
 ة                                                                         ــــــــــــــــيـــــــــــكــة المــغـربـلـــــــــــالمـــمــ
 ةــــــــــــــــــــــيــــــداخــــلـــــــــــوزارة الـ  
                                                     ةـــحـمـديـة المــــــــــــــالــــــــــعــمـ   
 عين حرودة  ةــــاعــــمـــج    

 مـــديــريـــــة المــصـــالــح     
 المجلس  م. شؤون    
 

 .6102و 6102جدول جلسات المجلس الجماعي خالل السنوات 

 القرارات المتخذة النقط المدرجة للمداوالت تاريخ الجلسات

 

االستثنائية الدورة 

يناير  10 بتاريخ

6102 

 

تعيين مندوب الجماعة لدى مؤسسة  ـ1
 التعاون بين الجماعات "البيضاء".

موافقة المجلس على تعيين السيد إدريس ـ 
كريمي مندوبا للجماعة لدى مؤسسة 

 التعاون بين الجماعات" البيضاء".
 

 

تعيين ممثلي الجماعة ونوابهما باللجنة  ـ2
واللجنة اإلدارية المساعدة المكلفة اإلدارية 

 بمراجعة اللوائح االنتخابية العامة.
 

ـ الفصل األول: موافقة المجلس على تعيين 
السيدة الزهرة ناجي ممثلة الجماعة باللجنة 
اإلدارية المكلفة بمراجعة اللوائح االنتخابية 

 العامة ونائبها السيد الزيتوني مغفور.
مجلس على تعيين ـ الفصل الثاني: موافقة ال

السيد هشام شتوان ممثل الجماعة باللجنة 
اإلدارية المساعدة المكلفة بمراجعة اللوائح 
االنتخابية العامة ونائبه السيد الحسين 

 افقيرن.
 

 
 

الدورة 
العادية 
لشهر 
فبراير 

6102 

 

الجلسة 
األولى 
بتاريخ 

فبراير  10

6102 

 

المصادقة على مشروع اتفاقية تمويل  -1

وانجاز برنامج إعادة إسكان قاطني دور 
 الصفيح بالمدينة الجديدة زناتة.

المصادقة على تأجيل  على لمجلسا ةوافقم
مع إحالتها  ،إلى دورة الحقةالنقطة هذه 

على اللجنة المكلفة بالتعمير والمرافق 
 العمومية والخدمات من أجل إعادة دراستها

 من جديد.
 

 

تعديل اتفاقية الشراكة بين المجلس  -2

الجماعي لعين حرودة وجمعية التواصل 
 لذوي االحتياجات الخاصة.

 

 
هذه دراسة تأجيل  المجلس على ةوافقم

 .النقطة إلى دورة الحقة

 

المتعلق  المصادقة على كناش التحمالت -3

بمنح استغالل الملك العمومي الجماعي 
 لنصب اللوحات اإلشهارية.

المصادقة على تأجيل  المجلس على ةوافقم
إحالته من ، مع إلى دورة الحقةهذا الكناش 

بالميزانية  المكلفةجديد على اللجنة 
لتعديله بحضور والشؤون المالية والبرمجة 

ممثلي السلطة المحلية، والعمل على تنقيحه 
تبعا للمالحظات والمعطيات التي تقدم بها 
السيد باشا عين حرودة، وتعهد بموافاة 

 مصالح الجماعة بها في أقرب اآلجال.



مشروع قرار تنظيمي جماعي يتعلق  -4

بإحداث مراقبين محلفين مختصين بمجال 

 الشرطة اإلدارية.

مشروع القرار  المجلس على ةوافقم
 فرقةالتنظيمي الجماعي المتعلق بإحداث 

بزي رسمي، وتحديد مهامهم في مراقبين 
 .مجال الشرطة اإلدارية الجماعية

 
 
 
 

 

الجلسة 
الثانية 
بتاريخ 

فبراير  18

6102 

 

 .5102برمجة الفائض الحقيقي لسنة  -1
برمجة الفائض تأجيل المجلس على  ةوافقم

 .إلى دورة الحقة 5102لسنة الحقيقي 
 

 
إلغاء بعض االعتمادات وإعادة  -2

 برمجتها.

بعض اعتمادات إلغاء  على المجلس ةوافقم
 221,22 175 1ومجموعها التجهيز، 

عتمادات التي ستتم إعادة اال وهيدرهم، 
برمجتها مع فائض ميزانية التسيير لسنة 

5102. 
 

المصادقة على إبرام صفقات إطار  -3
تتعلق بالمشاريع التالية: حراسة بعض 
المرافق الجماعية، صيانة الطرق والتشوير 
األفقي، شراء األدوية وذلك خالل المدة 
االنتدابية للمجلس الجماعي 

5102- 5150. 

 
إبرام صفقات إطار  على المجلس ةوافقم

تتعلق بالمشاريع التالية: حراسة بعض 
المرافق الجماعية، صيانة الطرق، التشوير 
األفقي، شراء األدوية وذلك خالل المدة 
االنتدابية للمجلس الجماعي 

5102- 5150. 
 

تغيير برنامج استعمال الحساب  -4

 الخصوصي "تجزئة الفالح".
 

 
تغيير برنامج استعمال  المجلس على ةوافقم

الحساب الخصوصي "تجزئة الفالح"، 
 000,00 500اعتماد وذلك بإضافة 

الدراسات المتعلقة بهذا درهم ألداء نفقات 
 المشروع.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الدورة 
العادية 
لشهر 
ماي 

6102 

 
 
 

 
 

الجلسة 
األولى 
بتاريخ 

ماي  10

6102 

المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق  -1
تسيير وحدة للتعليم األولي للمؤسسة بإسناد 

 المغربية للنهوض بالتعليم األولي.

اتفاقية الشراكة المجلس على  ةوافقم 
المتعلقة بإسناد تسيير وحدة للتعليم األولي 

 .للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي
 

 

 تحويل اعتماد.  -2
تحويل اعتماد بميزانية  المجلس على ةوافقم

 .درهم 000,00 320مجموعه: التسيير، 
 

تعديل بعض مواد النظام الداخلي  -3
 للمجلس.

تعديل بعض مواد المجلس على  ةوافقم
 .النظام الداخلي

 
 

لالتفاقية  5التداول حول الملحق رقم  -4

اإلطار المعدلة والمتعلقة بتزويد الدواوير 

 بالماء الصالح للشرب.
 

المجلس بأغلبية األصوات المعبر  ةوافقم 
لالتفاقية اإلطار  5لملحق رقم اعنها على 

المعدلة من أجل تزويد الدواوير بالماء 
الصالح للشرب، بين جماعة عين حرودة 

 .وشركة ليدك

 
 
 
 
 

 .5102برمجة فائض ميزانية   -1
اعتمادات المجلس على برمجة  ةوافقم 

، ومجموعه 5102فائض ميزانية سنة 
 .درهم 435,81 463 14

 

توزيع المساعدات والدعم لفائدة  -1
 
المجلس على تأجيل الدراسة والبث  ةوافقم



 
 

الجلسة 
الثانية 
بتاريخ 

ماي  00

6102 

توزيع المساعدات المتعلقة بفي النقطة  الجمعيات.
 .إلى دورة الحقة والدعم لفائدة الجمعيات

 

 

 تعديل القرار الجبائي المستمر.  -3
المجلس على مشروع القرار  ةافقمو 

لجماعة  05/5102الجبائي المستمر رقم 
 .عين حرودة

 

 
 

التداول بشأن مشروع اتفاقية شراكة  -4
النجاز الشطر األول ألشغال اإلنارة 

الدار  -العمومية بالطريق السيار المحمدية 
 البيضاء.

 

 

المجلس على تأجيل البث في هذه  ةوافقم  
 النقطة إلى دورة الحقة، وذلك إلى حين   

إدخال التعديالت التي تضمنتها توصيات  
والمرافق لتعمير اللجنــة المكلفــة با

العمومية والخدمات المنعقدة بتاريخ  
، بمشروع اتفاقية الشراكة 01/12/5102

المتعلقة بانجاز الشطر األول ألشغال 
 -اإلنارة العمومية بالطريق السيار المحمدية

 .الدار البيضاء
 

 
 
 
 
 

 
 
 

الدورة 
العادية 
لشهر 
أكتوبر 

6102 

 
 
 

 
الجلسة 
األولى 
بتاريخ 

10 

أكتوبر 
6102 

 

المصادقة على دفتر التحمالت المتعلق  -1
بمنح استغالل الملك العمومي الجماعي 

 .لنصب اللوحات اإلشهارية

دفتر التحمالت موافقة المجلس على  
بمنح استغالل الملك العمومي  خاصال

الجماعي لنصب اللوحات اإلشهارية حجم 
3m × 4m. 

 

 

المتعلق  المصادقة على دفتر التحمالت -2
 ببيع متالشيات وأدوات استغني عنها.

دفتر التحمالت موافقة المجلس على 
الخاص ببيع المعدات واآلليات المتالشية 
واألدوات المستغنى عنها بجماعة عين 

 .حرودة
 

المصادقة على قرار جماعي متعلق  -3
 بتوحيد لون البنايات بجماعة عين حرودة.

قرار جماعي متعلق موافقة المجلس على 
 بتوحيد لون البنايات بجماعة عين حرودة.

 

منح الصالحية لرئيس المجلس بالتوقيع  -4
على مشاريع المبادرة المحلية للتنمية 

   .5102البشرية لسنة 
 

 
منح الصالحية لرئيس المجلس على  ةوافقم

المجلس بالتوقيع على مشاريع المبادرة 
 5102برسم سنة المحلية للتنمية البشرية 

 
 
 
 
 
 

 
الجلسة 
الثانية 
بتاريخ 

01 

 

تشكيل لجنة موضوعاتية مؤقتة بشأن  -1
إعداد التنظيم الهيكلي إلدارة الجماعة 

 وتحديد اختصاصاتها.

إحداث لجنة  المجلس على ةوافقم 
موضوعاتية مؤقتة تناط بها مهمة إعداد 
 التنظيم الهيكلي إلدارة جماعة عين حرودة

داخل أجل أقصاه  وتحديد اختصاصاتها
  .5102نهاية شهر دجنبر 

 وتتكون هذه اللجنة من السادة:
 * رئــــــــــيس اللجـــــنة : محمد هشاني.

 -* أعضاء اللجنة : بوشعيب رماني 

 محمد -الحسين افقيرن  -إدريس كريمي 

فاضلي. 
 



أكتوبر 
6102 

 

تشكيل اللجنة المكلفة بتدبير مجال  -2
من  62لمقتضيات المادة  التشغيل طبقا

 النظام الداخلي للمجلس.

تشكيل اللجنة المكلفة  المجلس على ةوافقم
انتخاب رئيسة هذه و بتدبير مجال التشغيل

 اللجنة ونائبها. وتتكون من السادة:
 رئيسة اللجنة : لطيفة الزين. -

 نائبها : مصطفى برد. -

 - أعضاء اللجنة : الميلودي قميس -

محمد سوكاكي. -التهامي برد 
 

 

توزيع المساعدات والدعم لفائدة  -3
 الجمعيات.

توزيع المساعدات  المجلس على ةوافقم
لفائدة  5102ومنح الدعم برسم سنة 

الجمعيات االجتماعية والرياضية والثقافية 
 بجماعة عين حرودة.

 

 5102 دراسة مشروع الميزانية لسنة -4
 عليه. والتصويت

 

دراسة مشروع تأجيل  المجلس على ةوافقم
إلى عليه  والتصويت 5102 الميزانية لسنة

 .أقرب دورة استثنائية
 

 
الدورة االستثنائية 

 نونبر 13 بتاريخ

6102 

 دراسة مشروع ميزانية الجماعة لسنة -1
 عليه. والتصويت 5102

مشروع ميزانية  المجلس على ةوافقم
 .5102 الجماعة لسنة

 

 
والمصادقة على مشروع الدراسة  -2

اتفاقية شراكة إلنجاز أشغال تهيئة 
مقبرة مشتركة بين الجماعات الترابية 

 التابعة لعمالة المحمدية.
 

مشروع اتفاقية  موافقة المجلس على 
شراكة بشأن إنجاز أشغال تهيئة مقبرة 
مشتركة بين الجماعات الترابية التابعة 

 لعمالة المحمدية.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الدورة 
العادية 
لشهر 
فبراير 

6102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الجلسة 
األولى 
بتاريخ 
12 

فبراير 
6102 

 

التداول حول مشروع اتفاقية شراكة من  -1
أجل تنفيذ مشروع التأهيل الحضري 

 لجماعة عين حرودة.

  

تأجيل التداول حول  المجلس على ةوافقم
مع إحالتها على اللجنة المكلفة  ،هذه النقطة

بالتعمير والمرافق العمومية والخدمات من 
 .أجل إعادة دراستها

 

التداول حول مشروع اتفاقية شراكة بين  -2
جماعة عين حرودة واألكاديمية الجهوية 

 -للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء 
 سطات.

التداول حول تأجيل المجلس على  ةوافقم 
مع إحالتها  إلى دورة الحقة، النقطةهذه 

على اللجنة المكلفة بالشؤون االجتماعية 
والصحة والبيئة من أجل مراجعة بنودها 
وإعادة صياغتها بالتنسيق مع مصالح 
المديرية اإلقليمية للتربية والتكوين بعمالة 

 المحمدية والمصالح الجماعية المختصة.
 

 

المصادقة على توصيات لجنة السير  -3
 والسالمة الطرقية.

على توصيات لجنة المجلس  ةصادقم 
السير والسالمة الطرقية التي تضمنها 
محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ 

54/00/5102 
 

حول وضعية مركز جماعة عين  -4
اللجنة على توصيات المجلس  ةصادقم 

المكلفة بالتعمير والمرافق العمومية 



بشأن تنظيم مركز جماعة عين  والخدمات حرودة.
 .حرودة

 

حول الوضع الصحي بجماعة عين  -5
 حرودة.

 

  
 
اللجنة على توصيات المجلس  ةصادقم

المكلفة بالشؤون االجتماعية والصحة 
بشأن الوضع الصحي بجماعة عين والبيئة 
 .حرودة

 
 
 
 
 
 

الجلسة 
الثانية 
بتاريخ 
00 

فبراير 
6102 

 

التنظيم الهيكلي إلدارة الجماعة وتحديد  -1
 اختصاصاتها. 

 
تنظيم إدارة مشروع المجلس على  ةوافقم

 .عين حرودة وتحديد اختصاصاتهاجماعة
 

التداول حول الثمن المقترح من طرف  -2
 211اللجنة اإلدارية للتقييم، المحدد في 

درهم للمتر المربع من أجل تفويت قطعة 
متر مربع،  2111أرضية مساحتها 

 5086/ 49مستخرجة من الرسم العقاري 
لفائدة جمعية الخدمات االجتماعية لعمال 
وموظفي جماعة عين حرودة ألجل بناء 

 .ممساكن لفائدته

  

على تأجيل دراسة هذه المجلس  ةوافقم
 .إلى دورة الحقةالنقطة 

 

 

 تعديل القرار الجبائي المستمر. -3
 

تعديل بعض فصول المجلس على  ةوافقم 
القرار  الجبائي المستمر لجماعة عين 

 .حرودة
 

 .5102برمجة فائض ميزانية  -4
 

برمجة فائض تأجيل المجلس على  ةوافقم
 .إلى دورة الحقة 5102 ميزانية سنة

 

 
 
 
 
 
 
 

الدورة االستثنائية 

 ابريل 12 بتاريخ

6102 

 

بإنجاز مشروع اتفاقية شراكة متعلقة  -1
إلنارة العمومية بالطريق السيار أشغال ا
 الدارالبيضاء.  -المحمدية

شروع اتفاقية مالمجلس على  ةوافقم
إلنارة بإنجاز أشغال االشراكة المتعلقة 

  -العمومية بالطريق السيار المحمدية
 .الدارالبيضاء

 

 

 الميثاق الجهوي للبيئة.مشروع  -2
شروع الميثاق مالمجلس على  ةوافقم 

سطات  -الجهوي للبيئة لجهة الدارالبيضاء 
للحد من االنبعاثات الغازية المسببة 

 .لالحتباس الحراري
 

إعادة صياغة بعض فصول القرار  -3
الجبائي من أجل تصحيح بعض األخطاء 

 المادية.

إعادة صياغة بعض المجلس على  ةوافقم 
فصول القرار الجبائي من أجل تصحيح 

 .بعض األخطاء المادية
 

مشروع دفتر التحمالت الخاص بإيجار  -4
 مواقف السيارات والدراجات بالمركز.

  
تأجيل البت في تعديل المجلس على  ةافقمو

التحمالت الخاص بإيجار مواقف دفتر 
السيارات والدراجات بمركز الجماعة إلى 

 .دورة الحقة
 



 
مشروع دفتر التحمالت الخاص بإيجار  -5

 مواقف السيارات والدراجات بالشاطئ.

تأجيل البت في تعديل المجلس على  ةوافقم
الخاص بإيجار مواقف  دفتر التحمالت

السيارات والدراجات بشواطئ الجماعة إلى 
 .دورة الحقة

 

 
حول الوعاء العقاري االحتياطي  -6

االستراتيجي المشمول ببروتوكول المدينة 
      الجديدة زناتة.

 

إحداث لجنة  المجلس على ةوافقم
موضوعاتية مؤقتة تناط بها مهمة القيام 

 .الموضوع هذا بحث حول بإنجاز
 وتتكون هذه اللجنة من السادة:     

 رئــــــــــيس اللجـــــنة: محمد فاضلي.  -

بوشعيب  -أعضاء اللجنة: أنيس الداودي  -

 -الزهرة ناجي  -ليلى عروش  -رماني 

الميلودي قميس.
 

 
 
 
 

 
 

الدورة 
العادية 
لشهر 
ماي 

6102 

 
 
 
 
 
 

الجلسة 
األولى 
بتاريخ 

ماي  10

6102 

المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق  -1
بإنجاز أشغال الوقاية من الفيضانات 

 -بجماعة عين حرودة عمالة المحمدية 
 الشطر األول.

اتفاقية الشراكة المجلس على  ةوافقم 
وقائية ضد الالمتعلقة بإنجاز أشغال 

الفيضانات بجماعة عين حرودة عمالة 
 .الشطر األول -المحمدية 

 
 

كناش التحمالت الخاص بإيجار تعديل  -2
مواقف السيارات والدراجات النارية 

 .المركز - والعادية بجماعة عين حرودة

المجلس على تعديل كناش  ةوافقم 
التحمالت الخاص بإيجار مواقف السيارات 
والدراجات النارية والعادية بجماعة عين 

 .المركز – حرودة
 

الخاص بإيجار  كناش التحمالتتعديل  -3
مواقف السيارات والدراجات النارية 

 والعادية المتواجدة بشواطئ الجماعة.

  
تعديل كناش التحمالت المجلس على  ةوافقم

الخاص بإيجار مواقف السيارات 
والدراجات النارية والعادية بشواطئ 

 .جماعة عين حرودة

الخاص بإيجار  التحمالتتحيين دفتر  -4
المرافق الصحية الجماعية المتواجدة 

 بشاطئ زناتة الكبرى.

التحمالت حيين دفتر تالمجلس على  ةوافقم 
الخاص بإيجار المرافق الصحية الجماعية 

 .المتواجدة بشاطئ زناتة الكبرى
 

الخاص ببيع  التحمالتدفتر تعديل  -5
اآلليات والمعدات المتالشية واألدوات 

 المستغنى عنها.

التحمالت دفتر المجلس على تعديل  ةوافقم
الخاص ببيع اآلليات والمعدات المتالشية 

 .واألدوات المستغنى عنها

 

 تحويل اعتمادات.  -6
     

 

المجلس بإجماع األصوات المعبر  ةوافقم 
بميزانية  تحويل اعتمادات عنها على

 .درهم 000,00 70مجموعها: التسيير، 

 
 

 

 
 
 

الجلسة 
الثانية 

 

اتفاقية إطار  مشروعالمصادقة على  -1
للشراكة بين جماعة عين حرودة والوكالة 

  الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.

اتفاقية إطار  مشروع المجلس على ةوافقم  
حرودة والوكالة للشراكة بين جماعة عين 

من  الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
أجل إحداث فضاء للتشغيل بجماعة عين 

 .حرودة
 

برمجة فائض ميزانية السنة المالية  -2
5102. 

اعتمادات برمجة  المجلس على ةوافقم 
، ومجموعه 5102فائض ميزانية سنة 

 .درهم 000,00 450 21



بتاريخ 
ماي  02

6102 

 

لفائدة توزيع المساعدات والدعم  -3
 الجمعيات.

توزيع المساعدات المجلس على  ةوافقم
لفائدة  5102ومنح الدعم برسم سنة 

الجمعيات االجتماعية والرياضية والثقافية 
 .بجماعة عين حرودة

 

لرئيس المجلس الجماعي  التفويض -4
بالتوقيع على اتفاقيات مع الجمعيات المحلية 
بخصوص المساعدات والدعم المصادق 

 .عليه من طرف المجلس الجماعي

  
التفويض لرئيس المجلس على  ةوافقم 

المجلس بالتوقيع على اتفاقيات مع 
الجمعيات االجتماعية والرياضية والثقافية 

لدعم المحلية بخصوص المساعدات وا
الموافق عليه من طرف المجلس الجماعي 

 5102/  54مـقرر عـدد:  بناء على ال
، والمتخذ بشأن 5102 ماي 02 بتاريخ

توزيع المساعدات والدعم لفائدة هذه 
 الجمعيات.

 
 
 

 وضعية السوق الجماعي" الجوطية ".      -5
 

 المجلس على ما يلي: ةوافقم  
قيام مصلحة الصفقات باإلسراع  -0

بإجراءات إلغاء الصفقة المتعلقة بإصالح 

 السوق الجماعي " الجوطية ".

مطالبة السلطة المحلية بتسريع وتيرة  -5
تنفيذ برنامج إعادة إسكان قاطني دور 

      الصفيح المتواجدين بالسوق الجماعي. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الدورة 
العادية 
لشهر 
أكتوبر 

6102 

 
 
 
 
 

الجلسة 
األولى 
بتاريخ 

10 

أكتوبر 
6102 

 

التداول بشأن تغيير اسم الجماعة من "  -1
 عين حرودة " إلى " زناتة ".

 
 

المجلس على توجيه ملتمس إلى  ةوافقم 

المختصة قصد مباشرة إجراءات  السلطات

الجماعة من " عين حرودة " إلى  تغيير اسم

 " زناتة ". 
 

 

توسيع مساحة الوعاء  التداول حول -2
العقاري المخصص إلحداث مفوضية لألمن 

 بمركز الجماعة.

على تخصيص مساحة ة المجلس وافقم 
متر مربع تستخرج من الرسوم  2242

و  C ،17772/49/8498العقارية: 
17773/49.  

 

حول استصدار مقرر جماعي يقضي  -3
للملزمين  بإلزامية تسوية الوضعية الجبائية

ترخيص في مجال  أيقبل الحصول على 
التعمير أو التراخيص المهنية والصناعية 

 والتجارية.

 
المجلس على تأجيل التداول  ةوافقم 

  .النقطةهذه  بخصوص 

لجنة حول توصيات الالتداول  -4
 الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بمهمة إنجاز

للوعاء العقاري بحث حول الحدود الحقيقية 
لالحتياط االستراتيجي المشمول ببروتوكول 

 .المدينة الجديدة زناتة

  
هذه المجلس على تأجيل دراسة  ةوافقم

  .النقطة

 

مشكل تزايد مستحقات استهالك الماء  -5
 والكهرباء بأحياء الصفيح.

 

 المجلس على ما يلي: ةوافقم 
عهد إحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة ت -0

مهمة دراسة مشكل تزايد مستحقات إليها 
استهالك الماء والكهرباء بأحياء الصفيح 



وتتكون هذه اللجنة  بجماعة عين حرودة.
 من السادة:

رئــــــــــيس اللجـــــنة: الميلودي قميس،  -

 نائبه: موسى الغالض.

الزيتوني  -أعضاء اللجنة: طارق اللوزي -

 -محمد فاضلي -بوشعيب رماني -مغفور

مصطفى برد. -بوشعيب المسيوي
 

توجيه ملتمس إلى السيد وزير الداخلية  -5
 -) المديرية العامة للجماعات المحلية 

مديرية الماء والتطهير( قصد المساعدة في 
إيجاد حلول مادية لمشكل متأخرات 
استهالك الماء والكهرباء بأحياء الصفيح 

 بالجماعة.
 ةــــاعــــالجمة ــــتحمل ميزانياقتراح  -6
  

للمصاريف الالحقة المتعلقة باستهالك الماء 
بأحياء الصفيح بعين حرودة، وذلك بعد 
االتفاق مع مسؤولي شركة ليدك حول 

 الصيغة المالئمة ألداء هذه المصاريف.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الجلسة 
الثانية 
بتاريخ 

06 

أكتوبر 
6102 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5102 دراسة مشروع الميزانية لسنة -1
 عليه. والتصويت

دراسة مشروع تأجيل  المجلس على ةوافقم 
إلى عليه  والتصويت 5102 الميزانية لسنة

 دورة استثنائية مقبلة، 
 

 تحويل بعض اعتمادات ميزانية التجهيز. -2
       تحويل اعتمادالمجلس على  ةوافقم

 .بميزانية التجهيز درهم 000,00 1000

 
 

 مشروع برنامج عمل الجماعة.  -3
 
 
 
 
 

 

  
مشروع برنامج عمل المجلس على  ةوافقم

 - 5102جماعة عين حرودة برسم 
مع إدراج مختلف التعديالت  5150

المقترحة من طرف السادة أعضاء المجلس 
 ورؤساء المصالح الجماعية بهذا المشروع. 

 

 

الشروع في مباشرة التداول حول  -4
إجراءات اقتناء القطع األرضية المحددة 
بتصميم تهيئة المركز، والمخصصة 

 و SP02الحتضان مالعب القرب )
SP03(والمساحات الخضراء )V01.) 
  

 
المجلس على الشروع في مباشرة  ةوافقم

إجراءات اقتناء القطع األرضية المحددة في 
تصميم تهيئة المركز، والمخصصة 

و  SP02الحتضان مالعب القرب )
SP03( والمساحات الخضراء )V01). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجلسة 
الثالثة 
بتاريخ 
00 

أكتوبر 
6102 

 

  
مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون في  -1

مجال التكوين ودعم القدرات وتنمية 
جماعات الترابية الكفاءات لفائدة موظفي ال

 التابعة لعمالة المحمدية.

 
المجلس على مشروع اتفاقية  ةوافقم 

الشراكة والتعاون في مجال التكوين ودعم 
القدرات وتنمية الكفاءات لفائدة موظفي 

 الجماعات الترابية التابعة لعمالة المحمدية.
 

 
التداول بشأن التعاقد مع شركة  -2

متخصصة في تدبير المساحات الخضراء 
 بالجماعة.

 
المجلس على مباشرة اإلجراءات  ةوافقم

المتعلقة بالتعاقد مع شركة متخصصة في 
تدبير المساحات الخضراء بتراب جماعة 

 عين حرودة.
 

 
 
المصادقة على تخطيط حدود طريق  -3

الشطر  -)شارع فلسطين(  AH1التهيئة 
 الثاني بجماعة عين حرودة.

  
المجلس على تخطيط حدود طريق  ةوافقم

الشطر  -)شارع فلسطين(  AH1التهيئة 
الثاني بجماعة عين حرودة، وتنزع بناء 
على ذلك ملكية القطعتين األرضيتين 

 .الالزمتين لهذه الغاية
 

 
التداول بشأن اتفاقية شراكة بين جماعة  -4

 عين حرودة وجمعية إشراق زناتة الجديدة.
 

 
المجلس على تأجيل التداول بشأن  ةوافقم 

  .تفاقيةهذه اال

 
 

 
الدورة االستثنائية 

 نونبر 00 بتاريخ

6102 
 
 
 

 دراسة مشروع الميزانية لسنة -1
 عليه. والتصويت 5102

مشروع ميزانية  المجلس على ةوافقم
 .5102 الجماعة لسنة

 
انتخاب نائب رئيسة اللجنة المكلفة  -2

 بتدبير مجال التشغيل.

انتخاب السيد محمد  المجلس على ةوافقم 

سوكاكي نائبا لرئيسة اللجنة المكلفة بتدبير 

 .مجال التشغيل

 

 
اتفاقية شراكة تتعلق بالمساهمة  -3

المالية لمالك األرض السيد "محمد 
أسرة  25الشرقاوي" من أجل إعادة إيواء 

قاطنة بسكن صفيحي فوق القطعة األرضية 
 43679/26موضوع الرسم العقاري رقم 

 بجماعة عين حرودة.

 
 
 هذه تأجيل مناقشة المجلس على ةوافقم 

 .تفاقيةاال
 

 

ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة  -4

زناتة  -بمشروع حماية منطقة عين حرودة 

 من الفيضانات.

 

  
 
 ملحق.هذا ال المجلس على ةوافقم
 

 


