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     تراب داخل المنجزة البشرية للتنمية الوطنية المبادرة مشاريع حول التداول:     األولـــــــى النقطة

 ات المبادرة .دجماعة بني انصار مع تقييم عمل اللجنة المحلية السابقة ل                          

 . النقطة هذه في الجماعة مجلس طرف من مقرر أي اتخاذ يتم لمـ 

 . 2019 ـ 2018 االصطياف لموسم المجلس اتخذها التي اإلجراءات حول التداول النقطة الثانية :

 ةـالمعني للجهـات طلب مـتقديـ ىـعلـ الحاضريـن هـأعضائـ اعـبإجمـ الجماعـي لمجلسا ادقــص          

 المحلية الجماعات طرف من الشواطئ بتدبير الخاصة االتفاقية إخراج في اإلسراع قصد ، بالموضوع

 . الوجود حيز الى

       ـ حمدونة ـ وةحجي)  بفرخانة األحياء لبعض الصحي الصرف شبكة توسيع مدارسةالنقطة الثالثة : 

 . اهوشنن ... (                  

 المجلس أعضـاء بعـض متدخليـن باقتـراحات األخـذ بعــد و انصــار، لبنـي الجماعـي المجلـس ان        

 بإجمـاع أعضائـه يصادق ، جوانبـه مختلف من الموضوع مناقشة وبعـد ، النقطة بهذه المتعلقة

 لمختلف المشاكل واالختالالت الحلـول إليجـاد اآلجـل أقــرب فـي استثنائيـة ورةد عقــد على الحاضريـن

 الصحي والطرق . والصرف للشرب الصالح بالماء المتعلقة المشاريع شابت التي

 النقطة الرابعة : التداول حول عدم احترام سيارات األجرة الكبيرة بفرخانة المكوث بالمحطة الخاصة بهم

 واالمن ةـالمحلي السلطـة مـن كـل حث علـى نالحاضري هأعضائ بإجماع الجماعي لمجلسا صادق        

 لبني يـالجماع المجلس طرف نـم ذةـالمتخ التنظيمية راراتـالق لـتفعي ىـعل ، يـالملك دركـوال يـالوطن

 :                                                                       والجوالن . السير مجال في ، انصار

 ـ 02ـ 
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 . ( الطرق ـ السائل التطهير)  زروالة بحي المفتوحة المشاريع مدارسة : الخامسة النقطة

ار، و بعــد األخـذ باقتـراحات متدخليـن بعـض أعضـاء المجلس انصـان المجلـس الجماعـي لبنـي         
أعضائـه الحاضرين  من مختلف جوانبـه ، يصادق بإجمـاعد مناقشة الموضوع وبعالمتعلقة بهذه النقطة ، 

و االختالالت التي شابت لف المشاكللمختول ـاد الحلـإليجل اآلجـي أقــرب ـد دورة استثنائيـة فـعقى ـعل   
 ي والطرق .الصحالمشاريع المتعلقة بالماء الصالح للشرب والصرف 

 النقطة السادسة :  دراسة إمكانية توسيع مقبرة سيدي امحمد باقتناء لقطعة األرضية المحاذية لها . 

 األرضية القطعة لمعاينة لجنة تكوين على الحاضرين أعضائه بإجماع ، الجماعي المجلس صادق        

 .  لها ضمها إمكانية مدى في للبحث بمالكها االتصال و للمقبرة المحاذية

 للشرب والصرف الصالح بالماء المنازل ربط ةعملي اثناء الطرق اتالف حالة مدارسة : السابعة النقطة

 . الصحي                    

 المجلس أعضـاء بعـض متدخليـن باقتـراحات األخـذ بعــد و انصــار، لبنـي الجماعـي المجلـس ان       

 نالحاضري أعضائـه بإجمـاع يصادق ، جوانبـه مختلف من الموضوع مناقشة دوبع ، النقطة بهذه المتعلقة

 شابت التي واالختالالت المشاكل لمختلـف الحلـول إليجـاد اآلجـل أقــرب فـي استثنائيـة دورة عقــد على

 والطرق . الصحي والصرف للشرب الصالح بالماء المتعلقة المشاريع

 النقطة الثامنة : التداول حـول االنضمـام مـن عدمـه الـى مؤسسـة التعـاون بيـن الجماعـات لعقـد التدبيـر 

 . العمومية االنارة لقطاع المفوض                  

 بين التعاون مؤسسة الى االنضمام على الحاضرين أعضائه بإجماع الجماعي المجلس صادق         

 العمومية . االنارة لقطاع المفوض التدبير لعقد الجماعات

  ،تزطوطين ، محند أوالد كيل و بني جماعات انضمام على الموافقة طلب حول التداول : التاسعة النقطة

 الجماعات " الناضور الكبرى " . بين التعاون مؤسسة إلى شيكر بني                   

 كيـل و بنـي جماعة انضمام على بالموافقة الحاضرين أعضائه بإجماع الجماعي المجلس صادق        

 " الناضور الكبرى " . الجماعـات بيـن التعـاون سـةمؤس إلـى شيكـر بنـي و تيزطوطيـن ، امنحـد أوالد

 خـاص بجماعـة بنـي سنـوي اقتصـادي و ثقافـي مهرجـان تنظيم إمكانية في التداول :   العاشرة النقطة

 أنصار.                     

 يـثقاف ناـمهرج مـتنظي ةـإمكاني ىـعل نـالحاضري هـأعضائ اعـبإجم يـالجماع سـالمجل صادق          

 .إدارته فريق تشكيل على العمل و انصار، بني بجماعة خاص سنوي واقتصادي

 يـالجماع بالتراب والنـالج و رـالسي مجال تنظيم رارـق مشروع على المصادقة:  عشر الحادية النقطة

 أنصار. لبني                          

 الجوالن و للسير تتميمي قرار مشروع على الحاضرين أعضائه بإجماع الجماعي المجلس صادق       

 . أعاله به جاء ما وفق الجماعي بالتراب
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 ـ 03ـ 

 النقطة الثانية عشر : المصادقة على مشروع قرار جماعي تنظيمي بخصوص منح رخص االحتالل

 . المؤقت                         

 يـتنظيم يـجماع رارـق روعـمش ىـعل نـالحاضري هـأعضائ اعـبإجم يـالجماع المجلس ادقـص        

 هو كما مهنية أو صناعية أو تجارية ألغراض الجماعي للملك المؤقت االحتالل رخص منح بخصوص

 . أعاله المذكور التنظيمي القرار في وارد

 . قضائي مفوض مع اتفاقية إبرام على المصادقة:  عشر الثالثة النقطة

 . قضائي مفوض مع اتفاقية ابرام على الحاضرين أعضائه بإجماع الجماعي المجلس صادق        

 الجماعــي للملك التابعـة واآلليـات العربـات و السيـارات بيـع علـى المصادقــة:   عشر الرابعة النقطة

 .لالستعمال الصالحة الغير الخاص                          

 اآلليات و اتـالعرب و السيارات بيع على ينالحاضر هـأعضائ بإجماع يـالجماع المجلس صادق        

 .  لالستعمال الصالحة الغير ، الخاص الجماعي للملك التابعة

  السيارات  هذه لبيع السمسرة عملية النطالق ياالفتتاح الثمـن على المصادقـة:   عشر الخامسة النقطة

 . العربات و واآلليات                           

 ةـعملي القـالنط يـاالفتتاح نـالثم ىـعل نـالحاضري هـأعضائ اعـبإجم يـالجماع مجلسال ادقـص       

 . للكيلوغرام واحد درهـم مبلـغ فـي حـدد الـذي و العربات و اآلليات و السيارات لبيع العمومية السمسرة

 األثمنــة تحديــد مـع الجماعـي بالمستــودع المتالشيـات بيـع علـى المصادقـة:   عشر السادسة النقطة

 . لبيعها الجزافية                            

 و الجماعي بالمستودع المتالشيات بيع على الحاضرين أعضائه بإجماع الجماعي المجلس صادق       

 دـواح مـدره غـمبل فـي حـدد ذيـالـ و العموميـة رةـالسمس عمليـة القـالنط االفتتاحي نـالثم ىـعل كذلك

 . وغرامللكيل

 2019مايو  10:في أنصـار بني                                                         

 


