
 

 

 جدول اعمال الدورة المقررا المتخدة

ة يوم الخمي --1 رت ااستثنائي امنعق كادة في د عش صباحا بمق الجماع باجماع ااعضاء 8تة2يونيو  ثةصاد امجل الجماعي لعي ال س  على الساع الحادي ن ميڈاني الجماع ب ين على موا الحاض
بيڇ  اخيل  امص 8تة2ت ا ام ي افق على تحيي بيا تق ة  التصوي على امصاري كل باب على ح اخيل  ا ام ي ه:ة2ة2  9تة2اري لسنتي ل بالتصوي اإجمالي على تق  .كما هو مبي بع

 درهم 600,00 525 6 2018ــــــــ تقديرا مداخيل الميزاني برسم سنـــــ
. 2018الميزاني برسم سنـــــــــــــ  مصاريفتقديرا   درهم ,

اخيل  امصاري لسنتي -* ا ام ي  ة2ة2  9تة2بيا تق

  9 البرمج المتعددة السنوا
 درهم 138,00 7050 درهم 650,00 784 6 تقديرا المداخيل

 درهم  635,18 درهم 768,00 841 6 المصاريف تقديرا
ة يوم الخمي -2 رت  ااستثنائي  امنعق كادة في د ين على  كنا تحما 8تة2يونيو  ثةصاد امجل الجماعي لعي ال خاص بامحل  على الساع الحادي عش صباحا بمق الجماع باجماع ااعضاء الحاض
كادة. 3ةرق  الكائن بالسو امغطاة بعي ال

ة يوم الخمي  -3 رت  ااستثنائي  امنعق كادة في د ر تنظيمي خاص بتصنيالحادي   على الساع 8تة2يونيو  ثةصاد امجل الجماعي لعي ال ين على مق  عش صباحا بمق الجماع باجماع ااعضاء الحاض
ئيسي الثانويالشوارع ال كادة      .بعي ال

ة يوم الخمي  -4 رت ااستثنائي امنعق كادة في د ي  8تة2يونيو  ثةصاد امجل الجماعي لعي ال ر تنظيمي خاص بتح ين على مق على الساع الحادي عش صباحا بمق الجماع بإجماع اأعضاء الحاض
ضوابط ااستغــــــــا امؤق للمل ا ط   لعام الجماعي.ش

كادة-5 ة يوم الخمي  صاد امجل الجماعي لعي ال رت ااستثنائي امنعق اك بي الجماع   8تة2يونيو  ثةفي د ين على اتفاقي ش على الساع الحادي عش صباحا بمق الجماع بأغلبي  اأعضاء الحاض
بي  كا–جمعي الها ااحم امغ ع ب بيڇ اآ-ف .ثار السلبي الناتج عن ح الكوار الطبيعيحو ت  

 

التصوي عليها. 8تة2دراس ميڈاني سن  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

امتواج  3دراس كنا التحما الخاص بامحل رق  -2
 بالسو امغطى.

3- . ئيسي  الثانوي ل امجل حو تصني الشوارع ال ا م  

ر التنظيمي الهاص -4 ط  دراس امجل للمق ي ش بتح
ضوابط ااستغا امؤق للمل العام الجماعي.  

 

جمعي الها  -5 اك بي الجماع  دراس امجل اتفاقي ش
بي.  ااحم امغ

 


