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المقررات المتخذة

إعدادالنظامالداخلٌللمجلسالجما  - 8المصادقة على النظام الداخلً للمجلس الجماعً
عً
 - 9المصادقة على طلب وتكلٌؾ اللجان الدائمة على تحضٌر بعض القضاٌا لعرضها على المجلس الجماعً للتداول فً شؤنها
تحدٌدالقضاٌاالمطلوبدراستهاو
خالل دورة أكتوبر 2009
تحضٌرهامنطرفاللجانالدائمةلع  - 10صادق المجلس على استدعاء المعنٌٌن باألمر وإشعارهم بالوضعٌة الؽٌر القانونٌة فً مجال استؽاللهم للمحالت التجارٌة
رضهاعلىالمجلسالجماعً
التابعة للجماعة ،وتكلٌؾ اللجنة المإقتة بتنسٌق مع اللجنة المكلفة بالتخطٌط والشإون االقتصادٌة والمالٌة مع إشراك
دراسةمشاكاللمحالتالتجارٌةال
القابض إلعداد تقرٌر عن واقع هذه المحالت وطرح الحلول لتسوٌة مشاكل هذه المحالت ،وبالتالً ٌعرض على المجلس فً
تابعةللجماعة
دورة الحقة للتداول فً شؤنه وإحالة المقرر رفقة التقرٌر على الوصاٌة.
تحوٌالإلعتماداتفٌالجزءالمتعل - 11صادق المجلس على تحوٌل االعتمادات من الفصل المتعلق بالعتاد وصائر التسٌٌر 50000.00إلى الفصل المتعلق بالصٌانة
قبالتسٌٌر
والمحافظة على البناٌات اإلدارٌة  56000.00سعٌا إلى صٌانة بناٌة اإلدارة الجماعٌة التً تستوجب حالتها الصٌانة
تحوٌالإلعتماداتفٌالجزءالمتعلق
والترمٌم.
بالتجهٌز
- 12صادق المجلس على تحوٌل اإلعتمادات من الفصل المتعلق بشراء آلة رافعة واقتناء دراجة نارٌة 51500.00إلى الفصل
تخصٌصسٌارةبٌكوبلجمعالنفا
المتعلق بكهربة العالم القروي الشمولً  51500.00بؽٌة أداء الحصة األخٌرة من مساهمة الجماعة فً البرنامج الوطنً
ٌاتالصلبة
لكهربة العالم القروي الشامل عن سنة  2009التً الزالت فً ذمة الجماعة.
اللجا
إحداث
تشكٌالللجانالدائمةمع
 - 13المصادقة على تؤجٌل اتخاذ مقرر فً هذه النقطة إلى دورة الحقة
نالمإقتة
 - 14تقرر تشكٌل اللجان الدائمة وإحداث لجنتٌن مإقتتٌن :لجنة الممتلكات ،ولجنة فك العزلة عن العالم القروي.

 - 1إلؽاء المقرر
 - 1المصادقة على إلؽاء المقررالمتعلق ببرمجة الفائض المالً لمٌزانٌة التسٌٌر لسنة  2008المتخذ خالل الدورة العادٌة لشهر
المتعلقببرمجةالفائضالمالٌلسنة
فبراٌر من سنة  2009حتى ٌتمكن من إعادة برمجته.
2008
 - 2المصادقة على برمجة الفائض المالً لسنة 2008
 - 2إعادة برمجة الفائض
 - 3المصادقة على تحٌٌن القرار الجبائً
المالً لسنة 2008
 - 4المصادقة على تقدٌم ملتمس للمكتب الوطنً للماء الصالح للشرب مفاده موافاة المجلس الجماعً بتقرٌر او دراسة شاملة
 - 3تحٌٌنالقرارالجبائً
لكل المعطٌات والمقتضٌات المتعلقة بتفوٌت مرفق تطهٌر السائل لفائدته ،حتى ٌتمكن المجلس من اتخاذ مقرر فً الموضوع.
-4
دراسةإمكانٌةتفوٌتمرفقالت  - 5المصادقة على اخالء ارض السوق القدٌم وارض السوق األسبوعً من الخٌام واألكواخ المحدثة بدون سند قانونً مع منع
طهٌرالسائإللىالمكتبالوطنٌللماءالص
هذه الظاهرة والسماح بنصبها بالنسبة للسوق األسبوعً ٌوم انعقاد السوق األسبوعً فقط ،كما تمت المصادقة على
الحللشرب
استدعاء بائع القطعة األرضٌة المحدث علٌها المجزرة الجماعٌة لتمكٌن الجماعة من المساحة المحددة فً رسم الشراء
 - 5دراسةظاهرةالترامٌعلىاأل
وقرار المصادقة على اإلقتناء لوزٌر الداخلٌة ،مع اإلستعانة بمهندس لتحدٌد المساحة المنصوص علٌها فً رسم الشراء،
مالكالعامةللجماعة
وفً حالة عدم جدوى هذا السلوك فإنه ٌتعٌن اللجوء الى الجهة المختصة لتمكٌن الجماعة من حقها المشروع.
 - 6تحدٌدالمكانالمالئملوقوفال  - 6المصادقة على منع وقوؾ الشاحنات ووسائل الفالحة بالشارع الرئٌسً للمركز مع تحدٌد محطة وقوفهم مإقتا بؤرض
شاحناتووسائاللفالحة
السوق القدٌم التابع للجماعة.
 - 7دراسةمشاكاللمحالتالتجا  - 7قرر المجلس على أنه الٌرى حالٌا ضرورة إلحداث لجن مإقتة.
رٌةالتابعةللجماعة
 - 8المصادقة على حث المستؽلٌن لتسوٌة مدٌونٌتهم ازاء الجماعة الى ؼاٌة نهاٌة سنة  2009وفً حالة عدم استجابتهم فإن
 - 8تعٌٌنمحاملٌتولىالدفاععنم
الجماعة ستلجؤ الى الجهة المختصة لنٌل حقوقها ،كما تمت المصادقة على العمل من اجل اعداد احصاء شامل ودقٌق
صالحوحقوقالجماعة
للمحالت التً تعرضت لتؽٌٌر فً شكلها األصلً ،والعمل على تسوٌة الوضعٌة القانونٌة لهذه المحالت.
عرضتقارٌراللجانالدائمة
-9
 - 9المصادقة على منح الصالحٌة لرئٌس المجلس الجماعً لتعٌٌن محامً ٌتولى الدفاع عن مصالح وحقوق الجماعة.
 - 10إعدادمخططالتنمٌةالمحلً - 10المصادقة على اعتبار محتوى تقارٌر اللجن الدائمة مرجعا اساسٌا لعمل المجلس الجماعً خالل مدة انتدابه سواء اثناء
ة
اعداد مخطط التنمٌة او برمجة الفوائض المالٌة.
 - 11تعٌٌنمندوبالجماعةلدىمجم - 11المصادقة على مخطط التنمٌة المحلٌة على مدى ست سنوات للجماعة القروٌة ألجلموس.اسعٌدابرهموش مندوبا لدى
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وعةجماعاتاألطلسللمحافظةعلىال
بٌئةوالؽابةوتنمٌةالمواردالطبٌعٌة
وتجهٌزالجماعاتوكذالدىمجموعة
جماعات التشارك لبناء الطرق
باألطلس المتوسط والكبٌر.
إعدادمشروعالمٌزانٌةبرسمالسنة
المالٌة 2010
 - 1الؽاءالمقررالسابقالمتخذفٌشؤنت
عٌٌنمندوبٌالجماعةلدىمجموعة
جماعاتاألطلسولدىمجموعةجما
عاتالتشارك لبناء الطرق
 - 2المصادقةعلىاإلنسحابمنمجمو
عةجماعاتالتشارك لبناء
الطرق
 - 3انتخابمندوبالجماعةلدىمجموع
ةجماعاتاألطلس
 - 4تعٌٌنالعضوٌناألصلٌٌنواالحتٌاط
ٌٌنضمناللجنةاإلدارٌةالمكلفةبم
راجعةاللوائحاإلنتخابٌةالعامةم
عتعٌٌنناخبفٌلجنةالفصل
 - 5انتخابمندوبالجماعةلدىصندوقال
تجهٌزالجماعً
 - 6دراسةامكانٌةابراماتفاقٌةالشرا
كةبٌنالجماعةوبعضالجمعٌات
 - 7ملتمساستفادةالجماعةمنحطبال
تدفئة
 - 8اإلذنلرئٌسالمجلسالجماعٌللتراؾ
عؤمامالقضاء
 - 1الدراسةوالتصوٌتعلىالحساباإلد
ارٌللسنةالمالٌة 2009
 - 2مناقشةحولكهربةالعالمالقروي
 3المصادقةؼلىبٌعمنتوجالملكالؽا
بوي
برمجةالفائضالمالٌبرسمالسن
4
ةالمالٌة 2009
 5تحوٌالإلعتمادات
 6المصادقةعلىاقتناءأرضاحدالخ
واصلتخصٌصهامطرحاللنفاٌاتا
لصلبة
 7ملتمسإصالحقنطرةعلىوادٌالسا

مجموعة جماعات األطلس للمحافظة على البٌئة وتنمٌة الموارد الطبٌعٌة وتجهٌز الجماعات ،ثم السٌد محمد العزاوي مندوبا
لدى مجموعة جماعات التشارك لبناء الطرق باألطلس الكبٌر والمتوسط.
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المصادقة بواسطة التصوٌت السري على الؽاء المقرر السابق المتخذ فً شؤن تعٌٌن مندوبً الجماعة لدى مجموعة
جماعات األطلس ومجموعة التشارك
المصادقة على االنسحاب من مجموعة جماعات التشارك.
المصادقة بواسطة االنتخاب السري على تعٌٌن السٌد محمد بادو مندوب لدى مجموعة جماعات األطلس ،لحصوله على17
صوت من أصل  17مصوت.
تعٌٌن بواسطة االقتراع السري العضوٌن األصلٌٌن واالحتٌاطٌٌن فً حظٌرة اللجنة اإلدارٌة المكلفة بمراجعة اللوائح
االنتخابٌة.
انتخاب السٌد محمد بوفوس النائب الثانً للرئٌس ممثال لدى مإسسة صندوق التجهٌز الجماعً لحصوله على 17صوت
من أصل  17مصوت.
المصادقة على منح الصالحٌة إلبرام اتفاقٌة شراكة مع الجمعٌات اآلتٌة :جمعٌة بن حاوش ،جمعٌة العموري ،جمعٌة
اجلموس للبناء والبنٌة التحتٌة والبٌئة والتنمٌة ،جمعٌة تشنؽوت للتنمٌة القروٌة.
المصادقة على تقدٌم ملتمس استفادة جماعة اجلموس من حطب التدفئة المدعم.
المصادقة على منح اإلذن لرئٌس المجلس الجماعً للترافع أمام القضاء.
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المصادقة باألؼلبٌة المطلقة على الحساب اإلداري للسنة المالٌة  2009بعد انسحاب السٌد محمد بادو رئٌس المجلس
الجماعً ،والسٌد المعطً موجدو رئٌس المجلس الجماعً السابق.
المصادقة على تقدٌم ملتمس إلى المكتب الوطنً للكهرباء مفاده تعمٌم الكهرباء بواسطة الشبكة الوطنٌة مع إمكانٌة مساهمة
الجماعة فً حدود اإلمكانٌات المتوفرة لها.
المصادقة على بٌع منتوج الملك الؽابوي المتمثل فً الفلٌن الذي سٌتم جنٌه من الؽابة (العنصر اوكركور).
المصادقة على برمجة الفائض المالً لسنة .2009
المصادقة على تحوٌل اإلعتمادات فً الجزء المتعلق بالتجهٌز من الفصل المتعلق ببناء المدارس التعلٌمٌة36554.36
والفصل المتعلق بشراء مضخة للماء  40000.00والفصل المتعلق بإصالح مجزرة الجماعة  30000.00والفصل المتعلق
بشراء سٌارة اإلسعاؾ  40000.00إلى الفصل المتعلق باقتناء وسٌلة نقل النفاٌات الصلبة  146554.34بؽٌة توفر مساهمة
الجماعة القتناء هذه الوسٌل عن طرٌق طلب قرض من مإسسة صندوق التجهٌز الجماعً.
المصادقة على اقتناء قطعة أرضٌة فً ملك فراجً فاطمة بنت امبارك خمس هكتارات الكائنة بدوار الباشا منت بقٌمة خمسة
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ٌحةمنطرفالمجلسالجماعً
وثالثون ألؾ درهم للهكتار الواحد أي بثمن إجمالً محدد فً  192500.00بؽٌة تخصٌصها مطرحا للنفاٌات.
اإلقل
طلبإبرام شراكةمعالمدٌرٌة
 - 7المصادقة على رفع ملتمس إصالح قنطرة الساٌحة من طرؾ المجلس اإلقلٌمً.
ٌمٌةللتجهٌزإلنجازبعضالطرقبال  - 8المصادقة على تقدٌم طلب للمدٌرٌة اإلقلٌمٌة للتجهٌز ألجل إبرام شراكة معها إلنجاز الطرق بالعالم القروي.
عالمالقروي
 - 9المصادقة على رفع ملتمس تؤهٌل فضاءات أخرى بمركز اجلموس
مناقشةحولبعضاألشؽااللمتعلقة
بتؤهٌاللمركز
المصادقةعلىبٌعمنتوجالملكالؽا  - 1المصادقة على بٌعالفلٌنالحلوفٌوالفلٌنالنمسً،ثماالتفاقعلىاستخراجحطبالتدفئةقصدبٌعه.
بوي
 - 2المصادقة على عقد
اتفاقٌةبٌنشركةالعمرانوالجماعةالقروٌةألجلموسفٌشؤنتخلٌالشركةعنالتجهٌزاتالمحدثةبتجزئةالنهضةلفائدةالجماعةمالكةاألرض
المصادقةعلىاتفاقٌةبٌنشركةالع
.
مرانوالجماعةفٌشؤنتخلٌشركةا
لعمرانعنالتجهٌزاتالمحدثةبتجز  - 3المصادقة بواسطة االقتراع العلنً باألؼلبٌة المطلقة على فتححسابخصوصٌلتجزئةالنهضة.
ئةالنهضةلفائدةالجماعةالقروي  - 4المصادقةعلىتعدٌلكناشالتحمالتالخاصبمنحاستؽاللمرفقنقالللحوممنالمجزرةالجماعٌةعنطرٌقاالمتٌاز.
ةألجلموس.
 - 5المصادقةعلىكناشالتحمالتالمتعلقبإٌجارالمجزرةالجماعٌةعنطرٌقاالمتٌاز.
فتححسابخصوصٌلتجزئةالنهض  - 6إعداددراساتحولبعضالقضاٌامنطرفاللجنالدائمةكلحسباختصاصاتها
ة
 - 7المصادقة على تحوٌالإلعتمادات
تعدٌلكناشالتحمالتالخاصبمنحا  - 8الشروعفًإعادةهٌكلةاألحٌاءالناقصةالتجهٌزبالمركز
ستؽاللمرفقنقالللحوممنالمجزر  - 9إتمام استصالحالطرقبدوارالباشا،دوارأمهروق،اٌتحدووحموثماٌتبومزوؼواخٌرااٌتمعي.
ةالجماعٌةعنطرٌقاالمتٌاز.
المصادقةعلىكناشالتحمالتالمتع
لقبإٌجارالمجزرةالجماعٌة
طلباللجانالدائمةبإعداددراساتح
ولبعضالقضاٌا
تحوٌالإلعتمادات
مناقشةهٌكلةبعضاألحٌاءبالمرك
ز
إعدادبرنامجللطرقوالمسالكالتٌت
ستوجبحالتهاالصٌانةأوالفتح.
-

 إعدادالنظامالداخلٌالمتعلقبلجنةا 1لمساواةوتكافإالفرص
2
 إحداثلجنةالمساواةوتكافإالفر3
صفتححسابخصوصٌلتجزئةالن 4
هضة
5
 المصادقةعلىمشروعالمٌثاقالوطنٌللبٌئةوالتنمٌةالمستدامة.
-6
 صباؼةوتبلٌطواجهاتالبناٌاتالمت - 7واجدةبالشوارعالرئٌسٌةبمركز - 8
أجلموس
 تنظٌمستائرالمحالتالتجارٌةالمتواجدةبالشوارعالرئٌسٌةألجلم

صادقالمجلسعلىالنظامالداخلٌللجنةالمساواةوتكافإالفرص
المصادقةعلىاحداثلجنةالمساواةوتكافإالفرص
المصادقةعلىمشروعالمٌثاقالوطنٌللبٌئةوالتنمٌةالمستدامة
المصادقةعلىتبلٌطوصباؼةواجهاتالبناٌاتالمتواجدةبالشوارعالرئٌسٌةبالمركز.
المصادقة على تنظٌمستائرالمحالتالتجارٌةالكائنةبالشوارعالرئٌسٌةللمركز ،بتوحٌد لونها وعلوها واحترام المسافة المحددة
فً  1.5متر مع اخالء الرصٌؾ للراجلٌن.
المصادقة على األولوٌاتفٌاصالحالطرق بواسطة التصوٌت باإلقتراع السري لفائدةاإلقتراح األول.
المصادقةعلىتسمٌةالشوارعالرئٌسٌةواألحٌاءالسكنةبالمركز
المصادقة على تؤجٌاللنظرفٌشؤنهذهالنقطةالىدورةالحقة.
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الجلسة العلنٌة
الثانٌة من دورة
اكتوبر 2010

 05نونبر 2010

وس
 - 6تحدٌداألولوٌاتفٌماٌخصإصالح
وفتحالطرقبالعالمالقروي
 - 7تسمٌةالشوارعالرئٌسٌةواألح
ٌاءبالمركز.
 - 8دراسةحولتطهٌرمجااللمركز
1
 - 1ملتمستحٌٌنتحدٌدالمركز
 - 2دراسةحولوضعٌةالمحالتالتجا
2
رٌةالمستؽلةمنطرفؤشخاصلٌس
واأطرافافٌالعقود
 - 3تحٌٌنالقرارالجبائً
 - 4المصادقةعلىمحضراللجنةاإلدا
رٌةللتقوٌمالمتعلقبالمحالتالتجا
رٌةالتابعةللجماعة
 - 5المصادقةعلىكناشالتحمالتالمتع
لقبإٌجارالمحالتالتجارٌةالتابعةل
لجماعة
 - 6تحٌٌنالسومةاإلٌجارٌةللمحال
تالتجارٌةالتابعةللجماعة
 - 7اإلذنلرئٌسالمجلسالجماعٌإلبرا
معقودجدٌدةللمحالتالتجارٌةال
تابعةللجماعة
 - 8إعدادمشروعالمٌزانٌةبرسمال
سنةالمالٌة2011
 - 9دراسةوضعٌةالمحالتالعتٌقةالك
ائنةبالقربمنالسوقالقدٌم
- 10دراسةإمكانٌةتنظٌمسوٌقةجدٌد
ةقصدإخالءالشوارعمنالعرباتوا
لباعةالمتجولٌن.
- 11دراسةإمكانٌةخلقموقعالٌكترونً
لجماعةأجلموس
- 12ملتمستوفٌرحطبالتدفئة
- 13دراسةحولتطهٌرمجااللمركز
 - 1دراسةحولوضعٌةالمحالتالتجا - 1
رٌةالمستؽلةمنطرفؤشخاصلٌس
واأطرافافٌالعقود.
 - 2تحٌٌنالقرارالجبائً
 - 3المصادقةعلىمحضراللجنةاإلدا
رٌةللتقوٌمالمتعلقبالمحالتالتجا
رٌةالتابعةللجماعة

 المصادقة على تؤجٌل نقطة تحٌٌن تحدٌد المركز إلى دورة استثنائٌة الحقة– تركت هذه النقطة مفتوحة إلى ؼاٌة انعقاد الجلسة الثانٌة بتارٌخ 05:نونبر . 2010

المصادقة على احداث ترقٌم جدٌد للمحالت التجارٌة التابعة للجماعة،واداء دٌون واجبات اإلٌجار من طرؾ المستؽلٌن،
وابرام العقود مع المستؽلٌن بعد تسوٌة المدٌونٌة وفق السومة التً سٌحددها المجلس الجماعً.
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الجلسة العلنٌة
الثالثة من دورة
اكتوبر 2010

 05نونبر 2010

 - 4المصادقةعلىكناشالتحمالتالمتع
لقبإٌجارالمحالتالتجارٌةالتابعةل
لجماعة
 - 5تحٌٌنالسومةاإلٌجارٌةللمحال
تالتجارٌةالتابعةللجماعة
 - 6اإلذنلرئٌسالمجلسالجماعٌإلبرا
معقودجدٌدةللمحالتالتجارٌةال
تابعةللجماعة
 - 7اعدادمشروعالمٌزانٌةبرسمال
سنةالمالٌة 2011
 - 8دراسةوضعٌةالمحالتالعتٌقةالك
ائنةبالقربمنالسوقالقدٌم
 - 9دراسةامكانٌةتنظٌمسوٌقةجدٌد
ةقصداخالءالشوارعمنالعرباتوا
لباعةالمتجولٌن.
- 10دراسةامكانٌةخلقموقعالٌكترونً
لجماعةأجلموس
- 11ملتمستوفٌرحطبالتدفئة
- 12دراسةحولتطهٌرمجااللمركز
 - 1تحٌٌنالقرارالجبائً
 - 2المصادقةعلىمحضراللجنةاإلدار
ٌةللتقوٌمالمتعلقبالمحالتالتجاري
ةالتابعةللجماعة
 - 3المصادقةعلىكناشالتحمالتالمتعل
قبإٌجارالمحالتالتجارٌةالتابعةلل
جماعة
 - 4تحٌٌنالسومةاإلٌجارٌةللمحالتال
تجارٌةالتابعةللجماعة
 - 5اإلذنلرئٌسالمجلسالجماعٌإلبرام
عقودجدٌدةللمحالتالتجارٌةالتا
بعةللجماعة
 - 6اعدادمشروعالمٌزانٌةبرسمال
سنةالمالٌة 2011
 - 7دراسةوضعٌةالمحالتالعتٌقةالكا
ئنةبالقربمنالسوقالقدٌم
 - 8دراسةامكانٌةتنظٌمسوٌقةجدٌد
ةقصداخالءالشوارعمنالعرباتوا
لباعةالمتجولٌن.
 - 9دراسةامكانٌةخلقموقعالٌكترون
ٌلجماعةأجلموس

 - 1المصادقة على تحٌٌن القرار الجبائً
 - 2رفض المجلس السومةاإلٌجارٌة للمحالت التجارٌة التابعة للجماعة
 - 3المصادقة على تؤجٌل البت فً شؤن كناش التحمالت المتعلقة باٌجار المحالت التجارٌة التابعة للجماعة الى حٌن المصادقة
على محضر اللجنة اإلدارٌة للتقوٌم.
 - 4المصادقة على تاجٌل نقطة تحٌٌن السومةاإلٌجارٌة للمحالت التجارٌة الى حٌن اتخاذ مقرر فً شؤن محضر اللجنة اإلدارٌة
للتقوٌم ،وكناش التحمالت المتعلق بها.
 - 5المصادقة على تاجٌل هذه النقطة الى حٌن اتخاذ مقرر فً شؤن محضر اللجنة اإلدارٌة للتقوٌم الخاص بالمحالت التجارٌة
وكذا كناش التحمالت المتعلق بها.
 - 6المصادقة على مشروع المٌزانٌة لسنة 2011
 - 7المصادقة على تسوٌة وضعٌة المحالت العتٌقة الكائنة بالقرب من السوق القدٌم عن طرٌق التعوٌض العٌنً ،اي تمكٌنهم من
بقع ارضٌة إلنشاء محالت بدٌلة عن محالتهم العتٌقة شرٌطة بنائها وفق التصمٌم الموحد المعد سلفا من طرؾ مندوبٌة
اإلسكان.
 - 8المصادقة على تنظٌم سوٌقتٌن :سوٌقة بالسوق القدٌم واخرى بالقرب من السوق الجدٌد حسب اختٌار اصحاب العربات قصد
اخالء الشوارع الرئٌسٌة.
 - 9المصادقة على خلق موقع الكترونً للجماعة القروٌة ألجلموس
- 10المصادقة على رفع ملتمس توفٌر حطب التدفئة لساكنة الجماعة.
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الجلسة الثانٌة
للدورة اإلستثنائٌة
لشهر نونبر
2010

2010-11-26

- 10ملتمستوفٌرحطبالتدفئة
- 11دراسةحولتطهٌرمجااللمركز
 - 1دراسةثانٌةلمشروعالمٌزانٌةل
سنة 2011
 - 2إلؽاءالمقررالمتخذفٌشؤنالشراكة
بٌنالجماعةوالجمعٌات.
 - 3إقالةرإساءاللجان
الدائم ةونوابهماللجنةالمكلفةبالت
عمٌروإعدادالترابوالبٌئةوالمرا
فقالعمومٌة،اللجنةالمكلفةبالتنم
ٌةالبشرٌةوالشإوناالجتماعٌة
والثقافٌةوالرٌاضٌة،اللجنةالمكل
فةبالتخطٌطوالشإوناالقتصادٌة
والمالٌة،وانتخابمنٌخلفهم.
 - 4إقالة كاتب المجلس ونائبه
وانتخاب من ٌخلفهما
 - 5دراسةحولتطهٌرمجااللمركز
 - 6إقالةالنائبالثالثللرئٌسالسٌدمحم
داشماوٌن
 - 7دراسةحولتحدٌدمركزأجلموس
 - 8المصادقةعلىمساهمةالجماعة
فٌمجموعةجماعاتاألطلسللمحاؾ
ظةعلىالبٌئةوالؽابةوتنمٌةالموا
ردالطبٌعٌةوتجهٌزالجماعات
 - 1إقالةرإساءاللجان
الدائم ةونوابهماللجنةالمكلفةبا
لتعمٌروإعدادالترابوالبٌئةوالمر
افقالعمومٌة،اللجنةالمكلفةبالتن
مٌةالبشرٌةوالشإوناالجتماعً
ة
والثقافٌةوالرٌاضٌة،اللجنةالمك
لفةبالتخطٌطوالشإوناالقتصادي
ةوالمالٌة،وانتخابمنٌخلفهم.
 - 2إقالة كاتب المجلس ونائبه
وانتخاب من ٌخلفهما
 - 3دراسةحولتطهٌرمجااللمركز
 - 4إقالةالنائبالثالثللرئٌسالسٌدمحم
داشماوٌن
 - 5دراسةحولتحدٌدمركزأجلموس
 - 6المصادقةعلىمساهمةالجماعة

 - 1المصادقة على الشطر الخاص بمداخٌل التسٌٌر ،ثم رفض الشطر المتعلق بمصارٌؾ التسٌٌر باستثناء الباب 10الذي صودق
علٌه ،ثم رفض الجزء الثانً من المصارٌؾ المتعلق بالتجهٌز.
 - 2المصادقة باألؼلبٌة المطلقة على الؽاء المقرر النتخذ فً شؤن دراسة امكانٌة ابرام اتفاقٌة شراكة بٌن الجماعة وبعض
الجمعٌات فً مجال البنٌة التحتٌة.
 - 3المصادقة باألؼلبٌة على اقالة رإساء اللجن ونوابهم

 - 1المصادقة على انتخاب رإساء اللجان
 - 2المصادقة على تؤجٌل النقطة المتعلقة بإعداد دراسة حول تطهٌر مجال المركز.
 - 3رفض المجلس باألؼلبٌة المطلقة إقالة السٌد محمد اشماوٌن النائب الثالث للرئٌس.
 - 4المصادقة على رفع ملتمس تحٌٌن تحدٌد مركز اجلموس طبقا للتصمٌم الذي أعدته الوكالة.
 - 5المصادقة على نسبة مساهمة الجماعة لدى مجموعة جماعات األطلس فً ℅6 :من حصة الجماعة من الضرٌبة على القٌمة
المضافة ،و℅5من مدخول منتوج الملك الؽابوي.
 - 6المصادقة على إقالة كاتب المجلس ونائبه.
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الدورة اإلستثنائٌة
ٌناٌر 2011

ٌ 20ناٌر 2011

دورة فبراٌر
2011

 25فبراٌر 2011

الدورة اإلستثنائٌة
مارس 2011

 25مارس 2011
اإلستدعاء الثانً
بتارٌخ  08 :أبرٌل
نظرا لعدم اكتمال
النصاب القانونً

الدورة العادٌة
لشهر أبرٌل
2011

 28أبرٌل 2011

1
2
1

2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

فٌمجموعةجماعاتاألطلسللمحاؾ
ظةعلىالبٌئةوالؽابةوتنمٌةالموا
ردالطبٌعٌةوتجهٌزالجماعات
 مناقشة تفوٌت قطاع التطهٌرلصالح المكتب الوطنً للماء
الصالح للشرب
 اقالة النائب الثالث للرئٌسالسٌد :محمد اشماوٌن.
 الدراسة والتصوٌت علىالحساب اإلداري للسنة المالٌة
2010
 تقدٌم الشطر األول من برنامجتؤهٌل المركز والمصادقة على
الشطر الثانً
 المصادقة على حل مجموعةجماعات التشارك لبناء الطرق
باألطلسٌن المتوسط والكبٌر.
 تسمٌة بعض الشوارعالرئٌسٌة بالمركز.
 برمجةالفائضالمالٌللسنةالمالٌة2010
 تقدٌمالشطراألولمنبرنامجتؤهًاللمركزوالمصادقةعلىالشطرالث
انً
 المصادقةعلىحلمجموعةجماعاتالتشاركلبناءالطرقباألطلسٌنالم
توسطوالكبٌر
 تسمٌةبعضالشوارعالرئٌسٌةبالمركز
 دراسةمشكاللنظافةبمركزأجلموس
 تحدٌدمحطاتوقوفحافالتالنقاللمزدوجبالمركز
 احداثمتارٌسبالشارعالرئٌسً تحوالإلعتمادات ملتمساإلعفاءمنرسمالخدماتالجماعٌةعنسنة 2010
 عرضتقرٌرحواللنظافةبمركزأجلموس

 - 1المصادقة باألؼلبٌة المطلقة على تفوٌت قطاع التطهٌر السائل لصالح المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب.
 - 2رفض المجلس باألؼلبٌة المطلقة اقالة النائب الثالث للرئٌس

-1
-2
-3
-4

1
2
3
4
5

-

-6
-7

المصادقة على الحساب اإلداري للسنة المالٌة 2010
المصادقة على تؤجٌل النقطة المتعلقة بتقدٌم الشطر األول من برنامج تؤهٌل المركز والمصادقة على الشطر الثانً الى دورة
الحقة.
المصادقة على تؤجٌل النقطة المتعلقة بالمصادقة على حل مجموعة جماعات التشارك لبناء الطرق باألطلسٌن المتوسط
والكبٌر الى دورة الحقة.
المصادقة على تؤجٌل النقطة المتعلقة بتسمٌة بعض الشوارع الرئٌسٌة بالموكز الى دورة الحقة.

المصادقةعلىبرمجةالفائضالمالٌلسنة 2010
المصادقةعلىالشطرالثانٌواإلطالععلىالشطراألول
المصادقةعلىحلمجموعةجماعاتالتشارك
المصادقةعلىتسمٌةبعضالشوارعالرئٌسٌةبمركزأجلموس
تكلٌؾ
إضا
رئًسالمجلسالجماعٌبالبحثعناإلجراءاتالقانونٌةالمتعلقةبتفوٌتقطاعالنظافةالىشركةوالتماسمنالسٌدالعاملبتوظٌفؤعوانوسائقٌن
فٌٌنبالجماعة،ثمتكلٌفاللجنةالمكلفةبالتعمٌرواعدادالترابوالبٌئةبإعدادتقرٌرأٌتصمٌملمجااللمركزفٌمجااللنظافةبتنسٌقمعالمصلحةا
لتقنٌةوعرضهخالاللدورةالمقبلة.
تحدٌدالهامشاألٌمنللشارعالرئٌسٌفٌاتجاهخنٌفرة،بالقربمنالسوقالمؽطاة،محطةلوقوفحافالتالنقاللمزدوج،ثمتحدٌدالمجااللمجاورل
مراحٌضالجماعةالكائنبالقربمنالمحالتالتجارٌةالتابعةللجماعة،محطةلوقوفحافالتالنقاللمزدوج.
تؤجٌاللنقطةالمتعلقةبإحداثمتارٌسبالشارعالرئٌسٌللمركزالىدورةقادمةقصداعدادمشروعتصمٌمموقعٌللمتارٌسبالشارعالرئٌسٌمن
طرؾ المصلحةالتقنٌة.

 - 1المصادقةعلىتحوٌالإلعتمادات
 - 2رفعملتمساإلعفاءمنالرسمعلىالخدماتالجماعٌةعنسنة  2010وثالثةأشهراألولىعنسنة 2011
لكونالساكنةكانتتإدٌخاللهاواجبنقاللنفاٌاتالصلبةألصحابعرباتالجر،ثمتوجٌهالمراسلةفٌشؤنمراجعةاإلحصاءمعإخبارالجماعةفٌال
مشاركةفٌهبؽٌةتفادٌاألخطاءفٌتقدٌرالقٌمةاإلٌجارٌةالتٌعلىؤساسهاٌفرضرسمالخدماتالجماعٌة.
 - 3تؤجٌاللنقطةالمتعلقةبعرضتقرٌرحواللنظافةإلىدورةالحقة
7

4
5
6
7
الدورة العادٌة
لشهر ٌولٌوز
2011

ٌ 28ولٌوز 2011
اإلستدعاء الثانً
بتارٌخ 05 :ؼشت
 2011نظرا لعدم
اكتمال النصاب
القانونً خالل
الجلسة األولى.

الدورة العادٌة
لشهر أكتوبر
2011

 26أكتوبر 2011
الجلسة الثانٌة
بتارٌخ 17 :نونبر
2011

1
2
3
4

 تفعٌلمقرالوقاٌةالمدنٌةالكائنبمركزأجلموس
 مناقشةوضعٌةالبناٌاتالقدٌمةبؤرضالسوقالقدٌم
 إحداثمتارٌسبالشارعالرئٌسً إعدادبرنامجاستصالحالمسالكالجماعٌة
 ملتمسانجازقنطرةزاحفةعلىوادٌكرومنطرفالمجلساإلقلٌمً
 ملتمساصالحطرٌقباٌتمعٌمنتٌزينخلٌتجاعبرسبعنطلباالىاٌكرضنػ
ٌؽٌت
 تحوٌالإلعتمادات المصادقة على اتفاقٌة شراكةمن اجل تموٌل انجاز أشؽال
الهٌكلة لألحٌاء الناقصة
التجهٌز لمركز أجلموس.

-1
-2
-3

-4

-5

إعدادمشروعمٌزانٌةسنة
2012
تحوٌالإلعتمادات
المصادقةعلىاتفاقٌةالشراكةبٌنا
للجنةاإلقلٌمٌةللمبادرةالوطنٌةل
لتنمٌةالبشرٌةوالجماعةالقرو
ٌةألجلموسوالمندوبٌةاالقلٌمٌةل
لصحةوالمندوبٌةاإلقلٌمٌةللتعا
ونالوطنٌالعداددراسةوبناءوت
جهٌزداراألمومةباجلموس
المصادقةعلىاتفاقٌةالشراكةبٌنا
للجنةاالقلٌمٌةللمبادرةالوطنٌةل
لتنمٌةالبشرٌةوالجماعةالقرو
ٌةألجلموسوالمندوبٌةاالقلٌمٌةل
لصحةوالمندوبٌةاإلقلٌمٌةللتعا
ونالوطنً و إحدى الجمعٌات
لتسٌٌر دار األمومة.
المصادقةعلىاتفاقٌةالشراكةبٌنا
لجماعةالقروٌةألجلموسوجمع
ٌةالدارالعائلٌةالقروٌة
ألجلموسللمساهمةفٌبناءداخلٌة
بهذه الدار العائلٌة.

4
5
6
7

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

-

-

المصادقة على تقدٌمملتمستفعٌلمقرالوقاٌةالمدنٌة
المصادقةعلىالشروعبالتراضٌفٌعملٌةبناءالمحالتالعتٌقةبؤرضالسوق.
المصادقة على إحداثمتارٌسبالشوارعالرئٌسٌةللمركز
المصادقة على إعدادبرنامجاستصالحالطرقبمجااللجماعةبمعدلثالثةأٌام لكلعضو.

المصادقة على تقدٌم ملتمس انجاز قنطرة زاحفة على واد كرو من طرؾ المجلس اإلقلٌمً
المصادقة على رفع ملتمس طلب ابرام اتفاقٌة شراكة مع المدٌرٌة اإلقلٌمٌة للتجهٌز.
المصادقة على تحوٌل اإلعتمادات
المصادقة على اتفاقٌة شراكة من اجل تموٌل انجاز اشؽال الهٌكلة لألحٌاء الناقصة التجهٌز بمركز اجلموس.

 المصادقةعلىتحوٌالإلعتمادات المصادقةعلىاتفاقٌةالشراكةبٌناللجنةاالقلٌمٌةللمبادرةالوطنٌةللتنمٌةالبشرٌةوالجماعةالقروٌةألجلموسوالمندوبٌةاالقلٌمٌةللصحةوالمندوبٌةاالقلٌمٌةللتعاونالوطنٌالعداددراسةوبناءوتجهٌزداراالمومةباجلموس
 المصادقةعلىاتفاقٌةالشراكةبٌنالجماعةالقروٌةألجلموسوجمعٌةدارالعائلٌةللمساهمةفٌبناءداخلٌة بهذه الدار العائلٌة. رفعم لتمسابرام اتفاقٌةالشراكةمعالمجلساالقلٌمٌالنجازشبكةجدٌدةمالئمةلشبكةالتطهٌرالسائلبمركزاجلموس رفعم لتمسطلبدعممنوزارةالداخلٌةالنحازشبكةجدٌدةمالئمةلشبكةالتطهٌرالسائلبمركزاجلموس المصادقة على تؤجٌل البت فً هذه النقطة مع استدعاء اللجنة التً تتكون من السلطةالمعنٌة المحلٌة والجماعة وباقًالشركاء وبحضور رإساء الجمعٌات.
 -المصادقة على مشروع المٌزانٌة لسنة 2012
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 - 6م لتمسإبراماتفاقٌةشراكةمعالم
جلساإلقلٌمًالنجازشبكةجدٌدةم
الئمةلشبكةالتطهٌرالسائلبمركز
اجلموس
 - 7م لتمسطلبدعممنوزارةالداخلٌة
النحازشبكةجدٌدةمالئمةلشبكةا
لتطهٌرالسائلبمركزاجلموس.
دورة استثنائٌة
لشهر شتنبر
2011

 26شتنبر 2011

دورة استثنائٌة
دجنبر 2011

 29دجنبر 2011
الجلسة الثانٌة
بتارٌخٌ 05 :ناٌر
2012

الدورة العادٌة
لشهر فبراٌر
2012

 29فبراٌر 2012

 - 1تعٌٌنممثاللمجلسالجماعٌفٌاللج  - 1تعٌٌن السٌد محمد اشماوٌن النائب الثالث للرئٌس ممثل المجلس الجماعً فً اللجنة اإلدارٌة المكلفة بمراجعة الالئحة
اإلنتخابٌة للجماعة القروٌة ألجلموس.
نةاالدارٌةالمكلفةبمراجعةاللوائ
حاالنتخابٌة ونائبه.
-1
-2
-3

-4

-1
-2
-3
-4
-5
-6

اعادةدراسةمٌزانٌةسنة 2012
والتصوٌتعلٌها
المصادقةعلىاستخراجقطعةار
ضٌةمنمرفقالسوقاألسبوعٌلتخ
صٌصهاملعبالكرةالقدم
المصادقة على اتفاقٌة الشراكة
بٌن
الجمعٌةالخٌرٌةاإلسالمٌةألجلم
وسوالجماعةالقروٌةألجلموس
المصادقةعلىاتفاقٌةالشراكةمع
جمعٌةاجلموسللتنمٌةوالحفاظع
لىالصناعةالتقلٌدٌةوالتضامنأل
جالحداثمنطقةخاصةبالتجارةوا
إلسكافٌٌن.
تفوٌتقطعةارضٌةمنارضتجزئةا
لنهضةلفائدةجمعٌةاألعماالإلج
تماعٌةللموظفٌنواألعوانلجماع
ةاجلموسبثمنرمزي.
الدراسةوالتصوٌتعلىالحساباالد
ارٌلسنة 2011
تحٌٌنكناشالتحمالتالمتعلقباٌجار
مرفقالسوقاالسبوعً
برمجةالفائضالمالٌلسنة 2011
المصادقةعلىاحداثمحمٌةللقن
صبؽابةسٌدٌاحسٌنمنطرفجمعً
ةوفاقاجلموس
تحوٌالالعتمادات
طلبابرامشراكةمعوزارةالصحة

-1
2
3
4
5
6
7

-

-8

المصادقة باألؼلبٌة المطلقة على الشطر المتعلق بمداخٌل التسٌٌر مع رفض باألؼلبٌة المطلقة التصوٌت على الشطر المتعلق
بمصارٌؾ التسٌٌر والجزء المتعلق بالتجهٌز من الحساب اإلداري
المصادقة على تحٌٌن كناش التحمالت المتعلق باٌجار مرفق السوق األسبوعً
المصادقة على برمجة الفائض المالً لسنة2011
المصادقة على احداث محمٌة للقنص بؽابة سٌدي احسٌن من طرؾ جمعٌة وفاق اجلموس
المصادقة على تحوٌل اإلعتمادات.
المصادقة على تقدٌم طلب ابرام شراكة مع وزارة الصحة إلحداث مستوصفات بالمجال القروي
المصادقة على توجٌه مراسلة الى الوكالة الحضرٌة مفادها احداث منطقة صناعٌة بالمجال الحضري بمركز اجلموس فً
وثٌقة التعمٌر.
المصادقة على تاجٌل هذه النقطة الى دورة الحقة إلعداد دراسة تشخٌصٌة لواقع هذا التجهٌز.
9

-7
-8
-9
الدورة العادٌة
لشهر أبرٌل
2012

 27أبرٌل 2012

الدورة العادٌة
لشهر ٌولٌوز
2012

ٌ 19ولٌوز 2012

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

الحداثمستوصفاتبالمجااللقرو
ي
دراسةطلباتالجمعٌاتبشؤناالستؾ
ادةمنؤراضٌالجماعة
مناقشةمشكاللتطهٌرالسائلبمر
كزأجلموس
مناقشةمشكلمطرحالنفاٌاتالصلب
ة
تحوٌالالعتمادات
احداثوتنظٌمالمكتبالجماعٌللوقا
ٌةالصحٌة
المصادقةعلىاالحتالاللمإقتللمل
كالؽابوٌمنطرفالسٌدحسندٌدٌللت
نقٌبعنالمعادن
تحدٌدالطرقوالمسالكذاتاألولوٌة
التٌتقتضٌحالتهاإصالحهاأوفتح
هابواسطةآلٌاتالمرأباالقلٌمً
دراسةإمكانٌةإحداثفرعمكتبالحا
لةالمدنٌة
إٌجارموقفالسٌاراتوالشاحناتوم
راحضالجماعة
اختٌارالمنشآتالفنٌةالتٌتستوجبا
الحداث
تعدٌلكناشالتحمالتالمتعلقباٌجار
المجزرةالجماعٌة

 - 9المصادقة على تاجٌل هذه النقطة الى دورة الحقة

 - 1المصادقة على تحوٌل اإلعتمادات من الفصل المتعلق بمصارٌؾ اإلقامة واإلطعام ،30000.00ومن الفصل المتعلق
بمصارٌؾ النشاط الثقافً  ،30000.00إلى الفصل المتعلق بإعانات الفرق الرٌاضٌة  60000.00ومن الفصل المتعلق
بإعانات لتؤدٌة فرٌضة الحج  50000.00إلى الفصل المتعلق بإعانات مقدمة لجمعٌة األعمال االجتماعٌة للموظفٌن
50000.00
 - 2المصادقة على إحداث وتنظٌم المكتب الجماعً للوقاٌة الصحٌة مع المصادقة على اتفاقٌة الشراكة بٌن المندوبٌة اإلقلٌمٌة
للصحة ،فً شؤن وضع الطبٌبة رهن إشارة المركز الصحً.
 - 3المصادقة على االحتالل المإقت للملك الؽابوي من طرؾ السٌد حسن دٌدي للتنقٌب عن المعادن بؽابة " احمد اوصالح"–
تٌكرت
 - 4المصادقة على تحدٌد الطرق والمسالك التً تقتضً حالتها إصالحها أو فتحها بواسطة آلٌة المرآب اإلقلٌمً.
 - 5المصادقة على تؤجٌل نقطة إحداث فرع الحالة المدنٌة بمناطق الجماعة إلى حٌن االستشارة القانونٌة
 - 6المصادقة على تؤجٌل النقطة المتعلقة بإٌجار موقؾ السٌارات والشاحنات ومراحٌض الجماعة إلى حٌن مراجعة القرار
الجبائً.
 - 7المصادقة على اختٌار إحداث المنشآت الفنٌة على الشعاب المتواجدة بطرٌق الزٌار.
 - 8المصادقة على تعدٌل كناش التحمالت المتعلق بإٌجار المجزرة الجماعٌة ،حٌث انحصر التعدٌل على المادة 17منه.

دراسةمشكالفتقارالجماعةلمطر - 1
حالنفاٌات
-2
تحوٌالإلعتمادات
اعادةالنظرفٌكناشالتحمالتالمتعل - 3
قبإٌجارالمجزرةالجماعٌة
تحٌٌنكناشالتحمالتالمتعلقبإٌجار - 4
مرفقالسوقاألسبوعً
-5
تسمٌةبعضالشوارعواألزقة
مناقشةحولمساهمةالجماعةفٌم - 6
جموعةجماعاتاألطلس
-7
تنظٌمالسٌروالجوالنبالمركز
تفعٌلمقرالوقاٌةالمدنٌة
ابرامشراكةمعاحدىالجمعٌاتلتسً - 8
-9
ٌرداراألمومة

المصادقة على رفع ملتمس للمندوبٌة السامٌة للمٌاه والؽابات مفاده مساعدة الجماعة فً إٌجاد حل لوضعٌة المطرح الحالً
الؽٌر الالئق والسماح لنا باالحتالل المإقت لفراغ ؼابوي الستؽالله مطرحا للنفاٌات.
المصادقة على تحوٌل اإلعتمادات
المصادقة على تؤجٌل نقطة تعدٌل كناش التحمالت المتعلق بإٌجار المجزرة الجماعٌة بؽٌة الحصول على النموذج المعمول به
فً بلدٌة خنٌفرة ومرٌرت.
المصادقة على تحٌٌن كناش التحمالت المتعلق باٌجار مرفق السوق األسبوعً
المصادقة على تسمٌة بعض الشوارع واألزقة الكائنة بمجال مركز اجلموس ،وتؤجٌل المصادقة على الشطر المتعلق بترقٌم
أو تسمٌة األزقة إلى دورة الحقة بؽٌة إعداد مشروع هذه العملٌة بشكل دقٌق.
المصادقة على رفع ملتمس مفاده تمكٌن الجماعة من االستفادة من مشارٌع مجموعة جماعات األطلس بشكل موازي لحصة
مساهمة الجماعة.
المصادقة على رفع ملتمس للسلطة ذات االختصاص لتنفٌذ وتجسٌد محتوى القرارات التنظٌمٌة المستمرة فً مجال الشرطة
اإلدارٌة المتعلقة بمجال تنظٌم السٌر والجوالن ،كما تمت المصادقة على استبدال كلمة متارس بكلمة المحذبات.
المصادقة على رفع ملتمس تفعٌل مقر الوقاٌة المدنٌة حتى ٌإدي مهمته.
المصادقة على إحالة الملفات التً تم وضعها بالجماعة على أشؽال اللجنة اإلقلٌمٌة قصد اختٌار الجمعٌة التً ستتولى
10

التسٌٌر وفق معاٌٌر تتعلق ببرنامج عمل مقدم من طرؾ الجمعٌة.
- 10تحٌٌنالقرارالجبائً
- 11دراسةمشاكاللمحالتالتجارٌةال  - 10المصادقة على تحٌٌن القرار الجبائً والذي ٌتجسد فً إدراج الرسم المفروض على شؽل األمالك الجماعٌة ألؼراض البناء
والرسم المفروض على شؽل األمالك الجماعٌة العامة مإقتا ألؼراض تجارٌة أو صناعٌة أو مهنٌة.
تابعةللجماعةمعاتخاذاإلجراءاتا
 - 11المصادقة على تؤجٌل نقطة مشاكل المحالت التجارٌة التابعة للجماعة مع اتخاذ اإلجراءات الكفٌلة لتسوٌتها إلى دورة الحقة
لكفٌلةلتسوٌتها
لدعوة السٌد القابض.
- 12مناقشةمآلتجزئةالنهضة
- 13دراسةمستحقاتالجماعةالعالقة  - 12المصادقة على تؤجٌل النقطة المتعلقة بآل تجزئة النهضة الى دورة الحقة.
 - 13المصادقة على تاجٌل نقطة دراسة مستحقات الجماعة فً الباقً تحصٌله الى دورة الحقة.
فٌالباقٌتحصٌله
اخرى
.
- 14دراسةامكانٌةتفوٌتبعضالبقعاأل  - 14المصادقة على تاجٌل نقطة تفوٌت البقع األرضٌة لبعض الجمعٌات والتعاونٌات الى دورة
رضٌةالجماعٌةلفائدةبعضالتعا
ونٌاتوالجمعٌات.
الدورة العادٌة
لشهر أكتوبر
2012

 30أكتوبر 2012
الجلسة الثانٌة
بتارٌخ 09 :نونبر
2012
و
 26نونبر 2012

 - 1اعدادمشروعالمٌزانٌةبرسمال
سنةالمالٌة 2013
 - 2تحوٌالإلعتمادات
 - 3مناقشةمآلتجزئةالنهضة
 - 4دراسةمشاكاللمحالتالتجارٌةال
تابعةللجماعةمعاتخاذاإلجراءاتا
لكفٌلةلتسوٌتها
 - 5دراسةمستحقاتالجماعةالعالقة
فٌالباقٌتحصٌله
 - 6المصادقةعلىاتفاقٌةشراكةمنؤج
لتسٌٌرداراألمومة
 - 7تسمٌةبعضالشوارعواألزقة
 - 8المصادقةعلىكناشالتحمالتالمتع
لقبإٌجاررخصةاستؽاللسٌارةاأل
جرةالتابعةللجماعة
 - 9تخصٌصاإلعتماداتالمرصودةلل
فصاللمتعلقبالمالعبوالمركباتال
رٌاضٌةلبناءملعبكرةالقدم
- 10المصادقةعلىكناشالتحمالتالمتع
لقبإٌجارالمجزرةالجماعٌة
- 11ملتمسلوزارةالشبابوالرٌاضةل
إلسهامفٌبناءوتجهٌزملعبكرةال
قدم
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دورة
استثنائٌة
لشهر دجنبر
2012

 21دجنبر
2012

-1

-2

-3
-4

الدورة
العادٌة
لشهر فبراٌر
2013

 28فبراٌر
2013

-1
-2
-3
-4

-5
-6

-7

-1

تحوٌالإلعتماداتفٌالجزءا
لثانٌللمٌزانٌةلترصٌدهاأل
جلتحوٌألعمدةالكهرباءم
نوسططرٌقترتسا
تحوٌالإلعتماداتفٌالجزءا
-2
لثانٌللمٌزانٌةلتكملةاعتم
اداتاقتناءسٌارةاإلسعافعن
طرٌقالشراكةمعالمبادرةا
لوطنٌةللتنمٌةالبشرٌة
تحوٌالإلعتماداتفٌالجزءا
لثانٌللمٌزانٌةالقتناءالعتا - 3
دالمعلوماتً
تحوٌالإلعتماداتفٌالجزءا
لثانٌللمٌزانٌةلترصٌدهاأل - 4
جالقتناءعتادوأثاثالمكتب
.
الدراسة والتتصوٌت على
الحساب اإلداري للسنة
المالٌة 2012
برمجة الفائض المالً
للسنة المالٌة 2012
تحوٌل اإلعتمادات
المصادقة على اتفاقٌة
شراكة المتعلقة بانجاز
أشؽال تهٌئة معبر مركز
أجلموس
المصادقة على اخراج
بعض المتالشٌات من
كناش الجرد قصد بٌعها
تحدٌد المسالك التً
تقتضً حالتها اصالحها
او تهٌئتها من طرؾ الٌات
مجموعة جماعات األطلس
احداث اكشاك لفائدة

1
2
3
4
5
6
7

المصادقة على تحوٌل اإلعتمادات فً الجزء الثانً
للمٌزانٌة من الفصل المتعلق بوضع اعمدة الكهرباء
واألسالك  200000.00الى الفصل المتعلق بتؽٌٌر
مكان اعمدة الكهرباء واألسالك 200000.00
المصادقة على تحوٌل اإلعتمادات فً الجزء الثانً
للمٌزانٌة ألجل تكملة اعتمادات اقتناء سٌارة
اإلسعاؾ عن طرٌق الشراكة مع المبادرة الوطنٌة
للتنمٌة البشرٌة من الفصل المتعلق بالسٌارات
والدراجات  41700.00الى الفصل المتعلق بشراء
سٌارة اإلسعاؾ 41700.00
قرر المجلس تؤجٌل نقطة تحوٌل اإلعتمادات من
الفصل المتعلق بالعتاد التقنً  20000.00درهم الى
الفصل المتعلق بالعتاد المعلوماتً الى دورة الحقة.
صادق المجلس على تحوٌل اإلعتمادات من الفصل
المتعلق بالعتاد التقنً  20000.00الى الفصل
المتعلق بعتاد واثاث المكتب 20000.00

 صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن علىالحساب االداري للسنة المالٌة .2012
 صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن علىبرمجة الفائض المالً لسنة المالٌة .2012
 صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن علىتحوٌل االعتمادات.
 صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن علىاتفاقٌة شراكة المتعلقة بانجاز أشؽال تهٌئة معبر مركز
أجلموس.
 صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌنعلى اخراج بعض المتالشٌات من كناش الجرد قصد
بٌعها.
 صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن علىتحدٌد المسالك التً تقتضً حالتها اصالحها او تهٌئتها
من طرؾ الٌات مجموعة جماعات األطلس.
 صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن علىالموافقة المبدئٌة للترخٌص باحداث اكشاك لفائدة
المجازٌن بمركز اجلموس.
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المجازٌن بمركز اجلموس
 - 8مناقشة مشكل المٌاه
المستخرجة من طرؾ
شركة منجم عوام
المتواجدة على تراب
الجماعة.
الدورة
العادٌة
لشهر أبرٌل
2013

 30أبرٌل
2013

 - 8صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن على
رفع ملتمس توفٌر الماء الشروب للساكنة المجاورة
لمنجم شركة عوام التابعة لتراب جماعة اجلموس
المحرومة من هذه المادة الحٌة بسبب اشؽال هذه
الشركة.

 -1صادق انًجهظ انجًاػً تإجًاع أػضائّ انحاضشٌٍ
 - 1دراسة طلب ؼرفة
ػهى انًٕافمح انًثذئٍح ػهى انذخٕل فً ششاكح يغ أي
الصناعة التقلٌدٌة
المتعلق بإحداث منطقة جٓح يؼٍُح تإَشاء يُطمح أٔ حً صُاػً نًضأنح أَشطح
انصُاػح انرمهٍذٌح تًشكض أجهًٕط ششٌطح ذحًهٓا نركهفح
لمزاولة أنشطة
تُاء انًششٔع.
الصناعة التقلٌدٌة
 -2صادق انًجهظ انجًاػً تإجًاع أػضائّ انحاضشٌٍ
بمركز أجلموس
 - 2مساهمة الجماعة بقطعة ػهى ذخصٍص لطؼح أسضٍح يجأسج نذاس انطانثح ،انكائُح
تأسض انغٕق األعثٕػً انمذٌى ،ػهى أٌ ذحذد يغاحرٓا
أرضٌة ألجل بناء دار
الحما – ٔفك انرصًٍى انًؼذ نزنك – إلَجاص يششٔع داس
الصوؾ ودار المعلمة
انصٕف ٔانًؼهًح.
 - 3تحدٌد محطات وقوؾ
-3صادق انًجهظ انجًاػً تإجًاع أػضائّ انحاضشٌٍ
وسائل نقل المسافرٌن
ػهى يحضش اجرًاع انهجُح انًحهٍح انًُجض خالل االجرًاع
 - 4ملتمس إحداث قضاء
القرب بمركز أجلموس انزي ذى ػمذِ تمٍادج اجهًٕط ذحد سئاعح انغٍذ سئٍظ
انذائشج انزي حضشِ يخرهف يًثهً ٔعائم َمم انًغافشٌٍ
 - 5دراسة حول تحدٌد
تراسٌخ 27 :ياسط ٔ ،2013انزي حذد أياكٍ ٔلٕف
المشروع الذي ٌمكن
عٍاساخ األجشجٔ ،كزا أياكٍ ٔلٕف حافالخ انُمم
التماس إحداثه بؤرض
انًضدٔجٔ ،رنك ػهى انُحٕ انرانً:
المجزرة القدٌمة
 تانُغثح نحافالخ انُمم انًضدٔج:
 - 6مناقشة مآل تجزئة
 يذخم أجهًٕط فً اذجاِ خٍُفشج لشب ذؼأٍَح انحهٍة
النهضة والمحالت
العتٌقة الكائنة بالسوق  طشٌك يشٌشخ لشب انصٍذنٍح
 طشٌك يٕالي تٕػضج لشب يحطح أكادٌش
القدٌم
 طشٌك ٔانًاط لشب انثٍطشي
 - 7المصادقة على كناش
التحمالت المتعلق ببٌع  تانُغثح نغٍاساخ األجشج:
 يهرمى انطشق خٍُفشج – يشٌشخ
المحجوزات المودعة
 يحطح نكؼٍذج.
بالمحجز الجماعً
يغ ٔجٕب احرشاو يغافح  200يرش كًغافح فاصهح تٍٍ
 - 8الدراسة والتصوٌت
على اتفاقٌة شراكة مع يحطاخ ٔلٕف عٍاساخ األجشج ٔيحطاخ ٔلٕف حافالخ
انُمم انًضدٔج.
وزارة الشباب
-4صادق انًجهظ انجًاػً تإجًاع أػضائّ انحاضشٌٍ
والرٌاضة ألجل تجهٌز
ػهى ذمذٌى يهرًظ نٕصاسج انؼذل يفادِ إحذاز لضاء
ملعب كرة القدم بمركز
انمشب تجًاػح أجهًٕط ،نكٌٕ جًاػح أجهًٕط ذؼرثش
أجلموس.
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 - 9دراسة اتفاقٌة تعاون
مع تعاونٌة مؽرب
المواطنة للتنمٌة
البشرٌة لتسوٌق السمك
بؤجلموس.
- 10تحوٌل اإلعتمادات
- 11ملتمس إحداث المدرسة
الجماعاتٌةبؤجلموس.

يٍ أكثش انجًاػاخ انمشٌٔح يٍ حٍس ػذد انغاكُحٔ ،كزا
يٍ حٍس شغاػح يجانٓأ ،كزا نرٕفش يشكض اجهًٕط
انًحذد ػهى يخرهف انًشافك ،تغٍح ذمشٌة ْزا انجٓاص يٍ
انًٕاطٍٍُٔ ،تانرانً ذفادي يراػة انرُمم إنى يذٌُح
خٍُفشج.
 -5صادق انًجهظ انجًاػً تإجًاع أػضائّ انحاضشٌٍ
ػهى ذخصٍص أسض انًجضسج انجًاػٍح انمذًٌح ،انكائُح
تحً االَثؼاز تانمشب يٍ ٔادي أجهًٕط ،انثانغح
يغاحرٓا حٕانً  1500يرش نثُاء يغرٕدع َنٍاخ
انجًاػح.
-6صادق انًجهظ انجًاػً تإجًاع أػضائّ انحاضشٌٍ
ػهى تٍغ ْكراسٌٍ (  )2يٍ أسض انغٕق األعثٕػً
انمذٌى انراتؼح نهجًاػح ،انكائُح ٔعظ يجال انًشكض ،ػهى
أعاط أٌ ٌرى ذحذٌذ انمًٍح األدَى نٓزا انؼماس يٍ طشف
انهجُح اإلداسٌح نهرمٍٍى.
كًا صادق أٌضا تإجًاع أػضاء انحاضشٌٍ ػهى إنضاو
أصحاب انًحالخ انؼرٍمح انكائُح تانمشب يٍ انغٕق
األعثٕػً انمذٌى ػهى ْذو ْزِ انًحالخ ٔإػادج تُاءْا
ٔفك انرصًٍى انًُٕرجً انًٕحذ انًؼذ نزنكٔ ،رنك نكَٕٓا
ذشكم َمطح عٕداء تًجال انًشكض ،يغ االعرؼاَح فً
ػًهٍح انٓذو تانٍاخ انجًاػح.
ٔفً حانح ػذو اعرجاتح أصحاب ْزِ انًحالخ نؼًهٍح
انٓذو ٔإػادج انثُاء ٔفك انرصًٍى انًٕحذ ،فاَّ عٍرى
ذطثٍك انششطح اإلداسٌح انجًاػٍح فً يجال ْذو ْزِ
انثُاٌاخ انؼرٍمح الفرماسْا ألدَى ششٔط انصحح ٔانُظافح
ٔكزا نكَٕٓا ذشكم َمطح عٕداء ٔعظ يجال انًشكض،
ٔيجاال خصثا إلٌٕاء يخرهف انشرائم.
-7صادق انًجهظ انجًاػً تإجًاع أػضائّ انحاضشٌٍ
ػهى كُاػ انرحًالخ انًرؼهك تثٍغ انًحجٕصاخ انًٕدػح
تانًحجض انجًاػٍانًرًثهح فً انغٍاساخ ٔاالنٍاخ
ٔانذساجاخ ،انرً نى ذغحة داخم األجم انمإًََ ،تم
يضى ػهى ذٕاجذْا تانًحجض عٍٍُ ػذٌذج انرانً:
-8صادق انًجهظ انجًاػً تإجًاع أػضائّ انحاضشٌٍ
ػهى اذفالٍح ششاكح تٍٍ انجًاػح انمشٌٔح ألجهًٕط
ٔٔصاسج انشثاب ٔانشٌاضح ألجم ذجٍٓض يهؼة كشج انمذو
انكائٍ تًشكض أجهًٕط انرانٍح:
-9صادق انًجهظ انجًاػً تإجًاع أػضائّ انحاضشٌٍ
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ػهى اذفالٍح ذؼأٌ يغ ذؼأٍَح يغشب انًٕاطُح نهرًٍُح
:انثششٌح نرغٌٕك انغًك تأجهًٕط انرانٍح
صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن-10
:ًعلى تحوٌل االعتمادات على النحو التال
Code

Rubrique
budgétaire

N°

02 10 10
2021

02 1020
3037

02 20 70
1013

02 50 20
20

virement

Crédit final

10.000,00

- 5.000,00

5.000,00

50.000,00

- 50.000,00

0,00

initial
- Achat de
petit
matériel
fongible
de
décoration
et
de
pavoiseme
nt .
Assistance
au titre de
pèlerinage
aux lieux
saints de
l’Islam.
- Frais de
formation
continue
pour
les
élus .

5.000,00

-Matériel
et frais de
fonctionne
ment .

40.000,00

TOTAL CR
EDITS A
VIRER…

02 20 10
1011

Crédit

- 5.000,00
0,00

- 20.000,00

20.000,00

- 80.000,00

Subventio
nsaux
associatio
ns
des
œuvres
sociales
du
personnel

15

5.000,00

+50.000,00
55.000,00

02 30 20
1014

Achat de
matériel
d’entretien

TOTAL CR
EDITS
VIRES……

Code

02 20 70
1013

Rubrique
budgétaire

Crédit

- Salaires
et
indemnités
du
personnel
temporaire
.

55.000,00

Participati
ons
patronales
au régime
collectif
(d’allocatio
n
de
retraite R
CAR).

9.000,00

virement

Crédit final

- 45.000,00

10.000,00

- 5.000,00

4.000,00

+
50.000,00

200.000,00

- 50.000,00

-Salaires
du
personnel
occasionn
el

TOTAL CR
EDITS
VIRES……

Code

70.000,00

initial

TOTAL CR
EDITS A
VIRER…

02 10 20
1014

+30.000,00

80.000,00

N°
02 1020
1012

40.000,00

150.000,00

+
50.000,00

Rubrique
budgétaire
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Crédit

virem
ent

Crédit
final

N°

initial

02 10 30
2021

02 2070
1012

02 20 70
1014

02 20 80
1014

Entretien
courant
de
batiments
administratifs
Participation
aux frais de
fonctionnement
des instituts de
formation
technique
.

- Frais
de
formation
continue
pour
le personnel de
la collectivité .

- Reliure
de
livres
et
registres divers

TOTAL CR
EDITS A
VIRER…

02 10 30
5052

15.000,0
0

5.000,
00

0,00

5.000,
00

20.000,0
0

5.000,
00

0,00

+
30.00
0,00

90.000,0
0

30.000,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

30.000,00

- Achat
de
ciment , trottoirs
et carreaux

TOTAL CR
EDITS
VIRES……

Code

15.00
0,00

60.000,00

+30.000,00

Rubrique
budgétaire

N°

Crédit

virement

Crédit final

- 10.000,00

0,00

initial

02 10 20
4044
- Frais de
stage .

02 5010

- Frais de
procédure
s
et

17

10.000,00

80.000,00

- 20.000,00

100.000,00

d’instance
s
.

20.000,00

- 20.000,00

40.000,00

Personnel
.

150.000,00

+
50.000,00

02 50 20
10

TOTAL CR
EDITS A
…VIRER

- 50.000,00

100.000,00

2022

- Achat de
produits
de
feronnerie
,regards
et buses .

02 10 30
5054

TOTAL CR
EDITS
……VIRES

+
50.000,00

-11صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على تقدٌم طلب لوزارة التربٌة الوطنٌة إلحداث مدرسة
جماعاتٌة بإحدى مناطق المجال القروي للجماعة القروٌة
ألجلموس المتوفرة على الشروط التً تإهلها لذلك،
وذلك ألجل إحداث هذا النموذج من المدرسة بتراب هذه
الجماعة كباقً الجماعات المستفٌدة من ذلك.
الدورة
اإلستثنائٌة
لشهر ٌونٌو
2013

ٌ 04ونٌو
2013

 - 1التداول فً شأن إضافة  -1صادق المجلس الجماعً باألغلبٌة المطلقة لألصوات
ملك غابوي كمحمٌة
المعبر علٌها على تغٌٌر حدود محمٌة أمهروق محمد
لفائدة جمعٌة وفاق
للقنص
أجلموس للقنص بعد
 -2صادق المجلس الجماعً بإجماع اعضائه الحاضرٌن
تغٌٌر حدود محمٌة
على إضافة ملك غابوي كمحمٌة لفائدة جمعٌة وفاق
الجمعٌة.
اجلموس بعد تغٌٌر حدود محمٌة الجمعٌة ،كما هً محددة
 - 2التداول فً شان إحداث فً البطاقة التقنٌة المرفقة بالملف.
محمٌة للقنص من طرف -3صادق المجلس الجماعً بإجماع اعضائه الحاضرٌن
جمعٌة تورتوت للقنص على إحداث محمٌة للقنص من طرف جمعٌة تورتورت
البري.
للقنص البري كما هً محددة فً البطاقة التقنٌة المرفقة
 - 3التداول فً شأن تغٌٌر
بالملف.
حدود محمٌة أمهروق
-4صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
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الدورة
العادٌة لشهر
ٌولٌوز
2013

ٌ 12ولٌوز
2013

محمد للقنص.
 - 4دراسة حول وضعٌة
الموسم الفالحً الحالً
بجماعة أجلموس.
 - 5مناقشة حول عدم
استفادة الجماعة القروٌة
ألجلموس من برنامج
تٌسٌر
 - 6تحوٌل اإلعتمادات.

على اعتبار مردودٌة الموسم الفالحً بأغلبٌة مناطق
الجماعة ضعٌفة مع التماس من الجهة المعنٌة تنظٌم
دورات تحسٌسٌة لفائدة فالحً المنطقة فً شان
اإلجراءات الواجب اتخاذها للتصرٌح بضعف مردودٌة
الموسم الفالحً.
-5صادق المجلس الجماعً بإجماع اعضائه الحاضرٌن
على رفع ملتمس للجهة المعنٌة لمراعات المناطق
الهامشٌة والفقٌرة بتراب الجماعة القروٌة الجلموس
الدراجها ضمن المناطق المستفٌدة من برنامج تٌسٌر.
-6صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على تحوٌل االعتمادات على النحو التالً:
التحوٌالت فً الجزء األول من المٌزانٌة:
مــــــــــــــــــــــــــــــن
الفصل 10 20 50 02 :المتعلق بدعم الموظفٌن- :
 20.000درهم.
الفصل 20 20 50 02 :المتعلق بالعتاد وصوائر التسٌٌر:
 20.000درهم.الـــــــــــــــــــــــــــــى
الفصل 41 40 30 10 02 :المتعلق بالوقود40.000 :
درهم
الجزء الثانً من المٌزانٌة:
مــــــــــــــــــــن
الفصل31 30 30 50 04 :
المتعلق بدفعاتلبرنامجالتزودالمشترك
 90.000درهم.بالماءالشروبللتجمعاتالسكنٌة:
الــــــــــــــــــــى
الفصل21 20 23 20 30 04 :
المتعلق باألعمدة واألسالك 90.000 :درهم.

 - 1التداول فً شأن االتفاقٌة
الخاصة بكهربة إحدى
عشرة دوارا بجماعة
اجلموس فً إطار
البرنامج الوطنً لكهربة
العالم القروي الشامل
P.E.RG

-1صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على االتفاقٌة رقم  9900الخاصة بكهربة إحدى عشرة
دوارا بجماعة اجلموس فً إطار البرنامج الوطنً لكهربة
العالم القروي الشامل  P.E.RGالتالٌة:
-2صادق المجلس الجماعً للجماعة القروٌة
ألجلموسباجماع اعضائه الحاضرٌن على طلب االحتالل
المؤقت للملك الغابوي من طرفة شركة " وانا "
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 Société WANA CORPORATEلتثبٌت محطة
 - 2التداول فً شان
شبكة اإلتصال gsm-kmr1023فً الملك الغابوي
االحتالل المؤقت للملك
الغابوي من طرفة شركة المسمى "بودبرة بن حاوش" الكائن بتراب الجماعة مع
تمرٌر الخط الكهربائً.
" وانا " .WANA
 - 3التداول فً شأن إحداث  -3صادق المجلس الجماعً للجماعة القروٌة ألجلموس
باألغلبٌة المطلقة لألصوات المعبر عنها عن إحداث
محمٌة للقنص بنبط
محمٌة للقنص بمنطقة "بطن اعٌش"كما هً محددة
اعٌش.
بالبطاقة التقنٌة المرفقة بالملف.
تحوٌل االعتمادات.
-4صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
-4تحوٌل االعتمادات
على تحوٌل االعتمادات على النحو التالً:
مـــــن
الفصل  04 10 1011 2022المتعلق بتشٌٌد البناٌات:
 200.000درهم.
الـــــــى
الفصل  04 30 2021 2021المتعلق بالقناطر:
 200.000درهم.
الدورة
العادٌة لشهر
اكتوبر من
سنة 2013

 08نونبر
2013

-1تقٌٌم استفادة الجماعة من
مجموعة جماعات األطلس.
-2تحوٌل االعتمادات.
-3إعداد مشروع المٌزانٌة
برسم السنة المالٌة .2014
-4دراسة مختلف مشاكل
المحالت التجارٌة التابعة
للجماعة مع اتخاذ جمٌع
اإلجراءات الكفٌلة ألجل
تسوٌتها.
-5تحٌٌن سجل الممتلكات
الجماعٌة.
-6تحٌٌن القرار الجبائً.
-7إخالء جمٌع الشوارع
الرئٌسٌة من الباعة
المتجولٌن بمختلف أصنافهم

--1صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على رفع ملتمس للمجموعة مفاده انجاز المجموعة لفائدة
الجماعة مشارٌع مهمة بالنظر إلى اعتبارها اكبر جماعة
فً اإلقلٌم ،وذات إمكانٌات مالٌة جد متواضعة.
-2صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على تحوٌل االعتمادات على النحو التالً:
مـــــــــــــن
الفصل  02 5010 2021المتعلق بصوائر المسطرة
وإقامة الدعاوي  60.000,00درهم.
الـــــــــــــــى
الفصل  02 1030 4041المتعلق بشراء الوقود
 60.000,00درهم.
-3صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن
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مع تخصٌص أماكن
ألنشطتهم.
-8تحدٌد أماكن مواقف
السٌارات والشاحنات
واآللٌات.
-9المصادقة على كناش
التحمالت المتعلق بإٌجار
مواقف السٌارات والشاحنات
وكذا المراحٌض التابعة
للجماعة.
-10دراسة اتفاقٌة شراكة مع
تعاونٌة مغرب المواطنة
للتنمٌة البشرٌة لتسوٌق
السمك بأجلموس.
-11المصادقة على كناش
التحمالت الخاص بطلب
عروض من اجل بٌع
هكتارٌن من ارض السوق
القدٌم.
-12تنظٌم السٌر والجوالن
بالشوارع التً تم تعبٌدها
حدٌثا (شارع المسٌرة -
شارع طارق ابن زٌاد فً
اتجاه خنٌفرة وفً اتجاه
موالي بوعزة  -شارع
موحى اوحموالزٌانً -
الطرٌق المؤدٌة إلى مرفق
السوق األسبوعً).
المصادقة على االحتالل
المؤقت للملك العام الجماعً
إلحداث أكشاك من طرف
المجازٌن العاطلٌن الذٌن تم
انتقاؤهم.

على تنظٌم السٌر والجوالن بالشوارع الرئٌسٌة الكائنة
بمركز اجلموس ،وذلك على النحو التالً:
 الشارع المؤدي الى موالي بوعزة:
الجهة الٌمنى فً اتجاه موالي بوعزة :ممنوع الوقوففٌها على مسافة  80م ( :الصباغة باللون األحمر
واألبٌض).
الجهة الٌسرى فً اتجاه موالي بوعزة :ممنوع الوقوففٌها على مسافة  35م ابتداء من ( Rond Pointالصباغة
باللون األحمر واألبٌض).
 الشارع المؤدي إلى والماس( :شارع موحً
اوحموالزٌانً).
الجهة الٌمنى فً اتجاه والماسٌ :منع فٌها الوقوف علىمسافة  80م ابتداء من  ،Rond Pointوالباقً سٌمنع فٌه
الوقوف.
الجهة الٌسرى فً اتجاه والماسٌ :سمح الوقوف فٌها علىطول هذا الشارع.
 الطرٌق المؤدٌة الى السوق االسبوعً :ممنوع الوقوف
فً الجهة الٌسرى ابتداء من الطرٌق المعبدة (اي ابتداء
من الكودرون).
 بداٌة ومدخل طرٌق تارتسا :ممنوع الوقوف فً مدخل
الطرٌق فً الجهة الٌمنى والٌسرى المحادٌة لشارة
موقف الشاحنات وااللٌات اي على مسافة  6م فً كل
جهة.
 طرٌق تارتسا :مسموح الوقوف فً الجهتٌن ،الٌمنى
والٌسرى.
 مدخل المارشً فً االتجاه المؤدي الى مصلحة مكتب
الماء الصالح للشرب.
ممنوع الوقوف فً الجهة الٌمنى والجهة الٌسرى الىحدود نهاٌة السوق المغطى.
 احداث عالمة منع المرور فً اتجاه محطة الكعٌدة.
إحداث موقف الحافالت بالقرب من محطة النقل
المزدوج الكائنة بالشارع المؤدي الى موالي بوعزة.
-4صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن
على ابواب مداخٌل التسٌٌر ثم على جمٌع ابواب
مصارٌف التسٌٌر وكذا على برمجة الفائض التقدٌري
للمٌزانٌة ،وبذلك ٌصوت بإالجماع على مشروع المٌزانٌة
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برسم السنة المالٌة لسنة  2014التالً( :تجدون نسخة
منه رفقته)
-5طبدق اٌّجٍظ اٌجّبػ ٟثئجّبع أػضبئٗ اٌحبضش ٓ٠ػٍٝ
ارفبل١خ ششاوخ ِغ تعاونٌة مغرب المواطنة للتنمٌة البشرٌة
لتسوٌق السمك بأجلموس ،والمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة
والجماعة القروٌة ألجلموس التالٌة:
-5لشس اٌّجٍظ اٌجّبػ ٟثئجّبع أػضبئٗ اٌحبضشِ ٓ٠ب

:ٍٟ٠
طبدق اٌّجٍظ اٌجّبػ ٟثأػضبئٗ اٌحبضش ٓ٠ػٍٝ
ٚجٛة ٚضشٚسح رغ٠ٛخ ِذ١ٔٛ٠خ اٌّحالد اٌزجبس٠خ اٌزبثؼخ
ٌٍجّبػخ ِٓ طشف اٌّغزغٍ ٓ١وششط أعبع ٟإلثشاَ ػمٛد
جذ٠ذح ِؼ ُٙف ٟإطبس اٌزؼبلذ اٌّجبشش لظذ رغ٠ٛخ ِشبوً
٘زٖ اٌّحالدِ ،غ إثجبد رٌه ثٛاعطخ ٚطً األداء.
-6وّب طبدق اٌّجٍظ اٌجّبػ ٟثئجّبع أػضبئٗ
اٌحبضش ٓ٠ػٍِ ٝحضش اٌٍجٕخ اإلداس٠خ ٌٍزم ُ٠ٛاٌز ٞحذد
اٌمّ١خ اال٠جبس٠خٌٍّحالد اٌزجبس٠خ اٌزبثؼخ ٌٍجّبػخ اٌزبٌ:ٟ
ٚاٌز ٞػٍ ٝأعبعٗ رُ رحذ٠ذ اٌغِٛخاال٠جبس٠خ ٌٍّحالد
اٌزجبس٠خ اٌزبثؼخ ٌٍجّبػخ ػٍ ٝضٛء ٚضؼ١زٙب اٌشإ٘خ،
ٚرٌه ػٍ ٝإٌح ٛاٌزبٌ:ٟ
وّب طبدق اٌّجٍظ اٌجّبػ ٟثئجّبع أػضبئٗ اٌحبضشٓ٠
ػٍ ٝوٕبػ اٌزحّالد اٌخبص ثبعزغالي ٘زٖ اٌّحالد ٚرٌه
ناٌزبٌ:ٟ
وّب طبدق أ٠ضب ثئجّبع أػضبئٗ اٌحبضش ٓ٠ػٍِٕ ٝح
اإلرْ ٌشئ١ظ اٌّجٍظ اٌجّبػ ٟإلثشاَ ػمٛد جذ٠ذح ِغ
اٌّغزغٍ ٓ١اٌحبٌٌٙ ٓ١١زٖ اٌّحالد اٌزبثؼخ ٌٍجّبػخ ثٛاعطخ
اٌزؼبلذ اٌّجبششٚ ،فك وٕبػ اٌزحّالد اٌّؼذ ٌٙزا اٌغشع،
ٚرٌه طجمب ٌّمزض١بد اٌّبدح  ِٓ 4اٌّـشعــ َٛسلــُ:
 2 - 58 -1341اٌّــؤسخ ف 25 :ٟسجــت 1378
اٌّــٛافك ( 04فجش٠ش  )1959اٌّحذد ثّٛججٗ و١ف١خ رغ١١ش
أِالن اٌجّبػبد اٌمش٠ٚخ،ششط أداء ٘ؤالء اٌّغزغٌٍٙ ٓ١زٖ
اٌّحالد ِب ثزِزِ ِٓ ُٙزأخشاد اإل٠جبس ٌفبئذح اٌجّبػخ،
ِغ إثجبد رٌه ثٛاعطخ ٚطً األداءٚ ،رٌه ثغ١خ إػطبء
ِ١الد ٚح١بح جذ٠ذح ٌٙزٖ اٌّحالد اٌزجبس٠خ اٌز ٟػشفذ
رف٠ٛزبد ٚرغ١١ش فِ ٟؼبٌّٙب.
-7صادق المجلس الجماعً على تحٌٌن سجل الممتلكات
الجماعٌة ،والسٌما فً الجانب المتعلق بالمحالت التجارٌة
التابعة للجماعة التً تعرضت لتغٌٌر معالمها األصلٌة
22

وللتفوٌتات من طرف المكترٌن األصلٌٌن – وذلك
بتسجٌلها وتدوٌنها فً هذا السجل حسب وضعٌتها وحالتها
الراهنة المبٌنة فً الالئحة التالٌة:
مع اشتراط تسوٌة مدٌونٌة هذه المحالت التجارٌة إزاء
الجماعة من طرف المستغلٌن لوضع قطٌعة مع مشاكل
هذه المحالت ،وبالتالً إعطاءها حٌاة ومٌالدا جدٌدا.
-8صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن على
تحٌٌن القرار الجبائً ،وذلك بإدخال مقتضى تسعٌرة مواقف
السٌارات وموقف الشاحنات المحددة فً  1.5درهم ،وكذا
تسعٌرة خدمات المرافق الصحٌة (المراحٌض) التابعة للجماعة
الكائنة بالقرب من المحالت التجارٌة التابعة للجماعة فً 0.5
درهم ضمن مقتضٌات القرار الجبائً.

-9طبدق اٌّجٍظ اٌجّبػ ٟثأػضبئٗ اٌحبضش ٓ٠ػٍٝ
إخالء اٌشٛاسع اٌشئ١غ١خ ِٓ اٌجبػخ اٌّزج ٓ١ٌٛثّخزٍف
أطٕبفِ ،ُٙغ رخظ١ض األِبوٓ اٌزبٌ١خ ٌؼشع ثضبئؼُٙ
ٚعٍؼ:ُٙ
 السوٌقة الكائنة بارض السوق األسبوعً القدٌم.استغالل االزقة الداخلة المالئمة فً االحٌاء السكنٌة. -10صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن
على تحدٌد المجال الكائن قبالة المحالت التجارٌة التابعة
للجماعة موقفا للسٌارات وخاضعا بمفرده لالداء من
المستفٌدٌن ،وذلك الى جانب المواقف االخرى التً سبق
تحدٌدها بمقتضى قرارات تنظٌمٌة مستمرة مع عدم
احضاعهالالداء.
-11صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على كناش التحمالت المتعلق باٌجار مواقف السٌارات
ومواقف الشاحنات وكذا المرفق الصحً المتمثل فً
المراحٌض التابعة للجماعة الكائنة بالقرب من المحالت
التجارٌة التابعة للجماعة ،التالً:
-12صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن
على تاجٌل هذه النقطة الى دورة الحقة.
-13صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن على
تأجٌل المصادقة على االحتالل المؤقت للملك العام الجماعً
إلحداث أكشاك من طرف المجازٌن العاطلٌن الذٌن تم انتقاؤهم،
إلى حٌن إعطاء النتائج النهائٌة للمجازٌن الذٌن شاركوا فً
مباراة ولوج مجال التعلٌم لتفادي ازدواجٌة االستفادة ،أي
النجاح فً المباراة واالستفادة من الترخٌص إلحداث األكشاك.
دورة

 20دجٕجش

اٌّظبدلخ ػٍ ٝارفبل١خ ششاوخ

صادق المجلس الجماعً بإجماع األعضاء الحاضرٌن
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استثنائٌة

2013

الدورة العادٌة  14فبراٌر
لشهرسنةفبراٌر 2014
من
2014

ٌز١ٙئخ ِجبس ٞاٌّ١بٖ لظذ
على اتفاقٌة شراكة لتهٌئة مجاري المٌاه قصد حماٌة مركز
حّب٠خ ِشوض اجٍّٛط ِٓ
اجلموس من الفٌضانات المبرمة بٌن الجماعة القروٌة
اٌف١ضبٔبد.
ألجلموس ووكالة الحوض المائً ألبً رقراق والشاوٌة
التـالٌـة:
-1انتخب المجلس الجماعً السٌدة فاطمة زكٌات نائبة
-1انتخاب النائب السادس
سادسة للرئٌس لحصولها على األغلبٌة المطلقة لألعضاء
للرئٌس لملء المنصب
المزاولٌن مهامهم بواسطة االقتراع السري ،وذلك لملء
الشاغر.
منصب النائب السادس للرئٌس الذي أصبح شاغرا بعد
-2الدراسة والتصوٌت على
الحساب اإلداري للسنة المالٌة ترقٌة النواب الذٌن ٌوجدون فً المراتب الدنٌا حسب
ترتٌبهم مباشرة وبحكم القانون الى المنصب األعلى الذي
.2013
ٌلً منصب النائب األول للرئٌس الذي أصبح شاغرا
-3برمجة الفائض المالً
بسبب الوفاة ،لٌصبح نواب رئٌس المجلس الجماعً
لسنة .2013
للجماعة القروٌة الجلموس على النحو التالً:
-4تحوٌل االعتمادات.
محمد بوفوس :الخلٌفة االول للرئٌس
-5إعادة النظر فً تسعٌرة
محمد اشماوٌن :الخلٌفة الثانً للرئٌس
الرسم المفروض على شغل
المصطفى اوحرو :الخلٌفة الثالث للرئٌس
األمالك الجماعٌة العامة
محمد مردا :الخلٌفة الرابع للرئٌس
مؤقتا ألغراض تجارٌة أو
حسن الغرس :الخلٌفة الخامس للرئٌس
صناعٌة أو مهنٌة
فاطمة زكٌات :الخلٌفة السادس للرئٌس
-2صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
بواسطة االقتراع العلنً ،بعد انسحاب السٌد محمد بادو
رئٌس المجلس الجماعً من الجلسة ،على الحساب
اإلداري للسنة المالٌة  2013التالً( :تجدون نسخة منه
رفقته)
-3صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
 2013على
على برمجة الفائض المالً للسنة المالٌة
النحو التالً(:تجدون نسخة منه رفقته)
-4صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على تحوٌل االعتمادات فً الجزء الثانً من المٌزانٌة
على النحو التالً:
Transformati
on

Désignation

-50.000,00

Construction de
bâtiments

Rubrique

04 10 1011 2021

تشٌٌــــــــــــــد البناٌات
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-500.000,00

Chemins Vicinaux et
Piste

04 30 2021 1013

المسـالك والممـــرات
الجمــــاعٌة
-91.280,40

Forage de Puits

04 30 2022 1015

حفــــــــــــــر االبار
-641.280,40
100.000,00

installation de
poteaux et câblage

04 30 2023 1011

541.280,40

Voies Urbaines

04 30 2021 1011

الطرق الحضرٌة
641.280,40

Total

-5صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على تعدٌل تسعٌرة الرسم المفروض على شغل األمالك
الجماعٌة العامة مؤقتا ألغراض تجارٌة أو صناعٌة أو
مهنٌة :المقاهً ،المطاعم وعرض البضائع ،وذلك بجعلها
محددة فً 10 :دراهم بالشوارع الرئٌسٌة و  05دراهم
داخل األحٌاء المتواجد بالمركز بدل  15درهم بالشوارع
الرئٌسٌة و  10دراهم داخل األحٌاء المقررتٌن بالقرار
الجبائً المعمول به حالٌا ،وذلك وفق الجدول التالً:

:
دورة
استثنائٌة

 14مارس
2014

-1التداول فً شأن إحداث
محمٌة سٌدي بن أمبارك
للقنص.
-2تحوٌل االعتمادات.
-3المصادقة على اتفاقٌة
شراكة بٌن الجماعة القروٌة
الجلموس والمجلس الجهوي
لجهة مكناس تافٌاللت
ومجموعة جماعات األطلس
ألجل بناء منشأة فنٌة على
وادي اكرو بقبٌلة اهبارن.

الخلٌفة السادس للرئٌس

 -1صادق المجلس الجماعً بإجماع اعضائه الحاضرٌن
على احداث محمٌة للقنص بسٌدي بن امبارك  -كما هً
محددة فً البطاقة التقنٌة المرفقة بالملف -
-2تقرر بإجماع األعضاء الحاضرٌن عدم اتخاذ مقرر فً
شان هذه النقطة لعدم عرض أي مشروع لتحوٌل
االعتمادات للتداول فً شأنه.
-3صادق المجلس الجماعً بإجماع األعضاء الحاضرٌن
على اتفاقٌة شراكة بٌن الجماعة القروٌة ألجلموس
والمجلس الجهوي لجهة مكناس تافٌاللت ومجموعة
جماعات األطلس ألجل بناء منشأة فنٌة على "واد اكرو"
بقبٌلة اهبارن ،الكائنة بتراب الجماعة.
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-4دراسة الوضعٌة العالقة
لمرفق دار األمومة بمركز
اجلموس.
-5المصادقة على االحتالل
المؤقت للملك العام الجماعً
إلحداث أكشاك من طرف
المجازٌن العاطلٌن الذٌن تم
انتقاؤهم.
انتخاب رئٌس اللجنة المكلفة
بالتخطٌط والشؤون
االقتصادٌة والمالٌة
والمٌزانٌة.

الدورة
العادٌة
لشهر ابرٌل
من سنة
2014

 09ماي
2014

-1دراسة إمكانٌة نزع
الملكٌة لألرض المحدث
علٌها المحالت العتٌقة
بأرض السوق القدٌم.
-2إعداد برنامج آللٌات
الجماعة.
-3تحوٌل االعتمادات.
-4المصادقة على االحتالل
المؤقت للملك العام الجماعً
إلحداث أكشاك من طرف
المجازٌن العاطلٌن الذٌن تم
انتقاؤهم.
-5ملتمس إصالح الطرٌق
الجهوٌة العابرة لمركز
اجلموس فً اتجاه والماس.

-4صادق المجلس الجماعً بإجماع األعضاء الحاضرٌن
على تفعٌل مقتضٌات االتفاقٌة المتعلقة بتسٌٌر دار
األمومة ،بما فً ذلك لجنة اإلشراف والتتبع ،مع تحدٌد
منحة الجماعة فً  20.000,00درهم.
-5صادق المجلس الجماعً بإجماع األعضاء الحاضرٌن
على تأجٌل هذه النقطة الى دورة الحقة بغٌة الحسم فً
اإلشكالٌة المطروحة بالنسبة لمعٌار الزواج بالنسبة
لمجازٌن عاطلٌن.
-6انتخب المجلس الجماعً بواسطة االقتراع السري السٌد
محمد حجري رئٌسا للجنة المكلفة بالتخطٌط والشؤون
االقتصادٌة والمالٌة والمٌزانٌة لحصوله على  19صوتا
من اصل  19مصوت مع انسحاب السٌد سٌدي احمد
بومرسٌط عضو المجلس الجماعً قبل عملٌة التصوٌت،
وذلك لملء منصب رئٌس هذه اللجنة الذي اصبح شاغرا
بسبب استقالة السٌد كمال الهاشمً من مهمة رئاسة هذه
اللجنة.
-1صادق المجلس الجماعً باألغلبٌة المطلقة على تأجٌل
الٌة ووسٌلة نزع الملكٌة ،بغٌة فسح المجال اللٌة نهج
أسلوب تشكٌل ودادٌة او جمعٌة من طرف أصحاب
المحالت العتٌقة الكائنة بارض السوق القدٌم مع إعادة
هٌكلة المنطقة المتواجدة بها هذه المحالت.
كما تقرر تشكٌل لجنة متكونة من السلطة
المحلٌة ،الودادٌة او ممثلٌن عن أصحاب هذه المحالت
والجماعة ٌعهد الٌها ما ٌلً:
تحٌٌن إحصاء هذه المحالت العتٌقة مع االستعانةبصور فوطوغرافٌة وتصمٌم موقعً.
االشراف على عملٌة ازالة انقاض البناٌاتالمهدومة.
إعطاء مهلة الصحاب المحالت العتٌقة القائمة البناء
الفراغها وإزالة محتوٌاتها وبالتالً هدمها ،وذلك بغٌة
توفٌر المجال المالئم للشروع فً اإلجراءات العملٌة
العادة الهٌكلة.
-2صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على تحوٌل االعتمادات فً الجزء االول من المٌزانٌة
على النحو التالً:
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مـــــــــــــن
الفصل  02 5010 2022المتعلق بصوائر المسطرة
وإقامة الدعاوي  70.000,00درهم.
الفصل  02 30 10 2025المتعلق بالصٌانة االعتٌادٌة
للطرقات  30.000,00درهم.
إلـــــــــــــــى
الفصل  02 1030 4041المتعـلق بشراء الوقود والزٌوت
 100.000,00درهم.
-3صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على برنامج االستثنائً اللٌات الجماعة فً شان إصالح
الطرق الكائنة بالمجال القروي الجل تسهٌل عملٌة مرور
وسائل الفالحة الشتقبال موسم الحصاد وذلك على النحو
التالً:
دوار الباشا :تبوقلمت –بومٌمون  -دوار امهروق :بوقلم –
سٌدي بن امبارك –امحٌجٌبة ،دوار اعباسٌٌن :طرٌق
اعباسٌٌن ،اٌت امعً :طرٌق بوكطا  -طرٌق الساٌحة –
سبع الطلبة – طرٌق الحرشا – طرٌق بوٌج  -طرٌق
موحى انقاٌدي –تبولخٌرت– طرٌق اضار اوحمود ،اٌت
حدو اوحمو :موزكار – طرٌق مٌس امساسٌن – طرٌق
العنصر اغرم – تعوٌنت اشوال –ابحٌرتتواتً ،اٌت
بومزوغ اٌت الحٌانً :طرٌق اٌت الحٌانً ،اهبارن:
طرٌق اكرض اخٌتم – طرٌق تغرمت – طرٌق تاعرابت.
-4صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحاضرٌن
على الالئحة النهائٌة للمجازٌن العاطلٌن الذٌن تم انتقاؤهم
لالستفادة من الترخٌص باالحتالل المؤقت للملك العام
الجماعً إلحداث أكشاك بالمجال الحضري للمركز بناء
على معاٌٌر موضوعٌة خاضعة للتنقٌط ،والتً جاءت كما
ٌلً:
كما صادق على نتٌجة القرعة التً قامت بها اللجنة
وبحضور اغلبٌة المجازٌن العاطلٌن الذٌن تم انتقاؤهم،
التً افرزت عن تحدٌد كل مستفٌدٌن اثنٌن فً كل موقع
من المواقع الستة المحدد سابقا من المجلس الجماعً
خالل دورته العادٌة لشهر فبراٌر من سنة  ،2013وذلك
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كما ٌلً:
كما صادق على طرح كناش التحمالت الخاص بهذا
االحتالل المؤقت للملك العام الجماعً للتداول فً شانه
خالل دورة الحقة ٌتضمن من بٌن مقتضٌاته تحدٌد
مساحة هذه األكشاك وطبٌعة البناء ،وكذا التصمٌم الموحد
لهذه األكشاك والذي ٌحدد المساحة على النحو التالً:
-5صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على رفع ملتمس للمدٌرٌة اإلقلٌمٌة للتجهٌز ،مفاده وجوب
إصالح الطرٌق الرابطة بٌن اجلموس وجماعة والماس –
فً الشطر التابع لجماعة اجلموس كحل أنً ،لكون حالتها
جد سٌئة بسبب الحفر التً تجعل عملٌة استعمالها صعبة،
وإعادة بناءها كحل جدري لجعلها فً مستوى الطرق
المساهمة فً عملٌة التنمٌة.
دورة
استثنائٌة

 30ماي
2014

-1تحٌٌن كناش التحمالت
المتعلق بإٌجار مرفق السوق
األسبوعً التابع للجماعة
للفترة المتبقٌة من سنة
 2014ونظامها االستشاري.
-2إعداد كناش التحمالت
الخاص بإٌجار مرفق السوق
األسبوعً لسنة
2015ونظامها االستشاري.
-3تحوٌل االعتمادات.
-4دراسة حول الوضعٌة
الحالٌة للمحالت العتٌقة
الكائنة بالسوق األسبوعً
القدٌم.
-5المصادقة على كناش
التحمالت المتعلق بالترخٌص
باالحتالل المؤقت للملك العام
الجماعً الحداث اكشاك من
طرف المجازٌن العاطلٌن.
-6المصادقة على مشروع

-1صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على كناش التحمالت المتعلق بإٌجار مرفق السوق
األسبوعً التابع للجماعة القروٌة الجلموس للمدة المتبقٌة
من سنة  2014المحددة فً ستة اشهر والتً تبتدئ من
 31دجنبر  2014ونظامه
فاتح ٌولٌوز الى غاٌة
االستشاري التالٌٌن:
-2صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على كناش التحمالت المتعلق بإٌجار مرفق السوق
األسبوعً التابع للجماعة القروٌة الجلموس لسنة 2015
ونظامه االستشاري التالٌٌن:
-3صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على تحوٌل االعتمادات فً الجزء المتعلق بالتسٌٌر على
النحو التالً:
Transformation

Rubrique

Désignation

40 000,00

العتاد وصوائر التسٌٌر

02 50 20 20

5 000,00

الصناعة التقلٌدٌة

02 40 20 10
11
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اتفاقٌة شراكة حول انجاز
الشطر األول منالقنطرة
العابرة لواد اكرو بقبٌلة
اهبارن التابعة للجماعة
القروٌة الجلموس.

20 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

اٌذٚسح
اٌؼبد٠خ
ٌشٙش
ٛ١ٌٛ٠ص ِٓ
عٕخ 2014

 01غشذ
2014

صٌانة الساحات
العمومٌة والمنتزهات

02 30 10 20
22

Total
دراسات عامة

20 10 30 80
81

Total

-4صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
فً شأن المحالت العتٌقة التً شكلت نقطة سوداء وسط
المجال الحضري لمركز اجلموس على ما ٌلً:
-5صادق المجلس الجماعً باجماع اعضائه الحضرٌن
على كناش التحمالت الخاص باالحتالل المؤقت للملك
العام الجماعً الحداث اكشاك ،فً المواقع المحددة من
طرف المجلس الجماعً ،من طرف المجازٌن العاطلٌن
الذي تم انتقاؤهم بناء على معاٌٌر محددة من طرف
المجلس الجماعً
-6صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على تأجٌل هذه النقطة إلى دورة الحقة.
-1طــبدق اٌّجٍظ اٌجّــبػ ٟثئجّـــبع أػضبئٗ
اٌحبضــــش ٓ٠ػٍ ٝػذَ اٌزذاٚي ف ٟشأْ ٘زٖ إٌمطخ ،ثغجت
خطأ ف ٟط١غزٙب ،إر أْ اٌّشاد ِٓ إٌمطخ ٘ ٛخٍك فظً
جذ٠ذ ١ٌٚظ فزح االػزّبداد.

-1فتح اعتمادات جدٌدة
-2تحوٌل االعتمادات.
-3تخصٌص قطعة أرضٌة
لبناء مركز للتربٌة والتكوٌن
-2صــادق المجلس الجمــاعً بإجمـــاع أعضائه الحاضــــرٌن على
فً شعبة " الزربٌة الزٌانٌة "
تحوٌل االعتمادات على النحو التالً:
بمركز أجلموس من طرف
الجـــــــــزء األول:
التعاون الوطنً.
مـــــــــــــــن
-4المصادقة على تزوٌد
50000,00إعانات لتأدٌة فرٌضة الحج 02 10 20 3037
دواري "أمدغوس"
 80000,00إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعٌة 02 20 10 1014
و"افزوان"بالكهرباء فً إطار
02 20 10 2021
 20000,00مصارٌف الختانة
البرنامج الوطنً لكهربة
إلــــــــــى
العالم القروي الشامل ،وذلك
02 10 30 4042
 50000,00قطع الغٌار
بتحمل المجلس الجهوي
 50000,00شراء الوقود 02 10 30 4041
والمجلس اإلقلٌمً لحصة
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مساهمة الجماعة فً عملٌة
التزوٌد.
-5مناقشة طلب جمعٌة نادي
الوفاق فً شأن مساهمة
الجماعة بقطعة أرضٌة لبناء
–رٌاضً
مركب سوسٌو
للقرب بأجلموس.
-6دراسة مشاكل الكهرباء
بمركز أجلموس
-7دراسة اتفاقٌة شراكة مع
إحدى الجمعٌات لمساعدة
الجماعة فً مجالً النظافة
والصحة.
-8التداول فً شأن تنظٌم
السٌر والجوالن بمركز
أجلموس.
-9دراسة اتفاقٌة شراكة بٌن
الجماعة واللجنة اإلقلٌمٌة
للتنمٌة البشرٌة والمدٌرٌة
اإلقلٌمٌة للفالحة والمكتب
الوطنً للسالمة الصحٌة
والمواد الغذائٌة ،والتعاونٌة
الفالحٌة إكلٌل الجبل لتربٌة
النحل والمواشً وإنتاج
األعشاب الطبٌة والعطرٌة.
-10المصادقة على كناش
التحمالت المتعلق بإٌجار
المجزرة الجماعٌة التابعة
للجماعة.

 50000,00إعانات مقدمة لجمعٌة األعمال االجتماعٌة للموظفٌن02 20 10 1011
الجــــزء الثـــــــــانً:
DE
04 30 2023 1011 INSTALLATION DE POTEAUX ET
CABLAGE- 230 000,00
04 30 2021 3034 PONT - 71 890,40
A
04 30 2021 2021 PONT 71 890,40
04 50 30 3031 VERSEMENT PERG 150 000,00
ASSISTANT
ET

FETES

04
20
2021
2021
TECHNIQUE60 000,00

ET

ETUDE

DES

MATERIEL

04 10 1012 1016
PAVOISEME20 000,00

-3صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
ػٍِٛ ٝافمز ُٙػٍ ٝرخظ١ض لطؼخ أسض١خ ِٓ اٌشط١ذ
اٌؼمبسٌٍ ٞجّبػخ ِالئّخ ٌجٕبء ِشوض ٌٍزشث١خ ٚاٌزى ٓ٠ٛفٟ
شؼجخ "اٌضسث١خ اٌض٠بٔ١خ" ثّشوض اجٍّٛط ِٓ طشف
اٌزؼب ْٚاٌٛطٕ ٟراد ِغبحخ ال رمً ػٓ ِ 300زش ِشثغ،
ػٍ ٝأْ رزٌ ٌٝٛجٕخ رحذ٠ذ ِٛلغ اٌمطؼخ األسض١خ اٌّالئّخ
ٌٙزا اٌّششٚع ثّجشد رٛطً اٌجّبػخ ثّب ٠ف١ذ اٌششٚع فٟ
أجبص اٌّششٚع.
-4صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضرٌن
على تزوٌد دواري "امدغوص" و"افزوان" الكائنٌن بدوار
الباشا منت بالكهرباء ،فً اطار البرنامج الوطنً لكهربة
العالم القروي الشامل ،والذي ٌتحمل كل من المجلس
الجهوي لجهة مكناس تافٌاللت والمجلس اإلقلٌمً لخنٌفرة
لحصة مساهمة الجماعة فً كهربة هذٌن الدوارٌن.
-5صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضـرٌن
على تخصٌص قطعة أرضٌة ألجل انجاز مشروع مركب
سوسٌو رٌاضً ،مع وضعها رهن إشارة نادي الوفاق
الرٌاضً ،على أساس أن ٌتم انجاز هذا المشروع بواسطة
الشراكة ،مع اختٌار القطعة األرضٌة المالئمة وتحدٌد
المساحة من طرف لجنة بمجرد توصل الجماعة بما ٌفٌد
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الشروع فً انجاز هذا المشروع.
-6صادق المجلس الجماعً بإجماع أعضائه الحاضـرٌن
على رفع ملتمس احداث مصلحة الكهرباء بمركز
اجلموس ،وكذا تقوٌة المحوالت الكهربائٌة المتواجدة به
نظرا لكون مركز اجلموس ٌعتبر مركزا محددا وكذا من
اكبر المراكز من حٌث المجال ومن حٌث الساكنة.
-7طبدق اٌّجٍظ اٌجّبػ ٟثئجّبع أػضبئٗ اٌحبضشٓ٠
ػٍ ٝارفبل١خ اٌزٕغ١ك اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌجّبػخ اٌمش٠ٚخ
ألجٍّٛط ٚجّؼ١خ ِٕذ ٌٍثمبفخ ٚاالػّبي اٌخ١ش٠خ ٚاٌزّٕ١خ
ٚاٌج١ئخ جّغ إٌفب٠بد إٌّضٌ١خ اٌظٍجخ ثبٌّجبي اٌحضشٞ
الجٍّٛط.
-8طبدق اٌّجٍظ اٌجّبػ ٟثئجّبع أػضبئٗ اٌحبضشٓ٠
ػٍ ٝرىٍ١ف ٌجٕخ ٠ؼٙذ اٌٙ١ب ثّّٙخ إػذاد دساعخ حٛي
اٌشبسع اٌّؤد ٞاٌٚ ٝاٌّبط (شبسع ِٛح ٝاٚحّٛاٌض٠بٔ)ٟ
فِ ٟجبي رٕظ ُ١اٌغ١ش ٚاٌجٛالْ ثٗ ،ثُ ػشع ٘زٖ
اٌذساعخ ػٍ ٝاٌّجٍظ اٌجّبػٌٍ ٟزذاٚي ف ٟشأٔٗ خالي
دٚسح الحمخ.
-9طبدق اٌّجٍظ اٌجّبػ ٟثئجّبع أػضبئٗ اٌحبضشٓ٠
ػٍ ٝارفبل١خ ششاوخ ث ٓ١اٌٍجٕخ اإللٍ١ّ١خ ٌٍزّٕ١خ اٌجشش٠خ ِٓ
جٙخ ٚاٌجّبػخ اٌمش٠ٚخ ألجٍّٛط ،اٌّذ٠ش٠خ اإللٍ١ّ١خ
ٌٍفالحخ ،اٌّىزت اٌٛطٌٍٕ ٟغالِخ اٌظح١خ ٚاٌّٛاد
اٌغزائ١خ(ٚ ،)ONSSAاٌزؼب١ٔٚخ اٌفالح١خ إوٍ ً١اٌججً
ٌزشث١خ إٌحً ٚاٌّٛاشٚ ٟإٔزبج األػشبة اٌطج١خ ٚاٌؼطش٠خ
ِٓ جٙخ اخش.ٜ
-10طبدق اٌّجٍظ اٌجّبػ ٟثئجّبع أػضبئٗ اٌحبضشٓ٠
ػٍ ٝوٕبػ اٌزحّالد اٌّزؼٍك ثئ٠جبس ِشفك اٌّجضسح
اٌزبثؼخ ٌٍجّبػخ اٌمش٠ٚخ الجٍّٛط.
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