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(ق02.1يااو قيورق20هاااق ق341. مظاااامل قق02يرصاامل  قاخمل  اااا قق1.11.1.جؼبيقااملقتقخظاايملثقير الاايقيرقاا   ق  اا ق

يتخػلاابقاملماعملغااملثتقي خعااؼقيلالاايقيماعااملارقتاينااتقجمل ر ياااذق اارق ػاامل قق41.3..ادنفياااقيرقااملاو قيرخن يقاا ق  اا ق

قصابملاملق(2:22. قيرػملشا ةيرساملغتققتقغلا .020ق  نبايقق24يماعػتقيومقيتنػقاةقق.020ق  نبيالاسخثنملئيتقيرار ةق

ربحظاو قيماعاملارق ئاسيقيلالايققغبااقيرلؼيا قره ا اقاقملغتقالا خعملغملثقاجعملغاتقجمل ر ياذتجحاذق ئملساتقيرساي

تقريرسااامل ةقالااايرلقيرخيجااملئدق ملئااااقيتريقاااتقالا ي  ااتقير ي ػاااتخليااااقالعااو  قاملشاااملقمايناااتقجمل ر ياااذقريرساااياققيرساايا

 . أغظملءقيلاليقيماعملار

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

 12...................................:  دد األعضاء المزاوليـن مهامهـم عـــــ 

  12...................................:  عــــدد األعضاء الحــــــــاضــريـــــن 

 وهم السادة :

 الصفة اسم العضو الصفة العضو اسم الصفة اسم العضو

 مستشارة جماعية زينب الخياطي ستشارة جماعيةم سعاد ابلعيد  رئيس المجلس عبد اللطيف وهبي

 مستشارة جماعية فضمة ازوران مستشارة جماعية نزهة ايت حبان النائب األول للرئيس دمحم أمهرسي

 مستشارة جماعية كنزة عزمي مستشار جماعي براهيم المدالوي النائب الثاني للرئيس عبد العالي الحوس

 مستشارة جماعية اسماء لقجدر مستشار جماعي. عبد القادر هرماس للرئيسالنائب الثالث  رواشرف الدين اسق

 مستشارة جماعية زهرة دنبي مستشارة جماعية. مينة فريسي النائب الرابع للرئيس اسماعيل الحريري

 مستشار جماعي حامد جودي مستشارة جماعية الزهراء رحمون النائبة الخامسة للرئيس فاتحة موفق

 مستشار جماعي موالي هشام أشرف مستشار جماعي عبد الحق يسري النائبة السادسة للرئيس عائشة تاغموت

   مستشارة جماعية سعاد اريب كاتب المجلس رشيد فنان

   مستشارة جماعية فاطمة الزهراء خلوفي نائب كاتب المجلس هشام امزراو

   مستشار جماعي دمحم جبري مستشار ماعي دمحم الحاتمي 

   مستشار جماعي عبد الجليل ايت الجران مستشار جماعي. يد رشيد وح

   مستشار جماعي دمحم احسان مستشار جماعي. شكيب اريج

 الأدذ............................................... :عذرذون عذد األعضاء المخغٍبٍه ب. 

  ال أدذ............................................... :       بعذرعذد األعضاء المخغٍبٍه. 

 يةالمملكة المغرب
 وزارة الداخلية

 جهة سوس ماسة
 إقليم تارودانت

 تارودانت جماعة
 
 مذضز مذاوالث المجلس الجماعً لمذٌىت حاروداوج 

 2021دجىبز االسخثىائٍت  ةذورالطار إفً 

 2021دجىبز  03الجمعت بخارٌخ: المىعقذة  الفزٌذةالجلست 

 



   0202  دجنبراالستثنائية محضر الدورة 

 

 

2 

 :السادةكما دضز أشغال هذي الجلست وبصفت اسخشارٌت كل مه 

قماي قيتصملمح1ق: .............................................. او قيراينقيرو غرق-

قيتملريتقريرقملاوايتيرقؤر ققالا ي  تقرق ئسيق س قق: .......................................... دمحمقيميبسبقيتؼلبق-

ق1يت ئسيقمصريتقألائقؼتقالا خعملغيتقريرثقملفيتقرير  ملطق: ............................................ غباقيتنػ قيتنملاادق-

قشسيؼقيتايخيل1ق: ........................................ غباقيرسالمقير يض  قق-

ق ئسيقمصريتقيرخػعليقرقيربسئت1ق: ...................................................... او هقيكوثق-

ق ئسيقمصريتقيرقؤر قالا ي  تقرقيرقملاوايتقريتعخلكملث1ق: ................................................ياعاقيرقملفو ققق-

ق:ق ئسيقمكخبقيتعخلكملث ................................................. اعاقيميا يقيق-

قمصريتقيرق ػتقإلا ي  ت1ق ئسيق: ............................................. غباقهللاقيميع يققق-

ق ئسيقمصريتقيتملريتقريرصفقملثقريرقؤر قيرخقنيت1ق: .................................................. سػياقياو لققق-

قغنقمكخبقيرنفقملثقق:ق11111111111111111111111111111111111111111111111قمصؼفىقانو قق-

ق ئسيقمكخبقيرقؤر قيرخقنيتق: ................................................. سايلقانق  يت -

  نبايقيفخاخ قيرساياقيرا ئسيقأشاامل قيراار ةقالاساخثنملئيتقربػاقيرخأكااقمانقجاوف قيرنصاملققيرقاملاوئدقرلخااير تق

1ق ػاقذركقغ ضقاقؽق ار قأغعمل قيرار ةقيقرا قجلبيتقيراغوةشملك ققتربملميظو قتقم ابملقاملرسمل ةقألاغظملءق.020

 كعملقيلر:قق.020  نبينملئيتقخثالاس

 اقملغاتقالا خعملغاملثققصابملامل(ق2.:22 ققيرػملشا ةغل قيرسملغتقق.020  نبيقق24يماعػتق:قيرف  اةقيمالست

 اجعملغتقجمل ر ياذ1

 سؼملحقيتاينت1يرا يستقريتصمل  تقغل قجفو ذقاقػتقأ طيتقمنقأ لق اايرق ص قرلػايرتق  1.

قأ طيت 01 قاقػت قجفو ذ قغل  قريتصمل  ت قرفملئاةق يرا يست قيت كزقيمااويقرأل شي قريميفظ قانملء منقأ ل

 ر ي ةقيرػا ق سؼملحقيتاينت1

ق

ق

ق

ق
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 الىقطت األولـى:
الذراست والمصادقت على حفىٌج بقعت أرضٍت مه أجل إدذاد 

 قصز للعذالت بسطاح المذٌىت.

منؼلااابقخػملمااالقماااؼقجمل ر يااااذقمااانقييرساااياقيرااا ئسيقيرسااامل ةقألاغظاااملءقأااااهق قي  ااااقأ ق ااارقمساااه لقهااااأقيرنقؼاااتقأااااملغق

  ااااقيرخػملمااالقمػااااملقمااانقمو اااؼق ا ي ااارقتلناااملقأاناااملءقجمل ر يااااذقرغليناااملقااااملرخفكليق قاااكلق عاااملارقرراااسيقسيمل ااا  تقرق اعاااملقيازبااادق

لتقيتلزياياملثقألا قرا قياخ ق ػااقخ قرلص يعقهنملقغلينملقاملرخفكليقركدقاخع قيرػعالق ارقجمل ر يااذقرلعساخقبآيرسيملستقراملقمجمل ق

يتصمل  تقغلي ملقساو قجاخ قيتصامل  تقغلي املقيرياومق ارقيربيتامل ق ارقمجلايقيرناويقق ارق  يءجاهقيرثملاياتقر اومقإلازنال قساو قجبااأق

يرخقياذقماؼق مؤسسملثقيراررتقجخلقاىقيتباملراقيتملرياتقأرقإلا ساملريملثقااو قيتباملراقيتملرياتقمساخحقملثق ارق ػامل ق املاو قيتلزيايات1

 يءقرجحاجذقمػا قغنقماينتقجمل ر ياذقتلقمنقأحىقيل قجمل ر ياذقي  اقأ قيػعالقماملقيساخؼيؼقغلياه1قأايملااملقجاخحك ق ػاعقر ق

يرنزيغااملثقيرسيملساايتقرجباايلق ػااعقألاغعاامل قكعااملق أينااملق اارقاقػااتقيليكعااتقريرؼ  قااتقيرواا قكخزااذقغ  ااملقير اايملفتقرااوقتاامل قر  اا يق

اااامل ق ااااااقمااااايبقيتلااااا ق قاااااكلق عاااااملارتق ػااااااقالا خعاااااملعآ ألاخلااااايقكخزاااااذقأشااااايملءقدلااااايقأاااااييحتقمااااانق ػااااااقيكدقااااافذقأ ققخااااا قركا

يتػلومملثق اقخ  ذقمنقهنملقمنقيلاليقهنمللقأم  نق ماملقإلاشاخامل ق قاكلق عاملارقربحياتقاسانتقربخصافيتقيرقلاوققرأااملق

لااارق دباااتقرأ  ااااقإلاشاااخامل قماااؼقيماعياااؼقرراااسيقلااارق دباااتقتوي ااااتق ااااتقماااملتقأااااملقلااارق دباااتقأئااادقمااانقماااو  رقيميكاااومدقركااا ئسيق

اادقأرفااا قرخمل ر يااااذق ػاااعقإلامكملاياااملثق ماااملقأ قجكاااو قغال خناااملق ئساااملايتقأرقابيكااااملقيلالااايق يربلاااايقربحكااا قغال اااملحدقأساااملغاقركا

 سعيتقرإذيقج كنملهملق ساعيتقرانقاصالقيلا قأيقمكامل قهنامللقأشايملءقكثلايةقأغ فااملقرجصالوئدق قحػخقاار قأااهق قجو ااقأشايملءق ق

أج كوااملقئػعالق قاكلق عاملارقرإذيققذقرغانقمجلايقجمل ر يااذق ذيأغل قب ملقيصالوئدقتالقيا  ءقأااملقأغا  قتالقيا  ءقغانقجمل ر ياا

نو قأ قهايقيردسيليقرسيقأييحملقئاليأق قمقكلتق رقذركقرطػذقيرقويايل قركدقيػمل قيرن  ق ارقتالقيا  ءقرأااملقراسيقلارق ج

يتامل ققػا حقغلياملقساؤي قماملذيقجحخاملوقجمل ر يااذدقجمل ر يااذق قجحخاملوقيلا  مقاكلتقرااركقأجع انقأ قياخ قاايياتقصافحتق ايااة1

ريتقاامل  ؼقجمل ر يااااذقأر قر باالقتااالقيااا  ءقجحخااملوقيلااا قجصاااو قمااملذيقساااو قافػاالقب ااااأقيتايناااتق يتاينااتقيرخمل   ياااتق(دقيرساااؤي ق

ساانتقيتقبلااتق اارق ر ق  خصاامل يقدهيكلااتقيتاينااتقهااوقغلاا قامل ساامل تقلاارقق42يرااايقيفاا ضقافسااهقكياا قرخمل ر ياااذقأ قحػااس ق

مقاا يساتقماملقيراايقجحخمل اهقجمل ر يااذدقرماملقيراار قيراايقساخقومقااهدقأاحاذقغانقمؤسساتقمانقيتؤسساملثقزا قاقاوق  دبتقركاد

ركيااا قساااو قاصااالقيلااا قهاااايقيراااار ق بااالقغعااالقأيقيااا  ءدقأسااابوعقاكململاااهقرأااااملقأاحاااذقغااانقمؤسساااتقجقاااامقرناااملق  يساااتقغااانق

قجمل ر ياااذقمقملااالقمبلاااقماامللرقربنااملءيقغلاا قيرا يسااتقيعكاانق خاا يوقيتقاامل  ؼقرهاااأقيتقاامل  ؼقسااو قجكااو قيم ؼااوةقألارلاا قرماان

يأحدق ػااملقيخع قيتقمل  ؼقرجصو يثقأخ ى1قاملرحسابتقرلعقامل  ؼقالاساخلاملريتقمثالقيراوي قيميامل قكعاملقر اؼق ارقمساأرتقيرز ييابق

تقغناامملقجاأحدقهااأقيتؤسسااتقساو قججخعاؼقمػكاا قر قاكلق عااملاقهااأقمساملئلقيجابقجوفليهااملقأااملقأغخقااقأااهقغلينااملقااملرخفكلي

ججخعااؼقمػكاا قكعؤسسااملثقسااو قججخعااؼقمػكاا تقج  ااار قتااأازيقققج  ااار قتااأف ي قسااو قججخعااؼقمػكاا قتااأف ي قج  ااار قأ 

 ذيقاحااانقغليناااملقأ قاجخعاااؼقماااؼقيلاخعاااؼقيتاااائدتقأااااملققتحساااخعؼقركااا قيرقاااكلقيراااايقج رااااهق يااااقساااو قججخعاااؼقمػكااا قيتاااا قأ 

أغاااا  قيرصاااانملغتقيرخقليايااااتقرأغاااا  ق ناااامل قيماااااملمؼقرركاااانق اااارقيميقيقااااتقهاااالقأغاااا  قياخيمل اااامل   قغلينااااملقاااااملمالو قمػاااااا ق

را قغلينملقاع ؼؽقرأاملق قأ  اقأ قيسخعؼقرا قك ئسيقفقؽقأ  اقالاسخعملعقرا قكعجليقغلينملقا لابقماامل قب املققرإلاسخعملع
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 عيااؼقيرخعثيليااملثقيرسيملساايتتقجمل ر ياااذق قجحخااملوقيلاا قيركااالمقجحخااملوقيلاا قجصااو قريلاا قغاااةقأشاايملءق ذيقأاااملقأجع اانقججااملر قغاااةق

سااانويثق ااارقيرػعااالقيرسيمل ااا  قرأااااملقأ  ااااقأ قق1كحااااقأ  ااا نققسااانوثقرغشاااخامل ق1أشااايملءقركثلاااييقمااانقيرلااااؽقأااااملق  صااايملقلااارق

قأغعلقرأاجزقأشيملءق قأ  اقأ قأفػلاملقكف  قأ  اقغعلاملق قكلق عملارقأجع نقخؼملبدقأ قيفا قر صل1

 مسخشارجماعً  ................................................................. دمحم جبزي

اقأر قاحااانقتلناااملق ػااااقمااا ر قالااخ ملااااملثقهعناااملقيروايااااقهاااوقخاماااتقيتايناااتقرخاماااتقيتايناااتقكعاااملق اااملءقغلااا قرسااامل قيرساااي

يراااااا ئسيقيرػعاااااالقسااااااو قيكااااااو ق قااااااكلق عااااااملارقرهاااااااأقفكاااااا ةق ياااااااةقاملرحساااااابتقرريمل يااااااملثقمو ااااااو ةقألا قيرخااااااااليقيم اااااامل ق

املرسنويثقتلاملقهنملقحش يصقأ  مل قاملتاينتقرهنمللقملفاملثق املهزةقرركانقرا قجنفااقا ا يق ااهق قجو ااق غخعامل يثقمملرياتق

اامل ق ااارق رركااانقالاغخعااامل يثقرااا قحساااخع قق..02ربااااأق ااارقق02.1يم ملصاااتقاملرقؼملغاااملثقيرو ي  اااتقهنااامللقملااا قسيملساااملثقيتايناااتقتا

ر و ااااقمقااا رعقإلااااامل ةقيرػعومياااتقرهاااوقمخو ااا قأيظاااملقهناااامللقجااااخلقر ي ةقيرساااك نقااااو قألاساااوي قأيظاااملقهنااامللق  قالاغخباااامل ق

اامل قإلااخ ااامل قأ قجكاااو ق  ااامل ةق رلعايناااتقيرػخيقاااتقيراااايق ساااخفمل ثقمناااهقغااااةقماااا قمااا يك قتقساااالقتقيرصاااو  ةقريتلااا ق اااملهزقتا

ااادقيااااخ قيرخو يااااؼقغليااااهقأيظااااملقهناااامللقجصااااو قفيعااااملقي ااااصقيتنؼقااااتقيرصاااانملغيتقركاااانقمقااااكلقجمل ر ياااااذقأ  ااااملق ق الرااااتقيتلااااكقر كا

حساااخفياقمااانقإلاسااادثعمل قيرػعاااومدقيم ملصاااتقاملرقؼملغاااملثقيميكومياااتقاحااانقاخع ااانقاصااافخك قكااا ئسيقرإاااانقمايناااتقجمل ر يااااذق

خفياقماانقمقاا رعقمسااب قألارت اا قققركااو   ق اارقيميكومااتقأ قجأخاااقيتاينااتقاقاااملقكياا قيػقاالق عملغااتق  ر ااتقاخمل ر ياااذقحساا

  هاا قرغملصااعتقإلا لااي قيرواا قراااملقجاامل   قرغعاابقجاامل   رقق112221222رحسااخفياقماانقملػاابقققق422  هاا قملياامل قرق412221222.

ر ا ي اارق ف  قاادقغ باادقيرخصااو يثقمو ااو ةقريردشاا يصقمو ااو قمملذ عنااملقهااوقيسااخفملذةقجمل ر ياااذقماانقالاساادثعمل قيرػعااومدق

ق سوةقاملتا قيتو و ةق رقيتا ققرجكو قهنمللقغايرتق رقمنملػبقيتا قق1قيم مل قاملرقؼملغملثقيميكوميت

 تجماعٍمسخشارة   ................................................................ سعاد ارٌب

جحااااجذقغااانقمكخااابققتساااياقيرااا ئسيقأجع ااانقأ قهااااأقيتقاماااتقأ ق قيااا ي قب اااملقجبييااا قدياااملقيرمايخلاااتقأخااا ىق:قأااااملقفقاااؽق

يرا يسااااملثق قيعكاااانقرااااهقأ قيقااااومقمقااااملمقيرا يسااااملثقيرفكاااا ةقم ااااابقب ااااملقرركاااانقأغخقاااااقكعااااملقيػخقاااااقألاخاااا ر قاااااأ قأيقمكخاااابق

خاامللرقأغخقاااقاااأ قيميااوي قيرااايخلرق يخاالقيلالاايقهااوقياا  ءقطاا ر يقاحكاا قأانااملقاخوي اااقملرألاغظااملءقأرقيلالاايقققاعكواملجااهقفب

 يخلقيتاينتقرئػس قاكبتق رقيتايناتقاحانقا  ااقيردسايليقأ قيكاو قفيعاملقاصابوق رياهق عيػاملقيرػيابق ارقيرخااايليقر ارقيردسايليق

قيملءقجف ضقأ قجكو قجاخالثقمكواملثقيلاليقمنقاملققج يي قمسمل قجااليقيلاليق1هنمللقأش

 ة جماعٍتمسخشار  .......................................................... سٌىب الخٍاطً

فػااااالقسااااياقيراااا ئسيقغناااااقحقااااكيلقيلالاااايق اااااقصاااا اخ قاااااأ قيرنوييااااملقراساااانقيرنوييااااملق اااارقيرخػملماااالق شااااخامل ق عيااااؼق

اامل ق شاااكمل ق ااارقيمالساااملثقفيعاااملقيخػلاااقمكوااااملثقيلالااايقركااانقماااؼقألاسااا قئ اااال بقاملإلادساااملققرحقاااكيلقيرراااامل قفيعاااملقأااااهقتا

يخػلاااااابقاملرخعثيليااااااتق يخاااااالق ػااااااعقيتؤسسااااااملثقذيثقيرقاااااا يكتقريرصاااااالتقاملماعملغااااااملثقيربييايااااااتقرفاااااابقمقخظاااااايملثقيرقااااااملاو ق

  صاااملقيلااا ق ملاااابقق.4يرخن يقااا قماااالنملقأااااهقتااامل قهنااامللق  صاااملءقمقصاااو قراحااانقئ اااالوق دبدناااملق عيػاااملق ااارقإلاشاااخامل قتلناااملق

ساو قيكاو قهنامللقحقاملر قماؼقيلاخعاؼقيتاائدق ارقق ػامل قغعالقيماعملغاتقساو قيكاو ققيلاخعؼقيتائدق ارق ػامل قغعالقيماعملغات
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هنااامللقحقاااملر قماااؼقيلاخعااااؼقيتاااائدق1قفيعاااملقيخػلااابقاعسااااأرتقيردشااا يصقهنااامللقحشااا يصقمخكملماااالقرريمل ياااملثقاااااأاملق سااااملكنتق

رقاوصاا  ق عيػااملقيتايناتقرأناانقأ قيربااأقماانق ايااقاملردشاا يصقسااو قيظايؼقغلينااملقيرو اذق اارقإلاغاااي قر ارقيرخنفياااقربملرخاملل

اظاا ر ةق خاا يوقيربااييمبقيرسااملاقتقم ي ػه ااملقرجحيي  ااملقر قيااخ قيرباااأقماانقاقؼااتقيرصااف قهناامللقغاااةقااا يمبقجاا قإلاشااخامل قغلي ااملق

هناااامللقسيملسااااتقيتاينااااتق  قإلاغخبااااامل قرلعاينااااتقيرػخيقااااتقهناااامللقاااااا يمبقأخاااا ىقر  يسااااملثقأخاااا ىقرهنااااامللقيرػاياااااقماااانقيرباااااييمبق

غخعمل يثقيتملريتقرإلاس يعق رقيرخنفياقركدقيخ ق ب قيرو ذقريرازمنقإلااخ املبدتق غامل ةقمو و ةقر لزمقجنفياهملقفقؽقيلزمنملقالاق

خااامللرقاحااانقاوصااا  قملرسااانويثقأخااا ىقغلااا قيتايناااتقفبقتقيركثلااايقمااانقيرو اااذقرساااو قياااخ ق طاااملغتيردشاا يصقساااو قياااخ ق طاااملغ

يردشا يصقريميمل يااملثققاملإلشاخامل قغلا قماملهوقمو او قراقاومقااملرخحيل قراا ىقيميمل يااملثقألاخا ىقيتو او ةقرهارقيروا قغلي امل

قيرو قسو قجأحدقمنق ػاق1

 مسخشارة جماعٍت  ................................................................ سعاد ارٌب

سااملغتقرخكااو نقجلااكقيررااامل قراا قق.3صاابملاملقػلبنااملقق2.سااملغتقااااأاملق اارقق.3احاانقكنااملقاؼملراابقاخأ ياالقجكااو نقيررااامل ق ق

يفاااابقيرػعوميااااتق قااااكلقغل اااا ق أينااااملقراااا قيخ اااااقاااااهقيرسااااياقيراااا ئسي يقااااو قيااااااملققيسااااخعؼق رينااااملقماااا ثقمانااااتقيتملريااااتقرمانااااتقيت 

معاااار ةقركاااانقيرخؼبياااابق قيباااال قذرااااكق قئػلاااا قااااااركقأخلااااييقجوصااالنملقاجاررااااتقيررااااامل قركاااانق ااااار قألاغعاااامل قراااا قاخوصاااالقاااااهق

يميظااو قأيظااملقراا قيكاانق اارقر خااهق ذيكنااملقا  اااقيرػعاالقفاانحنقيااااملقممل يرااذقمعااار ةقراحاانقا  اااقالاادسااملققيلاا قيررااامل قرجبقااىق

قرا  اقإلاػالعقغل قيروزملئبقر ب ق منق لسملثقيرار يث1قيررانقفقؽقيسدقمل  تقا  اقيرخحاثق رقيررامل 

 مسخشار جماعً  ................................................................ دمحم ادسان

اامل قجقااااايعملق اااارق أر قأ اااابقاملرسااااياقيرااا ئسيق اااارقمايحخااااهقجمل ر يااااذقأر قأ قأشااااك لقغلااا قيرخقاااااي قيرااااايقجفظااالذقاااااهقتا

يلاا قدلاايقذرااكقرتملاااذقحػباايققيميقيقااتقتاامل ق اارقأ طاايتق يجملايااتق ااايقرهااايقتاالقمااملقاؼعاا ق ريااهقريرواا قتملاااذقاخجاا  قماانقالااخعااملءيث

غااانقدلااايجك قتاااايحخك ق اكااا قأاااااقأاناااملءقيرباااي ةقراااااأقيتايناااتقرااااركقيقااا  قأاناااملءقيتايناااتقأ قيكاااو قراااا قمساااؤر قاكاااومدق

ي ؼقرمسؤرريملثقغل قمسخوىقيرارراتقأ قيقااموقراااأقيتايناتقيروا ق كاركقاخع نقكعملقيخع نقأهلقجمل ر ياذقأ قمنقيدبوءقمو

غملصعتقيتا قق رقر ذقمملقيػ  قماينتقرسسذقماينتقيسه مل قب املقمانقاملاياتق ر هاملقيرسيمل ا  قرمانقهيملقجمل ر ياذقيرو قتملاذق

املايااتق ر هااملقيرػلقاا قرأاااخ قأ  ىقااااركقرحػلعااو ق يااايقااااركتقسااياقيراا ئسيقيتسااأرتقيرواا ق لااخ ق اارق لسااتق اخ ااملاك ق لااخ ق

رركاانققيثقر لنااملق دبااتقيراا ئسيقهااملهريرااار ققسااو قأشااخالقمااؼقيماعيااؼقرهاااأقيرقظاايتقأج املهااملق اارق  خعملغااملثقسااملاقتق يخاال

ي ؼقق قأ يهملتق سياقير ئسيقأ  اقأ قأػ حقمسأرخل قمساأرتقيتنجاياتقيردقامل كيتقيروا قػ اه املقااأ قجنزيلااملق ارقيرغل قأ ضقيرو

ي اااؼقرااا قا يهاااملقر عياااؼقيتخدبػااال تقاملرحسااابتقيلااا قألاخبااامل قيروااا قجصااالكقهااالقجصااالكقكعاااملقهااارقأرقكعاااملقا  ااااهملقدقيميقيقاااتقفي اااملق يرو

يميقيقااتقكعااملقهاارقريميقيقااتقكعااملقا  اااهملقهااايقماانق ااات1قاملرحساابتقإلغاااي قيتلزيايااتقراا قئػلاا قمواانقتملاااذقيررااامل قرماانقاوغاامل ق

 ملمقاإغاي قيتلزيايتقمنق اتقزملايتقهنمللقمقكلق رقػ  قتقيرخااليقريردسيليمنقي  ااقأ قيػعالقيجابقأ قيكاو قراياهقجصاو قق

ي اؼقأ قجكو قرايهقيسبييجيجيملثقأ قيكو قرهقم ؼؽقيرػعلقأ  قجكو قرهقاا يمبقمبحياتقاؼ  قاتقحقامل كيتق اؼال املقمانقيرو

ي ػياااملقهااالق مااانقيردشااا يصقتقيميمل ياااملثقتقير دباااملثقتقالااخااااي يثقهاااايقتلاااهقمخفقااال قغلياااهقركااانقيتقاااكلق ااارقػ  قاااتقجنزيلااااملقر
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ي ػيااااملقأمق ق1قرنااااملقاوغاااامل قماااانقيرخااااااليق:قيرخااااااليقيميااااايحدقغقالئااااد مب اااا قغلاااا ققراااااينملقف  اااابقيسااااخؼيؼقأ قينااااز قهاااااأقيتسااااملئلقر

يرنجملغااااتقرحقااااامل تدقربملرخااااامللرقاخملئجاااااهقجظااااا قأرقجاااااااليقكالسااااايكدقمحاااااملفظق  صااااامل دقراخملئجااااهق ااااااقمحاااااار ةقربملرخااااامللرقيربلاياااااتق

جخص  ق رقتلقي  ءقاؼ  قتقألاسملريبقيرقايعتقمقكلقيرخااليقيخجل ق رقكو قهلقرااينملقكفاملءيثقرا ابقمؤهلاتقرخاااليقأرق ق

ق  قتقحقمل كيتق1ربؼ  قتق عملغيتق قيكو قفي ملقإلا صملءقاؼ

 مسخشارة جماعٍت  .................................................... اسماعٍل الذزٌزي

أ  اقفقؽقأ قأشليقيل قمسأرتقيردشا يصقيروا قأشامل قيري املقيرساياقيرا ئسيقرمكخابقيرا يساملثقهااأقمساأرتق ارقصاعي ق

أ  ااقأ قأذكا قإلاخاوي قأااهق ارقهااأقيرفبايةقر ارقنا  قسانتقمؼاملربو قق3..رق4..يرقملاو قر ارقصاعي قماملقيانصقغلياهقيرقاملاو ق

يرػعاااالقتقا اااااملمبقيرػعاااالقيرااااايقياااااخلقفيااااهقهااااايقيماملااااابقق  ملااااابقيردشاااا يص(قر ملااااابقيتاااانج قيردقاااامل تدقرأدلاااابققابياااااملمب

ي  ارقرحشا يصقيردقاملر قماؼق يماعملغملثقا املمبقيرػعلقيػؼاىقتكخابقيرا يساملثق مكخابقيرػعال(قيراايقيقاومقادشا يصقر

ي ػياتقماانقهاايقيتنؼلاابقيظااؼققألاغظاملءقمااؼقيتاونفل قمااؼقيرساملكنتقر ػقاااقرقاملءيثقمااؼقيماعػياملثقيتاايااتقر قاوم اا يسااتقر

يميلو قز قيخ قرطاؼقهاايقيربيااملمبقر اخ قما ر أقاملرراامل قر اخ قرطاػهقاامللاليقرياخ قيتصامل  تقغلياهقمانقػا  قيلالايق ذيق

يردشاا يصقهااوقأماا قطاا ر يقر اارقدملراابقألااياامل قيػؼااىقتكملجاابق  يسااملثقمخ صصااتتقمااملقأشاامل قيريااهقإلاخااوي قاااو قيتنجايااتق

قيردش يصقهرقمنقصعي قيرقملاو ق1يردقمل كيتقرمنجايتق

 رئٍس المجلس الجماعً  .................................................... عبذ اللطٍف وهبً

صاااو ق ذيقيلزمناااملقجصاااو قراااسيقهنااامللقمقاااكلق ااارق صاااالحقألا  اااتقتقيربمل ااااتقكناااذقماااؼقر  ااا قيرساااك نقغناااامملق لاااذقيلزمناااملقج

ر  ا قيرايخلياتقهااأقملزياياتقجمل ر يااذقهاايقراسيقاإشاكمل ققرإلاغاي قيروػ  قحسلعذقيتقمل  ؼقتلاملقيم ملصاتقاخمل ر يااذق امل 

 لااذقأ قمقااكلقجمل ر ياااذقرااسيقراااذ ملقجصااو قريسااؼ111قهااايق ياااقسااو قيااخ قياجاامل قيتقاامل  ؼقيتسااخلالتقركاانقيجاابقأ قاظااؼق

جصاااااو ق1أاااااااملق قأجحاااااااثقغااااانقيردشاااااا يصقاااااااو قرطاااااػيتقجمل ر ياااااااذقيردشاااااا يصقيراااااايقأ  اااااااقأ قأ ااااااومقااااااهقهااااااوقمااااااملهوقيرااااااار ق

اااادقجحاااااملفظقغلاااا قر و هاااااملقرايمل  ااااملقرراااااسيقيااااخ ق اجااااامل ق ػاااااعقالا خصاااامل يقيراااااا يقيعكاااانقياجااااامل أقرخمل ر ياااااذق ااااارقيتسااااخقبلقركا

ساانويثقجخو  1غنااامملق لااذقاااأا  قأ  اااقيرػعاالقمااؼقيماعيااؼق ذيقأ  اااقيرػعاالقمااؼقيماعيااؼقق4يتقاامل  ؼقاخمل ر ياااذقرغناااقماا ر ق

ػامل ضقلارقغناامملقأجحااجذقماؼقالاساخملذةق  حابقأرقهنمللقمسخو ل قيردسيليق ألادلبيت(قريتػمل طاتقأااملقأ  ااقيركالقيػعالقاوانقيت

ق1ألاسخملذق بييقأجحاثقمؼق انقجمل ر ياذقررسيقمؼقيتػمل طتق قأاخملوقركدقأممل  قيرسيملستق رقجمل ر ياذق

 مسخشارة جماعٍت  .............................................................. كىشة عشمً

ماانقهاااايقيتنباايقكناااذقأر قرااا قأاااكقجكاااو قمخوي اااق ااارق عياااؼقيمالسااملثقرإلااا قسااو قيكاااو قافااايقيتقااكلقج ملػبناااملقتاااأ ق

ااامل قهناااامللقمقبياااااملثقراحاااانقيرساااازبق اااارقجو فاااااملقاااااملرػكيقمااااملهوق اااارقصااااملمحقي تػمل طااااتقهاااارقيرساااازبق اااارقيتقااااملتلقاعػ اااانقأاااااهقتا

يفقل قغليهقاحنقأعابنملقاكالمكقسياقير ئسيقراحنقاؼملربك قاخوي اقمػنملق رقيمالسملث1ق قجمل ر ياذقاحنقمو

ق



   0202  دجنبراالستثنائية محضر الدورة 

 

 

7 

ق

 رئٍس المجلس الجماعً  .................................................... عبذ اللطٍف وهبً

  ااااقيمالاااو قماااؼقيتػمل طاااتقاملرحسااابتقيلااا قيرراااامل قأر قأ قحػؼيناااملقأساااخملذق باااييقماااملهوقاعااا قيلااا ق اااار قألاغعااامل ق ا ااا قأ

قيتؼلوقق1قهنمللقاقؼخل ق رق ار قألاغعمل ق

قيرنقؼتقالارل ق:قيتصمل  تقغل قأ ضقإلاايثق ص قيرػايرتق1

قيرنقؼتقيرثملايتق:قيتصمل  تقغل قأ ضقإلاايثقم كزق اويقرأل شي ق

 ر يااااااذقرمحكعاااااتقياخايئياااااتق ااااارقأر  قا ايااااالقاملرحسااااابتقرلعحكعاااااتقالااخايئياااااتقساااااو قياااااخ قاناااااملءقمحكعاااااتقياخايئياااااتقاخمل

يتو ااو ةقألا قسااو قيااخ قجحو لاااملقألاا قمحكعااتقألاساا ةقراااينملقأيظااملق شااكمل قيخاا قرهااوقيميفااظقغنااامملقيااخ قجحفاايظقملاا ق ااارق

اقااؼقساااو قق0تقغلاا قجمل ر ياااذقيااخ قجحو لااهقيلااا قجزاسااذق لنااملقرااا قااااأ قيكااو قيميفااظقهنااملق ااارقجمل ر ياااذق1قأ  اااقماانك قيتصااامل  

يكوااامل ق اارقيساا قر ي ةقيرػااا قرطااػيه  قيرقملاوايااتقسااو قيااخ قيرخؼاا اقيري ااملقماانق ػاااقأيظااملقهناامللقمقاامل  ؼقأخاا ىقسااو قيااخ ق

امل ق ػاااقأساابوغل قمااؼقيرسااياقر  ااا ق إلاغااال قغ  ااملق اارقألاسااملايؼقيتقبلااتق1كااااركقمقاا رعقيرياارقيماااملم رقسااو قيااخ قجحايااااقيتكا

قمل يتقز قيتق رعقيرثملئدقمؼقيرسياقفو يقيرقجؼقاو قأتمل يعيتقك ةقيرقامق1يرخػلي قيرػمللرقرسو قيخ قغقاقإلاجف

 مسخشارة جماعٍت  ................................................................ سعاد أرٌب

ي جباااملغقاعاااملقساااببق ااارق ػااامل قيتوطاااوعقيراااايقجحااااجذقغناااهقلااارقساااؤي قتقأغخقااااقأ ق قأاااااقساااو قينااامل  ق ااااايثق صااا ق

يقيخخصملصا  قأحساملء قهالقهااأقيربنملياتقيرػايرتقيرساؤي قيراايقيؼا حقافساهقأااملق قأ  ااقأ قأجحااثق ارقالاخخصامل ق ااهقراس

سو قجأحدقاإصالحق رقمجامل قيرقظاملءق او املقررػنياملقأااملقأ بؼااملقاملر ت اتقيروا قجحااجذقغ  املقمانق بالقاعػ انقهالقهااأقيربنملياتق

قغملمقأاملق قأامل  قأا  قأ فعقأرقأ بلق1ق22.سو قجفياقمنقهنملقيل ق

 مسخشارة جماعٍت  ................................................................سهزة دوبً

سدقاااامل  نقريتسدقاااامل يثقكعااااملقأاااااوأقاعايخلااااتقيرسااااياقيراااا ئسيقيرواااا قتملاااااذقتأ طاااايتقااييااااتقأاااااوأقاعايخلااااتقإلاخااااوي قيت

رلنقملشق بلقيراخو ق رق ار قأغعامل قهااأقيراار ةقيروا قأجع انقأاناملقئقاخالقفي املقكعسدقامل  نقرأ قيكاو قرااملق ػامل ق دا قأااهق

رااهقأانااملقكعاااا  نقرلقااأ قهنامللقيرن ااملمقيرااايخلرقيرااايقيحكعنااملقيرن ااملمقيرااايخلرقهااوقانااملءقهاايقيلالاايقيرااايقأجع اانقماانقخال

يليلارقأ قيااخ قإلاافخااملحقغلا قيماعيااؼقركاااركقكعساليينقإلاافخااملحقغلاا قيتػمل طاتقفيعااملقي ااصقيرنقؼاتقيرواا قجااايرراملقإلاخااوي ق

يرو قهرقجفو ذقاقػتقأ طيتقإلاايثق ص قيرػايرتقكنملقاخع نقروقتملاذقرااينملقاؼمل اتقجقنياتقرااايقيرػقامل ق مساملاخهقتقرمكامل ق

صقيرنقؼتقيرثملايتق يت كزقيمااوي(قانملءيقغل قمايخلتقيرساياقيرا ئسيقيراايقأشامل قمانقخالرااملقأااهقجوي اأ(كاركقفيعملقي 

يصااابوقكاااو ي ةقأ قيكاااو ق صااا قيرػايراااتقيراااايقيقااا  قمايناااتقجمل ر يااااذقريراااايقيقااا  قأيظاااملقيراااو ي ةقفكااااركقيرفكااا ةقيروااا ق

اخايئيتقهارقيروا قساو قجصاب قمحكعاتقأغؼىقيرسياقير ئسيقأاهقسو قيخ قانملءقمحكعتقياخايئيتق رق سؼملحقريليكعتقالاق

الاساااا ةقهااااايقهااااوقيتقباااايحقمحكعااااتقألاساااا ةقجو اااااقألا ق اااارقانمليااااتقمكبييااااتتقأجع اااانقماااانقيرسااااياقيراااا ئسيقأرقيلالاااايقتلااااهقأ قهاااااأق
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يرفك ةقيجبقرطػاملقكاركقغل قمقا قيماعملغاتقاا ىقأ قملزياياتقيماعملغاتقا مجاذقملزياياتقكثلايةقرلكا يءقكعاملقياخ قإلاهخعاملمق

إلاهخعملمقاعلزيايتقيماعملغتقكعملقيػ  قأ قملزيايه ملق صليةقأجع نقأانملقافيقيتنجايتقيروا قذهبناملقغلي املقربناملءقاملرو ي ةقيجبق

 صااا قيرػايراااتقاااااهبق ااارقافااايقيرصاااعي قر فاااؼقيركملهااالقغلااا قملزياياااتقيماعملغاااتقغليناااملقاناااملءق صااا قيماعملغاااتقكعاااملقئػااا  قأ ق

ق0ماانقإلاخااوي قأ قيتسااملاتقيم ملصااتقاقصاا قيرػايرااتقهااارققيركاا يءق اااقي جفااؼق قااكلقكبلاايق1قيرنقؼااتقيرثملايااتقهاارقأئااادق اااقالاااذ

هكخاامل قراصااا قق0هكخاامل قهاااأقيتساااملاتقجبااارقخيملريااتقمحكعااتقياخايئيااتقساااو قيااخ قانملتهااملقغلاا قق4هكخاامل قراصاا قرألا شااي ق

هكخامل قراصا قهااأقيتساملاتقكثلايةقهااأقيتساملاتقمباملراقفي امل1قق0 عذق سؤي قغاةقأ  مل قرر قأ ىقمحكعاتقجا قانملتهاملق ارق

يفاابقأخاا ىقماانقدلاايقيليكعااتقإلااخايئيااتدقهاااأققأ  اااقأ  أغاا  قهاالق صاا قيرػايرااتقرااهقأشاايملءقأخاا ىقجاااخلقفيااهدققهاالقرااهقم 

يتساااأرتقحػؼي ااا قاؼااا حقمساااأرتقأخااا ىقيروااا قرااااملقغال اااتقاملماعملغاااتقاعػ ااانقيروغاااملءقيرػقااامل يقاصااافتقغملماااتقكعاااملقئػااا  قيرساااياق

اقرااىقألاابامل قمحبوساتقخصوصاملقيرخجمل  اتقير ئسيقأ قير صياقيرػقمل يقاخمل ر ياذقطػي ق اايقأدلابقيرػقامل يثقجو ا

رأ يضاااا  قألاماااااللقيل زاياااااتقركاااااركقيتياااااملأقريراملاااااملثقرألا يضاااا  قيرساااااالريتقخصوصااااملق ااااارق سااااؼملحق اااااهق ااااارق سااااؼملحقجو ااااااق

هكخاامل قيرواا قجاا قجفو ه ااملقماانقألاماااللقيل زايااتقق22.ألاماااللقيل زايااتقرألا يضاا  قيرسااالريتقر صااياقيماعملغااتق اارق سااؼملحقهااوق

هكخاااامل ق اااارق اااا قق اه ملتهااااملقهااااايقيحخااااملوقيلاااا ق اصااااملئيملثقما قااااتقق22.مملقااااااأثقمسااااؼ ةقيرخفو ااااذقاعػ اااانقأ قغناااااق02.1 بااالق

1غلينااملقاااملرخفكلياحنقا  اااقماينااتق اياااةق اارق سااؼملحقغلينااملقاااملرخفكليق اارقيتاااىقيرق  اابقريربػياااقيلزمنااملقيساابييجيجيتقيرخااااليق

يقيروغملءقيرػقمل يقغل قمسخوىق عملغتقجمل ر ياذقراحانقماؼقيم ملصتقاملرػقمل ق ذيقأاملقأ  اقأ قأزليق ادبملهك قاو قمسأرتقجاال

هاأقيتقمل  ؼقراحانقئػا  قأهعياتقيليكعاتقرألا شاي قرهاايقراسيقفقاؽق ارقخاماتقيلياملمدقرإاعاملق ارقخاماتقيتاويػنقأيظاملق

قغملمق1ق02غملمقأرقق12غلينملقاخحاياقيتسملاتق قكلق ياقرهلقهاأقيتسملاتقتملفيتقتاةق

 الجماعً رئٍس المجلس  .................................................... عبذ اللطٍف وهبً

مملق ملرهقيرسياق اسمل قأ قجمل ر ياذقفقؽقيرو قسو قيكو قب ملقألا شي قدليقأيي قتقألا شاي قمو او ق ارقجزاساذتق

هكخاامل ق القألا يضاا  قيرواا قجعلكاااملقر ي ةقيرػااا قق4يراكخاامل قرقق0أغااو قيلا قمسااأرتققتلعاي قيااخ قانااملتأقألا تقأتاامل ي قأيظاملقيااخ قانااملتأت

هكخامل ق ااهقق4هكخامل قرق0خخيمل ق سؼملحق رقيتسخقبلقساو قيصاب قرساؽقيتايناتقتاملذيقجعلكقأ يض  قكبليةقغنامملقاأحدقألا قإلق

إ ملمااااتقيرسااامل ةقيرقظااااملةق اااااهقهنااامللق  ظااااملةق اااارقيليكعاااتقإلااخايئيااااتقرركياااالقيتلاااكقب ااااملقر ئااااسيقق4ساااو قيااااخ قاناااملءقيليكعااااتقر

رإذيقجبااال قرناااملقهناااملقأااااهقهنااامللقمحكعاااتقألاسااا ةقرإذيق اخمل اااذقيتايناااتقيلااا قمحكعاااتقإلاساااخلنمل قساااو قياااخ قانملتهاااملقيلااا ق ملا  اااملق

مػملمالقيرؼياامل يثقسااو قاحخاملوقيلاا قيليكعااتقيرخجمل  اتقريليكعااتقإلا ي  ااتقكاايقيااخ قاسااملققيتساأرتقألا شااي قافاايقير اا  ءق

ر ي ةقيرػااا قراااملقيخخصملصااملثقمخػااا ةق اارقمجاامل قيرػعاالقيرقظاامل دقتقاحاانقألا قئػعاالقغلاا قرتملرااتقسااو قحقاا  قغلاا قرسااملئلق

هكخااامل قفااانحنقاب ااا قماااملهوقماااا قمااانقي  ااااقأ قينجااازقمقااا رعقفأااااملقمػاااهقساااو قق0غناااامملقاظاااؼققإلاجباااملثقرساااو قياااخ قيربناااملءقراااامل

أغؼيااهقألا قرإذيقأ ي قيتسااملغاةقسااو قأسااملغاأقيتااا قهااوق اجاامل قيتقاامل  ؼقرحقااايلقيرقاابملققب اا قيليكعااتقراااملقأ ري قمخػااا ةق

ناملتأقأااملقأغخقااقأ قهااأقالاياتقرهااأقفعثالقػلبتقيميقواقيجبقجكو    قرغلينملقاملرخػملر ق1راينملقغقمل قيماعملغتقسو قياخ قا

رسساااااذق ملغاااااتقالا خعملغاااااملثقابلاياااااتقيجااااابقأ قجكاااااو قيماعملغاااااتق ااااارقيتساااااخوىقجمل ر يااااااذقحساااااخحبقأ قجكاااااو قب اااااملقالاياااااتقرفااااابق
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ااادقجعااااو قرنااااملقيتقاااا رعقربنااااملءقالايااااتق اااارق سااااؼملحق يتويصاااافملثقيرخقليايااااتقراااااينملقألا ضقاحاااانقألا ق اااارقاقااااملشقمااااؼقيرايخليااااتقركا

 ا قمحكعاتقأرقالاياتقفإااكقجصانؼقمنملصابقشاالق1املرحسابتقرقظايتقير اييثقيجفابقماؼقالاساخملذةقاعويصفملثق اياةقغنامملقجب

رسو قيخ ق اجمل هملقراينملقمخح قيرػايرتق رقجؼوي قمو و ق  ققمحكعتقيرانقعقرأيظاملقساو قياخ ق اجامل أق ارقجمل ر يااذق

اادقئػااا  قماااملهرقإلامكملاياااملثق1جحااااجذقماااؼقيتااااايق ؼ ااا قمااااي قمخاااملا قيتاااا ققجحااااجنملقريجفقناااملقالقاااملءق ااارقألاسااابوعقيتقبااالق ركا

يتلياااو ق  هااا قك  ااا  قمااانقيرك ي ااا  قيرفنياااتقيرقايعاااتقربايياااتقق0غناااامملقأجساااذقر ااااثقأااااملقيرك  ااا  ق ااارقمكخااابقيراااو   قيساااملريق

يرقاا  ق لااذقرااا قاأخاااأقيلاا قمخحاا ق1قسااو قيااخ قانااملءقمحكعااتقمحبيمااتقريسااػتق اا ققتليااتقيميقااواقريكااو قاي  ااملقرباال قتليااتق

ملءقيليااملك تقأغاال قألاغاوي قيرقظااملئيل قريتفوطايل قيرقظااملئيل قركخاملققيرظاابؽق111 ئااسيقيميقاواقجفملغاالقتقأااملق ر يقهااوقانا

يراررااتقهااوق ئااسيقيرساالؼتقيرقظااملئيتقأاااملقأجسااذقم امااتقيرقظااملءق لااذقركاا قرااوقيسااخؼػذقأ قيخلاابقمنصاابقشااالقريااااق اارق

ذيقجحااجنملقغانقإلاصاالحقجمل ر ياذقفأااملق ااق بحاذ1قغليناملقأ قافا ضقجمل ر يااذقغليناملقااملرخفكليقكيا قئػعالقرراسيقاملمياايذق 

قيرقظمل دق رقجمل ر ياذقسو قئسخع قهنملق1ق

 مذٌز المصالخ  .................................................... وىر الذٌه الىرغً

هكخااااامل قراصااااا قمو ػااااااملقق0املرحسااااابتقتو اااااؼقيربقػاااااتقهنااااامللقيربقػاااااتقألارلااااا قيم ملصاااااتقاقصااااا قيرػايراااااتقيروااااا قمساااااملاه ملق

يفاابقاملرحساابتقرأل شااي ق اارقافاايقيتنؼقااتقر يءق هكخاامل قق4اقػااتقب ااملققيتسااب قرهاار سااؼملحقسااو قيكااو قب ااملقمجعوغااتقماانقيت 

قهكخمل قراص ق1ق.املرحسبتقرراعملغتق

 رئٍس المجلس الجماعً  .................................................... عبذ اللطٍف وهبً

يجابقأ قيكاو قق1هكخامل يثقأرقق3هكخمل قراص قدليقتملفيتقاملرحسبتقرراعملغتقيجابقأ قيكاو قرااملقق.املرحسبتقرراعملغتق

قب ملقمو  قيرسيمل يثقر كو قاجملا  ملقخامملثقأخ ىق1

 عملية التصويت

ملرا يسااتقريتصااامل  تقغلاا قجفو اااذقاقػااتقأ طااايتقماانقأ ااالقاذراااكقغاا ضقيرساااياقيراا ئسيقمقااا  قيرنقؼااتقيتخػلقاااتقق ػااا

قرلخصو ذقفخعذقيتصمل  تقاإ عملعقيرسمل ةقأغظملءقيلاليقيميملط  ن1ق اايرق ص قرلػايرتق سؼملحقيتاينت

ق

ق

ق

ق

ق

ق
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 مقزر المجلس الجماعً

 2021/19 عذد

ضٍت مه أجل إدذاد الذراست والمصادقت على حفىٌج بقعت أر

 قصز للعذالت بسطاح المذٌىت

يرف  ااةقرخال قيمالساتقيرػلنياتققتقق.020ق  نبيالاسخثنملئيتقيلاليقيماعملارقتاينتقجمل ر ياذقيلاخعؼقاملرار ةقق  

 020.1ق  نبيق24يتنػقاةقاخمل   ق

ق1لالاايقرلنقؼااتقيتخػلقااتيتخػلاابقاملماعملغااملثتقربػاااق  يسااتقيق4..-3.  اا ققرجؼبيقااملقتقخظاايملثقيرقااملاو قيرخن يقاا 

ربػاااقيرراااوءقيلاا قغعليااتققاملرا يسااتقريتصاامل  تقغلاا قجفو ااذقاقػااتقأ طاايتقماانقأ االق اااايرق صاا قرلػايرااتق سااؼملحقيتايناات

قغعليتقيرخصو ذقغل قمملقيلر:قأسف ثيرخصو ذقيرػل  تقايثق
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 صوجمل1ق.1111111111111111111111111111111111114:تػبيقغ  مل:يقألاصويثغا ق 

 يفقياااان:قألاغظملءغا ق  :غظويقره قيرسمل ةق.111111111111111111111111111111111111:4يتو

 زينب الخياطي مينة فريدي هذام امزراو عبد المطيف وهبي
 فضمة ازوران الزهراء رحمهن  دمحم الحاتمي دمحم أمهرسي
 كنزة عزمي عبد الحق يدري  رشيد وحيد الحهسعبد العالي 

 اسماء لقجدر سعاد اريب شكيب اريج شرف الدين اسقرو
 زهرة دنبي فاطمة الزهراء خمهفي سعاد ابمعيد اسماعيل الحريري 

 حامد جهدي دمحم جبري  نزهة ايت حبان فاتحة مهفق
 أشرف مهالي هذام عبد الجميل ايت الجران براهيم المدالوي  عائذة تاغمهت

  دمحم احدان عبد القادر هرماس رشيد فنان
 يفظل :ققألاغظملءغا ق ق قأاا1ير 

 ق قأاا1:قققيتعخنػل قغنقيرخصو ذقألاغظملءغا ق

 ٌقزر ما ٌلً:

 يتخػلقاااااتغلااااا قمقااااا  قيرنقؼاااااتققيميملطااااا  نقيلالااااايقاإ عاااااملعقأغظاااااملءصااااامل اقيلالااااايقيماعاااااملارقتايناااااتقجمل ر يااااااذق

 1اقػتقأ طيتقمنقأ لق اايرق ص قرلػايرتق سؼملحقيتاينتاملرا يستقريتصمل  تقغل قجفو ذق

 توقيع كاتب المجلس                            توقيع رئيس المجلس                

ي                      رشيد فنان                          عبد اللطيف وهب 
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 :الثاوٍتالىقطت 

مه أجل بىاء  ضٍتالذراست والمصادقت على حفىٌج بقعت أر

المزكش الجهىي لألرشٍف والذفظ لفائذة وسارة العذل 

 بسطاح المذٌىت

رجخػلااابققألارلااا قإل جبملػااااملاملرنقؼاااتققمنمل قاااه ملقيرنقؼاااتقجعاااذقيرساااياقيرااا ئسيقأ قهااااأقأشااامل ق ااارقمساااه لقهااااأقيرنقؼاااتق

قازنملءقيت كزقيمااويقرأل شي قريميفظقرفملئاةقر ي ةقيرػا ق سؼملحقيتاينت1

 عملية التصويت

 غ ضقيرساياقيرا ئسيقمقا  قيرنقؼاتقيتخػلقاتقاملرا يساتقريتصامل  تقغلا قجفو اذقاقػاتقأ طايتقر رقديملققأيقجاخل

يتايناااااتققرلخصاااااو ذقفخعاااااذقيتصااااامل  تق مااااانقأ ااااالقاناااااملءقيت كااااازقيماااااااويقرأل شاااااي قريميفاااااظقرفملئااااااةقر ي ةقيرػاااااا ق ساااااؼملح

قاإ عملعقيرسمل ةقأغظملءقيلاليقيميملط  ن1
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 جلس الجماعًمقزر الم

 .02/020 عذد

مه أجل بىاء  الذراست والمصادقت على حفىٌج بقعت أرضٍت

المزكش الجهىي لألرشٍف والذفظ لفائذة وسارة العذل 

 .بسطاح المذٌىت

رخااااااال قيمالسااااااتقيرػلنيااااااتققتقق.020الاسااااااخثنملئيتق  نباااااايقيلالاااااايقيماعااااااملارقتاينااااااتقجمل ر ياااااااذقيلاخعااااااؼقاملرااااااار ةقق  

 020.1  نبيقق24   قيتنػقاةقاخمليرف  اةق

يتخػلاابقاملماعملغااملثتقربػاااق  يسااتقيلالاايقرلنقؼااتقيتخػلقااتقق4..-3.  اا ققرجؼبيقااملقتقخظاايملثقيرقااملاو قيرخن يقاا 

مااانقأ ااالقاناااملءقيت كااازقيماااااويقرأل شاااي قريميفاااظقرفملئااااةقر ي ةقيرػاااا ق املرا يساااتقريتصااامل  تقغلااا قجفو اااذقاقػاااتقأ طااايت

قغعليتقيرخصو ذقغل قمملقيلر:قأسف ثصو ذقيرػل  تقايثقربػاقيرراوءقيل قغعليتقيرخ سؼملحقيتاينتت

 غظويق.1111111111111111111111111111111111111:4يميملط  نقألاغظملءغا ق. 

 صوجمل1ق.1111111111111111111111111111111111114:يتػبيقغ  مل:قألاصويثغا ق 

 يفقياااان:قألاغظملءغا ق  :ره قيرسمل ةقغظويق.111111111111111111111111111111111111:4يتو

 زينب الخياطي مينة فريدي هذام امزراو عبد المطيف وهبي
 فضمة ازوران الزهراء رحمهن  دمحم الحاتمي دمحم أمهرسي

 كنزة عزمي عبد الحق يدري  رشيد وحيد عبد العالي الحهس
 اسماء لقجدر سعاد اريب شكيب اريج شرف الدين اسقرو
 زهرة دنبي هراء خمهفيفاطمة الز  سعاد ابمعيد اسماعيل الحريري 

 حامد جهدي دمحم جبري  نزهة ايت حبان فاتحة مهفق
 مهالي هذام أشرف عبد الجميل ايت الجران براهيم المدالوي  عائذة تاغمهت

  دمحم احدان عبد القادر هرماس رشيد فنان
 يفظل :ققألاغظملءغا ق ق قأاا1ير 

 ق قأاا1:قققيتعخنػل قغنقيرخصو ذقألاغظملءغا ق

 ر ما ٌلً:ٌقز

 يتخػلقتغل قمق  قيرنقؼتققيميملط  نقيلاليقاإ عملعقأغظملءصمل اقيلاليقيماعملارقتاينتقجمل ر ياذق

منقأ لقانملءقيت كزقيمااويقرأل شي قريميفظقرفملئاةقر ي ةقيرػا ق املرا يستقريتصمل  تقغل قجفو ذقاقػتقأ طيت

  سؼملحقيتاينت1

 توقيع كاتب المجلس                                            توقيع رئيس المجلس

ي                      رشيد فنان                          عبد اللطيف وهب 
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 برقية الوالء واإلخالص مرفوعة

 إلـــــى

 موالنا جاللة الملكـ دمحم السادس نصره هللا
 

يتبصببببرئيت د  ببببات،تدتشببببا توببببات بببب  ت2021تالاسبببب ينادجتتر ن بببب بمناسببببختتام  ببببااتدوبببب ا تا بببب    ت

 لمجلبباتامامبباديتة ونببتتنا  راابببع،تدفببا تتنبببتارنبببفي،ت اجابببتتنبببتماعبببتتدن ببا تا البباتامامببباديت

  بب يروت دنبب اجتامامانببتت سبباننتتاة ونببتتمنابب اتلعببيت اببا صدتا شبباعيتبببا تب فبب  ت شبباناتا بب   ت

 تا ت ابجبتت سبجار ت إلامالصت ا  عا ،ت شابيجتنبتنجن ااتا ب اددت  و عنبات  ادصبدت لب عا تنببتا   ب 

تاةملصتتاة ابجتتا شايرت.

 رظصببببببدتوتوببببببات بببببب  يتبمببببببات ربببببب تبببببببكتا بببببب ناتام صببببببجد،ت تدوبببببباتنجببببببنصدتببببببب عيتن بببببب ندتتتتتتتت

ا  خببب وت ببب  يتام  بببب،ت وببب تد  نبببدتاشببباجاصدتا  بببشج تاةببب عيت وبببج ت بخبببا يتدسبببانصدتا شل يبببتت

تا شايرتت وشخصدتا  في،تلاكتنشدتاة عيت نشدتا نصي .

ت ا  الاتنليتاةاااتا شاعيتبا ت   م كتتشاعيت بامانك.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ق2021دجىبز  03دزر بخاروداوج  فً: 
تم ودتألان اوتا شايرت

ت د اتا الاتاماماديت  ا  رااع

 نخ تا لطجفت هبي

 

 

 

 


