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 الدورة االوىل

 
 

يف بطلب مو السيد الوالي عامل عنالة مراكش،  عنال الدورة االستجهائية املهعقدة،أالواردة ضنو جدول  (2) ةللهقطداوالتي املستخلص العام امل

 0202أكتوبر  6جلسة فريدة بتاريخ 

 

 الهقطة ر.ت ر.ت.ع
 علٙ مطتْٚ اجمللظ اجلناعٕ علٙ مطتْٚ اللذً الداٜن٘

 مالسظ٘
 املتخذ على مستوى اجمللس رقم املقزر تاريخ اجللسة اللجنةاملتخذ على مستوى  اللجنة املختصة

1 
نقطة 
 فريدة

الدراسة واملصادقة عىل مرشوع 

النظام الداخيل ملجلس جماعة 

 مراكش

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 مباؼشة

خ   30/09/2021احخماع إلاٌخب املجلغ الجماعي بخاٍس
26-22-0202  

1/10/2021 
خ  06 بخاٍس
 2021 اهخىبش

اإلاػبر غنها  لألـىاث بةحماُــادم مجلغ حماغت مشايؾ، 

ً، غلى الىظام مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب لألغماء الخالٍش

 – 2021للمذة الاهخذابُت  الذاخلي ملجلغ حماغت مشايؾ

 واخذمً  واإلاخٍىن  غلُـهوقـو الخػذًـالث اإلاذخلـت  2027

 ( مادة81وزماهحن )

لم ًخم الخّشك 

 هِلُ
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 0رقم الدورة 

 
 

يف بطلب مو السيد الوالي عامل عنالة مراكش،  عنال الدورة االستجهائية املهعقدة،أالواردة ضنو جدول  (0) املستخلص العام املداوالتي للهقط

 0202أكتوبر  00جلسة فريدة بتاريخ 

 

 الهقطة ر.ت ر.ت.ع
 عٕعلٙ مطتْٚ اجمللظ اجلنا علٙ مطتْٚ اللذً الداٜن٘

 مالسظ٘
 املتخذ على مستوى اجمللس رقم املقزر تاريخ اجللسة املتخذ على مستوى اللجنة اللجنة املختصة

2 

2 

حؽىُل اللجان الذاثمت للمجلغ 

 واهخخاب سئظائها وهىابهم:
 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 

   
 

 

 

اإلايلفت باإلايزاهُت والؽاون  حؽىُل اللجىت

 والبرمجت.الُت اإلا
 00-22-0202 

2/1/1/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

اإلاػبر غنها لألغماء  لألـىاث بةحماُــادم مجلغ حماغت مشايؾ، 

ً، غلى مهشس الىهىت اإلاخػلهت بدؽٌُـل اللجىت اإلاٍلكت باإلاحزاهُت  الخالٍش

ثدـت ( غمـىا وقـو ل 15والؽاون اإلاالُت والبرمجت واإلاٍىهـت مً خمعت غؽـش )

  الاظمـاء الاجُـت:
  

لمجهة املكمفة بامليزانية والشؤوى االعضاء املهتشبني  ر.ت
 والربجمةاملالية 

 خلُمت بادمحم 1

 ي. ِبذ اإلاالً اإلاىفىسي 2

باد 3 ت بِى  زىٍس

 ي. مفىفى مىهش 4

 ؤؼشف بشصوق  5

 ِبذ املجُذ اًذ اللاض ي 6

 ؤماٌ مُفشة 7

 فااد خاحبي 8

 سحاء وسدن 9

 ي. الحعً اإلاىادي 10

 ِبذ الىاخذ الؽافلي 11

 دمحم بيؽلشون 12

 ِبذ الغني وىالب 13

ض بىظُّذ 14  ِبذ الٍّض

  مالن ؤبذوح 15
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افم الّمىمُت  حؽىُل اللجىت اإلايلفت باإلاش

 والخذماث.
 00-22-0202 

2/1/2/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

اإلاػبر غنها لألغماء  ثلألـىا بةحماُــادم مجلغ حماغت مشايؾ، 

ً، غلى باإلاشاقو مهشس الىهىت اإلاخػلهت بدؽٌُـل اللجىت اإلاٍلكت  الخالٍش

( غمـىا وقـو لثدـت الاظمـاء 13غؽـش ) زالزتواإلاٍىهـت مً  الػمىمُت والخذماث

   الاجُـت:
 باملرافق العمومية واخلدماتلمجهة املكمفة االعضاء املهتشبني  ر.ت

 ِبذ هللا الفجالي 1

س ي 2  دمحم الادَس

 خذًجت بىخشاش ي 3

 ِبذ العالم س ي هىسي 4

 العُّذ اًذ اإلاحجىب 5

 وعُمت ظهُم 6

 دمحم الحش 7

 سؼُذة لؽهابي 8

 ِادٌ الىمُلي 9

 حهان خذان 10

 ؤخمذ خىبت 11

 ِبذ هللا ألامياسي  12

  صبُذة إلاؽمش 13

 

 

اإلايلفت بالخّمير وظُاظت  حؽىُل اللجىت

 الخىمُت اإلاعخذامت.اإلاذًىت و 
 00-22-0202 

2/1/3/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

اإلاػبر غنها لألغماء  لألـىاث بةحماُــادم مجلغ حماغت مشايؾ، 

ً، غلى بالخػمحر مهشس الىهىت اإلاخػلهت بدؽٌُـل اللجىت اإلاٍلكت  الخالٍش

وقـو لثدـت  اغماء( 10) غؽشةواإلاٍىهـت مً  وظُاظت اإلاذًىت والخىمُت اإلاعخذامت

   الاظمـاء الاجُـت:
 بالتعمري وسياسة املديهة والتهمية املشتدامةلمجهة املكمفة االعضاء املهتشبني  ر.ت

م صغبىػ 1  مٍش

 هنزة الىالبي 2

 دمحم بىلّشوس ي 3

 ِبذ الفادق بىصاهش 4

 ِبذ املجُذ الذمىاحي 5

 هماٌ ماحذ 6

 ِبذ الغني خُا 7

 الحبِب امهُذسة 8

 الفمذ الّياسي  ِبذ 9

  دمحم جىفلت 10
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اإلايلفت بالؽاون الثلافُت  حؽىُل اللجىت

الُت والخىمُت الاحخماُِت وإؼشان  والٍش

 املجخمْ اإلاذوي
 00-22-0202 

2/1/4/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

اإلاػبر غنها لألغماء  لألـىاث بةحماُــادم مجلغ حماغت مشايؾ، 

ً، غلى بالؽاون ىت اإلاخػلهت بدؽٌُـل اللجىت اإلاٍلكت مهشس الىه الخالٍش

الُت والخىمُت الاحخماغُت وإؼشاى املجخمؼ اإلاذوي واإلاٍىهـت مً  الثهاقُت والٍش

 وقـو لثدـت الاظمـاء الاجُـت: غمىا( 13زالزت غؽشة )
لمجهة املكمفة بالشؤوى الثقافية والرياضية االعضاء املهتشبني  ر.ت

 املدني ك اجملتمعوالتهمية االجتماعية وإشرا

 ظلىي بىلحُت 1

 ؤمُىت إلاغاسي اللفشي  2

 اخذًجخىا ماء الُّىين 3

 سحاء اإلاىفىسي 4

 ِبذ الفادق بُىاسي  5

 لحعً خبِبى 6

 البؽير حىهش 7

 ِبذ الجلُل بيعّىد 8

م الّشابي 9  مٍش

 خلُل بىلحعً 10

 فاومت ؼىجين11

 دمحم اًذ اخعِع12ً

  سخُلت الغمشاوي 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلايلفت بدىٍُم الاداسة  حؽىُل اللجىت

 الجماُِت والخّاون الالمشهضي.
 00-22-0202 

2/1/5/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

اإلاػبر غنها لألغماء  لألـىاث بةحماُــادم مجلغ حماغت مشايؾ، 

ً، غلى م ؤلاداسة بدىظُمهشس الىهىت اإلاخػلهت بدؽٌُـل اللجىت اإلاٍلكت  الخالٍش

( اغماء وقـو لثدـت 10الجماغُت والخػاون الالمشيضي واإلاٍىهـت مً غؽشة )

 :  الاظمـاء الاجُـت
بتهظيم اإلدارة اجلماعية والتعاوى لمجهة املكمفة االعضاء املهتشبني  ر.ت

 الالمركزي

 دمحم هىُل 1

 ًىظف بً الضاهش 2

 خمضة الحذاوي  3

 ظُّذ بىحاحت 4

 احبسكُت الّلىي خ 5

س ي ظلُىين 6  هادًت الادَس
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 ِبذ الشصاق حبىس  7

 هجُت ِىحاجي 8

 بظماُِل امغاسي  9

 ي. البؽير وىبا 10
 

 
 

 
اللجىت اإلايلفت باإلايزاهُت اهخخاب سثِغ 

 والبرمجت.والؽاون اإلاالُت 
 00-22-0202 

2/2/1/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث حماُبةــادم مجلغ حماغت مشايؾ،  اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا

ً، غلى خلُمت بادمحم سثِعت مهشس الىهىت اإلاخػلهت باهخخاب العُذة  الخالٍش

 ( ـىجا.70بعبػحن ) للجىت اإلايلفت باإلايزاهُت والؽاون اإلاالُت والبرمجت

 

 
اللجىت اإلايلفت سثِغ  هاثباهخخاب 

 والبرمجتباإلايزاهُت والؽاون اإلاالُت 
 00-22-0202 

2/2/2/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُــادم مجلغ حماغت مشايؾ،  اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا

ً، غلى باد هاثبت لشثِعت العُذة مهشس الىهىت اإلاخػلهت باهخخاب  الخالٍش ت بِى زىٍس

 ( ـىجا.70بعبػحن )للجىت اإلايلفت باإلايزاهُت والؽاون اإلاالُت والبرمجت 

 

 
افم اللاهخخاب سثِغ  جىت اإلايلفت باإلاش

 .والخذماثالّمىمُت 
 00-22-0202 

2/3/1/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُــادم مجلغ حماغت مشايؾ،  اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا

ً، غلى ِبذ العالم س ي هىسي مهشس الىهىت اإلاخػلهت باهخخاب العُذ  الخالٍش

افم الّمىمُت وال  ( ـىجا.70بعبػحن )خذماث سثِعا للجىت اإلايلفت باإلاش

 

 
اللجىت اإلايلفت سثِغ هاثب اهخخاب 

افم الّمىمُت   والخذماثباإلاش
 00-22-0202 

2/3/2/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُــادم مجلغ حماغت مشايؾ،  اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا

ً، غلى اثبت وعُمت ظهُم همهشس الىهىت اإلاخػلهت باهخخاب العُذة  الخالٍش

افم الّمىمُت والخذماث  ( ـىجا70بعبػحن ) لشثِغ اللجىت اإلايلفت باإلاش

 

 

اللجىت اإلايلفت بالخّمير اهخخاب سثِغ 

 اإلاعخذامت.وظُاظت اإلاذًىت والخىمُت 
 00-22-0202 

2/4/1/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

اإلاػبر غنها  لألـىاث باألغلبُت اليعبُتــادم مجلغ حماغت مشايؾ، 

ً، غلىل ِبذ الفمذ مهشس الىهىت اإلاخػلهت باهخخاب العُذ  ألغماء الخالٍش

 الّياسي سثِعا للجىت اإلايلفت بالخّمير وظُاظت اإلاذًىت والخىمُت اإلاعخذامت

م صؾبىػ.1( ـىجا مهابل ـىث واخذ )62بازىحن وظخىن )  ( للعُذة مٍش

 

 

اللجىت اإلايلفت بالخّمير سثِغ  هاثب اهخخاب

 ت والخىمُت اإلاعخذامتوظُاظت اإلاذًى
 00-22-0202 

2/4/2/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُــادم مجلغ حماغت مشايؾ،  اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا

ً، غلى هنزة الىالبي هاثبت مهشس الىهىت اإلاخػلهت باهخخاب العُذة  الخالٍش

بثالزت  ذامتلشثِغ اللجىت اإلايلفت بالخّمير وظُاظت اإلاذًىت والخىمُت اإلاعخ

 ( ـىجا.63وظخىن )

 

 

اللجىت اإلايلفت بالؽاون اهخخاب سثِغ 

الُت والخىمُت الاحخماُِت  الثلافُت والٍش

 اإلاذوي.وإؼشان املجخمْ 
 00-22-0202 

2/5/1/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

اإلاػبر غنها  لألـىاث باألغلبُت اليعبُتــادم مجلغ حماغت مشايؾ، 

ً خلُل مهشس الىهىت اإلاخػلهت باهخخاب العُذ  ، غلىلألغماء الخالٍش

الُت والخىمُت  بىلحعً سثِعا للجىت اإلايلفت بالؽاون الثلافُت والٍش

( ـىجا مهابل زالزت 51بىاخذ وخمعحن )الاحخماُِت واؼشان املجخمْ اإلاذوي 

 ( للعُذة اخذًجخىا ماء الػُىحن.3اـىاث )
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اللجىت اإلايلفت سثِغ  هاثب اهخخاب

الُت والخىمُت بالؽ اون الثلافُت والٍش

 الاحخماُِت وإؼشان املجخمْ اإلاذوي
 00-22-0202 

2/5/2/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

اإلاػبر غنها  لألـىاث باألغلبُت اليعبُتــادم مجلغ حماغت مشايؾ، 

ً، غلى  لحعً خبِبىمهشس الىهىت اإلاخػلهت باهخخاب العُذ  لألغماء الخالٍش

الُت والخىمُت هاثبا لشثِغ ا للجىت اإلايلفت بالؽاون الثلافُت والٍش

( ـىجا مهابل اسبػت 56بعخت وخمعحن ) الاحخماُِت واؼشان املجخمْ اإلاذوي

 ( اـىاث للعُذ غبذ الجلُل بيعػىد.4)

 

 

اللجىت اإلايلفت بدىٍُم الاداسة اهخخاب سثِغ 

 .الجماُِت والخّاون الالمشهضي 
 00-22-0202 

2/6/1/10/2021 
خبخا  اهخىبش 22 ٍس

2021 

اإلاػبر غنها  لألـىاث باألغلبُت اليعبُتــادم مجلغ حماغت مشايؾ، 

ً، غلى ظُّذ مهشس الىهىت اإلاخػلهت باهخخاب العُذ  لألغماء الخالٍش

 بىحاحت سثِعا للجىت اإلايلفت بدىٍُم الاداسة الجماُِت والخّاون الالمشهضي 

 ( ـىجا.61بىاخذ وظخىن )

 

 

اللجىت اإلايلفت بدىٍُم  سثِغهاثب اهخخاب 

 .الاداسة الجماُِت والخّاون الالمشهضي 
 00-22-0202 

2/6/2/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُــادم مجلغ حماغت مشايؾ،  اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا

ً، غلى خمضة الحذاوي هاثبا مهشس الىهىت اإلاخػلهت باهخخاب العُذ  الخالٍش

بازىحن  بدىٍُم الاداسة الجماُِت والخّاون الالمشهضي لشثِغ اللجىت اإلايلفت 

 ( ـىجا.62وظخىن )

 

3 

2 

حُّين مىخذبي الجماِت بالهُئاث 

واإلااظعاث الّمىمُت التي جمثل 

 فيها الجماِت.
  نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

     

 

مجلغ حماِت مشاهؾ في مجلغ ى ممثل .1

"مشاهؾ  ماظعت الخّاون بين الجماِاث

الىبري" مً ؤحل جذبير مشهض ومش وجثمين 

 .الىفاًاث اإلانزلُت واإلامازلت لها إلاشاهؾ

 00-22-0202 

3/1/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث اإلاػبر غنها لألغماء  بةحماُ شايؾإلااملجلغ الجماعي  ـادم ألـا

ً )غلى ًل مترشر(  مجلغ مهشس الىهىت اإلاخػلهت بخػُحن مىخذبي  غلىالخالٍش

ماظعت الخّاون بين الجماِاث "مشاهؾ حماغت مشايؾ لذي مجلغ 

اإلاٍلكت بخذبحر مشيض ومش وجثمحن الىكاًاث اإلاجزلُت واإلامازلت لها إلاشايؾ  الىبري"

 واإلاخىاحذة بتراب حماغت اإلاىابهت وهم العادة:

ُــم، -1 ِبـذ  -4ي. البؽُــش وىبــا،  -3العُّـذ اًذ اإلاحجــىب،  -2وعُمـت ظه

ض بىظُّذ،  -6ِبــذ هللا ألامىــاسي،  -5الغىــي خُــا،  ًىظف بً  -7ِبذ الٍّض

ي. الحعً  -11دمحم بىلّشوس ي،  -10ؤخمذ خىبت،  -9فااد خاحبي،  -8الضاهش، 

 .ؤمُىت إلاغاسي اللفشي  -13سؼُذة لؽهابي،  -12اإلاىادي، 

 

ممثل واخذ ملجلغ حماِت مشاهؾ في  

خب لجهت لجىت الدعُير لذي داس اإلاىخ

 مشاهؾ اظفي.
 00-22-0202 

3/2/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ً مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه الخالٍش ، بةحماع الـا

لجىت الدعُير في ممثلت للمجلغ الجماعي  خلُمت بادمحمغلى اهخذاب العُذة 

 .لجهت مشايؾ اظكي لذي داس اإلاىخخب
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اِت مشاهؾ في ممثل واخذ ملجلغ حم

اًت  اكبت ماظعاث الِش لجىت مش

 الاحخماُِت.
 00-22-0202 

3/3/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه  بةحماُ، مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم الـا

ً غلى اهخذاب العُذة  ممثلت للمجلغ الجماعي في  هجُت ِىحاجيالخالٍش

اًت الاحخماُِتلجىت  اكبت ماظعاث الِش مً الهاهىن سنم  15وبها للمادة  مش

 .اإلاخػلو بؽشوه قخذ ماظعاث الشغاًت الاحخماغُت وجذبحرها 14.05

 

 

ممثلى مجلغ حماِت مشاهؾ باللجان 

املحلُت الذاثمت لىٍام اإلاعاِذة الىبُت 

ت بمشاهؾ.  باإلالحلاث الاداٍس

 00-22-0202 

3/4/1/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه  بةحماُ، شايؾم تمجلغ حماغ ـادم الـا

ً غلى حػُحن ظخت ) اللجان ( ممثلحن ملجلغ حماغت مشايؾ في 6الخالٍش

ت الخابػت ملجلغ املحلُت الذاثمت لىٍام اإلاعاِذة الىبُت  باإلالخهاث الاداٍس

 ًالخالي: مشاهؾ اإلاذًىتملاوّت 
ة ممثلو اجمللص يف حضري  امللحقات االدارية ر.ت  املقاطعة

اللجان احمللية الدائمة لنظام 

املشاعدة الطبية مبقاطعة 

 مراكش املدينة

 
 

2  

ًالت/  ت باب د اإلالخهت الاداٍس

ت باب اؾماث/  اإلالخهت الاداٍس

ت الباهُت/  اإلالخهت الاداٍس

ت باب جاؾضوث/   اإلالخهت الاداٍس

ت باب الذباؽ/  اإلالخهت الاداٍس

ت حامؼ ال  كىااإلالخهت الاداٍس

 
0  
3  
4  

5  

6   

 

 

 00-22-0202 

3/4/2/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه بةحماُ، مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم ً  الـا الخالٍش

اللجان املحلُت الذاثمت في  حن ملجلغ حماغت مشايؾممثل( 9غلى حػُحن حعػت )

ت الخابػت ملجلغ لىٍام اإلاعاِذة الىبُت  ًالخالي: ملاوّت اإلاىاسة باإلالخهاث الاداٍس
ممثلو اجمللص يف حضرية   امللحقات االدارية ر.ت  املقاطعة

اللجان احمللية الدائمة لنظام 

املشاعدة الطبية مبقاطعة 

 املنارة

2  

ت الخي الخعني/ ا إلالخهت الاداٍس

ت اإلاعحرة/ اإلالخهت  اإلالخهت الاداٍس

ت ت بىغٍاص/ اإلالخهت الاداٍس  الاداٍس

تالاهاسة ظُذي  / اإلالخهت الاداٍس

تؾاهم / املخامُذ / اإلالخهت الاداٍس

ت / اإلالخهت اصلي اإلالخهت الاداٍس

ت / اإلالخهت اظٌجىس  الاداٍس

ت ٍي الاداٍس تاٍص  / اإلالخهت الاداٍس

 مػىى هللا

0 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9  
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 00-22-0202 

3/4/3/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه بةحماُ، ؾمشاي تمجلغ حماغ ـادم  الخالٍشً الـا

اللجان املحلُت الذاثمت ملجلغ حماغت مشايؾ في ( ممثلحن 8غلى حػُحن زماهُت )

ت الخابػت ملجلغ لىٍام اإلاعاِذة الىبُت  ًالخالي: ملاوّـت حلُـض باإلالخهاث الاداٍس
ممثلو اجمللص يف حضرية   امللحقات االدارية ر.ت  املقاطعة

ان احمللية الدائمة لنظام اللج

املشاعدة الطبية مبقاطعة 

 جليز

 
 

2  

ت الخي املخمذي/  اإلالخهت الاداٍس

ت اظُل/ اإلالخهت  اإلالخهت الاداٍس

ت الخي الؽخىي/ اإلالخهت  الاداٍس

ت / اإلالخهت الخي الػعٌشي  الاداٍس

ت / اإلالخهت امشؼِؾ الاداٍس

ت تحلحز الاداٍس  / اإلالخهت الاداٍس

ت/ الاصدهاس اك  اإلالخهت الاداٍس ٍس

 العالم

0 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

 

 

 00-22-0202 

3/4/4/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ً غلى  بةحماُ، مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه الخالٍش الـا

اللجان املحلُت الذاثمت لىٍام اإلاعاِذة ( ممثلحن ملجلغ حماغت مشايؾ في 4حػُحن ؤسبػت )

ت الخابػت ملجلغ  الىبُت  ًالخالي: ملاوّت ظُذي ًىظف بً ِليباإلالخهاث الاداٍس
ة ممثلو اجمللص يف حضري  امللحقات االدارية ر.ت  املقاطعة

اللجان احمللية الدائمة لنظام 

املشاعدة الطبية مبقاطعة 

 سيبع

 
 

2  

ت الؽمالُت/  اإلالخهت الاداٍس

ت الجىىبُت/  اإلالخهت الاداٍس

ت / الىظىى اإلالخهت الاداٍس

ت الخي الجذًذ  اإلالخهت الاداٍس
0 

3 

4  

 

 

 00-22-0202 

3/4/5/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ً غلى  بةحماُ، مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه الخالٍش الـا

اللجان املحلُت الذاثمت لىٍام ( ملجلغ حماغت مشايؾ في 2حػُحن ممثلحن ازىحن )

ت الخابػت ملجلغ  اإلاعاِذة الىبُت ُـلباإلالخهاث الاداٍس  لي:ًالخا ملاوّت الىخ
ممثلو اجمللص يف حضرية   امللحقات االدارية ر.ت  املقاطعة

اللجان احمللية الدائمة لنظام 

املشاعدة الطبية مبقاطعة 

 النحيل

ت الىخُل  2  اإلالخهت الاداٍس

ت  الؽمالي/ اإلالخهت الاداٍس

 0 الىخُل الجىىبي
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هؾ في املجلغ ممثلى مجلغ حماِت مشا

الاداسي لؽشهت الخىمُت املحلُت "الخجهيز 

والخىمُت إلاذًىت مشاهؾ" "افلماس" مْ 

حُّين سثِغ املجلغ ؤلاداسي مً بين 

اإلاخفشفين العبّت اإلامثلين للمجلغ 

 الجماعي في الؽشهت اإلازهىسة.

 00-22-0202 

3/5/1/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه  اُبةحم، مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم الـا

ً غلى اهخذاب  ( ممثلين ملجلغ حماِت مشاهؾ في املجلغ 7ظبّت )الخالٍش

 الاداسي لؽشهت الخىمُت املحلُت "الخجهيز والخىمُت إلاذًىت مشاهؾ" افلماس"

ُى الاجكام وهم العادة:  يمخفشقحن، جممً اظمائهم باإلالخو الالافي لبروجًى

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

 

 00-22-0202 

3/5/2/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ً غلى  بةحماُ، مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه الخالٍش الـا

حُِّىه هشثِغ للمجلغ الاداسي لؽشهت الخىمُت املحلُت ِبذ الامياسي و اهخذاب العُذ 

 "الخجهيز والخىمُت إلاذًىت مشاهؾ" "افلماس".

 

 
ممثلين ازىين ملجلغ حماِت مشاهؾ في 

لُت  املجلغ الاداسي لؽشهت املحىت الىٍش

ً باب دوالت.  للمعافٍش
 00-22-0202 

3/6/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ً غلى  بةحماُ ،مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه الخالٍش الـا

( ملجلغ حماِت مشاهؾ في املجلغ الاداسي لؽشهت املحىت 2ممثلين ازىين )حػُحن 

ً إلاشاهؾ بباب دوالت لُت للمعافٍش  وهما العُذان: الىٍش

 ًىظف بً الضاهش.. 2/ مالن ابذوح..1

 

 
ممثلى مجلغ حماِت مشاهؾ في املجلغ 

خالشة "الخىمُت املحلُت  الاداسي لؽشهت

 ."الاهىاس
 00-22-0202 

3/7/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ً غلى  بةحماُ، مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه الخالٍش الـا

( ملجلغ حماِت مشاهؾ في املجلغ الاداسي لؽشهت الخىمُت 3حُّين زالزت ممثلين )

 ة:" وهم العاداملحلُت خالشة الاهىاس

س ي ظلُىين ..1  هماٌ ماحذ.3/ دمحم هىُل..2/ هادًت الادَس

 

 

مجلغ حماِت مشاهؾ في املجلغ  ى ممثل

الاداسي لؽشهت الخىمُت املحلُت باؿ ظُتي 

مْ حُّين سثِغ املجلغ ؤلاداسي  مخجذدة

لؽشهت الخىمُت املحلُت "باؿ ظُتي 

مخجذدة" مً بين اإلاخفشفين اإلامثلين 

 هت اإلازهىسةللمجلغ الجماعي في الؽش 

 00-22-0202 

3/8/1/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه  بةحماُ، مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم الـا

ً غلى اهخذاب  ( ممثلين ملجلغ حماِت مشاهؾ في املجلغ 3زالزت )الخالٍش

 " وهم العادة:الاداسي لؽشهت الخىمُت املحلُت "باؿ ظُتي مخجذدة

1 

2 

3  

 

  00-22-0202 

3/8/2/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم ، بةحماع الـا

س ي وحػُِىه يشثِغ للمجلغ الاداسي  ً غلى اهخذاب العُذ دمحم الادَس الخالٍش

 تي مخجذدة".لؽشيت الخىمُت املخلُت "باؿ ظُ

 



11 
 

 

 

ممثلى مجلغ حماِت مشاهؾ في املجلغ 

ْ اإلااء  الاداسي للىوالـت اإلاعخللت لخىَص

 والىهشباء إلاشاهؾ.
 00-22-0202 

3/9/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

لألـىاث اإلاػبر غنها  باألغلبُـت اليعبُـت، مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم

ً غلى حػُحن  ( ملجلغ حماِت مشاهؾ في 5خمعت ممثلين )ألغماثه الخالٍش

ْ اإلااء والىهشبـاء إلاشاهـؾ  وهم العـادة: املجلـغ الاداسي للىوالـت اإلاعخللت لخىَص

 بظماغُل امؿاسي. (1

 غبذ هللا الامٍاسي. (2

 غادُ الىمُلي. (3

 اخمذ خىبت. (4

 العػُذ اًذ اإلاذجىب. (5

 

 

 

ممثلى مجلغ حماِت مشاهؾ لذي مجلغ 

ت الجماِاث الترابُت "مشاهؾ  مجمِى

مً « MARRAKECH TRANSPORTللىلل 

ؤحل جذبير الىلل الحمشي والؽبه 

 الحمشي بجهت مشاهؾ اظفي.

 00-22-0202 

3/10/10/2021 
خ  اهخىبش 22 بخاٍس

2021 

ىاث اإلاػبر غنها لألغماء  بةحماُ شايؾإلااملجلغ الجماعي  ـادم ألـا

ً )غلى ًل مترشر(  ظخت ِؽش مهشس الىهىت اإلاخػلهت باهخذاب  غلىالخالٍش

ت الجماِاث  (16) ممثال ملجلغ حماِت مشاهؾ لذي مجلغ مجمِى

مً احل جذبحر « MARRAKECH TRANSPORTالترابُت "مشاهؾ للىلل 

الىهل الخمشي والؽبه الخمشي بجهت مشايؾ اظكي غلى الىدى اإلاممً في 

 مدمش الىهىت وهم العادة:

 دمحم -4ؤؼشف بشصوم/  -3اإلافىكى اإلاىهش/  -2غبذ املجُذ الذمىاحي/ -1

س ي/  سخُلت  -8خلُل بىلخعــً/  -7خمضة الخذاوي/  -6دمحم هٌُل/  -5الادَس

دمحم  -12امل مُفـشة/  -11البؽحر حىهـــش/  -10قااد خاحبـي/  -9الؿمــشاوي/ 

الخبِب امهُذسة/  -15غبذ الجلُل بيعػىد/  -14لخعً خبِبى/  -13الخــش/ 

س ي ظلُىحن. -16  هادًت الادَس
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 3 رقمالدورة 

 
 

 0202 نونرب 20يف جلسة فريدة بتاريخ ، عنال الدورة االستجهائية املهعقدة،أالواردة ضنو جدول  (8) املستخلص العام املداوالتي للهقط

 

 الهقطة ر.ت ر.ت.ع
 علٙ مطتْٚ اجمللظ اجلناعٕ علٙ مطتْٚ اللذً الداٜن٘

اللجنة  مالسظ٘
 املختصة

املتخذ على مستوى 
 املتخذ على مستوى اجمللس رقم املقزر لسةتاريخ اجل اللجنة

4 2 

الذساظت واإلافادكت ِلى مؽشُو حّذًل 

ل مبلغ   45اجفاكُت ؼشاهت خاـت بخدٍى

ملُىن دسهم مً وشف وصاسة الاكخفاد 

واإلاالُت، لفاثذة ميزاهُت حماِت 

مشاهؾ، جخّلم بةهجاص مؽشُو ًىذسج 

في بواس بشهامج "مشاهؾ الحالشة 

 اإلاخجذدة".

مضافة من السيد الوالي عامل عمالة  )نقطة 
 مراكش(

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

أبدت اللذي٘ مْافكتَا علٙ 

يف ؾٔغتَا  الػسان٘ اتفاقٔ٘

 بتشْٓل التعدٓلٔ٘ ّاخلاؾ٘

 طسف مً دزٍه ملٌْٔ 45 مبلغ

 ّاملالٔ٘ لفاٜدٗ االقتؿاد ّشازٗ

 تتعلل مسانؼ مٔصاىٔ٘ مجاع٘

 إطاز يف ٓيدزز مػسّع شبإزلا

 احلاضسٗ مسانؼ" بسىامر

املتذددٗ" علٙ ضْٛ مالسظات 

مؿاحل ّشازٗ االقتؿاد ّاملالٔ٘ 

 ّإؾالح اإلدازٗ يف املْضْع.  

20-22-0202 
خ 6/11/2021  بخاٍس

 2021 هىهبر 12

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا )الاؾلبُت اإلاىلهت  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

اجكانُت ؼشايت خاـت في مهشس الىهىت اإلاخػلهت بغلى  ألـىاث اإلاػبر غنها لألغماء اإلاضاولحن مهامهم(ل

ل مبلـ  ل  45ـُؿتها اإلاػذلت جخػلو بخدٍى ملُىن دسهم لكاثذة محزاهُت حماغت مشايؾ، للمعاهمت في جمٍى

ؼ مىذسحت في بواس بشهامج "مشايؾ الخالشة اإلاخجذدة  مىادها العختوالاجُت مهخمُاث " مؽاَس

 

5 0 

 

 

 3الذساظت واإلافادكت ِلى ملحم سكم 

 الجفاكُت الؽشاهت الخاـت

ل مؽشُو ظلي واخت الىخُل   بخمٍى

 .بمشاهؾ باإلاُاه الّادمت اإلاّالجت
)نقطة مضافة من السيد الوالي عامل عمالة 

 مراكش(
  

)نقطة 

مضافة 

من 

السيد 

اجتماع مشرتك 
بني المجهة 

 املكمفة بالتعمري
وسياسة املديهة 

والتهمية 
املشتدامة 

المجهة املكمفة و
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

أبدت اللذي٘ مْافكتَا علٙ 

التفاقٔ٘ الػسان٘  3امللشل زقه 

اخلاؾ٘ بتنْٓل مػسّع ضكٕ 

ّاس٘ اليدٔل مبسانؼ باملٔاِ 

العادم٘ املعاجل٘، زافع٘ 

لسٜاض٘ اجمللظ اجلناعٕ ننا 

كسٓس، مع زفع ٍْ مسفل بالت

 التْؾٔتني اآلتٔتني:

*تيظٔه ْٓو دزاضٕ للتعسٓف 

بأٍنٔ٘ مػسّع ضكٕ ّاس٘ 

اليدٔل مع العنل علٙ تطْٓكُ 

ّطئا ّدّلٔا إلعطاٛ إغعاع 

للنيطك٘ باعتبازٍا ذات طابع 

 ضٔاسٕ بامتٔاش.

20-22-0202 
خ 7/11/2021  بخاٍس

 2021 هىهبر 12

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا )الاؾلبُت اإلاىلهت  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

 لجكانُت (3مهشس الىهىت اإلاخػلهت باإلالخو الثالث )غلى  لألـىاث اإلاػبر غنها لألغماء اإلاضاولحن مهامهم(

والاجُت مهخمُاث  باإلاُاه الػادمت اإلاػالجت الىخُل مشايؾ ظهي واختؽـشوع مالؽشايـت الخاـت بخمىٍل 

ًالخالي  مىادها العخت 

تم التأشير 
 عليها
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*دعْٗ املؿاحل اخلازدٔ٘  الوايل

املعئ٘ لتكدٓه مصٓد مً 

اإلٓضاسات سْل املػسّع خالل 

 لعام٘.اجللط٘ ا

6 3 

دساظـت مؽشُو ميزاهُت مجلغ حماِت 

 2022مشاهؾ بشظم العىت اإلاالُت 

ذ ِليها  والخفٍى

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

سّع مٔصاىٔ٘ تدازضت اللذي٘ مػ

مجاع٘ مسانؼ بسضه ضي٘ 

ّفل التعدٓالت املدخل٘  0200

علُٔ، علٙ أضاع تأدٔل بسدل٘ 

الفاٜض التكدٓسٖ يف اطاز 

مٔصاىٔ٘ التذَٔص ملْعد السل 

لعدو داٍصٓتُ ّنرا اىتظاز 

تْؾل املؿاحل اجلناعٔ٘ حبؿ٘ 

اجلناع٘ مً ميتْز الضسٓب٘ علٙ 

الكٔن٘ املضاف٘ ّالرٖ مً 

 مً ازقاو املنهً اٌ ٓغري

املٔصاىٔ٘، مكدم٘ دلنْع٘ مً 

التْؾٔات يف بابٕ املداخٔل 

ّاملؿازٓف ننا ٍٕ مسفك٘ 

 بالتكسٓس

20-22-0202 
4/1/11/2021 

خ  هىهبر 12 بخاٍس
2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً غلى مذاخُل محزاهُت  ألـا اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

دسهم خعب  1.128.290.417100بما مجمىغه  2022اإلاالُت  الدعُحر لجماغت مشايؾ بشظم العىت

 الخهذًشاث اإلاممىت في اإلاحزاهُـت

تم التأشير 
 عليها

20-22-0202 

4/2/1/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً غلى  ألـا  10سنم  بابالاإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ل محزاهُت الدعُحر لجماغت مشايؾ بشظم العىت اإلاالُت الػ باإلداسة اإلاخػلو بما  2022امت مً مفاٍس

 دسهم خعب الخهذًشاث اإلاممىت في اإلاحزاهُـت. 290.361.692100مجمىغه 

20-22-0202 

4/2/2/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً غل ألـا  20سنم  بابالى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ل محزاهُت الدعُحر لجماغت مشايؾ بشظم العىت اإلاالُت  بمجاُ الؽاون الاحخماغُت اإلاخػلو مً مفاٍس

 دسهم خعب الخهذًشاث اإلاممىت في اإلاحزاهُـت. 37.100.000100بما مجمىغه  2022

20-22-0202 

4/2/3/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث اُبةحمحماغت مشايؾ ـادم مجلغ  ً غلى  ألـا  اإلاخػلو 30سنم  بابالاإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

بما مجمىغه  2022العىت اإلاالُت  بشظم مً مفاٍسل محزاهُت الدعُحر لجماغت مشايؾ الؽاون الخهىُتبمجاُ 

 دسهم خعب الخهذًشاث اإلاممىت في اإلاحزاهُـت. 144.210.000100

20-22-0202 

4/2/4/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً غلى  ألـا  40سنم  بابالاإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

 2022بشظم العىت اإلاالُت  مشايؾ مً مفاٍسل محزاهُت الدعُحر لجماغت الانخفادًتبمجاُ الؽاون  اإلاخػلو

 .دسهم خعب الخهذًشاث اإلاممىت في اإلاحزاهُـت 1.500.000100بما مجمىغه 

20-22-0202 

4/2/5/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً غلى  ألـا  50سنم  بابالاإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ل محزاهُت الدعُحر لجماغت مشايؾ بشظم العىت اإلاالُت  بمجاُ الذغم اإلاخػلو بما  2022مً مفاٍس

 الخهذًشاث اإلاممىت في اإلاحزاهُـت.دسهم خعب  491.601.640143مجمىغه 

20-22-0202 

4/2/6/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً غلى  ألـا  60سنم  بابالاإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

بما  2022بشظم العىت اإلاالُت  مً مفاٍسل محزاهُت الدعُحر لجماغت مشايؾ اهذماج الىخاثجبمجاُ  اإلاخػلو

 دسهم خعب الخهذًشاث اإلاممىت في اإلاحزاهُـت. 163.517.084157مجمىغه 

20-22-0202 

4/3/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً غلى مذاخُل محزاهُت  ألـا اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

دسهم خعب  163.517.084157بما مجمىغه  2022 الخجهحز لجماغـت مشايـؾ بشظم العىت اإلاالُت

 الخهذًشاث اإلاممىت في اإلاحزاهُـت.
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20-22-0202 

4/4/1/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً غلى الباب سنم  ألـا مً  10اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ل محزاهُت الخجهحز لجماغت مشايؾ بشظم العىت الػامت  بمجاُ ؤلاداسةاإلاخػلو  2022اإلاالُت  ؼو مفاٍس

ؼ  105.917.084157بما مجمىغه    اإلابرمجت اإلاممىت في اإلاحزاهُت.( 8الثماهُت )دسهم خعب جهذًشاث اإلاؽاَس

20-22-0202 

4/4/2/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  مً  30ًٍ غلى الباب سنم اإلاػبر غنها لألغماء الخالش  ألـا

ل محزاهُت الخجهحز لجماغت مشايؾ بشظم العىت اإلاالُت   بمجاُ الؽاون الخهىُتاإلاخػلو  2022ؼو مفاٍس

ؼ  34.000.000100بما مجمىغه   اإلابرمجت اإلاممىت في اإلاحزاهُت.( 4الاسبػت )دسهم خعب جهذًشاث اإلاؽاَس

20-22-0202 

4/4/3/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً غلى الباب سنم  ألـا مً  50اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ل محزاهُت الخجهحز لجماغت مشايؾ بشظم العىت اإلاالُت  بما  بمجاُ الذغماإلاخػلو  2022ؼو مفاٍس

ؼ  23.600.000100مجمىغه   ي اإلاحزاهُت.اإلابرمجت اإلاممىت ف( 4الاسبػت )دسهم خعب جهذًشاث اإلاؽاَس

20-22-0202 

4/4/4/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُمشايؾ  تمجلغ حماغ ـادم ًاإلاػبر غنها  ألـا ل محزاهُت  لألغماء الخالٍش غلى مفاٍس

دسهم خعب  163.517.084157بما مجمىغه  2022الخجهحز لجماغت مشايؾ بشظم العىت اإلاالُت 

ؼ  ًالحي: اإلابرمجت اإلاممىت في اإلاحزاهُت( 16ش )العخت غؽجهذًشاث اإلاؽاَس  وهي 
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7 4 

دساظت خعاباث الىفلاث مً اإلابالغ 

ىدة للملاوّاث بشظم العىت  اإلاـش

ذ ِليها. 2022اإلاالُت   والخفٍى

 
مل تعسض علٙ اىظاز اللذي٘ 

 املدتؿ٘
20-22-0202 

8/1/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

اإلاػبر غنها لألغماء  اإلاىلهت لألـىاث تباألغلبُمجلغ حماغت مشايؾ  واقو

ً غلى مهشس  خعاباث الىكهاث مً اإلابالـ اإلاخػلهت بذساظت  الىهىتالخذاُو خُى الخالٍش

ىدة للمهاوػاث بشظم العىت اإلاالُت  ذ غليها. 2022اإلاـش  والخفٍى

تم التأشير 
 عليها

  

20-22-0202 

8/2/1/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ً  بةحماُمشايؾ  تماغمجلغ ح ـادم ىاث اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش غلى مهـشس الـا

ىدة بشظم ظىت  إلاهاوػت مشايؾ  2022الىهىت اإلاخػلهت بدعاب الىكهاث مً اإلابالـ اإلاـش

 الجماغت بمحزاهُـتملخو  هى يما دسهم 15.567.515100اإلاذًىت ومبلؿـه 

20-22-0202 

8/2/2/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ً  بةحماُمشايؾ  تمجلغ حماغ ـادم ىاث اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش غلى مهـشس الـا

ىدة بشظم ظىت  ومبلؿـه  اإلاىاسةإلاهاوػت  2022الىهىت اإلاخػلهت بدعاب الىكهاث مً اإلابالـ اإلاـش

 الجماغت بمحزاهُـتملخو  هى يما دسهم  27.675.583100

20-22-0202 

8/2/3/11/2021 
 هىهبر 12 خبخاٍس

2021 

ً  بةحماُمشايؾ  تمجلغ حماغ ـادم ىاث اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش غلى مهـشس الـا

ىدة بشظم ظىت  ومبلؿـه  حلحزإلاهاوػت  2022الىهىت اإلاخػلهت بدعاب الىكهاث مً اإلابالـ اإلاـش

 الجماغت بمحزاهُـتملخو  هى يما دسهم  19.026.963100

20-22-0202 

8/2/4/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ً  بةحماُمشايؾ  تمجلغ حماغ ـادم ىاث اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش مهـشس غلى الـا

ىدة بشظم ظىت  الىهىت اإلاخػلهت بدعاب ظُذي ًىظل إلاهاوػت  2022الىكهاث مً اإلابالـ اإلاـش

 الجماغت بمحزاهُـتملخو  هى يما دسهم  12.108.068100ومبلؿـه  بً غلي

20-22-0202 

8/2/5/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ً  بةحماُمشايؾ  تمجلغ حماغ ـادم ىاث اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش غلى مهـشس الـا

ىدة بشظم ظىت   الىخُلإلاهاوػت  2022الىهىت اإلاخػلهت بدعاب الىكهاث مً اإلابالـ اإلاـش

 الجماغت بمحزاهُـتملخو  هى يما دسهم  12.108.069100ومبلؿـه 

8 5 

بخذار خعاب الىفلاث مً 

حل جىوين ؤاملخففاث مً 

خماداث اإلافخىخت ظىاء مً وشف  الِا

لي ؤو ميزاهُت  الفىذوق ؤلافٍش

الجماِت مْ جدذًذ في بشهامج 

خماداث التي  الاظخّماٌ مبلغ الِا

ظخدٌى بلى حماِت ًاوهذي 

 بالياميرون.
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد وزير الداخلية(

ك اجتماع مشرت
بني جلهة 

تهظيم االدارة 
اجلماعية 
والتعاوى 

الالمركزي 
وجلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

أبدت اللذي٘ مْافكتَا علٙ 

 ما ٓلٕ:

 اليفكات سطاب إسداخ -2 -2

 تْطني أدل مً املدؿؿات مً

 مً ضْاٛ املفتْس٘ االعتنادات

 أّ اإلفسٓكٕ طسف الؿيدّم

يف  حتدٓد مع اجلناع٘ مٔصاىٔ٘

 مبلغ االضتعنال ىامربس

 إىل ضتشْل اليت االعتنادات

بالهامريٌّ  ٓاّىدٖ مجاع٘

 ّفل بسىامر االضتعنال.

20-22-0202 
خ 9/11/2021  بخاٍس

 2021 هىهبر 12

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا مهشس غلى  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

الهاهىن  مً 171املخففاث وبها للمادة  مً الىكهاث خعاب الىهىت اإلاخػلهت بةخذار

 مً ظىاء اإلاكخىخت الاغخماداث جىوحن ؤحل مً اإلاخػلو بالجماغاث 113.14الخىظُمي سنم 

هيؤلاق وشف الفىذوم   الاغخماداث مبلـ الاظخػماُ في بشهامج جدذًذ مؼ الجماغت محزاهُت ؤو ٍش

ُ  التي  بالٍامحرون وقو بشهامج الاظخػماُ الخالي: ًاوهذي حماغت بلى ظخدى
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9 6 

اإلافادكت ِلى اجفاكُت ؼشاهت 

ل  اجفاكُت ؼشاهت مً ؤحل جمٍى

واهجاص الخذماث اإلاخّللت بخدذًذ 

اكْ راث ألاهمُت الاًىى  لىحُت اإلاى

 والترازُت بمذًىت ًاوهذي بالياميرون.
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد وزير الداخلية(

اجتماع مشرتك 
بني جلهة 

تهظيم االدارة 
اجلماعية 
والتعاوى 

الالمركزي 
وجلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

 اتفاقٔ٘ غسان٘ .اتفاق0٘ٔ

 ّازلاش متْٓل أدل مً غسان٘

 بتشدٓد املتعلك٘ اخلدمات

 األٍنٔ٘ ذات املْاقع

مبدٓي٘  ّالرتاثٔ٘ االٓهْلْدٔ٘

بالهامريٌّ ننا ٍٕ  ٓاّىدٖ

اعتبازٍا الُٔ مسفك٘ بالتكسٓس ب

جتطد أٍنٔ٘ التعاٌّ املغسبٕ 

لُ قٔنتُ  االفسٓكٕ يف دلال

العلنٔ٘ ّالفهسٓ٘ ّدالالتُ 

ليَر  الطٔاضٔ٘ اهلادف٘ 

ضٔاضات عنْمٔ٘ ذللٔ٘ باملدٌ 

االفسٓكٔ٘ لتشكٔل تينٔ٘ سكٔكٔ٘ 

ّمطتدام٘ تلعب فَٔا 

اجلناعات احمللٔ٘ الدّز 

 . احملْزٖ

20-22-0202 

10/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ىاث حماُبةـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا مهشس غلى  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

خدذًذ اإلاىانؼ راث ب خػلهتاإلاخذماث ال اهجاصو ل جكانُت ؼشايت مً ؤحل جمٍىالىهىت اإلاخػلهت با

ًالخاليألاهمُت الا   ًٍىلىحُت والترازُت بمذًىت ًاوهذي والاجُت مهخمُاهها 

 
تم التأشير 

 عليها

11 7 

ذًل حّ الذساظت واإلافادكت ِلى

دىٍُم ب الهُيل الخىٍُمي الخاؿ

وجدذًذ اخخفاـاث بداسة حماِت 

 مشاهؾ.

جلهة تهظيم 
االدارة 

اجلماعية 
والتعاوى 
 الالمركزي

اقرتست اللذي٘ تأدٔل البح 

يف اليكط٘ لعدو اجلاٍصٓ٘ 

زافع٘ لسٜاض٘ اجمللظ 

 التْؾٔ٘ اآلتٔ٘:

*تيظٔه شٓازٗ مٔداىٔ٘ 

ألعضاٛ اجمللظ اجلناعٕ 

تلف األىظن٘ لإلطالع علٙ رل

املعلْماتٔ٘ ّالطريفسات 

السقنٔ٘ اليت تػتغل بَا 

 إدازٗ مجاع٘ مسانؼ.

 

20-22-0202 

11/11/2021 
خ  هىهبر 12 بخاٍس

2021 

ً، غلى  ،مجلغ حماغت مشايؾ واقو الخذاُو خُى  جإحُلباجكام بحن اغماءه الخالٍش

دىظُم وجدذًذ ب الخاؿحػذًل الهٍُل الخىظُمي  الذساظت واإلافادنت غلىالىهىت اإلاخػلهت ب

ت.اخخفاـاث بداسة حماغت مشايؾ  ، الى دوسة لخهت، لػذم الجاهٍض

 مؤجلة
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11 8 

الذساظت واإلافادكت ِلى اجفاكُت 

ؼشاهت بين حماِت مشاهؾ 

الُت هادي الىىهب  والجمُّت الٍش

اض ي اإلاشاهص ي لىشة اللذم )هادي  الٍش

اض ي اإلاشاهص ي بىشة  الىىهب الٍش

 اللذم(.

جلهة الشؤوى 
الثقافية 

والرياضية 
والتهمية 

االجتماعية 
واشراك 

 اجملتمع املدني

أبدت اللذي٘ مْافكتَا علٙ 

مػسّع اتفاقٔ٘ أٍداف بني 

مجاع٘ مسانؼ ّاجلنعٔ٘ 

السٓاضٔ٘ ليادٖ الهْنب 

السٓاضٕ املسانػٕ لهسٗ الكدو 

"مً أدل متجٔلٔ٘ مػسف٘ يف 

قطه الؿفْٗ" مع التعدٓالت 

املضني٘ يف اجلدّل أعالِ، 

زافع٘ لسٜاض٘ اجمللظ اجلناعٕ 

 التْؾٔ٘ اآلتٔ٘:

إغساف  ّزؽ حتتتيظٔه 

ّزٜاض٘ مجاع٘ مسانؼ 

ّمبػازن٘ ناف٘ املهْىات 

الغْٔزٗ علٙ اليادٖ مً فاعلني 

اقتؿادٓني ّذلبني زٓاضٔني 

البشح عً مؿادز مً أدل 

مً أدل التنْٓل لدعه اليادٖ 

العْدٗ بُ إىل حتكٔل اليتاٜر 

 .اإلجيابٔ٘

 

20-22-0202 
خ 5/11/2021  بخاٍس

 2021 هىهبر 12

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا )الاؾلبُت  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

اجكانُت مهشس الىهىت اإلاخػلهت بغلى  اإلاىلهت لألـىاث اإلاػبر غنها لألغماء اإلاضاولحن مهامهم(

الُت لىادي الٍىيب الٍش هذافؤ  اض ي اإلاشايش ي لٌشة الهذمبحن حماغت مشايؾ والجمػُت الٍش

ًالخالي مً ؤحل جمثُلُت مؽشقت في"  نعم الفكىة" والاجُت مهخمُاث قفىلها العبػت 

تم التأشير 
 عليها
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 4رقم الدورة 
يف جلسة فريدة ، شبطلب مو الوالي عامل عنالة مراك ،املهعقدةعنال الدورة االستجهائية أالواردة ضنو جدول  (3) املستخلص العام املداوالتي للهقط

 0202 دجهرب 27بتاريخ 

 

 الهقطة ر.ت ر.ت.ع
 علٙ مطتْٚ اجمللظ اجلناعٕ علٙ مطتْٚ اللذً الداٜن٘

اللجنة  مالسظ٘
 املتخذ على مستوى اجمللس رقم املقزر تاريخ اجللسة املتخذ على مستوى اللجنة املختصة

12 2 

الذساظت واإلافادكت ِلى بشهامج 

ملخففت اظخّماٌ اإلاىدت ا

لجماِت مشاهؾ في بواس بشهامج 

 "جدعين ؤداء الجماِاث".

من السيد الوالي عامل عمالة  مقرتحة)نقطة 
 مراكش(

 

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

افلتها ِلى  بشهامج ؤبذث اللجىت مى

اظخّماٌ اإلاىدت املخففت لجماِت 

مشاهؾ في بواس بشهامج "جدعين ؤداء 

ش، سافّت  اِاث"الجم هما هى مشفم بالخلٍش

ُاث  بلى سثاظت املجلغ الجماعي الخـى

 آلاجُت: 

الخفىير في خلىٌ اظدباكُت لإلؼياالث التي 

كذ ٌّشفها فماء باب دوالت بّذ هلل ملش 

لُت ال ظُما جلً اإلاشجبىت  املحىت الىٍش

باإلوّاػ الاكخفادي للفئاث اإلاخمشسة، 

لش اللذًم مؽيل الاهخٍاً وتهُئت فماء اإلا

 للمدىت.

جخفُف الاهخٍاً والمغي ًِ الىشق 

م بىاء  واإلاذاساث اإلاادًت للمدىت ًِ وٍش

 ؤهفاق.

بًالء اهخمام ؤهبر للعم الخّمير بالجماِت 

ِلى معخىي الخجهيز وجىفير آلُاث الاؼخغاٌ 

جّله مشحّا  بؽيل ٌصجْ ِلى الاظدثماس ٍو

في اظخفادة اإلاشجفم مً مخخلف وزاثم 

 ر.وسخق الخّمي

لشوسة اهخشاه ألاكعام واإلافالح 

"جدعين ؤداء الجماُِت في بشهامج 

بفّالُت مً خالٌ حّمُم  الجماِاث"

اظخفادة اإلاىٌفين مً دوساث جىىٍيُت 

للشفْ مً معخىي ؤدائهم ؤلاداسي والخلني 

بهذف اِخالء حماِت مشاهؾ إلاشاجب 

مخلذمت في جدلُم ماؼشاث البرهامج خالٌ 

 العىت اللادمت.

27-20-0202 
12/12/2021 

خ  دحىبر 17 بخاٍس
2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا

ً مهشس الىهىت اإلاخػلهت ببرهامج اظخػماُ اإلاىدت املخففت لجماغت غلى  الخالٍش

دسهم بشظم  44.680.344100مشايؾ في بواس بشهامج "جدعحن ؤداء الجماغاث" والبالـ 

 خعب بشامج الاؼؿاُ الخالُت: 2020العىت اإلاالُت 

 

تم التأشير 
 عليها
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13 0 

الذساظت واإلافادكت ِلى بشوجىهٌى 

ل مخّلم بخخفُف الخإزير  الخمٍى

اإلاالي اإلاترجب ًِ الاصمت الىباثُت 

ِلى الؽشهت اإلافىك  19هىفُذ 

اليها الىلل الحمشي ِبر الحافالث 

(GAT).                

والي عامل عمالة من السيد ال مقرتحة)نقطة 
                                  مراكش(

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

افلذ اللجىت  ِلى بشوجىهىٌ الخمىٍل و

خّلم بخخفُف الخإزير اإلاالي اإلاترجب ًِ اإلا

ِلى الؽشهت  19ألاصمت الىباثُت هىفُذ 

اإلافىك لها الىلل الحمشي ِبر الحافالث 

(GAT) ش  هما هى مشفم بالخلٍش

27-20-0202 

13/12/2021 
خ  دحىبر 17 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا غلى  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ل مخػلو بخخكُل الخإزحر اإلاالي اإلاترجب  ُى اجكام للخمٍى مهشس الىهىت اإلاخػلهت ببروجًى

يت اإلاكىك لها الىهل الخمشي غبر الخاقالث غلى الؽش  19غً ألاصمت الىباثُت ًىقُذ 

(GAT)  ش اللجىت اإلاٍلكت باإلاحزاهُت والؽاون اإلاالُت والبرمجت والاجُت يما هى مشقو بخهٍش

ًالخالي  مهخمُاجه اإلاترحمت للؿت الػشبُت 

تم التأشير 
 عليها

14 3 

 

افلت ِلى اجفاكُت  الذساظت واإلاى

بواس للؽشاهت بين الىوالت الىوىُت 

ووالًت  NARSAت الىشكُت للعالم

حهت مشاهؾ اظفي وحماِت 

مشاهؾ مً احل النهىك 

بالعالمت الىشكُت ِلى اإلاعخىي 

 املحلي إلاذًىت مشاهؾ.

المجهة املكمفة 
التعمري ب

وسياسة املديهة 
والتهمية 
 املشتدامة

افلذ اللجىت ِلى  اجفاكُت بواس للؽشاهت و

بين الىوالت الىوىُت للعالمت الىشكُت 

NARSA  ًت مشاهؾ آظفي وحماِت ووال

مشاهؾ مً ؤحل النهىك بالعالمت 

الىشكُت ِلى اإلاعخىي املحلي إلاذًىت 

ش، سافّت  مشاهؾ هما هي مشفلت بالخلٍش

ُاث آلاجُت:  لشثاظت املجلغ الجماعي الخـى

ظخدماس البّذ اإلاخّلم بالعالمت ا*

ْ التي ًخم  الىشكُت في ول ألاوساػ واإلاؽاَس

اث مادًت في اللُام بها وبشمجت بمياهُ

معخىي الحاحُاث التي ًلخميها لمان 

العالمت وجىلل ألاشخاؿ ووظاثل الىلل 

 .في ٌشوف آمىت

جفُّل دوس اللجىت املخخلىت للعير *

ت مً  والجىالن واإلاخىىهت مً مجمِى

ين.  اإلاخذخلين املحىٍس

جإهُل خلبت احخُاص اخخباس العُاكت *

 اإلاخىاحذة بخي ظلش بظىة بباقي مذن اإلاملىت.

دِم الجمُّاث الىاؼىت في مجاٌ *

 العالمت الىشكُت والخيعُم مّها.

جىخُذ اإلاّاًير اإلاّخمذة في بخذار *

الحىاحض واملحذودباث بمخخلف وشق 

اإلاذًىت مْ ببذاُ ؤؼياٌ حذًذة في هزا 

 ؤلاواس

27-20-0202 

14/12/2021 
خ  دحىبر 17 بخاٍس

2021 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ًاإلاػبر  ألـا غلى  غنها لألغماء الخالٍش

ًالت الىوىُت للعالمت الىشنُت مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب اجكانُت بواس للؽشايت بحن الى

NARSA  وولًت مشايؾ آظكي وحماغت مشايؾ مً ؤحل النهىك بالعالمت الىشنُت

ًالخالي غلى اإلاعخىي املخلي إلاذًىت مشايؾ  والاجُت مهخمُاهها 

في طور 
 التأشير
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 0200 فرباير 27يف جلسة فريدة بتاريخ  املهعقدة  0200لعادية لشهر فرباير عنال الدورة اأالواردة ضنو جدول  (32) املستخلص العام املداوالتي للهقط 5م رقالدورة 

 

 الهقطة ر.ت ر.ت.ع
 علٙ مطتْٚ اجمللظ اجلناعٕ علٙ مطتْٚ اللذً الداٜن٘

اللجنة  مالسظ٘
 املتخذ على مستوى اجمللس رقم املقزر تاريخ اجللسة جنةاملتخذ على مستوى الل املختصة

15 2 

اواُل املجلغ الجماعي ِلى 

ش الاخباسي لشثِغ املجلغ في  الخلٍش

ماٌ التي جم اللُام بها في  ؼإن الِا

بواس الفالخُاث املخىلت الُه 

مً  106وبلا إلالخمُاث اإلاادة 

الخىٍُمي اإلاخّلم اللاهىن 

 بالجماِاث.

مباشرة حبكم 
 بيعتهاط

ش الاخباسي في اواس خفُلت  املجلغ اواُلجم  - 27-20-0200 -  ًىم مً الدعُحر 100غلى الخهٍش
  

16 0 

اواُل مجلغ حماِت مشاهؾ ِلى 

 بواس جىفُز الاجفاكُاث اإلابرمت في 

بشهامجي "مذن بذون ـفُذ" و"اإلاباوي 

 بمذًىت مشاهؾ. آلاًلت للعلىه"

مباشرة حبكم 
 طبيعتها

- 27-20-0200 - 
بشهامجي "مذن بذون ـكُذ"  بواسالاجكانُاث اإلابرمت في املجلغ غلى  اواُلجم 

 بمذًىت مشايؾ و"اإلاباوي آلاًلت للعهىه"

ت للخػمحر والاظٍان وظُاظت اإلاذًىت  الػشك نذمخه اإلاذًشة الجهٍى

 

17 3 

اواُل مجلغ حماِت مشاهؾ ِلى 

ولُّت الّشك الفخي مً بيُاث 

اظدؽفاثُت واإلاعخعجالث 

 صحُت بمذًىت مشاهؾ.ال

مباشرة حبكم 
 طبيعتها

- 27-20-0200 - 
ولػُت الػشك الفخي مً بيُاث اظدؽكاثُت املجلغ غلى  اواُلجم 

 واإلاعخعجالث الصخُت بمذًىت مشايؾ

 الػشك نذمه اإلاىذوب الانلُمي للصخت والخماًت الاحخماغُت 

 

18 4 

بُان  اواُل املجلغ الجماعي ِلى

يزاهُت خفش الىدُجت الّامت إلا

حماِت مشاهؾ بشظم العىت 

مْ بشمجت الفاثن  2021اإلاالُت 

 الحلُلي بشظم هفغ العىت.

جلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

بخفىؿ هزه الىلىت، وبّذ جذخل العُذ 

املجلغ الجماعي  تالىاثب الثامً لشثِع

اإلافىك الُه جذبير كىاُ اإلاىاسد اإلاالُت، 

ِت مشاهؾ وخُث ان خفش ميزاهُت حما

لم ًخم بّذ مً  2021بشظم العمت اإلاالُت 

وشف الخاصن الاكلُمي، فلذ اسجإث اللجىت 

جإحُل جذاسط الىلىت الى خين تهُِئه او 

اخالخه مباؼشة ِلى اهٍاس املجلغ الجماعي 

خه  في خالت حاهٍض
 

27-20-0200 

15/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ً،  مشايؾ، باجكام بحنمجلغ حماغت  واقو  جإحُلغلى اغماءه الخالٍش

بُان خفش الىدُجت الػامت  اوالع املجلغ الجماعي غلىالخذاُو في الىهىت اإلاخػلهت ب

مؼ بشمجت الكاثن الخهُهي بشظم  2021إلاحزاهُت حماغت مشايؾ بشظم العىت اإلاالُت 

ت.هكغ العىت  ـ الى دوسة لخهت لػذم الجاهٍض
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19 5 

 

اإلافادكت ِلى الثدت ؤِماء 

ت اإلايلفت ال هُئت الاظدؽاٍس

باإلاعاواة وجيافا الفشؿ وملاسبت 

 – 2021الىُى للمذة الاهخذابُت 

2027. 

مباشرة حبكم 
 طبيعتها

- 27-20-0200 

16/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا غلى  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

النهاثُت لهُئت اإلاعاواة وجٍاقا الكشؿ ومهاسبت الىىع   مهشس الىهىت اإلاخػلهت بالالثدت

غىفشا مً قػالُاث املجخمؼ  56غلى معخىي مجلغ حماغت مشايؾ، واإلاخٍىهت مً 

 50شخفُت غمىمُت، جمثل قيهم اليعاء ايثر مً  21حمػُت و  35اإلاذوي املخلي منها 

ًالخالي:  باإلااثت وهي 
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21 6 

 

ن لشثِعت املجلغ الجم اعي الخفٍى

ت  إلاشاهؾ في اجخار الاحشاءاث اإلاعىٍش

اإلابذثُت إلبشام اجفاكُاث الؽشاهت مْ 

اإلااظعاث واإلاىٍماث غير الحىىمُت 

والجمُّاث راث الىابْ الاحخماعي 

والاوعاوي وحمُْ اؼياٌ الخّاون في 

اهخٍاس ِشك الاجفاكُاث ِلى املجلغ 

 الجماعي للبث فيها.

مباشرة حبكم 
 طبيعتها

- 27-20-0200 

17/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا غلى  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ن لشثِعت املجلغ الجماعي إلاشايؾ في اجخار الاحشاءاث  مهشس الىهىت اإلاخػلهت بالخكٍى

ت اإلابذثُت إلبشام اجكانُاث الؽشايت مؼ اإلااظعاث واإلاىظماث ؾحر الخٍىمُ ت اإلاعىٍش

والجمػُاث راث الىابؼ الاحخماعي والاوعاوي وحمُؼ اؼٍاُ الخػاون في اهخظاس غشك 

 الاجكانُاث غلى املجلغ الجماعي للبث قيها.
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21 7 
اواُل املجلغ الجماعي إلاشاهؾ 

 ِلى مخىي الخىلالث الحمشي.

مباشرة حبكم 
 طبيعتها

- 27-20-0200 - 
 غلى اغخباس اهه جم الخىشم  تلىهىاملجلغ غلى جكاـُل املخىي مىلىع ا اوالعجم 

 مداوسه ازىاء جهذًم الخفُلتلبػن 
 

22 8 

ل  اإلافادكت ِلى اجفاكُت جمٍى

اهجاص مّاًير الخفُّل الّملُاحي 

الظخّماٌ اإلامشاث بؽاسعي الحعً 

الثاوي وهماظت مً خالٌ خىىه 

ت لؽبىت الىلل الّمىمي  كٍى

 بىاظىت الحافالث بمشاهؾ.

اجتماع مشرتك 
بني جلهة 

املرافق 
العمومية 
 واخلدمات

وجلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلتها ِلى الاجفاكُت  ؤبذث اللجىت مى

ش،  مىلُى الىلىت هما هي مشفلت بالخلٍش

ُاث  سافّت لشثاظت املجلغ الجماعي الخـى

 آلاجُت:

لشوسة مشاِاة واظخجابت هىاػ الخدمالث *

الجذًذ، الخاؿ بالخذبير اإلافىك للىلل 

الحمشي، لخىلّاث و اهخٍاساث العاهىت 

 مً خالٌ ما ًلي:

جىفير خافالث مً الجُل الجذًذ اإلاخىفشة **

ِلى مميزاث خذًثت مىابلت للمّاًير 

الخلىُت ومّاًير الجىدة اإلاّمىٌ بها 

في"، الخزاهش ؤلالىتروهُت،  )الاهترهِذ "ٍو

اكبت ...   واميراث اإلاش

ؿ ججهيز الحافالث لدعهُل ولىج الاشخا**

روي الاخخُاحاث اليها وهزا ولْ حعّيرة في 

 مخىاٌو اللذسة الؽشاثُت للمىاوً.

جلذًم ملخمغ لشثاظت املجلغ الجماِت *

بالخذخل لذي وصاسة الذاخلُت لذِم بهجاص 

ت  خاؿ  PDUمخىي الخىلالث الحمٍش

بمذًىت مشاهؾ بهذف خل ؤلاؼياالث التي 

 ٌّاوي منها كىاُ العير والجىالن باإلاذًىت.
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20/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ل اهجاص مػاًحر الخكػُل الػملُاحي لظخػماُ  مهشس الىهىت اإلاخػلهت باجكانُت جمٍى

ت لؽبٌت الىهل الػ مىمي اإلامشاث بؽاسعي الخعً الثاوي ويماظت مً خالُ خىىه نٍى

ًالخالي:  بىاظىت الخاقالث بمشايؾ والاجُت مىادها 

 

تم التأشير 
 عليها

23 9 

الذساظت واإلافادكت ِلى اجفاكُت 

جخّلم بةخذار وججهيز مشهض 

لخّلُم وجىُّم الىالب واللىي 

 المالت بمذًىت مشاهؾ.

اجتماع مشرتك 
بني جلهة 
التعمري 

وسياسة املديهة 
والتهمية 
 املشتدامة
نية وجلهة امليزا

والشؤوى املالية 
 والربجمة

افلتها ِلى اجفاكُت جخّلم  ؤبذث اللجىت مى

بةخذار وججهيز مشهض لخّلُم وجىُّم 

 الىالب واللىي المالت بمذًىت مشاهؾ
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2022 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ىهىت اإلاخػلهت باجكانُت بواس للؽشايت إلخذار مشيض لخػهُم وجلهُذ الٌالب مهشس ال

ت الػامت للجماغاث الترابُت،  والهىي المالت غلى معخىي مذًىت مشايؾ بحن اإلاذًٍش

اظكي، حماغت مؽىس الهفبت وؼبٌت حمػُاث خماًت الخُىاهاث  –حهت مشايؾ 

ًالخالي:  الالُكت والاجُت مىادها 

 

تم التأشير 
 هاعلي



24 
 

24 22 

 

اإلافادكت ِلى كبٌى هبت مىلٌى 

ممىىخت مً وشف حهت مشاهؾ 

اظفي لفاثذة مجلغ حماِت 

مشاهؾ وهي ِباسة ًِ ظُاسة 

اظّاف مجهضة مً هُى "بىحى 

فىسغىهِذ" ظخخفق لىلل 

اإلاشض ى والجشحى باإلاىخب الفخي 

 الجماعي بمشاهؾ.
 

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

افلتها ِلى كبىٌ هبت ؤب ذث اللجىت مى

مىلىٌ ممىىخت مً وشف حهت مشاهؾ 

اظفي لفاثذة مجلغ حماِت مشاهؾ وهي 

ِباسة ًِ ظُاسة اظّاف مجهضة مً هُى 

"بىحى فىسغىهِذ" ظخخفق لىلل 

اإلاشض ى والجشحى باإلاىخب الفخي الجماعي 

 بمشاهؾ
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2022 

ىاث بةحماُاغت مشايؾ ـادم مجلغ حم ً ألـا غلى  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

نبُى هبت مىهُى ممىىخت مً وشف حهت مشايؾ اظكي لكاثذة مجلغ حماغت مشايؾ 

وهي غباسة غً ظُاسة اظػاف مجهضة مً هىع "بىحى قىسؾىهِذ" ظخخفق لىهل 

 اإلاشض ى والجشحى باإلاٌخب الفخي الجماعي بمشايؾ.

 

تم التأشير 
 عليها

25 22 

الذساظت واإلافادكت ِلى ملحم 

الجفاكُت ؼشاهت  1الافي سكم 

وحّاون بين مجلغ حماِت 

مشاهؾ حامّت اللاض ي ُِاك 

 بمشاهؾ.

اجتماع مشرتك 
جلهة بني 

الشؤوى 
الثقافية 

والرياضية 
والتهمية 

االجتماعية 
واشراك 

 اجملتمع املدني
وجلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلذ اللجىت  1ِلى اإلالحم ؤلالافي سكم  و

الجفاكُت الؽشاهت والخّاون بين مجلغ 

حماِت مشاهؾ وحامّت اللاض ي ُِاك 

ش ِلى ؤظاط  بمشاهؾ هما هى مشفم بالخلٍش

خباس اإلالترخاث  بمياهُت الاخز بّين الِا

 ؤلالافُت للجىت فُما ًخّلم بما ًلي:

اهجاص مخىي جىىًٍ إلاىٌفي ومعدؽاسي *

 الجماِت.

ً الجماُِين في ادماج بّن * اإلاعدؽاٍس

لجىت الخدبْ والخلُُم اإلاُّىين مً وشف 

 سثِعت املجلغ الجماعي.
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ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

اون بحن مجلغ حماغت لجكانُت ؼشايت وحػ 1مهشس الىهىت اإلاخػلهت بملخو الافي سنم 

ًالخالي:  مشايؾ حامػت الهاض ي غُاك بمشايؾ والاجُت مىاده 

 

تم التأشير 
 عليها

26 20 

ل اِخماداث بّن ففٌى  جدٍى

ميزاهُت حماِت مشاهؾ بشظم 

 .2022العىت اإلاالُت 

اسجإث اللجىت الغاء جذاسط الىلىت في 

ِالكتها بمىدت املخففت لجامّت اللاض ي 

بها في خالت الحاحت الى ُِاك مْ الاخخفاً 

خماداث ؤخشي ِىذ  احشاء جدىٍل اِل

الاكخماء. ألهه جبين ان جدىٍل اِخماداث 

الدعُير داخل هفغ البرهامج جىىن بلشاس 

لشثاظت املجلغ الجماعي دون مذاولت 

املجلغ وبلا إلالخمُاث مشظىم سكم 

 2016ًىهُى  29الفادس في  2.16.310

ٍل اللاض ي بخدذًذ ؼشوه وهُفُاث جدى 

خماداث اإلافخىخت في ميزاهُت الجماِت  .الِا
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2022 

 

 

ً، مجلغ حماغت  واقو الخذاُو في  بلغاءغلى مشايؾ، باجكام بحن اغماءه الخالٍش

ل اغخماداث بػن قفُى محزاهُت حماغت مشايؾ بشظم العىت  الىهىت اإلاخػلهت بخدٍى

 ث الىاسدة في خُثُاث اإلاهشس.لالغخباسا 2022اإلاالُت 

 

 ملغاة



25 
 

27 23 

اإلافادكت ِلى اخخالٌ اإلالً 

الغابىي مً وشف الىوالت 

ْ اإلااء والىهشباء  اإلاعخللت لخىَص

 ْ بمشاهؾ مً ؤحل بهجاص مؽاَس

جمش ِبر وادي جاوعُفذ بمداراة 

م الىوىُت سكم  في اللىْ  7الىٍش

ألاسلُت الخابّت للمجاٌ الغابىي 

اجي لخاوعُفذ وووالت الحىك اإلا

خّلم الامش ب:  ٍو

  مؽشُو ولْ كىىاث اإلااء

الفالح للؽشب مً احل 

ذ مذًىت مشاهؾ.  جإمين جضٍو

  مؽشُو جثبُذ ؤِمذة

ههشباثُت مً احل جإمين 

ذ مذًىت مشاهؾ  جضٍو

 بالىهشباء.

  ل اإلاُاه مؽشُو جدٍى

                                           الّادمت اإلاّالجت.
من طرف السيد الوالي عامل "نقطة مضافة 

 عمالة مراكش"

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

افلتها ِلى ولب اخخالٌ  ؤبذث اللجىت مى

 اإلاعخللت الىوالت وشف مً الغابىي  اإلالً

ْ  ؤحل مً بمشاهؾ والىهشباء اإلااء لخىَص

ْ بهجاص  جاوعُفذ وادي ِبر جمش مؽاَس

م بمداراة  اللىْ في 7 سكم الىوىُت الىٍش

 وووالت الغابىي  للمجاٌ الخابّت ألاسلُت

 لخاوعُفذ الاجُت: اإلااجي الحىك
 

مؽشُو ولْ كىىاث اإلااء الفالح للؽشب *

ذ مذًىت مشاهؾ.  مً احل جإمين جضٍو

مؽشُو جثبُذ ؤِمذة ههشباثُت مً احل *

ذ مذًىت مشاهؾ بالىهشباء.  جإمين جضٍو

 لجت.مؽشُو جدىٍل اإلاُاه الّادمت اإلاّا*
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2022 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ًالت وشف مً الؿابىي  اإلالَ ولب اخخالُ ؼ اإلاعخهلت الى  بمشايؾ والٌهشباء اإلااء لخىَص

ؼ بهجاص ؤحل مً و بمداراة جاوعُكذ وادي غبر جمش مؽاَس  في 7 سنم ىوىُتال الىٍش

ًالت الؿابىي  للمجاُ الخابػت ألاسلُت الهىؼ خػلو الامش  اإلااجي الخىك وو لخاوعُكذ، ٍو

 ب:

  ذ مذًىت مؽشوع ولؼ نىىاث اإلااء الفالر للؽشب مً احل جإمحن جضٍو

 مشايؾ.

  ذ مذًىت مشايؾ مؽشوع جثبُذ ؤغمذة يهشباثُت مً احل جإمحن جضٍو

 بالٌهشباء.

 ل اإلاُاه الػ  ادمت اإلاػالجت.مؽشوع جدٍى

 

 

28 24 

 

جشجِب اللىّت ألاسلُت راث 

 83/11215الشظم الّلاسي 

 35اس  04هىخاس  9البالغت معاختها 

ظىدُاس املحخمىت لجضء مً ؼاُس 

 دمحم الخامغ وؼاُس الجِؾ اإلاليي.

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

افلتها ِلى جشجِب اللىْ  ؤبذث اللجىت مى

سلُت اإلاممىت في البىاكت الخلىُت ألا 

اإلاشفلت لمً ألامالن الّامت الجماُِت، 

مىلُى  31الى  14والخاـت بالىلي مً 

حذٌو اِماٌ الذوسة الّادًت لؽهش فبراًش 

ملجلغ حماِت مشاهؾ، سافّت  2022

ُاث  لشثاظت املجلغ الجماعي الخـى

 الخالُت:
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ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

 83/11215لهىػت ألاسلُت راث الشظم الػهاسي مهشس الىهىت اإلاخػلهت بترجِب ا

لجضء مً ؼاُس دمحم الخامغ ظىدُاس املخخمىت  35اس  04هٌخاس  9البالؿت معاختها 

 ، لمً ألامالى الػامت الجماغُت.وؼاُس الجِؾ اإلاليي

 

 



26 
 

29 25 

جشجِب حضء مً ؼاُس ؤلاخاء اإلايهئ 

ِلى حضء مً كىّخين ؤسلِخين 

ً حماُِخين جيخمُان الى اإلال

الخاؿ الجماعي مىلُى 

ين  و   M/14230الشظمين الّلاٍس

15206/M. 

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

ُذ * ذ مً الجهىد في البدث ًِ ـس بزٌ مٍض

اخخُاوي حعخفُذ مىه الجماِت ِلاسي 

 معخلبال.

ت بمذن ؤخشي * ُت ِلاٍس البدث ًِ ؤِو

لخخفُفها همشاهض اـىُاف إلاىٌفي 

م معىشة  حماِت مشاهؾ بما ًِ وٍش

 الاكخىاء ؤو اإلاّاولت.

ت ولُّت ِذد مً الخجهيزاث * حعٍى

م  والّلاساث الخابّت للخجضثاث ًِ وٍش

معىشة الالحاق لمً ألامالن الّامت 

 ت.الجماُِ

ت * الخعجُل بدعىٍت الىلُّت الّلاٍس

ت بالٌ"  لللىّت ألاسلُت اإلاعماة "ِـش

يي بتراب ملاوّت اإلاىاسة.  اإلاخىاحذة بخي بًٍض
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ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

اإلايهئ غلى حضء مً نىػخحن  ء مً ؼاُس ؤلاخاءحضمهشس الىهىت اإلاخػلهت بترجِب 

ؤسلِخحن حماغُخحن مخىاحذجحن بالخي الفىاعي، جيخمُان الى اإلالَ الخاؿ الجماعي 

حن  ظىدُاس و  68اس  59، معاختهما M/15206و   M/14230مىلىع الشظمحن الػهاٍس

 ظىدُاس غلى الخىالي، لمً ألامالى الػامت الجماغُت. 39اس  30

 
 

تم التأشير 
 عليها

31 26 

ِب اللىّت ألاسلُت مىلُى جشج

 04/215446الشظم الّلاسي ِذد 

شة ملاوّت  م الفٍى الياثىت بىٍش

اإلاىاسة حماِت مشاهؾ امام الخي 

هفماء  ملخففتاالفىاعي اصلي و 

الُت لللشب  اخمش ومالِب ٍس

 الجماُِت.لمً ألامالن الّامت 

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة
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ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد مهشس الىهىت اإلاخػلهت بترجِب 

شة مهاوػت ظىدُاس،  63اس  51هٌخاس  2، معاختها 04/215446 و الفٍى الٍاثىت بىٍش

هفماء اخمش ومالِب ملخففت او  ،ت مشايؾ امام الخي الفىاعي اصلياإلاىاسة حماغ

الُت لللشب  الجماغُت.لمً ألامالى الػامت  ،ٍس

 

31 27 

جشجِب اللىّت ألاسلُت مىلُى 

 04/299667الشظم الّلاسي ِذد 

ياص فماء  الياثىت بمىىلت بِى

م هماظت  اإلاىاوً املحامُذ وٍش

ملاوّت اإلاىاسة واملحخمىت إلالّب 

للذم والىشة اإلاعخىُلت هشة ا

 لمً ألامالن الّامت الجماُِت.

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة
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ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

سلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد ترجِب الهىػت ألا مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

الٍاثىت بمىىهت بىغٍاص قماء ظىدُاس،  26اس  56هٌخاس  1، معاختها 04/299667

و يماظت مهاوػت اإلاىاسة إلالّب هشة اللذم والىشة واملخخمىت ، اإلاىاوً املخامُذ وٍش

 لمً ألامالى الػامت الجماغُت. ،اإلاعخىُلت

 

32 28 

جشجِب اللىّت ألاسلُت مىلُى 

 04/299661م الّلاسي ِذدالشظ

لياثىت بجىاس فماء اإلاىاوً ا

م هماظت ملاوّت  املحامُذ وٍش

لعىق العمً  اإلاىاسة واملحخمىت

بالجملت لمً ألامالن الّامت 

 الجماُِت.

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

27-20-0200 

29/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث بةحماُمشايؾ ـادم مجلغ حماغت  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ترجِب الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

لٍاثىت بجىاس قماء اإلاىاوً ظىدُاس، ا 67اس  89هٌخاس  2، معاختها 04/299661غذد

و يماظت مهاوػت  لمً  ،لعىق العمً بالجملت اإلاىاسة، واملخخمىتاملخامُذ وٍش

 الجماغُت.ألامالى الػامت 

تم التأشير 
 عليها



27 
 

33 29 

جشجِب اللىّت ألاسلُت مىلُى 

 04/299666الشظم الّلاسي ِذد 

ياص فماء اإلاىاوً  الياثىت بمىىلت بِى

م هماظت ملاوّت  املحامُذ وٍش

للمّهذ اإلاىظُلي  اإلاىاسة واملحخمىت

واإلاىخبت الىظاثىُت الجماُِت 

 الجماُِت.لمً ألامالن الّامت 

كمفة المجهة امل
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

 

 

 

افلتها ِلى جشجِب اللىْ  ؤبذث اللجىت مى

ألاسلُت اإلاممىت في البىاكت الخلىُت 

اإلاشفلت لمً ألامالن الّامت الجماُِت، 

مىلُى  31الى  14الىلي مً والخاـت ب

حذٌو اِماٌ الذوسة الّادًت لؽهش فبراًش 

ملجلغ حماِت مشاهؾ، سافّت  2022

ُاث  لشثاظت املجلغ الجماعي الخـى

 الخالُت:

ُذ * ذ مً الجهىد في البدث ًِ ـس بزٌ مٍض

ِلاسي اخخُاوي حعخفُذ مىه الجماِت 

 معخلبال.

ت بمذن ؤخشي * ُت ِلاٍس البدث ًِ ؤِو

شاهض اـىُاف إلاىٌفي لخخفُفها هم

م معىشة  حماِت مشاهؾ بما ًِ وٍش

 الاكخىاء ؤو اإلاّاولت.

ت ولُّت ِذد مً الخجهيزاث * حعٍى

م  والّلاساث الخابّت للخجضثاث ًِ وٍش

معىشة الالحاق لمً ألامالن الّامت 

 الجماُِت.

ت * الخعجُل بدعىٍت الىلُّت الّلاٍس

ت بالٌ"  لللىّت ألاسلُت اإلاعماة "ِـش

يي بتراب ملاوّت اإلاىاسة. اإلاخىاحذة  بخي بًٍض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-20-0200 

30/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ترجِب الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

الٍاثىت بمىىهت بىغٍاص قماء اإلاىاوً اس، ظىدُ 66اس  73، معاختها 04/299666

و يماظت مهاوػت اإلاىاسة للمّهذ اإلاىظُلي واإلاىخبت واملخخمىت  ،املخامُذ وٍش

 .الجماغُتلمً ألامالى الػامت  ،الىظاثىُت الجماُِت

 

34 02 

جشجِب اللىّت ألاسلُت مىلُى 

 04/299662الشظم الّلاسي ِذد 

ياص فماء اإلاىاوً  الياثىت بمىىلت بِى

م هماظت ملاوّت اإلاىاسة  وٍش

داس الجمُّاث واملحخمً ٌ

باملحامُذ لمً ألامالن الّامت 

 الجماُِت.

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

27-20-0200 

31/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ترجِب الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

بمىىهت بىغٍاص قماء اإلاىاوً  ظىدُاس، الٍاثىت 32اس  16، معاختها 04/299662

و يماظت مهاوػت اإلاىاسة لمً ألامالى  ،لذاس الجمُّاث باملحامُذ تواملخخمى ،وٍش

 الجماغُت.الػامت 

 

35 02 

ت مىلُى جشجِب اللىّت ألاسلُ

 04/299664الشظم الّلاسي ِذد 

ياص فماء اإلاىاوً  الياثىت بمىىلت بِى

م هماظت ملاوّت  املحامُذ وٍش

للىادي اليعىي  اإلاىاسة واملحخمىت

 .لمً ألامالن الّامت الجماُِت

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

27-20-0200 

32/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ترجِب الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

الٍاثىت بمىىهت بىغٍاص قماء اإلاىاوً ظىدُاس،  4اس  9، معاختها 04/299664

و يماظت مهاوػت اإلاىاسة واملخخمىت  لمً ألامالى  ،ي اليعىي للىاداملخامُذ وٍش

 .الػامت الجماغُت

تم التأشير 
 عليها

36 00 

جشجِب اللىّت ألاسلُت مىلُى 

 04/299665الشظم الّلاسي ِذد 

ياص فماء  الياثىت بمىىلت بِى

م هماظت  اإلاىاوً املحامُذ وٍش

ملاوّت اإلاىاسة واملحخمىت إلاعشح 

الهىاء الىلم لمً ألامالن 

 الجماُِت.الّامت 

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

27-20-0200 

33/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد  ترجِبمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

هت بىغٍاص قماء اإلاىاوً الٍاثىت بمىىظىدُاس،  88اس  22، معاختها 04/299665

و يماظت مهاوػت اإلاىاسة واملخخمىت  لمً ألامالى  ،إلاعشح الهىاء الىلماملخامُذ وٍش

 الجماغُت.الػامت 
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37 03 

للىّت ألاسلُت مىلُى اجشجِب 

 04/299659الشظم الّلاسي ِذد

ياص فماء  الياثىت بمىىلت بِى

م هماظت  اإلاىاوً املحامُذ وٍش

مىت للاِت ملاوّت اإلاىاسة واملحخ

مخّذدة الاخخفاـاث لمً 

 الجماُِت.ألامالن الّامت 

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

 

 

 

 

 

 

 

افلتها ِلى جشجِب اللىْ  ؤبذث اللجىت مى

ألاسلُت اإلاممىت في البىاكت الخلىُت 

اإلاشفلت لمً ألامالن الّامت الجماُِت، 

مىلُى  31الى  14والخاـت بالىلي مً 

حذٌو اِماٌ الذوسة الّادًت لؽهش فبراًش 

سافّت ملجلغ حماِت مشاهؾ،  2022

ُاث  لشثاظت املجلغ الجماعي الخـى

 الخالُت:

ُذ * ذ مً الجهىد في البدث ًِ ـس بزٌ مٍض

ِلاسي اخخُاوي حعخفُذ مىه الجماِت 

 معخلبال.

ت بمذن ؤخشي * ُت ِلاٍس البدث ًِ ؤِو

لخخفُفها همشاهض اـىُاف إلاىٌفي 

م معىشة  حماِت مشاهؾ بما ًِ وٍش

 الاكخىاء ؤو اإلاّاولت.

ت ولُّت ِذد* مً الخجهيزاث  حعٍى

م  والّلاساث الخابّت للخجضثاث ًِ وٍش

معىشة الالحاق لمً ألامالن الّامت 

 الجماُِت.

ت * الخعجُل بدعىٍت الىلُّت الّلاٍس

ت بالٌ"  لللىّت ألاسلُت اإلاعماة "ِـش

يي بتراب ملاوّت اإلاىاسة.  اإلاخىاحذة بخي بًٍض

 

 

 

 

 

27-20-0200 

34/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي لهىا ترجِبمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

الٍاثىت بمىىهت بىغٍاص قماء اإلاىاوً ظىدُاس،  77اس  38، معاختها 04/299659غذد

و يماظت مهاوػت اإلاىاسة  ،للاِت مخّذدة الاخخفاـاثواملخخمىت  ،املخامُذ وٍش

 الجماغُت.لمً ألامالى الػامت 

 

38 04 

جشجِب اللىّت ألاسلُت مىلُى 

 04/299658د الشظم الّلاسي ِذ

ياص فماء اإلاىاوً  الياثىت بمىىلت بِى

م هماظت ملاوّت  املحامُذ وٍش

واملحخمىت للاِت الجمباص اإلاىاسة 

 الجماُِت.الّامت  لمً ألامالن

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

27-20-0200 

35/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث حماُبةـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد  ترجِبمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

الٍاثىت بمىىهت بىغٍاص قماء اإلاىاوً ظىدُاس،  71اس  19، معاختها 04/299658

و يماظت مهاوػت اإلاىاسة  ، لمً ألامالىالجمباصللاِت واملخخمىت  ،املخامُذ وٍش

 الجماغُت.الػامت 

 

39 05 

جشجِب اللىّت ألاسلُت مىلُى 

 04/299663الّلاسي ِذد الشظم 

ياص فماء اإلاىاوً  الياثىت بمىىلت بِى

م هماظت ملاوّت  املحامُذ وٍش

اإلاىاسة واملحخمىت للمعبذ 

ياص   لمً ألامالنالجماعي بِى

 الجماُِت.الّامت 

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 لربجمةوا

27-20-0200 

36/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد  ترجِبمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

ىاوً الٍاثىت بمىىهت بىغٍاص قماء اإلاظىدُاس،  82اس  43، معاختها 04/299663

و يماظت مهاوػت اإلاىاسة ياصواملخخمىت  ،املخامُذ وٍش لمً  ،للمعبذ الجماعي بِى

 الجماغُت.الػامت  ألامالى

تم التأشير 
 عليها

41 06 

 

جشجِب اللىّت ألاسلُت مىلُى 

 04/299660الّلاسي ِذد الشظم 

ياص فماء اإلاىاوً  الياثىت بمىىلت بِى

م هماظت ملاوّت  املحامُذ وٍش

ىين لذاس اإلاع اإلاىاسة واملحخمىت

 الجماُِت.الّامت  لمً ألامالن

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

27-20-0200 

37/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

لػهاسي غذد الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم ا ترجِبمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

الٍاثىت بمىىهت بىغٍاص قماء اإلاىاوً ظىدُاس،  10اس  18، معاختها 04/299660

و يماظت مهاوػت اإلاىاسة واملخخمىت  الػامت  لمً ألامالى ،لذاس اإلاعىيناملخامُذ وٍش

 الجماغُت.
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41 07 

جشجِب اللىّت ألاسلُت مىلُى 

 M/12809الّلاسي ِذد الشظم 

ىىلت الياثىت امام دواس ؼّىف بم

ت ملاوّت اإلاىاسة  الّضوٍص

الُت واملحخمىت  لللاِت الٍش

ت لمً  ألامالن اإلاغىاة الّضوٍص

 .الجماُِت الّامت

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

 

 

 

 

 

 

 

افلتها ِلى جشجِب اللىْ  ؤبذث اللجىت مى

لُت اإلاممىت في البىاكت الخلىُت ألاس 

اإلاشفلت لمً ألامالن الّامت الجماُِت، 

مىلُى  31الى  14والخاـت بالىلي مً 

حذٌو اِماٌ الذوسة الّادًت لؽهش فبراًش 

ملجلغ حماِت مشاهؾ، سافّت  2022

ُاث  لشثاظت املجلغ الجماعي الخـى

 الخالُت:

ُذ * ذ مً الجهىد في البدث ًِ ـس بزٌ مٍض

ُاوي حعخفُذ مىه الجماِت ِلاسي اخخ

 معخلبال.

ت بمذن ؤخشي * ُت ِلاٍس البدث ًِ ؤِو

لخخفُفها همشاهض اـىُاف إلاىٌفي 

م معىشة  حماِت مشاهؾ بما ًِ وٍش

 الاكخىاء ؤو اإلاّاولت.

ت ولُّت ِذد مً الخجهيزاث * حعٍى

م  والّلاساث الخابّت للخجضثاث ًِ وٍش

معىشة الالحاق لمً ألامالن الّامت 

 الجماُِت.

ت * الخعجُل بدعىٍت الىلُّت الّلاٍس

ت بالٌ"  لللىّت ألاسلُت اإلاعماة "ِـش

يي بتراب ملاوّت اإلاىاسة.  اإلاخىاحذة بخي بًٍض

 

27-20-0200 

38/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ًاإلاػبر غنها لألغماء ا ألـا  غلى لخالٍش

الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد  ترجِبمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

M/12809 ت مهاوػت هٌخاس،  2، معاختها الٍاثىت امام دواس ؼػىف بمىىهت الػضوٍص

تواملخخمىت  ،اإلاىاسة الُت اإلاغىاة الّضوٍص  ألامالى الػامتلمً  ،لللاِت الٍش

 .الجماغُت

 

42 08 

سلُت مىلُى جشجِب اللىّت ألا 

 43/72524الشظم الّلاسي ِذد 

بضهلت الّذالت ملاوّت الياثىت 

للمّهذ  املحخمىت مشاهؾ اإلاذًىت

الّامت  اإلاىظُلي لمً ألامالن

 الجماُِت.

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

27-20-0200 

39/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد  ترجِبمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

بضههت الػذالت مهاوػت مشايؾ الٍاثىت ظىدُاس،  39اس  60، معاختها 43/72524

 الجماغُت.الػامت  ، لمً ألامالىللمّهذ اإلاىظُلياملخخمىت  اإلاذًىت

 

43 09 

جشجِب اللىّت ألاسلُت اإلاعماة 

ت مىالي ِلي داس  ـش مىلُى  1ِو

الياثىت  43/40956الشظم الّلاسي 

 مشاهؾ بجىاس مسجذ الىخبُت

لمً ألامالن اإلاخىىن مً خذًلت 

 .الّامت الجماُِت

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

27-20-0200 

40/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ت مىلي غلي  ترجِبمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب  1الهىػت ألاسلُت اإلاعماة داس وغـش

الٍاثىت  ظىدُاس، 75اس  11هٌخاس  1، معاختها 43/40956مىلىع الشظم الػهاسي 

 .لمً ألامالى الػامت الجماغُت، تخذًلاإلاخٍىن مً  ،مشايؾ بجىاس مسجذ الٌخبُت

 

44 32 

جشجِب اللىّت ألاسلُت مىلُى 

 43/72520الشظم الّلاسي ِذد 

"اإلالً اإلاعمى محجض بلذي" 

بّمالت مشاهؾ معاخخه الياثىت 

ظىدُاس اإلاخىىن مً اسك  57اس  69

 بها بىاًاث ِباسة ًِ مخاحش ومشآب

 الجماُِت.الّامت  لمً ألامالن

المجهة املكمفة 
مليزانية با

والشؤوى املالية 
 والربجمة

27-20-0200 

41/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد  ترجِبمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

ظىدُاس، الٍاثىت بالخي  57اس  69تها "اإلالَ اإلاعمى مذجض بلذي"، معاخ 43/72520

مً اسك بها بىاًاث ِباسة ًِ مخاحش الجذًذ مهاوػت ظُذي ًىظل بً غلي، اإلاخٍىن 

 الجماغُت.الػامت  لمً ألامالى ،ومشآب
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45 32 

جشجِب اللىّت ألاسلُت مىلُى 

 43/72521الشظم الّلاسي ِذد 

"اإلالً اإلاعمى خذًلت ومالِب 

الُت"  مشاهؾ بّمالت الياثىت ٍس

 62اس  74هىخاس  11معاخخه 

ظىدُاس اإلاخىىن مً خذًلت 

الُت  لمً ألامالن ومالِب ٍس

 الجماُِت.الّامت 

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 والربجمة

27-20-0200 

42/02/2022 
خ  فبراًش 07 بخاٍس

2022 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ًاإلاػبر غنها لألغماء الخا ألـا  غلى لٍش

الهىػت ألاسلُت مىلىع الشظم الػهاسي غذد  ترجِبمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

الُت"  43/72521 بؽاسع الٍىلل امام الٍاثىت "اإلالَ اإلاعمى خذًهت ومالغب ٍس

ظىدُاس  62اس  74هٌخاس  11اإلاشيب ؤلاداسي مهاوػت ظُذي ًىظل بً غلي، معاخخه 

الُت بجاهب ااإلاخٍىن مً  خيخذًلت ومالِب ٍس الػامت  لمً ألامالى ،لعىس الخاٍس

 الجماغُت.

 

46 30 

الغاء ملشس مجلغ حماِت مشاهؾ 

خ  172/05/2017سكم  بخاٍس

اإلاخخز خالٌ الذوسة  17/05/2017

واإلاخّلم  2017الّادًت لؽهش ماي 

باإلافادكت ِلى اخذار مشفم 

ِمىمي حماعي ًخّلم بعىق 

حماعي اإلاعمى "العىق اإلاشهضي 

الاسلُت  حليز" فىق اللىّت

/م 5883اإلاىخمُت للفً الّلاسي 

ظىدُاس  70آس  28بمعاخت كذسها 

ورلً في الىابم العفلي مً 

مؽشُو بىاء ِماسة مً وابلين 

جدذ اسلُين ووابم ظفلي 

وخمغ وىابم ًخىاحذ في ملخلى 

ت ؼاُس مىالي سؼُذ وصهلت  صاٍو

 الامام مالً.

المجهة املكمفة 
بامليزانية 

والشؤوى املالية 
 جمةوالرب

افلتها اإلابذثُت ِلى الغاء  ؤبذث اللجىت مى

اإلالشس مىلُى الىلىت سافّت لشثاظت 

ُاث آلاجُت:  املجلغ الجماعي الخـى

جىلُذ الفىسة مً خالٌ ِشك *

الخفىس الجذًذ خالٌ حلعت املجلغ 

 الجماعي.

ت مىاظبت ومشلُت * بًجاد خلىٌ حزٍس

ن.  للخجاس اإلاّىُين بمعىشة الخٍّى

خىٌ ولُّت جلذًم الخىلُداث *

الّلاس اإلاعمى " الخّاون الىوني" 

ومؽشُو العىق اإلاشهضي الجذًذ اإلاضمْ 

بكامخه ِلُه خالٌ الجلعت الّامت بغُت 

ت.  جىلُذ الشٍئ

ين * الاظخّاهت بمهىذظين مّماٍس

مخخففين في اخخُاس اإلاؽشُو اإلاالثم 

 لللىّت ألاسلُت مىلُى الىلىت.

 

27-20-0200 

19/02/2022 
خ  ًشفبرا 07 بخاٍس

2022 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

خ  172/05/2017مهشس الىهىت اإلاخػلهت بةلؿاء مهشس مجلغ حماغت مشايؾ سنم  بخاٍس

واإلاخػلو باإلافادنت غلى  2017اإلاخخز خالُ الذوسة الػادًت لؽهش ماي  17/05/2017

عىم حماعي اإلاعمى "العىم اإلاشيضي حلحز" قىم اخذار مشقو غمىمي حماعي ًخػلو ب

ظىدُاس  70آس  28/م بمعاخت نذسها 5883الهىػت الاسلُت اإلاىخمُت للفَ الػهاسي 

ورلَ في الىابو العكلي مً مؽشوع بىاء غماسة مً وابهحن جدذ اسلُحن ووابو ظكلي 

ت ؼاسع مىلي سؼُذ وصههت الامام مالَ.  وخمغ وىابو ًخىاحذ في ملخهى صاٍو
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 0200 ابريل 28يف جلسة فريدة بتاريخ  املهعقدة االستجهائيةعنال الدورة أالواردة ضنو جدول  (22)ة الوحيدة املستخلص العام املداوالتي للهقط 6رقم الدورة 

 

 الهقطة ر.ت ر.ت.ع
 علٙ مطتْٚ اجمللظ اجلناعٕ علٙ مطتْٚ اللذً الداٜن٘

اللجنة  مالسظ٘
 املتخذ على مستوى اجمللس رقم املقزر تاريخ اجللسة مستوى اللجنةاملتخذ على  املختصة

47 2 

الذساظت واإلافادكت ِلى مؽشُو 

جفمُم التهُئت وإهلار اإلاذًىت 

"ملاوّت  اللذًمت إلاشاهؾ

 .مشاهؾ اإلاذًىت"

 

التعمري جلهة 
وسياسة املديهة 

والتهمية 
 املشتدامة

اللجىت الى جلذًم مالخٍاث خلفذ 

م ِشلها ظابلا مْ جبني وملترخاث هما ج

مثُالتها اإلالذمت مً وشف اإلافالح الخلىُت 

الجماُِت وملشس مجلغ ملاوّت مشاهؾ 

اإلاذًىت اإلاىّلذ في دوسة اظخثىاثُت في اواس 

معىشة ابذاء الشؤي ِلى اظاط ان جشفم 

الّمىم في اواس معىشة البدث  بمالخٍاث

خ   14/04/2022الّلني التي ظخيخهي بخاٍس

ش، سافّت لشثاظت هما هي مشفل ت بهزا الخلٍش

ُاث آلاجُت:  املجلغ الجماعي الخـى

 في ولْ وزُلت جفمُم  التًرث

التهُئت مً خالٌ اِخماد الخىىُم 

الدؽاوسي مْ وافت ألاوشاف 

اإلاخذخلت هملاسبت مىهجُت في بِذاد 

 الىزُلت اإلازهىسة.

  لشوسة مشاِاة جفمُم التهُئت

للبّذ الاحخماعي هٍشا للىبُّت 

ذ  ة لعاهىت اإلاذًىت الّخُلت.الفٍش

  اِخماد جفمُم تهُئت ٌعاِذ ِلى

جىفير بيُت مشفلُت وخذماجُت جشقى 

لخىلّاث ظاهىت ملاوّت مشاهؾ 

 اإلاذًىت.

  لشوسة ؤخز جفمُم التهُئت بّين

خباس الامخذاد الىبُعي إلاذًىت  الِا

مشاهؾ خاـت ملاوّت الىخُل 

 والجماِاث املحُىت باإلاذًىت.

28-24-0200 
43/04/2022 

خ ل 18 بخاٍس  ابٍش
2022 

ىاث  بةحماُمشايؾ  تمجلغ حماغ ـادم لألغماء غنها  اإلاػبرألـا

ً، في بواس معىشة ابذاء الشؤي خُى وزاثو اغذاد التراب ووزاثو الخػمحر  الخالٍش

اإلاخػلو  113.14مً الهاهىن الخىظُمي  92اإلاعىذة للجماغاث وبها للمادة 

جبني اإلاالخظاث  غلىهظمت الجاسي بها الػمل، بالجماغاث ويزا باقي الهىاهحن والا 

واإلاهترخاث خُى مؽشوع جفمُم التهُئت وإههار اإلاذًىت الهذًمت إلاشايؾ "مهاوػت 

 مشايؾ اإلاذًىت" اإلاشقهت بهزا اإلاهشس غلى الؽٍل الخالي:

اإلاالخظاث واإلاهترخاث اإلاهذمت مً وشف املجلغ الجماعي خالُ حلعخه  -

خ   مىلىع مذاولث الىهىت. 18/04/2022اإلاىػهذة بخاٍس

ش اللجىت اإلاٍلكت بالخػمحر وظُاظت  - اإلاالخظاث واإلاهترخاث اإلاممىت في جهٍش

 اإلاذًىت والخىمُت اإلاعخذامت وحؽمل :

 .مالخظاث ومهترخاث اللجىت 

 .ت الجماغُت  مالخظاث ومهترخاث اإلافالر الاداٍس

خخز اإلاالخظاث واإلاهترخاث مىلىع مهشس مجلغ مهاوػت مشايؾ اإلاذًىت اإلا -

خ  في بواس معىشة ابذاء  31/03/2022خالُ دوسجه الاظخثىاثُت اإلاىػهذة بخاٍس

 اإلاخػلو بالجماغاث. 113.14مً الهاهىن الخىظُمي  235الشؤي وبها للمادة 

 مالخظت. 42مالخظاث الػمىم في اواس معىشة البدث الػلني، والبالؿت  -
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 7رقم الدورة 
   0200العادية لشهر ماي عنال الدورة أالواردة ضنو جدول  (09) املستخلص العام املداوالتي للهقط

  25/0200/ 32 – 02 – 26بتاريخ  ثالث جلساتيف  املهعقدة

 

 الهقطة ر.ت ر.ت.ع
 علٙ مطتْٚ اجمللظ اجلناعٕ علٙ مطتْٚ اللذً الداٜن٘

اللجنة  مالسظ٘
 خذ على مستوى اجمللساملت رقم املقزر تاريخ اجللسة املتخذ على مستوى اللجنة املختصة

48 2 

ش  اواُل املجلغ الجماعي ِلى الخلٍش

الاخباسي لشثِعت املجلغ في ؼإن 

ماٌ التي جم اللُام بها في بواس  الِا

الفالخُاث املخىلت اليها وبلا 

مً اللاهىن  106إلالخمُاث اإلاادة 

 الخىٍُمي اإلاخّلم بالجماِاث.

 هلىت حّشك مباؼشو بدىم وبُّتها 
 ثةالجلسة الثال

 32-25-0200 
تم اطالع  مت اطالع اجمللس -

 المجلس

49 0 

اإلافادكت ِلى اخذار ؼشهت 

الخىمُت املحلُت للخيؽُي 

اض ي  الاحخماعي والثلافي والٍش

افم الاحخماُِت  وجيؽُي اإلاش

الُت.  والثلافُت والٍش

اجتماع مشرتك 
بني جلهة 

املرافق 
العمومية 
واخلدمات 

وجلهة الشؤوى 
الثقافية 

ة والرياضي
والتهمية 

االجتماعية 
واشراك 

 اجملتمع املدني

افلتها اإلابذثُت ِلى  بخذار ؤبذث اللجىت مى

ؼشهت الخىمُت املحلُت للخيؽُي الاحخماعي 

افم الاحخماُِت  والثلافي وجيؽُي اإلاش

الُت )كىب اإلاىاوً  والثلافُت والٍش

باملحامُذ و فماء غابت الؽباب بباب 

جماعي الجذًذ(، سافّت لشثاظت املجلغ ال

ُاث آلاجُت.  الخـى

ث وفخذ باب الحىاس مْ * اإلاىالبت بالتًر

الت وهزا  اإلافالح اللىاُِت اإلايلفت بالٍش

لت جذبير  فّالُاث املجخمْ اإلاذوي لبدث وٍش

ببذاُِت وهاحّت جممً جدلُم ِىفشي 

افم اإلاّىُت.  املجاهُت والفُاهت للمش

افم * ولْ خذ للىبُاث اخخالٌ اإلاش

الُت والثلافُت  التي جبتز اإلاشجفلين الٍش

وحعخنزف البيُت الخدخُت خاـت ببّن 

 مالِب اللشب، اإلاعابذ واللاِاث اإلاغىاة. 

خلم لجُىاث ِلى معخىي اإلالاوّاث *

اكبت التراخُق اإلامىىخت  لخدبْ ومش

الُت،  افم الٍش لالظخفادة مً خذماث اإلاش

 . الثلافُت والاحخماُِت الخابّت للجماِت
 

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200  

63/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

اإلاػبر غنها لألغماء  لألـىاث اإلاىلهت باألغلبُتـادم مجلغ حماغت مشايؾ 

 مهشس الىهىت غلى الؽٍل الخالي: غلىاإلاضاولحن مهامهم 

اض ي الاحخماعي والثهافيجذبحر نىاع الخيؽُي  .1 وجيؽُي اإلاشاقو  والٍش

الُت و ؼشيت الخىمُت املخلُت.غً  الاحخماغُت والثهاقُت والٍش  وٍش

اض ي بخذار ؼشيت الخىمُت املخلُت للخيؽُي الاحخماعي والثهافي .2  والٍش

الُت  .وجيؽُي اإلاشاقو الاحخماغُت والثهاقُت والٍش

ن لشثِعت املجلغ الجماعي إلاشايؾ باظخٌماُ الاحشاءاث الهاهىهُت  .3 الخكٍى

ت الخإظِعُت للؽشيت واغذاد الىزاثو الالصمت وبه ا إلاهخمُاث الهاهىن والاداٍس

ًاث اإلاعاهمت لػشلها غلى ؤهظاس املجلغ الجماعي في  17.95سنم  اإلاخػلو بؽش

 دوسة لخهت.
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51 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حّذًل وجخمُم اإلاىاد اإلافادكت ِلى 

الىٍام مً  52و 51، 13، 6

ألاظاس ي لؽشهت الخىمُت املحلُت 

ً املحىت الىشكُت " للمعافٍش

ت مشاهؾ" مىلُى ملشس   الّضوٍص

مجلغ حماِت مشاهؾ ِذد 

خ  572/2/2/1/07/2021  27بخاٍس

اإلاخخز خالٌ دوسة  2021 ًىلُىص 

اظخثىاثُت مىّلذة في ؼهش ًىلُىص 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماع مشرتك 
بني جلهة 

املرافق 
العمومية 
 واخلدمات

وجلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلتها ِلى ما ًلي:  ؤبذث اللجىت مى

الىٍام مً  51، 6ُم اإلاادجين *حّذًل وجخم

املحىت "ألاظاس ي لؽشهت الخىمُت املحلُت 

ت مشاهؾ" مىلُى الىشكُت  ً الّضوٍص للمعافٍش

ملشس مجلغ حماِت مشاهؾ ِذد 

خ  572/2/2/1/07/2021  2021 ًىلُىص  27بخاٍس

اإلاخخز خالٌ دوسة اظخثىاثُت مىّلذة في ؼهش 

وفم ما هى مففل في الجذٌو   2021ًىلُىص 

 وك اهفا ِلى الىدى الخالي:اإلاّش 

: 6اإلاادة 

 2.000.000.00ًدذد سؤظماٌ الؽشهت في مبلغ  

واخذة ظهم مً فئت  20.000دسهما ملعمت الى 

الى  1دسهم مشكمت مً 100ول ظهم منها  كُمت

ت ِلى الؽيل الخالي: 20.000  ظهم مىِص

 المساهمون
مبلغ المساهمة 

 بالدرهم
 االسهم

 15.998 1.599.800.00 يؾحماغت مشا

الؽشيت الىوىُت 

للىهل والىظاثل 

 اللىحِعدٌُُت

399.900.00 3.999 

حهت مشاهؾ 

 اظفي
100.00 1 

اإلاىخب الىوني 

للعىً 

الحذًذًت 

 مشاهؾ

100.00 1 

مجمىِت 

الجماِاث " 

 مشاهؾ الىلل"

100.00 1 

  :51اإلاادة 

غؽش ممثال غلى ازني  ؤلاداسة مًًخٍىن ؤُو مجلغ 

 الؽٍل الخالي:

  والي حهت مشاهؾ اظفي 

 ( ممثلين ًِ حماِت مشاهؾ؛06ظخت ) 

 ( الؽشهت الىوىُت للىلل 02ممثلين ًِ )

 اللىحِعدُىُت؛والىظاثل 

 ( حهت مشاهؾ 01ممثل واخذ ًِ )-آظفي؛ 

 ( 01ممثل واخذ )الجماِاث  ًِ مجمىِت

 الترابُت " مشاهؾ للىلل"؛

 ( اإلاى01ممثل واخذ ًِ ) ًخب الىوني للعى

 الحذًذًت بمشاهؾ.

 باقي اإلاادة بذون حؿُحر

 

 االولىالجلسة 
 26 – 25 – 0200 

44/05/2022 
خ  2022 ماي 06 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

الىهىت  مهشس  غلى)الاؾلبُت اإلاىلهت لألـىاث اإلاػبر غنها لألغماء اإلاضاولحن مهامهم( 

الىظام ألاظاس ي لؽشيت الخىمُت مً  52و 51، 6اإلاخػلهت بخػذًل وجخمُم اإلاىاد 

ت مشايؾ" مىلىع مهشس مجلغ املخىت الىشنُت "املخلُت  ً الػضوٍص للمعاقٍش

خ  572/2/2/1/07/2021حماغت مشايؾ غذد  اإلاخخز خالُ  2021 ًىلُىص  27بخاٍس

 لخفبذ غلى الؽٍل الخالي:، 2021دوسة اظخثىاثُت مىػهذة في ؼهش ًىلُىص 

6

ظهم مً فئت  20.000دسهما ملعمت الى  2.000.000.00ًدذد سؤظماٌ الؽشهت في مبلغ 

 واخذة.

ت ِلى الؽيل الخالي: 20.000الى  1دسهم مشكمت مً 100ول ظهم منها  كُمت    ظهم مىِص
 

 االسهم مبلغ المساهمة بالدرهم المساهمون

 15.997 1.599.700.00 ايؾحماغت مش 

 3.999 399.900.00 الؽشيت الىوىُت للىهل والىظاثل اللىحِعدٌُُت

 1 100.00 حهت مشايؾ اظكي

 1 100.00 حماغت اإلاؽىس الهفبت

 1 100.00 مجمىغت الجماغاث " مشايؾ الىهل"

 

آظكي وغامل غمالت -جمىذ حماغت مشايؾ لىالي حهت مشايؾاجكو اإلاعاهمىن غلى ؤن 

 غلى ظبُل الخملَ.ظهما واخذا شايؾ م

غامل غمالت مشايؾ مً  - والي حهت مشايؾ اظكي ٌعهي هزا الخملَ مباؼشة بػذ اهتهاء 

  .ؤو في مجلغ ؤلاداسة بفكخه هاجهمضاولت مهامه 

 ل ًدو لهزا ألاخحر الخفُى غلى سبُداث مهابل هزا العهم.

و اإلاعاوش اإلاىفىؿ غليها في ظهحر جخم ؤلاحشاءاث اإلاخػلهت باألظهم العالكت الزيش وق

 الالتزاماث والػهىد.

52

 ازني ِؽش ممثال ِلى الؽيل الخالي: ؤلاداسة مًًخىىن ؤٌو مجلغ 

 آظفي؛-حهت مشاهؾ  والي 

 ( ممثلين ًِ حماِت مشاهؾ؛06ظخت ) 

 ( الؽشهت الىوىُت للىلل والىظاثل 02ممثلين ًِ )اللىحِعدُىُت؛ 

 آظفي؛-( ًِ حهت مشاهؾ 01ثل واخذ )مم 

 ( 01ممثل واخذ ًِ )؛حماِت مؽىس اللفبت 

 ( 01ممثل واخذ )ت  الجماِاث الترابُت " مشاهؾ للىلل"؛ ًِ مجمِى
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ماء اإلاُّىىن ؤِاله كبىلهم لهزا اإلاىفب واهه ال وحىد ألي ماوْ كاهىوي ؤو جىٍُمي خُاٌ  ٌؽهذ ألِا

 اللُام بمهام ؤِماء مجلغ ؤلاداسة.

ا إلالخمُاث اللاهىن، ٌّين ؤٌو مجلغ ؤلاداسة إلاذة زالر ظىىاث، جيخهي في اخخخام احخماُ وبل

الجمُّت الّامت الّادًت اإلاذِىة للبث في خعاباث آخش ظىت مالُت مىفشمت، واإلاىّلذ في العىت 

.ً  التي جيخهي فيها مذة مهام اإلاخفشفين اإلازهىٍس
 

50

 Cabinet FICADEXاكب للحعاباث إلاذة ظىت واخذة كابلت للخجذًذ، هى مىخب ظُىىن ؤٌو مش 

Bensinane  اكب العُذ الىاخذ بيعِىان ؤهه ًلبل حُِّىه وؤهه ال ًىحذ ؤي ِاثم  ِبذوؤبلغ اإلاش

 ؤمام هزا الخُّين.

51 4 

حّذًل وجخمُم اإلاىاد اإلافادكت ِلى 

لؽشهت  مً مُثاق اإلاعاهمين 7و 1

املحىت الىشكُت " الخىمُت املحلُت

ت مشاهؾ"  ً الّضوٍص للمعافٍش

مىلُى ملشس مجلغ حماِت 

مشاهؾ ِذد 

خ  572/2/2/2/07/2021  27بخاٍس

اإلاخخز خالٌ دوسة  2021 ًىلُىص 

اظخثىاثُت مىّلذة في ؼهش ًىلُىص 

2021. 

اجتماع مشرتك 
بني جلهة 

املرافق 
العمومية 
 واخلدمات

وجلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 ةوالربجم

افلتها ِلى ما ًلي:  ؤبذث اللجىت مى

 مً مُثاق اإلاعاهمين 7و 1حّذًل وجخمُم اإلاىاد 

املحىت الىشكُت "لؽشهت الخىمُت املحلُت 

ت مشاهؾ" مىلُى ملشس  ً الّضوٍص للمعافٍش

مجلغ حماِت مشاهؾ ِذد 

خ  572/2/2/2/07/2021  2021 ًىلُىص  27بخاٍس

اإلاخخز خالٌ دوسة اظخثىاثُت مىّلذة في ؼهش 

وفم ما هى مففل في الجذٌو   2021ًىلُىص 

 اإلاّشوك اهفا ِلى الىدى الخالي:

:1اإلاادة 

ًلتزم الاوشاف باإلاعاهمت في سؤظماُ الؽشيت 

 ( يما ًلي:2.000.000.00)

 دسهم؛ 1.599.800.00 حماِت مشاهؾ 

  للىلل والىظاثلالؽشهت الىوىُت 

 دسهم، 399.900.00 اللىحِعدُىُت

 دسهم؛ 100.00 آظفي -حهت مشاهؾ 

  ت الجماِاث الترابُت " مشاهؾ مجمِى

 دسهم؛ 100.00 للىلل" 

  اإلاىخب الىوني للعىً الحذًذًت

 دسهم. 100.00بمشاهؾ 

 باقي اإلاادة بذون حؿُحر

:7اإلاادة 

ؽش ممثال ًخىىن مجلغ بداسة الؽشهت مً ازني ِ

 ِلى الؽيل الخالي:

 آظفي؛-حهت مشاهؾ  والي 

 ( ممثلين ًِ حماِت مشاهؾ؛06ظخت ) 

 االولىالجلسة 
 26 – 25 – 0200 

45/05/2022 
خ  2022 ماي 06 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا )الاؾلبُت  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

مهشس الىهىت اإلاخػلهت بخػذًل  غلىاإلاىلهت لألـىاث اإلاػبر غنها لألغماء اإلاضاولحن مهامهم(

املخىت "لؽشيت الخىمُت املخلُت  ادجحن الاولى والعابػت مً مُثام اإلاعاهمحنوجخمُم اإلا

ت مشايؾ" مىلىع مهشس مجلغ حماغت مشايؾ غذد الىشنُت  ً الػضوٍص للمعاقٍش

خ  572/2/2/2/07/2021 اإلاخخز خالُ دوسة اظخثىاثُت مىػهذة في  2021 ًىلُىص  27بخاٍس

 ، لخفبدان غلى الؽٍل الخالي:2021ؼهش ًىلُىص 

2

 ( يما ًلي:دسهم 2.000.000.00ًلتزم الاوشاف باإلاعاهمت في سؤظماُ الؽشيت )
 

 مبلغ املساهمة بالدرهم املساهمون

 1.599.700.00 حماغت مشايؾ

 399.900.00 الؽشيت الىوىُت للىهل والىظاثل اللىحِعدٌُُت

 100.00 حهت مشايؾ اظكي

 100.00 اغت اإلاؽىس الهفبتحم

 100.00 مجمىغت الجماغاث " مشايؾ الىهل"

 

 دسهم لٍل ظهم. 100جم جدذًذ الهُمت الاظمُت للعهم في 

آظكي وغامل غمالت مشايؾ في مجاُ  -اغخباسا للذوس الهام الزي ًلػبه العُذ والي حهت مشايؾ 

ت الخابػت لىكىره التر  ابي وبالىظش لٍىن املخىت الىشنُت حػشف الخيعُو بحن مخخلل ألاحهضة ؤلاداٍس

آظكي  -جذخل مجمىغت مً الكاغلحن، اجكو اإلاعاهمىن غلى ؤن جمىذ حماغت مشايؾ لىالي حهت مشايؾ

 وغامل غمالت مشايؾ ظهما واخذا غلى ظبُل الخملَ.

ه غامل غمالت مشايؾ مً مضاولت مهام - والي حهت مشايؾ اظكي ٌعهي هزا الخملَ مباؼشة بػذ اهتهاء

  .ؤو في مجلغ ؤلاداسة بفكخه هاجه

 ل ًدو لهزا ألاخحر الخفىُ غلى سبُداث مهابل هزا العهم.

 اإلاىفىؿ غليها في ظهحر الالتزاماث والػهىد.جخم ؤلاحشاءاث اإلاخػلهت باألظهم العالكت الزيش وقو اإلاعاوش 
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 ( حهت مشاهؾ 01ممثل واخذ ًِ )-

 آظفي؛

 ( الؽشهت الىوىُت للىلل 02ممثلين ًِ )

 واللىحِعدًُ؛

 ( 01ممثل واخذ )ت  ًِ مجمِى

 الجماِاث الترابُت " مشاهؾ للىلل"؛

 ( اإلاىخب الىوني 01ممثل واخذ ًِ )

 للعىً الحذًذًت بمشاهؾ.
 

7

 التكويو واملهام والمجاى:
 ؽشهت مً ازني ِؽش ممثال ِلى الؽيل الخالي:ًخىىن مجلغ بداسة ال

  آظفي؛-والي حهت مشاهؾ 

 ( ممثلين ًِ حماِت مشاهؾ؛06ظخت ) 

 ( الؽشهت الىوىُت للىلل 02ممثلين ًِ )؛والىظاثل اللىحِعدُىُت 

 ( حهت مشاهؾ 01ممثل واخذ ًِ )-آظفي؛ 

 ( 01ممثل واخذ ًِ )؛حماِت مؽىس اللفبت 

 ( 01ممثل واخذ )ت  ِاث الترابُت " مشاهؾ للىلل"؛الجما ًِ مجمِى

52 5 

الذساظت واإلافادكت ِلى اجفاكُت 

املحىت الىشكُت واظخغالٌ جذبير 

بين حماِت مشاهؾ إلاشاهؾ 

املحىت ؼشهت الخىمُت املحلُت "و 

ت الىشكُت  ً الّضوٍص للمعافٍش

 مشاهؾ".

اجتماع مشرتك 
بني جلهة املرافق 

العمومية 
واخلدمات وجلهة 
امليزانية والشؤوى 

 املالية والربجمة

افلتها ِلى ما ًلي:  ؤبذث اللجىت مى

املحىت الىشكُت واظخغالٌ اجفاكُت جذبير 

ؼشهت الخىمُت بين حماِت مشاهؾ و إلاشاهؾ 

ت املحىت الىشكُت املحلُت " ً الّضوٍص للمعافٍش

مشاهؾ" وفم الخّذًالث اإلاذخلت ِليها الممىت 

ش ادهاه  في الجذٌو اِاله واإلاشفلت بالخلٍش
 ًالث باللىن الاخمش  مغلم(.)الخّذ

 

 االولىالجلسة 
 26 – 25 – 0200 

46/05/2022 
خ  2022 ماي 06 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

مهشس الىهىت  غلى)الاؾلبُت اإلاىلهت لألـىاث اإلاػبر غنها لألغماء اإلاضاولحن مهامهم(

بحن حماغت مشايؾ إلاشايؾ املخىت الىشنُت واظخؿالُ  اجكانُت جذبحراإلاخػلهت 

ت مشايؾ"املخىت الىشنُت ؼشيت الخىمُت املخلُت "و  ً الػضوٍص  للمعاقٍش

 

53 6 

 مشاهؾ تحماِ الغاء ملشس مجلغ

خ  343/02/2019ِذد  بخاٍس

اإلاخخز خالٌ الذوسة  07/02/2019

اللاض ي  2019الّادًت لؽهش فبراًش 

 تِلى ملشس الىلى باإلافادكت

ىىاػ الخدمالث خاؿ ب اإلاخّللت

ت بىشاء اإلاخىاحذة  املحالث الخجاٍس

لُت الجذًذة اإلاخىاحذة  باملحىت الىٍش

ت  .بمىىلت الّضوٍص

اجتماع مشرتك 
بني جلهة املرافق 

العمومية 
واخلدمات وجلهة 
امليزانية والشؤوى 

 املالية والربجمة

افلتها ِلى ما ًلي:  ؤبذث اللجىت مى

ِذد  مشاهؾ تِحما الغاء ملشس مجلغ

خ  343/02/2019 اإلاخخز  07/02/2019بخاٍس

اللاض ي  2019خالٌ الذوسة الّادًت لؽهش فبراًش 

ىىاػ اإلاخّللت ب ِلى ملشس الىلىت باإلافادكت

ت بىشاءالخدمالث خاؿ   املحالث الخجاٍس

لُت الجذًذة اإلاخىاحذة  اإلاخىاحذة باملحىت الىٍش

ت ش اللجى بمىىلت الّضوٍص ت هما هى مشفم بخلٍش

 .ادهاه
 

 االولىالجلسة 
 26 – 25 – 0200 

47/05/2022 
خ  2022 ماي 06 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

 343/02/2019غذد  مشايؾ تحماغ مهشس الىهىت اإلاخػلهت بةلؿاء مهشس مجلغ

خ  الهاض ي  2019قبراًش  اإلاخخز خالُ الذوسة الػادًت لؽهش 07/02/2019بخاٍس

املخالث  بٌشاءٌىاػ الخدمالث خاؿ اإلاخػلهت ب غلى مهشس الىهىت باإلافادنت

ت ت اإلاخىاحذة الخجاٍس هُت الجذًذة اإلاخىاحذة بمىىهت الػضوٍص يما هى  باملخىت الىٍش

ش الاحخماع اإلاؽترى للجىت اإلاشاقو الػمىمُت والخذماث ولجىت اإلاحزاهُت  مشقو بخهٍش

 ت والبرمجت.والؽاون اإلاالُ
 

 

54 7 

حُّين ممثلي مجلغ حماِت 

مشاهؾ بمجلغ اداسة ؼشهت 

املحىت الىشكُت »الخىمُت املحلُت 

ت مشاهؾ". ً الّضوٍص  للمعافٍش

مباشرة حبكم 
 طبيعتها

( ممثلين ًِ 06ظخت )حُّين 

 حماِت مشاهؾ؛
 

 االولىالجلسة 
 26 – 25 – 0200 

48/05/2022 
خ  2022 ماي 06 بخاٍس

 

ً  بةحماُ، مشايؾ تماغمجلغ ح ـادم ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه الخالٍش الـا

( ممثلحن ملجلغ حماغت مشايؾ في املجلـغ الاداسي لؽشيت 6غلى اهخذاب ظخت )

ت مشايؾ" وهم العـادة:املخىت الىشنُت »الخىمُت املخلُت  ً الػضوٍص  للمعاقٍش

اماُ /4.  ُىاسي غبذ الفادم ب/3.  ًىظل بً الضاهش/ 2 . ي غبذ اإلاالَ اإلاىفىسي/1

 ي اإلافىكى مىهش/6. دمحم بيؽهشون/5. مُفشة
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55 8 

اإلافادكت ِلى اهممام ومعاهمت 

ت الجماِاث الترابُت  مجمِى

"مشاهؾ للىلل" في سؤظماٌ ؼشهت 

الخىمُت املحلُت باؿ ظُتي 

 BUS CITYمخجذدة " 

MOTAJADIDA  بذٌ حهت

 مشاهؾ اظفي.

اجتماع مشرتك 
بني جلهة 

املرافق 
 العمومية
 واخلدمات

وجلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلتها  ِلـى اهممـام ومعاهمــت  ابذث اللجىت مى

ِــت الجماِــاث الترابُـــت "مشاهــؾ للىلــل"  مجمى

في سؤظمـاٌ ؼشهـت الخىمُـت املحلُـت بــاؿ ظِخـي 

" بذٌ  BUS CITY MOTAJADIDAمخجــذدة " 

 حهت مشاهؾ اظفي.

 انيةالثالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

61/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

مهشس الىهىت اإلاخػلهت باهممـام  غلى)الاؾلبُت اإلاىلهت لألغماء اإلاضوالحن مهامهم( 

في سؤظمـاُ ؼشيـت الخىمُـت ومعاهمــت مجمىغــت الجماغــاث الترابُـــت "مشايــؾ للىهــل" 

" بذُ حهت مشايؾ  BUS CITY MOTAJADIDAاملخلُـت بــاؿ ظِخـي مخجــذدة " 

 اظكي.
 

 

56 9 

اإلافادكت ِلى اإلالحم الافي 

الجفاكُت خم الامخُاص الخاؿ 

بالىلل الحمشي بمذًىت مشاهؾ 

 .هشوبى بين حماِت مشاهؾ وؤلضا

اجتماع مشرتك 
بني جلهة 

املرافق 
العمومية 
 واخلدمات

وجلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلتها  ِلـى ملحم الافي حّذًلي  ؤبذث اللجىت مى

الجفاكُت خم الامخُاص الخاؿ بالىلل  6سكم 

الحمشي بمذًىت مشاهؾ بين حماِت مشاهؾ و 

ًلط ي بخغُير ماهذ الامخُاص بدلٌى  ؤلضا هشوبى 

ت الجماِاث الترابُت مشاهؾ للىلل"  -"مجمِى

ت  ت الحمٍش مدل:" حماِت مشاهؾ ) املجمِى

 ظابلا( " إلاذًىت مشاهؾ

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

62/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

بملخو مهشس الىهىت اإلاخػلهت  غلى)الاؾلبُت اإلاىلهت لألغماء اإلاضوالحن مهامهم( 

لجكانُت خو الامخُاص الخاؿ بالىهل الخمشي بمذًىت مشايؾ  6الافي حػذًلي سنم 

ًهض ي بخؿُحر ماهذ الامخُاص بدلُى "مجمىغت  ؤلضا يشوبىبحن حماغت مشايؾ و 

ت  -الجماغاث الترابُت  مشايؾ للىهل" مدل:" حماغت مشايؾ )املجمىغت الخمٍش

 ظابها( " إلاذًىت مشايؾ

 

57 22 

ٌى ٍِشمت ملذمت مً الخذاٌو خ

وشف حمُّت "مغشب ؼباب" 

خ  ل  15بخاٍس جدذ ِذد  2022ابٍش

في مىلُى تهُئت حىباث 10030

 واد اٌعُل.

اجتماع مشرتك 
بني جلهة 

املرافق 
العمومية 
واخلدمات 

وجلهة الشؤوى 
الثقافية 

والرياضية 
والتهمية 

االجتماعية 
واشراك 

 اجملتمع املدني

لذمت مً زمىذ اللجىت مممىن الٍّشمت اإلا

خ مغشب ؼبابوشف حمُّت " ل 15" بخاٍس  ابٍش

تهُئت وجإهُل حىباث واد اٌعُل في مىلُى  2022

ل ممامُنها مً خالٌ  ادساحه ِلى ؤظاط جنًز

لمً بشهامج ِمل الجماِت ِلى اظاط سفْ 

ِخين لشثاظت املجلغ الجماعي بما ًلي:  جـى

  ت فىُت مً ؤحل جىٍُم مباساة مّماٍس

لجىباث واد اخخُاس  ؤفمل مؽشُو 

 بٌعُل.

  الخماط جبني فىشة الٍّشمت مىلُى

الىلىت إلاا جدمله مً آفاق بًجابُت 

إلاىىلت واد بٌعُل وظاهىتها ظخغير وحه 

ً البُئي والعُاحي.  اإلاذًىت ِلى اإلاعخىٍو

 

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

49/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث اإلاػبر غنها ل بةحماُ ،ـادم املجلغ الجماعي إلاشايؾ  الخالٍشًألغماء ألـا

مت اإلاهذمت مً وشف حمػُت "نبُى  غلى خ مؿشب ؼبابالػٍش ل 15" بخاٍس  2022 ابٍش

ل ممامُنها مً خالُ ههُئت وجإهُل حىباث واد اٌعُل في مىلىع  غلى ؤظاط ججًز

 .2028 – 2023ادساحه لمً بشهامج غمل الجماغت 
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58 22 

هت جدُين وحّذًل اجفاكُت الؽشا

مْ حمُّت اإلااساوىن الذولي 

 إلاشاهؾ.

جلهة الشؤوى 
الثقافية 

والرياضية 
والتهمية 

االجتماعية 
واشراك 

 اجملتمع املدني

افلتها ِلى  جدُين وحّذًل ؤبذث اللجىت مى

اجفاكُت الؽشاهت مْ حمُّت اإلااساوىن الذولي 

وفم الخّذًالث اإلاممىت في الجذٌو  إلاشاهؾ

الجماعي ؤِاله، سافّت لشثاظت املجلغ 

ُاث آلاجُت:  الخـى

دسهم ِلى  600.000اكتراح حّمُم مبلغ كذسه *

 حمُْ ظىىاث الاجفاكُت الخمغ.

ت لخىٍُم * الخماط جىٍُم ؤوؽىت بؼّاُِت مىاٍص

اإلااساوىن لفاثذة العُاح وظاهىت اإلاذًىت، بما 

 فيها جىٍُم مّشك للفىاِت الخللُذًت.

ؤحشؤة ملترح "ًىم بذون ظُاسة" وحّله ًىما *

جدعِعُا لشفْ ميعىب الىعي الاًىىلىجي 

باإلاذًىت بالخيعُم مْ وافت الؽشواء الزًً مً 

 ؼإنهم اإلاعاهمت في بهجاح الفىشة.

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

64/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث بةحماُ ،مجلغ حماغت مشايؾ سفن اإلاضاولحن اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا

ػذًل اجكانُت الؽشايت مؼ حمػُت اإلااساوىن الذولي إلاشايؾ مهامهم، جدُحن وح

 لالغخباساث الىاسدة في خُثُاث اإلاهشس.
 

 

59 20 

الذساظت واإلافادكت ِلى مؽشُو 

اجفاكُت ؼشاهت مْ الجامّت 

الاث  اإلالىُت اإلاغشبُت للٍش

الاث اإلاؽابهت في  ت والٍش الحمٍش

مىلُى جذبير وجيؽُي مالِب 

 اللشب الخاـت بالتزلج.

جلهة الشؤوى 
الثقافية 

والرياضية 
والتهمية 

االجتماعية 
واشراك 

 اجملتمع املدني

افلتها ِلى  مؽشُو اجفاكُت ؼشاهت مْ ابذث اللجىت مى

ت  الاث الحمٍش الجامّت اإلالىُت اإلاغشبُت للٍش

الاث اإلاؽابهت في مىلُى جذبير وجيؽُي مالِب  والٍش

وفم الخّذًالث اإلاممىت في  اللشب الخاـت بالتزلج

الجذٌو ؤدهاه، سافّت لشثاظت املجلغ الجماعي 

ُاث آلاجُت:  الخـى

الحذ مً ٌاهشة اظخخالؿ واحباث مً اإلاعخفُذًً *

 مً هزه اإلاىتزهاث مً وشف بّن ألافشاد والجمُّاث.

لشوسة جمىين اإلافالح الجماُِت مً اإلالف اللاهىوي *

ت  الاث الحمٍش للجامّت اإلالىُت اإلاغشبُت للٍش

الاث اإلاؽاب  هت.والٍش

الت التزلج في اخترام جام إلاّاًير * الحشؿ ِلى مماسظت ٍس

 العالمت اإلاّمىٌ بها في هزا الاواس.

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

65/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ً باجفاق بين اِماءه ،املجلغ الجماعي إلاشايؾ واقو  جإحُل ِلى الحالٍش

 ٌ اإلافادنت غلى مؽشوع اجكانُت ؼشايت مؼ في الىهىت اإلاخػلهت بالذساظت و  الخذاو

الاث اإلاؽابهت في مىلىع جذبحر  ت والٍش الاث الخمٍش الجامػت اإلالٌُت اإلاؿشبُت للٍش

وجيؽُي مالغب الهشب الخاـت بالتزلج بلى دوسة لخهت لالغخباساث الىاسدة في خُثُاث 

 اإلاهشس.
 

 

61 23 

فسح اجفاكُت ؼشاهت بين مجلغ 

إلالىُت حماِت مشاهؾ والجامّت ا

اإلاغشبُت للجمباص مً احل جذبير 

وحعُير كاِت الجمباص بفماء 

الت  اإلاىاوً وجىظُْ كاِذة ٍس

الجمباص مىلُى ملشس مجلغ 

حماِت مشاهؾ ِذد 

خ  250/05/2018 بخاٍس

اإلاخخز خالٌ الذوسة  03/05/2018

 .2018الّادًت لؽهش ماي 

جلهة الشؤوى 
الثقافية 

والرياضية 
والتهمية 

االجتماعية 
راك واش

 اجملتمع املدني

بّذ ان جبين وحىد خالت الخىافي اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة 

اإلاخّلم بالجماِاث  113.14مً اللاهىن الخىٍُمي  65

ت سكم  ت الىصاٍس  D 1854مً حهت وإلالخمُاث الذوٍس

خ  في ؼإن خالت جىاُص اإلافالح بين  2022ماسط  17بخاٍس

مى مً ؤِماء مجلعه ا، مما حماِت جشابُت وهُأتها ِو

ٌعخذعي فً الاسجباه بين املجلغ الجماعي إلاشاهؾ 

والجامّت اإلالىُت اإلاغشبُت للجمباص في ؼإن جذبير وحعُير 

كاِت الجمباص  بفماء اإلاىاوً لترئط العُذ ِبذ 

الفادق بُىاسي للجامّت اإلازهىسة، ؤبذث اللجىت 

افلتها ِلى  فسخ اجفاكُت ؼشاهت بين مجلغ حماِت مى

إلالىُت اإلاغشبُت للجمباص مً ؤحل مشاهؾ والجامّت ا

جذبير وحعُير كاِت الجمباص بفماء اإلاىاوً وجىظُْ 

الت الجمباص  مىلُى ملشس  مجلغ حماِت  كاِذة ٍس

اإلاخخز خالٌ الذوسة  250/05/2018مشاهؾ ِذد 

 .2018الّادًت لؽهش ماي 

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

67/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث بةحماُ ،غ حماغت مشايؾمجل ـادم اإلاضاولحن اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا

مهامهم، غلى مهشس قسخ اجكانُت ؼشايت بحن مجلغ حماغت مشايؾ والجامػت 

اإلالٌُت اإلاؿشبُت للجمباص مً احل جذبحر وحعُحر ناغت الجمباص بكماء اإلاىاوً 

الت الجمباص مىلىع مهشس مجلغ حماغت مشايؾ غذد  وجىظُؼ ناغذة ٍس

خ  250/05/2018  2018اإلاخخز خالُ الذوسة الػادًت لؽهش ماي  03/05/2018بخاٍس

 لالغخباساث الىاسدة في خُثُاث اإلاهشس 

تم التأشير 
 عليها
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61 24 

الذساظت واإلافادكت ِلى ِلذ 

ؼشاهت لدعُير وجذبير وجيؽُي 

 كاِت املحامُذ للجمباص.

جلهة الشؤوى 
الثقافية 

والرياضية 
والتهمية 

االجتماعية 
واشراك 

 املدني اجملتمع

افلذ اللجىت ِلى اجفاكُت ؼشاهت بين حماِت  و

فبت الجىىب للجمباص  لدعُير وجذبير  مشاهؾ ِو

 ثوجيؽُي كاِت املحامُذ للجمباص  وفم الخّذًال 

ش سافّت لشثاظت  اإلالترخت هما هي مشفلت بالخلٍش

ُت آلاجُت:  املجلغ الخـى

  جلذًم دِم مالي كذسه

ا لفاثذة ِفبت  500.000 دسهم ظىٍى

ىىب للجمباص إلاعاِذتها في جذبير، الج

حعُير ، جيؽُي وججهيز كاِت الجمباص 

 باملحامُذ.

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

68/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث بةحماُ ،مجلغ حماغت مشايؾ ـادم اإلاضاولحن اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا

لجىىب للجمباص مً ؤحل غفبت او حماغت مشايؾ  بحن اجكانُت ؼشايتمهامهم، غلى 

الت الجمباص  حعُحر وجذبحر وجيؽُي ناغت الجمباص بكماء اإلاىاوً وجىظُؼ ناغذة ٍس

تم التأشير 
 عليها

62 25 

الذساظت واإلافادكت ِلى هىاػ 

الخدمالث خاؿ بالذِم اإلاالي 

 للخّاوهُاث.

جلهة الشؤوى 
الثقافية 

والرياضية 
والتهمية 

االجتماعية 
واشراك 

 اجملتمع املدني

افلت ِلى هىاػ الخدمالث اسجإث اللجىت ا إلاى

خاؿ بالذِم اإلاالي للخّاوهُاث وفم الخّذًالث 

ش،  الىاسدة في الجذٌو ؤِاله وهما هى مشفم بالخلٍش

ِخين  سافّت لشثاظت املجلغ الجماعي الخـى

 آلاجِخين:

  ني لدصجُْ خلم جىٍُم ًىم دساس ي جىٍى

الخّاوهُاث بمذًىت مشاهؾ مْ الشفْ مً كذسة 

ِذاد اإلالفاث وولْ ؤصحابها ِلى خعً ب

ْ وخعً جذبيرها.  اإلاؽاَس

  اإلاىالبت بشفْ الاِخماد ؤلاحمالي املخفق لذِم

ّها ولمان خذ  الخّاوهُاث بغُت حصجُْ مؽاَس

 ؤدوى لىجاخها.

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

50/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث اإلاػبر غنها  بةحماُ ،ـادم املجلغ الجماعي إلاشايؾ ًألغماء لألـا  الخالٍش

خاملت  مهشس الىهىت اإلاخػلهت بٌىاػ الخدمالث الخاؿ بذغم الخػاوهُاث غلى

ؼ ا  التي ًخىاحذ مهشها بتراب حماغت مشايؾو إلاؽاَس

تم التأشير 
 عليها

63 26 

الذساظت واإلافادكت ِلى هىاػ 

الخدمالث مخّلم بىلل الامىاث 

 غير اإلاعلمين.

جلهة املرافق 
العمومية 
 واخلدمات

افلذ اللجىت ِلى  هىاػ الخدمالث مخّلم و

 بىلل الامىاث غير اإلاعلمين

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

51/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث اإلاػبر غنها ل بةحماُ ،ـادم املجلغ الجماعي إلاشايؾ ًألغماء ألـا  الخالٍش

ههل مشقو  اظخؿالُبمىذ امخُاص  ذقتر الخدمالث الخاؿمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب غلى

 مىاث ؾحر اإلاعلمحنألا 

تم التأشير 
 عليها

64 27 

الذساظت واإلافادكت ِلى الىٍام 

الذاخلي لعىق الخمش والفىاهه 

 للجملت بمشاهؾ.

جلهة املرافق 
العمومية 
 واخلدمات

افلذ اللجىت ِلى الىٍام الذاخلي لعىق  و

الخمش والفىاهه للجملت بمشاهؾ وفم 

 الخّذًالث اإلاذخلت ِلُه

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

52/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث اإلاػبر غنها ل بةحماُ ،ـادم املجلغ الجماعي إلاشايؾ ًألغماء ألـا  الخالٍش

 والكىايه للجملت الىظام الذاخلي لعىم الخمشمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب غلى

 بمشايؾ

خاضع غير 
 للتأشير

65 28 

اإلافادكت ِلى اهخشاه حماِت 

ميزة الجماِت  "مشاهؾ في مؽشُو 

 ." اإلاىاوىت

ة تهظيم جله
االدارة 

اجلماعية 
والتعاوى 
 الالمركزي

افلذ اللجىت ِلى اهخشاه حماِت مشاهؾ في  و

 ." ميزة الجماِت اإلاىاوىت "مؽشُو 

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

53/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث اإلاػبر غنها ل بةحماُ ،ـادم املجلغ الجماعي إلاشايؾ ًألغماء ألـا  الخالٍش

محزة الجماغت  "شس الىهىت اإلاخػلهت باهخشاه حماغت مشايؾ في مؽشوع مه غلى

 بؽشايتالجمػُت اإلاؿشبُت لشئظاء مجالغ الجماغاث، اإلاخبنى مً وشف  " اإلاىاوىت

ت الػامت للجماغاث الترابُت بىصاسة  تمؼ حمػُت جاسي للخىمُت والبِئت وبذغم مً اإلاذًٍش

 .الذاخلُت
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66 29 

ؼشاهت  اإلافادكت ِلى اجفاكُت

ل وجإهُل الخي الفىاعي  لخمٍى

 ظُذي غاهم.

جلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلتها ِلى اجفاكُت ؼشاهت  ؤبذث اللجىت مى

ل وجإهُل الخي الفىاعي ظُذي غاهم  لخمٍى

ش  .هما هي مشفلت بالخلٍش

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

66/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث بةحماُحماغت مشايؾ ـادم مجلغ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

اجكانُت مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب غلى)الاؾلبُت اإلاىلهت لألغماء اإلاضوالحن مهامهم( 

ل اإلاخػلهت ؽشايتال بمذًىت  الفىاغُت ظُذي ؾاهم ةغادة جإهُل اإلاىىهتب والخمٍى

 مشايؾ

 

67 02 

بُان  اواُل املجلغ الجماعي ِلى

لىدُجت الّامت إلايزاهُت خفش ا

حماِت مشاهؾ بشظم العىت 

ِاثذ بُْ مْ بشمجت  2021اإلاالُت 

اساض ي غير مبيُت وفىاثن 

ىدة للملاوّاث  خعاباث اإلاـش

 غير اإلاعخّملت.

جلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلتها ِلى بشمجت مىخىج بُْ  ؤبذث اللجىت مى

ـىدة اإلاش  اساض ي غير مبيُت وفىاثن خعاباث

اإلاعخّملت واملحذد في مبلغ للملاوّاث غير 

ْ اإلالترخت  15.000.000.00 دسهم خعب اإلاؽاَس

ش.  هما هي مشفم بالخلٍش

 

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

54/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث اإلاػبر غنها ل بةحماُ ،ـادم املجلغ الجماعي إلاشايؾ  الخالٍشًألغماء ألـا

 ىت اإلاخػلهت بحرمجت مىخىج بُؼ اساض ي ؾحر مبيُت وقىاثن خعاباثمهشس الىه غلى

ىدة للمهاوػاث ؾحر  دسهم خعب  15.000.000100اإلاعخػملت واملخذد في مبلـ اإلاـش

ؼ اإلاهترخت الخالُت:  اإلاؽاَس
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68 02 

ل بّن اِخماداث ميزاهُت  جدٍى

الخجهيز لجماِت مشاهؾ بشظم 

 .2022العىت اإلاالُت 

زانية جلهة املي
والشؤوى املالية 

 والربجمة

ل اِخماداث  افلتها ِلى جدٍى ؤبذث اللجىت مى

ملغاة مً ميزاهُت الخجهيز لجماِت مشاهؾ 

مخإجُت في اغلبها مً مخبلى مً ـفلاث بّذ 

ه  دسهم لُخم  18.000.000.00ألاداء بما مجمِى

لها لخإهُل ظىق الشبُْ.  جدٍى

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

55/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

 

ىاث اإلاػبر غنها ل بةحماُ ،ـادم املجلغ الجماعي إلاشايؾ  الخالٍشًألغماء ألـا

ل اغخماداث ملؿاة مً محزاهُت الخجهحز لجماغت  غلى مهشس الىهىت اإلاخػلهت بخدٍى

مشايؾ مخإجُت في اؾلبها مً مخبهى مً ـكهاث بػذ ألاداء بما مجمىغه 

لها لخإهُل ظىم الشبُؼ، في بواس زماوي مهترخاث دسهم لُخم  18.000.000100 جدٍى

ل، غلى الؽٍل الخالي:  الخدٍى
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69 00 

ْ املخفق الاحمالي  جدذًذ وجىَص

ىد للملاوّاث  للدعُير اإلاـش

 .2023بشظم العىت اإلاالُت 

جلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلتها ِلى جدذًذ وجىص  َْ ؤبذث اللجىت مى

ىد للملاوّاث  املخفق الاحمالي للدعُير اإلاـش

هما هى مشفم  2023بشظم العىت اإلاالُت 

ش، سافّت لشثاظت املجلغ الجماعي  بالخلٍش

ُاث آلاجُت:  الخـى

مىالبت املجلغ الجماعي باإلاعاهمت في ـُاهت *

الُت، الىشق، واإلاعاخاث  ت والٍش افم ؤلاداٍس اإلاش

ُير الخمشاء لخخفُف الّبئ ًِ مخفق الدع

ْ وزيرة ـشف  اإلامىىح للملاوّاث مْ حعَش

املخففاث دفّت واخذة خالٌ ؼهش ماسط 

هدذ ؤكص ى بغُت جلذًم خذماث اللشب  2023

 اإلاىىوت بها في ؤخعً الٍشوف.

الّمل ِلى بًجاد خلٌى كاهىهُت هفُلت بالشفْ *

مً كُمت املخففاث الاحمالُت اإلالاوّاث 

 بهذف الشقي بجىدة الخذماث التي جلذمها

 للمىاوً.

 الجلسة الثالثة

 32-25-0200 

69/1/05/2022 
خ  2022 ماي 30 بخاٍس

 الخمذًذ
 

ىاث بةحماُمجلغ حماغت مشايؾ  ـادم ً غلى اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا الخالٍش

ىد   2023بشظم ظىت  مشاهؾ اإلاذًىت إلاهاوػتاملخفق الاحمالي للدعُحر اإلاـش

 غلى الؽٌـل آلاجـي ىصع ُظ دسهم 699,47 051 15مبلـ  املخذد في

 دسهم 815,09 761 :(%10 ألادوى )الخذالخفت الجضاقُت املخففت للخيؽُي املخلي *

 دسهم 884,38 289 14  : الخفت املخففت للخذبُـش املخلـي*

 

 الجلسة الثالثة

 32-25-0200 

69/2/05/2022 
خ  2022 ماي 30 بخاٍس

 الخمذًذ

 

ى  بةحماُمجلغ حماغت مشايؾ  ـادم ً غلى اإلاػبر غنها لألغماء  اثألـا الخالٍش

ىد  في املخذد  2023بشظم ظىت  اإلاىاسة إلاهاوػتاملخفق الاحمالي للدعُحر اإلاـش

 ىصع غلى الؽٌـل آلاجـي ُدسهم ظ 468,95 654 27مبلـ 

 دسهم 675,36 523 4:  (%10 ألادوى )الخذالخفت الجضاقُت املخففت للخيؽُي املخلي *

 دسهم 793,59 130 23  :         ش املخلـيالخفت املخففت للخذبُـ*

 

 الجلسة الثالثة

 32-25-0200 

69/3/05/2022 
خ  2022 ماي 30 بخاٍس

 الخمذًذ

 

ىاث بةحماُمجلغ حماغت مشايؾ  ـادم ً غلى اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا الخالٍش

ىد  ـــــض إلاهاوػتاملخفق الاحمالي للدعُحر اإلاـش ُــ في د املخذ 2023بشظم ظىت  حل

 ىصع غلى الؽٌـل آلاجـي ُدسهم ظ 071,70 092 19مبلـ 

 دسهم 500,35 724 1:  (%10 ألادوى )الخذالخفت الجضاقُت املخففت للخيؽُي املخلي *

 دسهم 571,35 367 17  :  الخفت املخففت للخذبُـش املخلـي*

 

 الجلسة الثالثة

 32-25-0200 

69/4/05/2022 
خ  2022 ماي 30 بخاٍس

 ذًذالخم

 

ىاث بةحماُمجلغ حماغت مشايؾ  ـادم ً غلى اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا الخالٍش

ىد  بشظم ظىت  ظُذي ًىظف بً ِلي إلاهاوػتاملخفق الاحمالي للدعُحر اإلاـش

ٌـل آلاجـي ُدسهم ظ 326,99 261 12في مبلـ املخذد  2023  ىصع غلى الؽ

 دسهم 488,28 997:  (%10 ألادوى )الخذالخفت الجضاقُت املخففت للخيؽُي املخلي *

 دسهم 838,71 263 11  :  الخفت املخففت للخذبُـش املخلـي*

 

 الجلسة الثالثة

 32-25-0200 

69/5/05/2022 
خ  2022 ماي 30 بخاٍس

 الخمذًذ

 

ىاث بةحماُمجلغ حماغت مشايؾ  ـادم ً غلى اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا الخالٍش

ىد  ـــل إلاهاوػتاملخفق الاحمالي للدعُحر اإلاـش ــ في املخذد  2023بشظم ظىت  الىخُـ

 ىصع غلى الؽٌـل آلاجـي ُدسهم ظ 819,13 115 12مبلـ 

 دسهم 059,55 610 : (%10 ألادوى )الخذالخفت الجضاقُت املخففت للخيؽُي املخلي *

 دسهم 759,58 505 11  :  الخفت املخففت للخذبُـش املخلـي*
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71 03 

ذد حّذًل هىاػ الخدمالث املح

بمىحبه ؼشوه بُْ اإلاحجىصاث 

باإلاضاد الّلني مىلُى ملشس مجلغ 

حماِت مشاهؾ ِذد 

خ  328/02/2019 بخاٍس

اإلاخخز خالٌ دوسجه  07/02/2019

 .2019الّادًت لؽهش فبراًش 

جلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلذ اللجىت ِلى  هىاػ الخدمالث املحذد و

تي لم حسحب اإلاحجىصاث ال بمىحبه ؼشوه بُْ

اإلاىاد اإلاخالؼُت و  داخل آلاحاٌ اللاهىهُت

م ولب الّشوك مفخىح  اإلاعخغنى ِنها ًِ وٍش

ش، سافّت لشثاظت  للّمىم هما هى مشفم بالخلٍش

ِخين آلاجِخين:  املجلغ الجماعي الخـى

لشوسة جإهُل اإلاذجض الجماعي بجػله قماء *

ذه بالخجهحزاث  مالثم لىلؼ اإلاذجىصاث غبر جضٍو

ت وآلُاث اإلاشانبت بهذف حػله مشقها المشوٍس

 ًلُو بمذًىت في حجم مشايؾ.

هت التي * ًخم بها نىش اإلاشيباث بغادة الىظش في الىٍش

 املخخفت. وههلها بلى اإلاذجض بخيعُو مؼ العلىاث

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

56/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ً،ألغماء ىاث اإلاػبر غنها لألـا بةحماُ ،ـادم املجلغ الجماعي إلاشايؾ  الخالٍش

اإلاذجىصاث  الخدمالث املخذد بمىحبه ؼشوه بُؼمهشس الىهىت اإلاخػلهت بٌىاػ  غلى

و  اإلاىاد اإلاخالؼُت اإلاعخؿنى غنهاو  التي لم حسخب داخل آلاحاُ الهاهىهُت غً وٍش

ولب الػشوك مكخىح للػمىم في ـُؿخه الخػذًلُت مىلىع مهشس مجلغ حماغت 

خ  328/02/2019 مشايؾ غذد اإلاخخز خالُ دوسجه الػادًت  07/02/2019بخاٍس

 2019لؽهش قبراًش 

تم التأشير 
 عليها

71 04 

ذ كىّت ؤسلُت جابّت للملً  جفٍى

الخاؿ الجماعي مىلُى الشظم 

/م الياثىت 7807الّلاسي ِذد 

بملخلى ؼاُس دمحم العادط 

م الىوىُت سكم  لفاثذة  7والىٍش

حهت مشاهؾ اظفي ظخخفق 

ت لبىاء ملشاث اإلافال ح الاداٍس

ت لخىفُز  للجهت والىوالت الجهٍى

.ْ  اإلاؽاَس

جلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

كشسث اللجىت جإحُل البث في الىلىت اإلاخّللت 

ذ كىّت ؤسلُت جابّت للملً الخاؿ ب خفٍى

/م 7807الجماعي مىلُى الشظم الّلاسي ِذد 

م  الياثىت بملخلى ؼاُس دمحم العادط والىٍش

لفاثذة حهت مشاهؾ اظفي  7سكم الىوىُت 

ت للجهت  ظخخفق لبىاء ملشاث اإلافالح الاداٍس

ْ بلى خين بدساج  والىوالت الجهىٍت لخىفُز اإلاؽاَس

الىلىت بؽيل مخيامل ومّالجت اإلاىلُى في 

ؼمىلُخه، سافّت لشثاظت املجلغ الجماعي 

ُت آلاجُت:  الخـى

بدث بمياهُت الحفاً ِلى اللىّت ألاسلُت 

ت بدىم جىاحذها بمىكْ مىلُى الىلى

اظتراجُجي بمذًىت مشاهؾ والخفىير في 

اظدثماسها مً وشف الجماِت لخلذًم خذماث 

 اللشب للمىاوىين.

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

57/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

افم ً باجفاق بين اِماءه ،املجلغ الجماعي إلاشايؾ و جإحُل  ِلى الحالٍش

 ٌ ذ نىػت ؤسلُت جابػت للملَ الخاؿ الجماعي اإلاخػلهت بفي الىهىت  الخذاو خكٍى

و 7807مىلىع الشظم الػهاسي غذد  /م الٍاثىت بملخهى ؼاسع دمحم العادط والىٍش

ت  7الىوىُت سنم  لكاثذة حهت مشايؾ اظكي ظخخفق لبىاء مهشاث اإلافالر الاداٍس

ؼ ت لخىكُز اإلاؽاَس ًالت الجهٍى ساث الىاسدة في بلى دوسة لخهت لالغخبا للجهت والى

 خُثُاث اإلاهشس.
 

 

72 05 

اإلافادكت ِلى اكخىاء كىّت ؤسلُت 

جيخمي ملىُتها للذولت )اإلالً 

الخاؿ( اإلاؽُذ ِليها الذوس 

ت  العىىُت بذواس جالغذ لدعٍى

 ولُّتها.

جلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلذ اللجىت ِلى الىلىت اإلاّشولت ِلى  و

 الؽيل الخالي:

اء نىػت ؤسلُت جيخمي ملٌُتها للذولت انخى*

)اإلالَ الخاؿ( اإلاؽُذ غليها الذوس العٌىُت 

اإلاىخمُت لجضء مً الشظم الػهاسي  بذواس جالؾذ

ظىدُاس  90اس  91هٌخاس  3/م معاختها 10065

ت ولػُتهاورلَ   .لدعٍى

نُمت الانخىاء، للهىػت الاسلُت اإلازًىسة *

تر اإلاشبؼ دسهم للم 11016اغاله، املخذد في مبلـ 

 الىاخذ بهُمت انخىاء احمالُت غلى الىدى الاحي:

 =دسهم للمتر اإلاشبْ  110.6 ×متر مشبْ  39190

 دسهم 4.334.414

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

58/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث اإلاػبر غنها ل بةحماُ ،ـادم املجلغ الجماعي إلاشايؾ  الخالٍشًألغماء ألـا

 الىهىت غلى الؽٍل الخالي: مهشس  غلى

انخىاء نىػت ؤسلُت جيخمي ملٌُتها للذولت )اإلالَ الخاؿ( اإلاؽُذ غليها الذوس غملُت *

اس  91هٌخاس  3/م معاختها 10065اإلاىخمُت لجضء مً الشظم الػهاسي  العٌىُت بذواس جالؾذ

ت ولػُتهاظىدُاس ورلَ  90  .لدعٍى

ت للخهُُم  نُمت الانخىاء، للهىػت الاسلُت اإلازًىسة* اغاله، املخذد مً وشف اللجىت الاداٍس

خ  دسهم للمتر اإلاشبؼ الىاخذ بهُمت انخىاء احمالُت  11016،  في مبلـ 2022ماي  9اإلاىػهذة بخاٍس

 دسهم 4.334.414 =دسهم للمتر اإلاشبؼ  11016 ×متر مشبؼ  39190غلى الىدى الاحي:  

مل بةغادة الىظش في مبلـ الانخىاء الزي سقؼ ملخمغ للعُذ الىالي غامل غمالت مشايؾ للخك*

ت للخهُُم اإلاؽاس الُه اغاله لغخباساث احخماغُت.  خذدجه اللجىت الاداٍس
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73 06 
افلت ِلى حُّين ؼاُس الّشاق  اإلاى

 لمً ألامالن الّامت الجماُِت.

جلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلتها ِلى حُّين   ؼاُس الّشاقؤبذث اللجىت مى

، سافّت لشثاظت لمً ألامالن الّامت الجماُِت

ُت آلاجُت:  املجلغ الجماعي الخـى

الػمل غلى حػمُم معىشة الخػُحن لمً ألامالى 

الػامت الجماغُت غلى باقي الؽىاسع ؾحر املخكظت 

 بمذًىت مشايؾ.

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

59/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ً ألاـىاث بةحماُيؾ ـادم مجلغ حماغت مشا مهشس  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

الىهىت اإلاخػلهت بخػُحن  ؼاسع الػشام اإلاؽاس الى مػىُاجه الخهىُت ادهاه ، لمً ألامالى 

 الػامت الجماغُت .

ت  ؾحر مدكظ. : اإلاشاحؼ الػهاٍس

 ظىدُاس. 48آس   و 62هٌخاس،  4 :  اإلاعاخت

 هاوػتي حلحز واإلاىاسة.بحن الىكىر الترابي إلا :  اإلاىنؼ

 حماغت مشايؾ )معخػمل اظخػمال غمىمُا( :  اإلاالَ

و غمىمُت )ؼاسع الػشام( :                               الخخفُق  وٍش

 

74 07 

بِادة جخفُق داس الؽباب 

اإلاخىاحذة بعُذي ًىظف بً ِلي 

 الى داس الجمُّاث.

جلهة التعمري 
وسياسة املديهة 

والتهمية 
 امةاملشتد

ؤبذث اللجىت بِادة جخفُق داس الؽباب 

اإلاخىاحذة بعُذي ًىظف بً ِلي الى داس 

 .الجمُّاث

 الجلسة الثالثة

 32-25-0200 

70/05/2022 
خ  2022 ماي 30 بخاٍس

 الخمذًذ
 

ىاث بةحماُمجلغ حماغت مشايؾ  ـادم ً اإلاػبر غنها لألغماء  ألـا  غلىالخالٍش

اس الؽباب اإلاخىاحذة بعُذي ًىظل بً مهشس الىهىت اإلاخػلهت بةغادة جخفُق د

 غلي الى داس الجمػُاث.

تم التأشير 
 عليها

75 08 

دساظت مؽشُو "جفمُم التهُئت 

اللىاعي للخي الفىاعي اللذًم 

 إلاشاهؾ".

 جلهة التعمري
وسياسة املديهة 

والتهمية 
 املشتدامة

خلفذ الى جلذًم مالخٍاث وملترخاث هما جم ِشلها 

ها اإلالذمت مً وشف اإلافالح ظابلا مْ جبني مثُالت

تي ملاوّ يمجلس ي وملشس  اإلاشفلت الخلىُت الجماُِت

 بواس في دوسة اظخثىاثُت في  ًًاإلاىّلذحليز واإلاىاسة 

 مالخٍاثِلى اظاط ان  اإلاشفلين، معىشة ابذاء الشؤي

معىشة البدث الّلني التي ظخيخهي  بواس الّمىم في 

خ   ها الخلا.ظِخم ابذاء الشؤي بؽإن 20/05/2022بخاٍس

سؤيها بؽإن  في احخماُ زان،  ؤبذث اللجىت

الّمىم في بواس مشخلت البدث الّلني  حّشلاث

بخفىؿ مؽشُو "جفمُم التهُئت اللىاعي للخي 

وفم اإلاالخٍاث اإلاؽاس  الفىاعي اللذًم إلاشاهؾ"

، سافّت لشثاظت املجلغ الجماعي اليها اِاله

ُ مً ملاسبت اللشب جشابُا  بواس ججعُذفي  اثجـى

 خالٌ ما ًلي: 

 * ت ت ِلى معخىي اللجىت الخدميًر جىخُذ الشٍئ

املحلُت بين وافت اإلاخذخلين اإلاّىُين بخفىؿ 

مؽشُو جفمُم التهُئت مىلُى الىلىت كبل 

ت.  ِشله ِلى اللجىت اإلاشهٍض

دِىة سئظاء مجالغ اإلالاوّاث اإلاّىُت *

والىاثب اإلافىك له بالجماِت بلى اللجىت اإلاشهٍضت 

افْ خى  ْ والخىىُلاث العىىُت للتر ٌ اإلاؽاَس

اإلاشاد بكامتها بمىىلت الخي الفىاعي اللذًم 

مىلُى مخخلف اإلاالخٍاث اإلالترخت بغُت ؤخزها 

بّين الاِخباس في وزُلت جفمُم التهُئت الخاـت 

 باإلاىىلت اإلازهىسة.

 الجلسة الثالثة

 32-25-0200 

71/05/2022 
خ  2022 ماي 30 بخاٍس

 الخمذًذ
 

ىاث  بةحماُمشايؾ  تغمجلغ حما ـادم ً، في غنها  اإلاػبرألـا لألغماء الخالٍش

بواس معىشة ابذاء الشؤي خُى وزاثو اغذاد التراب ووزاثو الخػمحر اإلاعىذة 

اإلاخػلو بالجماغاث ويزا  113.14مً الهاهىن الخىظُمي  92للجماغاث وبها للمادة 

ظاث واإلاهترخاث خُى جبني اإلاالخ غلىباقي الهىاهحن والاهظمت الجاسي بها الػمل، 

مؽشوع جفمُم التهُئت الهىاعي للخي الفىاعي الهذًم إلاشايؾ اإلاشقهت بهزا اإلاهشس 

 غلى الؽٍل الخالي:
خ  -1 اإلاالخظاث واإلاهترخاث اإلاهذمت مً وشف املجلغ الجماعي خالُ حلعخه اإلاىػهذة بخاٍس

 مىلىع مذاولث الىهىت. 30/05/2022

ش اللجىت اإلاٍلكت بالخػمحر وظُاظت اإلاذًىت والخىمُت اإلاالخظاث واإلاهترخاث اإلاممىت في ج -2 هٍش

 اإلاعخذامت وحؽمل :

 .مالخظاث ومهترخاث اللجىت 

 .ت الجماغُت  مالخظاث ومهترخاث اإلافالر الاداٍس

خ  -3  05/05/2022اإلاالخظاث واإلاهترخاث مىلىع مهشسي مجلس ي مهاوػتي حلحز واإلاىاسة بخاٍس

ل في مجاُ ه 11/05/2022و كىره الترابي في بواس معىشة ابذاء الشؤي وبها للمادة غلى الخىالي ًو

 اإلاخػلو بالجماغاث. 113.14مً الهاهىن الخىظُمي  235

 مالخظت. 34مالخظاث الػمىم في اواس معىشة البدث الػلني، والبالؿت  -4

ت  -5 ًالت الخمٍش ت التي حؽشف غليها الى ت غلى معخىي اللجىت الخهىُت الخدمحًر جىخُذ الشٍئ

قي اإلاخذخلحن غىذ دساظت مالخظاث املجلغ الجماعي بمهخض ى اإلاهشس اإلاخخز ويزا إلاشايؾ مؼ با

ت.  ولباث الػمىم اإلاػبر غنها ؤزىاء البدث الػلني نبل غشك اإلاؽشوع غلى ؤهظاس اللجىت اإلاشيٍض
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77 09 

الذساظت واإلافادكت ِلى اجفاكُت 

اجُت خٌى اهجاص وججهيز  مىلِى

مشهض اًىىلىجي خاؿ بفشص وجثمين 

ش اإلا ادة الخذٍو ىاد اللابلت إِل

 بجماِت مشاهؾ.
"نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل 

 عمالة مراكش"

اجتماع مشرتك 
بني جلهة 

املرافق 
العمومية 
 واخلدمات

وجلهة امليزانية 
والشؤوى املالية 

 والربجمة

افلتها ِلى  اجُت ؤبذث اللجىت مى اجفاكُت مىلِى

اؿ بفشص خٌى اهجاص وججهيز مشهض اًىىلىجي خ

ش بجماِت  وجثمين اإلاىاد اللابلت إلِادة الخذٍو

ش، سافّت لشثاظت  مشاهؾ هما هي مشفلت بالخلٍش

ُت آلاجُت:  املجلغ الجماعي الخـى

  ًاقت الكاغلحن في خمالث اهخشاه 

جدعِعُت بإهمُت الكشص الهبلي للىكاًاث 

شها بؿُت بهجاح هزا اإلاؽشوع  وإغادة جذٍو

 ايؾ.الىمىرجي بمذًىت غاإلاُت يمش 

  الػمل غلى بًجاد العبل الٌكُلت بخػمُم

ًاقت مىاوو اإلاذًىت.   ججشبت اإلاؽشوع غلى 

 الثانيةالجلسة 
 02 – 25 – 0200 

60/05/2022 
خ  2022 ماي 20 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

مهشس الىهىت اإلاخػلهت باجكانُت  غلى)الاؾلبُت اإلاىلهت لألغماء اإلاضوالحن مهامهم( 

بكشص وجثمحن اإلاىاد الهابلت  خاؿمىلىغاجُت خُى بهجاص وججهحز مشيض  بًٍىلىجي 

ش  بجماغت مشايؾ إلغادة الخذٍو
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 8رقم الدورة 
 االستجهائيةعنال الدورة أالواردة ضنو جدول  (02) املستخلص العام املداوالتي للهقط

   09/27/0200بتاريخ  ة فريدةجلسيف  املهعقدة

 

 الهقطة ر.ت ر.ت.ع
 علٙ مطتْٚ اجمللظ اجلناعٕ علٙ مطتْٚ اللذً الداٜن٘

اللجنة  مالسظ٘
 املتخذ على مستوى اجمللس رقم املقزر تاريخ اجللسة املتخذ على مستوى اللجنة املختصة

78 2 

اإلافادكت ِلى مُثاق الافخداؿ 

  الذاخلي لجماِت مشاهؾ.
ة مقرتحة من طرف السيد وزير )نقط

 الداخلية(

 تهظيمجلهة 

 االدارة

 اجلماعية

 والتعاوى

 الالمركزي

 مُثاق ِلى افلتهامى  اللجىت ؤبذث

 مشاهؾ لجماِت الذاخلي الافخداؿ

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200  

73/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً اإلاػبر غنها ألـا  غلى لألغماء الخالٍش

  مهشس الىهىت اإلاخػلهت بمُثام الاقخداؿ الذاخلي لجماغت مشايؾ

79 0 

الذساظت واإلافادكت ِلى اجفاكُت 

ؼشاهت خاـت بةهجاص ممشاث جدذ 

ؤسلُت وفىق ؤسلُت بمذًىت 

 مشاهؾ.

 امليزانية جلهة

 املالية والشؤوى

 والربجمة

افلتها اللجىت ؤبذث  ؼشاهت اجفاكُت ِلى مى

 وفىق  ؤسلُت جدذ ممشاث بةهجاص اـتخ

 مشاهؾ، بمذًىت ؤسلُت

ش، مشفلت هماهي  جدفَ حسجُل مْ بالخلٍش

 "اللجىت ِمى" مىهش اإلافىفى .ي العُذ

 املحلُت الخىمُت ؼشهت جيلُف ِلى

، بةهجاص "مخجذدة ظُتي باؿ"  هما اإلاؽشُو

ُاث سفْ جم  املجلغ سثاظت بلى آلاجُت الخـى

 : الجماعي

ٌ  ي اطدس  ًىم جىٍُم ✓  بهشاهاث خى

م ًِ الخذبير  املحلُت الخىمُت ؼشواث وٍش

 جذاسط مْ باإلاذًىت اإلافىك والخذبير

 مخخلف

  بها اإلاشجبىت والاجفاكُاث الخدمالث هىاهِؾ

ش بِذاد ✓ ٌ  جلاٍس  بهجاص مشاخل خى

شلها اإلاؽشُو  . معخلبال اللجىت ِلى ِو

خباس بّين ألاخز لشوسة ✓  ِىفش الِا

 بوؽاء في حماسي ال والترار الجمالُت

 وواحهاتها الاجفاكُت مىلُى اإلامشاث

 باِخباسها

ذ فىُت ميؽأث  اإلاذًىت سوهم مً ظتًز

 . الحمشاء

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

74/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 
 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

اجكانُت مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب غلىاإلاضاولحن مهامهم( )الاؾلبُت اإلاىلهت لألغماء

غلى معخىي ههاه الاصدخام  بةهجاص ميؽأث )ممش جدذ ؤسض ي ؤو نىىشة( خاـت

 اإلاشوسي بمشايؾ
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81 3 

الذساظت واإلافادكت ِلى اجفاكُت 

ل اإلاخّللت بةجمام  الؽشاهت والخمٍى

ؤؼغاٌ جإهُل وجثمين ظاخت حامْ 

شاهؾ لفىا باإلاذًىت الّخُلت إلا

2022 – 2024. 

 امليزانية جلهة

 املالية والشؤوى

 والربجمة

 اجفاكُت ِلى افلتهامى  اللجىت ؤبذث

 جإهُل اؼغاٌ إلجمام والخمىٍل الؽشاهت

 باإلاذًىت الفىا حامْ ظاخت وجثمين

 سافّت 2024 - 2022 إلاشاهؾ الّخُلت

ُاث املجلغ لشثاظت  : الخالُت الخـى

 اسوالخج الخللُذًين الفىاُ ادماج 

 هزه بواس في ومدُىها الفىا حامْ بعاخت

 مفالحهم ِلى ًدافَ إلاا الاجفاكُت

 . اكخفادًت العىظُى

 لجامْ اإلاادًت الىشق  هُيلت بِادة 

 الىلىج ًىٍم ابذاعي بؽيل منها واإلااسة الفىا

 ًدفَ إلاا باوعُابُت منها والخشوج

 الاكخفاس ولِغ والعاثذ، اإلاىاوً مفلحت

تاإلا اإلالاسبت ِلى فلي  .ألامىُت شوٍس

 مً الجماِت ًمىً افلي جى خل بًجاد 

 البدش هادي ومدُي ملش مً الاظخفادة

ت مّاولت ِبر اإلاخىظي  . ِلاٍس

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

75/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

اجكانُت مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب غلىلهت لألغماء اإلاضاولحن مهامهم( )الاؾلبُت اإلاى

ل  بةجمام ؤؼؿاُ جإهُل وجثمحن ظاخت حامؼ الكىا باإلاذًىت  الخاـتالؽشايت والخمٍى

 2024 – 2022 الػخُهت إلاشايؾ

 

81 4 

الذساظت واإلافادكت ِلى اجفاكُت 

ؼشاهت بين حماِت مشاهؾ 

وحمُّت ملجإ "حشحير" اإلاخىاحذة 

تراب حماِت جمفلىخذ بةكلُم ب

 الحىص.

وجلهة الشؤوى 
الثقافية 

والرياضية 
والتهمية 

االجتماعية 
واشراك 

 اجملتمع املدني

افلتها اللجىت ؤبذث  ؼشاهت اجفاكُت ِلى مى

 اظفي مشاهؾ حهت والًت بين وحّاون 

 الحمير ملجإ وحمُّت مشاهؾ وحماِت

ش مشفلت هي هما "حشحير" والبغاٌ  بالخلٍش

ٌ  بىذًً جممُنها ؤظاط ِلى  مً ًخم الاو

 خاؿ لالجفاكُت بلافي ملحم ولْ خالله

ل بىُفُت  العىىٍت اإلاىدت ؤحشؤة و جنًز

 الخذماث ملابل للجمُّت مىدها اإلابرمج

 بمذة ًخّلم والثاوي للجماِت، ظخاديها التي

 ظيخين الى ظىت مً سفّها جم خُث الاجفاكُت

 .جللاثُا ججذد

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

78/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

مهشس الىهىت اإلاخػلهت باجكانُــت  غلى)ألاؾلبُت اإلاىلهت لألغماء اإلاضاولحن مهامهم( 

جـإ ؼــــشايت وحػـــــاون بحن ولًت حهت مشايؾ اظكي وحماغــت مشايــؾ وحمػُـت مل

 "حشححر"الخمُــــش والبؿـــاُ 

 

82 5 

اجفاكُت الذساظـت واإلافادكـت ِلى 

ؼشاهت وحّاون بين حماِت 

مشاهؾ واإلاشهض الاظدؽفاجي 

 الجامعي دمحم العادط بمشاهؾ.          

 املرافق جلهة

 العمومية

 واخلدمات

افلتها اللجىت ابذث  بواس اجفاكُت ِلى مى

 شاهؾم حماِت بين والخّاون  للؽشاهت

 بمشاهؾ الجامعي الاظدؽفاجي واإلاشهض

 واإلاشفم ِليها اإلاذخلت الخّذًالث خعب

ش النهاثُت ـُاغتها  .بالخلٍش

 

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

79/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

حماغت مشايؾ واإلاشيض  بحنباجكانُــت بواس للؽشايت والخػاون مهشس الىهىت اإلاخػلهت 

ذ الػشك الفخي  ت وججٍى الاظدؽكاجي الجامعي دمحم العادط بمشايؾ مً احل جهٍى

 غلى معخىي مذًىت مشايؾ ومىايبت اؼخؿاُ اإلاٍاجب الصخُت الجماغُت
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83 6 

حّذًل الىٍام ألاظاس ي لؽشهت 

 الخىمُت املحلُت "خالشة الاهىاس".

 مذة الؽشهت()

 املرافق جلهة

 العمومية

 واخلدمات

 ألاظاس ي الىٍام حّذًل اللجىت افلذ و

 في " الاهىاس خالشة املحلُت الخىمُت لؽشهت

 ار الؽشهت بمذة اإلاخّللت الخامعت مادجه

 .ظىىاث 10 ِىك ظىت 99 في ظخدذد

ُت املجلغ سثاظت الى سافّت  : الخالُت الخـى

 معاس ِلى للىكىف ي دساط ًىم جىٍُم

 هخاثجها وجلُُم الاهىاس خالشة ؼشهت

 اللادمت اإلاذة في ِملها افاق واظدؽشاف

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

76/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ً الىظام ألاظاس ي لؽشيت ( م5مهشس الىهىت اإلاخػلهت بخػذًل اإلاادة الخامعت )

 الخىمُت املخلُت "خالشة الاهىاس" لخفبذ غلى الؽٍل الخالي:

 : مدة الشركة5 املادة

99

 

84 7 

مالثمت ولُّت ممثلي مجلغ 

حماِت مشاهؾ باملجلغ ؤلاداسي 

حلُت "خالشة لؽشهت الخىمُت امل

 13الاهىاس" مْ ملخمُاث اإلاادة 

مً الىٍام ألاظاس ي للؽشهت 

 اإلازهىسة ِلى الىدى الخالي:

 10/2021/ 3/7الغاء ملشس ِذد *

خ  اللاض ي  2021اهخىبش  22بخاٍس

( 3باإلافادكت حُّين زالزت ممثلين )

ملجلغ حماِت مشاهؾ في املجلغ 

الاداسي لؽشهت الخىمُت املحلُت 

خّلم الامش خالشة الاهىاس " ٍو

س ي ظلُىين   -بالعادة: هادًت الادَس

 هماٌ ماحذ. -دمحم هىُل 

( ملجلغ 2حُّين ممثلين ازىين )*

حماِت مشاهؾ في املجلغ الاداسي 

لؽشهت الخىمُت املحلُت خالشة 

 الاهىاس".

 املرافق جلهة

 العمومية

 واخلدمات
 الاواُل ظبُل ِلى الىلىت ِشك جم

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

77/1/07/2022 
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

خ  10/2021/ 3/7مهشس غذد  مهشس الىهىت اإلاخػلهت بةلؿاء غلى ايخىبش  22بخاٍس

( ملجلغ حماغت مشايؾ في 3حػُحن زالزت ممثلحن ) غلى الهاض ي باإلافادنت 2021

خػلو الامش بالعادة: املجلغ الاد اسي لؽشيت الخىمُت املخلُت خالشة الاهىاس" ٍو

س ي ظلُىحن   يماُ ماحذ. -دمحم هٌُل  -هادًت الادَس

 

 

77/2/07/2022 
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ً  بةحماُ، مشايؾ تمجلغ حماغ ـادم ىاث اإلاػبر غنها ألغماثه الخالٍش الـا

ماغت مشايؾ في املجلغ الاداسي لؽشيت ( ملجلغ ح2غلى حػُحن ممثلحن ازىحن )

 الخىمُت املخلُت خالشة الاهىاس" وهما العُذان:

 دمحم هٌُل. (1

س ي  (2  ظلُىحن.هادًت الادَس
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85 8 

الذساظت واإلافادكت ِلى ملحم 

لذفتر الخدمالث الخاؿ بالخذبير 

اإلافىك إلاشفم هلل اإلاشض ى 

 والجشحى.

 املرافق جلهة

 العمومية

 واخلدمات

افلتهام اللجىت ؤبذث  :ًلي ما ِلى ى

 ي اإلاشك هلل مشفم اظخغالٌ ِلذ ملحم -

 الى الاظخغالٌ مذة بخمذًذ ي ًلن والجشحى

 بالخلٍشش مشفم هى هما  2024 فبراًش 28 غاًت

خّلم ًاث : ب الامش ٍو  جذبحر اليها اإلاكىك الؽش

 ىوالجشح اإلاشض ى ههل مشقو

 اهجاد ظىىس  ؤهتر ؼشهت . 1

لُا اظّاف . 2  ؤوسوبا افٍش

 الىخُل اهجاد . 3

ْ والخذخل بهجاد . 4  العَش

 ألامىاث هلل مشفم اظخغالٌ ِلذ ملحم

 الى الاظخغالٌ مذة بخمذًذ ي ًلن اإلاعلمين

 بالخلٍشش مشفم هى هما 2024 فبراًش 28  غاًت

خّلم ًاث : ب الامش ٍو  جذبحر اليها اإلاكىك الؽش

 ناإلاعلمح إلاىاث ألا ههل مشقو

 يالُىظف ؼشهت . 1

 الؽّلت ؼشهت . 2

 ألامىاث لىلل اإلاغشبُت الؽشهت . 3

 الخىبت البىسعي ابشاهُم الحاج ؼشهت . 4

 الىخُل ؼشهت . 5

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

خ 80/05/2022  بخاٍس
 2022 ًىلُىص  29

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

غهذ اظخؿالُ همىرجي إلاشقو ملخو  غلىمهامهم(  )ألاؾلبُت اإلاىلهت لألغماء اإلاضاولحن

، يما 2024قبراًش  28ههل اإلاشض ى والجشحى، ًهض ي بخمذًذ مذة الاظخؿالُ الى ؾاًت 

ًاث اإلاكىك اليها جذبحر مشقو ههل اإلاشض ى  خػلو ألامش بالؽش هى مػشوك ادهاه، ٍو

لُا ؤوسوبا. 2/ ؼشهت ؤهتر ظىىس اهجاد.1 والجشحى: / د الىخُلاهجا. 3/ اظّاف افٍش

4 .ْ  بهجاد والخذخل العَش

 

85 9 

الذساظت واإلافادكت ِلى ملحم 

لذفتر الخدمالث الخاؿ بالخذبير 

اإلافىك إلاشفم هلل ألامىاث 

 اإلاعلمين.

 املرافق جلهة

 العمومية

 واخلدمات

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

81/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

غهذ اظخؿالُ همىرجي إلاشقو ملخو  غلى)ألاؾلبُت اإلاىلهت لألغماء اإلاضاولحن مهامهم( 

، يما 2024قبراًش  28ههل ألامىاث اإلاعلمحن، ًهض ي بخمذًذ مذة الاظخؿالُ الى ؾاًت 

ًاث اإلاكىك اليها جذبحر مشقو هه خػلو ألامش بالؽش ل ألامىاث هى مػشوك ادهاه، ٍو

الؽشهت اإلاغشبُت لىلل . 3/ ؼشهت الؽّلت. 2/ ؼشهت الُىظفي. 1 اإلاعلمحن:

 ؼشهت الىخُل. 5/ الخىبت ؼشهت الحاج ابشاهُم البىسعي. 4/ ألامىاث

 

86 22 

الذساظت واإلافادكت ِلى اجفاكُت 

بين حماِت مشاهؾ والذهخىسة 

دهُا الؽلي لخلذًم خذماث خاـت 

 بمشفم الىب الؽشعي.  

 تهظيمة جله

 االدارة

 اجلماعية

 والتعاوى

 الالمركزي

افلتها اللجىت ؤبذث  :ِلى مى

 دهُا والذهخىسة مشاهؾ حماِت حّاكذ ▪

 الىب بمشفم خاـت خذماث لخلذًم الؽلي

 ِلذ وفم الؽشعي

ش اإلاشفم 1 سكم الاجفاق  حملتر  / بالخلٍش

 ؼهشي  هخّىٍن دسهم 7000

 دمحم والذهخىس  مشاهؾ حماِت حّاكذ ▪

 بمشفم خاـت خذماث لخلذًم ياإلااصوو

 2 سكم الاجفاق ِلذ وفم الؽشعي الىب

ش اإلاشفم  دسهم 7000 حملتر  / .بالخلٍش

 ؼهشي  نهخّىٍ

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

82/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

غت مشايؾ والذيخىسة دهُا الؽلي لخهذًم خذماهها بمفلخت غهذ اجكام بحن حما

 الىب الؽشعي

 

87 22 

الذساظت واإلافادكت ِلى اجفاكُت 

بين حماِت مشاهؾ والذهخىس دمحم 

اإلااصووي لخلذًم خذماث خاـت 

 بمشفم الىب الؽشعي.  

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

83/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُاغت مشايؾ ـادم مجلغ حم ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

غهذ اجكام بحن حماغت مشايؾ والذيخىس دمحم اإلااصووي لخهذًم خذماجه بمفلخت 

 الىب الؽشعي

 

88 20 

الارن لشثِعت مجلغ حماِت 

بهُئت  مشاهؾ للخّاكذ مْ مىزم

 اإلاىزلين بمشاهؾ.

 تهظيمجلهة 

 االدارة

 اجلماعية

 والتعاوى

 المركزيال

 :ِلى افلتها مى اللجىت ابذث

 مشاهؾ حماِت مجلغ لشثِعت الارن ▪

 .مشاهؾ بهُئت مىزم مْ للخّاكذ

 مشاهؾ حماِت مجلغ لشثِعت الارن ▪

 كماثُين مفىلين مْ للخّاكذ

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

84/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ًاإلا ألـا  غلى ػبر غنها لألغماء الخالٍش

بهُئت  لشثِعت مجلغ حماغت مشايؾ للخػانذ مؼ مىزومهشس الىهىت اإلاخػلهت باإلرن 

 اإلاىزهحن بمشايؾ.

 

89 23 

الارن لشثِعت مجلغ حماِت 

مشاهؾ للخّاكذ مْ مفىلين 

 كماثُين.

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

85/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُجلغ حماغت مشايؾ ـادم م ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

مكىلحن لشثِعت مجلغ حماغت مشايؾ للخػانذ مؼ مهشس الىهىت اإلاخػلهت باإلرن 

 نماثُحن.
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91 24 

الذساظت واإلافادكت ِلى ملحم 

لذفتر الخدمالث الخاؿ بةًجاس 

مىخىج اظخغالٌ اإلاعابذ وجيؽُىها 

خالت  بجماِت مشاهؾ )في ٌل

 الىىاست الصحُت(.

 امليزانية جلهة

 املالية والشؤوى

 والربجمة

 لذفتر ملحم ِلى اللجىت افلذ و

 مىخىج بةًجاس الخاؿ الخدمالث

 بجماِت وجيؽُىها اإلاعابذ اظخغالٌ

 )الصحُت الىىاست  خالت في( مشاهؾ

ش، مشفم هى هما  لشثاظت سافّت بالخلٍش

ُت الجماعي املجلغ  : آلاجُت الخـى

 اخترام مذي جدبْ ِلى شالعه ✓

 إلالخمُاث الجماُِت اإلاعابذ معخغلي

 خاـت الخدمالث ودفتر الاًجاس ِلذ

 الشقي وهزا الىلىج بإزمىت ًخّلم فُما

 افم اإلاش بهزه اإلالذمت بالخذماث

 .احخماُِت افم مش باِخباسها

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

86/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُغت مشايؾ ـادم مجلغ حما ً ألـا  اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ملخو مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب غلى)ألاؾلبُت اإلاىلهت لألغماء اإلاضاولحن مهامهم( 

بةًجاس مىخىج اظخؿالُ اإلاعابذ وجيؽُىها بجماغت مشايؾ  لذقتر الخدمالث الخاؿ

ن مٌتر معبخي الٌخب )في ظل خالت الىىاست الصخُت( ُت وظُذي ورلَ لخػٍى

ًىظل بً غلى غً مذة الخىنل الالىشاسي خالُ قترة الدجش الفخي الؽامل 

الُت والتي جبخذت مً ؤلاخباس باإلؾالم  وخالُ مشخلت جىنل ألاوؽىت الثهاقُت والٍش

خ  خ  2020ماسط  23مىحه بخاٍس  2022ًىهُى 15وجيخهي بإمش باقخخاح اإلاعبدحن بخاٍس

ً و  جُت مىادهًىما( والا 23)إلاذة ظيخحن وؼهٍش

 

91 25 

حّذًل ملشس مجلغ حماِت 

 368/05/2019مشاهؾ ِذد 

خ  مخخز خالٌ  15/05/2019بخاٍس

 2019الذوسة الّادًت لؽهش ماي 

واإلاخّلم بخّذًل ملشس مخخز مً 

وشف مجلغ بلذًت اإلاىاسة حليز 

ظابلا خالٌ دوسجه الّادًت لؽهش 

افلت  2003غؽذ  واللاض ي باإلاى

ت الىلُّت الّل ت ِلى حعٍى اٍس

ت مً اإلاىاٌص اإلاّشوفت ب  ملجمِى

"دًىس الخلىين" الياثىت بالخي 

 .املحمذي

 امليزانية جلهة

 املالية والشؤوى

 والربجمة

 ملشس  حّذًل ِلى اللجىت افلذ و

 05 / 368 ِذد مشاهؾ حماِت مجلغ

خ 2019 /  مخخز 2019 / 05 / 15 بخاٍس

 2019 ماي لؽهش الّادًت الذوسة خالٌ

 وشف مً مخخز ملشس  بخّذًل واإلاخّلم

 خالٌ ظابلا حليز اإلاىاسة بلذًت مجلغ

 2003 غؽذ لؽهش الّادًت دوسجه

افلت واللاض ي ت ِلى باإلاى  حعٍى

ت الىلُّت ت الّلاٍس ٌ  مً ملجمِى  اإلاىاص

 الياثىت "الخلىين دًىس " ب اإلاّشوفت

 : اإلاشفم الىدى ِلى املحمذي ي باٌ

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

87/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

 368/05/2019خػذًل مهشس مجلغ حماغت مشايؾ غذد مهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

خ  واإلاخػلو بخػذًل  2019مخخز خالُ الذوسة الػادًت لؽهش ماي  15/05/2019بخاٍس

ىاسة حلحز ظابها خالُ دوسجه الػادًت لؽهش مهشس مخخز مً وشف مجلغ بلذًت اإلا

ت ملجمىغت مً اإلاىاُص  2003ؾؽذ  ت الىلػُت الػهاٍس والهاض ي باإلاىاقهت غلى حعٍى

 غلى الىدى الخالي: اإلاػشوقت ب "دًىس الخهىحن" الٍاثىت بالخي املخمذي
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92 26 

الذساظت واإلافادكت ِلى حّذًل 

اللشاس  مً 17و 13، 8اإلاىاد 

خ  109حلي سكم الجباجي امل  17بخاٍس

املحذد ليعب  2021 فبراًش

وؤظّاس الشظىم والحلىق 

اإلاعخدلت لفاثذة  والىحُباث

 ميزاهُت حماِت مشاهؾ.

 امليزانية جلهة

 املالية والشؤوى

 والربجمة

افلذ  و 8 اإلاادجين حّذًل ِلى اللجىت و

 ياملحلي الجباجي اللشاس مً 13

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

88/1/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

 109الجباجي املخلي سنم  ( مً الهشاس8الكفل الثامً ) خػذًلمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

خ   املخذد ليعب وؤظػاس الشظىم والخهىم والىحُباث 2021 قبراًش 17بخاٍس

والخاؿ بشظم اإلاذجض، لُفبذ غلى  ة محزاهُت حماغت مشايؾاإلاعخدهت لكاثذ

 الؽٍل الخالي:
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88/2/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ي الهشاس الجباجي املخل( مً 13الكفل الثالث غؽش ) خػذًلمهشس الىهىت اإلاخػلهت ب

خ  109سنم  املخذد ليعب وؤظػاس الشظىم والخهىم  2021 قبراًش 17بخاٍس

والخاؿ بمذخُى ناغت  اإلاعخدهت لكاثذة محزاهُت حماغت مشايؾ والىحُباث

 اإلاػاسك، لُفبذ غلى الؽٍل الخالي:
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93 27 

ل اِخماداث بّن ففٌى  جدٍى

ميزاهُت حماِت مشاهؾ بشظم 

 .2022العىت اإلاالُت 

 ةامليزاني جلهة

 املالية والشؤوى

 والربجمة

 ملترخاث 3 ِلى اللجىت افلذ و

ل  الخدٍى

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

89/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ىاث بةحماُـادم مجلغ حماغت مشايؾ  ً ألـا  غلى اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

لب مهشس الىهىت اإلاخػلهت ت حزاهُت حماغمب الدعُحر والخجهحز  اغخماداث بػن خدٍى

ًالخالي:3ومجمىغها زالزت )  2022مشايؾ بشظم العىت اإلاالُت   ( والاجُت جكاـُلها 
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94 28 

جلُُم جىفُز بشهامج ِمل حماِت 

 .2022 – 2017مشاهؾ 

اجتماع مشرتك 
لمجو اخلمص 

 الدائمة 

 جىفُز خفُلت ِلى اللجىت اواُل جم

 2022 – 2017 الجماِت ِمل بشهامج

 الخلُُم معىشة بواس في

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

90/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

املجلغ الجماعي إلاشايؾ غلى الػشك الخهُُمي لبرهامج غمل الجماغت  اواُلجم 

2017 – 2022 
 

95 29 

 ْ البث في ملترخاث دِم مؽاَس

حمُّاث املجخمْ اإلاذوي الىاؼىت 

بتراب حماِت مشاهؾ بشظم 

وبلا للمادة  2022العىت اإلاالُت 

مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخّلم  235

 .بالجماِاث

وجلهة الشؤوى 
الثقافية 

والرياضية 
والتهمية 

االجتماعية 
واشراك 

 اجملتمع املدني

افلذ  اإلالترخاث اللجىت و

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

91/1/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ً بةحماُشايؾ إلااعي ـادم املجلغ الجم مهشس غلى  ألاـىاث اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ؼ حمػُاث املجخمؼ اإلاذوي الىاؼىت بتراب حماغت مشايؾ الىهىت اإلاخػلهت  بذغم مؽاَس

مشاهؾ اإلاذًىت( غلى )الجمػُاث الىاؼىت بمجلغ مهاوػت  2022بشظم العىت اإلاالُت 

 الىدى الاحي: 

جدذد اغاهاث  لكاثذة الجمػُاث التي جماسط وؽاوها بتراب مهاوػت مشايؾ  -2

 اإلاذًىت غلى الؽٍل الاحي:

 مبلغ الذِم اإلاخاح الجمُّاثِذد  الجمُّاث

 943.661197 67 الثهافي

الُتج.   116.883112 10 الٍش

 517.164118 22 الاحخماغُتج. 

 1.577.709.27 99 املجمُى
 

ؼ مبلـ الاغاهاث اإلاهترخت غلى  ًىلب مً مجلغ مهاوػت  -0 جىَص مشاهؾ اإلاذًىت

الجمػُاث اإلازًىسة اغاله غلى لىء اللىاثذ اإلاػذة في اواس لجىت الاهخهاء الاولي 

ؼ الجمػُاث اإلاذغمت بخيعُو بحن اإلافالر املخخفت الجماغُت  إلاؽاَس

ُ الذوسة الػادًت واإلافلخت املخخفت بمجلغ اإلاهاوػت، والخذاُو خىلها خال

بمذاولث ملجلغ اإلاهاوػت، مؼ  مىاقاة مجلغ الجماغت  2022لؽهش ؼدىبر 

وبها  2022للخذاُو في ؼإنها خالُ الذوسة الػادًت لؽهش ايخىبش  الىهىت

 113.14مً الهاهىن الخىظُمي  235إلاهخمُاث الكهشة الاخحرة مً اإلاادة 

 اإلاخػلو بالجماغاث.

 

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

91/2/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ً بةحماُشايؾ إلااعي ـادم املجلغ الجم مهشس غلى  ألاـىاث اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ؼ حمػُاث املجخمؼ اإلاذوي الىاؼىت بتراب حماغت مشايؾ الىهىت اإلاخػلهت  بذغم مؽاَس

 ( غلى الىدى الاحي: اإلاىاسة)الجمػُاث الىاؼىت بمجلغ مهاوػت  2022بشظم العىت اإلاالُت 

 إلاىاسةاجدذد اغاهاث  لكاثذة الجمػُاث التي جماسط وؽاوها بتراب مهاوػت  -1

 غلى الؽٍل الاحي:
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 مبلغ الذِم اإلاخاح الجمُّاثِذد  الجمُّاث

 816.901141 58 الثهافي

الُتج.   257.142186 22 الٍش

 1.245.895152 53 الاحخماغُتج. 

 2.319.939.79 133 املجمُى
 

ؼ مبلـ الاغاهاث اإلاهترخت غلى الجمػُاث  ًىلب مً مجلغ مهاوػت  -2 جىَص اإلاىاسة

ؼ  اإلازًىسة اغاله غلى لىء اللىاثذ اإلاػذة في اواس لجىت الاهخهاء الاولي إلاؽاَس

الجمػُاث اإلاذغمت بخيعُو بحن اإلافالر املخخفت الجماغُت واإلافلخت 

ُ الذوسة الػادًت لؽهش املخخفت بمجلغ اإلاهاوػت، والخذاُو خىلها خال

 بمذاولث الىهىتملجلغ اإلاهاوػت، مؼ  مىاقاة مجلغ الجماغت  2022ؼدىبر 

وبها إلاهخمُاث  2022للخذاُو في ؼإنها خالُ الذوسة الػادًت لؽهش ايخىبش 

اإلاخػلو  113.14مً الهاهىن الخىظُمي  235الكهشة الاخحرة مً اإلاادة 

 بالجماغاث.

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

91/3/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ً بةحماُشايؾ إلااعي ـادم املجلغ الجم مهشس غلى  ألاـىاث اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ؼ حمػُاث املجخمؼ اإلاذوي الىاؼىت بتراب حماغت مشايؾ الىهىت اإلاخػلهت  بذغم مؽاَس

 ( غلى الىدى الاحي: حلحز)الجمػُاث الىاؼىت بمجلغ مهاوػت  2022بشظم العىت اإلاالُت 

غلى جدذد اغاهاث  لكاثذة الجمػُاث التي جماسط وؽاوها بتراب مهاوػت  -1  حليز

 الؽٍل الاحي:

 مبلغ الذِم اإلاخاح الجمُّاثِذد  الجمُّاث

 591.549130 42 الثهافي

الُتج.   420.779122 36 الٍش

 799.253173 34 الاحخماغُتج. 

 1.811.582.25 112 املجمُى
 

ؼ مبلـ الاغاهاث اإلاهترخت غلى الجمػُاث  ًىلب مً مجلغ مهاوػت  -2 جىَص حليز

ؼ  اإلازًىسة اغاله غلى لىء اللىاثذ اإلاػذة في اواس لجىت الاهخهاء الاولي إلاؽاَس

الجمػُاث اإلاذغمت بخيعُو بحن اإلافالر املخخفت الجماغُت واإلافلخت 

ُ الذوسة الػادًت لؽهش املخخفت بمجلغ اإلاهاوػت، والخذاُو خىلها خال

 بمذاولث الىهىتملجلغ اإلاهاوػت، مؼ  مىاقاة مجلغ الجماغت  2022ؼدىبر 
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وبها إلاهخمُاث  2022للخذاُو في ؼإنها خالُ الذوسة الػادًت لؽهش ايخىبش 

اإلاخػلو  113.14مً الهاهىن الخىظُمي  235الكهشة الاخحرة مً اإلاادة 

 بالجماغاث.

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

91/4/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ً بةحماُشايؾ إلااعي ـادم املجلغ الجم مهشس غلى  ألاـىاث اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ؼ حمػُاث املجخمؼ اإلاذوي الىاؼىت بتراب حماغت مشايؾ الىهىت اإلاخػلهت  بذغم مؽاَس

( ظُذي ًىظل بً غلي)الجمػُاث الىاؼىت بمجلغ مهاوػت  2022بشظم العىت اإلاالُت 

 غلى الىدى الاحي: 

ظُذي جدذد اغاهاث  لكاثذة الجمػُاث التي جماسط وؽاوها بتراب مهاوػت  -1

 ًىظف بً ِلي غلى الؽٍل الاحي:

 مبلغ الذِم اإلاخاح الجمُّاثِذد  الجمُّاث

 492.957175 35 الثهافي

الُتج.   70.129187 06 الٍش

 493.656172 21 الاحخماغُتج. 

 1.056.744.34 62 املجمُى
 

ؼ مبلـ الاغاهاث ًىلب مً مجلغ مهاوػت  -2 جىَص  ظُذي ًىظف بً ِلي

اإلاهترخت غلى الجمػُاث اإلازًىسة اغاله غلى لىء اللىاثذ اإلاػذة في اواس لجىت 

ؼ الجمػُاث اإلاذغمت بخيعُو بحن اإلافالر املخخفت  الاهخهاء الاولي إلاؽاَس

ُ الجماغُت واإلافلخت املخخفت بمجلغ اإلاهاوػت، والخذاُو خىلها خال

ملجلغ اإلاهاوػت، مؼ  مىاقاة مجلغ  2022الذوسة الػادًت لؽهش ؼدىبر 

للخذاُو في ؼإنها خالُ الذوسة الػادًت لؽهش  بمذاولث الىهىتالجماغت 

مً الهاهىن  235وبها إلاهخمُاث الكهشة الاخحرة مً اإلاادة  2022ايخىبش 

 اإلاخػلو بالجماغاث. 113.14الخىظُمي 

 

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

91/5/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ً بةحماُشايؾ إلااعي ـادم املجلغ الجم مهشس غلى  ألاـىاث اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش

ؼ حمػُاث املجخمؼ اإلاذوي الىاؼىت بتراب حماغت مشايؾ الىهىت اإلاخػلهت  بذغم مؽاَس

 ( غلى الىدى الاحي: الىخُل)الجمػُاث الىاؼىت بمجلغ مهاوػت  2022بشظم العىت اإلاالُت 

 الىخُلجدذد اغاهاث  لكاثذة الجمػُاث التي جماسط وؽاوها بتراب مهاوػت  -1

 غلى الؽٍل الاحي:
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 مبلغ الذِم اإلاخاح الجمُّاثِذد  الجمُّاث

 154.929158 11 الثهافي

الُتج.   35.064194 03 الٍش

 94.029185 04 الاحخماغُتج. 

 284.024.37 18 املجمُى
 

ؼ مبلـ الاغاهاث اإلاهترخت غلى ًىلب مً مجلغ مهاوػت  -2 جىَص  الىخُل

الجمػُاث اإلازًىسة اغاله غلى لىء اللىاثذ اإلاػذة في اواس لجىت الاهخهاء الاولي 

ؼ الجمػُاث اإلاذغمت بخيعُو بحن اإلافالر املخخفت الجماغُت  إلاؽاَس

ُ الذوسة الػادًت واإلافلخت املخخفت بمجلغ اإلاهاوػت، والخذاُو خىلها خال

بمذاولث ملجلغ اإلاهاوػت، مؼ  مىاقاة مجلغ الجماغت  2022لؽهش ؼدىبر 

وبها  2022للخذاُو في ؼإنها خالُ الذوسة الػادًت لؽهش ايخىبش  الىهىت

 113.14مً الهاهىن الخىظُمي  235إلاهخمُاث الكهشة الاخحرة مً اإلاادة 

 اإلاخػلو بالجماغاث.

96 02 

الُت  دِم الجمُّاث والاهذًت الٍش

 الىاؼىت بمذًىت مشاهؾ

ت جدذ لىاء الّفب  واإلاىمٍى

ت الُت الجهٍى بشظم ظىت  الٍش

2022. 

جلهة الشؤوى و
الثقافية 

والرياضية 
والتهمية 

االجتماعية 
واشراك 

 اجملتمع املدني

 النهاثُت الالثدت ِلى اللجىت افلذ و

الُت  والفشق  ألاهذًت لذِم  الٍش

 فريدةجلسة 
 09 – 27 – 0200 

72/07/2022  
خ  2022 ًىلُىص  29 بخاٍس

 

ً بةحماُشايؾ إلااعي ـادم املجلغ الجم ىاث اإلاػبر غنها لألغماء الخالٍش  ألـا

الُت الىاؼىت بمذًىت ب مهشس الىهىت اإلاخػلهتغلى  ذغم الجمػُاث والاهذًت الٍش

ت جدذ لىاء  مشايؾ تالػفب الجامػاث الىوىُت و واإلاىمٍى بشظم ظىت  الجهٍى

 خعب الالثدت اإلاشقهت باإلاهشس. 2022

 

 

 

 

 

 


