
 

1 

 مليزاهيتباصياث اللجنت املكلفت جى                                                               

 والضؤون املاليت والبرمجت 

 6106لضهز ًناًز 
 

ًناًز  17، وجبعا الحخماعها املنعلذ بخاريخ 6106في إطار الخدظير للذورة العادًت لفبراًز 

ًىم الخميس  ، احخماعاملاليت والبرمجتلجنت املكلفت بامليزاهيت والضؤون اال، علذث 6106

رئيس اللجنت ، وبدظىر السادة أعظاء  مدمذ أصكىدست السيذ آ، بز 6106ًناًز  60

وكذ جظمن حذول  وكذا خظىر السادة رؤساء أكسام ومصالح الجماعت، اللجنت،

 ألاعمال النلط الخاليت:

 عزض خىل النديجت العامت للميزاهيت.  - 0

 فلت على مزاحعت بعع مـىاد اللزار الجبـائي للجمـاعت.الذراست و املىا - 6

الذراست و املىافلت على جديين امللزر املخعلم بذفتر الخدمالث الخاص باسخغالل  -3 

 غضذ. 61و الاحخماعي الترفيهي منخىج إًجار ملهى باملزكب الزياض ي و 

لخاص باسخغالل الذراست و املىافلت على جديين امللزر املخعلم بذفتر الخدمالث ا - 4

 غضذ. 61والاحخماعي  الترفيهيمنخىج إًجار مسبذ باملزكب الزياض ي و 

 املصادكت على البرهامج السنىي لعمل اللجنت. - 5

 .6105بزمجت الفائع الحليلي للسنت املاليت  - 6

بعذ دراست ومناكضت مسخفيظت ملخخلف هلط حذول أعمال اللجنت وبعذ عزض 

ميزاهيت والتي كاهذ مدىر هلاش النلطت ألاولى من حذول ومناكضت النديجت العامت لل

 أعمال اللجنت.

 فيما ًخص النلط املخبليت من حذول ألاعمالخزحذ اللجنت بالخىصياث الخاليت  

 النلطت الثاهيت :

 الذراست و املىافلت على مزاحعت بعع مـىاد اللزار الجبـائي للجمـاعت. - 6

 جىصيت اللجنت :

فلت على الخعذًالث امللترخت لبعع مىاد اللزار الجبائي للجماعت، جىص ي اللجنت باملىا

باسخثناء الزسم الخاص باالسخغالل املؤكذ لساخت " هيم " خيث أحمع أعظاء اللجنت 

 الحاطزون على منع أي اسخغالل لهاجه الساخت.

 النلطت الثالثت :

الذراست و املىافلت على جديين امللزر املخعلم بذفتر الخدمالث الخاص باسخغالل  - 3

 غضذ. 61منخىج إًجار ملهى باملزكب الزياض ي والترفيهي و الاحخماعي 

 جىصيت اللجنت :

جىص ي اللجنت باملىافلت على جديين امللزر املخعلم بذفتر الخدمالث الخاص باسخغالل 

غضذ مع حعذًل الفصل  61زياض ي والترفيهي والاحخماعي منخىج إًجار ملهى باملزكب ال

 : الثالث على الضكل الخالي

 اململكت املغزبيت

 وسارة الذاخليت

 والًت حهت فاس مكناس

 عمالت مكناس

 حماعت مكناس

 كخابت املجلس
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 الفصل الثالث :

 سنىاث غير كابلت للخجذًذ. 3إن مذة الاسخغالل مدذدة في 

 

 

 النلطت الزابعت :

الذراست و املىافلت على جديين امللزر املخعلم بذفتر الخدمالث الخاص باسخغالل  - 4

 غضذ. 61باملزكب الزياض ي والترفيهي والاحخماعي  منخىج إًجار مسبذ

 جىصيت اللجنت :

جىص ي اللجنت باملىافلت على جديين امللزر املخعلم بذفتر الخدمالث الخاص باسخغالل 

غضذ مع حعذًل الفصل  61منخىج إًجار املسبذ باملزكب الزياض ي والترفيهي والاحخماعي 

 الثالث على الضكل الخالي :

 الفصل الثالث :

 سنىاث غير كابلت للخجذًذ. 3سبذ مىطىع هذا الكناش في جدذد مذة إًجار امل

 

 النلطت السادست :

 .6105بزمجت الفائع الحليلي للسنت املاليت  - 6

 جىصيت اللجنت :

جىص ي اللجنت باملصادكت على البرمجت امللترخت على أهظار اللجنت على أساس جخصيص 

م إلصالح الطزق الحظزيت مع املزاكبت والخدبع في إطار دره 00.965.866.48الاعخماد املالي 

 بزهامج عمل الجماعت.

 


