىانةى مط صل ب أل.ي تنل مبقعةمأيايةمإلح يثمتحطةميقتصفية

 توقيع كاتب اجمللس                                                     رئيس اجمللسنائب توقيع    

 رشيد فنان                              حممد رماش         

 

م
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 :ةالثالثالنكطة 

ن مجاعة تارودانت ـالدراشة واملضادقة على مشروع اتفاقية شرانة بي

 ومجعية ابين للتوحد.

 

 رنًاهق نخ ذيى  رني دست نشسيق تُ سبرن رنضْشرء سحًٌٕ ةرنييذ رنشسيق رنكهًت نهييذ  ا ىف  ييخٓم ْزِ رنُ  ت 

م.حٕل رنًٕضٕعرنعشد 

 السادسة لمرئيس. ةنائبال  ...........................................................................................   زىرة رحمون
 دسج سهلل سةصامىح سةصا ج      

سةست   سةتتصئ   سةست   سةطىئتت  سةستى ل مسةستت  سل  دضتىء سةم  تت  ، نتتفنط هتلج س نفىا تتأ دت ح  مىدتتأ نىصم سنتل م مع تتأ سدنتتط 
دىةعمتث سةختىص ةةىنته سةفئتأ متتح س طفتىث  كمتى نع متمح سةست   سةتصئ   د تن سح سة مع تأ نعمتتث ة نمات  متح خت ث ستهم تأ 

د ن ا صسل سطفىث سةنما  مماىمةتأ إ متى ةج  سختث سةم نمتع ةتلةت اتصصل سة مىدتأ مضتع مص تة  سص سةمتمسطح صهتح إشتىصل 
نتصم ض مسة صسستأ مات  نتج دتصض سة مع أ مح س ث سةمسىهمأ  ط نصد نةى خىلأ سنةى نانتىر إةتن دت ل اىدتىل متح س تث سة

هلج س نفىا أ د ن ة ح سةم    مطصال د ل م اظىل منع   ل  ط س نفىا أ سةنط د ح     كج سةست   سةتصئ   مستف صر 
 سةنع   ل سةنط نج س نفىة د  ةى  ط سة  دى أ مهط كىةنىةط :

نظمتأ ة شتصسكأ دت ح ستطتصسه سةمنعىات ل : نةت ه هتلج س نفىا تأ إةتن نا  ت  سةشتصمط مسةطمسدت  سةم في المادة األولى  -
مهط سة مىدأ سم د ح سةطتص  ح سةمنعىات  ح سة مىدتأ سةنصسد تأ ةنىصم سنتل م مع تأ سدنتط ة نمات  مسةلتصع دنىصم سنتل 

ا سث مصكز خىص دفطفىث سةنما  .  ملةت   مىر  مس 

  : التعديل الثاني في المادة الثالثة

 إةن ا ح نم ص سة مع أ د ن مطص خىص.نخل ص  سص سةممسطح ةسطىح تنشطأ سة مع أ  -

 سةمسىهمأ  ط ن ة ز مصكز سدنط ة نما  مسةلصع اسب س مكىن ىل. -

 سةنزسمىل  مع أ سدنط ة نما  مسةلصع. -

 سةافىظ د ن ن ة زسل سة مىدأ. -
 : التعديل في المادة الرابعة

 ة نأ مشنصكأ ةنشىمص مسةمنىدعأ  ط إطىص هلج س نفىا أ.  -

 ة نشىمص مسةمنىدعأ نال صئىسأ سةس   صئ   سة مىدأ سم مح  نمب دنه.نا ث ة نأ مشنصكأ  -

 اج إ صسر سةمى ل سةخىمسأ هط مى ل سةفس  دىدندىص  ح ستاكىج سةخنىم أ نلدا مى ل سى سأ. -

هتتلج هتتط م ممدتتأ متتح سةنعتت   ل سةنتتط نتتج نتت سمةةى   مع تتأ سدنتتط ة نماتت  متتح دتت ح  هتت س ةى هتتم سةعمتتث د تتن إدتتصسز 
ىاتتىل مسةممسهتب تشتتخىص مصضتن سةنماتت  م  ضتى س هنمتىج دشتت مح سستص ستشتتخىص سةتل ح  تتط مسكنشتىه كتث سةط

مضع أ إدىاأ منطت  ج سةنلتىئا سةفن تأ مس صشتى سل سة زمتأ مس  مىنتى متح سةم  ت  دفهم تأ هتلس سةت مص سةتلع نطتمج دته 
  سة مع أ. 
 النائب األول لمرئيس. .......................................................................................... محمد رماش 

 ل ةنى سةمشصمع مع سةنع   ل سةنط  د ل مح طصه سة  نأ سةمخنلأ. ا مإلح شكصس سةس  ل سةنىئدأ سةمانصمأ، 
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 نائب كاتب المجمس.  .............................................................................................. رشيد ربيب 
 دسج سهلل سةصامح سةصا ج مسةل ل مسةس ج د ن سشصه سةمصس  ح.

 سةس   سةصئ   سةس   سةطىئ  سةس  ن ح سةنىئدن ح سةسى ل سةمسنشىص ح سةسى ل سةممظف ح سةاضمص سةكص ج،
سةلع ننىاشه سة مج هم مح سةممسض ع سةمةمأ  ط سةم نمع م نع ة ستمص دىةفئأ سةنط نعىنط مح سةنما  مهلس  سةممضمع

 سةنمع مح سةط ه  لدا  كنشه ددص سةمم كأ. 
طفث مةج  93ت ث خ منةى اىة ى  د   د   ستطفىث  9305 م  نأ نىصم سنل  سسل  مع أ خىلأ دةلج سةفئأ منل سنأ 

  مى  ح هلس سةط ه  لىب ده سةلكمص  كاص مح س نىث.إنىث د 0لكص م 07
سة مص سةلع نعمث سة مع أ مح س  ه هم ملىادأ  هث سةطفث ة طفث مممسكدنه  ح سةنما     عندص مصض داكج  ح 
سةمصضن نعىة  دىت م أ مةكح دىةنسدأ ةمشكث سةنما   ةم  عىة  دطصة مدنكصل نال سشصسه سطدىء سخلىئ ح دح طص ة 

 أ سةنفس أ منطم ج سةنطة م ط سةس مكىل سةاصك أ م سةنصم ض مم ممدأ مح س خنلىلىل.سةمنىدع
سح سةفضىء سةلع نش ث   ه سة مع أ دسطىح سةم  نأ   ب سح  نج لةت دح طص ة شصسكأ  مع سة مىدأ ةكط نشن ث  

ننم ص د ن مةىصسل نخن ه مح دىص ا أ  ح سةمنىظصل ستخ صل سةنط اىمل دةى سةمزسصل  هم س هنمىج دةلج سةفئأ سةنط  
شخص صخص مةةلج ستسدىب  نامح هلج س نفىا أ متنةى سنعطط   عأ ام أ ة  مع أ د ن  سى  سح نشن ث  دفص ا أ 

 كد صل  ط إطىص سةداث دح شصسكأ سم نمم  ل     ل ةةلس سةمصكز.
 مستشار جماعي. ............................................................................... عبد الرحيم كشول

 ح نكمح إضى أ نمد أ ةةلس  د ن ك منه منصاىده دشكث شخلط م نمنن سشكص سةس   سةصئ  دسج سهلل سةصامح سةصا ج 
 سةم    دشكث خىص مةسىكنأ دشكث دىج دفضث سهلل نعىةن.

  ب ، دندىصسل كا صل   نى  ط سةاط طأ  امح هلج سةمدى صل مسةخىلأ دىنفىا أ شصسكأ د ح  مع أ سدنط ة نما  م سة مىدأ
 هج خىلأ  نةى مانى أ ةخ ة  ضىء مةم م ال  كمح مننفسى ةةلج سةفئأ  دشكث دىج.ةمعىنىل  سص  س هنمىج دةلج سةفئأ نظصس

د ن سةمسنمى سةما ط دشكث كد ص  ط إطىص شصسكأ مسن   دإلح سهلل ل ىنشكص  م ع مح سىهج  ط إدصسج هلج س نفىا أ  
  نم ه  ةه دىةنا أ مسةنط  ص. ادث  ح سخنج ك منط  د   ح  سنسما سةس   سةطىئ  م ة ى ستسص سةنط نةنج دةلج سةفئأ.

 النائب االول لمرئيس. .......................................................................................... محمد رماش 
سةلع  د م سح هلج سة مع أ ةةى  مص خىص د ن مسنمى سةنس   س  نمىدط خىلأ سنه ةماظ م خصس سح هلج سةفئأ 

ةنط ناظن دىهنمىج مطنط كد ص   س د ن مسنمى س ىسأ سةاكممأ سةنط نملط دنم  ص س مكىن ىل  سة زمأ ة  مع ىل س
 نش ث  ط هلس سةم ىث، مناح د مصنى  ط هلس س نس ىج.

مى نفض ل ده سةس  ل سةمسنشىصل سةس  ل زهصل صاممح ة ع م اظأ   مى  نع ة دىة  دى أ دخلمص سةم اىة ةج  ع  اىة ى  
، س ح 9339 سصح م دنىء د ن اىنمح  عنم  د ن ظة ص منع ة دىةم اىة سة مىدط كمى ماع ن   صج مننم مه دنىص    مة مز

 هم سةمعنم . 000-04سلدا سةطىنمح سةننظ مط 
 سة ىنب س خص:
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 نضىه ضمح سة  دى أ.سدنىء د ن م سم ل سة مصل س سنانىئ أ  -
ام ع سنفىا ىل س نج سضى نةى  ط دىةنسدأ ةعم  أ سةفس  كلةت مى نمل ةه س شىصل  ط ن خث سةس  ل سةنىئدأ  -

 . سة مع ىل دىدندىصهى نططأ مةمأ

  مكح ةةلج س طصسه سةفس  ةةلج س نفىا أ. سةفس  -

 .دىةنسدأ ة م    سة مىدط نفس  دطصسص منخ   ط سالع  مصسنه سةعى  أ سم س سنانىئ أ -

مدىةنسدأ ة  مع أ  نخل كلةت مح مكنب سة مع أ م صسث سةن صئ   سةم    سة مىدط دمسسطأ سةدص   سةمضممح   -
 سةمصندطأ دةلج س نفىا أ. ستصكىح  مهم مح سهج مع نط  ج ندص ص  س  س نفىا أ.

م .سة  نأ سةمطنصاأدى ضى أ ة م اظىل سةمط مأ مح طصه 
 

م:معملية التصويت

مشتتتصمع ىة صسستتأ مسةملتتتى اأ د تتن دصض سةستت   صئتتت   سةم  تت  مطتتتصص سةنططتتأ سةمنع طتتتأ دتتت مدعتت  لةتتت
سةستتتى ل  دإ متتتىعة نلتتتم ل  نمتتتل سةملتتتى اأ سنفىا تتتأ شتتتصسكأ دتتت ح  مىدتتتأ نىصم سنتتتل م مع تتتأ سدنتتتط ة نماتتت  

 .  مع سةنفك   د ن سدنمى  سةنع   ل سةمطنصاأ سةم    سةاىضص ح  دضىء
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 مكرر اجمللض اجلناعي

 00/8029 عدد

ن مجاعة تارودانت ـبي اتفاقية شرانة الدراشة واملضادقة على

 .ومجعية ابين للتوحد

نىصم سنل  ط إطىص سة مصل س سنانىئ أ، مخ ث سة  سأ سةع ن أ ستمةن سةمنعط ل دنىص   إح سةم    سة مىدط ةم  نأ 
 .9307سدص ث  08

سةمنع ة دىة مىدىل ،مدع   صسسأ سةم    ة نططأ  000.04منطد طى ةمطنض ىل سةطىنمح سةننظ مط صاج 
مدع  سة  مء ، م مع أ سدنط ة نما مشصمع سنفىا أ شصسكأ د ح  مىدأ نىصم سنل ىة صسسأ مسةملى اأ د ن سةمنع طأ د

 إةن دم  أ سةنلم ل سةع نط ا ث  سفصل دم  أ سةنلم ل د ن مى   ط :

 ٌعضوا. 63 ............................................ن :ـــعدد األعضاء الحاضر 

 : صوتا. 63...............................................عدد األصوات المعبر عنها 

 ٌعضوا 63 ..............................................ن :ــــعدد األعضاء الموافق. 

 :وهم السادة

 نجٌب األمٌن محمد رماش

 عبد الرحٌم كشول حسن بوعلوشً

 نجٌب بندار سعٌد بكرٌم

 عمر فوزي الزهراء دنبً

 إبراهٌم الفقٌر الزهراء رحمون

 عبد الحفٌظ اٌت الرامً رشٌد فنان

 به محمد المعتصم رشٌد اربٌب

 مصطفى الشاطر

  ال احد...........................................:عدد األعضاء الرافضٌن. 
  ال احد....................:عدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت. 

 ليــرر ما يــيق

قت ينااااةمتليو ينااااظمبإجتاااالعمأعااااالئاميقحلااااايينمعلاااا متقااااييميقنقطااااةمصاااال قميقتجلااااسميقجتاااالعيم
حااا ميتفل ياااةمقاااييكةمباااينمجتلعاااةمتليو يناااظموجتعياااةميبنااايمقلتوملق ييساااةمويقتصااال  ةمعلااا بيقتتعلقاااةم
  كتلميلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019يوليوز االستثنائية ةحمضر الدور

16 
 

 ربيةـكة املغــملـامل
 داخليةــــوزارة ال

 جهة سوس ماسة

 ليم تارودانتــــإق

 باشوية تارودانت

 تارودانت مجاعة
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 ةــــاجـــــبـــــدي
  مً الذظتىس املغشبي. 33و31/32بىاء على الففىى 

 .بىاء على املىاجيق الذولية الخاـة بدماًة الىفىلة 

  عمال بالتىجي ا  امللنية العامية املممىة في خىق ـاخق الجاللاة مدماذ العاادط هفاش  ال والقالاية بالعماق

 على الن ىك بالقىات الاجتماعي والععي ملداسبة الفقش وألاخز بيذ الفنا  الاجتماعية املدتاجة.

  ( املتعلاق بداق تيظااغ الجمعياا  1958 هاىهرر 15) 1378جماادي ألاوىاى  3الفادس في  1-58-376بىاء على الٍ ير سقم

لما تم تتميمه؛

  خ  1-15-85بىاء على الٍ ير سقم ( بيىفيز القااهىن التىٍيماي سقام 2015ًىليىص  07لا )  1436سممان  20الفادس بتاٍس

 املتعلق بالجماعا  14-113

 خ   7/2003زلش  العااايذ الاااىصٍش ألاوى سقااام اعتاااااسا ملااا ل خاااىى 2003ًىهياااى  27سبياااع الثااااوي املىاااااق ى  26الفاااادس  بتااااٍس

 ع املذوي؛املجتم الؽشالة بين الذولة وجمعيا 

  بؽااين مشاقاااة املجلااغ ألاعلااى للحعااابا  وظااتلذاو الامااىاى العمىميااة  2/2014اعتااااسا مليؽااىس سئاااغ الحنىمااة سقاام

 )الذعم العمىمي للفعق الجمعىي(؛

  خ  625/71/02اعتااااسا مل اااو م ظعااة التعاااون الااىوني فااي مجاااى العمااق الاجتماااعي املدااذد  فااي املشظااىو سقاام  12بتاااٍس

 بمثابة هٍام ا ألاظاسري؛ 1972ارراًش  28ملىااق ى و ا 1392مدشو 

  اااضا الياااا  الؽااااشالة التعاقذًاااة الشامياااة  ىااااى تنثياااخ التعااااون و تفعيلااااه ماااع ملتلاااخ الفاااااعلين و املتاااذخلين لواااااق تعٍض

 ضلذاف هىعية ولمية مذسوظة ومدذد  و قابلة للقياط؛

  ياااخ ماااىاسدلم ووظااائل م لتدقياااق التىمياااة وعيااا بماااشوس  تٍااااش ج اااىد القىاااات العاااو ومنىهاااا  املجتماااع املااذوي وتٌى

 الاجتماعية املعتذًمة؛

  خ الاظتثىائية وبىاء على مذاوو  املجلغ الجماعي لتاسوداهت في دوسته  .2019ًىليىص  17املىعقذ  بتاٍس

 

 

: اولم ًًاملتعاقذ يناللؽشالة بين الىشوالقىاعذ املىٍمة ة ذف لز  الاتفاقية  ىى تدذًذ الؽشوه 

 الجماعة الترابية لتاسوداهت 

 جمعية ابني للتىخذ والفشت بتاسوداهت 

 وفاى التىخذ باملذًىة.ضمو خذاث مشلض خاؿ إلدماجورلو 

 

ش صليااا  خاـااة لتااذخق اعاااى  تشتنااض علااى املاااادم العامااة ل التىخااذ و ضظااشلمضوفاااى  تجااا الااشوس  العمااق علااى تىااٍى

التالية:

http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=735:-----72003-----&catid=83&Itemid=67
http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=735:-----72003-----&catid=83&Itemid=67


 2019يوليوز االستثنائية ةحمضر الدور

18 
 

: ضن ًاااتم التىجاااه هداااى ألاوفااااى الااازًً و قاااذس  لاااذا م و و ساااااة لىلاااىج مشالاااض الخاااذما  التعليمياااة القاااشب (1

يفية.  والعالجا  الٌى

فاااي ولاااعية : ضن تعماااق الجمعياااة بتيعااايق ماااع باااااي املتاااذخلين لمااامان اظاااتفاد  ضوفااااى الخاااذما  املتىىعاااة (2

ة.و الىاية والىفعية والاجتماعية مً ملتلخ الخذما تىخذ   التربٍى

لخراارا  املنيعاااة بااالتمشط ا ىيااة مااً خااالى ماا لالة م ال خفااية و: ضن تتفااخ الاوااش املتذخلااة باملامل ىيااة (3

ااااة  ً املعااااتمش فااااي ؼااااقيه العاااااو )وااااش  الاؼااااتغاى و دوسا  مىتٍمااااة للتياااااع وتقٍى وضن ٌعااااتفيذوا مااااً التنااااٍى

 املجاى الف ي الاجتماعي والىفسري والتربىي(.الخاؿ )في ( وامل اسا  التىايقية

ااااااااة والقمااااااااائية وال ااااااااحية  الؽااااااااشالة: (4 ااااااااة الااااااااشوابي مااااااااع امل ظعااااااااا  التربٍى ضن تعمااااااااق الجمعيااااااااة علااااااااى تقٍى

والاجتماعية وتعضص الؽشاما  و ضن تلعاق دوسا مدىسٍاا باين الؽاشماء لتقاذًم خاذماة م بوفااى بماا فاي رلاو 

ً بوليائ متقذًم خذما    خذما  املىالاة ختح  عاد   دماج م.ل والتيوير والتنٍى

 

  : الجماعة الترابية لتاسوداهت 

تلتزو بما ًلي: 

  ىى خين تىاش الجمعية على مقش خاؿتلفيق داس املىاوً وظىاح بوؽىة الجمعية  . 

 الاههاهيا خعت  ابني للتىخذ والفشت املعالمة في تج يز مشلض. 

 ( ة قاااذسلا عؽاااش  صوف ( دسلااام بشظااام ماااق ظاااىة للمعاااالمة فاااي ألاعمااااى 10000.00تلفااايق مىداااة ظاااىٍى

ة  اد  في قيمة املىدة العىٍى منً الٍض  .-خعق امهاهيا  الجماعة –التي تقىو ب ا الجمعيةل ٍو

 ضوش الجمعية  واق الامهاهيا  املتاخة ً . دعم ومىالاة عمق الجمعية واملعالمة في تنٍى

  ولاااع املشاااااق الجماعياااة والىظاااائق املمنىاااة سلاااً  ؼااااس  الجمعياااة فاااي  وااااس ألاوؽاااىة املىٍماااة ماااً واااشف

 املشلض واق الامهاهيا  املتاخة.

 .املعتمش لفائذ  ألاوش العاملين في  واس املشلض ً ً والتنٍى  املعالمة في التنٍى

 نة للمشلض)التعااون الااىونيل اللجىااة إلاقليمياة للتىميااة  ل احةلمىذوبياة ا التيعايق ماع امل ظعااا  الؽاٍش

ة بتاسوداهت...(  ذ العمق والبؽٍش  الشاع مً مشدودًة امل ظعة.لتجٍى

  سلية لاىاء مشلض متلفق لفائذ  ضوفاى التىخذ.ضتلفيق بقعة 

 :جمعية ابني للتىخذ و الفشت 

تلتزو بما ًلي: 

 .الذعم الىفسري والاجتماعي والتياع الف ي لألوفاى التىخذًين 

 .العمق على إلادماج التعليمي والاجتماعي ل ز  الفنة 

 .ة  العمق على إلادماج املذسسري واختمان دسوط التربية اير الىٍاميةل و ألاوؽىة املىاٍص

 .ً ً ضظش لز  الفنة و التياع بعذ التنٍى  إلاؼشاف على تنٍى

 .إلاؼشاف على تعيير املشلض بذاس ال ي وظىاح 

 ة خذم  ا  امل ظعة.العمق على لمان اظتمشاٍس

 الحفاً على تج يزا  الجماعة 

  .ًذات إلاعاها  مىلىت لز  الاتفاقية في خعاب خاؿ بامل ظعة 
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 .اختراو املقتميا  القاهىهية والتىٍيمية املتعلقة باوظتفاد  مً املىذ العمىمية 

 ة والاجتماعية مىااا  الجماعة ش املالية والتربٍى للجمعية خاىى ظاير  الترابية بتاسوداهت بالاياها  والتقاٍس

 امل ظعة .

 .تىايق معاوش التذبير التربىي وإلاداسي واملاىي 

 

ضو مااً ًىااىب  فااي  واااس لااز  الاتفاقيااة تدااذث لجىااة امؽااترلة لليؽاااوس واملتابعااةا تداات سئاظااة العاايذ سئاااغ الجماعااة

ت ا ممثلين عً الجماعة و الجمعية و بااي الؽشماء تىمق  لي ا امل او التالية:  عىه وتمم في عمٍى

 .تياع وتقييم ظير املىٍىمة  -

 .تقذًم اقتراخا  لتىمية التعاون املؽترك في ظبيق ادماج الىفق التىخذي -

دوسٍة ملما دعت المشوس   ىى رلو. تعقذ اللجىة العالفة الزلش اجتماعا  و -

 

.ًمنً لألوشاف اتة لز  الاتفاقية

باليعاة للمجلغ الجماعي تفتة بقشاس متلز في  خذي دوساته العادًة ضو الاظتثىائية.

شظااق  ىاااى سئاااغ الجماعاااة بىاظاااىة  ضي للتىمياااة والتماااامً ًتلااز بقاااشاس مااً واااشف منتا اااا ٍو وباليعاااة لجمعياااة تيااٍى

ذ املممىن مع تقذ شا  اتة الاتفاقيةالرًر .ًم ترًر

ن   ا تااااين ل اااا إلاخاااالى بيخاااذ رلماااا ًجاااىص لجماعاااة تاسوداهااات ضن تفتاااة لاااز  الاتفاقياااة دون قياااذ ضو ؼاااشه ضو تعاااٍى

خاشي تيتماي للمىىقاة بقاشاس ضىاى خاين تدذًاذ جمعياة  بىىد الاتفاقيةل وفي لز  الحالة تؽشف الجماعة على تذبير املؽشوت 

 جمعية اخشي تيتمي للمىىقة بقشاس مً املجلغ الجماعي.مً املجلغ الجماعي. تدذًذ 

 

خ التىقيع علي ا مً قاق جميع ألاوشاف املتعاقذ . تذخق لز  الاتفاقية خيز التىفيز ابتذاء مً تاٍس

و ًمنً تغيير ضلذاف املؽشوت  و بمىااقة جميع الؽشماء.

اقتاراح لتاابي ومىااقااة ألاواشاف املىقعاة علي اال وتنااىن لاز  املشاجعاة مىلااىت  تلماع لاز  الاتفاقياة للمشاجعااة بعاذ

ملحق ل ا.

اق ضو تىفياز لااز  الاتفاقياةل ًدااى علااى اللجىاة ااملؽاترلة لليؽاااوس واملتابعاةا لذساظاة و ًجاااد  ماق خاالف هااتج عااً تيٍو

الحلىى املالئمة في  واس الترابري.

.خشس  لز  الاتفاقية في ظتة هٍائش ضـلية

........................................................................................................................................................................بتاسوداهت في: 

 :

  ابني للتىخذ والفشت بتاسوداهت سئاغ جمعية               لتاسوداهتسئاغ املجلغ الجماعي 

 توقيع كاتب اجمللس                                                        رئيس اجمللسنائب توقيع    

 رشيد فنان                               حممد رماش        

 

م
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 :النكطة الرابعة

اإلشارة لبناء وحدة تعديل املكرر الكاضي بوضع بكعة أرضية رهن 

 إنتاجية للننتوجات احمللية لفائدة تعاونييت األخوة والسهور

 

رنًاهق نخ ذيى  رني دست تُ سبة رنضْشرء سحًٌٕ رن ا ى رنييذ رنشسيق رنكهًت نهييذ ف  ييخٓم ْزِ رنُ  ت

م.رنًٕضٕع

 النائبة السادسة لمرئيس.  ..................................................................................... الزىراء رحمون 
 دسج سهلل سةصامح سةصا ج ،   

صل ةدنتتتىء ماتتت ل إننى  تتتأ صهتتتح س شتتتىدىةنستتتدأ ةةتتتلج سةنططتتتأ سةمنع طتتتأ دنعتتت  ث سةمطتتتصص سةطىضتتتط دمضتتتع دطعتتتأ  صضتتت أ 
هىنه سةنططأ سدة ة م    سح ن سمةةى  ط  مصل سىدطأ سسنانىئ أ م صخأ  سةما  أ ةفىئ ل نعىمن نط ستخمل مسةزهمصة مننم ىل 

سةمنع تتتتة دىة مىدتتتتىل لتتتتى ة سةم  تتتت   000-04ظ متتتتط صاتتتتج طد طتتتتى ةمطنضتتتت ىل سةطتتتتىنمح سةننن  9306  ندتتتتص  98 تتتتط 
 سة مىدط د ن مضع دطعأ  صض أ  اىمأ مشىص ع س نمىد أ مننمم أ ةفىئ ل نعىمن نط ستخمل مسةزهمص.

منتص ةنعىمن تأ 0333سة مج  ط هلج سةمنىاشأ  نع ة ستمص دنع  ث هلس سةمطصص سةننظ مط ا ث نج نخل ص دطعأ مستىانةى 
 منص ةنعىمن أ سةزهمص. 033كمنةى ه فل سة صسسأ مكلةت سةشصكىء ة دنىء. ماج نخل ص   لستخم 

 النائب االول لمرئيس.  ...........................................................................................  محمد رماش
 . 9306  ندص  98ةنلك ص د ن سح هلس سةمطصص سدة ن سمةه  ط  مصل سسنانىئ أ سىدطأ دنىص   

هح ننم ص د ن  ما ل إننى  أ ةز ل  صكىح دىةنسدأ ةةىن ح سةنعىمن ن ح نج  معةمى  ط نعىمن أ مسا ل كمح  ا س
منص دىدندىصهى نم ت سسنامىص كد ص م انىر  0333مةةلج س دندىصسل نج سةنم  ز د نةمى  ط سةمسىاأ ستمةن خلص ةةى 

 أمنص خللنى ةنعىمن  0663سةن هلج سةمسىاأ  كمى  ص    ح  ش ص د ن  ح  سةمسىاأ سةنط ننم ص د  ةى ما  ل  ط 
منص سةمندط أ س نج سسنامىصهى  ط  063منص ةنعىمن أ  سةزهمص  مى   مى  خص   033نص مخلص م 0333ستخمل 

م  .مشىص ع  خصى إح شىء سهلل ، مهىنه هط س ضى ىل سةنط  ىءل  ط هلس سةطصسص
 

م:معملية التصويت

خعيذيم رنً يشس رن  ضي  بٕضيع ب عيت بٔبعذ رنك اشد رنييذ سسيق رنًاهيق ي يشس رنُ  يت رنًخعه يت 

نهخصيٕيج   سضيت سٍْ رإلش سة نبُ ء ٔحذة إَخ جيت نهًُخٕجي ث رنًحهييت نئ سيذة حعي َٔيخ  ر ريٕة ٔرنضْيٕس

 فخًج رنًص دقت بإجً ع رني دة  اض ء رنًاهق رنح ضشيٍ. 
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 مكرر اجمللض اجلناعي

 02/8029 عدد

تعديل املكرر الكاضي بوضع بكعة أرضية رهن اإلشارة لبناء وحدة 

 .للننتوجات احمللية لفائدة تعاونييت األخوة والسهورإنتاجية 

إٌ رنًاهق رناً ا  نًذيُت ح سٔدرَج ف  إط س رنذٔسة رالسخثُ سيت، ٔرالل رناهيت رنعهُيت ر ٔنى رنًُع يذة بخي سي  

 .9307ربشيم  08

يقتتعلااقمبلقجتلعاالظم،وبعاا م ييسااةميقتجلااسمم41.3..وتطبيقاالمقتقتااايلظميققاالنونميقتن يتاايمي اا م

تع ي ميقتقييميققلايمبواعمبقعةمأيايةميهنميإلقليةمقبنل موحا ةمإنتلجياةمقلتنتوجالظمقلنقطةميقتتعلقةمب
،موبع ميقلجو مإق معتليةميقتصاويظميقعلنايمحياثمأسافيظمعتلياةميقتحليةمقفلئ ةمتعلونيتيميألخوةمويق هوي

 يقتصويظمعل متلميليم:
 ٌعضوا. 63 ............................................ن :ـــعدد األعضاء الحاضر 

 : صوتا. 63...............................................عدد األصوات المعبر عنها 

 ٌعضوا 63 ..............................................ن :ــــعدد األعضاء الموافق. 

 :وهم السادة

 نجٌب األمٌن محمد رماش

 كشولعبد الرحٌم  حسن بوعلوشً

 نجٌب بندار سعٌد بكرٌم

 عمر فوزي الزهراء دنبً

 إبراهٌم الفقٌر الزهراء رحمون

 عبد الحفٌظ اٌت الرامً رشٌد فنان

 به محمد المعتصم رشٌد اربٌب

 مصطفى الشاطر

  ال احد...........................................:عدد األعضاء الرافضٌن. 
  ال احد....................:التصوٌت عدد األعضاء الممتنعٌن عن. 

 ليــرر ما يــيق

صل قميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمبإجتلعمأعالئاميقحلايينمعل متقييميقنقطةميقتتعلقةم

قفلئ ةممتع ي ميقتقييميققلايمبواعمبقعةمأيايةميهنميإلقليةمقبنل موح ةمإنتلجيةمقلتنتوجلظميقتحليةب

مكتلميليم:متعلونيتيميألخوةمويق هويم

 تتيمتيبعمقتعلونيةميق هويم222.تخصيصمتسلحةم:ممم -

 تتيمتيبعمقتعلونيةميألخوة.م422تخصيصمتسلحةم:ممم -

 توقيع كاتب اجمللس                                             توقيع نائب رئيس اجمللس

 رشيد فنان                           حممد رماش       
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 :امصةـدـال النكطة

ن مجاعة تارودانت ـالدراشة واملضادقة على فصخ اتفاقية شرانة بي

ومجعية تناشت للتننية والتطامن لتدبري حافلة النكل املدرشي 

 املكتناة يف إطار برنامخ حماربة اإلقضاء االجتناعي بالوشط احلطري.

 

نخ ذيى  سحًٌٕ رنُ سبت رني دست نهشسيقرنضْشرء  ةف  ييخٓم ْزِ رنُ  ت  ا ى رنييذ رنشسيق رنكهًت نهييذ

م.حٕل رنًٕضٕعرنعشد 

 النائبة السادسة لمرئيس. ....................................................................................... الزىراء رحمون
سنفىا تأ شتصسكأ دت ح إطىص  س  سنفىا أ مع  مع أ ننىسل ما  سدة ة م  ت  سح لتى ة د تن هلج سةنططأ نن صر  ط 

ةنتت د ص اى  تتأ سةنطتتث  02.0ختت ث  مصنتته سةعى  تتأ ةشتتةص  دصس تتص  داتتط سةز  سن تتأ دمطم تتث مىدتتأ نىصم سنتتل م مع تتأ ننىستتل 
سةم صستتط سةمطننتتىل  تتط إطتتىص دصنتتىم  ماىصدتتأ س التتىء س  نمتتىدط دىةمستتط سةاضتتصع  تتط إطتتىص سةمدتتى صل سةمطن تتأ ة ننم تتأ 

ى ىل سةدشص أ ممح خ ث سةممىصسأ ند ح م ممدأ مح س ختن  ل  تط سةنت د ص كمتى نملت ل سة مىدتأ دم ممدتأ متح سةشتك
مح طصه  دىء م مة ىء سةن م ل ماصلى دتث ناط تة سةةت ه سةتلع متح س  ته نتج دطت  شتصسكأ  م سةةت ه ستستمن متح خت ث 

نفىا تأ سةنتط نتج دطت هى متع س  ست    نطنتصحص سةم صستط خىلتأ ةةتلج  ستا تىء   أ سةنطث سةم صسط هم ماىصدأ سةةت ساننىء اى
   مع أ ننىسل.
 س.النائب االول لمرئي .......................................................................................... محمد رماش 

 شكصس سةس  ل سةمسنشىصل سةمانصمأ :
ع مح س نفىا أ ممى  خمث سةل ا أ ة م     ط سةفس  03دىةنسدأ ةةلس سةفس  نمل س شىصل إة ه  ط سةدن  سةعىشص أ

:  مكح تطصسه سةفس  ةةلج س نفىا أ دىةنسدأ ة م    سة مىدط نفس  س نفىا أ 70المادة سةعط  سةمدصج مدىشصل، مهم 
 دطصسص منخل  ط سا ع  مصسنه سةعى  أ  م س سنانىئ أ. 

مدىةنسدأ ة مع أ ننىسل  نخل مح طصه مكندةى م صسث إةن صئ   سة مىدأ دمسسطأ سةدص ت  سةمضتممح متع نطت  ج ندص تصسل  -
شتصط سم نعتم ض إلس ندت ح ةةتى س خت ث  نىصم سنتل  ح نفست  هتلج س نفىا تأ  مح ا ت   م  س  س نفىا أ كمى   مز ة مىدأ

دفا  دنم  س نفىا أ م ط هلج سةاىةأ نشصه سة مىدأ د ن ن د ص سةمشتصمع إةتط ات ح نا  ت   مع تأ  ختصى نننمتط ة منططتأ 
ظتىل  تنج إة تىء س نفىا تأ متع  مع تأ دنىء د ن مى نط ج ده مح م ام نطمج ده سصح  مىهلس م  دطصسص مح سةم    سة مىدط،

 ننىسل.

م:معملية التصويت

سة صسستأ مسةملتى اأ د تن  ست  سنفىا تأ مدع  لةت دصض سةس   صئ   سةم  ت  مطتصص سةنططتأ سةمنع طتأ 
شصسكأ دت ح  مىدتأ نىصم سنتل م مع تأ ننىستل ة ننم تأ مسةنضتىمح ةنت د ص اى  تأ سةنطتث سةم صستط سةمطننتىل  تط 

ة نلتتم ل  نمتتل سةملتتى اأ دإ متتىع سةستتى ل س التتىء س  نمتتىدط دىةمستتط سةاضتتصع إطتتىص دصنتتىم  ماىصدتتأ 
  دضىء سةم    سةاىضص ح. 
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 مكرر اجمللض اجلناعي

 08/8029 عدد

ن مجاعة تارودانت ـالدراشة واملضادقة على فصخ اتفاقية شرانة بي

ومجعية تناشت للتننية والتطامن لتدبري حافلة النكل املدرشي 

 يف إطار برنامخ حماربة اإلقضاء االجتناعي بالوشط احلطري. املكتناة

يق ويةميالساتثنلئية،موخاال ميقجلساةميقعلنياةميألوقا ممإنميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمفيمإطلي

م.02.0يبيي مم..يقتنعق ةمبتلييخم

يقتجلااسميقتتعلااقمبلقجتلعاالظم،وبعاا م ييسااةمم41.3..وتطبيقاالمقتقتااايلظميققاالنونميقتن يتاايمي اا م

لق ييسااةمويقتصاال  ةمعلاا مفسااخميتفل يااةمقااييكةمبااينمجتلعااةمتليو ينااظموجتعيااةمتنلسااظمقلنقطااةميقتتعلقااةمب
قلتنتيةمويقتالتنمقتا بييمحلفلاةميقنقا ميقت يسايميقتقتنالةمفايمإطاليمبينالت متحليباةميإل صال ميالجتتالعيم

 يقتصويظمعل متلميلي:م،موبع ميقلجو مإق معتليةميقتصويظميقعلنيمحيثمأسفيظمعتليةبلقوسطميقحايي
 ٌعضوا. 63 ............................................ن :ـــعدد األعضاء الحاضر 

 : صوتا. 63...............................................عدد األصوات المعبر عنها 

 ٌعضوا 63 ..............................................ن :ــــعدد األعضاء الموافق. 

 :وهم السادة

 نجٌب األمٌن محمد رماش

 عبد الرحٌم كشول حسن بوعلوشً

 نجٌب بندار سعٌد بكرٌم

 عمر فوزي الزهراء دنبً

 إبراهٌم الفقٌر الزهراء رحمون

 عبد الحفٌظ اٌت الرامً رشٌد فنان

 به محمد المعتصم رشٌد اربٌب

 مصطفى الشاطر

  ال احد...........................................:عدد األعضاء الرافضٌن. 
  ال احد....................:عدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت. 

 ليــرر ما يــيق

صل قميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمبإجتلعمأعالئاميقحلايينمعل متقييميقنقطةميقتتعلقةم

لق ييسةمويقتصل  ةمعل مفسخميتفل يةمقييكةمبينمجتلعةمتليو ينظموجتعيةمتنلسظمقلتنتيةمويقتالتنمب

 .قت بييمحلفلةميقنق ميقت يسيميقتقتنلةمفيمإطليمبينلت متحليبةميإل صل ميالجتتلعيمبلقوسطميقحايي

 كاتب اجمللستوقيع                                                رئيس اجمللسنائب توقيع 

 رشيد فنان                    حممد رماش          

 

 

 



 2019يوليوز االستثنائية ةحمضر الدور

24 
 

 :شةلصادالنكطة ا

الدراشة واملضادقة على مشروع اتفاقية شرانة من أجل تدبري وتصيري 

ن مجاعة ـبيشيدي داوود حافلة النكل املدرشي حبي السيدانية 

 و التطامن لتننيةتيوزي لتارودانت ومجعية 

 

ف  ييخٓم ْزِ رنُ  ت  ا ى رنييذ رنشسيق رنكهًت نهييذ سشيذ رسبيب َ سب ك حب رنًاهق نخ ذيى حٕل 

م.رنًٕضٕع

 لمرئيس.السادسة النائبة   ........................................................................................... زىرة رحمون 
 شكصس سةس   سةصئ  : سةس   سةطىئ  سةسى ل سةمسنشىصمح.

ة م      ط  مصل ستىدطأ  ح دطت  سنفىا تىل  كمى سشصنى  د  مح دط  سنفىا أ مع  مع أ  خصى ةن د ص سةنطث سةم صسط مسدة
شصسكأ مع م ممدأ متح سة مع تىل هتط نفستةى سةنتط ست نج دطت  سنفىا تأ شتصسكأ متع  مع تأ ن تم زع منظتصس ة شتكى ل سةنتط 

 ممنططتأ سةالتحنطصانى سة ةى  ط سةنططأ سةسىدطأ ةاتث سةمشتكث سةمنع تة دىةنطتث سةم صستط سةختىص داتط سةز  سن تأ دمطم تث 
ىدأ  ط إطىص سنفىا أ شصسكأ  مع تأ نتم زع ة ننم تأ مسةنضتىمح متح س تث نمكت ح سةن م تل متح سةننطتث ةم سستىل سصنفل سة م

 تتط  استتح سةظتتصمه كمتتى ستتدة  ح  شتتصل سح س نفىا تتأ ننضتتمح  نفتت   02.9/0202نع  م تتأ  تتط د س تتأ سةممستتج سة صسستتط 
 دط مع د ل  مع ىل خ ث سة مصل سةسىدطأ.سةدنم  سةنط نج س نفىة د  ةى مسةملى اأ د  ةى مح طصه سةم    سة مى

 النائب األول لمرئيس. .......................................................................................... محمد رماش 
 شكصس سةس  ل سةمسنشىصل سةمانصمأ.

مدىةنىةط نف  سةشصمط  سنفىا ىل سةشصسكأ سةخىلأ دىةنطث سةم صسطدىةنسدأ ةةلج س نفىا أ  ةط مكمنأ مح نف  دنم  
ح هىنه سةفئأ ةةى د اأ دىةنع  ج كلةت  مسةمعى  ص مانن    دطن هلس سةمشصمع مع طى نظصس ته س ه س  نمىد أ مخىلأ 

  نةى ننمس   دفمىكح نعصه نمدى مح س الىء س  نمىدط.
دطتت  هىنتته س نفىا تتأ دتتنف  سةشتتصمط   دتتج سةم  تت  ةنصشتت   سةنفطتتىل مسة ةتتم  سةنتتط  دتت ةةى  تتط إطتتىص  سةاكىمتتأ سةمط مدتتأ  تتنج

  مسةدنم .

م:معملية التصويت

د تن مشتصمع ىة صسسأ مسةملتى اأ دمدع  لةت دصض سةس   صئ   سةم    مطصص سةنططأ سةمنع طأ             
دتتت ح  مىدتتتأ ستتت  ع  سمم  سنفىا تتتأ شتتتصسكأ متتتح   تتتث نتتت د ص منستتت  ص اى  تتتأ سةنطتتتث سةم صستتتط داتتتط سةز  سن تتتأ 

ة نلتم ل  نمتل سةملتى اأ دإ متىع سةستى ل  دضتىء سةم  ت  زع ة ننم تأ مسةنضتىمح  ن تم نىصم سنل م مع تأ 
 سةاىضص ح. 
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مكرر اجمللض اجلناعي 

 08/8029 عدد

الدراشة واملضادقة على مشروع اتفاقية شرانة من أجل تدبري وتصيري 

ن مجاعة ـبيشيدي داوود حافلة النكل املدرشي حبي السيدانية 

 .تيوزي للتننية و التطامنتارودانت ومجعية 

إٌ رنًاهق رناً ا  نًذيُت ح سٔدرَج ف  إط س رنذٔسة رالسخثُ سيت، ٔرالل رناهيت رنعهُيت ر ٔنى رنًُع يذة بخي سي  

 .9307ربشيم  08

رنًخعهي  ب ناً اي ث ،ٔبعيذ دسرسيت رنًاهيق نهُ  يت رنًخعه يت  000.04ٔح بي   نً خضيي ث رن ي ٌَٕ رنخُميًي  سقيى 

ب نذسرست ٔرنًص دقت اهيى يريشٔع رحئ قييت شيشركت ييٍ  جيم حيذبيش ٔحييييش ح فهيت رنُ يم رنًذسسي  بحي  رنضيذرَييت سييذت 

، ٔبعذ رنهإء إنى اًهيت رنخصٕيج رنعهُ  حيث  سئشث درٔٔد بيٍ جً ات ح سٔدرَج ٔجًعيت حيٕصت نهخًُيت ٔ رنخض يٍ 

 اًهيت رنخصٕيج اهى ي  يه :

 ٌعضوا. 63 ............................................: نـــعدد األعضاء الحاضر 

 : صوتا. 63...............................................عدد األصوات المعبر عنها 

 ٌعضوا 63 ..............................................ن :ــــعدد األعضاء الموافق. 

 :وهم السادة

 نجٌب األمٌن محمد رماش

 عبد الرحٌم كشول حسن بوعلوشً

 نجٌب بندار سعٌد بكرٌم

 عمر فوزي الزهراء دنبً

 إبراهٌم الفقٌر الزهراء رحمون

 عبد الحفٌظ اٌت الرامً رشٌد فنان

 محمد المعتصم به رشٌد اربٌب

 مصطفى الشاطر

  ال احد...........................................:عدد األعضاء الرافضٌن. 
  ال احد....................:عدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت. 

 ليــرر ما يــيق

صل قميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمبإجتلعمأعالئاميقحلايينمعل متقييميقنقطةميقتتعلقةم

مويقتصل  ةم ميقت يسيمبحيميق ي ينيةممعل بلق ييسة ميقنق  موتسيييمحلفلة مت بيي متنمأج  مقييكة يتفل ية

مكتلميلي:متيو يمقلتنتيةمويقتالتنبينمجتلعةمتليو ينظموجتعيةمسي يم يوو م

م

م

م

م
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 ربيةـكة املغــملـامل
 داخليةــــوزارة ال

 جهة سوس ماسة

 ليم تارودانتــــإق

 باشوية تارودانت

 مجاعة تارودانت
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 تــــنــــــــهـــــيد

  العاااادط تىفيااازا للتعليماااا  امللنياااة العاااامية الاااىاسد  فاااي الخىااااب امللهاااي لفااااخق الجاللاااة امللاااو مدماااذ

خ  ة؛ 2005ماي  18هفش  ا بتاٍس الزي خذد ضلذاف املاادس  الىوىية للتىمية البؽٍش

 ة؛ وتىايقا مللىي عمق الحنىمة ال ادف  ىى تىفيز املاادس  الىوىية للتىمية البؽٍش

  ة تجعاااذ الشاااااة فاااي مداسباااة الفقاااشل إلاقفااااء والت مااااؾ واعتاااااسا لناااىن املااااادس  الىوىياااة للتىمياااة البؽاااٍش

ة معتذامة؛الا جتماعيل و تشظيخ دًىامية لفائذ  تىمية بؽٍش

  واهىالقاااااا مااااااً مااااااادم الؽااااااشالةل التعاقذًاااااةل املعاااااا ولية والؽااااافااية التااااااي تقاااااىو علي ااااااا املااااااادس  الىوىيااااااة

ة؛ للتىمية البؽٍش

  خ سقاااام خ  1.15.84بىاااااء علااااى الٍ ياااار الؽااااٍش (بيىفيااااز 2015ًىليااااىص  07لااااا ) 1436سممااااان  20الفااااادس بتاااااٍس

 ؛املتعلق بالعماو  وألاقاليم 112.14القاهىن التىٍيمي سقم 

  خ سقااام خ  1.15.85بىااااء علاااى الٍ يااار الؽاااٍش بيىفياااز  (2015ًىلياااىص  07لاااا ) 1436سمماااان  20الفاااادس بتااااٍس

؛املتعلق بالجماعا  113.14القاهىن التىٍيمي سقم 

  ( املتعلاق بداق تيظااغ 1958هاىهرر  15) 1378جماادي ألاوىاى  3الفاادس فاي  1-58-376بىاء على الٍ ير سقام

.07.09وسقم  36.04وسقم  75.00الجمعيا  لما تم تعذًله وتتميمه بالقىاهين  سقم 

  خ  1016-05-2وبىااء علاى املشظاىو سقام  2005ًىليااىص  19املىاااق ى  1426جماادي الثاهياة  12الفاادس بتااٍس

ااااااذ  املتعلااااااق املعاااااامد ا ـااااااىذو  دعاااااام املاااااااادس   310406بمااااااىس خفىـااااااية سقاااااام بإخااااااذاث الحعاااااااب املـش

ة ا؛الىوىية للتىمية البؽٍش

  خ  1017-05-2وبىاااء علااى املشظااىو سقاام  2005ًىلياااى  19املىااااق ى  1426جمااادي الثاهيااة  12الفاااادس بتاااٍس

املتعلق بمعاوش تىفيز الىفقا  املذسجة في  واس الحعاب الخفىصري ى اـاىذو  دعام املااادس  الىوىياة 

ةا؛ للتىمية البؽٍش

  وبىااااااااء علاااااااى القاااااااشاس املؽاااااااترك لاااااااىصٍش الذاخلياااااااة و وصٍاااااااش املالياااااااة والخىـفاااااااة واملتعلاااااااق بإخاااااااذاث الحعااااااااب

ةا  ؛الخفىصري بميزاهيا  الجماعا  املدلية املعمد اـىذو  دعم املاادس  املدلية للتىمية البؽٍش

  خ  2016ًىهياااى 30وبىااااء علاااى ماااذاوو  املجلاااغ الجمااااعي لتاسوداهااات فاااي الاااذوس  الاظاااتثىائية املىعقاااذ  بتااااٍس

ة ؛بؽين املفادقة على اتفاقيا  املاادس  الىوىية للتىمية البؽٍش

  خ الاظتثىائية وبىاء على مذاوو  املجلغ الجماعي لتاسوداهت في دوسته  .2019ًىليىص  17املىعقذ  بتاٍس

 مت االتفام على ما يلي:
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 : البهد األول 
ااااة ظاااايذي داوود  الاتفاقيااااة  ىااااى تدذًااااذ ؼااااشوه تااااذبير وتعاااايير زة ااااذف لاااا ذاهيااااة صاٍو  خاالااااة هقااااق املذسسااااري ب ااااي الٍض

.والحفً

 : ملونات املظروع البهد الثاني 
 خاالة الىقق املذسسري. -

 :مهام و أهداف املظروع البهد الثالث 

ا ذف املؽشوت بؽهق عاو  ىى ما ًلي: 

 ؛هقق التالميز والىلاة مً ال ي  ىى امل ظعا  التعليمية

 ؛تقذًم الخذما  الاجتماعية لتالميز وولاة ال ي 

 لمة في تقليق وعاة ال ذس املذسسرياملعا.

 :معايري االستحكاق البهد الرابع 
ًتم تفييخ وتشتاق التالميز والىلاة الزًً قامىا بيداء واجق الىقق املذسسري املدذد مً وشف الجمعية خعق 

ة بىاء على املعاًير التالية: ألاولٍى

 اقية لإلهاث في الاظتفاد  مً الىقق املذسسري.تعىد ألاظ 

 . الحالة الاجتماعية لألظش 

 .الاعذ مً امل ظعة 

 .عذد إلاخى  املتمذسظين 

 .التفى  الذساسري

  : تدبري الظراكة البهد اخلامص 
اة والاجتماعياة املؽااس  لي اا فاي الاىاذ  ائف اا التربٍى الثالا  ٌعمق الىشاانل على لمان خعاً قيااو لاز  الحاالاة بٌى

ول اااز  الغاًاااة تداااذث بمىجاااق لاااز  الاتفاقياااة لجىاااة مؽاااترلة تعماااق بمثاباااة لجىاااة تعماااق علاااى تيااااع تاااذبير الحاالاااةل  لضعاااال 

ل وتىعقاذ باذعى  ماً لعايذ سئااغ املجلاغ ضو ماً ًىاىب عىاهتتنىن ماً ممثلاين اجىاين عاً ماق واشف ماً الىاشاين ًشضظا ا ا

سئاغ املجلغ ضو مً ًىىب عىه.

 :امات مجاعة تارودانتالتز البهد الشادض 
   .تىاير خاالة للىقق املذسسري لفائذ  تالميز وولاة ال ي املعت ذف خالى ضوقا  الذساظة 

 . تلفيق ظائق للحاالة ٌعمق على تدقيق ألالذاف املؽاس  لي ا في الاىذ الثال  ضعال 

 .)اة / الفدق التقني  تدمق هفقا  الىجائق القاهىهية للحاالة ) التيمين / المٍش

 .تىاير مىقخ خاؿ بالحاالة 

 

 : للتهنية والتضامو تيويزيمجعية التزامات  البهد الشابع 
تلتزو الجمعية بما ًلي: 
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 .ة املالية مً املعتفيذًً مً الىقق املذسسري  اظتلالؿ املعالمة الؽ ٍش

 تمنين جميع التالميز والىلاة املعتىاين ملعاًير الاظتدقا  مً الاظتفاد  مً الىقق املذسسري 

 .تدمق هفقا  الىقىد

 ٍتالاااااا  التااااي ًيعاااابق اي ااااا   ااااااة الحاالااااة مااااع تدمااااق ضي ضلااااشاس ضوالحااااشؿ علااااى ظااااالمة تج ياااازا  وه

 املعتفيذًً.

  الع ش على العير العادي اليىمي للحاالة

 عذاد بشهامج ًىمي لتذبير الىقق مً و ىى ال ي 

 : تغيري االتفاقية  البهد الثامو 

مق تغيير لاىىد لذ  الاتفاقية ًتم بىاظىة ملحق ًفاد  عليه الىشاان.

 : تفعيل االتفاقية البهد التاسع 

في خالة خذوث خالف خىى مف ىو مقتميا  لذ  الاتفاقيةل ضو  را خذث واسم في اليعاييرل اعااتم الاختهااو  ىاى 

ااىى ل وسئاااغ الجمعيااةلجىااة منىهااة مااً سئاااغ مجلااغ الجماعااة ضو مااً ًىااىب عىااه  والعاالىة املدليااة وفااي خالااة تعاازس الـى

 ىى خقل ٌعشك النزات على ضهٍاس عامق إلاقليم للا  ايه.

 فشخ االتفاقيةالبهد العاطر : 

.ًمنً لألوشاف اتة لز  الاتفاقية

باليعاة للمجلغ الجماعي تفتة بقشاس متلز في  خذي دوساته العادًة ضو الاظتثىائية.

ضيوباليعاااة لجمعياااة  شظااق  ىاااى سئاااغ الجماعاااة بىاظاااىة  تيااٍى للتىمياااة والتماااامً ًتلااز بقاااشاس مااً واااشف منتا اااا ٍو

شا  اتة الاتفاقية ذ املممىن مع تقذًم ترًر .الرًر

ن   ا تااااين ل اااا إلاخاااالى بيخاااذ رلماااا ًجاااىص لجماعاااة تاسوداهااات ضن تفتاااة لاااز  الاتفاقياااة دون قياااذ ضو ؼاااشه ضو تعاااٍى

خاشي تيتماي للمىىقاة بقاشاس ضىاى خاين تدذًاذ جمعياة  بىىد الاتفاقيةل وفي لز  الحالة تؽشف الجماعة على تذبير املؽشوت 

مً املجلغ الجماعي. تدذًذ جمعية اخشي تيتمي للمىىقة بقشاس مً املجلغ الجماعي.

 :البهد احلادي عظر 

 .لز  الاتفاقية خيز التىفيز بمجشد تىقيع ا تذخق

خ  .........................................................................................................................خشس بتاٍس

 للتهنية والتضامو بتارودانت. تيويزيرئيص مجعية      رئيص مجاعة تارودانت
 

 توقيع كاتب اجمللس                                                رئيس اجمللسنائب توقيع      

 رشيد فنان                         حممد رماش               
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 :ةبعالنكطة الصا

التحنالت اخلاص  الدراشة واملضادقة على تعديل وحتييـن نناش

 بتدبري مرفل نكل األموات مبدينة تارودانت

 

 كذ رنييذ سسيق رناهيت  َّ َمشر نعذو رسخكً ل رجشرءرث رنُ  ت يع ب ق  رنرشك ء ف  ييخٓم ْزِ رنُ  ت 

مرنًخذرهيٍ سيخى حأجيم رنُ  ت إنى دٔسة الح ت.

م

 

 

م:معملية التصويت

 نذسرسيت برنُ  يت رنًخعه يت  رنبيث في  حأجييماشد رنييذ سسييق رنًاهيق ي يشس وفيمغيلألمأيمت خ ،م

رنيى  اهى حعذيم ٔححييـٍ كُ ش رنخحًالث رنخ ص بخذبيش يشف  َ م ر يٕرث بًذيُت ح سٔدرَيجٔرنًص دقت 

م.نهخصٕيج فخًج رنًص دقت بإجً ع رني دة  اض ء رنًاهق رنح ضشيٍدٔسة الح ت 
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 اجمللض اجلناعي مكرر

 00/8029 عدد

على تعديل وحتييـن نناش التحنالت اخلاص الدراشة واملضادقة 

 بتدبري مرفل نكل األموات مبدينة تارودانت

يقاا ويةميالسااتثنلئية،موخااال ميقجلسااةميقعلنيااةممإنميقتجلااسميقجتاالعيمقت ينااةمتليو ينااظمفاايمإطااليممم

م.02.0يبيي مم..يألوق ميقتنعق ةمبتلييخم

يقتتعلااقمبلقجتلعاالظم،وبعاا م ييسااةميقتجلااسمم41.3..وتطبيقاالمقتقتااايلظميققاالنونميقتن يتاايمي اا مم

علا متعا ي موتحييااـنمكنالاميقاتحتالظميقخاالصمبتا بييمتيفاقمنقاا مبلق ييساةمويقتصاال  ةمقلنقطاةميقتتعلقاةم
يقتصاويظم،موبعا ميقلجاو مإقا معتلياةميقتصاويظميقعلنايمحياثمأسافيظمعتلياةمميألتويظمبت يناةمتليو يناظ

 عل متلميليم:
 ٌعضوا. 63 ............................................ن :ـــعدد األعضاء الحاضر 

 : صوتا. 63...............................................عدد األصوات المعبر عنها 

 ٌعضوا 63 ..............................................ن :ــــعدد األعضاء الموافق. 

 :وهم السادة

 نجٌب األمٌن محمد رماش

 عبد الرحٌم كشول حسن بوعلوشً

 نجٌب بندار سعٌد بكرٌم

 عمر فوزي الزهراء دنبً

 إبراهٌم الفقٌر الزهراء رحمون

 عبد الحفٌظ اٌت الرامً رشٌد فنان

 به محمد المعتصم رشٌد اربٌب

 مصطفى الشاطر

  ال احد...........................................:عدد األعضاء الرافضٌن. 
  ال احد....................:عدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت. 

 ليــرر ما يــيق

يقبثمتأجي مصل قميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمبإجتلعمأعالئاميقحلايينمعل متقييم

عل متع ي موتحييـنمكنلاميقتحتالظميقخلصمبت بييمتيفقمنق مبلق ييسةمويقتصل  ةميقنقطةميقتتعلقةمفيم

 يق م ويةمالحقة.ميألتويظمبت ينةمتليو ينظ

 توقيع كاتب اجمللس                                               رئيس اجمللسنائب توقيع           

 فنان رشيد                       حممد رماش                        
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 :ةمناثالنقطة ال
الدراشة واملضادقة على تعديل وحتييـن نناش التحنالت اخلاص 

بتدبري مرفل نكل املرضى واجلرحى والنصاء احلوامل مبدينة 

 تارودانت.

 

 كذ رنييذ سسيق رناهيت  َّ َمشر نعذو رسخكً ل رجشرءرث رنُ  ت يع ب ق  رنرشك ء ف  ييخٓم ْزِ رنُ  ت 

مسيخى حأجيم رنُ  ت إنى دٔسة الح ت. رنًخذرهيٍ

م

 
 

  

م:معملية التصويت

 نذسرسيت برنُ  يت رنًخعه يت رنبيث في  حأجيم رنييذ سسيق رنًاهق ي شس ف  غي أ ت حذرم ، اشد ٔ

حعذيم ٔححييـٍ كُ ش رنخحًالث رنخ ص بخيذبيش يشفي  َ يم رنًشضيى ٔرناشحيى ٔرنُيي ء اهى ٔرنًص دقت 

نهخصيٕيج فخًيج رنًصي دقت بإجًي ع رنيي دة  اضي ء رنًاهيق  رنيى دٔسة الح يت  رنحٕريم بًذيُت ح سٔدرَيج

 رنح ضشيٍ. 
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 مقرر اجمللس اجلماعي
 03/8029 عدد

تعديل وحتييـن نناش التحنالت اخلاص الدراشة واملضادقة على 

بتدبري مرفل نكل املرضى واجلرحى والنصاء احلوامل مبدينة 

 .تارودانت

يقاا ويةميالسااتثنلئية،موخااال ميقجلسااةميقعلنيااةمميقجتاالعيمقت ينااةمتليو ينااظمفاايمإطااليمإنميقتجلااسممم

م.02.0يبيي مم..يألوق ميقتنعق ةمبتلييخم

يقتتعلااقمبلقجتلعاالظم،وبعاا م ييسااةميقتجلااسمم41.3..وتطبيقاالمقتقتااايلظميققاالنونميقتن يتاايمي اا م

تالظميقخاالصمبتا بييمتيفاقمنقاا متعا ي موتحييااـنمكنالاميقاتحعلا مبلق ييساةمويقتصاال  ةمقلنقطاةميقتتعلقاةم
،موبع ميقلجو مإقا معتلياةميقتصاويظميقعلنايمحياثميقتيا مويقجيح مويقنسل ميقحويت مبت ينةمتليو ينظ

 أسفيظمعتليةميقتصويظمعل متلميليم:
 ٌعضوا. 63 ............................................ن :ـــعدد األعضاء الحاضر 

 : صوتا. 63...............................................عدد األصوات المعبر عنها 

 ٌعضوا 63 ..............................................ن :ــــعدد األعضاء الموافق. 

 :وهم السادة

 نجٌب األمٌن محمد رماش

 عبد الرحٌم كشول حسن بوعلوشً

 نجٌب بندار سعٌد بكرٌم

 عمر فوزي الزهراء دنبً

 إبراهٌم الفقٌر رحمون الزهراء

 عبد الحفٌظ اٌت الرامً رشٌد فنان

 به محمد المعتصم رشٌد اربٌب

 مصطفى الشاطر

  ال احد...........................................:عدد األعضاء الرافضٌن. 
  ال احد....................:عدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت. 

 ليــرر ما يــيق

يقبثمفيم تأجي ميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمبإجتلعمأعالئاميقحلايينمعل متقييصل قم

م ميقتتعلقة مقنقطة مويقتصل  ة مبلق ييسة منق معل  متيفق ميقخلصمبت بيي مكنلاميقتحتالظ موتحييـن تع ي 

 ويقنسل ميقحويت مبت ينةمتليو ينظميق م ويةمالحقة.يقتيا مويقجيح م

 توقيع كاتب اجمللس                        رئيس اجمللسنائب توقيع                    

 رشيد فنان                                 حممد رماش                           
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 :ةعاشتالنكطة ال

الدراشة و املضادقة على طلب قرض من صندوم التحهيـس اجلناعي 

 تراب مجاعة تارودانت.و تهيئة منشآت فنية داخل  بناء لتنويل 

 

  رنًاهق نخ ذيى بوعموشي النائب الثاني لرئيسحسن ف  ييخٓم ْزِ رنُ  ت  ا ى رنييذ رنشسيق رنكهًت نهييذ 

م.ُ  تحٕل رن رنعشد 

 النائب الثاني لمرئيس.  .................................................................................. حسن بوعموشي 
 دسج سهلل سةصامح سةصا ج، مسةل ل مسةس ج د ن مم نى صسمث سهلل،

 سةس   مماث سةس طأ ، سخمسنط سخمسنط سةمسنشىص ح، سةاضمص سةكص ج. شكصس سةس   سةصئ  ،
 سخث سةم  نأ خىلأ س شكى ل سةنط  سن ىز دعض سةمشىص ع سةمة ك أ دخلمص هلج سةنططأ نفنط  ط إطىص

نعص ةى منططأ سطىح سةم  نأ دخلمص سةس ص مسة م ح  ىةم    سخل سةمدى صل م ن ز  صسسن ح ةدنىء انطصل د ن مس  
سةمسدص  ةأ سةم خث سةصئ سط ةسطىح  سةم  نأ مكلةت سن ىز  صسسأ  خصى ة  ةأ سةضفأ ستخصى سةمنمس  ل دىم   دنمنأ،  

سةم    نان أ سةطنطصل سةمنمس  ل دمس  سةمسدص داط دىب سةخم   سةنط نعىنط ض ط كد ص  ىىنه سةنططن ح سصنفمكفمةم ىل ةة
 ط سةس ص مسة م ح خىلأ سةنمسع سةعمصسنط ة م  نأ دىةاط سةمام ع مكلةت م ممدأ مح سةمشىص ع س سنامىص أ سةنط 

سةضصمصع سن ىز نان أ هلج سةطنطصل ةنسة ث دم  أ  سنصى سةنمص إح شىء سهلل مسنطد  دةلج سةمنططأ  عنط سلدا مح
سنس ىب سةس ص مسة م ح ةةلج سةمنططأ د ن  م ع سةمسنم ىل سمسء سةسىكنأ مة مسنامص ح كلةت سة مىدأ سةمنمس  ل 
دىةضفأ ستخصى كنم مكل نى صسمنح سمم   س ل مخ مه  ط هلس س طىص نج سن ىز  صسسىل منج سة  مء إةن لن مة 

م  مح  صهج د مى  ح سة صسسأ  ط  03ة مىدط ةط ب اصض مح س ث سن ىز هلج سةطنطصل مسةما   امنةى  ط سةن ة ز س
م   ح  صهج ممىزسةل هنىت إضى ىل ننع ة ددعض سةنع   ل سصح    مكننى  ح  7مصسا ةى ستخ صل     مى م ممده 

إصسىث سةط ب ة  ةىل سةمعن أ ا ث سنه نج إصسىث نا   سةمد   إ  إةن ا ح إد س  سة صسسأ سةنةىئ أ سصح سمه نطمج د
د س  سة صسسأ سةنةى أ. مسة صسسأ ستمة أ إةط ا ح  إنمىج سةم ه مس 

 لمرئيس. الثالثلنائب ا .......................................................................................... سعيد بكريم  
 شكصس سةس   سةصئ  ،

 ط سةاط طأ هىنه سةنططأ مةمأ  ط هلج سة مصل خلملى دنىء هىن ح سةمع من ح مسةنط ننع ة ددنىء منطم أ سةطنطصل سةمنمس ت ل  
داتتتط دتتتىب سةخمتتت   د متتتى  ح منططتتتأ ستتتطىح سةم  نتتتأ نعتتتصه نمستتتعى دمصسن تتتى هتتتلس متتتح  ةتتتأ ، متتتح  ةتتتأ  ختتتصى ننع تتتة 

 نطصل دىدندىصهى سةمس ت سةصئ سط ة عدمص. دىةمسنامص  مث شطء  صكز د  ه هم سةدن أ سةنا أ نج سةط
 مى   مى  خص سةطنطصل سةاىن أ سةمنمس  ل داط سم   دنمنأ  مصهى  ت سةعزةأ مسنخفه سةض ط د ن سةطنطصل سةمنمس  ل داط 
دتتىب سةخمتت   دى ضتتى أ إةتتن ن ستت ص سةممتتص دىةنستتدأ ة  مىدتتىل سةما طتتأ دستتطىح سةم  نتتأ منفتت  سةشتتطء ةماطتتأ سةنلتتف أ 

 . صطط   عأ ام أ منش  ع س سنامىممى س ع
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 النائب األول لمرئيس.  .......................................................................................... محمد رماش 
دىةطدع  ىةم اظ ةةل ح سةمشصمد ح مسةمصندط ح دنطم أ سةدن أ سةنان أ ةةلس سة ىنب سةمنع ة دىةدع  سةفنط م هم نه 

كمى  ىء  ط م سخ أ سةسى ل سةمسنشىص ح  ةنىت سة ىنب سةخىص دنمس ع سةطص ة ماث إشكىث  ممى   خفن د ن سا .م
سةس ص مسة م ح سةلع س عصه مننف  ةةلج سةمنططأ نج ص ع سةعزةأ د ن  مىكح     ل ةج  ندطن سمى سةطصض مح 

ندىع سةمسىط ص سةنط ننط ب مانى طم     س، سةمشىص ع سةنط سنخصط   مهنى سى كص دعض لن مة سةن ة ز سة مىدط مس 
  ةى سةم    مناح  ط إطىص سةمنىدعأ  خصس ةى إةن ا ز سةم م  د مى  نةى مسىط ص معط ل ناح  ط سةمصساث ستمةن 

 .مسمه نمسلث سةمشمسص إةن  خصج.

 

 عممية التصويت:

ط تب اتصض د تن مدع  لةت دصض سةس   صئ   سةم    مطصص سةنططأ سةمنع طأ دىة صسستأ مسةملتى اأ 
ة نلتم ل ةنمم ث دنىء م نة ئأ منشآل  ن أ  سختث نتصسب  مىدتأ نىصم سنتل ز سة مىدط تلن مة سةن ة  مح

  نمل سةملى اأ دإ مىع سةسى ل  دضىء سةم    سةاىضص ح. 
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 مكرر اجمللض اجلناعي

 03/8029 عدد

س ـطلب قرض من صندوم التحهيالدراشة و املضادقة على 

ت فنية داخل تراب مجاعة تهيئة منشآو  لتنويل بناءاجلناعي 

 تارودانت

إٌ رنًاهق رناًي ا  نًذيُيت ح سٔدرَيج في  إطي س رنيذٔسة رالسيخثُ سيت، ٔريالل رناهييت رنعهُييت ر ٔنيى رنًُع يذة ممم

 .9307ربشيم  08بخ سي  

رنًخعهي  ب ناً اي ث ،ٔبعيذ دسرسيت رنًاهيق نهُ  يت رنًخعه يت  000.04ٔح بي   نً خضيي ث رن ي ٌَٕ رنخُميًي  سقيى 

اهى طهب قيشد ييٍ ديُذٔل رنخآييـض رناًي ا  نخًٕييم بُي ء ٔ حٓيتيت يُرياث فُييت درريم حيشرأ ب نذسرست ٔرنًص دقت 

 شث اًهيت رنخصٕيج اهى ي  يه  :، ٔبعذ رنهإء إنى اًهيت رنخصٕيج رنعهُ  حيث  سئجً ات ح سٔدرَج

 ٌعضوا. 63 ............................................ن :ـــعدد األعضاء الحاضر 

 : صوتا. 63...............................................عدد األصوات المعبر عنها 

 ٌعضوا 63 ..............................................ن :ــــعدد األعضاء الموافق. 

 :وهم السادة

 نجٌب األمٌن محمد رماش

 عبد الرحٌم كشول حسن بوعلوشً

 نجٌب بندار سعٌد بكرٌم

 عمر فوزي الزهراء دنبً

 إبراهٌم الفقٌر الزهراء رحمون

 عبد الحفٌظ اٌت الرامً رشٌد فنان

 به محمد المعتصم رشٌد اربٌب

 مصطفى الشاطر

  ال احد...........................................:عدد األعضاء الرافضٌن. 
  ال احد....................:عدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت. 

 ليــرر ما يــيق

صل قميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمبإجتلعمأعالئاميقحلايينمعل متقييميقنقطةميقتتعلقةم

نخًٕيم بُ ء ٔ حٓيتت يُراث فُيت ض رناً ا  ـرنخآيطهب قشد يٍ دُذٔل اهى بلق ييسةمويقتصل  ةم

 .دررم حشرأ جً ات ح سٔدرَج

 توقيع كاتب اجمللس                                                    رئيس اجمللسنائب توقيع                    

 فنان رشيد                          حممد رماش                           
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 مشروع التحويالت يف بعض فضول امليسانيةالدراشة واملضادقة على  :ةعاشرالنكطة ال

 

سسيق يصهحت رنًيضرَيت ٔرنحي ب ث بٕجًعت رنًشٔرَ  ف  ييخٓم ْزِ رنُ  ت  ا ى رنييذ رنشسيق رنكهًت نهييذ 

 .رنُ  تنخ ذيى  ٔرنصئ  ث

 الميزانية والحسابات والصفقاترئيس مصمحة . ....................................................................................... بوجمعة المرواني
  دسج سهلل سةصامح سةصا ج،

 كً  يه  : 9309يرشٔع ححٕيم بعض رالاخً درث ف  ييضرَيت رنخيييش  رنذٔسة رالسخثُ سيت نرٓش يٕنيٕص َ ذو 

 انزجهيز ثميزاويخ انزخصيص إعبدح مشروع 

 االعزمبد انىهبئي انزحىيالد االعزمبد األصهي وىع انمصبريف رمز انميزاويخ

 انفقرح   انفصم انجبة
    

 000,00 202 000,00 300 000,00 502 نمعهىمبريااقزىبء انعزبد   70 00 7070 70

 659,18 388 3 000,00 400 659,18 788 3 انزقىيخ وانمضبعذح انذراصبد 71 70 7070 00

00 0000 70 03 
اإلصالحبد وأشغبل انكجري نصيبوخ األصىاق 

 انمغطبح
1 420 000,00 300 000,00 1 120 000,00 

00 0000 70 71 
دفعبد نهمجهش اإلقهيمي )نزهيئخ مطبر صيذي 

 دحمبن(
2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

   000,00 000 1 مجمـــىع  االعزمبداد  انمزمع  رحىيههب

 000,00 100 000,00 100 0,00 انزقىيخ وانمضبعذح انذراصبد 17 70 1010 10

 000,00 600 3 000,00 200 000,00 400 3 ثىبء انمالعت وانمركجبد انريبضيخ 11 70 1010 10

 000,00 300 000,00 300 0,00 اإلصالحبد وأشغبل انكجري نصيبوخ  انجىبيبد  01 70 1010 10

00 0000 70 71 
دفعبد نهمجهش جهخ صىس مبصخ )نزهيئخ 

 مطبر صيذي دحمبن(
2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

 000,00 400 000,00 400 0,00 ربروداوذدفعبد نهىكبنخ انحضريخ  00 00 0000 00

   000,00 000 1 مجمـــىع  االعزمبداد  انمحىنخ
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.  

م:معملية التصويت

يريشٔع اهيى  نذسرسيت ٔرنًصي دقت بٔبعذ رنك ايشد رنيييذ سسييق رنًاهيق ي يشس رنُ  يت رنًخعه يت 

نهخصييٕيج فخًييج رنًصيي دقت بإجًيي ع رنييي دة  اضيي ء رنًاهييق  رنخحييٕيالث فيي  بعييض فصييٕل رنًيضرَيييت

 رنح ضشيٍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمز انميزاويخ

 االعزمبد انىهبئي انزحىيالد االعزمبد األصهي وىع انمصبريف

 انجبة
انفصم 

 انجروبمج
 انشطر انمشروع

 781,00 68 219,00 1 000,00 70 نهززييه صغير عزبد شراء 17 20 7070 70

 000,00 5 000,00 10 000,00 15 اشزراك في شجكخ انمبء وانكهرثبء  00 50 7070 70

 500,00 97 500,00 136 000,00 234 رعىيضبد انمضؤونيخ 13 20 1010 70

   719,00 147 مجمـــىع  االعزمبداد  انمزمع  رحىيههب

70 7070 00 00 
وجبمع   وقىادس حذيذيخ شراء مىاد

 انميبي
553 209,64 147 719,00 700 928,64 

   719,00 147 مجمـــىع  االعزمبداد  انمحىنخ
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 مكرر اجمللض اجلناعي

 03/8029 عدد

مشروع التحويالت يف بعض فضول الدراشة واملضادقة على 

 امليسانية

يق ويةميالساتثنلئية،موخاال ميقجلساةميقعلنياةميألوقا ممإنميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمفيمإطلي

م.02.0يبيي مم..يقتنعق ةمبتلييخم

يقتتعلااقمبلقجتلعاالظم،وبعاا م ييسااةميقتجلااسمم41.3..وتطبيقاالمقتقتااايلظميققاالنونميقتن يتاايمي اا م

،موبعا ميقلجاو مميرشٔع رنخحٕيالث ف  بعض فصيٕل رنًيضرَييتاهى بلق ييسةمويقتصل  ةمقلنقطةميقتتعلقةم

 تلميليم:مإق معتليةميقتصويظميقعلنيمحيثمأسفيظمعتليةميقتصويظمعل 
 ٌعضوا. 63 ..........................................ن :ـــعدد األعضاء الحاضر 

 : صوتا. 63...........................................عدد األصوات المعبر عنها 

 ٌعضوا 63 ..........................................ن :ــــعدد األعضاء الموافق. 

 :وهم السادة

 نجٌب األمٌن محمد رماش

 عبد الرحٌم كشول حسن بوعلوشً

 نجٌب بندار سعٌد بكرٌم

 عمر فوزي الزهراء دنبً

 إبراهٌم الفقٌر الزهراء رحمون

 عبد الحفٌظ اٌت الرامً رشٌد فنان

 به محمد المعتصم رشٌد اربٌب

 مصطفى الشاطر

  ال احد...........................................:عدد األعضاء الرافضٌن. 
  ال احد....................:عدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت. 

 ليــرر ما يــيق

صل قميقتجلسميقجتلعيمقت ينةمتليو ينظمبإجتلعمأعالئاميقحلايينمعل متقييميقنقطةميقتتعلقةم

مكتلميليم:مرنخحٕيالث ف  بعض فصٕل رنًيضرَيت اهىبلق ييسةمويقتصل  ةم
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 التجهيز مبيزانية التخصيص إعادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعتماد النهائً التحوٌالت االعتماد األصلً نوع المصارٌف رمز المٌزانٌة

 الفقرة   الفصل الباب
    

 000,00 202 000,00 300 000,00 502 لمعموماتيا داقتناء العتا  70 00 7070 70

 659,18 388 3 000,00 400 659,18 788 3 التقنية والمساعدة الدراسات 71 70 7070 00

 000,00 120 1 000,00 300 000,00 420 1 المغطاة األسواقالكبرى لصيانة  وأشغال اإلصالحات 03 70 0000 00

 000,00 000 2 0,00 000,00 000 2 )لتييئة مطار سيدي دحمان( اإلقميميدفعات لممجمس  71 70 0000 00

   000,00 000 1 مجمـــوع  االعتمادات  المزمع  تحوٌلها

 000,00 100 000,00 100 0,00 التقنية والمساعدة الدراسات 17 70 1010 10

 000,00 600 3 000,00 200 000,00 400 3 بناء المالعب والمركبات الرياضية 11 70 1010 10

 000,00 300 000,00 300 0,00 الكبرى لصيانة  البنايات وأشغال اإلصالحات  01 70 1010 10

00 0000 70 71 
دفعات لممجمس جية سوس ماسة )لتييئة مطار 

 سيدي دحمان(
2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

 000,00 400 000,00 400 0,00 دفعات لموكالة الحضرية تارودانت 00 00 0000 00

   000,00 000 1 مجمـــوع  االعتمادات  المحولة



 2019يوليوز االستثنائية ةحمضر الدور

41 
 

 حتويل بعض االعتمادات يف ميزانية التسيري

 

 

 توقيع كاتب اجمللس رئيس اجمللسنائب توقيع 

 رشيد فنان حممد رماش
م

م

م  

 رمز المٌزانٌة

 االعتماد النهائً التحوٌالت االعتماد األصلً نوع المصارٌف

 الباب
الفصل 
 البرنامج

 الشطر المشروع

 781,00 68 219,00 1 000,00 70 لمتزيين صغير عتاد شراء 17 20 7070 70

 000,00 5 000,00 10 000,00 15 اشتراك في شبكة الماء والكيرباء  00 50 7070 70

 500,00 97 500,00 136 000,00 234 تعويضات المسؤولية 13 20 1010 70

   719,00 147 مجمـــوع  االعتمادات  المزمع  تحوٌلها

 928,64 700 719,00 147 209,64 553 المياه وجامع وقوادس حديدية مواد شراء 00 00 7070 70

   719,00 147 مجمـــوع  االعتمادات  المحولة
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 مرفوعة إل  برقية الوالء واإلخالص

 موالنا جاللة الممك محمد السادس نصره اهلل

،  2019 مة تتتمز  11ستصدعتتتىءس ستتتنانىئ أ سةمنعطتتت ل  تتتمج دمنىستتتدأ سخننتتتىج  شتتت ىث سةتتت مصل 

 نشتصه  تى متم ع دلتفنط صئ ستى ة م  ت  سة متىدط ةم  نتأ ، ما مث لكصى د   سةعصح سةم  ت 

نىصم سنتتل ،  لتتىةأ دتتح نفستتط من ىدتتأ دتتح كى تتأ  دضتتىء سةم  تت  سة متتىدط ممتتمظفط م دتتمسح 

مس ختت ص سة مىدتتأ مستتىكنأ سةم  نتتأ تنطتت ج إةتتن مطتتىمكج سةعتتىةط دتتىهلل دفلتت ة مشتتىدص سةتتم ء 

مسةم تتىء معتتصد ح دتتح ن نتت نى سةتت سئج ممام نتتى مصسءكتتج ة تت  ىع دتتح سةماتت ل سةنصسد تتأ مستت ى ل سةمم كتتأ 

 سةم صد أ سةشص فأ.

افظكتتج سهلل  تتى متتم ع دمتتى افتتظ دتته سةتتلكص سةاكتت ج م اتتص د تتنكج دتتمةط دةتت كج سةمادتتمب 

ج سةع م تأ سةشتص فأ مم ع سةاسح مشت   زصكتج دشتط طكج سةستع   سةمتمةن صشت   مددتىاط   تصس   ستصنك

 مشعدكج سةم ط، إنه نعج سةممةن منعج سةنل ص. 

 مسةس ج د ن سةمطىج سةعىةط دىهلل مصامنه نعىةن مدصكىنه

 1079يوليوز  71حرر بتارودانت في : 

 لتارودانت رئيىس المجمس الجماعي    

 رسً ايم رنحشيشت        

م


