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    اململكت املغزبيت       

 وسارة الداخليت        

 والًت جهت فاص مكىاص 

 كتابت املجلظ         

 

 جوؾياث اللجىت الاكتؿادًت والاجتماعيت والخلافيت

 والزياضيت
 

 

، علدث اللجىت املكلفت بالتىميت الاكتؿادًت  6106في إطار التهيء للدورة العادًت  لػهز فبراًز

، خالل جلطتين مً  6106ًىاًز 66عا لها ًوم الجمعت والاجتماعيت والخلافيت والزياضيت اجتما

الطاعت العاغزة ؾباحا إلى الطاعت الخاهيت عػزة سوالا ، ومً الطاعت الخالخت ، ومً الطاعت 

الخالخت بعد الشوال إلى الطاعت الخامىت والىؿف مطاءا ، وكد جزأص الاجتماع الطيد عشيش 

ة أعضاء اللجىت ، وحضور بعض الطادة اليعلوبي رئيظ اللجىت ، وحضور أغلبيت الطاد

 املطتػاريً ، كما حضز إلى جاهب الطادة ألاعضاء بعض رؤضاء ألاكطام واملؿالح املعىيت . 

 وكد جضمً جدول ألاعمال الىلط التاليت : 

الػزاكت في إطار املبادرة الوطىيت للتىميت البػزيت لتهيئت  تاجفاكيعلى الدراضت واملوافلت  .0

 .6مالعب رياضيت لللزب بمزجان و  حدًلت عموميت

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت في إطار املبادرة الوطىيت للتىميت البػزيت إلجمام  .6

 أغغال جأهيل دار الدبغ.

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت في إطار املبادرة الوطىيت للتىميت البػزيت الكتىاء  .3

 زداًت.نزالت البحافلتين للىلل املدرس ي 

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت  .4

 ابتطامت. الاجتماعيللتعاون الوطني بمكىاص و جمعيت دعم املزكب 

بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت  ودعم الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت .5

 ح لألطفال الؿم البكم.للتعاون الوطني بمكىاص و جمعيت الفت

بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت  ودعم الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت .6

ت إلاضالميت بمكىاص.  للتعاون الوطني بمكىاص و الجمعيت الخيًر

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت  .7

 .60و الجمعيت املغزبيت لألطفال الخالحي الؿبغي  للتعاون الوطني بمكىاص

الدراضت و املوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت  .8

لفائدة الفئاث في وضعيت  الاجتماعيتللتعاون الوطني بمكىاص لدعم و جطويز خدماث املطاعدة 

 هػاغت بجماعت مكىاص.

بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت  ودعم الػزاكت الدراضت واملوافلت على اجفاكيت .9

 للتعاون الوطني بمكىاص و الجمعيت إلاضماعيليت للمعاكين.

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي  .01

 فزع كزة اللدم.
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ىادي الزياض ي املكىاس ي الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص وال .00

 فزع كزة الطلت.

لىادي الزياض ي املكىاس ي االدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص و  .06

 فزع كزة الطائزة.

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي  .03

 فزع الدراجاث.

الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي الدراضت واملوافلت على اجفاكيت  .04

 فزع العاب اللوى.

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي  .05

 فزع كزة الطاولت.

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي  .06

  فزع كزة اليد.

 جمعياث.الجوسيع املطاعداث والدعم لفائدة معاًير الدراضت واملوافلت على  .07

بين جماعت مكىاص وجامعت املولى  إلاطار  الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت .08

 بمكىاص. إضماعيل

 بين جماعت مكىاص وجامعت املولى إضماعيل الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت .09

 بمكىاص.

وافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت لوسارة الدراضت وامل .61

 الصحت بمكىاص.

 الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واملجلظ الجهوي للطياحت. .60

واملىدوبيت الطاميت الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص  .66

 لتحزيز بمكىاص.للملاومت وأعضاء جيؼ ا

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واجحاد ملاوالث املغزب فزع  .63

 مكىاص.

 الدراضت واملوافلت على جوأمت مدًىت مكىاص املغزبيت وطولكزم الفلططيييت. .64

اللجىت إلاكليميت للتىميت  –الدراضت واملوافلت على اجفاكيت غزاكت بين عمالت مكىاص  .65

ومجلظ جماعت مكىاص مً جهت، وجمعيت دراجاث هاريت جالجيت العجالث واملطاهمت  –ت البػزي

 في اكتىاء ضكً مىخفض لتكلفت لفائدة أصحاب البراريك بحي احجاوة بجماعت مكىاص.

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي  .66

  .الطباحت فزع 

افلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي الدراضت واملو  .67

  .الجمباسفزع 

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت  .68

 للتكويً املنهي وإوعاع الػغل . 

عنها  وكد عزفت الجلطتين مىاكػت مطتفيضت وعميلت ملختلف الىلط املدرجت وكد جزجبت

 جوؾياث على الػكل التالي : 
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 :  الىلطت ألاولى

الػزاكت في إطار املبادرة الوطىيت للتىميت البػزيت لتهيئت  تاجفاكيعلى الدراضت واملوافلت . 0

 .6ومالعب رياضيت لللزب بمزجان  حدًلت عموميت

 جوؾيت اللجىت : 

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال

 

 :  الىلطت الخاهيت

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت في إطار املبادرة الوطىيت للتىميت البػزيت إلجمام . 6

 أغغال جأهيل دار الدبغ.

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال

 

 :  الىلطت الخالخت

لتىميت البػزيت الكتىاء الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت في إطار املبادرة الوطىيت ل. 3

 نزالت الزداًت.بحافلتين للىلل املدرس ي 

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال

 

 :  الىلطت الزابعت

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت للتعاون . 4

 ابتطامت. جتماعيالا الوطني بمكىاص و جمعيت دعم املزكب 

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال

 

 : الىلطت الخامطت

بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت  ودعم الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت. 5

 للتعاون الوطني بمكىاص و جمعيت الفتح لألطفال الؿم البكم.

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىباملوافلت على هذه ال جوص ي اللجىت

 

 :  الىلطت الطادضت

بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت  ودعم الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت. 6

ت إلاضالميت بمكىاص.  للتعاون الوطني بمكىاص و الجمعيت الخيًر

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال
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 : الىلطت الطابعت

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت للتعاون . 17

 .60الوطني بمكىاص و الجمعيت املغزبيت لألطفال الخالحي الؿبغي 

 :  جوؾيت اللجىت

 طت .لىلجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ا

 

 الىلطت الخامىت 

الدراضت و املوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت  .69

لفائدة الفئاث في وضعيت  الاجتماعيتللتعاون الوطني بمكىاص لدعم و جطويز خدماث املطاعدة 

 هػاغت بجماعت مكىاص.

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال

 

 : الىلطت التاضعت

بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت  ودعم الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت. 19

 للتعاون الوطني بمكىاص و الجمعيت إلاضماعيليت للمعاكين.

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال

 

 :  الىلطت العاغزة

عت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي فزع الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جما. 01

 كزة اللدم.

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال

 

 : الىلطت الحادًت عػز

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي فزع . 00

 كزة الطلت.

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىافلت على هذه الجوص ي اللجىت باملو 

 

 :  الىلطت الخاهيت عػز

لىادي الزياض ي املكىاس ي فزع االدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص و . 06

 كزة الطائزة.

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال
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 : الىلطت الخالخت عػز

ػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي فزع الدراضت واملوافلت على اجفاكيت ال. 03

 الدراجاث.

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال

 

 :  الىلطت الزابعت عػز

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي فزع . 04

 العاب اللوى.

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىي اللجىت باملوافلت على هذه الجوص 

 

 :  الىلطت الخامطت عػز

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي فزع . 05

 كزة الطاولت.

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال

 

 الىلطت الطادضت عػز 

اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي فزع  الدراضت واملوافلت على. 06

  كزة اليد.

 :  جوؾيت اللجىت

 لطت .ىجوص ي اللجىت باملوافلت على هذه ال

 

 : الىلطت الطابعت عػز

 جمعياث.الجوسيع املطاعداث والدعم لفائدة معاًير الدراضت واملوافلت على . 07

 :  جوؾيت اللجىت

 اللجىت بخؿوؽ هذه الىلطت  :اكترح أغلبيت أعضاء 

 خلم لجىت مؿغزة مىبخلت مً اللجً الدائمت لتحدًد معاًير مىح الجمعياث . -0

 إلغاء وجيلت التؿزيح بالػزف امللترحت ضمً الوجائم املدلى بها لالضتفادة مً مىح الجمعياث.  -6

عىيت اليي جخبت اهخزا  جعل وجيلت الػهادة إلاداريت مً الجامعت امللكيت املغزبيت للزياضت امل -3

 الجمعيت أو الىادي بمخابت هلطت جحطب ملً أدلى بها . 

 

 :  الىلطت الخامىت عػز

 بين جماعت مكىاص وجامعت املولى إضماعيل إلاطار  الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت. 08

 بمكىاص.
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 : الىلطت التاضعت عػز

 ن جماعت مكىاص وجامعت املولى إضماعيلبي الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت. 09

 بمكىاص.

 :  جوؾيت اللجىت

اكترح أعضاء اللجىت املوافلت عليها ، غزيطت إعادة ؾياغتها وفم مؿطلحاث مفهومت مع ضزورة 

 جحدًد مطاهمت الجماعت في الاجفاكيت  .

 

 :  الىلطت االعػزون

كىاص واملىدوبيت إلاكليميت لوسارة الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت م. 61

 الصحت بمكىاص.

 :  جوؾيت اللجىت

 أوص ى أعضاء اللجىت الحاضزيً باملوافلت على اجفاكيت الػزاكت موضوع الىلطت  .

 

 :  الىلطت الواحدة والعػزون

 الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واملجلظ الجهوي للطياحت.. 60

 :  تجوؾيت اللجى

 عليهاأوص ى أعضاء اللجىت الحاضزيً باملوافلت 

 

 :  الىلطت الخاهيت والعػزون

واملىدوبيت الطاميت للملاومت الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص . 66

 وأعضاء جيؼ التحزيز بمكىاص.

 :  جوؾيت اللجىت

 ػزاكت موضوع الىلطت أوص ى أعضاء اللجىت الحاضزيً باملوافلت على  اجفاكيت ال

 

 :  الىلطت الخالخت والعػزون

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واجحاد ملاوالث املغزب فزع . 63

 مكىاص.

 :  جوؾيت اللجىت

 أوص ى أعضاء اللجىت الحاضزيً باملوافلت على  اجفاكيت الػزاكت . 

 

 :  الىلطت الزابعت والعػزون

 ملوافلت على جوأمت مدًىت مكىاص املغزبيت وطولكزم الفلططيييت.الدراضت وا. 64

 :  جوؾيت اللجىت

 على جوأمت مدًىت مكىاص املغزبيت وطولكزم الفلططيييت.جوص ي اللجىت باملوافلت 
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 : الىلطت الخامطت والعػزون

ت البػزيت اللجىت إلاكليميت للتىمي –الدراضت واملوافلت على اجفاكيت غزاكت بين عمالت مكىاص  65

ومجلظ جماعت مكىاص مً جهت، وجمعيت دراجاث هاريت جالجيت العجالث واملطاهمت في اكتىاء  –

 ضكً مىخفض لتكلفت لفائدة أصحاب البراريك بحي احجاوة بجماعت مكىاص.

 : جوؾيت اللجىت

دق موضوع الىلطت املؿاجفاكيت الا جتميم جطبيم  علىأوؾت اللجىت بأغلبيت أعضائها باملوافلت  

في غلها املتعلم بػزاء دراجاث هاريت جالجيت العجالث  6105عليها ضابلا خالل دورة ًوليوس 

احجاوة بجماعت واملطاهمت في اكتىاء مطكً مىخفض التكلفت لفائدة أصحاب البراريك بحي 

 مكىاص.

 

 : الىلطت الطادضت والعػزون

ص والىادي الزياض ي املكىاس ي فزع الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىا. 66

  .الطباحت 

 جوؾيت اللجىت : 

أوؾت اللجىت بتضمين الىلطت على غكل ملحم لالجفاكيت الػزاكت ألام املؿادق عليها ضابلا 

، مع جخؿيـ دعم مالي لىادي  6104بهذا الخؿوؽ خالل الدورة العادًت لػهز أكتوبز

 0.411.111411مغطى بباب بوعماًزبما كدره الطباحت بما ًكفي إلجمام مػزوع إحداث مطبح 

 أألف درهم خالل كل ضىت . 711ألف درهم ( على دفعتين :  411) مليون ودرهم 

 

 الىلطت الطابعت والعػزون 

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص والىادي الزياض ي املكىاس ي فزع . 67

  .الجمباس

 جوؾيت اللجىت : 

واملوافلت على دعم الىادي بمىحت لػزاكت ىت بأغلبيت أعضائها باملوافلت على اجفاكيت أوؾت اللج

 درهم ) جالجت مائت ألف درهم (  3.111.111411ضىويت كدرها : 

 

 :  الىلطت الخامىت والعػزون

الدراضت واملوافلت على اجفاكيت الػزاكت بين جماعت مكىاص واملىدوبيت إلاكليميت للتكويً  68

 وإوعاع الػغل . املنهي 

 جوؾيت اللجىت 

 أوؾت  اللجىت ا باملوافلت على  اجفاكيت الػزاكت موضوع الىلطت .

 

 
 


