
 

 جدول اعمال الدورة المقررا المتخدة

 

ٚكإة في جلستڢ الثانيغ من ٕڣرتڢ العإيغ الثالثغ امنعقٖة يوم الخميس  -1 ٚ  8تصإځ امجلس الجماعي لعيڗ ال ٚار  8تة2أكتوب ٚين علګ تعٖيل الق ٚ الجماعغ بإجماع اأعضاء الحاض ٚة صباحا بمق علګ الساعغ العاش
 .. 7تة8/2ة/تةبتارئ  66الجماعي رقږ  الجبائي

ـــــــــــــــعقٖة يـــــوم الجمعغ  -2 ٚكإة في جلستڢ ااڣلګ من ٕڣرتڢ العإيغ الثالثغ امنـــــ ٚ  5ةصإځ امجلس الجماعي لعيڗ ال ٚين علګ  8تة2أكتوب ٚ الجماعغ بإجماع اأعضاء الحاض علګ الساعغ التاسعغ ڣ النصڀ صباحا بمق
ٚام ات ٚكإةإب هيل جماعغ عيڗ ال ٚاكغ مع امجلس ااقليمي لبڇكاڗ تتعلق بت  فاقيغ ش

ــــــــــــــــعقٖة يـــــوم الجمعغ -3 ٚكإة في جلستڢ ااڣلګ من ٕڣرتڢ العإيغ الثالثغ امنــــ ٚ  5ةصإځ امجلس الجماعي لعيڗ ال ٚ الجماعغ بإجما 8تة2أكتوب ٚين علګ علګ الساعغ التاسعغ ڣ النصڀ صباحا بمق ع اأعضاء الحاض
ارة الثقافغ لتجهيڈ امكتبغ امتواجٖة بفضاء التڇفيڢ ڣتكوين ڣتنشيط النسيٌ الجمعوڬ بع ٚيغ الجهويغ لٛو ٚاكغ مع امٖي ٚام اتفاقيغ ش ٚكإةإب  يڗ ال

ـــــــــــ -4 ٚكإة في جلستڢ ااڣلګ من ٕڣرتڢ العإيغ الثالثغ امنـــــ ٚ  5ةــــعقٖة يـــــوم الجمعغ صإځ امجلس الجماعي لعيڗ ال ٚين علګ  8تة2أكتوب ٚ الجماعغ بإجماع اأعضاء الحاض علګ الساعغ التاسعغ ڣ النصڀ صباحا بمق
ٚسها بڢ. ٚة باملڊ العام الجماعي ڣمنع غ جار امثم ٛالغ اأ  إ

ٚكإة في جلستڢ الثانيغ من ٕڣرتڢ العإيغ الثالثغ امنعقٖة يوم الخميس  -5 ٚ  8تصإځ امجلس الجماعي لعيڗ ال ٚڣع  8تة2أكتوب ٚين علګ مش ٚ الجماعغ بإجماع اأعضاء الحاض ٚة صباحا بمق علګ الساعغ العاش
ٚاػ امٖاخيل ڣالتصويت 9تة2اميڈانيغ لسنغ  لڊ بالتصويت اإجمالي علګ تقٖي ٚاػ امٖاخيل ڣ امصاريڀ لسنتي  ٗڣ  كما هو مبيڗ بعٖه: ت2ة2ڣ  ة2ة2علګ امصاريڀ كل باب علګ حٖة ڣڣافق علګ تحييڗ بياڗ تقٖي

 درهم 600,00 5.952 تقديرا مداخيل الميزاني  برسم سنـــــــ 
. الميزاني  برسم سنـــــــ مصاريفتقديرا   درهم ,

ٚاػ امٖاخيل ڣ امصاريڀ لسنتي -*  .ت2ة2ڣ  ة2ة2بياڗ تقٖي
   البرمج المتعددة السنوا

 درهم 8550.748,85 درهم 8289.710,64 تقديرا المداخيل
 درهم 8550.748,85 درهم 8289.710,64 تقديرا المصاريف

 
ٚكإة في جلستڢ الثانيغ من ٕڣرتڢ العإيغ الثالثغ امنعقٖة يوم الخميس  -6 ٚ  8تصإځ امجلس الجماعي لعيڗ ال ٚين علګ ڣضع نظام لع  8تة2أكتوب ٚ الجماعغ بإجماع اأعضاء الحاض ٚة صباحا بمق ګ الساعغ العاش

ٚكإة ڣتغيڇ تسميغ حي البام الګ حي النهضغ ڣتسم ٚقيږ للعنونغ خاص بجماعغ عيڗ ال ٚ  علګ الساحتيڗ امتواجٖتيڗ  بتجزئغ بني يزناسن ڣ ت جٖ ڣ ساحغ النص لڊ باطاځ اسږ ساحغ ام يغ الساحاػ غيڇ امسماة   ٗڣ
ٚځ العموميغ ڣ  ٛڋ التي خضعت للتقسيږ كما صإځ امجلس علګ ڣضع لوحاػ للشوارع ڣ الط ٚر إلګ امنا ٚقمغ  ڣإضافغ عبارة مك ٛڋ غيڇ ام . تثبيتها بشكلامنا يتها  بوضٍو  يسمح بٚ

 

 

 

 

ٚار الجبائي -ت مٖاڣلغ امجلس حوڋ تعٖيل الق  

 

ٚاكغ مع امجلس  -2 ٚام اتفاقيغ ش مٖاڣلغ امجلس حوڋ اب
 ااقليمي لبڇكاڗ

 

ٚيغ الجهويغ  -3 ٚام اتفاقيغ مع امٖي مٖاڣلغ امجلس حوڋ  اب
 للثقافغ لتجهيڈ مكتبغ .

 

جار  -4 ٛالغ اا ٚار ا ٚة باملڊ  مٖاڣلغ امجلس حوڋ ق امثم
ٚسها بڢ.  العام الجماعي ڣمنع غ

 

ٚڣع ميڈانيغ -5 . 8تة2مٖاڣلغ امجلس حوڋ مش  

 

 

 

 

مٖاڣلغ امجلس حوڋ  ڣضع نظام للعنونغ خاص  -6
ٚكإة  بجماعغ عيڗ ال

 


