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 أوىللسة ج
 11 بتاريخ
 2021نونرب 

  نقطة
   أوىل 

املوافقة عىل اختيار تدب مرفق املجازر البلدية عن 
 .طريق إحداث رشكة التنمية املحلية

عة سال  عوافق مجلس ج الحارضين عىل اختيار تدب مرفق املجازر البلدية  أعضائه بإج
  .رشكة التنمية املحلية إحداثعن طريق 

  
نقطة 
    ثانية

الدراسة واملوافقة عىل املساهمة يف إحداث رشكة 
ارة للخدمات  -سال - الرباط"التنمية املحلية 

  .وعىل نظامها األسايس" والتنمية

عة سال  رشكة التنمية  إحداثأعضائه الحارضين عىل املساهمة يف  بأغلبيةوافق مجلس ج
وقد جاء هذا النظام ، األسايسوعىل نظامها " ارة للخدمات والتنمية -سال-الرباط"املحلية 

  .الوارد يف نص املقرراألسايس وفق الشكل 
نقطة 

    ثالثة
املساهم ميثاق  الدراسة واملوافقة عىل مرشوع 

ارة للخدمات  - سال -الرباط"لرشكة التنمية املحلية 
  ."والتنمية

عة سال  أعضائه الحارضين عىل مرشوع ميثاق املساهم لرشكة  بأغلبيةوافق مجلس ج
هذا وفق  املساهم ميثاقوقد جاء ، "ارة للخدمات والتنمية-سال-الرباط"التنمية املحلية 

  .الوارد يف نص املقررالشكل 

نقطة 
    رابعة

عـة  املوافقة عىل بيع املنتوج الغابوي التابـع لج
املخزنية غابـة الكائن بالو  ،2022سـال برسم سنة 

  .املعمورة وع الحوالـة

عة سال  عوافق مجلس ج عة  أعضائه بإج الحارضين عىل بيع املنتوج الغابوي التابع لج
  .، والكائن بالغابة املخزنية املعمورة وع الحوالة2022سال برسم سنة 

يل توزيع املوافقة عىلالدراسة و   نقطة ثانيةلسة ج عة سال املخصص اإلج ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج يل للتسي  عىلبإج توزيع املخصص اإلج



 15 بتاريخ
  2021نونرب 

املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  للتسي   أوىل 
2022.  

  :، وذلك وفق التفصيل التايل2022املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 

  درهم 12.723.779,58  :مقاطعة تابريكت -  

  درهم 10.687.974,85  :مقاطعة احص -  

  درهم 9.161.121,30  :مقاطعة العيايدة -  

  درهم 8.143.218,93  :مقاطعة بطانة -  

  درهم 10.179.023,67  :مقاطعة املريسة -  

 درهم 50.895.118,33  :املجموع    

  

نقطة 
    ثانية

عة املوافقة عىل مرشوع ميزانيةو  الدراسة  الج
  .2022برسم السنة املالية 

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج عة برسم السنة  عىلبإج مرشوع ميزانية الج
الوارد بتفصيل يف وقد جاءت عملية التصويت عىل هذا املرشوع وفق الشكل ، 2022املالية 

 .نص املقرر
  

نقطة 
    ثالثة

دات امللغاة  إعادة التداول بشان برمجة االعت
عة برسم  2020برسم سنة  وفائض ميزانية الج

  .2020سنة 

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج إعادة التداول بشأن برمجة  عىلبإج
دات امللغاة برسم سنة  عة برسم سنة 2020االعت ، وبالتايل إعادة 2020، وفائض ميزانية الج

 .الوارد بتفصيل يف نص املقرروفق الشكل برمجتها برسم هذه السنة، وذلك 

  

  
      


