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يورياااااو ضض20)هاااااضض341. م ااااااات ضض02شرصاااااتا ضـتت  اااااا ضض1.11.1.تطبيقااااتضيقت ااااايتاضشريف اااا ضشر ااااا   ض  اااا ض

شيتعلقضـتلجمتعتا،ضشجتمعضشيجلسضشلجمتعيضيدينةضتت واشنا ضض41.3..ـتنفيذضشرقتنو ضشرتنييميض   ض( 02.1

شلختمسااةضوضشرسااتعةضض،ضعلاا ض.020يوريااو ضض00شرثالثاات ضيااو ضشينعقااد ضض.020الاسااتانتةيةضيوريااو ضفاايضاراات ضشراادو  ض

،تحا ض ةتساةضشرسايدضاسامتعيحضشلي  ا سض ةا سضضـقتعةضالاجتمتعتاضـجمتعاةضتت واشنا ضمست  (0:42.) شرنص 

،ضوشرساااتا ضاع ااات ضشرثتنياااةشيليقاااةضراش  اااةضض  تةااادضة ة سااا شرتيجااات ي  ضييااات  وبح اااو ضشرسااايدشلجماااتعيضشيجلاااسض

 . شيجلسضشلجمتعي
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 :السادةوهم 

 

 

 

 

 

 

 

 :السادةكما حضر أشغال هذه الجلسة وبصفة استشارية كل من       

 1دي ضشيصتلحم:   نو ضشردينضشرو غي -

 1 ة سضمصليةضألا  طةضالاجتمتعيةضوشرثقتفيةضوضشر  تضية:   عبدضشينع ضشينتنايض-

 .مصليةضشر  رةضراش  ةض ة س:    عبدضهللاضشليم س ضض-

 .عنضمكتبضشرنفقتا:     مصطفىضحنو  ض-

  د ضوبعدضشرتأكدضمنضتوف ضشرنصتبضشرقتنو يضرلتدشول،ضشفتتحضشرسيدضشر ة سضاشغتلضشلجلسةضشرف

شيااادي ضشلجفاااوسضرلطت اااةضوشيعاااتا ضوشرسااايدضعبااادضشرصااامدضشرعاااتريضهللاضـترسااايدضم حباااتضـترساااتا ضألاع ااات ضوض

رلخاادمتاضوالاسااتثمت ضشر  ت ااه ،ضوراا ضعااد ض" Connecting Athletes"عباادضشركاا   ض ااث سضممثااحضشاا كةض

ةضلجنوبياااااـاااانضهاااااذاضشينطقااااةضشاوهاااااوضضوشرقاااااتنو ضـدورااااةضالامااااات شاضشيتحااااد منت اااابضكعمياااادضقلياااااةضشليقااااو ض

مااوشاضشيساالم  ضـتر حمااةضاموشتنااتضو ا ضيتغماادضالضهللاضأ سااكمااتض 1وساايعطيضتوضاايحتاضـ صااووضشي اا و 

وضحتااانضمااانضا ضيعجاااحضـ فعااا ضعناااتضاوشيغفااا  ضشراااذينضوشفااا ج ضشينياااةضجااا ش ضهاااذشضشروبااات ضشراااذسضن جاااوضمااانضهللاض

شراا ة سضشرملمااةض،بعدضذرااأضاعطااىضشرساايدضتوفتتاا ضشينيااةضـصاافةضعتمااة،ضوا اافيضم ضااتنتضوم  ااهنضشيساالم  

 1رلسيدضمصطفىضشيتوقحضفيضارت ضنقطةضنيت 

 مصطفى المتوكل مستشار جماعي: نقطة نظام

 1بس ضهللاضشر حمنضشر حي ،ضوشرصال ضوشرسال ضعل ضسيدضشي سل  ضوعل ضشر ضوصيب ضشجمع  

ؤسسااااتاضتحيااااتكيضرمااااحضشليتضاااا  ن،ضماااالج ضالا ضشراااا ة س،ضشرساااايد ضممثلااااةضشرساااالطةضشيحليااااة،ضوشرسااااتا ضممثلاااايضشي

ضااي ضاالااش  ااةضشليتضاا  ضمعناات،ضشلي ااو ضشركاا ش ،ضوبتينتساابةضشـاات عضركاا ضورلجميااعضعياادضالاضاا  ضشيباات عضشرسااعيد،ضو 

 1شرت ح ضعل ضوشردضالاخ ضفترمةضكب  سضشرذسضوشفت ضشينيةض بتحضهذشضشريو ضـتعتبت هتضموظفةضـجمتعةضتت واشن 

 :فيمتضيليضي كزضنقطةضنيتما ضاواضا

 الصفة اسم العضو
 النائب السابع للرئيس محمد أمهرسي

 مستشار جماعي نجيب األمين

 مستشار جماعي عبد الحفيظ ايت الرامي

 .مستشارة جماعية عـــائشة الـزيناتي

 .مستشار جماعي محمد جبري

 مستشار جماعي عبد الحق يسري

 مستشار جماعي عبد المجيد الدماغ

 مستشار جماعي الطاهر مودفار

 مستشار جماعي نورالدين صادق

 .مستشارة جماعية سعاد أريب

 مستشار جماعي محمد المعتصم

 مستشار جماعي جمال بوراس
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ـتلجمتعااةضشرت شـيااةضـتت واشناا ضمااعضقااحضمتفيا ضمصااليةضعتمااةضاشةمااة،ضثتنيااتضنحاانضعلاا ضبعاادضضنحانضكف  ااقضشتحااتاسض

 ضا ضنقطاااااةضنيااااات ضضشرتااااا ضسااااابقضاوضحاااااوشريضشاااااف  نضنؤكااااادضعلااااا ضاماااااتيق بضمااااانضشاااااف ضونصااااا ضمااااانض جتياااااةضهاااااذاضشرو ياااااةضض

وعااةضماانضنقاا ضو ضكثاا ضماانضاو  ض عياادضتك ش هااتضفاايضشخاا ضاو  ضرفااذاضشراادو  ضالاسااتانتةيةضحياا ضشمتمنااتضمجماا جنتهااتضفاايضا

  دضكسمي جتضوركنضرفتضعال ةضـترتفو تاتاضعلماتضشنناتضرسانتضضادضشرتفو تاتاضكمباداضوركانضرا ضنتو احضااشعيضرذك هتضو ض

 1تفو  ضخاللضهذاضشرو يةض14بعدضـتجوبتنتضوعمليةضووشضيةضو تنونيةضومتريةضوشاش  ةضتتعلقضـتفو تتاضتقت بض

متمنتضكاذرأضنقا ضتتعلاقضـجاوه ضضتادـ  ضشيترياةضشرعمومياةضرفاذاضا،ض .020يوريو ضض00ثترثتضنحنضفيضهذاضشلجلسةض

شلجمتعاااةضـحياااا ضقااااحضشراااانق ضشيتعلقاااةضـكاااا ش ضشيمتلمااااتاضشرعموميااااةضرااا ضيحساااا ضف جااااتضبعاااادضونحااانضتجتو نااااتضنصاااا ضمااااد ض

ةضشرو يةضوهذشضسيكو ضر ضتاأث  ضوشضاحضشتجاتاضشضاتفةضشرايض  اتيتضشخا لضعلا ضشرسانةضشيترياةضشليترياة،ضوتاأث  اضعلا ضشرسان

نتمناااانضياااادينتنتضشلخ اااا ضوشرصااااالحضوالاف ااااحضوالاحساااان،ضونتمناااانضرفااااذاضشرسااااتكنةضش ضتتااااو ضشمو هااااتضض0200شيتريااااةضشيقبلااااةض

و  تيتهتضـتيعتلجةضشر تملةضرلق تيتضألاستسيةضفيضورننتضوهيضمحت بةضشريته  ضشليترياةضضشيتعلقاةضـكوفيادضمانضشجاحض

 1هذاضشلجلسةضألاخ   ضشرتغلبضعل جت،ضضثتنيتضمنضخاللضضهذاضشرنقطةض علنضفي

ـترنساااااابةضلي ااااااو نتض عثاااااا ضعاااااانضتحيتتنااااااتضوتقاااااادي نتضوشااااااك نتضر جااااااتلضشرساااااالطةضشيحلية،شليت  اااااا  ضعلاااااا ضتطبيااااااقض

توج جاتاضملكيااةضوتوج جااتاضشردورااةضفيمااتضيتعلااقضـحمتياةضش وشحضشيااوشرن  ضوممتلمااتكج ضواماالج ،ضضو  ااك ضكااذرأضشخوشننااتض

نفسااااف ضوشهلفاااا ضماااانضشجااااحض شحتنااااتضوشرم نتنناااات،ضضكمااااتضنح اااا ضفاااايض طاااات ضشر اااايةضجنااااواضفاااايضشروشجفااااةضشرااااذينضي اااايو ضـأ

شرطبقةضشرعتملةضفيضشلجمتعةضوفيضالا عتشضوشرعمترةضوقحضشيصتلحضوشيجتمعضشيد ي،ضضشرت ضتيتف اضجفاواه ضمانضشجاحض

 1ت في ضحد ضشروبت ،ض ستلضهللاضربلدنتضشلخ  ضوشرطمأن نةضوشرسكينةضوشر خت ضوالا اهت ضوشرسال ضعليك 

 1ش سيتـنتض عتبت شاضستـقةضوشك شضو علنك ضعن

شرباااد ضـترنقطاااةضشرستاساااةضرلتصاااو  ضفتمااا ضشيصاااتا ةضعليااا ضـتجمااات ضبعااادضذراااأضعااا لضشرسااايدضشرااا ة سضمقتااا حض

 يوريااو  ر ااف ضضالاسااتانتةيةجاادولضاعمااتلضشراادو  ضضريصاابحضت ت اابضشراانق ضـجاادولض،شرسااتا ضاع اات ضشيجلااسضشليتض  ن

 :كمتضيليض.020

 بقاعة االجتماعات بجماعة تارودانت  مساء( 0:42.) على الساعة الخامسة و النصف  .020يوليوز  00الثالثاء : الفريدة الجلسة. 

حاتاضشر اب بةضشر  تضايةضضجمعيةضشتشرد شسةضوضشيصتا ةضعل ضكعديحضوضتحي  ضشتفت يةضش شكةضـ  ضجمتعةضتت واشن ضوض 11

 1الامت شتيةض Connecting Athletesةضمعضش كةإلحدشثضاقتايميةضرل  تضةضـتيدينةضوب  شك-ف  ضك  ضشرقد ض-رتت واشن 

و ش  ضشرطت ةضوشيعتا ضوشرب  ةضمانضاجاحضشرد شسةضوضشيصتا ةضعل ضم  و ضضشتفت يةضش شكةضـ  ضجمتعةضتت واشن ضوض 1.

 1ك  يدضمعفدضتكو نضشرتقني  ضفيضمجتلضشرتعدين

 :تحضشيدينةضمنضاجحضاحدشثشرد شسةضوضشيصتا ةضعل ضن صيصضـقعت  ضا ض ت  ضرفتةد ضشرتعتو ضشرورن ضبسط 01

 1م كزضشيوشكبةضليمتيةضشرطفورة 
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 1م كزضشرتكفحضـتألشختوضفيضوضعيةضاعت ة 

 1شرد شسةضوضشيصتا ةضعل ضت صيصضـقعةضا ضيةضرفتةد ضجمعيةضمنبعضألامحضإلحدشثضم كزضر عتيةضألارفتلض 41

سضمحلاااايضضرل ااااابتبضشرباااا ضفاااايضشرع   اااااةضشيقدمااااةضماااانضرااااا دضجمعيااااةضامااااواوضاو ششضـاااااالضحاااادواض صاااادضاحااااادشثضمجلاااا 31

 1ـتت واشن 

ياةضوضشرتكاو نضإلحادشثضم كازض 11 شرد شسةضوضشيصتا ةضعل ضت صيصضوعت ضعقت سضرفتةد ضمؤسسةضمحمدضشرساتا ضرلتـ 

 1شجتمتعيضوضم ية

 :كعديحضشيق ش شاضشيتعلقةضـت تنت ضـقعةضا ضيةضضمن 01

 1و ثةضاحمدضششتوعضشيلقبضـأحمدضشرقن ضض-

 1ثةضشرع بيضـنضمحمدضشرب ت  ضوو ثةضشـ شهي ضـنضمحمدضشرب ت  و ثةضشلينفيضـنضاحمدضاجعمو ضوو    -

 1شرسيدضشسه ضـالضشـ شهي  -

رتحسااااا  ضوضتجو ااااادض" رفااااا  "وضجمعياااااةض شرد شساااااةضوضشيصاااااتا ةضعلااااا ضم ااااا و ضضشتفت ياااااةضشااااا شكةضـااااا  ضجمتعاااااةضتت واشنااااا ض 1.

 1شرتوش حضالاركت و يضضضرلجمتعة

 1تت واشن ضوضجمعيةضألاـ ش ضشرسكنيةضشرد شسةضوضشيصتا ةضعل ضم  و ضشتفت يةضش شكةضـ  ضجمتعة 91

شرد شساااةضوضشيصاااتا ةضعلااا ضم ااا و ضضشتفت ياااةضشااا شكةضـااا  ضجمتعاااةضتت واشنااا ضضوضجمعياااةضا اااد ت ضشلييوشناااتاضيعتلجاااةض 21.

 1ظته  ضشركالبضشر ترةضـتيدينة

 1يتاضشرد شسةضوضشيصتا ةضعل ضم  و ضشتفت يةضش شكةضـ  ضجمتعةضتت واشن ضوضكعتونيةضشـدش ضسو ضرتدـ  ضشرنفت 1..

 :شرد شسةضوشيصتا ةضعل ضتحي  ضكنتن شضشرتحمالاضشلخت ةضـت حتاللضشيؤ  ضرلم شفقضشلجمتعيةضشرتترية 01.

 محطةضو ودضشرسيت شا 

 محطةضو ودضشرد شجتاضشرنت  ةضوشرعتاية 

  سو ضشربجتة 

  سو ضشلخ  ضوشرفوشك 

 شي شحيضضشرعمومية 
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 :السادسةالنقطة 

ن ـحيين اتفاقية شراكة بيالدراسة و المصادقة على تعديل و ت

 -جمعية اتحاد الشبيبة الرياضية  لتارودانت جماعة تارودانت و 

إلحداث أكاديمية للرياضة بالمدينة وبشراكة مع -فرع كرة القدم

 .االماراتية  Connecting Athletesشركة

ـادلضمانضشرنقطاةضالاورا ضضشلجلساةضضـترنقطاةضشرستاساةاشت ضشرسيدضشر ة سضان ضس ت ضشفتتاتحضشرنقطةضفيضمس جحضهذاض

 Connecting Athletes شرت ضت ضشا جفتضفيضجدولضالاعمتل،ضبعدضذرأض حبضـترسيدضعبدضشرك   ض ث سضـصافت ضممثاحضشا كة

 1احتلضعلي ضشرملمةضرتقدي ضتوضيحتاضحولضشي  و ضو ضالامت شتية

 االماراتية  sConnecting Athlete ممثل شركة  ................................................. :يعبد الكريم صبر 

رااا ة س،ضبسااا ضهللاضشرااا حمنضشرااا حي ،ضوشرصاااال ضوشرساااال ضعلااا ضسااايدنتضمحمااادضالامااا  ضوعلااا ضشرااا ضوصااايب ضشاااك شضشرسااايدضش

  .شجمع  

ـدشيااةضشتقااد ضـتر ااك ضشلجز ااحضرلساايدضشراا ة سضشساامتعيحضشلي  اا س،ضوضكااذشضشرسااتا ضالاع اات ضشينت بااو ضشرااذينضيمثلااو ض

ممثلاااةضشرسااالطةضشيحلياااة،ضورلساااتا ضشلي اااو ضشركااا ش ضشياااوشرن  ضرفاااذشضشيجلاااسضشيحتااا  ،ضكماااتضشتقاااد ضـتر اااك ضرلسااايد ضشرقتةاااد ض

 ولجميعضمتتبعيضشر أ ضشيحليضبجذاضشيدينةضالا يلة،ض

حقيقاااةضفااايضشربدشياااةضقااات ضشي ااا و ضفااايضوضاااعضشااا شكةض عاااتا ضهيملاااةضشيلعااابضشر  ت اااه ضـمديناااةضتت واشنااا ضكفكااا  ضعتماااة،ض

فاااتضشااا كةض  تضااايةضشساااتثمت  ةضحيااا ضت ااا  ضعااانضوشرتااا ضهااايضفااايضكع  فضGSPوبعااادضشينت  اااتاضشرتااا ضتااا ضتااادشورفتضاشخاااحضمجموعاااةض

شااا كةضشمت شتياااةضضGSPنطااات ضنيااات ضشر  تضاااةضشرااايضمياااتاينضالاساااتثمت ضشرعااات ضاشخاااحضشرااادولضشرتااا ضتتوشجااادضبجااات،ضضرلتاااذك  ضف ااا كةض

مق هتضـتـوظب ضو ت اسفتضشرسيدضشرلوش ضشر كنضحمدش ضشمسه ،ضشرذسضيق اك ضشرسال ضو نوسض  ت تك ضفيضف  ةضمقبلاةضبعادضش ض

علي ضشرسف ضبسببضكوفيد،ضفتر ؤ ةضشرعتمةضرل  كةضهيضشضاتفةض حت ات ضف  اقضشتحاتاضتت واشنا ضكناتاسضوكف  اقضركا  ضكعذ ض

 1شرقد ضضوذرأضمنضشجحضتأس سضشقتايميةض حت ت ضشيوشهبضشر  تضيةضاشخحضهذاضشيدينة

مانضضاشخاحضالامات شاضشرع بياةضـترنسبةضرلجتنبضالاستثمت سضوش ضقت ضيتوج ضشستستضشرا ضشر  تضاةض نناتضفايضتوش احضاشةا ضض

شيتحاااد ،وشرمحضيعلااا ضمااادلضشرعال اااةضشرتااا ضت بطفاااتضـتيملكاااةضشيغ بياااةضحيااا ضتتعااادلضشرعال اااتاضشرتقليدياااةضشيع وفاااةضـااا  ضشرااادولض

نيااا شضرلعال اااةضشرتااا ضتااا ب ض اااتحبضشلجالراااةضمحمااادضشرساااتا ضحفيااا ضهللاضـتخوشنااا ضحمااات ضاوراااةضالامااات شاضعلااا ض اساااف ضشر اااي ض

 ضمحماادضـاانض شياادضوشر ااي ضمحماادضـاانض ششااد،ضعلمااتضش ضالاخااوش ضالاماات شتيو ضراا ضيتاا ااوشضحاا  ضتاا ضراا حضخليفااةضـاانض شيااد،ضضشر ااي

هاااذشضمااانضجفاااةضشماااتضـ صاااووضميااادش ضالاساااتثمت ضفتنااا ضسااا تجتو ضكااا  ضشرقاااد ضو بقااايضساااؤشلض1فكااا  ضالاساااتثمت ضـتيملكاااةضشيغ بياااة

بضوششاااعتعفتضعثااا ضشرتااات   ضفجااا ضتبقاااىضمجفوراااةضوشحااادضضيااادو ضفااايضالااهااات ضنيااا شض  ضمديناااةضتت واشنااا ضوش ضقتنااا ضعت ااامةضشيغااا  

 1  غلبضشرسيتحضغ  ضمع وفةضعندضالاخوش ضشوضعندضشغلبضالاخوش ضفيضاولضشلخليجضـتيقت نةضمعضاولضمغ بيةضشخ ل 

شراااايك ضضJPSشرسااااؤشلضشرااااذسضهااااوضمطاااا وحضهااااوضشياااانضيمكاااانضالاسااااتثمت ضوهااااذشضشرسااااؤشلضشوجفاااا ضشخصاااايتضنيتـااااةضعاااانضشاااا كةض

ـتك ضوش ت شحااااتتك ضفاااايضشييااااتاينضشرتاااا ضيمكاااانضالاسااااتثمت ضضف جااااتضاشخااااحضمدينااااةضتت واشناااا ،ض ناااا ضساااايدشكيضسااااتاكيضرماااايضتكااااو ضشجاااات

 1ـترنسبةضرنتضفيضشرو  ضشليتريضشستثمت نتضالاوريضس بداضـمجتلضك  ضشرقد ضوشر  تضةضـصفةضعتمةضوشك ش



   0202االستثنائية يوليوز محضر الدورة 

 

 

6 

ش اااايضشـاااانضشينطقااااةضضر حاااا ضشرعدياااادضماااانضالاساااا لةضحااااولضشييااااتاينضالاخاااا لضشي تبطااااةضـت سااااتثمت ضفقلاااا ضفاااايضشليقيقااااةضورااااو 

فتيجاااتلضيعاااواض صااايتبضالاختصاااتوضركنناااتضسااانبداضـكااا  ضشرقاااد ضمااانضخااااللضشحت ااات ضف  اااقضشتحاااتاضتت واشنااا ضوش  ااات ضفااا و ض

  تضيةضشخ لضاشخحضشرف  قضث ضش  ت ضشقتايميةضاشخحضشيدينةضتحتينضمنضها ضاشخاحضشيديناةضتاوجفف ضشي اتضش ضصاحضشرتعب ا ضض

 1وريةشرسو ضشرورنيةضوشرسو ضشرع بيةضوشرد

ـترنساابةضرالسااتثمت شاضالاخاا لضتبقااىضم تبطااةضـت ت شحااتتك ضوشييااتاينضشرتاا ضت و جااتضمنتساابةضرالسااتثمت ض ننااتضمت رنااتضننتياا ض

شرو ااولضشيجمااو ضش ضشاات ضهللاضخاااللضشر ااف ضشيقبااحضبعاادضالاتفاات ضمعكاا ضوبعاادضشرنياا ضفاايضالاسااتثمت شاضضشرتاا ضيمكاانضش ضتقتاا حض

 1رميضيت ضبجتضهذشضالام ض

ةضوكث اااا شضعلاااا ضكعااااتونك ضوراااايضشريقاااا  ضشننااااتضقلنااااتض  ااااتغحضتحاااا ضميلااااةضشااااعت نتضشلختراااادضهللاضشرااااورنضشيلااااأ،ضشعااااولضحقيقاااا

وتااوجج ضشخصاايتضـتعتباات سضمغ باايضاشخااحضشاا كةضشمت شتيااةضقاات ضالاساااتثمت ضاشخااحضشيغاا بضشليب اابضكمااتضش جااوضماانضالاخااو ضمااا  ض

لااااا ضشيديناااااةضوعلااااا ضشـنااااات ضشرستكنة،شضاااااتفةضشخااااا لضش ضكساااااتعدونتضعلااااا ضشنجاااااتحضهاااااذشضشي ااااا و ضشراااااذسضسااااايعواضشستساااااتضـاااااترنفعضع

مقت حاااتتك ضوش ش كااا ضكجمنااا ضشناااتضشخصااايتضبعااادضش ضتااا ضتوش اااليضـااات خو ضشر  تضاااي  ضفااايضهاااذشضالارااات ضضخت اااةضشع ااات ضمساااؤور  ض

اشخحضشتحتاضتت واشن ضوششك ه ضكث  شض  ج ضفتحوضرنتضـتبضرلنقتشضوشرذسض دموشضمنضخالر ضضمقت حتكج ضوتما ضالاجتـاةضعلا ض

فيضحين ضعل ضشننتضمستعدو ض عاتا ضهيملاةضشرناتاسضوشر  تضاةضـصافةضعتماةضاشخاحضالا لاي ،ضـترنسابةضرايضفتلخصاتوضشيوضو ض

شرااذسضتفتقاا ضشرياا ضشيدينااةضماانضشرنتحيااةضالا تصااتايةض ضعلاا ضراايضبجاات،ضضوش ضقاات ضشرتوجاا ضشرااذسضشضاافت ضفاايضجاادولضالاعمااتلضاشخااحض

الامااات شتي  ضشراااذينضيقصااادو ضشيغااا بضمااانضشجاااحضممت ساااةضهوشياااةضشر ااا كةضوشييااادش ضشرسااايتديضورتوشجااادضمجموعاااةضمااانضالاخاااوش ض

 1 شرصيد،ضضوبترتتريضهذشضهوضتوجفنتضوشنتيت ضش ت شحتتك ضربعتضفيمتضت ون ضمنتسبتضوششك ضشلجميعضعل ضشيستعد 
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ضاااو ضالاساااتثمت ضفااايضشيجاااتلضشر  ت اااه ضشذ ضكماااتضششااات ضضشرسااايدضاكتاااو ضعبااادضشركااا   ض اااث سضفااايضتقديمااا ضرلعااا لضحاااولضمو 

وشرذسضسيكو ضـوشـةضرالستثمت ضـصفةضعتمةضفيضـتقيضشيجت اضشرت ضيطمحضرفاتضالاخاوش ضفايضهاذشضشلجتنابضبجاذاضشيديناة،ضوبترتاتريض

فقدضت ضعقدضرقت شاضوتوش حضعانضبعادضماعضالاخاوش ضـدوراةضالامات شاضحاولضشفات ضالاساتثمت ضبجاذاضشيديناةضحيا ضمادانته ضـماحض

ضاايحتاضومااؤهالاضشيدينااةضسااوش ضضعلاا ضمسااتولضشرعقاات ضضوحتاانضمو عاا ضالاساات شتيطيضوشرااذسض يبعاادضعاانضشيطاات ضالاضـمسااتفةضشرتو 

 ليلةضكمتضهوضشر أ ضرلمينت ،ضوشريدضشرعتملةضمتوف  ضب محضجيد،ضضوكذرأضشيوشاضالاوريةضشيتوف  ضكمتضس ت ضالاتصاتلضـتيادي ض

تاادشولضهااذاضالامااو ضماانضخاااللضشرنقااتشضفاايضشحاادضشرلقاات شا،ضورااوضش ضشيوضااو ضضشلجفااوسضرلطت ااةضـ صااووضشيقااترعضوساابقضش ضتاا 

الاستسه ضهوضالاستثمت ضفيضمجتلضشر  تضةضوشحدشثضهذاضالاقتايميةضشرت ضتفتقادهتضشيديناة،ضو ضرتياتضكناتضنحلا ضـتنجت هاتضعلماتض

اسضرقات ضماعضشرفا  ضشر  تضايةضحيا ضضش ضشيوضو ضت ضتدشور ضفايضعاد ضنقتشاتاضفايضهاذشضشيوضاو ،ضعلماتضشنناتضكناتضاشةماتضنحا ضفاي

قاااات ضتوجفنااااتضشحاااادشثضماااادش  ضفاااايضجميااااعضشنااااوش ضشر  تضااااتا،ضضو  ضكاااا  ضشرقااااد ضـتعتبت هااااتض  تضااااةضشااااعبيةضخصو ااااتضـمدينااااةض

تت واشنااااا ضكماااااتضجااااات ضفااااايضتااااادخحضشرسااااايدضاكتاااااو ض اااااث سضعلااااا ضشعتبت هاااااتضمااااانضشياااااد ضشرع  قاااااةضوتااااا ضماااااؤخ شضشنت تبجاااااتضوشختيت هاااااتضض

ذشضر سضـتم ضه  ضنيا شضرعاداضشلجمعياتاضوتناو ضش  اط جتضومبتا شكجاتضشيتنوعاة،ضضوبترتاتريضفمديناةضكعت مةضشيجتمعضشيد ي،ضوه

تت واشنااا ضمؤهلاااةض حت ااات ضهاااذشضشي ااا و ضونحااانضعلااا ضيقااا  ضشنااا ضسااايملحضـترنجاااتحضوفااايضنفاااسضالارااات ضساااودض عماااحضمااانضشجاااحض

هااذشضشينثاا ضنتمناانضراا ضشرنجااتحضوشرتوفيااقضضشخ شجاا ضلي ااوضشروجااواض  ضف  ااقضشتحااتاضتت واشناا ضركاا  ضشرقااد ضففااوضف  ااقضع  ااقضوماان
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و  اااك ضشرف  اااقضعلااا ضهاااذاضشيباااتا  ضفااايضشحااادشثضشقتايمياااةضكماااتضسااانعمحضعلااا ضتحقياااقضهاااذشضالانجااات ،ضضمااانضخااااللضشرنقاااتشضشراااذسض

سا ت ضفايضشرلقات ضشراذسضسايعقدضمااعضشرساتا ضالامات شت  ضشراذينضس  ا فونتضـح او ه ضضوذرااأضفايضشاف ضغ ا ضشيقباحضساوش ضعلاا ض

شيتعلاااااقضـتيجاااااتلضشر  ت اااااه ضشوضالاساااااتثمت شاضشرتااااا ضساااااتنجزضـمنطقاااااةضتت واشنااااا ضماااااعضشرعلااااا ضعلااااا ضش جااااا ضعلااااا ضمساااااتولضشي ااااا و ض

 1شستعدشاضونحنضـدو نتضسنعمحضيتضن لضفي ضشيصليةضرلجمتعةضوشرستكنةضوبتلخصووضشـنت ضهذاضشيدينة

 تقطتـ ضرالستثمت ضرفتةد ضششك ضشرسيدضاكتو ض ث سضعل ضهذاضشربتا  ضوعل ضغ  ت ضعل ضمدينت ضالا ضوكذرأضعل ضشس

هاااذاضشيديناااةضوفااايضنفاااسضالارااات ضفتنااا ضتااا ضشعااادشاضالاتفت ياااةضوسااا ت ضتااادشورفتضفااايضشرلقااات ضشراااذسضسااا ت ضعقاااداضوفااايضشلختاااات ض

سايكو ضختتما ضمساأضش ضشات ضهللاضفايضهاذاضشرادو  ضشلختتمياةضرفاذاضشرو ياةضوشرتا ضتحماحضمجموعاةضمانضشيقا  شاضشرتا ضسااتعواض

 1واشن ضكمتضستعطيضمنتو ضرلمدينةضو ـنت ضشرستكنةضفيضشيستقبحضشرق  بضوشربعيدربعتضـترنفعضعل ضمدينةضتت  

فترماااةضكب ااا سضموظفاااةضض ونتمنااانضمااانضهللاضش ضساااتغمدضـوشساااعض حمتااا ضشرسااايدض اااف ضشرسااايدضساااعيدضـكااا   ضووشرااادضشرسااايد

ض ااؤو ضشر  تضاايةحيااحضشرملمااةضعلاا ضشرساايدضسااعيدضضـكاا   ضنتةاابضشراا ة سضشيملاا ضـترابجااذاضشلجمتعااةضوفاايضنفااسضالاراات ضسااودض

 1 رتقدي ضع لضحولضشيوضو 

 .نائب الرئيس المكلف بالشؤون الرياضية  ........................................................... : سعيد  بكريم

 شك شضشرسيدضشر ة س،ض

 1شرسال ضعليك ،ضشرسيدضشر ة س،ضشرسيدشاضوضشرستا ضشيست ت و ،شرسيد ضشرقتةد ضشلي و ضشرك   

قاااد ضرااا ضـتر اااك ضشلجز اااحضعلااا ضهاااذاضشرباااتا  ضفااايضشربدشياااةضش حااابضـااادو سضـح اااو ضشرسااايدضاكتاااو ضعبااادضشركااا   ض اااث سضوشت

شرطيبةضوشرتا ضس ساجلفتضرا ضشرتات   ،ضضكماتضنناواضـمباتا  ضالاخاو ضفايضف  اقضشتحاتاضتت واشنا ضوعلا ض شساف ضشرسايدضمحمادضعكا واض

 1شرذسضقت ض لةضو حضمعضالاخو ضفيضاورةضالامت شاضشيتحد ضحي ض ت ضـمجفواضكب   ضم كو ش

تف ااحضـاا ضشرساايدضشراادكتو ض ااث سضضوضشرساايدضشراا ة سضوركاانضش  اادضش ضششاا  ضعلاا ضش ضضفاايضماادشخلت ضراانضشضااي ضشركث اا ضـماات

مديناااةضتت واشنااا ضتزخااا ضـااازخ ضموشهبجاااتضساااوش ضعلااا ضمساااتولضشرصاااعيدضشيحلااايضشوضعلااا ض اااعيدضالا لاااي ،ضضـتعتبت هاااتضشكثااا ضش لاااي ،ضض

ايمياااااة،ضضوشرتااااا ضـااااادو هتضضوتحتااااوسضعلااااا ضمجموعاااااةضفااااا  ضرفاااااتضتجت  ااااابضكث ااااا  ضفااااايضمجترفااااتضمماااااتضسااااايمكنضضت اااااميلجتضفااااايضهاااااذاضالاقت

1 سااتعط جتضافعااةض و ااةضفاايضشيجااتلضشر  ت ااه ،ضضوشلجميااعضعلاا ضعلاا ضـت  مااةضشرتاا ضكع  اافتضشر  تضااةضعلاا ضمسااتولضالا لااي ضعموماات

وبترتااتريضن جااوضماانضهللاضكعااتر ضش ضتكااو ضهااذاضشنطال ااةضحقيقيااةضألعاا  ضف  ااقضـماادينتنت،ضضوشنااتضـترنساابةضراايضفاات يضش تاا حضش ضتكااو ض

فاايضشيجااتلضشر  ت ااه ضوشرساايتديضوشيجااتلضشرصاانتعي،ض ناا ضساايعطيضافعااةض و ااةضرلمدينااةضكمااتضـوشـااةضرالسااتثمت ضهااذاضالاقتايميااةض

ساا سضالاقتايميااةض ننااتضنفتقاا ضيثااحضهااذشضشرف اات ضوشيدينااةضفاايضحتجااةضمتسااةضشرياا ضخت ااةضفاايضأشؤ اادضفكاا  ضاعاا ضشي اا و ،ضومااعضت

شرعااتبضشرقااول،ضوضشركاا  ضشليديديااةضوحتاانضشذشضحاادثضوتاا ضشيجااتلضشر  ت ااه ضوجميااعضش اانتففتضسااوش ضعلاا ضمسااتولضشرااد شجتاضشوض

 1شنجت اضضفتن ضسيعطيضشضتفةضنوعيةض و ةضرلمدينةضفيضمجتلضشر  تضة
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 شينت  ة

 .نائب  كاتب المجلس  ............................................................. :رشيد ربيب

 شك شضشرسيدضشر ة س،

 بس ضهللاضشر حمنضشر حي ،ضوشرصال ضوشرسال ضعل ضشش دضشي سل  

 1ةد ضشرسيدشاضوشرستا ضشع ت ضشيست ت  نتحيةضرلسيدضشر ة سضشرسيد ضشرقت

فيضمدشخلت ضستضي ضمالحيةضـ صووضهذشضشي  و ،ضضوشيتعلقضـت  ت ضشقتايميةضـمدينةضتت واشن ضـتعتبت اضحل ض

قحضمدينة،ضض  ضهنتعضمجموعتاضشقتايميتاضت ضش  ت هتضـبعضضشيد ضشيجتو  ا،ضكمدينةضشقتاي ضض  جتضتتوف ضعل ض عب  ض

ش ضهنتعض جتلضشعمتلضيستثم و ضضفيضشيجتلضشر  ت ه ضـقوشعداضواستثم و ضضفيضمجتلضشرعنص ضشرب  سضعنض دمت ضعلمتض

 ر  قضخلقضف وضشر غح،ضضمنضشجحضتنميةضشيدينةضفيضشيجتلضشرسيتديضوشر  ت ه ،ض

ت ضضـترنسااابةضرلفكااا  ضشرتااا ضشااات كفتضشرسااايدضمحمااادضعكااا واضماااعضشيجلاااس،ضوتمااا ضمنت  ااا جتضوش تاااتضشيجلاااسض ساااتعجتلضش  ااا

 ضت ساا ضاساا ضرتدـاادبضشرف  ااقضفاايضنتتةجاا ،ضضومااعضذرااأضفتننااتضنتمناانضأشي اا و ض  ضالاماا ضضيتعلااقضـمدينااةضتت واشناا ،ضكمااتضشننااتضنت

الامااو ض خاا ش ضهااذشضشي اا و ضلي ااوضشروجااواض  ضالامااو ضمتتحااةضسااوش ضعلاا ضمسااتولضالا ضااية،ضضضشوشيلعاابضمتينقصاانتضهااوضكيفيااةض

 وعيةضرلمدينةض،ممتس سته ضفيضخلقضف وضشر غحضـترنسبةضرالر ضكسي  ضشي  و ضض ن ضسيعطيضشضتفةضن

شليت اااال  ضعلاااا ضشااااوشهدضمفمااااةضفاااايضشرتااااد  ب،ضضوساااا ت ضششااااتغترف ضـت قتايميااااةضممااااتضس سااااتعدضفاااايضخلااااقضمجموعااااةضماااانض

 1الاستثمت شاضرفذاضشيدينة،ضونحنضـدو نتضنثمنضهذشضشي  و ض ن ضسيعواضـترنفعضعل ضشيدينةضوشلجفةضوشرورنضعتمة

جميعضعلااا ضعلااا ضـااات ضشولضشقتايمياااةضتااا ضش  ااات هتضقتنااا ضشقتايمياااةضمحمااادضشرساااتا ضـتر بااات ،ضضوشرتااا ضتااا ضف جاااتضشختيااات ضفاااتل

سااانةضوركااانضبعااادضسااانت  ضرااا ضيح اااوشضـترنتيجاااةضشي غاااوبضف جااات،ضضوتااا ضشرتفك ااا ضفااايضشرف اااتاضض1.شعمااات ضالارفاااتلضشـتااادش ضمااانضسااانض

 ضشـتاادشوضـتممتنيااتاضبساايطةضعلمااتضشناا ضتاا ضشختياات ضشرفااتلضشرصااغ ل،ضضكمااتضحصااحضفاايضمد سااةضالاجيااتلضـمدينااةضتت واشناا ،ضضحياا

 1 غت ضوت ضشليصولضعل ضمنتو ضمحت  

 1نحنضـدو نتضنثمنضهذاضشرنقطةضعل ضشست ضشحدشثضالاقتايميةضشر  تضيةضبعداضتلي ضالاستثمت شاضالاخ ل 

 .مستشار جماعي ..................................................... :شاطرالمصطفى 

يااةضشرساايدشاضوشرسااتا ضشع اات ضشيست اات  ن،ضشيااوظف  ضتحيااةضشرساايدضشراا ة س،ضشرساايد ضشرقتةااد ضممثلااةضشرساالطةضشيحلض

 1شلي و ضشرك   ضتحيةضرلجميع

ـترنساابةضياادشخلت ضفاايضهااذاضشرنقطااةضشيتعلقااةضـترد شسااةضوضشيصااتا ةضعلاا ضكعااديحضوضتحياا  ضشتفت يااةضشاا شكةضـاا  ضجمتعااةض

ةضرل  تضاةضـتيديناةضوب ا شكةضماعضإلحدشثضاقتايميا-ف  ضك  ضشرقد ض-جمعيةضشتحتاضشر ب بةضشر  تضيةضضرتت واشن ضتت واشن ضوض

نطماحضش ضينجازضشي ا و ضعلا ضش لض البة،ض  ضشيجلاسضرا ضنياةض اتا ةضفايضضتنمياةض1 الامت شتياةض Connecting Athletesشا كة

هااذاضشيدينااة،ضضوخاااللضمااد ضهااذاضشرو يااةضاشةمااتضي حاابضـااتسضم اا و ضساايفيدضشيدينااة،ضض غاا ضشرع ش يااحضشرتاا ضكعت ضاا ضفاايضبعااضض

 ضكع لضفايضالاوناةضالاخ ا  ضشرا ضبعاضضشرت وا اتا،ضضوذراأض شجاعض ماو ضسيتسايةضوركانضشرياو ضشمتمناتضم ا و ضشليت ا،ضكمتضشن
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ـمثتـاااةضحلااا ،ضضرفاااذاضشيديناااةضوضن جاااوضمااانضهللاضش ضينجااازضعلااا ضش لضشروش اااع،ضض  ضهناااتعضشنتقاااتاشاضموجفاااةضرلمجلاااس،ضحيااا ضتااا ض

س ضضر ضيات ضشنجات ضالاضم ا و ضوشحادضفقا ،ضوالاشامتلضتفو  ضعقت ضرتعتونيةضكوبتع،ضضمنضشجحضش  ت ضثالثضم ت اعضركنضرال 

ش  دضش ضشضي ضش ضهنتعضكذرأضجمعيتاضتتاوف ضعلا ضمماور  ضي ات اعفتضوتا ض1   شلضمط وحضبجذشضشلخصووضشر ضحدضشرستعة

تفو اا ضشرعقاات ضضرفااذشضشرغاا ل،ض  ضشيجلااسض يفااواضمثااحضهاااذاضشرفاا وضـت ضااتفةضرالمااالعضشرتاا ضكعااواضيدينااةضتت واشنااا ،شرت ض

 يجبضش ضكستغحضمنضر دضشـنت ضهذاضشيدينة،ض

ـترنسابةضي اا و ضش  اات ضشقتايمياةضشنااتضمااعضكساو ق ض ناا ضسااي لقضعااداضمانضمنت اابضشر ااغحضساوش ضعلاا ضمسااتولضالاراا ض،ض

ومتيجابضش ضتتاوف ضعلياا ضهاذاضالاقتايمياةضمنيومااةضتت امنضمعطياتاضمقنعااةض1 وعلا ضمساتولضشرالعباا  ضـجمياعضف اتاضشعماات ه 

شرتاا ضساا ت ضشعاادشاهتضفاايضهااذشضالاراات ضرلاا شسضشرعاات ،ضض  ضشرمااحضش اابحضيتااتبعضماانضخاااللضموش ااعضشرتوش ااحضضماانضخاااللضشرد شسااة،ض

الاجتماااتعي،ضساااوش ضقااات ضفتيسااابوعضشوضوشكساااتبضشوضشرتاااو ت ضشرااا ضغ ااا ضذراااأضمااانضشيوش اااعضالاركت ونياااةض،شرتااا ضش ااابح ضك اااوشضعلااا ض

ةضوشرشاااجتعةضفااايضشت اااتاضشرقااا ش شا،ضوركااانضن  ااادضمااانضشرتنمياااةضفااايضشت اااتاضبعاااضضشرقااا ش شا،ضضعلماااتضش ضشيجلاااسضرااا ضقتماااحضشرصاااالحي

شخوشننااتضشر اا قت ضفاايضهااذاضالاتفت يااةضش ضتت ااادضجمعيااةضشتحااتاضتت واشناا ضنصاايبجتضمااانضشيسااؤورية،ضضعلاا ضشساات ضش ضياات ضشعااادشاض

ا شساااةضوكسااااو قضر اااا كةضشمت شتيااااة،ض  ضماااتضجاااات ضعلاااا ضمسااااتمعيضفااايضتاااادخحضشرساااايدضشراااادكتو ض اااث سضشرااااذسضيساااات رنتضحااااولضماااا لض

فكمااتض ي فااىضعلاا ضشحاادضهنااتعضمجموعااةضشمااو ضتزخاا ضبجااتضهااذاضشيدينااة،ض1 سااتثمت ضرفااذاضشر اا كةضـمدينااةضتت واشناا مسااتقبحضالا 

شـتاااادش ضماااانضكسااااو ةضملاااا ضشرتحفاااايلضوذرااااأضخاااااللضمااااد ضهااااذاضشرو يااااةضشسااااتطت ضشيجلااااسضش ضيقااااو ضـتحفاااايلضشيلااااأضشيتوشجاااادض

فيناااةضوشرتااا ضتمكنناااتضمااانضشساااتقبتلضكثااا  ضشي ااات اع،ضضبساااطتحضشيديناااة،ضضهاااذشضمااانضجفاااةضمااانضجفاااةضثتنياااةضمساااتحةضضشيلاااأضر سااا ضـتر

 وركنضن  دضشر متنتاضفيضهذشضالارت ضح  ضيت ضتفو  ضاسض

عقااات ضمااانضشجاااحضالانجااات ضضاسضم ااا و ضيجااابضش ضيااات ضشنجااات اضعلااا ضش لضشروش اااعض،ضتااا ضض نناااتضمتاااتبع  ضـتيسااات رةضوحتااانضش ض

تضش ضيااات ضذراااأضـح اااو ضشااا قتةنتضرمااايضتوضاااحضشر ؤ اااتضحااادثضذراااأضفااايضالانت تـاااتاضشيقبلاااةضـ صاااووضشرقااا ش شاضشرتااا ضتااا ضشت تاهااا

 1رلجميع

وماانضشجااحضشراادفت ضعلاا ضمااتت ضتقاادي ضشرطلاابضماانضشجلاا ضعلاا ضشساات ضش ضهنااتعضنيااةض ااتا ةضورنااتضغ اا  ضعلاا ضهااذاضشيدينااةض

ـتردفعضبجتضمنضشجحضتنمي جتضضوخلقضف ت ضتفتق ضشري ضوشرذسضسيعط جتضشضتفةضنوعيةضوسيد ضضعل جاتضـمادشخيحضتفيادضشلجمتعاةض

 1وشيدينة

منضـ  ضالاستثمت شاضشرت ضتف لضنفسفتضوشيحو ضفيضشرعتر ضكمح،ضضهايضكا  ضشرقاد ضحيا ضمنت ا  ضب امحضكب ا ضفايضجمياعض

ـقااعضشرعااتر ،ضـاادو ضشساااتانت ضورلمز اادضماانضشروضااوحضفااات ضهااذاضشيعطيااتاضرفاااتضعال ااةضـترت ااغيحضماانضيااادضعتملااةضوشراا ض،وكاااذرأض

ستثمت  ةضشرت ضستتبننضشي  و ،ضومنضالاف حضالاشت  ضشريا ضفايضالاتفت ياةضاسضشرعال ةضـ  ضشلجمعيةضومتضمو عفتضمعضشيؤسةضالا 

ونحااااانضماااااعضف  اااااقضشتحاااااتاض( شحت ااااات ضكااااا  ضشرقاااااد ضعموماااااتضـتيديناااااةضوشحت ااااات ضشولضف  اااااقضشراااااذسضهاااااوضف  اااااقضشتحاااااتاضتت واشنااااا )

 1  شعتت واشن ضـتعتبت اضف  قضع  قضرلمدينةضعلمتضشن ضيتضقت ضيتو ضـت نتصت ضضتقت ضر ضحفالاضشند
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 .الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية رئيس مصلحة .................................................. :عبد المنعم المناني

 1،ضضشرسيدشاضوضشرستا ضضالاع ت ضشيست ت  ن،ضشلي و ضشرك ش  شك شضشرسيدضشر ة س،ضشرسيد ضشرقتةد 

حاتاضتت واشنا ضيناتي ضوكاذرأضعلا ضرلابضجمعياةضشتض.0ـتات   ضضGSPـترنسبةضرالتفت يةضجت اضـنت ضعل ضرلابضمانضشا كةض

 1 رك  ضشرقد ضحولضت صيصضـقعةضش ضية،حولضعقدضشتفت يةضش شكةضممتضشذلضشر ضعقدضالاتفت يةضفيضشرت ضش شكة

رتاااذك  ضفقااادضسااابقضرلمجلاااسضش ضعقااادضشتفت ياااةضشااا شكةضـااا  ضجمتعاااةضتت واشنااا ضوجمعياااةضشر اااب بةضالاتحتاياااةضفااا  ضكااا  ض

ي ضماانضهااذاضشرساانة،ضوبناات ضعلياا ضفتناا ضساا ت ضكعااديحضنفااسضالاتفت يااةضينااتض1.شرقااد ضخاااللضشراادو  ضالاسااتانتةيةضشينعقااد ضـتاات   ض

معضشضتفةضفيضشربندضشرثت يضتأس سضشقتايميةض  تضيةضرالعب  ضوالارا ضضشر  تضايةضمانضـا  ضشهادشدضالاتفت ياة،ضوكاذرأضفايضشربنادض

قعااةضش ضاايةضبسااطتحض هاانضالاشاات  ضشلجمعيااةضاسضجمعيااةضشتحااتاضتت واشناا ضـضشلجمتعااةضوهاايضوضااعضشرثتراا ضمااتضيتعلااقضـترتوشمااتا

هااذشضماااتي صضالاتفت ياااةضشمااتضـاااتقيضـنااواضوفصاااولضالاتفت ياااةض1 شيدينااةضت صاااصضرالقتايميااةضـتكاااو نضشرالعبااا  ضوالاراا ضشر  تضاااية

 1 0202فج ضتبقىضعل ضحترفت،ضوفقضمت تا ضعلي ضشيجلسضخاللضشردو  ضالاستانتةيةضشينعقد ضب ف ضينتي ض

 .مستشار جماعي ............................................................. :عمر فوزي

 نضشر حي ،بس ضهللاضشر حمض

 1شك شضشرسيدضشر ة س،شرسيد ضشرقتةد ض،ضضشرسيدشاضوضشرستا ضضالاع ت ضشيست ت  ن،ضشلي و ضشرك ش 

 شر ي ضشرك   ضشرسيدضشردكتو ضعبدضشرك   ض ث س،ضضض

ـترنسبةضرفذاضشرنقطةضردسضبعضضالاضتفتاضـمتضتقد ضـ ضشرستا ضشيتدخل  ،ضخصو تضتدخحضشرسيدضشيست ت ض

شرتعديحضفيضالاتفت يةضهنتعضمجموعةضكعديالاضتم ضشضتف جتضملجتضتأس سضالاقتايميةضضوشرتوش ضضمصطفىضشتر ضـ صووض

 1شلجمتعةضفيضوضعض هنةضششت  ضـقعةضش ضية،ضت ضكذرأضن  دضبعضضالاضتفتاضحولضوضعيةضشي  و ضوشيستحةضشرت ضيتطلبجت

  ضوكجمتعااة،ضفقاا ضرماايضتوضااحضرنااتضـترنساابةضرفااذاضضشيؤسسااةضنتفااقضضـت جماات ضونحاانضمااعضشحت اات ضشي اا و ضكمنت باا

 شر ؤ تضونلتمسضمنض تحبضشي  و ضمز دشضمنضشرتوضيحتاضحولضهيملةضوت كيبةضشي  و ،ضشر ضغ  ضذرأضـت ضتفةض

شر ضتدشعيتت ضوشيجتـ ت ضعل ضشيدينة،ضمنضحي ضشرت غيحضسوش ضعل ضمستولضشريدضشرعتملةضشوضالار ،ضضوكذرأض

،ضوذرأضمنضشجحضتقو ةضممتنتنتضفيضهذشضالارت ،ضضومنضشجحضاعم ضوتقدي ضمتضيمكنضشرعتةدشاضشرت ضستسفيدضملجتضشيدينة

 1تقديم ضمنضمستعدشاض نجتح 

ـترنسبةضرتدخحضشرسيدضشردكتو ضعبدضشرك   ض ث سضشرذسضي   ضفي ضشر ضف وضالاستثمت ضضـمدينةضتت واشن ضشضتفةض

ردسضبعضضالاشت شاضفيمتضي صضمدينةضتت واشن ضشذشضشر ضشلجتنبضشر  ت ه ضشرذسضمنضشجل ضننت شضفيضهذاضشلجلسةض،ضكمتض

ش انتضش ضنتحدثضعل ضشيدينةضكعت مةضرال لي ضففنتعضعد ضمجت اض حت ت ضشسثمت شاضكث   ضركون ضش لي ضشتسعضو زخ ضض

ر ضشمتضـترنسبةضرلمجتلضشر  ت ه ضخت ةضمجتلضشرت في ضفت ضشيدينةضتفتق ضش1 بعقت شاضهتةلةضشرت ضستتيحضف وضرالستثمت ض

شربنيةضشرتحتيةضـتيقت نةضمعضشيد ضالاخ ل،ضوشرت ضكع دضحتريتضشستقطتبضعداضكب  ضفيضهذشضشلجتنبضكمدينةضشقتاي ضومدينةض

 1م شكشضورنجةضوشر متلضشر ضغ  ضذرأ
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مدينةضتت واشن ض  شر ضتفتق ضرف ت شاضشرت في ضوفيضهذشضشيجتلضيمكنضضرلسيدضاكتو ضعبدضشرك   ض ث سضش ض

هنتعضكذرأضمجتلضشرعم ش ضسوش ضعل ضمستولض1 نضش ضيبد ضفي ضو دضيعطيض ك و ض و ةضفيضهذشضشلجتنبيستثم ،ضضضوحت

هذشضشذشضقت ضالام ضيتعلقض1 مدينةضتت واشن ضشوضشيد ضشرتتبعةضرال لي ضكجمتعةضشو اضتتيمة،ضوجمتعةضشي ضشعز ،ضوشو اضـ حيح

متضش ضهنتعضمجتلضسيتديضوشرصنتعةضشرتقليديةضـمدينةضـترعم ش ضوحتنضش ضقتن ضهنتعضشضتفتاضجديد ضيمكنضشضتف جتضك

تت واشن ،شذشضش انتضشرتحدثضعنضمدينةضتت واشن ضفج ضغ  ضمنعزرةضعل ضمحيطفتض  جتضتتوشجدضـت لي ضفالديضـتمتيت ض

حضسوش ضشيدينةضتتوف ضعل ضكعتونيةضكوبتعضشرت ضي  بضبجتضشيثضيعن ضش ضهنتعضمجتلضرالستثمت ضأل ضوبترد جةضالاور ،ضوهذش

عل ضشرصعيدضشيحليضشوشلجفوسضوحتنضعل ضشرصعيدضشردوري،ضوشرت ضهيضفيضشرت ضش شقتاضمعضشلجمتعةضـتعتبت هتضوشجفةض

الاستثمت ضفيضشيجتلضشرفالديضومجتلضشرتغديةضعمومت،ضت ضهنتعضكذرأضشيجتلضشيعد يضوشرمحضعل ضعل ضـترطبيعةض

عةضمنضشيعتا ضوشرت ضيمكنضالاستثمت ضف جتضضوذرأضحسبضشري ودضشلجيوروجيةضومو عفتضشلجغ شفي،ضحي ضتتوف ضعل ضمجمو 

فق ضبعضضشرتوج جتاضشرت ضيمكنضرل  كةضشرعمحضبجتضوالاستثمت ضف جتضونتمننض1 وشر  و ضشيعمولضبجت،ضفيضهذشضالارت 

يدينةضوشيستثم ضشرتوفيقضرلم  و ،ضوش ضنوفقضفيضتفعيحضالاتفت يةضرصتلحضشيدينةضورف  قضشتحتاضتت واشن ضوش ضيعواضعليضش

 1ـت يجتـية

 االماراتية"  sConnecting Athlete" ممثل شركة  .................................................. :يعبد الكريم صبر

 :هنتعضنقطةضم ت كةضفيضتدخحضقحضمنضشرستا 

شرسيدضشر ة س،ضوشرسيدضعم ضفو س،فيمتضي صضالار ضوشر بتبضرقدضت ضضالاتفت ضعل ضشن ضستتتحضف وضشر غحضض

تايميةضستت منضالار ضشيغ بيةضوشـنت ضشينطقةضورنضننت شضفيضهذشضشلجتنب،ضربعتضتطو ض ـنت ضهذاضشيدينةض،ضكمتضش ضالاق

شرف  قضوحتجتنتضشر ضشر ضشجنبية،ضضوشخصضـترذك ضك  ضشرقد ضوالاقتايميةضرنضيلج ضالاضشيغت بة،وسيفتحضشربتبضفيضوج ض

يأضقحضالار ضونأخذضقحضشر بتبضمنضسلجضsignieurشر ضضppجميعضالاعمت ض،يعن ضمتيسمىضفيضمصطليتاضك  ضشرقد ضضمنض

سنةضومتضفو ،ضر ح ضمجموعةضمنضنق ضمتعلقةضـتحت ت ض عب  ضمنضض1.وضض0.شيدينةضمنضشرفتلضتت شوحضشعمت ه ضمتـ  ض

اولضشف  قيتضوتح ضشرتوجفتاضشرستميةضشرت ضش د ضعل جتض تحبضشلجالرةضمحمدضشرستا ضـت نفتتحضعل ضشف  قيتضوشرعوا ض

 قيضعل ضشننتضسنستقطبض عب  ضوضموشهبضمنضشف  قيتضرتدع ضشتحتاضتت واشن ضرك  ضشرقد ضوش ضيت ضشر ضالاتحتاضالاف  

 شامتجفتضاشخحضالاقتايمية،ضفمحضعمليةضشنتقت ض عبضستسفيدضمن ضشتحتاض

 عضتت واشن ضوشيدينةضـمعننضشن ضح  ضيت ضشنتقت ض عبضمنضشقتايميةضتت واشن ضشر ضشو وبتضشضوشر ضشلخليجضشرع بيضهنت

 نص بضرلمدينةضونص بض تحتاضتت واشن ،ضضففذاضالار ضمنضموظ ضعتاسضشوضمنضعتمحضعتاسضوحتنضموظ ض

 1ستميضقلفتضمغ بية

ـترنسبةضرف  قضشتحتاضتت واشن ضقات ضمقتا حضوتما ضالاساتجتـةضرا ضحتانضتكاو ضهناتعضمتتبعاةضوحتانضرانضتكاو ضشا كةضماعض

مثالضشمت شكيضاشخحضشينيوماةضشرتا ضسانتقد ضبجاتض ـادض:  قحضمنضقت ض ة ستشرعل ضش يضشنتميضرل  كةضضوركنض  ضهو ت ضمغ بية،ضو 

ش ضيكاااو ضنتةااابضمغ بااايضوشرعكاااسضرمااايضيكاااو ضهناااتعضضتمتماااحضوم ش باااةضفااايضقاااحضطاااه  ضوماااعضذراااأضفااات ضشيساااتفيدضالاولضهااايضالارااا ض

الاقتايمياااةضكناااتضننتيااا ضضشماااتضـترنسااابةضرلفيملاااةضشرعتماااةضيؤسساااة1 شيغ بياااةضوالارااا ضشيحلياااةضـتراااذشا،ضوهاااذاضشجاااتـت ضعلااا ضشرساااؤشل

و ااولضشحاادضالاراا ضشردوريااةضوهااوضمغ باايضشي ااتضوفناا ضمت صااصضفاايضش  اات ضالاقتايميااتاضوقاات ضمااد بضسااتـقضينت اابضشربحاا  ن،ضض
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شرسيدضقتـت ضعليضشح ش ضضوركنضري ودضشلجتةحةضكوفيدضوظ وف ضشر اييةضحيا ضمصاتبضـكوفيادضشستععاهنضعليا ضشرساف ،ضضض

ولضـنات ضشينطقاةضوها ضشيساتفيدضألا اركنا ضشعيادضوشؤكادضش ضشرعاتمل  ضساودضيكوناوضمغت باةضو وشرذسضقتن ضر ض ؤ تضفايضهاذشضالاما ،ض

ـناات ضشيدينااةضماانضشاابتبضوشرياادضشرعتملااةضقااحضمغ باايضمحااضضوشـاانضشينطقااة،ضجميااعضشرف ااتاضشرعم  ااةضكمااتضساابقضش ضششاا اضماانضا

 1شرفتلضشر ضغ  ضذرأ

ةضوفيضشرت ضمتضيقت اي ضشرقاتنو ضشيغ بايضوضشيعماولضـ صووضهيملةضشي  و ضفتننتضسنلتو ضـمحضمتيس سضاشخحضشيدينض

ـ ،ضوبتينتسبةضفت يضش د ضشر اك ضرسايدضعما ضفاو سضعلا ضالاضاتفتاضشرتا ضتتعلاقضـم شفاقضشرت فيا ضشرتا ضتفتقا ضشر جاتضشيديناةضكماتض

ت ضوحتانضششت ضرفاتضشرساتا ضفايضتادخالكج ،كمتضش  ادضش ضشضاي ضعلا ضش ضهناتعضتوجا ضمانضرا دضالاخاو ضرد شساةضشيوضاو ضضش ضشا

الاما ضشيتعلااقضـتيعااتا ضوشرااذسض يطاا حضوركاانضبعاادضشض ضتاا ضر حاا ضماانضراا فك ضفاات ضقااحضالامااو ضكعااواضركاا ضمنااتضوشراايك ضوحتاانضش ض

 1قتن ضهنتعضكستؤ اضشخ لضفت يضمستعدضرالجتـةضوشك ش

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

يحتاضشرت ض دمفتضشرسايدضاكتاو ضعبادضشرك ا  ض اث س،ضششك ضشرستا ضشع ت ضشيست ت  نضعل ضتدخالكج ضوكذرأضشرتوض

وشلجميعضمتفقضعل ضش  ت ضهذشضشي  و ضضشيتعلقضـتحدشثضشقتايميةضني شض هميت ضبجاذاضشينطقاةضوشرتا ضكعتثا ضمنطقاةض  تضايةض

ـتمتياااات ضضخصو ااااتضـمجااااتلضكاااا  ضشرقااااد ضوساااا ضف ااااةضماااانضشر اااابتبضوشراااا ضشيدينااااةضوشرتاااا ضهاااايضـاااادو هتضغنيااااةضعاااانضشرتع  اااا ضعلاااا ض

صاااعيدضشراااورن ضومااانضشيناااترقضشر اااعبيةضشرتااا ضتمتااات ضبجاااتضفااايضمجاااتلضكااا  ضشرقاااد ،ضضهاااذشضشي ااا و ضففاااوضشضاااتفةضنوعياااةضرلمديناااةضشر

وساايكو ضفتتحااةضخ اا ض سااتقطتبضمجموعااةضم اات اعضماانضاورااةضالاماات شاضتاا ض ناا ضشولضم اا و ضسااتنجزاضاورااةضالاماات شاضـمدينااةض

فااتحضشرنقااتشضفاايضشراات ضالاسااتثمت ضوذرااأضبعاادضشيعتينااتاضوشرز اات  ضتت واشناا ضونتمناانضخاااللضشرلقاات ضشرااذسضساا ت ضعقااداضماانضشجااحض

شرتفقديااةضـمنطقااةضسااطتحضشيدينااةضويااتض ضالا لااي ضـصاافةضعتمااةضرماايضياات ضذرااأضعاانضكتاابضوشرتعاا دضعلاا ضجميااعضشيااؤهالاضشرتاا ض

 1ست ولضرلمستثم ضالاستثمت ضـصفةضعتمة

الرا ضشيحلياةضساوش ضقاتنوضماد ب  ضشوضشراذينضس ساتفيدو ضـترنسبةضرالتفت يةضشرت ضـ  ضشيدينتض شاأضفايضشعطات ضالاورو اةضر

منضشرتدش  بضوفيضنفسضالارت ضسودضضيت ضشضتفةضعد ضمالحيتاضفيضهذاضالاتفت يةضوبترتتريضسودضتت ضشيوشفقةضعل جتضمبادةيتض

تاضعلااا ضشسااات ضت صااايصضـقعاااةضش ضااايةض حااادشثضشقتايمياااةضفااايضشنتيااات ضعقااادضرقااات ضشرلجناااةضشيملفاااةضـترتنسااايقضماااعضجمعياااةضشتحااا

تت واشناا ضركاا  ضشرقااد ،ضرت ااميلجتضـتضااتفةضكعااديالاضمد قااةضوشرتوشمااتاضالاراا شدضوتحدياادضمسااتحةضشروعاات ضوجميااعضشر اا و ض

 1 شيتفقضعل جتضوشضتفةضشحدشثضالاقتايميةضـت تفت ية

 .نائب الرئيس المكلف بالشؤون الرياضية ............................................................ :سعيد  بكريم

 حدشثضشقتايميةضوذرأضفيضشرت ضش شكةضـا  ضجمعياةضشتحاتاضضفيض اايضشؤ دضشيوشفقةضشيبدةيةضعل ضت صيصضـقعةضش ضية

 1تت واشن ضرك  ضشرقد ضوشيجلسضوشر  كةضفيضشنتيت ضشيصتا ةضعل ضشرعقت ضوتحديدضشيستحةضشر ضآخ ا

 .المجلس كاتب ............................................................... :رشيد فنان

جمتعاةضتت واشنا ضـترنسبةضرفذاضشرنقطةضفت م ضيتعلقضـترد شسةضوضشيصتا ةضعل ضكعديحضوضتحي  ضشتفت يةضش شكةضـا  ض

إلحاااااادشثضاقتايميااااااةضرل  تضااااااةضـتيدينااااااةضوب اااااا شكةضمااااااعض-فاااااا  ضكاااااا  ضشرقااااااد ض-جمعيااااااةضشتحااااااتاضشر ااااااب بةضشر  تضاااااايةضضرتت واشناااااا ضوض

الامت شتية،ضفترنقطةض تت منضمدشورةضمستحةضشرعقت ضونحنضننت شضمنضشجاحضشيصاتا ةضعلا ضض Connecting Athletesش كة

 1ميةضفق كعديحضالاتفت يةضوسودضن ملجتضرالقتاي
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 الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية .رئيس مصلحة .................................................. :عبد المنعم المناني

ـترنساابةضضرتعااديحضالاتفت يااةضيت اامنضشربناادضالاولضشهاادشدضالاتفت يااةضمااعضشضااتفةضنقطااةضحااولضتأساا سضالاقتايميااةضوشرتاا ض

عااااةضفتناااا ضساااا ت ضوضااااعض طعااااةضش ضاااايةضشمااااتضـترنساااابةضرلمااااتا ضشرثترثااااةضوشرتاااا ضهاااايضفاااايضشراااات ضشرتوشمااااتاضشلجمت1هاااايضموضااااو ضشرنقااااتش

 1 حت ت ضهذشضشي  و 

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

 شك شضشرسيدضشر ة س،ضشرسيد ضشرقتةد ضممثلةضشرسلطةضشيحليةضشرسيدشاضوضشرستا ضضشع ت ضشيست ت  ن،ض

فتةااد ضجمعيااةضفاايضشراات ضمنت  ااةضالاتفت يااةضوبعاادضعمليااةضشرت صاايصضساا ت ضوضااعض هاانضششاات  ضشر اا كةضـقعااةضش ضاايةضر

شتحتاضتت واشن ضرك  ضشرقد ضمنضشجاحضشحادشثضشقتايماةضتا ضساتت ضشيصاتا ةضـتيوشفقاةضشيبدةياةضرياأكيضبعادهتضتفعياحضشي ا و ض

 1وذرأضبعدضشرق ش ضشيت دضمنضر دضلجنةضشرتع دضعل ضالا ش ه 

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

شرااا ضحااا  ضكعاااديحضالاتفت ياااةضشرتااا ضستت ااامنضشرتوشماااتاضشلجمتعاااةضفااايضضشذ ضساااودضتااات ضشيصاااتا ةضعلااا ضشيوشفقاااةضشيبدةياااة

ت صاايصضـقعااةضش ضاايةض حت اات ضشحاادشثضشقتايميااةضركاا  ضشرقااد ضعلاا ضشساات ضش ضياات ضشرتنساايقضـاا  ضشلجمعيااةضوشر اا كةضشرتاا ض

ورو اةضستتبننضشي  و ضش  ضشضتفتاضكعديالاضشرت ضتم ضالاشت  ضشر جتضمنضر دضشرساتا ضشع ات ضشيست ات  نضماعضشعطات ضالا 

كماااتضسااا ت ضشعااادشاضكناااتشضشراااتحمالاضوذراااأضبعااادضتحديااادضلجناااةضضشرتعااا دضعلااا ضالا ش اااه ضمكوناااةضمااانض1رالراا ضوشـنااات ضهاااذاضشيديناااة

شرساالطتاضشيحليااةضووقترااةضح اا  ةضوالامااالعضشي زنيااةضوشلجمتعااةضربعاات،ضمجموعااةضشاا قت ضتحااداضشيو ااعضشينتساابض حت اات ض

 1عدشاضكنتشضشرتحمالاشي  و ضوبترتتريضتت ضشيصتا ةضعلي ضمنضشجحضش

 .نائب الثاني للرئيس ..................................................... :حسن بوعلوشي

 1شك شضشرسيدضشر ة س،ضشرسيد ضشرقتةد ضممثلةضشرسلطةضشرسيدشاضوضشرستا ضضشع ت ضشيست ت  ن،ضشلي و ضشرك ش 

ـترنساابةضرفااذاضشرنقطااةضشيتعلقااةضـترد شسااةضوضشيصااتا ةضعلاا ضكعااديحضوضتحياا  ضشتفت يااةضشاا شكةضـاا  ضجمتعااةضتت واشناا ضوض

إلحااااااادشثضاقتايمياااااااةضرل  تضاااااااةضـتيديناااااااةضوب ااااااا شكةضماااااااعض-فااااااا  ضكااااااا  ضشرقاااااااد ض-ياااااااةضشتحاااااااتاضشر اااااااب بةضشر  تضااااااايةضضرتت واشنااااااا ضجمع

الامت شتيااة،ضحباادشضرااوضشناا ضتاا ضتكااو نضلجنااةضمصااغ  ضماانضشجااحضتقيااي ضوتتبااعضشي اا و ضشراا ضحاا  ضض Connecting Athletesشاا كة

 1 شخ شج ضشر ضح وضشروجوا

 :عملية التصويت
ـترد شساااةضوضشيصاااتا ةضعلااا ضكعاااديحضوضتحيااا  ضشتفت ياااةض شرنقطاااةضشيتعلقاااة دضشرااا ة سضمقااا   عااا لضشرسااايضبعااادضذراااأ

إلحااادشثضاقتايمياااةض-فااا  ضكااا  ضشرقاااد ض-جمعياااةضشتحاااتاضشر اااب بةضشر  تضااايةضضرتت واشنااا ضشااا شكةضـااا  ضجمتعاااةضتت واشنااا ضوض

 ـإجمااات يصاااتا ةضرلتصاااو  ضفتمااا ضش الامت شتياااةض" Connecting Athletes" رل  تضاااةضـتيديناااةضوب ااا شكةضماااعضشااا كة

 1رستا ضاع ت ضشيجلسضشليتض  نش
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 مقرر المجلس الجماعي

 .26/020 عدد

ن ـن اتفاقيةةة شةةراكة بيةةـالدراسةةة و المصةةادقة علةةى تعةةديل و تحييةة

 -جمعية اتحاد الشةبيبة الرياضةية  لتارودانةت جماعة تارودانت و 

إلحةداث أكاديميةة للرياضةة بالمدينةة وبشةراكة مةع -فرع كرة القدم

 .االماراتية" Connecting Athletes " ةشرك

وخاااااااااااااااللضشلجلسااااااااااااااةضض،ضض.020الاسااااااااااااااتانتةيةضيوريااااااااااااااو ضشيجلااااااااااااااسضشلجمااااااااااااااتعيضيدينااااااااااااااةضتت واشناااااااااااااا ضشيجتمااااااااااااااعضـتراااااااااااااادو  ضضا 

 020.1يوريو ضض00شينعقد ضـتت   ض شرف  د شرعلنيةض

ضشرتنييمي ضشرقتنو  ضيقت يتا ضضوتطبيقت ضشيجلض4..-3.    ضا شسة ضوبعد ضـتلجمتعتا، ضشيتعلقةشيتعلق  سضرلنقطة

جمعيةضشتحتاضشر ب بةضشر  تضيةضضـترد شسةضوضشيصتا ةضعل ضكعديحضوضتحي  ضشتفت يةضش شكةضـ  ضجمتعةضتت واشن ضوض

ض ضشرقد ض-رتت واشن  ضك   ضش كة-ف   ضمع ضوب  شكة ضـتيدينة ضرل  تضة ضاقتايمية ض Connecting Athletesإلحدشث

 :عمليةضشرتصو  ضعل ضمتضيليضاسف ا ضشرعلن ،ضحي ضوبعدضشرلجو ضشر ضعمليةضشرتصو ض1الامت شتية

 ع وشض1.:1111111111111111111111111111111111111شليتض  نضألاع ت عداض. 

 1 وتتض1. 111111111111111111111111111111111111::شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 وه ضشرستا ع وشضض1. 11111111111111111111111111111111111 ::شيوشفقياااانضألاع ت عداض: 

 ابراهيم الفقير عبد  القادر هرماس اسماء الناصيفي إسماعيل الحريري

 عبد الرحيم كشول حميد جعفر الزهراء رحمون محمد رماش
 عمر سمح اهلل عمر فوزي فنانرشيد  حسن بوعلوشي

 لال الفضة التيجاني مصطفى الشاطر اربيبرشيد  سعيد بكريم

 1 ضاحد: شر شف   ضألاع ت عداض 

 1 ضاحد:  شيمتنع  ضعنضشرتصو  ضألاع ت عداض 

 :يقرر ما يلي

ـترد شساااااةضشيتعلقاااااةضعلااااا ضمقااااا  ضشرنقطاااااةضضشليتضااااا  نع اااااتة ضا ـإجمااااات  اااااتا ضشيجلاااااسضشلجماااااتعيضيديناااااةضتت واشنااااا ض

فاا  ضض-رتت واشناا ضضجمعيااةضشتحااتاضشر ااب بةضشر  تضاايةوشيصااتا ةضعلاا ضكعااديحضوضتحياا  ضشتفت يااةضشاا شكةضـاا  ضجمتعااةضتت واشناا ضوض

 :يلي كمت الامت شتيةض Connecting Athletesإلحدشثضاقتايميةضرل  تضةضـتيدينةضوب  شكةضمعضش كة-ك  ضشرقد 
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 اتفاقية شراكة
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 لتارودانت المجلس الجماعي

 

 و

 

 جمعية اتحاد الشبيبة الرياضية  لتارودانت 

 فرع كرة القدم 
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 ةــــــاجـــــــبــــــــدي

 ـتنفيذضشرقتنو ضشرتنييميض   ض(02.1يوريو ضض20)هاضض341. م ت ضض02شرصتا ضـتت   ضض1.11.1.ـنت ضعل ضشريف  ضشر    ض   ض

 1شيتعلقضـتلجمتعتاض41.3..

 ض42129ـتنفيااذضشرقااتنو ض  اا ضض( 02.2اغسااطسضض03)ه.34. م اات ضض4.شرصااتا ضفاايضض1.21.12.ـناات ضعلاا ضشريف اا ضشر اا   ض  اا ض

يةضشربدنيةضوشر  تضةشيتع  1 لقضـترتـ 

  ومساااااتهمةضمااااانضشلجمتعاااااةضفااااايضتنمياااااةضشر  تضاااااةضوشرلجاااااولضض994.-شكتاااااوب -09شرصاااااتا ضفااااايضض20-94-013:ـنااااات ضعلااااا ضشي ساااااو ض  ااااا

 1ـتيستولضالاجتمتعيضوشينه ضرل  تضي  ض

 تعاتاضوضمساتهمةضهااذاضحاولضشرتن اي ضشر  ت اه ضرلجمض990.مات  ضض..ـتاات   ضض.4ـنات ضعلا ضاو  اةضشرسايدضو  ا ضشردشخلياةض  ا ض

 1 ألاخ   ضفيضشرتنميةضشر  تضية

 ووعيااتضماانضألاراا شدضـ اا و  ضتنساايقضشلجفااواضرل قاايضـتر  تضاااةضبجااذاضشلجمتعااةضوضتااأر  ضشر اابتبضوت اا ضشلجااوضشينتساابضيمت ساااةض

 1شر  تضةضوشرتكو ن

 يةضشربدنيةضمنضاجحضتنميةضشيجتمع  1وني شضرلدو ضشرذسضتلعب ضشر  تضةضوضشرتـ 

 عيااااتاضشر  تضاااايةضوضاعمفااااتضمتايااااتضوضمعنو ااااتضرلتغلاااابضعلاااا ضشيعيقااااتاضشيتريااااةضشرتاااا ضتحااااولضاو ضتحقيااااقضاهاااادشففتضومااااؤش   ضرلجم

 1وب شمجفتض

 خااااللضشلجلساااةضشرف  اااد ضض02.3ـنااات ضعلااا ضموشفقاااةضشيجلاااسضشلجماااتعيضيديناااةضتت واشنااا ضفااايضارااات ضاو تااا ضشرعتاياااةضر اااف ضيورياااو ض

 02.31يوريو ضض04شينعقد ضـتت   ض

 خاااااللضشلجلسااااةضشرثتنيااااةضض02.1ةضشيجلااااسضشلجمااااتعيضيدينااااةضتت واشناااا ضفاااايضاراااات ضاو تاااا ضشرعتايااااةضر ااااف ضيوريااااو ضـناااات ضعلاااا ضموشفقاااا

 .02.1يوريو ضض29شينعقد ضـتت   ض

 ض1.ـنت ضعل ضموشفقاةضشيجلاسضشلجماتعيضيديناةضتت واشنا ضفايضارات ضشرادو  ضالاساتانتةيةضخااللضشلجلساةضشرف  اد ضشينعقاد ضـتات   ض

 ..020ينتي ض

 ض00 ضموشفقاةضشيجلاسضشلجماتعيضيديناةضتت واشنا ضفايضارات ضشرادو  ضالاساتانتةيةضخااللضشلجلساةضشرف  اد ضشينعقاد ضـتات   ضـنت ضعل

 ..020يوريو ض

 ـنت ضعل ضشرقتنو ضألاستسه ضشيحدثضـموجب ضشتحتاضشر ب بةضشر  تضيةضرتت واشن ضف  ضك  ضشرقد ض 
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 :اتفقت األطراف على ما يلي

  تفت يةاهدشدضالا: شربندضألاول 

 :كجددضهذاضالاتفت يةضار ض

منضتأر  ضألا  طةضشر  تضيةضربقتضرألخال ضوشرقوشعدض -ف  ضك  ضشرقد ض-تمك  ضجمعيةضشتحتاضشر ب بةضشر  تضيةضضرتت واشن ض .1

 وشينصووضعل جتضفيضشرقوشن  ضشرتنييميةضرلجتمعةضشيلكيةضشيغ بيةضرك  ضشرقد شرقتنونيةضوشرتقنيةضشلجت سضبجتضشرعمحض

 Connecting Athletes "شاا كةضب اا شكةضمااعض  سضاقتايميااةض  تضاايةضرتكااو نضشرالعباا  ضوألاراا ضشر  تضاايةضـتت واشناا تأساا .2

 1الامت شتية"

 .تنيي ضملتقيتاضوا  طةضرفتةد ضشبتبضشلجمتعةضو   ضشروعيضشر  ت ه  .3

  وحضشر  تضيةشرتعتو ضمعضألانديةضوشلجمعيتاضشرت ضرفتضنفسضألاهدشدضمحليتضوجفو تضوورنيتضسعيتضرتوريدضشر .4

 1تدـ  ضشر  شكة: شربندضشرثت يض 

يعمحضشرط فت ،ضـ وحضك ت كيةضوبمنهجضتمتمليضعل ضضمت ضحسنضشرتعتو ضرتطو  ضوشرلجاولضـتر  تضاةضـصافةضعتماةضورعباةضكا  ض

 1شرقد ضـصفةضخت ةضـتيدينة،ضورفذاضشرغتيةضتحدثضـموجبضهذاضالاتفت يةضلجنةضم ت كةضكعمحضعل ضتدـ  ضالاتفت ية

شرط فت ،ضفيضارت ضهذاضشر  شكةضعل ضشت تذضقحضشرتدشـ  ضشر شميةضار ضتحسا  ضشرعماحضو لتوماو ضفايضهاذشضشرصاداضـإامتجا ضضو ح و

 .فيضآفت ضشر  شكةضوشرتعتو ضشيحليضوشلجفوسضشرورن ضوشردوريضرلط ف  

 شرتوشمتاضألار شد: شربندضشرثتر ض 

  شرتوشمتاضشلجمتعةضضشرت شـيةضرتت واشن 

ـتروساااااااتةحضشيترياااااااةض -فااااااا  ضكااااااا  ضشرقاااااااد ض-رتت واشنااااااا ضشتحاااااااتاضشر اااااااب بةضشر  تضااااااايةضشنااااااا ضـااااااادع ضضجمعياااااااةضتلتاااااااو ضجمتعاااااااةضتت وا -

 .وشرلوج ستيكيةضشيمكنةض

خاااللضماد ضخماسضساانوشاض تا هما( 029222،22)بضم تا  ضوضكساعةضآ دضض كساته ضجمتعاةضتت واشنا ضـمبلاايضماتريضسانوسضيقااد  -

فاايضحترااةض ااعواضشرف  ااقضشراا ض-حساابضشممتنيااتاضشلجمتعااةض– ااتا ضفاايضشينحااةضـ ساا ضقااحضساانةضشاا  طةضمحتفيااةضشرف  ااقضعلاا ضممتنتاا ضمااعضشرز 

  .ألا ست ضشيوشريةضوشرنقصت ضفيضحترةضنزولضشرف  قضار ضألا ست ضشردنيت،ضـمتضيستعدضعل ضضمت ضوتحقيقضاهدشدضالاتفت ية

 1ب  ضوألار ضشر  تضيةقتايميةضشر  تضيةضرتكو نضشرالعوضعض هنضاشت  ضشلجمعيةضـقعةضا ضيةضبسطتحضشيدينةضت صصضرأل -

 .وضعض تعةضـملعبضألابضجيكوض هنضاشت  ضشلجمعيةضروضعضألامتعةضشر  تضيةضشلخت ةضـتلجمعيةض -

 1شرتوشمتاضشلجمعية 

علاااا ضحساااانضشرتاااادـ  ضشيحتفيااااةضعلاااا ض-فاااا  ضكاااا  ضشرقااااد ض-شتحااااتاضشر ااااب بةضشر  تضاااايةضضرتت واشناااا ضيلتااااو ضشيكتاااابضشيساااا  ضلجمعيااااةض

 . ضوتحقيقضنتتةجضشيجتـيةضم ضيةضفيضمستولضتطلعتاضسمت ضشلجمتعةشيمتلمتاضشيوضوعةض هنضاشت ت

 ااا دضالاعتماااتاضشي صاااصضرااا ضفااايضشيجااات اضذشاضشرصااالةضـتنفياااذضشرث ناااتمجضشر  ت اااه ضشر ساااميضرلناااتاس،ضو لتاااو ضـتقااادي ضتق  ااا ض 

 .او سضلجمتعةضتت واشن ض جتيةضشرسنةضشيترية
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   ستفتا ضمنضشينحضشرعموميةض،ضمعضموشفت ضجمتعةضتت واشن ضـتربيتناتاضشحت ش ضشيقت يتاضشرقتنونيةضوشرتنييميةضشيتعلقةضـت

 1وشرتقت   ضشيتريةضوشروثتةقضشرثبوتيةضشيتعلقةضـمجتلض  دضشردع ضشي ت ضاري ضاعالاض،ض بحض جتيةضشرسنةضشيتريةضب ف 

 شرعمحضعل ضتنميةضشر  تضةضوشر فعضمنضمستوشهت. 

 1ضةضوضتأر  ه ض،ضمعضض و  ضخلقضمد سةضرلتكو نفتحضشيجتلضرل بتبضوألارفتلضيمت سةضشر  ت 

 تنيااااي ضتيااااته شاض  تضاااايةضواعاااادشاضـ نااااتمجضساااانوسضرتن ااااي ضشر  تضااااةضـتإلحياااات ضوفااااقضشرثاااا شمجضشيقت حااااةضماااانضراااا دضجمتعااااةض

 .تت واشن ضوكذشضتنيي ضاو  تاضـمنتسبةضألاعيتاضشرورنيةضوقلمتضرلب ضمن ضشلجمتعةضذرأ

 عصبةضسو ضوب نتمجضشلجتمعةتأر  ضألارفتلضوشر بتبضربقتضرتوج جتاض 

 و ةضوشيؤسستاضشرتعليميةضوشر اييةض صادضشيساتهمةضفايضتطاو  ضشر  تضاةضشيد سايةضيؤسساتاض شرتنسيقضمعضشرفعتريتاضشرتـ 

 .شرتعليميةضـتيدينةضوالاستفتا ضمنضخدمتكجت

 1شرلجنةضشي ت كة:شربندضشر شبعض 

 :تتكو ضشرلجنةضشي ت كةضرلتتبعضوشرتنسيقضمن

 .لسضشلجمتعيضاوضمنضيقو ضمقتم  ة سضشيج-

 .ـتشتضشيدينةضاوضمنضيقو ضمقتم -

 .شيدي ضر ليميضرو ش  ضشر بتبضوشر  تضةضاوضمنضيقو ضمقتم -

 .مدي ضشيصتلحضشلجمتعيةضاوضمنضيقو ضمقتم -

 .اوضمنضيقو ضمقتم ض-ف  ضك  ضشرقد ض-شتحتاضشر ب بةضشر  تضيةضضرتت واشن ض1  ة سضجمعية-

رلجنةضشي ت كةضـتتبعضوشرتنسيقضوتنفيذضـنواضالاتفت يةض،ضوذرأضـتنيي ضشجتمتعتاضاو  ةض جتيةضقحضثالثةضاشف ضيعفدضار ضش

 .معضشنجت ضتقت   ضتقييمية

 مد ضالاتفت ية:شربندضشلختمسض 

 .ي   ضفيضتطبيقضهذاضالاتفت يةضبعدضشيصتا ةضعل جتضوتمتدضلخمسضسنوشاض تـلةضرلتجديد

 فت يةشربندضشرستا ضكعديحضالات 

 كعدلضهذاضالاتفت يةضـتتفت ضشرط ف  ضقلمتضاع ضشر  و  ضشر ضذرأضوربقتضرلقوشن  ضشلجت سضبجتضشرعمحض

 ـترنسبةضرلمجلسضشلجمتعيضكعدلضـق ش ضمت ذضفيضاحدلضاو شت ضشرعتايةضاوضالاستانتةية 

 مو ضمعضتقدي ضتث ي شاضوبترنسبةضرلجمعيةضيت ذضـق ش ضمنضر دضمكتب ضو  سحضار ض ة سضشلجمتعةضضـوشسطةضشرث يدضشي 

 .شرتعديح

 فسخضالاتفت ية: شربندضشرستبعض 

 :يمكنضرلط ف  ضفسخضهداضالاتفت يةضفيضشليت اضشرتتريةض

 ـترنسبةضرلمجلسضشلجمتعيضرتت واشن ضض 
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قيت ضـتروشجبضتفسخضـق ش ضمت ذضفيضاحدلضاو شت ضشرعتايةضاوضالاستانتةيةضاو ض يدضاوضش  ضاذشضتب  ضرفتضتجتو شاضفيضشرتسي  ضوعد ضشر

 1وشرتقص  ضمنضر دضمكتبضشلجمعية

 ـترنسبةضرلجمعية: 

تفسخضهذاضالاتفت يةضـق ش ضيت ذضمنضر دضشيكتبضو  سحضـترث يدضشي مو ضار ض ة سضشلجمتعةضماعضتقادي ضتث يا شاضراذرأضوذراأض باحضض

 1ش عقتاضايةضاو  ضمنضاو شاضشيجلسضب ف ضقتمح

 شربندضشرثتمن: 

رااا شدضيااات ضشرلجاااو ضارااا ضاع ااات ضشرلجناااةضشي ااات كةض،ضوفااايضحتراااةضعاااد ضشرتو اااحضشرااا ضحاااحض جااات يضيااات ضوفااايضحتراااةضو اااو ضخاااالدضـااا  ضألا 

 1شرلجو ضار ضشيحتك ضشي تصة

 امضاء : رئيس المجلس الجماعي  لتارودانت

 

 

 

 إمضاء : رئيس اتحاد الشبيبة الرياضية  لتارودانت

  - فرع كرة القدم-

 

 

 

 

 
 

 تو يعضقتتبضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضض           تو يعض ة سضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضض
 

 شسمتعيحضشلي   سضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض شيدضفنت         
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 :ىـالنقطة األول
ن جماعة ـالدراسة و المصادقة على مشروع  اتفاقية شراكة بي

ادن والبيئة من أجل تشييد معهد وزارة الطاقة والمعتارودانت و 

 .ن في مجال التعدينـتكوين التقنيي

عبادضشرصامدضشرعاتريضهللاضشيادي ضشلجفاوسضرلطت اةضوشيعاتا ضرلسيدضضفيضمس جحضهذاضشرنقطةضاعطىضشرسيدضشر ة سضشرملمة

 1رتقدي ضع لضحولضشيوضو ضـأقتاي  

  ديرالمدير الجهوي للطاقة والمعادن بأكا  .............................................. عبد الصمد العاطي هللا

شرسااااايدشاضوشرساااااتا ضاع ااااات ضشيجلاااااسضشياااااو  ضقاااااحضـتسااااام ضو ااااافت ضضشرسااااايدضشرااااا ة س،ضشرسااااايد ضممثلاااااةضشرسااااالطةضشيحلياااااة،

 1وشرتقدي ضشروشجبضرشخص 

علا ضضضفيضشربدشيةض ضيسعن ضا ضا ضاتقد ضـتر ك ضشلجز احضركا ضشرسايدضشرا ة سضومانضخالركا ضقتفاةضاع ات ضشيجلاسضشياو   

ي اااا و ضشرااااذسضاتمناااانضا ضيسااااتجيبضرمااااحضتطلعااااتتك ،ضكمااااتض ضيفااااوتن ضا ضاشااااك ضشرساااايدضعتمااااحضشرعنتيااااةضشرتاااا ضاعطيتموهااااتضرفااااذشضش

 تحبضشلجالرةضعلا ضا لاي ضتت واشنا ضوشرسايدضشرمتتابضشرعات ضوشرساتا ض جاتلضشرسالطةضو ؤسات ضشيصاتلحضعلا ضمساتولضشرعمتراة،ض

فا ضمناذضتو الف ضـم شسالتنتضـاذروشضشرذينضر ضيدخ وشضجفدشض فقاةضمصاتليك ضعلا ضمساتولضشيجلاسضشلجماتعيضوقتفاةضشر ا قت ،ضف

جفااادشضكب ااا شضمااانضاجاااحضا ضيااا لضشي ااا و ضشرناااو ،ضورااادسضشريقااا  ضـأنااا ضـت اااتف ضجفاااواضشلجمياااعضفاااالضشاااأضا ضشي ااا و ضسااايكو ضفااايض

 1شي شححضشيتقدمةضعمتض   ب

ناات ضفاايضاو  ضسااتـقةضعلاا ضت صاايصضشربقعااةضإل  اات ضشيعفااد،ضورلتااذك  ضفت تفت يااةضقتناا ضـضتك كمااتضاشااك ك ضعلاا ضمصااتا 

عل ضرلبضمنضو ش  ضشيترياة،ضفمانضاجاحضشرد شساتاضألاورياةض ـادضا ضتكاو ضمو عاةضمانضشرطا ف  ضرلقيات ضبجاذاضشرد شساتاضوباداضفايض

 1شي  و ضفيضمحو ا

وتجاااد ضرشااات  ضارااا ضانااا ضركاااو ضشي ااا و ضرااا ضاورو اااةضكب ااا  ،ضفإنااا ضفااايضارااات ضضشلجفو اااةضشيوساااعةضوفااايضارااات ضضتوج جاااتاضمعاااتريض

تاابضشرعاات ،ضفمجااتلضتكااو نضوتأهيااحضشرطت ااتاضوشركفاات شاضشيحليااةضيحيااىضـتر شهنيااةضشركب اا  ضعلاا ضشعتباات ضا ضشرااو   ضوشرساايدضشرمت

م تلاااا ضشر اااا قتاضشينجميااااةضشرتاااا ضك ااااتغحضفاااايضشرقطاااات ضتجاااادضنفساااافتضمجثاااا  ضعلاااا ضشربحاااا ضعاااانضشركفاااات شاضماااانضخاااات  ضألا ااااتري ض

شيحاي ضشينجمايضومانضشرثا وشاضشيتوشجاد ضـا ،ضومانضوشلجفتاضشرت ضت  ضشي ت اع،ضوهذشضمتضيفواضعليناتضالاساتفتا ضمانضساتكنةض

فااايضا  اااات ضمعتهااادضعلااا ضمساااتولضشلجفاااتا،ضوقتناااا ضض-ـتإلضاااتفةضارااا ضشيعفاااادينضشيتوشجااادينضـمااا شكشضوبوجاااد ض- هناااتضجااات ضشرتفك ااا 

منااذضألاورو ااةضلجفااةضسااو ضمتسااةضوا عااةضتتفالراا ضركو جااتضجفتاا  ضمعن تاا  ضـتمتياات ،ضوهااذاضشي اات اعضقاات ضماانضشينتياا ضضشنطال فااتض

مااد ضرورااة،ضونحاانضعلاا ضيقاا  ضا ضهااذشضشي اا و ضومنااذضكسااط  ا،ضوتطبيقااتضرتعليمااتاضشرساايدضشرااو   ضضساا نجزضعلاا ضمسااتولضجفااةض

سااو ضمتساااة،ضوعناادمتضنتحااادثضعااانضجفااةضساااو ضمتساااةضفااتيع ودضا ضا لاااي ضتت واشنااا ضهااوضا لاااي ضمعاااد يضـتمتياات ضعلااا ضشعتبااات ض

لاااسضشركب ااا ض،ضوكماااتضكعلماااو ضففاااذاضشرسالساااحضشلجبلياااةضغنياااةضبغطت جاااتضشربنياااةضشلجيوروجياااة،ضاذضيقاااعضـااا  ضألارلاااسضشرصاااغ  ضوألار

ماااانضشراااا خصضض%70شيعااااد يضوشيااااوشاضشلخاااات ضشرتاااا ضماااانضشيمكاااانضشسااااتعمترفتضفاااايضشيقااااترع،ضـتإلضااااتفةضاراااا ضث شكجااااتضشيااااد ي،ضفااااأكث ضماااانض

اوضفيلتسااابت ضاوضشيعدنياااةضشيوجاااوا ضعلااا ضمساااتولضساااو ضمتساااةضهااايضـتت واشنااا ،ضومعيااا ضشيناااتج ضشرن ااايطةضكتاااو  ضاوضتف قااايض

شرزكند ،ضهيضقلفاتضم ات اعضمنجمياةضمتوشجاد ضفاو ضشرنفاوذضشرت شبايضإل لاي ضتت واشنا ،ضو شاأضا ضرجا ضعاداضشرا خصضشيعدنياةض
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 خصاااااةضمعدنياااااةضيجعاااااحضمااااانضر لاااااي ضخزشناااااتضحقيقياااااتضرفاااااذاضشرطت اااااتاضوشياااااوشا ضشرطبيعياااااةضذشاضألاهمياااااةضض422شراااااذسضيصاااااحضارااااا ض

قطاات ضشينجماايضا ضشرتفك اا ضفاايضتأهيااحضشركفاات شاضشيحليااةضشرتاا ضرفااتضشرقااد  ضعلاا ضالاسااتجتـةضشرقصااول،ضو ضيمكاانضفاايضاراات ضتأهيااحضشر

 1رتطلعتاضوحتجيتاضشر  قتاضشينجمعيةضشرعتملةضفيضشرقطت 

وشختيااات ضتت واشنااا ضجااات ضـنااات ضعلااا ضمعاااتي  ضعلمياااةضا يقاااة،ضوبنااات ضعلااا ضشياااوش اضشيتوشجاااد ضـاااتإل لي ،ضوهااادفنتضهاااوضضشساااتفتا ض

ةضبجذاضشينتج ،ضفماعضوجاواضمعفادضرلمعاتا ضـما شكشضوآخا ضعلا ضمساتولضا عاةضتتفيالرا ضيبقاىضألاما ضمحصاو شضشرستكنةضشي تبط

عل ضساتكنةضشينطقاةضرالساتفتا ضمانضهاذشضشيعفاد،ضوحترياتضهناتعضشرتفك ا ضفايضا  ات ضمعتهادضاخا لضعلا ضمساتولضشر اي ش ضفاتألم ض

 1حضشرعمت اضاوضشلجمتعتاضشيعنيةآلا ضفيضارت ضشرتوش حضـ  ضشيدي  تاضشلجفو ةضشيعنيةضومصتل

وكمتضذك اضففدفنتضهوضا ضيكو ضهذشضشيعفدضرلجفة،ضوا ضيستفيدضمن ضشرطلبةضشليت ل  ضعل ضـتقترو  اتضمانضشلجفاةضوا ض

 1ي تغلوشضبجتضواستهموشضفيضتنمي جت

تضوارت ضشلجفو ةضومنضاجحضا ضي لضهذشضشي  و ضشرنو ،ض ـدضمنضتيتف ضم تل ضشلجفوا،ضفترو ش  ضفيضارت ضضـ نتمجف

شيوسعةضتحتولضا  ت ضهذاضشي ت اعضعل ضمستولضعد ضجفتاضور سضفق ضجفةضسو ضمتسة،ضوهذشضمتضي عضشيدي  ةض

شلجفو ةضامت ضاك شاضتوف  ضالاعتمتاشاضشيتريةضرفذشضشيعفد،ضفحتريتضهنتعضمجفواضمنضر دضشرو ش  ضمنضاجحضتوف  ضشعتمتاشاض

عةضا ضيةضإل  ت ضشيعفدضقت ضعتمالضمحفزشضرفتضرلمضه ضفيضهذاضشلخطو ضب محضكب   ،ضكمتضا ضمبتا تك ضـت صيصضـق

 1متست  

 :هذشضشيعفدضي  ضخمسضت صصتاضم تبطةضب قضشيعتا 

 1شستغاللضشيعتا ضوشيقترع -1

 1(كف وميمتنيكية)رركت وميمتنيأض -2

 1شلجيوروجيتضشرتطبيقية -3

 1شركيميت ضشرصنتعة -4

 1 شرفندسةضشرطبوغ شفية -5

رتربضفيضض422 ضهذاضشرت صصتاضفيض ج ةضهذشضشرقطت ضعل ضمستولضشلجفة،ضفبجتضيمكنضا ضنصحضار ضنتمننضا ضكسته

 1رتربتضرلفصح،ضوعل ضشعتبت ضخمسضا ست ،ضفس ت ضتد اسضشرسنةضألاور ضوشرسنةضشرثتنيةض42شرسنة،ضـمعدلض

مليو ضا ه ضض93 ضومنضخصو يتاضشيعفدضاي تضوجواضاشخليةضـجميعضم شفقفت،ضمتضيجعحضتملفةضشي  و ضتصحضار

وذرأضحسبضشيعتي  ضوشرد شستاضألاوريةضشرت ض منتضبجت،ضونتمننضا ضيحيىضشي  و ضـموشفقةضمجلسك ضشيو  ،ضوشيدي  ةض

شلجفو ةض هنضرشت  ضرتقدي ضايةضمعلومتاضاوضاضتفتاضشرت ضيمكنضا ضكسته ضفيضتوضيحضشر ؤ تضوفيضتفك  ضجمتعيضمنضاجحض

 1ا ض سته ضفي ضجميعتضعل ضمستولضر لي ضوعل ضمستولضشلجفةتنميةضم ت كةضرفذشضشرقطت ضو 

 

 

 



   0202االستثنائية يوليوز محضر الدورة 

 

 

22 

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

سبقضرنتضشرتدشولضفيضهذشضشيوضو ضفيضاو  ضستـقةضعندضمصتا تنتضعل ضت صيصضشربقعةضألا ضية،ضو دضعقدضرقت ض

ىضآلا ضشستكمتلضرج ش شا،ضفمنضاجحضتمو حضختوضـمق ضشرعمترةضحولضهذشضشيوضو ضوت ضتحديدضشربقعةضألا ضية،ضو بق

 1شربنت ضوشرتجف وض ـدضمنضهذاضالاتفت ية

فمتضج اض1 ،ضفقدضت ضوضعضـقعةضتح ضتص دضشرو ش  ضكفبةضإلنجت ضشي  و "شرفبة"ومنضـ  ضشيالحيتاضشرت ضاش اضرفتض

اسضت صيصضـقعةضا ضيةض" شرت صيص"اوض" وضعض هنضرشت  "ـ ضشرعتا ضفيضمثحضهذاضشي ت اعضشرت ضتتعلقضـتردورةضهوض

عل ضاست ضـقت ضشربقعةضفيض" شرت صيصضـتيجت "إلنجت ضشي  و ،ضوفيضحترةضشر أضمثحضمتضو عضمعضو ش  ضشر ية،ضنقولض

 1ملكيةضشلجمتعة

وبترنسبةضرتقدي ضشيستهمةضشيتريةضإلنجت ضشي  و ،ضفترسيدضشيدي ضاشت ضار ضا ضهذشضشربندضيبقىضفيضحدواضاممتنيتاض

 1لجمتعةضرلمستعد ضفيضشيستهمةضشيتريةش

  المدير الجهوي للطاقة والمعادن بأكادير  .............................................. عبد الصمد العاطي هللا

وهيضا ضتوج ضشرو ش  ضهوضكعمي ضشرفك  ضعلا ضم تلا ضشلجفاتا،ضـترنسبةضرلمستهمةضشيتريةضفقدضاش اضرنقطةضمحو  ةض

فبترنساااابةضرالعتمااااتاشاضشيتريااااةضشيتااااوف  ،ضفم وشنيااااتاضوهنااااتعضشلياااادي ضمااااعضـناااا ضماااااللضوشردشخلااااةضومااااعضمجموعااااةضماااانضشلجفااااتا،ض

شرقطتعتاضشرو ش  ةضع ف ضشن فتضتضكب  شضـفعحضجتةحةضكوفيد،ضامتضمتضي صضم  و ضتت واشن ضوشر ششايديةضففماتضمساط ش ض

فاااايضشرث نااااتمجضشليكااااوميضشليااااتري،ضركاااانضونياااا شضرالنفتااااتحضعلاااا ضم تلاااا ضشلجفااااتا،ضفااااإ ضاسضكشااااجيعضماااانضراااا دضشلجفااااةضاوضشيجلااااسض

 1متعيضاوضمنضم تل ضشيتدخل  ضيجعحضشرو ش  ضاكث ضضكشجعتضإل تمةضشي  و ضـتلأضشلجفةشلج

و ااااادضسااااابقضرااااايضا ضتحااااادث ضماااااعضشرسااااايدضشيااااادي ضشي كااااازسضرلمترياااااةضعلااااا ضاسااااات ضشرتحف اااااوضمااااانضاجاااااحضجلااااابضهاااااذشضشي ااااا و ض

 1وشستم ش  ت ،ضفإذشضقتن ضهنتعضمستهمةضمتريةضمنضشيجلسضفسيكو ضاف ح

  جماعيمستشار   ....................................................... مصطفى الشاطر

خصو ااااتضفاااايضت صصاااتاضهااااذشضشيعفااااد،ضففااااحضض،شينطقاااةضفاااايضحتجااااةضيثاااحضهااااذاضشي اااات اعضرتأهياااحضشر اااابتبضرسااااو ضشر اااغح

؟ضأل ضرشاااامتلضشرااااذسض ااادضيقااااعضهااااوضتحو اااحضشي وشنيااااةضفاااايضو ش  ضشرطت ااااةض.020م وشنياااةضاحاااادشثضهااااذشضشي ااا و ضمتااااوف  ضفاااايضم وشنياااةض

عل ضمستولضبعضضاسط ضم وشنيةضشردورةضعمومتضوفيضبعاضضشراو ش شاضضوشيعتا ،ضخت ةضمعضجتةحةضكوفيدضشرت ضاحدث ضش تبتقت

 1عل ضشلخصوو

فااإذشضقاات ضهااذشضالاعتمااتاضمتااوف شضفلنتوقااحضعلاا ضهللاضونحفاازه ،ضونقااولضـااأ ضشلجمتعااةضشرت شـيااةضرتت واشناا ضتلتااو ضـتيوشكبااةض

 1   وشردع ضإلنجت ضهذشضشي  و ضعل ضا ضفت
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  وي للطاقة والمعادن بأكاديرالمدير الجه  .............................................. عبد الصمد العاطي هللا

 بترنسبةضرالعتمتاشاضشيتريةضشي  وا ضرلم  و ،ضنحنضنتوف ضعل ضفجوشـتضعل ضسؤشلضشرسيدضشيست ت ضشيحت  ،ض

le fond de formation سيمولضمجموعةضمنضشي ت اعضمنضهذشض يكو ضـ  ضشر  قتاضشيعدنية،ضوهنتعضتوج ضعل ضان ض

 1    ضوهوضتوج ضشرو ش  شرنو ،ضففوضيت اس ضشرسيدضشرو  

ستت س ضجميعضألامو ،ضغ  ضان ضوني شضرلتنتفسضـ  ضشلجفتاضنتمننضشردع ضمنضر دضضfondفإذشضت ضشرتمل ضبجذشض

 1شيجلسضشلجمتعيضقيضنتشجعضم كز ت

  النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي  ............................................................... سعيد بكريم

 1شاشرسيدضشر ة س،ضشرسيدضشرقتةد،ضشرسيدضشيدي ض،ضرخو ضوألاخو 

 1نحنضن حبضبجذاضالاتفت يةضوبإحدشثضهذشضشيعفدضشرذسضسيكو ضاضتفةضنوعيةضـجتنبضشيعفدضشرتكنوروجي

شرساايدضشياادي ضيطتراابضـت صاايصضمسااتهمةضمتريااة،ضفتيسااتهمةضـتربقعااةضألا ضاايةضوحاادهتضهاايضمسااتهمةض و ااةضوم ااتعفة،ض

 "1حسبضرممتنيتاضوشري ود"ومعضذرأضفنحنض شجعضفيضارت ض

  النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي  ....................................................... حسن بوعلوشي

ارا ض111( شيساتفيدين،ضشر اعب)اثنت ضمدشخلةضشرسيدضشيدي ضضذك ضمكوناتاضشي ا و ،ضفحباذلضراوضتما ضاضاتف جتضـت تفت ياةض

 1جتنبض يمةضشي  و ضواهدشف ،ضففذشضشر قضمنضشيدشخلةضهوضمف ضجدش

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

راا حمنضشراا حي ،ضفاايضاراات ضشي شفعااةضعاانضشي اا و ،ضتحاادثضشرساايدضشياادي ضضعاانضشرتنتفساايةضـاا  ضشلجفااتا،ضفنقطااةضبساا ضهللاضش

 ااااو ضجمتعااااةضتت واشناااا ضهاااايضكااااو ضألا لضمحفيااااةضوجااااتهز ،ضوهاااايضاي ااااتضنقطااااةضضااااع ضراااابعضضشلجمتعااااتا،ضفبمجاااا اضا ضتاااات ض

وستعطىضجمياعضشرا خص،ضـمعنانضا ض( يفند شرطبوغ شدضوش)شيوشفقةضوشرتو يعضعل ضالاتفت يةضسن   ضمبتش  ضفيضشرد شستاض

و مكااانضرلاااو ش  ضشرباااد ضـترد شساااتاضمبتشااا  ضبعاااادضضشربقعاااةضألا ضاااية،ضشي ااا و ضرااانضينتيااا ضمساااط  ضشرتحفااايلضاوضمساااط  ضش تنااات 

 1الاتفت ية

  المدير الجهوي للطاقة والمعادن بأكادير  .............................................. عبد الصمد العاطي هللا

حضشر ااااك ضعلاااا ضشيصاااااتا ةضعلاااا ضالاتفت يااااة،ضو اااادضتحاااادث ضماااااعضم تلااااا ضألاع اااات ضجز اااااشااااك ضاشااااك ك ضشرساااايدضشراااا ة سضو 

شيساااؤور  ضعلاااا ضشيسااااتولضشي كاااازسضـأنناااتضوجاااادنتضـتت واشناااا ضقااااحضشرااادع ضسااااوش ضماااانضشرساااايدضشرعتماااحضاوضشرسااااتا ضشيسااااؤور  ضعلاااا ض

 1يةضـالانتم تل ضشيصتلح،ضوهذشضمتضسيحفزضراش  ضعل ضـذلضمجفواضاكث ضقيضي لضهذشضشي  و ضشرنو ضيتضر ضمنضمصليةضرتنم

كمااااتضاشااااك ضشلجميااااعضعلاااا ضشيالحيااااتاضشرتاااا ضقتناااا ضجاااادضوج جااااة،ضفإضااااتفةضشرت صصااااتاضهاااايضمسااااأرةضمحمااااوا ،ضوبترنساااابةض

فأنااااتضح اااا اضشخصاااايتضرعمليااااةضشختياااات ضشربقعااااةض رتاااادخحضشرساااايدضشيست اااات ضوشرساااايدضماااادي ضشيصااااتلحضحااااولضاهميااااةضماااانحضألا ل،

تاابضشرعاات ضوشجتماات ضشرلجنااةضوتماا ضمعتينااةضألا لضعلااا ضا لضألا ضااية،ضكمااتضح اا اضالاجتماات ضمااعضشرساايدضشرعتمااحضوشرسااايدضشرمت

 1شروش ع
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 1ونحنضـمج اضتو يعضالاتفت يةضوانجت ضشرد شستاضألاوريةضستتمل ضشروقترةضشرورنيةضـتربنت ضار ضغ  ضذرأ

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

شي ا و ضسا  لضشرناو ض   بات،ضوهاوضثترا ضض  ك ضشرسيدضشيدي ضشلجفاوسضعلا ضهاذاضشرتوضايحتا،ضونحانضعلا ضيقا  ضـاأ ضهاذش

م  و ضعلا ضشيساتولضشراورن ضـإضاتفةضخماسضت صصاتاضاخا لضرا ضتا اضفايضشي ا وع  ضشرساتـق  ،ضوساتفتحضآفت اتضاخا لضامات ض

 1شبتبضشينطقةضسوش ضفيضمجتلضشرتكو نضاوضمجتلضشر غحضـصفةضعتمة

ت صااااايصضشرقطعاااااةض"شماااااتاضشيجلاااااسضو اض،ضففااااايضشرتو "ت صااااايص"ورتفاااااتاسضاسضتنااااات ضضماااااعضشيقااااا  ضشرساااااتـقضنبقااااايضعلااااا ض

شرت صصاتاضومكوناتاض"وكاذرأض "شرت صايصضـتيجات "ـترنسبةضرلتمو الاضو" حسبضرممت "معضاضتفةض111" ألا ضيةضشرتتبعةض

 1كمتضاشت ضار ضذرأضشرسيدضحسنضـوعلوطه " شي  و 

  المدير الجهوي للطاقة والمعادن بأكادير  .............................................. عبد الصمد العاطي هللا

ماااتاضشرتااا ضرلااابضشرسااايدضنتةااابضشرااا ة سضفجااا ضموجاااوا ضـقااا ش ضشرسااايدضشراااو   ،ضأل ضمعفااادضمااا شكشضومعفااادضـترنسااابةضرلمعلو 

الاخ،ضوهناتض111ـوجد ضهمتضمتوشجدش ضمنذضعقوا،ضوهنتعض  ش ضـإحدشثضهذاضشيعتهدضي  ضشرت صصتا،ضمساتو تكجت،" تواس  "

ففااايضماااذك كيضشرتااا ض اااوا ضعل جاااتضم كز اااتضارلااابضبعاااد ضشرتأكيااادضعلااا ضهاااذشضألامااا ضوا ضنتااا عضشرباااتبضمفتوحاااتضرت صصاااتاضاخااا ل،ض

،ضراذرأض"شرتاأهيلي"،ضومعلاو ضا ضمعفادضوجاد ضيتاوف ضعلا ضت صصاتاضـمساتولض"0+ـاتع"وضع ضخمسضت صصتاضشـتادش ضمانض

منضشيمكنضاضتفةضتكو نتاضعل ضشيساتولضشرتاأهيليضفايضشيساتقبح،ضو ادضرلبناتضعقادضشتفت ياةضماعضشرملياةضمتعادا ضالاختصت اتاض

قت حتاضحولضهذاضشرتكو نتا،ضفإذشضتم ضرشت  ضار ضشرت صصتاضسانكو ضمجثا ينضبجات،ضونحانضن  ادضا ضـتت واشن ضمنضاجحضم

 1يبقىضشيجتلضمفتوحت،ضفإذشضقتن ضاسضمقت شحتاضفنحنضن حبضبجت

هكتااات شاضرتتاااوف ضرناااتضض.رتراااب،ضهاااذشضهاااوضشيثااا مج،ضوركنناااتضرتربناااتضبض422رلعلااا ضفعاااداضألاسااا  ضيجااابضا ضيكاااو ضفااايضحااادواض

وهااذاضشرد شسااتاضألاوريااةضكمااتضكعلمااو ضوشرتاا ضسااتنطلقضعلاا ضمسااتولضشيدي  ااةضشلجفو ااةض1 ترااةضظفااو ضاممتنيااتاضاخاا ل شي ونااةضفاايضح

تتحدثضعنضهذشضشر اق،ضحيا ضساتعقدضرقات شاضماعضشرساتكنةضوماعضشر ا قتاضشينجمياة،ضو ادضسابقضرناتضا ض مناتضـد شساتاضاورياةض

مكاااانضرفااااذاضشرد شسااااتاضشرتاااا ضسااااتكو ضمفصاااالةضمااااعضم تلاااا ضعلاااا ضمسااااتولضشيدي  ااااةضشلجفو ااااةضرتكااااو نض ؤ ااااتضاوريااااة،ضركاااانضماااانضشي

شيتااادخل  ضعلااا ضمساااتولضا لاااي ضتت واشنااا ضا ضت ااا  ضرناااتضمعطياااتاضجدياااد ،ضفاااإذشضظفااا اضمعطياااتاضجدياااد ضفااايضـدشياااةضشرد شساااةض

 1        سن يففت

 :عملية التصويت

ةضـ  ضجمتعةضـترد شسةضوشيصتا ةضعل ضم  و ضشتفت يةضش شك شرنقطةضشيتعلقة ع لضشرسيدضشر ة سضمق   

ضشرطت ةضوشيعتا ضوشرب  ةضمنضاجحضك  يدضمعفدضتكو نضشرتقني  ضفيضمجتلضشرتعدينتت واشن ضوض رلتصو  ض و ش  

 1اع ت ضشيجلسضشليتض  نستا ضرش ـإجمت فتم ضشيصتا ةض
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 مقرر المجلس الجماعي

 .27/020 عدد

ن جماعة ـالدراسة و المصادقة على مشروع  اتفاقية شراكة بي

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة من أجل تشييد معهد دانت و تارو

 .تكوين التقنيين في مجال التعدين
 شرف  اااد وخاااللضشلجلسااةضشرعلنيااةضض،  .020الاسااتانتةيةضيوريااو ضشيجلااسضشلجمااتعيضيدينااةضتت واشناا ضشيجتمااعضـتراادو  ضضا 

 020.1يوريو ضض00شينعقد ضـتت   ض

 شيتعلااااااقضـتلجمتعااااااتا،ضوبعاااااادضا شسااااااةضشيجلااااااسضرلنقطااااااةضشيتعلقااااااة 4..-3.  اااااا ضضيماااااايوتطبيقااااااتضيقت اااااايتاضشرقااااااتنو ضشرتني

و ش  ضشرطت ااةضوشيعااتا ضوشرب  ااةضماانضاجااحضك اا يدضـترد شسااةضوشيصااتا ةضعلاا ضم اا و ضشتفت يااةضشاا شكةضـاا  ضجمتعااةضتت واشناا ضوض

عملياةضشرتصاو  ضعلا ضماتضضف ااساوبعدضشرلجو ضشرا ضعملياةضشرتصاو  ضشرعلنا ،ضحيا ض 1معفدضتكو نضشرتقني  ضفيضمجتلضشرتعدين

 :يلي

 ع وشض1.:1111111111111111111111111111111111111شليتض  نضألاع ت عداض. 

 1 وتتض1. :111111111111111111111111111111111111:شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 ع وشضوه ضشرستا ض1. : 11111111111111111111111111111111111:شيوشفقياااانضألاع ت عداض: 

 لال الفضة التيجاني عمر فوزي الزهراء رحمون إسماعيل الحريري

  مصطفى الشاطر فنانرشيد  محمد رماش
  ابراهيم الفقير رشيد اربيب حسن بوعلوشي

  عبد الرحيم كشول عبد القادر هرماس سعيد بكريم

  عمر سمح اهلل حميد جعفر اسماء الناصيفي
 1 ضاحد: شر شف   ضألاع ت عداض 

 1 ضاحد:  شيمتنع  ضعنضشرتصو  ضع ت ألا عداض 

 :يقرر ما يلي

ـترد شساااااةضعلااااا ضمقااااا  ضشرنقطاااااةضشيتعلقاااااةضضشليتضااااا  نع اااااتة ضا ـإجمااااات  اااااتا ضشيجلاااااسضشلجماااااتعيضيديناااااةضتت واشنااااا ض

و ش  ضشرطت ااااةضوشيعااااتا ضوشرب  ااااةضماااانضاجااااحضك اااا يدضمعفاااادضتكااااو نضشتفت يااااةضشاااا شكةضـاااا  ضجمتعااااةضتت واشناااا ضوضضوشيصااااتا ةضعلاااا 

 :كمتضيليض ضفيضمجتلضشرتعدينشرتقني 
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 اتفاقية شراكة

 بين

 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

 و 

لتارودانت  الجماعي لمجلسا 
 بتارودانت المعادن معهد إلحداث
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 ةـــاجـــــيــبد

 واعا   تطاو  ـ صاوو وايادا هللا نصا ا شرساتا  محماد شيلاأ شلجالراة رصاتحب شرساتمية شيلكياة رلتوج جاتا تفعايال 

 شيساتدشمة رلتنمياة  اتر   ـتعتبات ا شر ابتب، تأهياح بغياة شينها  رلتكاو ن عنتياةضخت اة اياال  وكاذش شرب ا س، شرعنصا 

 وشرتنتفسيةضالا تصتاية

  ا  شرتنييماي شرقاتنو   ـتنفياذ ،2015 يورياو  0   1436  م ت  20 في شرصتا ض1.11.1.     شر     شريف   عل  وبنت   

 1متعتاـتلج شيتعلق 113.14

  شرطت اةض و  ا  ـتختصت اتا يتعلاق (2020 يورياو 3) 1441 شرقعاد  ذس   11 فاي شرصاتا  413-20-2   ا  شي ساو  وعلا

 وشرب  ة؛ وشيعتا 

  راش س؛ ورن ضشرالتم كز میثت  ـمثتـة (2018  اجنث ض1440 آلاخ   بيع 18 ـتت    618-17-2     شي سو  وعل . 

  و ش   وتنياي  شختصت اتا ـتحدياد 2014 اغساطس 8  1435 شاوشل مان 11 صاتا ضفايشر 541-14-2   ا  شي ساو  وعلا 

 . وشيعتا ؛ شرطت ة  طت  - وشرب  ة وشيعتا  شرطت ة

  2017 يونياو 1438  22   م ت  من 27 في شرصتا  1656-17 شيستدشمةض    وشرتنمية وشيعتا  شرطت ة و      ش  وعل 

 1وشيعتا  شرطت ة  طت  وشرتنميةضشيستدشمة وشيعتا  شرطت ة رو ش   رتتبعةش شرالمم كز  شيصتلح وتنيي  ـإحدشث

 موشكباة فاي وشرب  اة وشيعاتا ض شرطت اة و ش   شرتاوش  يعكاس شراذس .020-02.0 رلفتا   شليكاومي شرث ناتمج علا  وبنات ض 

 وكاذش رلت اغيح شرورنياة ةوالاسات شتيجي شينها ، رلتكاو ن شرورنياة الاسات شتيجية ملجات خت اة الاسات شتيجيتاضشليكومياة

 في وشيستهمة شيعتا  مجتل في شينه  ـترتكو ن شرلجول عث  شرفوسفت ، متعدش شيعتا ، رقطت  شرتنمو ة الاست شتيجية

 1شيتقدمة شلجفو ة ارت  في شرتنمية

 02021يوريو   24 ـتت    شينعقد  الاستانتةية رتت واشن ضفيضاو ت  شلجمتعي شيجلس يدشو ا وتبعت 

 020.1يوريو   00 ـتت    شينعقد  الاستانتةية رتت واشن ضفيضاو ت  وضـنت ضعل ضمدشورةضشيجلسضشلجمتعي 

 را دض مان ممثلاة اكادشل، شرساعدس، ما وش   نقاةضاـاو ـتر بات ، مق هات وشرب  اة،ضشرماتةن وشيعاتا  شرطت اة و ش   فاإ ض

 جفة؛ من ،"شرو ش  "ب يلي مت في ار جت  ت وشي وشرب  ة، وشيعتا  رلطت ة ـصفت ضو   ش  بتح، عز ز شرسيد

 تت واشنا ، شلجماتعي رلمجلاس ـصافت ض ة سات شلي  ا س، اسامتعيح شرسايد را د مان مماثال رتت واشنا  شلجماتعي شيجلس 

 اخ ل، جفة من "شيجلس "ب يلي مت في اري  وشي ت 
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 :يلي ما على اتفقا قد

  الاتفت ية وهدد موضو  :ألاور  شيتا 
 تاتبع ـتت واشنا  شيعاتا  معفاد احادشث اجاح مان شراو ش  ضوشيجلاس ـا   شر ا شكة تحديادضارات  ارا  تفت ياةالا هاذا كجادد 

 .الاتفت ية هذا ـموضو  شيتعلقة شرط ف  ، كال تحداضشرتوشمتا كمت وشيعتا ضوشرب  ة، شرطت ة رو ش  

  الاتفت ية ار شد :شرثتنية شيتا 
 :ـتت واشن ضألار شدضآلاتية تا شيع معفد احدشث م  و  انجت  في يسته  

 وشيعتا  شرطت ة  طت  - وشرب  ة وشيعتا  شرطت ة و ش  ض-

 رتت واشن  شلجمتعي شيجلس - 

  شي  و  محتو تا: شرثترثةض شيتا 
 :شيكونتاضشرتترية من شي  و  يتأر 

 ا ضية  طعة ت صيص  

 شي  و ؛ انجت  م شحح تتبع . 

  شي  و ؛ إلنجت   مةشرال  شيترية الاعتمتاشا كعب ة 

  رلم  و ؛ شرال مة ـترد شستا شرقيت  

  شربنت ؛ عل  ورش شد شرصفقتا اـ ش 

  شيعدشا؛ شرتجف وضوش تنت  

   وشرتسي   وشرتأر   رلتكو ن شرال مة شيوش اضشرب   ة توف 

  شرتوشمتاضألار شدض:شر شبعة شيتا 
  :ب وشرب  ة وشيعتا  شرطت ة و ش   تلتو 

  شي  و  إلنجت  شرال مة شيترية عتمتاشاالا  كعب ةض 

 رلم  و  شرال مة ـترد شستا شرقيت ضض 

 شرتقنية؛ رنجت  م شحح تتبعضض . 

    شربنت  عل  ورش شد شرصفقتا اـ ش 

   شيعدشا وش تنت  شرتجف و  

    وشرتسي   وشرتأر   رلتكو ن شرال مة شرب   ة شيوش ا توف 

 :ب  رتت واشن شلجمتعي شيجلس يلتو 

 مان جاز  تت واشنا  بساطتحضـمديناة وشرمتةناة تت واشنا  لجمتعاة شلخاتو رلملاأ شرتتبعاة - ألا ضاية شرقطعاة ت صايص 

 عليا  شيصاتا  شر جي اة تصامي  حساب وشيتوشجاد  هيكتات شا، 8 شرتق  بياة مساتح جت وشربترغاة 39/38543 عادا شرعقات س  شر س 

 كفباة شراو ش   تصا د تحا  ووضاعفت- P29 عماومي كم فق آخ  جز  وفي شلجمتعي رلسكن شي صصة c شينطقة في ملجت فيضجز 

 1شي  و  إلنجت 

  شي  و  إلنجت  شر  و  ة جميعضشر خص كسلي 

  شي  و  انجت  يتطلبجت  د شرت  شرتسفيالاضشرال مة تقدي 

  شي  و  انجت  في مترية مستهمة تقدي 
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  الاتفت ية كعديحض:شلختمسةض شيتا 
 اخا ل  ارا شد اضاتفة يمكان كمات .ألارا شد ـا   ـتوشفاق يات  رفات مليق ـموجب الاتفت ية هذا عل  اكعديال  ااختل يمكن 

 .هذاضألاخ    شرتوشمتا ي ص فيمت وشرتعتو   رل  شكة شرو ش   وب   ـيلج  شتفت ية ـموجب الاتفت ية هذا ار 

  وشرتتبع آريتاضشرقيتا  :شرستاسة شيتا 
 رلتتبع رلقيتا ضولجنة لجنة س ت ضك كيح الاتفت ية، هذا ألحمت  شرسلي  شرتنفيذ ضمت  اجح من

  :شرقيتا  لجنة 

 :شرتتري   ألاع ت  وت   عن ، ينوب من او وشرب  ة وشيعتا  شرطت ة و    شرسيد  ةتسة شرقيتا ضتح  لجنة تحدث

 تت واشن  ا لي  عتمح شرسيدض 

 رتت واشن  شلجمتعي شيجلس  ة س شرسيدض 

 وشيعتا  شرطت ة ـقطت  شرفيد وقت بو شاو  مدي ضشيعتا  شرسيدض 

 وشيعتا ضض شرطت ة ـقطت  شيعلومتتية وشرني  شرعتمة وشر ؤو  شيوش ا مدي  شرسيدض 

 ـأقتاي  وشيعتا  شرطت ة رقطت  شلجفوس  شيدي  شرسيدض 

 شر   كة شرفي تا  ؤست  ـتقي 

 :شرتترية ـتيفت  شرقيتا  لجنة تقو 

 1الاتفت ية سضرتنفيذشرسنو  شرث نتمج عل  شيصتا ة 

 1شر  و  ض عند وتوج جفت ألاشغتل تقد  وتقيي  شي  و ، انجت  تنفيذ  ش بةم 

 شرتتبع ر دضلجنة من ار جتضض شي فوعة وكذشضشرتقت    شيث مجة رج ش شا م تل  عل  شيصتا ة 

 .ذرأ ار  شر  و   اع  وقلمت او  ة، شجتمتعتا شرقيتا  لجنة كعقد

 شرتتبع لجنة: 

 :شرتتري   ألاع ت  وت   ـأقتاي ، وشيعتا  شرطت ة رقطت  شلجفوس  شيدي  شرسيد  ةتسة تح  شرتتبع، لجنة ثتحد

   وشيعتا  شرطت ة  طت  عن ممثل 

 تت واشن  ا لي  عمترة عن مثحم  

 رتت واشن  شلجمتعي شيجلس ممثحضعن 

   شر  قت  ـتقي عن ممثل 

 :شرتترية ـتيفت  شرتتبع لجنة تقو 

 الاتفت ية رتنفيذ سنوس  نتمجـ   وضع 

 ألاشغتل تنفيذ تقد  م ش بة  

  وشرتو ايتاض شيصاتافة،ضوشيقت حاتا وشرصاعوبتا ألاشاغتل، تنفياذ تقاد  حاول  شرقياتا  لجناة ارا  تقات   ضمفصالة  فاع

 رتذريلفت

 الاتفت ية حداكجت شرت  ألاهدشد تحقيق من شرتأكد 

 لجنة احترة مع مع  ، محدا ضوغ ل يد  مؤ تة عتتيةموضو  عمح مجموعتا احدشث الا ت ت ، عند رلجنة يمكن 

  ـذرأ علمت شرقيتا 

 ذرأ ار  شر  و   اع  وقلمت او  ة، شجتمتعتا شرتتبع لجنة كعقد
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  وشلخالفتا شينت عتا كسو ةض :شرستبعة شيتا 
 .ألار شد ـ   واس ب مح الاتفت ية هذا تطبيق عن شرنتش ة وشلخالفتا شرنوشعتا كسو ة يت 

 ومدكجت شرتنفيذ ح و الاتفت ية اخول ض : ضشرثتمنةشيتا 
 الان جات ضمان ارا ضغتياة  االحي جت شيعنياةضوتمتاد ألارا شد مان تو يعفات تات    مان شـتادش  شرتنفياذ ح او الاتفت ية هذا تدخح 

 .شيذكو   شيعفد وتجف و ـنت 

 .نسخ ثالث في ..................بتاریخ  ................ب حرر 

 :التوقيعات
 

السيد وزير الطاقة والمعادن 

 والبيئة

 

 

 السيد عامل اقليم تارودانت

 

 

السيد رئيس المجلس الجماعي 

 لتارودانت

 

 تو يعضقتتبضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضض تو يعض ة سضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

  شيدضفنت                          شسمتعيحضشلي   س ضضضض
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 :النقطة الثانية

ن لفائدة التعاون ـن أرضيتيـالدراسة و المصادقة على نخصيص بقعتي

 :الوطني بسطاح المدينة من أجل إحداث

 مركز المواكبة لحماية الطفولة. 

 مركز التكفل باألشخاص في وضعية إعاقة. 

بااااةضشراااا ة سضشيملفااااةضـتر ااااؤو ضشرزهاااا ش ض حمااااو ضنتةمساااا جحضهااااذاضشرنقطااااةضاعطااااىضشرساااايدضشراااا ة سضشرملمااااةضرلساااايد ضفاااايض

 1رتقدي ضع لضحولضشيوضو ضالاجتمتعية

 نائبة الرئيس المكلفة بالشؤون االجتماعية  ....................................................... الزهراء رحمون

بس ضهللاضشر حمنضشر حي ،ضوشرصال ضوشرسال ضعل ضسيدنتضومو نتضمحمدضـنضعبدضهللا،ضتحيةضرلسيدضشر ة س،ضتحيةض

 1شيست ت  ضضوشرستا ضشيست ت و ،ضموظفةضجمتعةضتت واشن ضرلسيد ضشرقتةد،ضتحيةضرلستا ضشرنوشب،ضألاخ 

شرد شسةضوشيصتا ةضعل ضت صيصضـقعتيانضا ض تيانضرفتةد ضشرتعتو ضشرورن ضبسطتحضهذشضشي  و ضيأكيضفيضارت ضض

 :متضيليضشيدينةضمنضاجحضاحدشث

 1رلم كزضوامتمك ضشربطت ةضشرتقنية: م كزضشيوشكبةضليمتيةضشرطفورةتتعلقضـضشرنقطةضألاور  -

 ـتت واشن ضم كزضشيوشكبةضليمتيةضشرطفورةض: شس ضشيؤسسة 

 هيضمكو ضاستسه ضضمنضشلجفت ضشرت شبيضشيندمجضليمتيةضشرطفورةضار ضجتنبضشرلجنةض:  كع   ضشيؤسسة

 1ر ليميةضليمتيةضشرطفورة،ضو حت نضممتتبضشركتتـةضشردشةمةضرلجنةضر ليمية

 1وشجتمتعيضيجمعضمتضـ  ضهوضااش س :  نو ضشيؤسسة 

 ي طلعضشي كزضـثالثضوظتة ضاستسية:  مفت ضشيؤسسة: 

 ،تقدي ضشردع ضشرتقن ضرلجنةضر ليميةضليمتيةضشرطفورة 

 تقدي ضخدمتاضشيستعد ضالاجتمتعيةضوشرتنسيقضوتتبعضخدمتاضشليمتية،ض 

 تجميعضشيعطيتاضواعدشاضشرتقت   ضضوشرد شسةضوتدـ  ض تعد ضشربيتنتاضشلخت ةضـحمتيةض

 ةضـتإل لي شرطفور

  شر  قت ضشيتو عو ضومستهمةضقحضملج     : 

 1مت ضم بعض222.شلجمتعةضشرت شـيةضرتت واشن ،ضوتتجل ضمستهم جتضفيضت صيصضـقعةضا ضيةضمستح جتض 

 1شيبتا  ضشرورنيةضرلتنميةضشرب   ة،ضستتمل ضـبنت ضم شفقضشيؤسسة 

 وشكبةضمؤسسةضشرتعتو ضشرورن ،ضتتجل ضمستهم جتضفيضاع ضشرتأر  ضوشي 

 و ش  ضشرت تمنضوشرتنميةضالاجتمتعيةضوشيستوش ضوألاس  ،ضمستهم جتضمتريةضربنت ضم شفقضشيؤسسةض

 1 ـتإلضتفةضرسيت شاضشيصليةض

 1م فقتض3.امتمك ضاي تضمجموعةضمنضشي شفقضشرت ضس ت ملجتضهذشضشي كزضوهيض

 :ت ةضشرتقنيةضهيضعل ضشر محضشرتتري،ضوشربطم كزضشرتكفحضـتألشختوضفيضوضعيةضاعت ةتتعلقضـشرنقطةضشرثتنيةض -

 ـتت واشن ضم كزضشرتكفحضـتألشختوضفيضوضعيةضاعت ة : شس ضشيؤسسةض 
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 هيضم كزضم جعيضرتق  بضخدمتاضشرتأهيحضورامت ضوشرتكفحضـترشخصضشيعت ضـإ لي ض:  كع   ضشيؤسسة

 1تت واشن 

 1شجتمتعي:  نو ضشيؤسسة 

 مفت ضشيؤسسة  : 

  1 ضعتةحشرتكفحضـترشخصضشيعت ضـدو 

 1شيستهمةضفيضتأهيحضواامت ضشرشخصضفيضوضعيةضاعت ة 

  1تقدي ضانوش ضشيستعد ضالاجتمتعيةضشيوجفةضرلشخصضفيضوضعيةضاعت ةضواس ت 

  1تجميعضشيعطيتاضوخلقض تعد ضـيتنتاضخت ةضـتألشختوضفيضوضعيةضاعت ةضـتإل لي 

  1 نفسضشر  قت ضشيذكو  نضـتربطت ةضشرتقنيةضألاور :   شر  قت 

 :تإلضتفةضار ضا ضشي كزضضيحتوسضعل ضمجموعةضمنضشرف ت شاـ

  ف ت ضالاستقبتلضألاوريضوشرتوجي 

  تعةضالاستمت  

 4ممتتبضااش  ةض 

 ف ت ضشيستعد ضالاجتمتعيةض 

 تعةضشرت و ضضشرطب ض  

 3تعتاضت بو ةضض  

 و شتاضرلتكو نضشلي في 

 شخصتضعل ضألا حضض1. تعةضالاجتمتعتاضكسعضضض 

 م شفقضصييةضمالةمةض 

 1س   ضش،ضمو  ضعل ضشرف تاضشرعم  ةضوعل ضشرنو ض13جنتحضايوش ضمتمتمحضرت ت ض 

 ـتإلضتفةضار ضمجموعةضمنضشيكونتاضألاخ لضقتيستحتاضشلخ  ش ،ضم ز ضوم ابضرلسيت شا،ض

 1 ف ت ض  ت ه ضوسكنضوظيفي

 مستشار جماعي  ....................................................... مصطفى الشاطر

شرقتةد،ضرخو ضوألاخوشاضاع ت ضشيجلس،ضعمو ضبس ضهللاضشر حمنضشر حي ،ضتحيةضرلسيدضشر ة س،ضتحيةضرلسيد ض

 1ألاع ت ،ضشلي و ضشرك   

قت ضـواسضروضقتن ضهذاضشتفت ية،ضفتإلشمتلضشليت حضعل ضمستولضشيدينةضهوضوجواضمجموعةضمنضشيصتلحضشلخت جيةض

 1تقد ضخدمتاضشجتمتعيةضكو ش  ضشر بتبضوشر  تضةضمثال

 ،ضوركنضمنضخاللضالارال ضعل ضشربطت ةضشرتقنيةضتب  ضشرعكس،ضففوضاعتقداضا ضشرتعتو ضشرورن ضمنضس تمل ضـتربنت

 1شستطت ضا ضيعبأضمؤسست  ،ضملجمتضشيبتا  ضشرورنيةضرلتنميةضشرب   ة
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وتكو ضشلجمتعةضش  متضف جت،ض" وضعض هنضرشت  "وكمتضستـقضوذك اضقت ضمنضألاور ضعقدضشتفت يةضي ت ضضف جتضار ض

تقو ضبجمتضجمعيتاضمنضخاللضك ش ضمق شاضوفيضظ ودضر س ضفيضمستولض ةقضبجذاضضففتتت ضشلخدمتت ضمفمتت ضرلمدينة،

 1شرف تاضشلخت ة

وهناااتضاح ااا ضشرتعاااتو ضشراااورن ضعلااا ضهاااذاضشيباااتا  ضواحااا ضعلااا ضرسااا ش ضبجاااذاضشرعملياااةضذشاضبعااادضشجتماااتعيضمحااالض ضيقباااحض

 1شرتأجيح

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

شرساايدضماادي ضشرتعااتو ضشرااورن ضـ صااووضهااذشضشيوضااو ضرلتساا اعضـترطلااب،ضفعناادض دوماا ضفاايضشليقيقااةضتاا ضشرتوش ااحضمااعض

رإل لاااي ضوخااااللضشرنقاااتشضتااا ضرااا حضاممتنياااةضشساااتقطتبضم ااات اعضرلمديناااة،ضوا ضشلجمتعاااةض هااانضرشااات  ضرتاااوف  ضشروعااات ضشرعقااات س،ض

فااايضوضاااعضشرعقااات ضضشراااال  ضإل  ااات ضهاااذشضوبترتاااتريضففاااذشضشيوضاااو ضهاااوضعلااا ضشااامحضشيوشفقاااةضشيبدةياااة،ضاسضا ضشلجمتعاااةض هااانضرشااات  ض

شي  و ،ضوشيق  ضشرذسضستت ضشيصتا ةضعلي ضشرياو ضس سال ضينادوبضشرتعاتو ضشراورن ضشراذسضسا بعث ضـادو اضرلاو ش  ضقايضتتأكادض

مااانضوجاااواضشرنياااةضرااادلضشلجمتعاااةضرت صااايصضشروعااات ضشراااال  ضرفاااذشضشي ااا و ،ضبعااادضذراااأضساااتأكيضم حلاااةضالاتفت ياااةضشرتااا ضست ااا ض

جمتعاااة،ضشرتعاااتو ضشراااورن ضوباااتقيضشر ااا قت ضآلاخااا  ن،ضففاااذاضشي حلاااةضهااايضخطاااو ضاورااا ضتبااا  ضا ضجمتعاااةضتت واشنااا ضعلااا ضشيباااتا  ،ضشل

 1شستعدشاض ستقطتبضهذشضشي  و 

 رئيس مصلحة األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية  .................................................... عبد النعيم المناني

آلا ضـصاداضرعادشاضمانضرا دضشيباتا  ضوهايض بتعياةضكإضتفةضار ضمتضاشت ضاري ضشرسيدضمصاطفىضشر اتر ،ضفت تفت ياةضهايض

 1ألار شدضت  ضشيبتا  ،ضشيؤسسة،ضشرو ش  ضوشلجمتعةضك   أضـبقعةضا ضيةضإلنجت ضشي  وع  

 :عملية التصويت

ضذرأ ضشيتعلقة بعد ضشرنقطة ضشر ة سضمق   ضن صيصضـقعت  ضـ ع لضشرسيد ضعل  ضوضشيصتا ة ترد شسة

 :بسطتحضشيدينةضمنضاجحضاحدشثضا ض ت  ضرفتةد ضشرتعتو ضشرورن 

 1م كزضشيوشكبةضليمتيةضشرطفورة 

 شرساااااتا ضرلتصاااااو  ضفتمااااا ضشيصاااااتا ةضعليااااا ضـإجمااااات ض م كااااازضشرتكفاااااحضـتألشاااااختوضفااااايضوضاااااعيةضاعت اااااة

 1اع ت ضشيجلسضشليتض  ن
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 مقرر المجلس الجماعي

 .28/020 عدد

ن لفائدة ـن أرضيتيتخصيص بقعتيـالدراسة و المصادقة على 

 :عاون الوطني بسطاح المدينة من أجل إحداثالت

 مركز المواكبة لحماية الطفولة. 

 مركز التكفل باألشخاص في وضعية إعاقة. 
وخاااااااااااااااللضشلجلسااااااااااااااةضض،ضض.020الاسااااااااااااااتانتةيةضيوريااااااااااااااو ضشيجلااااااااااااااسضشلجمااااااااااااااتعيضيدينااااااااااااااةضتت واشناااااااااااااا ضشيجتمااااااااااااااعضـتراااااااااااااادو  ضضا 

 020.1يوريو ضض00شينعقد ضـتت   ض شرف  د شرعلنيةض

ـترد شسةض شيتعلقضـتلجمتعتا،ضوبعدضا شسةضشيجلسضرلنقطةضشيتعلقةض 4..-3.   ضضقت يتاضشرقتنو ضشرتنييميوتطبيقتضي

 :وشيصتا ةضعل ضن صيصضـقعت  ضا ض ت  ضرفتةد ضشرتعتو ضشرورن ضبسطتحضشيدينةضمنضاجحضاحدشث

 مركز المواكبة لحماية الطفولة. 
 مركز التكفل باألشخاص في وضعية إعاقة. 

 :عمليةضشرتصو  ضعل ضمتضيليضاسف اشرلجو ضشر ضعمليةضشرتصو  ضشرعلن ،ضحي ضضوبعدض1

 ع وشض1.:1111111111111111111111111111111111111شليتض  نضألاع ت عداض. 

 1 وتتض1. 111111111111111111111111111111111111::شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 ع وشضوه ضشرستا ض1. 1111111111111 :1111111111111111111111:شيوشفقياااانضألاع ت عداض: 

 لال الفضة التيجاني عمر فوزي الزهراء رحمون إسماعيل الحريري

  مصطفى الشاطر فنانرشيد  محمد رماش
  ابراهيم الفقير رشيد اربيب حسن بوعلوشي

  عبد الرحيم كشول عبد القادر هرماس سعيد بكريم

  عمر سمح اهلل حميد جعفر اسماء الناصيفي
 1 ضاحد: شر شف   ضألاع ت عداض 

 1 ضاحد:  شيمتنع  ضعنضشرتصو  ضألاع ت عداض 

 :يقرر ما يلي

ترد شسةضوضشيصتا ةضـ عل ضمق  ضشرنقطةضشيتعلقةضضشليتض  نع تة ضا ـإجمت  تا ضشيجلسضشلجمتعيضيدينةضتت واشن ض

 :نضاجحضاحدشثعل ضن صيصضـقعت  ضا ض ت  ضرفتةد ضشرتعتو ضشرورن ضبسطتحضشيدينةضم

 مركز المواكبة لحماية الطفولة. 
 مركز التكفل باألشخاص في وضعية إعاقة. 

 تو يعضقتتبضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضض تو يعض ة سضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

  شيدضفنت                          شسمتعيحضشلي   س ضضضض
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 :النقطة الثالثة
دقة على تخصيص بقعة أرضية لفائدة جمعية منبع الدراسة و المصا

 مل إلحداث مركز لرعاية األطفالاأل

شرزهااااا ش ض حماااااو ضنتةباااااةضشرااااا ة سضشيملفاااااةضـتر اااااؤو ض شرااااا ة سضشرملماااااةضرلسااااايد ضفااااايضمسااااا جحضهاااااذاضشرنقطاااااةضاعطاااااىضشرسااااايد

 1رتقدي ضع لضحولضشيوضو ضالاجتمتعية

 ماعيةنائبة الرئيس المكلفة بالشؤون االجت  ....................................................... الزهراء رحمون

إلحادشثض،ضوذراأضشرد شسةضوشيصتا ةضعل ضت صايصضـقعاةضا ضايةضرفتةاد ضجمعياةضمنباعضألاماحتأكيضهذاضشرنقطةضفيضارت ض

ذوسضالاحتيتجاتاضشلخت ااة،ضوهاذشضقلا ضفايضاراات ضالاهتمات ضشراذسضيوريا ضشيجلااسضشلياتريضرفاذاضشرف اةضوتففمااتضضم كازضر عتياةضألارفاتل

 1تبذلضمجفواشاضنقد هتضمنضهذشضشينث ضليتجيتاضشلجمعيتاضشرت ضك تغحضمعفتضوشرت 

وايمتناااتضمااانضشلجمتعاااةضـاااأ ضجاااوا ضشلخااادمتاض ضيمكااانضا ضتقاااد ضا ضفااايضوضاااعيةضمالةماااة،ضفقااادضش تاااأاضهاااذاضألاخ ااا  ضا شساااةض

 1وشرذسضيتعلقضـت صيصضـقعةضا ضيةضمنضاجحضـنت ضهذشضشي كزضضجمعيةضمنبعضألامحشرطلبضشيقد ضمنضر دض

،ضك تغحضوتوشكبضألاس ضشر شعياةضرألشاختوضفايضوضاعيةض02.9شجتمتعيةضتأسس ضسنةضوجمعيةضمنبعضألامحضهيضجمعيةض

اعت ااة،ضوتقااد ضمجموعااةضماانضشلخاادمتاضشرطبيااةضوشر ااب ضربيااةضقااترت و ضضوت ااييحضشرنطااقضوغ  هاات،ضكمااتضتقااو ضاي ااتضـتيتتبعااةض

 1وبترتتريضسننت شضشريو ضهذاضشرنقطةضفيضهذشضررت 1 الاجتمتعيةضرفتت ضشرف ة

 رئيس المجلس الجماعي  .................................................... ريرياسماعيل الح

هذشضشي  و ضهوضفيضارت ضضالاعتنات ضـف اةضألارفاتل،ضخصو اتضذوسضالاحتيتجاتاضشلخت اة،ضوكماتضتالحياو ضففاذاضشيوشفقاةض

هاايضمبدةيااةضفقاا ،ضفااإذشضقتناا ضشلجمعيااتاضجااتا ضورفااتضا شا ضفبعاادضحصااورفتضعلاا ضشيوشفقااةضسااتبح ضعاانضممااولضيتملاا ضـتربناات ض

 1وشرتجف و

عةضمنضشلجمعيتاض غ ضحصورفتضعل ضشيوشفقةضشيبدةيةضا ضا جاتضرا ضتوفاقضليادضآلا ضفايضهاذشضألاما ،ضركانضورإلشت  ضفمجمو 

 1هنتعضجمعيتاضاخ لضتوفق ضفيضذرأضكجمعيةضاهليضوجمعيةضاهال

،ضوهايض( ساطتح)،ضفبعدضشرقيات ضبعملياةضحساتـيةضشت احضا ض سابةضشرتفو تاتاضفايضملاأضشلجمتعاةضامتضمتضي صضشرتفو تتا

 1منضمجمحضا ش ه ضشلجمتعةض%0.7اوضض%0.5تتا،ض ضتتعدلضثالثضتفو 

 1كمتضا ضشيوشفقةضشيبدةيةض ضتلز ضشلجمتعة،ضففيضاسضلييةضيمكنضرفتضشرعدولضعنضشرتفو  

 مستشار جماعي  ....................................................... مصطفى الشاطر

وراةضاستلضكماتضهاتةالضمانضشيادشا،ضو جابضشرتف  اقضـا  ضناوع  ضمانضشرتفو تاتا،ضناو ضاجا ضمؤسساتاضشرد موضو ضشرتفو تتا

فبمااحض اا شحةضوحسااابض ،ـجمعيااتاضشيجتمااعضشياااد يضألامااا  ضيتعلااقضعناادمتاماااتض، وهااذاضرفااتضاجاا ش شاضوشضااايةضوتتحمااحضمسااؤوري جت

 اااايضاناا ض ضيمكننااتضشرعمااحضمااعضشلجمعيااةضـمجاا اضح ااو هت،ضـااحضيجاابضا ضكعطينااتضضاامتنتاضحتاانض ضيطااولضشي اا و ،ضفقاادضساابقض

نيااتاضوركاانضلياادضآلا ضراا ضناا لضايااةضنتيجااة،ضفااإذشضكنااتضعلاا ضيقاا  ضـااأ ضهااذاضرنااتضا ضفوتنااتضعقاات شضيجموعااةضماانضشلجمعيااتاضوشرتعتو 
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شلجمعيةضستنفذضفعالضهذشضشي  و ضورفاتضضامتنتا،ضاسضا ضشرتمو احضمتاوف ،ضفلنتوقاحضعلا ضهللا،ضاذضيجابضشليسا ضماعضجمعياتاض

 1شيجتمعضشيد ي

ارا ضآلا ،ضخصو اتضجمعياتاضشيجتماعضارا ضجادولضمناذضـدشياةضشرو ياةضض%210ـحضاكث ضمانضذراأضاناتضارترابضا ضتتا ج ض سابةض

فمااانضشلجيااادضوضاااعض ةحاااةضحاااولضاهااا ضشرتفو تاااتاضشرتااا ض مناااتضبجاااتضلجمعياااتاض1 شياااد يضوذراااأضقااايض ضنتحماااحضشيساااؤوريةضنحااانضفقااا 

 1معض   ضـالغضرل اسضشرعت ضحولضذرأ( اينضو ل ،ضمتضتحققضملجت،ضمتضر ضيتحقق)شيجتمعضشيد يض

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

محاااو ضشيمتلماااتاضـتليصااايلةضشرتااا ضـااا  ضاياااديك ضيحتاااوسضعلااا ضجمياااعضشرتفو تاااتاضشرتااا ض مناااتضبجااات،ضوشرتفو تاااتاضشرلجتةياااةضشرتااا ض

وساا ت ضتقاادي ضهااذاضشليصاايلةضرلسااتكنة،ضفجاا ض1 تماا ضف جااتضشرعقااوا،ضوشرتفو تااتاضشرتاا ضهاايضفاايضرااو ضرعاادشا،ضوكااذرأضشرت صاايص

تااتاضوشرت صيصااتاضونااو ضشي اا و ،ضفاانحنضن صااصضونفو اا ضحساابضوضو  ياات،ضوت اا ضشرتفو " whats up"متااوف  ضعاانضر  ااقض

 1شي ت اعضشرت ضرفتضاهمية

شيوشفقاااةضشيبدةياااةض ضتلزمنااات،ضوا ضألاهااا ضهاااوضافتااا ضشراااتحمالاضوالاتفت ياااةضوشر ااا و ضشرتااا ضستف ضااافتضشلجمتعاااةضكماااتضقااات ض

بناات ضوشرتجف ااوضكجمعيااةضاهلاايضاوضاهاااال،ضشر ااأ ضمااعضشرطت ااةضوشيعااتا ،ضوفاايضشراادو  ضشرالحقااةضساااييف ضاذشضقتناا ضرفاا ضا شا ض و ااةضرل

كعااداض)ونتمناانضا ضتكااو ضمبااتا شاضاخاا ل،ضو ضيجاابضا ض ستح اا ضشلجتناابضالاجتمااتعيضفقاا ضففنااتعضشلجتناابضالا تصااتاسضاي ااتض

 (1شي تغل  ،ضشلي كيةضالا تصتاية

 نائبة الرئيس المكلفة بالشؤون االجتماعية  ....................................................... الزهراء رحمون

قاااةضشيبدةياااةض ضتلاااز ضشلجمتعاااةضـاااأسضطاااه  ،ضوهناااتضاختلااا ضماااعضشرسااايدضشيست ااات ضفااايضكماااتضتف ااالت ضشرسااايدضشرااا ة س،ضفتيوشف

شرااا اس،ضفتلجمتعاااةضتبااادسضحسااانضشرنياااةضنحاااوضاسضم ااا و ضمااانضخااااللضشيوشفقاااة،ضوت صااايصضشربقعاااةضهاااوضضعتماااحضمساااتعدضإليجاااتاض

 1ممور  

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

تحاااادثضعاااانضم اااا و ضـناااات ضم كاااازضضااااخ ض حت اااات ضألايتاااات ضساااايمور ضضـترنساااابةضرلاااادكتو ضممثااااحضشر اااا كةضرمت شتيااااةضفقااااد

 1 رمت شتي  ،ضوسنتحدثضعنضهذشضشي  و ضبعدض دومف ضرلمغ بضا ضشت ضهللا

 :عملية التصويت  

ـترد شسةضوضشيصتا ةضعل ضت صيصضـقعةضا ضيةضع لضشرسيدضشر ة سضمق  ضشرنقطةضشيتعلقةضضبعدضذرأ

ضم ضإلحدشث ضألامح ضمنبع ضجمعية ضألارفتلرفتةد  ضضرلتصو    كزضر عتية ضشيصتا ة ضـإفتم  ضاع ت ضجمت  شرستا 

 1شيجلسضشليتض  ن
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 مقرر المجلس الجماعي

 .09/020 عدد

الدراسة و المصادقة على تخصيص بقعة أرضية لفائدة جمعية 

 منبع األمل إلحداث مركز لرعاية األطفال

 شرف  ااد وخاااللضشلجلسااةضشرعلنيااةضض،ضض.020سااتانتةيةضيوريااو ضالا شيجلااسضشلجمااتعيضيدينااةضتت واشناا ضشيجتمااعضـتراادو  ضضا 

 020.1يوريو ضض00شينعقد ضـتت   ض

ـترد شساةض شيتعلاقضـتلجمتعاتا،ضوبعادضا شساةضشيجلاسضرلنقطاةضشيتعلقاةض 4..-3.   ضضوتطبيقتضيقت يتاضشرقتنو ضشرتنييمي

وبعادضشرلجاو ضشرا ضعملياةضض1ثضم كازضر عتياةضألارفاتلضوضشيصتا ةضعل ضت صيصضـقعةضا ضيةضرفتةد ضجمعيةضمنبعضألامحضإلحدش

 :عمليةضشرتصو  ضعل ضمتضيليضاسف اشرتصو  ضشرعلن ،ضحي ض

 ع وشض4.:1111111111111111111111111111111111111شليتض  نضألاع ت عداض. 

 1 وتتض4. 111111111111111111111111111111111111::شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 ع وشضوه ضشرستا ض4. 11111111111111111111111111111111111 ::اااانشيوشفقيضألاع ت عداض: 

 لال الفضة التيجاني مصطفى الشاطر الزهراء رحمون إسماعيل الحريري

  ابراهيم الفقير فنانرشيد  محمد رماش
  عبد الرحيم كشول حميد جعفر حسن بوعلوشي

  عمر سمح اهلل عمر فوزي سعيد بكريم

 1 ضاحد:    شر شفضألاع ت عداض 

 1 ضاحد:  شيمتنع  ضعنضشرتصو  ضألاع ت عداض 

 :يقرر ما يلي

ترد شسااااااةضشيتعلقااااااةضـعلاااااا ضمقاااااا  ضشرنقطااااااةضضشليتضاااااا  نع ااااااتة ضا ـإجماااااات  ااااااتا ضشيجلااااااسضشلجمااااااتعيضيدينااااااةضتت واشناااااا ض

 1وشيصتا ةضعل ضت صيصضـقعةضا ضيةضرفتةد ضجمعيةضمنبعضألامحضإلحدشثضم كزضر عتيةضألارفتل

 

 تو يعضقتتبضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضض  ة سضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضتو يعضض

  شيدضفنت                          شسمتعيحضشلي   س ضضضض
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 :لرابعةالنقطة ا
البث في العريضة المقدمة من طرف جمعية أمودو أوراش بال حدود 

 .ودانتقصد إحداث مجلس محلي  للشباب بتار

عبااااادضشرنعاااااي ضشينااااات يض ةااااا سضمصاااااليةضألا  اااااطةضفااااايضمسااااا جحضهاااااذاضشرنقطاااااةضاعطاااااىضشرسااااايدضشرااااا ة سضشرملماااااةضرلسااااايدض

 1رتقدي ضع لضحولضشيوضو الاجتمتعيةضوشرثقتفيةضوشر  تضيةض

  رئيس مصلحة األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية  .................................................... عبد النعيم المناني

،ضوبعاادضا شسااةضهااذاض.020/.2/.2بع   ااةضاراا ض ةتسااةضشيجلااسضـتاات   ضتقاادم ضجمعيااةضامااواوضاو ششضـااالضحاادواض

وربقااااتضرلم سااااو ضشرتطبيقاااايض  اااا ضض41.3..ماااانضشرقااااتنو ضشرتنييماااايض  اااا ضض03. -04. -00.-.0.شرع   ااااةضربقااااتضرلمااااوشاض

،ضـتحدياادضشاامحضشرع   ااةضشيواعااةضراادلض ةاا سضمجلااسضشلجمتعااةضوشروثااتةقضشيتبثااةضشرتاا ضيتعاا  ضا فت فااتضبجاات،ض3241.1120

ربقتضرادريحضمساتر ضتادـ  ضشرعا شةضضعلا ضمساتولضشلجمتعاتاضشرصاتا ضعانضشيدي  اةضشرعتماةضشلجمتعياة،ضوربقاتضرلماتا ضو 

ماانضشرقااتنو ضشرتنييماايضشرتاا ضتاانصضعلاا ضشاا و ضتقاادي ضشرعاا شةضضماانض بااحضشلجمعيااتا،ضفااإ ضجمعيااةضامااواوضمعتاا دضض03

مةضا ش ضشرقاوشن  ضوألانيماةضشلجات سضبجاتضشرعماح،ضبجتضيد ضتز دضعنضثالثضسنوشاضوفقضشروثتةقضشرت ضتقدم ضبجت،ضوهايضسالي

كمتضا ضمق هتضوحسبضشرقتنو ضألاستسه ضرلجمعيةضيتوشجدضـجنات ضشيحاالوسضشات  ضشيساتقبحضـنيات  ضتت واشنا ،ضكماتضا ض

  ااات ضشلجمعياااةضمااا تب ضـموضاااو ضشرع   اااة،ضحيااا ضتااانصضبعاااضضاهااادشففتضارااا ضكشاااجيعضثقتفاااةضشيوشرناااةضوشي ااات كةضفااايض

 1شلييت ضشرعتمة

مناا ،ضض3ذرأضوربقااتضرلم سااو ضشيااذكو ضـتحدياادضشاامحضشرع   ااةضشيواعااةضراادلض ةاا سضشلجمتعااة،ضخت ااةضشيااتا ضوكاا

فاااإ ضشرع   اااةضم فقاااةضـنساااخةضمااانضشرو اااحضشرلجااات يضرلجمعياااة،ض ساااخةضمااانضشرنيااات ضألاستساااه ،ضمح ااا ضالاجتمااات ضـتااات   ض

ثحض اتنو يضرلجمعياةضشراذسضحولضتقدي ضع   ةضيجلسضجمتعةضتت واشن ضـ صووضهذشضشيجلس،ضوشيمض0/0202./29

 1يتور ضتتبعضمسط  ضشرتقد 

وتبعاااتضيلياااقضشي ساااو ضحاااولضشااامحضشرع   اااةضشيواعاااةضرااادلض ةتساااةضشلجمتعاااة،ضفاااإ ضشرع   اااةضكساااتجيبضر ااا و ض

وموضاوعفتضهاوضا  ات ضمجلاسضض.020/.2/.2ع   ةضمواعةضردلض ة سضشيجلاس،ضورلعلا ضفتات   ضتقادي ضشرع   اةضهاوض

 1شر بتب

ةضرتقدي ضهذاضشرع   ةضكمتضجت ضفيضنصضشرع   ة،ضفج ضريمت ضـتيقت بةضشرت ت كيةضشرت ضامتضألاسبتبضشردشعي

،ضث ضتثم  ضشنفتتح ضعل ضم تل ضشرتجت بضشيدنيةضشر شةد ض02.1تبنتهتضمجلسضجمتعةضتت واشن ضمنذضشنت تـ ضسنةض

يقضمقت يتاضشربتبضمنضشردستو ضوتطبض49.عل ضشيستولضشرت شبي،ضوكذرأضتطبيقضشرفق  ضألاور ضمنضشرفصحض

 1شلختمسضمنضشرقتنو ضشرتنييمي

 :وكمتضاشت اضشرع   ةضفتألهدشدضشيتوخت ضملجتضهي

 1تقو ةض د شاضشر بتبضوشرتعز زضمنضم ت ك ج ضفيضـنت ضوتتبعضوتقيي ضشرسيتستاضشرعمومية -

 1توسيعضوكعمي ضم ت كةضشر بتبضكمتضوكيفتضفيضشرتنميةضشيحلية -
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 1جتمعضشيد يضفيضاعدشاضوتنفيذضوتتبعضوتقدي ضشلجمتعةضمت ضم ت كةضشر بتبضوهي تاضشي -

 1 فعض سبةضشرتوش ح -

وشرع   اااااةضم فقاااااةضـتربيتناااااتاضشرشخصااااايةضوتو يعاااااتاضمقااااادميضشرع   اااااة،ضحيااااا ضا ضمح ااااا ضضشراااااذسضتقااااادم ضـااااا ض

،ض" شااايدضايااا ضـاااو عي "شلجمعياااةضيااانصضعلااا ضا ضممثاااحضشلجمعياااةضفااايضارااات ضتقااادي ضشرع   اااةضهاااوضشرسااايدض ةااا سضشلجميعاااةض

ي ضوكمتضسبق،ضفبعدضا شسةضهذاضشرع   ةضتب  ضا جتضمستوفيةضر  و ضتقادي ضشرعا شةضضرلجمتعاةضوتا ض فعفاتضوبنت ضعل

،ضحياااا ضتماااا ضا شساااا جتضماااانضراااا دضشيكتاااابضوفااااقضشرقااااتنو ضشرتنييماااايضوشي سااااو ،ض.020/.2/.0ر ةتسااااةضشيجلااااسضـتاااات   ض

 1وشيجلسضشستجتبضرفذاضشرع   ةضوت ضاا شجفتضفيضهذاضشردو  

ماانضراا دضشلجمعيااةضض.020ماات  ضض21وض21ذاضشرع   ااة،ضتاا ضتنيااي ضرقاتة  ضا شسااي  ضـتاات   ضورتفعياحضم اامو ضهاا

ب ااا شكةضماااعضشلجمتعاااة،ضحيااا ضتااا ضتقااادي ضتجااات بضمقت ناااةضـمااااحضمااانضتطاااوش ضوتزن ااا ضوماااد ضاخااا لضسااابق ضتت واشنااا ضفاااايض

 1تأس سضهذشضشيجلس،ضوت ضوضعضررت ضشي جعيضلخلق 

 كاتب المجلس الجماعي  ................................................................ رشيد فنان

شيصااااليةضذكاااا ضشرساااايت ضواعطااااىضشيعلومااااتاضشرمتفيااااةضحااااولضهااااذشضشي اااا و ،ضوباااا  ضاياااادسضشرساااايدشاضضشرساااايدض ةاااا س

،ضم تصاا  ضحااولضشي اا و ضتباا  ضاهميتاا ضوشرغتيااةضماانضشحاادشثضهااذاضالاريااةضشرت ااتو  ةضشيفمااةضوشرسااتا ضشيست اات  نضو  ااة

الضوم اامونتضكمااتضياانصضرباا ضفاايضشرع   اةضشااكشمجلااسضشر ابتبضوانمااتضشحاادشثضورلتوضايحضفلساانتضشريااو ضـصااداضشربا ضفاايض

 1عل ضذرأضشرقتنو ضشيني ضرلع شةض

تلضهاايضجمعيااةض  اايطة،ضورفااتضتج بااةضفاايضشيجاا ااتحبةضهااذشضشي اا و ضوكمااتض ضي فااىضعلاا ضشلجميااع،ضفجمعيااةضامااواوض

رموحااةضوعمليااةضمااتضشااجعضشيجلااسضعلاا ضشرتفتعااحضمعفااتضـ صااووضهااذشضضشرت اات قيضمااعضمجموعااةضماانضشرفي ااتا،ضجمعيااة

 1تيقت بةضشرت ت كيةشلختوضـفيضسيت ضعمحضشيجلسضشرع   ةضيصبضضكمتضش ضموضو شي  و ،ض

واذك ضـأ ضم  و ضشيجلسضشيحليضرل بتبضهاوضتج باةضختضا جتضمجموعاةضمانضشلجمتعاتاضعلا ضشرصاعيدضشيغ باي،ضض

و اادضشسااتقبل ضجمعيااةضشمااواوشضممثلاا  ضوشرتاا ضرقياا ضنجتحااتاضبعاادضعااد ضاو شا،ضملجااتضجمتعااةضتطااوش ضوجمتعااةضتزن اا ،ض

،ضوتجدو ضـ  ضايديك ضم تص ضحاولضتج ب جمات،ضكماتض ادم ضشلجمتعاةضع ضافتضاثنات ضشرياو ض ضت ون  ضوتطوش عنضجمتعت

 1   شرد شسه 

،ضامااااتضشينهجيااااةضجمتعااااةضتت واشنااا  ضـااادع ضماااانضالاتحاااتاضألاو باااايضوب اااا شكةضماااعض  شيبااااتاشلجمعياااةضشي ااااتضتتبنااانضهااااذاض

شيقبااح،ضوبطبيعااةضشليااتلضهنااتعضشاا و ضكث اا  ،ضوكيفيااةضا  اات ضشيجلااسضفجاا ضخطااوشاضسااتأكيضفاايضشيسااتقبحضمااعضشيجلااسض

اماااواوضساااتكو ضفقااا ضم ااا فةضعلااا ضشيجلاااسضشيحلااايضرل ااابتبضماااعضتقااادي ضتجت بجاااتضضعلااا ضشعتبااات ضش ضامعياااةملجاااتضرشااا شع،ض

 1وبط  قةضك ت كيةضاسضاش شعضجمعيتاضشيجتمعضشيد يضشر واش ي،ضو دضتكو ضجمعيةضامواوضهيضحتملةضشي  و 

 



   0202االستثنائية يوليوز محضر الدورة 

 

 

40 

 المجلس الجماعيرئيس   .................................................... اسماعيل الحريري

كمتضاشت ضرخو ،ضفقدضت ضشرب ضفيضشرع   ةضمنضشرنتحياةضشر امليةضماتضحاذشضـناتضارا ضع ضافتضفايضهاذاضشرادو  ضرلبا ض

ف جتضمنضشرنتحيةضشيوضوعية،ضاسضا ضشيجلسض ضي لضمت عتضفيضاحدشثضمجلاسضمحلايضرل ابتب،ضاماتضر  قاةضك اكيحضهاذشض

وضشلجمعيااتاضشرثقتفااةضوشر  تضااية،ضففااذاضامااو ضتتاا عضرل اابتب،ضوكمااتضشيجلااس،ضهااحضساايكو ضـناات ضعلاا ضجمعيااتاضألاحياات ضا

فنات ضفتلجمعيااةضوضاع ضاراات شضم جعياتضوملفااتضي ا ضمجموعااةضمانضرجاا ش شاضفايضهااذشضررات ،ضراانضنادخحضفاايض ذكا ضشرساايد

 1   هذاضشلييايتاضوركنضمتضاج ضا ضمجلسضجمتعةضتت واشن ضيصتا ضعل ضاحدشثضمجلسضمحليضرل بتب

 :عملية التصويت 

ـترباا ضفاايضشرع   ااةضشيقدمااةضماانضراا دضجمعيااةضامااواوضشيتعلقااةضعاا لضشرساايدضشراا ة سضمقاا  ضشرنقطااةض بعاادضذرااأض

شرساتا ضرلتصاو  ضفتما ضشيصاتا ةضعليا ضـإجمات ض رل ابتبضـتت واشنا ضششضـالضحدواض صدضاحادشثضمجلاسضمحلاياو  

 1اع ت ضشيجلسضشليتض  ن
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 مقرر المجلس الجماعي

 .42/020 عدد

البث في العريضة المقدمة من طرف جمعية أمودو أوراش بال 

 حدود قصد إحداث مجلس محلي  للشباب بتارودانت

 شرف  ااد وخاااللضشلجلسااةضشرعلنيااةضض،ضض.020الاسااتانتةيةضيوريااو ضشيجلااسضشلجمااتعيضيدينااةضتت واشناا ضشيجتمااعضـتراادو  ضضا 

 020.1يوريو ضض00شينعقد ضـتت   ض

ـترباا ضفاايض شيتعلااقضـتلجمتعااتا،ضوبعاادضا شسااةضشيجلااسضرلنقطااةضشيتعلقااةض 4..-3.  اا ضضرقااتنو ضشرتنييماايوتطبيقااتضيقت اايتاضش

وبعادضشرلجاو ضض1شرع   ةضشيقدمةضمانضرا دضجمعياةضاماواوضاو ششضـاالضحادواض صادضاحادشثضمجلاسضمحلايضضرل ابتبضـتت واشنا 

 :عمليةضشرتصو  ضعل ضمتضيليضاسف اشر ضعمليةضشرتصو  ضشرعلن ،ضحي ض

 ع وشض4.:1111111111111111111111111111111111111شليتض  نضألاع ت  عدا. 

 1 وتتض4. 111111111111111111111111111111111111::شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 ع وشضوه ضشرستا ض4. 11111111111111111111111111111111111 ::شيوشفقياااانضألاع ت عداض: 

 لال الفضة التيجاني لشاطرمصطفى ا الزهراء رحمون إسماعيل الحريري

  ابراهيم الفقير فنانرشيد  محمد رماش
  عبد الرحيم كشول حميد جعفر حسن بوعلوشي

  عمر سمح اهلل عمر فوزي سعيد بكريم

 1 ضاحد: شر شف   ضألاع ت عداض 

 1 ضاحد:  شيمتنع  ضعنضشرتصو  ضألاع ت عداض 

 :يقرر ما يلي

ترب ضفيضشرع   ةضشيتعلقةضـعل ضمق  ضشرنقطةضضشليتض  نع تة ضا ـإجمت  واشن ض تا ضشيجلسضشلجمتعيضيدينةضتت

 1ربقتضيقت يتاضضشيقدمةضمنضر دضجمعيةضامواوضاو ششضـالضحدواض صدضاحدشثضمجلسضمحليضضرل بتبضـتت واشن 

 1 41.3..منضشرقتنو ضشرتنييميض   ضض03. -04. -00.-.0.يوشاضشض-            

،ضـتحدياادضشاامحضشرع   ااةضشيواعااةضراادلض ةاا سضمجلااسضشلجمتعااةضوشروثااتةقض3241.1120قاايض  اا ض سااو ضشرتطبيشي -

 شيتبثةضشرت ضيتع  ضا فت فتضبجت،ض

 ردريحضمستر ضتدـ  ضشرع شةضضعل ضمستولضشلجمتعتاضشرصتا ضعنضشيدي  ةضشرعتمةضشلجمتعية،ضض-

 قتتبضشيجلسضتو يعضضضضضضضضضضضضضضض تو يعض ة سضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

  شيدضفنت                          شسمتعيحضشلي   س ضضضض
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 :النقطة الخامسة
الدراسة و المصادقة على تخصيص وعاء عقاري لفائدة مؤسسة محمد 

 السادس للتربية و التكوين إلحداث مركز اجتماعي و مصحة

ضت ـم شسالت  ضمانضشيدي  اةضر ليمياةضتتحادثض ةتساةضتو ال شرفيضمس جحضهذاضشرنقطاةضاشات ضشرسايدضشرا ة سضا ض

عنادمتضضو فايضارات ضشيوشفقاةضشيبدةياةضعنضاحادشثضم ات اعضاجتمتعياةضرفتةاد ض سات ضو جاتلضشرتعلاي ضـاتإل لي ضوهايضتادخح

تسااتفيدضمناا ضـااتقيضشرف ااتاضوكياا ضسنااأكيضاراا ضافتاا ضشرااتحمالاضن ااعضشراانق ضعلاا ضشلياا ودضمااثالضشي اا و ضشينجاازضكياا ض

 1موظ ضشلجمتعةضاي تضيدضمن ض ستفس

 :عملية التصويت
ـترد شساةضوضشيصاتا ةضعلا ضت صايصضوعات ض ع لضشرسايدضشرا ة سضمقا  ضشرنقطاةضشيتعلقاةوفيضغيتبضاسضتدخحض

يااااةضوضشرتكاااااو نضإلحاااادشثضم كاااازضشجتمااااتعيضوضم ااااية رلتصااااو  ضفتمااااا ض عقاااات سضرفتةااااد ضمؤسسااااةضمحماااادضشرسااااتا ضرلتـ 

 1يجلسضشليتض  ناع ت ضششرستا ضشيصتا ةضعلي ضـإجمت ض
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 مقرر المجلس الجماعي

 .020/.4 عدد

الدراسة و المصادقة على تخصيص وعاء عقاري لفائدة مؤسسة 

 محمةةةةد السةةةةادس للتربيةةةةة و التكةةةةوين إلحةةةةداث مركةةةةز اجتمةةةةاعي 

 .و مصحة
لضشلجلساااةضشرعلنياااةضوخاااالض،ضض.020الاساااتانتةيةضيورياااو ضشيجلاااسضشلجماااتعيضيديناااةضتت واشنااا ضشيجتماااعضـترااادو  ضضا 

 020.1يوريو ضض00شينعقد ضـتت   ضشرف  د ض

 شيتعلااااقضـتلجمتعااااتا،ضوبعاااادضا شسااااةضشيجلااااسضرلنقطااااةضشيتعلقااااةض 4..-3.  اااا ضضوتطبيقااااتضيقت اااايتاضشرقااااتنو ضشرتنييمااااي

يااةضوضشرتكااو نضإلحاادشثضم كاازض ـترد شسااةضوضشيصااتا ةضعلاا ضت صاايصضوعاات ضعقاات سضرفتةااد ضمؤسسااةضمحماادضشرسااتا ضرلتـ 

 :عمليةضشرتصو  ضعل ضمتضيليضاسف اوبعدضشرلجو ضشر ضعمليةضشرتصو  ضشرعلن ،ضحي ضض1متعيضوضم يةشجت

 ع وشض..:1111111111111111111111111111111111111شليتض  نضألاع ت عداض. 

 1 وتتض.. 111111111111111111111111111111111111::شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 ع وشضوه ضشرستا ض.. 111111111111111111111111111111 :11111:شيوشفقياااانضألاع ت عداض: 

 عمر سمح اهلل عمر فوزي سعيد بكريم إسماعيل الحريري

 لال الفضة التيجاني مصطفى الشاطر الزهراء رحمون محمد رماش
  ابراهيم الفقير فنانرشيد  حسن بوعلوشي

 1 ضاحد: شر شف   ضألاع ت عداض 

 1 ضاحد:  تصو  شيمتنع  ضعنضشرضألاع ت عداض 

 :يقرر ما يلي

ـترد شسااةضشيتعلقااةضعلا ضمقاا  ضشرنقطاةضضشليتضاا  نع اتة ضا ـإجماات  اتا ضشيجلااسضشلجماتعيضيدينااةضتت واشنا ض

ياةضوضشرتكاو نضإلحادشثضم كازضشجتماتعيض وضشيصتا ةضعل ضت صيصضوعت ضعقت سضرفتةاد ضمؤسساةضمحمادضشرساتا ضرلتـ 

 1وضم ية

 تو يعضقتتبضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضض               تو يعض ة سضشيجلسضضضضضضضضضضض

  شيدضفنت ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض     شسمتعيحضشلي   س           
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 :النقطة السابعة

 :تعديل المقرارات المتعلقة باقتناء بقعة أرضية من
 لقب بأحمد القنت ورثة أحمد اشتوك الم. 
   ورثة الحنفي بن أحمد أجعموم وورثة العربي بن محمد البشارة وورثة ابراهيم

 .محمد البشارة بن
 السيد اسي بال ابراهيم. 

فيضمس جحضهاذاضشرنقطاةضاشات ضشرسايدضشرا ة سضا ضشلجمتعاةضفايضارات ضتنفياذضشيقا  ضتبا  ضا ضهناتعضاشامتلضما تب ضـتيساتحةض

 1ت ضضـ  ضشيق  ضشرذسضتم ضشيصتا ةضعلي ضستـقتضوشيستحةضشليقيقيةشليقيقيةضرأل لضهنتعضتن

 1مدي ضشيصتلحضرتقدي ضتوضيحضفيضشيوضو نو ضشردينضشرو غيضبعدضذرأضاعطىضشرسيدضشر ة سضشرملمةضرلسيدض

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

 :ألاض ضيةضشرتتريةضـترنسبةضرفذاضشرنقطةضيتعلقضألام ضـتعديحضشيق  ضشيتعلقضـإ تنت ضشربقع

و ثاااةضشلينفااايضـااانضـقعاااةضا ضااايةضاخااا لضفااايضملكياااةضضـقعاااةضا ضااايةضفااايضملكياااةضو ثاااةضاحمااادضششاااتوعضشيلقااابضـأحمااادضشرقنااا ضو 

 1شحمدضاجعمو ضوو ثةضشرع بيضـنضمحمدضشرب ت  ضوو ثةضشـ شهي ضـنضمحمدضشرب ت  ضث ضـقعةضفيضملكيةضشرسيدضشسه ضـالضشـ شهي 

 شربقعاااةضألاورااا ضفااايضملكياااةضضهاااوضا : شرتعاااديحضألاول : بجاااتضتاااتلخصضفيماااتضيلاااياضشيوجاااوا ضشرتعاااديال ضرلبقعاااةضألاورااا ـترنسااابةض

شرثاات يضا ضضشرتعااديحو ثااةضخديجااةضـناا ضسااه ضشحماادضـاانضشرعباات ،ضملكيااةضحماادضشرقناا ضعااولضـقعااةضفاايضأشااتوعضشيلقاابضـاحماادضا

عااولضشر ساا ضض.20/022/..ـتاات   ضض01كنااتشضشروثااتةقضض.0.صااييفةضض.9.ا ااحضشيلكيااةض سااخةضماانضشرقساامةضشي اامنةضبعااداض

تيسااتحةضشرتاا ضف: ـ صاووضشيسااتحةامااتضعااولض سا ضعقاات سض،مانضشرقساامةضضشيسااأرةضتتعلاقضـنسااخةض ساامةضض.9.شرعقات سضعااداض

شاات  ضارا ضا ضهااذاضسانتيت ضوتجاد ضر ض009ا ضض01متا ضم بااعضفايضحا  ضا ضشيسااتحةضشرملياةضهاايضض122. هاايضتا ضذك هاتضفاايضشيقا  ضشرساتـق

 (1ـقعةضوس ضشيحطةضشرط  ية)وشجد ضـتيحطةضشرط  يةضشربقعةضتتعلقضـتربقعةضشيت

 و اضأيتعلاااقضألاماا ضـبقعاااةضا ضااايةضفااايضملكياااةضو ثاااةضشرع باايضـااانضمحمااادضشرب ااات  ضشيتوشجاااد ضـااا بقعاااةضشرثتنياااةرلامااتضـترنسااابةض

بعادضتاد يقضضهكتات ضونصا ضتق  باتشرستـقضوشيحدا ضفايضفيضشيق   شيحدا ضستحةضشربقعةضشيتعلقةضـمتغ  شاضرل ـترنسبةشرغزشلض،ض

ساااااانتيت ضـترتااااااد يقضتاااااا ضشرتو ااااااحضـتر ساااااا ضشرتحدياااااادسضوشرتااااااد يقضض01ا و ض12هكتاااااات ضوضتباااااا  ضا ضشيسااااااتحةضشليقيقيااااااةضشيسااااااتحةض

باااواضثشيلاااأضغ ااا ضمحفااالضو مناااتضنحااانضـتحديااادض سااا ضشرتبوتياااةض مناااتضـتحديااادضعقااادضوضكت ضا اااةضفااايضشر سااا ضشرعقااات سضأـتيساااتحةضـااا

 1شيلكية

 تي  جااةضقاات ضبجااتضم اامحضوقتناا ضـقعااةضا ضاايةضفاايضملكيااةضشـاا شهي ضشياا ضسااه ضـااالضموجااوا ضيتعلااقضألاماا ضـب: شربقعااةضشرثترثااةض

موضااو ضناازش ضوبترتااتريضشرتغي اا شاضشيوجااوا ضهاايضشيو ااعضسااتـقتضقاات ضخاات  ضسااو ضشي  جااةضوبعاادضشرتااد يقضفاايضشروثااتةقضحتورنااتضـمااحض

خااات  ضتت واشنااا ضر  اااقضسااايدسض: و اااعضقترتاااتريا اااةضا ضنقااات  ضـااا  ضمتجااات ضفااايضشيقااا  ضوبااا  ضشروثاااتةقضشيااادر ضبجاااتضحيااا ضتااا ضتحديااادضشي

شيلكيااةضحساابضشر ساا ضاراا ضاناا ضبعاادضشرتمحاايصضتباا  ضاناا ضعقاادضاضبااو ثمباات عضحساابضا ااحضشيلكيااة،ضوكااذرأضتماا ضالاشاات  ضاراا ضا ض

 1ش ش ضور سضـ س ضشيلكية
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 :عملية التصويت

يتعلقةضـت تنت ضـقعةض شاضشعديحضشيق شـتشيتعلقةضع لضشرسيدضشر ة سضمق  ضشرنقطةض وضفيضغيتبضاسضتدخح

 :منضا ضية

 1و ثةضاحمدضششتوعضشيلقبضـأحمدضشرقن ض -

 1محمدضشرب ت   و ثةضشلينفيضـنضاحمدضاجعمو ضوو ثةضشرع بيضـنضمحمدضشرب ت  ضوو ثةضشـ شهي ضـن -

 1رلتصو  ضفتم ضشيصتا ةضعلي ضـإجمت ضشرستا ضاع ت ضشيجلسضشليتض  ن ،شرسيدضشسه ضـالضشـ شهي -
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 لمجلس الجماعيمقرر ا

 .020/ 40 عدد

 :تعديل المقرارات المتعلقة باقتناء بقعة أرضية  من
 1و ثةضاحمدضششتوعضشيلقبضـأحمدضشرقن ض -

و ثةضشلينفيضـنضاحمدضاجعمو ضوو ثةضشرع بيضـنضمحمدض  -

 1محمدضشرب ت   شرب ت  ضوو ثةضشـ شهي ضـن

 1شرسيدضشسه ضـالضشـ شهي  -

 شرف  ااد وخاااللضشلجلسااةضشرعلنيااةضض،ضض.020الاسااتانتةيةضيوريااو ضاشناا ضشيجتمااعضـتراادو  ضشيجلااسضشلجمااتعيضيدينااةضتت و ضا 

 020.1يوريو ضض00شينعقد ضـتت   ض

ـتعاديحض شيتعلقضـتلجمتعتا،ضوبعادضا شساةضشيجلاسضرلنقطاةضشيتعلقاةض 4..-3.   ضضوتطبيقتضيقت يتاضشرقتنو ضشرتنييمي

 :منض شاضشيتعلقةضـت تنت ضـقعةضا ضيةشيق ش

 1و ثةضاحمدضششتوعضشيلقبضـأحمدضشرقن ضض-

 1محمدضشرب ت   و ثةضشلينفيضـنضاحمدضاجعمو ضوو ثةضشرع بيضـنضمحمدضشرب ت  ضوو ثةضشـ شهي ضـن -

 :عمليةضشرتصو  ضعل ضمتضيليضاسف اوبعدضشرلجو ضشر ضعمليةضشرتصو  ضشرعلن ،ضحي ض1شرسيدضشسه ضـالضشـ شهي  -

 ع وشض..:1111111111111111111111111111111111111شليتض  نضألاع ت عداض. 

 1 وتتض.. 111111111111111111111111111111111111::شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 ع وشضوه ضشرستا ض.. 11111111111111111111111111111111111 ::شيوشفقياااانضألاع ت عداض: 

 عمر سمح اهلل عمر فوزي الزهراء رحمون إسماعيل الحريري

 لال الفضة التيجاني مصطفى الشاطر فنانيد رش حسن بوعلوشي
  ابراهيم الفقير عبد  القادر هرماس سعيد بكريم

 1 ضاحد: شر شف   ضألاع ت عداض 

 1 ضاحد:  شيمتنع  ضعنضشرتصو  ضألاع ت عداض 

 :يقرر ما يلي

ضتت واشن ض ضيدينة ضا ـإجمت  تا ضشيجلسضشلجمتعي ضضشليتض  نع تة  ضشرنقطة ضمق   ضشيتععل  ضشيق شلقة  شاضـتعديح

 :منضشيتعلقةضـت تنت ضـقعةضا ضية

 سنتيت ض52ا ضض01رلبقعةضشيستحةضشرمليةضو ثةضاحمدضششتوعضشيلقبضـأحمدضشرقن ض 

  ضشـ شهي ضـن ضوو ثة ضشرع بيضـنضمحمدضشرب ت   ضوو ثة ضشلينفيضـنضاحمدضاجعمو  شيستحةضضمحمدضشرب ت   و ثة

 1نتيت سض01ا و ض12هكتت ضوض.رلبقعةضشليقيقيةض

  1خت  ضتت واشن ضر  قضسيدسضمبت عضحسبضا حضشيلكيةتتوشجدض 1شسه ضـالضشـ شهي 

 تو يعضقتتبضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضض تو يعض ة سضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 نت شسمتعيحضشلي   سضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض شيدضف        
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 :منةالنقطة الثا
ن جماعة تارودانت ـاتفاقية شراكة بي الدراسة و المصادقة على مشروع

 .للجماعة التواصل االلكتروني ن و تجويدـلتحسي" طفرة"وجمعية  

فاايضمساا جحضهااذاضشرنقطااةضاشاات ضشرساايدضشراا ة سضا جااتضتتعلااقضـتتفت يااةضكعااتو ضـاا  ضجمعيااةضورنيااةضكعناانضـتجو اادضشلخاادمتاض

نيااةضع ضااوشضخااادمتكج ضعلاا ضشلجمتعاااةضماانضاجاااحضتجو اادضشيو اااعضالاركت و اايضواضاااتفةضخاادمتاضاخااا لضمتعلقااةضـتإلتصاااتلضالاركت و

 1وشرتوش حضوشلجمتعةض ت لضاسضمت عضفيضشرتعتمحضمعضهذاضشلجمعيةض

 :عملية التصويت

تفت يااةضـترد شسااةضوشيصااتا ةضعلاا ضم اا و ضش عاا لضشرساايدضشراا ة سضمقاا  ضشرنقطااةضشيتعلقااةفاايضغيااتبضاسضتاادخحضوض

رلتصاااو  ضفتمااا ض رتحسااا  ضوضتجو ااادضشرتوش اااحضالاركت و ااايضرلجمتعاااة" رفااا  "وجمعياااةض شااا شكةضـااا  ضجمتعاااةضتت واشنااا ض

 1شرستا ضاع ت ضشيجلسضشليتض  نـإجمت ضشيصتا ةض
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 مقرر المجلس الجماعي

 .020/ 44 عدد

ن جماعةة ـالدراسة و المصةادقة علةى مشةروع  اتفاقيةة شةراكة بية

تجويةةةةةد التواصةةةةةل ـن ولتحسيةةةةة" طفةةةةةرة" تارودانةةةةةت وجمعيةةةةةة

 .االلكتروني للجماعة

 شرف  ااد وخاااللضشلجلسااةضشرعلنيااةضض،ضض.020الاسااتانتةيةضيوريااو ضشيجلااسضشلجمااتعيضيدينااةضتت واشناا ضشيجتمااعضـتراادو  ضضا 

 020.1يوريو ضض00شينعقد ضـتت   ض

 لااااقضـتلجمتعااااتا،ضوبعاااادضا شسااااةضشيجلااااسضرلنقطااااةضشيتعلقااااةشيتعض 4..-3.  اااا ضضوتطبيقااااتضيقت اااايتاضشرقااااتنو ضشرتنييمااااي

رتحسااا  ضوضتجو ااادضشرتوش اااحض" رفااا  "وضجمعياااةض ـترد شساااةضوضشيصاااتا ةضعلااا ضم ااا و ضضشتفت ياااةضشااا شكةضـااا  ضجمتعاااةضتت واشنااا ض

 :عمليةضشرتصو  ضعل ضمتضيليضاسف اوبعدضشرلجو ضشر ضعمليةضشرتصو  ضشرعلن ،ضحي ض1الاركت و يضضضرلجمتعة

 ع وشض..:1111111111111111111111111111111111111شليتض  نض ألاع تعداض. 

 1 وتتض.. 111111111111111111111111111111111111::شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 ع وشضوه ضشرستا ض.. 11111111111111111111111111111111111 ::شيوشفقياااانضألاع ت عداض: 

 مح اهللعمر س عمر فوزي الزهراء رحمون إسماعيل الحريري

 لال الفضة التيجاني مصطفى الشاطر فنانرشيد  حسن بوعلوشي
  ابراهيم الفقير عبد  القادر هرماس سعيد بكريم

 1 ضاحد: شر شف   ضألاع ت عداض 

 1 ضاحد:  شيمتنع  ضعنضشرتصو  ضألاع ت عداض 

 :يقرر ما يلي

ـترد شساااااةضشيتعلقاااااةضعلااااا ضمقااااا  ضشرنقطاااااةضضضااااا  نشليتع اااااتة ضا ـإجمااااات  اااااتا ضشيجلاااااسضشلجماااااتعيضيديناااااةضتت واشنااااا ض

ضرتحساا  ضوضتجو اادضشرتوش ااحضالاركت و اايضرلجمتعااة" رفاا  "وضجمعيااةض شتفت يااةضشاا شكةضـاا  ضجمتعااةضتت واشناا ضضوشيصااتا ةضعلاا 

 :كمتضيلي
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 شتفت يةضش شكة

 بين

 يشلي    شسمتعيح السيد رئيسها شخص في املتمثلة تارودانت جماعة

  " الجماعة " باسم يلي ما في إليها واملشار 

 جهة من

 و

 الرباط 07 رقم تاشفين بزنقة الرئيس ي مقرها الكائن "طفرة" جمعية

 "ةطفر " باسم واملشار إليها كريم الحجاجي السيد رئيسها في شخص واملتمثلة

 أخرى  جهة من
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 تقدي ضشي  و 

 شرعتمة ألاهدشد - ا

 ـاترلغت  ضشرف  ساية تت واشنا  لجمتعاة و ايرركت  شيو اع موشفقاة مساتول  مان شر فاع ارا  شي ا و  اجادد

 مان شياوشرن   رعماو  شرقا بضشيقدماة خادمتا جاوا  وكاذشضتحسا   شابكةضرنت نا  علا  توشجادهت ر امت  وشرع بياة،

-3. شرقاتنو   وكاذش شيغ باي شردساتو   مان 27 شيتا  يقت يتا تنفيذش الاستبتقي ـترن   شي مورة شيعلومتا توف   خالل

 1شيعلومة في ـتليق شيتعلق 4.-.4 شرقتنو   يقت يتا ربقت وذرأ تلجمتعتاـ شيتعلقض4..
 :من شلجمتعة شرعمحضشي ت ع هذش سيمكن

 وشردوري   شيحلي   وشرفتعل   شر  قت  وكذش شيوشرن   عمو  مع وشرتفتعح شرتوش ح جوا  من شر فع

 .وشرادوري شراورن  شيساتول  علا  كجاتومؤهال شلجمتعة شرصو   اف ح وشنت ت  اكث  اشعت  اعطت  وجدوش ا 

 .رلمنطقة جدا ومستثم  ن ش قت  شستقطتب بجدد

 شرط ف   شرتوشمتا- ب

 شلجمتعة شرتوشمتاض-1

  :وخصو ت وشيعلومتكي شرتقن  شرعتتا قح ـتوف   شلجمتعة تلتو  

 (  وألاشا رة وألاشا رةضشيصاو   وشركت باتاضوشر اعت شاضوشرصاو   شرنصاوو) رلمو اع ألاستساه  شيحتاول  تاوف 

  شيو ع؛ نوشفذ او  فحتا م تل  عل  اا شجفت يجب شرت  وشيعطيتا شروثتةق من غ  هت و شرصوتية

   حتراة فاي شرال ماة شربيتناتا واضاتفة رفا   جمعياة ش ت شحاتا حساب الاركت و اي شيو اع شلجمتعاةضـتحيا   تلتاو 

  .تكنضمتوشجد  ر  اذش تح   هت او توشجدهت

  رف   شرتوشمتاض-0

  :ر  ق عن شلجمتعة اشت    هن خث شكجت قح ـوضع رف   تلتو 

  رلموشكبة؛ شرال مة شرنصتةح جميع تقدي  

  سا ت  شرتا  شرعنت ا  جمياع شختيات  او شساتكمتل او ا  ات  فاي يساتعدكج  شلجمتعياة رلفا    شيساتعد  تقادي 

  شيو ع؛ عل  ع ضفت

   هاذش عل جات ي اتمح شرتا  شينتسابة وشفاذشرن او شرصافحتا ي تلا  ألاستساه  شيحتاول  حاول  شي او   تقادي 

  .شيو ع

 شرفن  شرتد  بض-4

 علا  شليصاول  فاي شلياق حاول  تنيمفات شرتا  شرتكو نياة شرادو شا فاي شيعنيا   شلجماتعي   شياوظف   ـإشا شع رفا   تلتاو  

  .شيعلومتا
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  شي  و  رتنفيذ شرزمن  شلجدول ض-3

 رفا   ساتقت ح شربلدياة، شرفا    ماع وبترت اتو   .ورفا   جمتعاةشل را د مان تو يعا  ـمجا ا شي ا و  هاذش تنفياذ يبادا

  .الاتفت ية  منيتضإلنجت  جدو 

 شي  و  انجت  تتبع -1

  .رف   كعين  وخب   شلجمتعة كعين  موظ  من مكونة شي  و  شنجت  رتتبع ف  ة تن أ

  شيصت   ض-1

 شرتتبعاة MIDDLE EAST   PARTNERSHIP INITIATIVE (MEPI)مؤسساة را د مان ـتمو اح شي ا و  هاذش انجات  يات 

  .ألام  كية شيتحد  شرو يتا خت جية رو ش  

 2021  ماي 26 في طـــــــاالرب

 شرتو يعتا

 

 لطفرة القانوني الممثل إمضاء                           تارودانت جماعة رئيس إمضاء
 
 
 
 

 

 تو يعضقتتبضشيجلسضضضض            تو يعض ة سضشيجلسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 شسمتعيحضشلي   سضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض شيدضفنت         
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 :تاسعةالالنقطة 
ن جماعة تارودانت ـالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بي

 .وجمعية األبراج السكنية

 1اشت ضشرسيدضشر ة سضان ضس ت ضتأجيحضشرب ضف جتفيضمس جحضهذاضشرنقطةض

 :عملية التصويت
ترد شسااةضوضشيصااتا ةضعلاا ضـشرنقطااةضشيتعلقااةضضتأجيااحضشرباا ضفاايضعاا لضشرساايدضشراا ة سضمقاا   ضوضفاايضغيااتبضاسضتاادخح

شرسااتا ضـإجمات ضرلتصااو  ضفتما ضشيصاتا ةض م ا و ضشتفت ياةضشا شكةضـا  ضجمتعااةضتت واشنا ضوجمعياةضألاـا ش ضشرساكنية

 1شيجلسضشليتض  نضاع ت 
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 مقرر المجلس الجماعي

 .020/ 43 عدد

ن ـالدراسةةةة و المصةةةادقة علةةةى مشةةةروع اتفاقيةةةة شةةةراكة بيةةة

 جماعة تارودانت و جمعية األبراج السكنية

وخاااااااااااااااللضشلجلسااااااااااااااةضض،ضض.020الاسااااااااااااااتانتةيةضيوريااااااااااااااو ضشيجلااااااااااااااسضشلجمااااااااااااااتعيضيدينااااااااااااااةضتت واشناااااااااااااا ضشيجتمااااااااااااااعضـتراااااااااااااادو  ضضا 

 020.1يوريو ضض00شينعقد ضـتت   ض شرف  د يةضشرعلن

ضشرتنييمي ضشرقتنو  ضيقت يتا ضضوتطبيقت ضشيتعلقةض 4..-3.    ضرلنقطة ضشيجلس ضا شسة ضوبعد ضـتلجمتعتا،  شيتعلق

وبعدضشرلجو ضشر ضعمليةض ـترد شسةضوضشيصتا ةضعل ضم  و ضشتفت يةضش شكةضـ  ضجمتعةضتت واشن ضوضجمعيةضألاـ ش ضشرسكنية

 :عمليةضشرتصو  ضعل ضمتضيليضاسف ا  ضشرعلن ،ضحي ضشرتصو 

 ع وشض2.:1111111111111111111111111111111111111شليتض  نضألاع ت عداض. 

 1 وتتض2. 111111111111111111111111111111111111::شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 وه ضشرستا ضع وشض2. 11111111111111111111111111111111111 ::شيوشفقياااانضألاع ت عداض: 

 لال الفضة التيجاني مصطفى الشاطر الزهراء رحمون إسماعيل الحريري

  ابراهيم الفقير فنانرشيد  حسن بوعلوشي
  عمر سمح اهلل عمر فوزي سعيد بكريم

 1 ضاحد: شر شف   ضألاع ت عداض 

 1 ضاحد:  شيمتنع  ضعنضشرتصو  ضألاع ت عداض 

 :يقرر ما يلي

شيتعلقااااةضشرنقطااااةضفاااايض تأجيااااحضشرباااا ضمقاااا   ضعلاااا ضشليتضاااا  نع ااااتة ضا ـإجماااات عيضيدينااااةضتت واشناااا ض ااااتا ضشيجلااااسضشلجماااات

 1ترد شسةضوضشيصتا ةضعل ضم  و ضشتفت يةضش شكةضـ  ضجمتعةضتت واشن ضوضجمعيةضألاـ ش ضشرسكنيةـ

 

 تو يعضضقتتبضشيجلسضشلجمتعي تو يعض ة سضشيجلسضشلجمتعي      

  شيدضفنت                            س شسمتعيحضشلي    ضضضضضضضضضضضض
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 :العاشرةالنقطة 

ن جماعة ـالدراسة و المصادقة على مشروع  اتفاقية شراكة بي

تارودانت  و جمعية أصدقاء الحيوانات لمعالجة ظاهرة الكالب 

 الضالة بالمدينة

ةضعلاا ضم اا و ضشتفت يااةضشاا شكةضـاا  ضفاايضمساا جحضهااذاضشرنقطااةضاشاات ضشرساايدضشراا ة سضا جااتضتتعلااقضـترد شسااةضوشيصااتا 

جمتعااةضتت واشناا ضوجمعيااةضا ااد ت ضشلييوشنااتاضيعتلجااةضظااته  ضشركااالبضشر ااترةضـتيدينااةضكمااتضيعاا دضشلجميااعضا ضهااذاضشريااته  ض

شلخت اةضـاتركالبضشر ااترةضـتت واشنا ضا اابح ضتاؤ  ضساتكنةضتت واشناا ضضكباتقيضشيااد ضألاخا لضواي اتضشلجمتعااتاضشرق و اةض،ضوهااذشض

دضماانضشربحاا ضعاانضحااحضجااد سضضراا ض،و اادضجاات ضاراا ضشلجمتعااةضجمعيااةضا ااد ت ضرلييوشنااتاضحااولضالاعتناات ضـتلييوشنااتاضشيوضااو ض ـاا

ا شاوشضضمسااتعد ضشلجمتعااةضفاايضهااذشضشيوضااو ضحياا ض ااتموشضـكاا ش ضا لضراادلضألاحباات ضوهاا ضعلاا ضشسااتعدشاضلجمااعضشركااالبضشر ااترةض

 1 1وش اضشيتريةضحسبضالاممتنيتاضشيتتحةوشلجمتعةضعل ضشستعدشاضيستعدكج ضفيضألامو ضشرلوجستيكيةضوبتي

 :عملية التصويت

ـترد شساةضوضشيصاتا ةضعلا ضم ا و ضشتفت ياةض ع لضشرسايدضشرا ة سضمقا  ضشرنقطاةضشيتعلقاةضوضفيضغيتبضاسضتدخح

رلتصاو  ضفتما ض ش شكةضـ  ضجمتعةضتت واشن ضضوجمعيةضا د ت ضشلييوشنتاضيعتلجةضظته  ضشركاالبضشر اترةضـتيديناة

 1ـإجمت ضشرستا ضاع ت ضشيجلسضشليتض  نضةشيصتا 
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 مقرر المجلس الجماعي

 .020/ 41 عدد

ن جماعةة ـالدراسة و المصةادقة علةى مشةروع  اتفاقيةة شةراكة بية

تارودانةةت  و جمعيةةة أصةةدقاء الحيوانةةات لمعالجةةة ظةةاهرة الكةةالب 

 .الضالة بالمدينة

 شرف  ااد وخاااللضشلجلسااةضشرعلنيااةضض،ضض.020الاسااتانتةيةضيوريااو ضجتمااعضـتراادو  ضشيجلااسضشلجمااتعيضيدينااةضتت واشناا ضشيضا 

 020.1يوريو ضض00شينعقد ضـتت   ض

 شيتعلاااقضـتلجمتعاااتا،ضوبعااادضا شساااةضشيجلاااسضرلنقطاااةضشيتعلقاااةض 4..-3.  ااا ضضوتطبيقاااتضيقت ااايتاضشرقاااتنو ضشرتنييماااي

ت واشناا ضضوضجمعيااةضا ااد ت ضشلييوشنااتاضيعتلجااةضظااته  ضـترد شسااةضوضشيصااتا ةضعلاا ضم اا و ضضشتفت يااةضشاا شكةضـاا  ضجمتعااةضت

 :عمليةضشرتصو  ضعل ضمتضيليضاسف اوبعدضشرلجو ضشر ضعمليةضشرتصو  ضشرعلن ،ضحي ض1 شركالبضشر ترةضـتيدينة

 ع وشض2.:1111111111111111111111111111111111111شليتض  نضألاع ت عداض. 

 1 وتتض2. 1111111111111111111:11111111111111111:شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 ع وشضوه ضشرستا ض2. 11111111111111111111111111111111111 ::شيوشفقياااانضألاع ت عداض: 

 لال الفضة التيجاني مصطفى الشاطر الزهراء رحمون إسماعيل الحريري

  ابراهيم الفقير فنانرشيد  حسن بوعلوشي
  عمر سمح اهلل عمر فوزي سعيد بكريم

 1 ضاحد: شر شف   ضع ت ألا عداض 

 1 ضاحد:  شيمتنع  ضعنضشرتصو  ضألاع ت عداض 

 :يقرر ما يلي

ترد شسااااااةضـشيتعلقااااااةضشرنقطااااااةض علاااااا ضمقاااااا   ضشليتضاااااا  نع ااااااتة ضا ـإجماااااات  ااااااتا ضشيجلااااااسضشلجمااااااتعيضيدينااااااةضتت واشناااااا ض

ضته  ضشركاالبضشر اترةضـتيديناةوضجمعياةضا اد ت ضشلييوشناتاضيعتلجاةضظاضتفت يةضش شكةضـا  ضجمتعاةضتت واشنا وشيصتا ةضعل ضش

 :كمتضيلي
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 شتفت يةضش شكة

 

 ـ  ض

 

 تت واشن جمتعةض

 

 و

 

 جمعيةضا د ت ضشلييوش 
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 ةـــاجــــديب
 ـتنفياذض (02.1يورياو ضض20)هااضض341. م ات ضض02شرصتا ضـتت   ضض1.11.1.ـنت ضعل ضشريف  ضشر    ض   ض

 1تلجمتعتاشيتعلقضـض41.3..شرقتنو ضشرتنييميض   ض

 بسااااااانضنيااااااات ضشيحتسااااااابةض( 02.0ناااااااوفمث ض04) 349. بياااااااعضألاولضض3شرصاااااااتا ضفااااااايضض01.01312شي ساااااااو ض  ااااااا ض

 1شرعموميةضرلجمتعتاضوضمؤسستاضشرتعتو ضـ  ضشلجمتعتا

 وضكعز زشضر وحضشرتعتو ضوشرت ت عضشرقتة ضـ  ضشلجمتعتاضفيضارت ضشرتنسيقضشيحك ضوشرتمتمحضوالا ساجت ض

 1جحضتحس  ضوضتجو دضخدمتاضشرق بضشيقدمةضرلستكنةوكعتضدضرممتنتاضمنضا

 ـنت ضعل ضموشفقةضشيجلسضشلجمتعيضيدينةضتت واشن ضفيضارت ضشردو  ضالاستانتةيةضخاللضشلجلسةضشرف  د ض

 ..020يوريو ضض00شينعقد ضـتت   ض

 1ـموجب ضجمعيةضا د ت ضشلييوش ضةـنت ضعل ضشرقتنو ضألاستسه ضشيحدث 

 :ليشتفق ضألار شدضعل ضمتضي
  اهدشدضالاتفت ية: شربندضألاول 

 :كجددضهذاضالاتفت يةضار ضض

 1توف  ضمق ضمنتسبضلجمعضشلييوشنتاضشر ترةضوشرعنتيةضبجت 1.

 تمك  ضجمعيةضا د ت ضشلييوش ضمنضوستةحضشرعمحضيعتلجةضظته  ضشلييوشنتاضشر ترةضـمدينةضتت واشن  01

 يوشنتاضشر ترةشرتعتو ضمعضشيؤسستاضشرعموميةضوشينيمتاضيعتلجةضظته  ضشلي 41

 1تدـ  ضشر  شكة: شربندضشرثت ي 

يعمحضشرط فات ،ضـا وحضك ات كيةضوبمانهجضتماتمليضعلا ضضامت ضحسانضشرتعاتو ضوشرتنسايقضحاولضسابحضمعتلجاةضظاته  ض

 1شلييوشنتاضشر ترةضـتيدينة،ضورفذاضشرغتيةضتحدثضـموجبضهذاضالاتفت يةضلجنةضم ت كةضكعمحضعل ضتدـ  ضالاتفت ية

ارااات ضهاااذاضشر ااا شكةضعلااا ضشت اااتذضقاااحضشرتااادشـ  ضشر شمياااةضارااا ضتحسااا  ضشرعماااحضو لتومااات ضفااايضهاااذشضو حااا وضشرط فااات ،ضفااايض

 .شرصداضـإامت ضالاتفت يةضفيضآفت ضشر  شكةضوشرتعتو ضشيحليضوشلجفوسضشرورن ضوشردوريضرلط ف  

  شرتوشمتاضألار شد: شربندضشرثتر 

  شرتوشمتاضجمتعةضضتت واشن 

 ـتروساااااتةحضشيترياااااةضوشرلوج ساااااتيكيةضشيمكناااااةض اااااد ت ضشليياااااوش ضاتلتاااااو ضجمتعاااااةضتت واشنااااا ضـااااادع ضضجمعياااااةض

 .رتحقيقضاهدشدضالاتفت ية
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  خااللضماد ضضا ها (  دضا ها آع ا  ض)ارا ض21222،22.كسته ضجمتعاةضتت واشنا ضـمبلايضماتريضسانوسضيقاد

خمااسضسااانوشاضـ سااا ضقاااحضساانةضشااا  طةض يااات ضشلجمعياااةضـتنفياااذضألاهاادشدضشيتوخااات ضماااعضاممتنياااةضشرز اااتا ضاوض

 1 ـنت ضعل ضتقدي ضشلجمتعةضرعمحضشلجمعيةضضشرنقصت 

 1شرتوشمتاضشلجمعية 

 ا د ت ضشلييوش ضبضيلتو ضشيكتبضشيس  ضلجمعيةض

 توف  ضمق ضختوضـجمعضوشرعنتيةضـتلييوشنتاضشر ترة 

 دضالاعتمتاضشي صصضرلجمعيةضفيضارت ضم  و ضشرعنتيةضـتلييوشنتاض   

 ةضـت سااتفتا ضماانضشياانحضشرعموميااةض،ضمااعضموشفاات ضجمتعااةضشحتاا ش ضشيقت اايتاضشرقتنونيااةضوشرتنييميااةضشيتعلقاا

تت واشن ضـتربيتنتاضوشرتقت   ضشيتريةضوشروثتةقضشرثبوتيةضشيتعلقةضـمجاتلض ا دضشرادع ضشي ات ضاريا ضاعاالاض،ض

 1بعدض جتيةضشرسنةضشيتريةضاوضقلمتضرترب ضشلجمتعةضـذرأ

 1ييوشنتاضشر ترةشرعمحضعل ضتنيي ضشليمالاضشرتحس سيةضحولضاهميةضشرعنتيةضـتل 

 1شرلجنةضشي ت كة :شربندضشر شبع 

 :تتكو ضشرلجنةضشي ت كةضرلتتبعضوشرتنسيقضمن

  ة سضشيجلسضشلجمتعيضاوضمنضيقو ضمقتم . 

  ـتشتضشيدينةضاوضمنضيقو ضمقتم. 

  مدي ضشيصتلحضشلجمتعيةضاوضمنضيقو ضمقتم. 

  ة سضجمعيةضا د ت ضشلييوش ضاوضمنضيقو ضمقتم . 

ةضشي ااات كةضـتتباااعضوشرتنسااايقضوتنفياااذضـناااواضالاتفت ياااةض،ضوذراااأضـتنياااي ضشجتمتعاااتاضاو  اااةض جتياااةضقاااحضيعفااادضارااا ضشرلجنااا

 .ثالثةضاشف ضمعضشنجت ضتقت   ضتقييمية

 مد ضالاتفت ية :شربندضشلختمس 

 .ي   ضفيضتطبيقضهذاضالاتفت يةضبعدضشيصتا ةضعل جتضوتمتدضلخمسضسنوشاض تـلةضرلتجديد

  يةكعديحضالاتفت ض:شربندضشرستا 

 كعدلضهذاضالاتفت يةضـتتفت ضشرط ف  ضضقلمتضاع ضشر  و  ضشر ضذرأضوربقتضرلقوشن  ضشلجت سضبجتضشرعمحض

 ـترنسبةضرلمجلسضشلجمتعيضكعدلضـق ش ضمت ذضفيضاحدلضاو شت ضشرعتايةضاوضالاستانتةية 

 امو ضشيضوبترنسبةضرلجمعيةضيت اذضـقا ش ضمانضرا دضمكتبجاتضو  ساحضارا ض ةا سضشلجمتعاةضضـوشساطةضشرث ياد 

 .معضتقدي ضتث ي شاضشرتعديحضالاتفت ية

 فسخضالاتفت ية: شربندضشرستبع 

 :يمكنضرلط ف  ضفسخضهداضالاتفت يةضفيضشليت اضشرتتريةض
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 ـترنسبةضرلمجلسضشلجمتعيضرتت واشن ضض 

 تفسخضـق ش ضمت ذضفيضاحدلضاو شتا ضشرعتاياةضاوضالاساتانتةيةضاو ض يادضاوضشا  ضاذشضتبا  ضرفاتضتجاتو شاضفايض

 1وعد ضشرقيت ضـتروشجبضوشرتقص  ضمنضر دضمكتبضشلجمعيةضشرتسي   

 ـترنسبةضرلجمعيةض 

تفساااخضهاااذاضالاتفت ياااةضـقااا ش ضيت اااذضمااانضرااا دضمكتاااابضشلجمعياااةضو  ساااحضـترث يااادضشي ااامو ضارااا ض ةااا سضشلجمتعاااةضمااااعض

 1تقدي ضتث ي شاضشرفسخضوذرأض بحضش عقتاضايةضاو  ضمنضاو شاضشيجلسضب ف ضقتمح

 شربندضشرثتمن: 

 ااو ضخااالدضـاا  ضشرطاا ف  ضياات ضشرلجااو ضاراا ضاع اات ضشرلجنااةضشي اات كةض،ضوفاايضحترااةضعااد ضشرتو ااحضشراا ضحااحضوفاايضحترااةضو 

 1 جت يضيت ضشرلجو ضار ضشيحتك ضشي تصة

 شم ت ض:  ة سضشيجلسضشلجمتعيضضرتت واشن 

 

 ام ت ض:  ة سضجمعيةضا د ت ضشلييوش ض

 

 

 متعيتو يعضضقتتبضشيجلسضشلج تو يعض ة سضشيجلسضشلجمتعي      

  شيدضفنت                            شسمتعيحضشلي   س ضضضضضضضضضضضض
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 النقطة

 :عشرة الحادية

ن جماعة ـالدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بي

 تارودانت و تعاونية ابداع سوس لتدبير النفايات

  1 جتحضشرب ضفس ت ضتأجيفيضمس جحضهذاضشرنقطةضاشت ضشرسيدضشر ة سضان ض

 :عملية التصويت

ـترد شسااةضوشيصااتا ةضعلاا ض شرنقطااةضشيتعلقااةتأجيااحضشرباا ضفاايضعاا لضشرساايدضشراا ة سضمقاا  ضوضفاايضغيااتبضاسضتاادخحض

ضرلتصااو  ضفتمااا ضشيصاااتا ة م اا و ضشتفت ياااةضشاا شكةضـااا  ضجمتعاااةضتت واشناا ضوضكعتونياااةضشـااادش ضسااو ضرتااادـ  ضشرنفتياااتا

 1ـإجمت ضشرستا ضاع ت ضشيجلسضشليتض  ن
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 مقرر المجلس الجماعي

 .020/ 41 عدد

ن ـالدراسةةةة و المصةةةادقة علةةةى مشةةةروع اتفاقيةةةة شةةةراكة بيةةة

 جماعة تارودانت و تعاونية ابداع سوس لتدبير النفايات 

 شرف  ااد وخاااللضشلجلسااةضشرعلنيااةضض،ضض.020الاسااتانتةيةضيوريااو ضشيجلااسضشلجمااتعيضيدينااةضتت واشناا ضشيجتمااعضـتراادو  ضضا 

 020.1يوريو ضض00قد ضـتت   ضشينع

 شيتعلاااقضـتلجمتعاااتا،ضوبعااادضا شساااةضشيجلاااسضرلنقطاااةضشيتعلقاااةض 4..-3.  ااا ضضوتطبيقاااتضيقت ااايتاضشرقاااتنو ضشرتنييماااي

وبعاادض1 ـترد شسااةضوضشيصااتا ةضعلاا ضم اا و ضشتفت يااةضشاا شكةضـاا  ضجمتعااةضتت واشناا ضوضكعتونيااةضشـاادش ضسااو ضرتاادـ  ضشرنفتيااتا

 :عمليةضشرتصو  ضعل ضمتضيليضاسف اشرعلن ،ضحي ضشرلجو ضشر ضعمليةضشرتصو  ض

 ع وشض2.:1111111111111111111111111111111111111شليتض  نضألاع ت عداض. 

 1 وتتض2. 111111111111111111111111111111111111::شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 ضشرستا ع وشضوهض2. 11111111111111111111111111111111111 ::شيوشفقياااانضألاع ت عداض : 

 لال الفضة التيجاني مصطفى الشاطر الزهراء رحمون إسماعيل الحريري

  ابراهيم الفقير فنانرشيد  حسن بوعلوشي
  عمر سمح اهلل عمر فوزي سعيد بكريم

 1 ضاحد: شر شف   ضألاع ت عداض 

 1 ضاحد:  شيمتنع  ضعنضشرتصو  ضألاع ت عداض 

 :يقرر ما يلي

شيتعلقااااةضشرنقطااااةضتأجيااااحضشرباااا ضفاااايضضعلاااا ضمقاااا   ضشليتضاااا  نع ااااتة ضا ـإجماااات يدينااااةضتت واشناااا ض ااااتا ضشيجلااااسضشلجمااااتعيض

 ترد شسةضوضشيصتا ةضعل ضم  و ضشتفت يةضش شكةضـ  ضجمتعةضتت واشن ضوضكعتونيةضشـدش ضسو ضرتدـ  ضشرنفتيتاـ

 تو يعضضقتتبضشيجلسضشلجمتعي تو يعض ة سضشيجلسضشلجمتعي      

  شيدضفنت                            شلي   س ضشسمتعيحضضضضضضضضضضضض
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 النقطة

 :الثانية عشرة

ن كنانيش التحمالت الخاصة ـالدراسة والمصادقة على تحيي

 :باالحتالل المؤقت للمرافق الجماعية التالية
 محطةضو ودضشرسيت شا 

 محطةضو ودضشرد شجتاضشرنت  ةضوشرعتاية 

  سو ضشربجتة 

  سو ضشلخ  ضوشرفوشك 

 شحيضضشرعموميةشي  

ريتااا عضشيجاااتلضرلمجلاااسضشيقباااحضإلاخاااتلضضشربااا ضف جاااتضضفااايضمسااا جحضهاااذاضشرنقطاااةضاشااات ضشرسااايدضشرااا ة سضانااا ضسااا ت ضتأجياااح

 1شرتعديالاضعل جت

 :عملية التصويت

ـترد شسااةضوشيصااتا ةضعلاا ض شرنقطااةضشيتعلقااةتأجيااحضشرباا ضفاايضعاا لضشرساايدضشراا ة سضمقاا  ضضوضفاايضغيااتبضاسضتاادخح

 :حمالاضشلخت ةضـت حتاللضشيؤ  ضرلم شفقضشلجمتعيةضشرتتريةتحي  ضكنتن شضشرت

 محطةضو ودضشرسيت شا 

 محطةضو ودضشرد شجتاضشرنت  ةضوشرعتاية 

  سو ضشربجتة 

  سو ضشلخ  ضوشرفوشك 

 شي شحيضضشرعمومية 

 1رلتصو  ضفتم ضشيصتا ةضـإجمت ضشرستا ضاع ت ضشيجلسضشليتض  ن 
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 مقرر المجلس الجماعي

 .020/ 40 عدد

ن كنانيش التحمالت الخاصة باالحتالل ـالدراسة والمصادقة على تحيي

 :المؤقت للمرافق الجماعية التالية
 محطةضو ودضشرسيت شا 

 محطةضو ودضشرد شجتاضشرنت  ةضوشرعتاية 

  سو ضشربجتة 

  سو ضشلخ  ضوشرفوشك 

 شي شحيضضشرعمومية 

شرف  اااد ضوخااااللضشلجلساااةضشرعلنياااةضض،ض.020انتةيةضيورياااو ضالاساااتشيجلاااسضشلجماااتعيضيديناااةضتت واشنااا ضشيجتماااعضـترااادو  ضضا 

شيتعلااااقضـتلجمتعاااتا،ضوبعاااادضا شسااااةض 4..-3.  اااا ضضوتطبيقاااتضيقت اااايتاضشرقااااتنو ضشرتنييماااي 020.1يوريااااو ضض00شينعقاااد ضـتاااات   ض

 :شرتتريةضـترد شسةضضعل ضتحي  ضكنتن شضشرتحمالاضشلخت ةضـت حتاللضشيؤ  ضرلم شفقضشلجمتعية شيجلسضرلنقطةضشيتعلقة

 محطةضو ودضشرسيت شا 

 محطةضو ودضشرد شجتاضشرنت  ةضوشرعتاية 

  سو ضشربجتة 

  سو ضشلخ  ضوشرفوشك 

 1 شي شحيضضشرعمومية 

 :عمليةضشرتصو  ضعل ضمتضيليضاسف اوبعدضشرلجو ضشر ضعمليةضشرتصو  ضشرعلن ،ضحي ض

 ع وشض2. :1111111111111111111111111111111111111شليتض  نضألاع ت عداض. 

 1 وتتض2. 111111111111111111111111111111111111::شيعث ضعلجتضألا وشاعداض 

 ع وشضوه ضشرستا ض2. 11111111111111111111111111111111111 ::شيوشفقياااانضألاع ت عداض: 

 لال الفضة التيجاني مصطفى الشاطر الزهراء رحمون إسماعيل الحريري
  ابراهيم الفقير فنانرشيد  حسن بوعلوشي

  عمر سمح اهلل عمر فوزي سعيد بكريم
 1 ضاحد:    شر شف   ضألاع ت عداض 

 1 ضاحد:   شيمتنع  ضعنضشرتصو  ضألاع ت عداض 

 :يقرر ما يلي

ضضعل ضمق   ضشليتض  نع تة ضا ـإجمت  تا ضشيجلسضشلجمتعيضيدينةضتت واشن ض شيتعلقةضشرنقطةضتأجيحضشرب ضفي

 : ضكنتن شضشرتحمالاضشلخت ةضـت حتاللضشيؤ  ضرلم شفقضشلجمتعيةضشرتتريةـترد شسةضوشيصتا ةضعل ضتحي 

 1محطةضو ودضشرسيت شا 

 1محطةضو ودضشرد شجتاضشرنت  ةضوشرعتاية 

  1سو ضشربجتة 

  1سو ضشلخ  ضوشرفوشك 

 1شي شحيضضشرعمومية 

 تو يعضضقتتبضشيجلسضشلجمتعي تو يعض ة سضشيجلسضشلجمتعي      

  شيدضفنت ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض عيحضشلي   س شسمتضضضضضضضضضضضض
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،أتشبببببرم يبببببا مببببب  ي ب بببببف ي رئيسبببببا 2221لشبببببهر ي ليببببب   الاسبببببتةنائية بمناسبببببتة اختتببببباد أشببببب ا  البببببدورة 

نفسب ي، ونياببة عببن  اعبة أعملباس املجلبب  الجمبا ي ومبب  ف  للمجلب  الجمبا ي ملدينببة تارودانبت، أعبالة عببن 

ألتقبببدد إمبببك مقبببام م العبببامي ببببا   وتخليبببدا  لبببيكرى عيبببد العبببر  املجيبببد  ،وأعببب ان الجماعبببة وسببباكنة املدينبببة

بأعدق مشباعر الب  س والخبالا وال عباس، معبربين عبن تجنبدنا البدائم ووق عنبا ورائ بم للبدعا  عبن ال حبدة 

الحملببببة نعبببببر يببببا مبببب  ي عببببن انخراطنببببا الببببدائم واملسبببب و ، فببببي و   ، مل ببببة امل ربيببببة الشببببريفةوسببببيادة املالترابيببببة 

، ونسببأ  ت تعببامك أن يمفو ببم ويمفببو بالدنببا و شببف  جميبب  11 وببباس   رونببا   عيببد ال طنيببة للتلقببي   ببد

 .املرض ى ويرحم م تى هيه الجائمة

م ببببببب مي عهببببببدكم املمتبببببب ب مبببببب  ي حفو ببببببم ت يببببببا مبببببب  ي بمببببببا حفببببببو ببببببب  الببببببيكر الح ببببببيم، وأقببببببر عيببببببن 

أسبببببرت م العل يبببببة الشبببببريفة وشبببببعت م أعبببببراد الحسببببن، وشبببببد أ ركبببببم  شبببببقيق م السبببببعيد املببببب مك رشببببيد وبتبببببا ي 

 .ال في، إن  نعم امل مك ونعم الن ير

 .والسالد علك املقاد العامي با  ورحمت  تعامك وبر ات 

 0202يوليوز  02: حرر بتارودانت  في
 

 فةخديم ألاعتاب الشري

 رئي  املجل  الجما ي لتارودانت

 إسماعيل الحريري 

 


