
 

ٚب بعيڗ  مٖاڣلغ-ت امجل٠ حوڋ شبكغ اماء الصالح للش
ٚكإعب  ال

 

ايٚ لسنغ  -ت تڢ العإيغ اأڣلګ فب ٚكإع في جلستڢ اأڣلګ من ٕٙڣ ايٚ 2ةامنعقٖع يوم الخمي٠ 7تة2صإق امجل٠ الجماعي لعيڗ ال ٚ  7تة2فب ٚع صباحا بمق علګ الساعغ العاش
ٚين علګ الجماعغ  جماع اأعضاء الحاض ٛقغ عوض ڣسط -تيلي:* ماب ٚق ڣ اأ اب الجماعغ ڣ ڣضعها علګ جنباػ الط صٍا شبكغ اماء بت ٚب ب مطالبغ امكتظ الوطني للماء الصالح للش
ٚيقب  الط

ٚبط امكتظ ڣالجماعغ ڣ تحيينها ڣفقا مقتضياػ القانوڗ الجٖيٖ للتٖبي امفوضب-2*  تجٖيٖ العقٖع التي ت
ٚسږ ا-3* ٚق عاجابمطالبغ امكتظ بإٔاء ال تظ علګ إتاف الط  مت

مغ -2 مٖاڣلغ امجل٠ حوڋ تجٖيٖ ڣتعٖيل ااتفاقيغ امب
 امحاميبمع 

 

تڢ العإيغ ااڣلګ لسنغ -2 ٚكإع في جلستڢ اأڣلګ من ٕٙڣ ٚ 2ةامنعقٖع يوم الخمي٠  7تة2صإق امجل٠ الجماعي لعيڗ ال اي ٚ الجماعغ  7تة2فب ٚع صباحا بمق علګ الساعغ العاش
جم مغ بيڗ الجماعغ ڣ اأستاٗ ميموڗ شطو ڣتعٖيل الفصوڋ التاليغ منها: ب ٚين علګ تجٖيٖ ااتفاقيغ امب  اع اأعضاء الحاض

ع العإ ٚ من كل سنغ بٖا من الٖٙڣ ٚ أكتوب ع العإيغ لشه ٚ الكتابي امفصل إلګ امجل٠ خاڋ الٖٙڣ ٚي لڊ بجعل تقٖيږ التق ٚيلببالفصل الثاني ٗڣ ٚ اب  يغ لشه

ٙئ التوقيع عليها إلګ غايغ انتهاء امٖع اانتٖابيغ للمجل٠بالحاليببٖا من تجٖالفصل  لڊ بجعل مٖع صاحيغ ااتفاقيغ تبتٖ من تا  يٖها كل سنغبالسابع ٗڣ

 تعٖيل النظام الٖاخلي للمجل٠ب-3   

 
تڢ العإيغ ااڣلګ لسنغ-3 ٚكإع في جلستڢ ااڣلګ من ٕٙڣ ٚ 2ةامنعقٖع يوم الخمي٠  7تة2صإق امجل٠ الجماعي لعيڗ ال اي ٚ الجماعغ  7تة2فب ٚع صباحا بمق علګ الساعغ العاش

ٚين علګ  جماع اأعضاء الحاض  تعٖيل النظام الٖاخلي للمجل٠ب
ٙقږ-4 -  ٙ الجبائي  ٚا ٙئ   49 تعٖيل الق  ب6تة2ة7ةةتتبتا

 
تڢ العإيغ اأڣلګ امنعقٖع يوم الخمي٠  -4 ٚكإع في جلستڢ اأڣلګ من ٕٙڣ ٚ 2ةصإق امجل٠ الجماعي لعيڗ ال اي ٚ الجماعغ  7تة2فب ٚع صباحا بمق جماع اأعضاء علګ الساعغ العاش ب

ٙقږ  ٙ الجبائي  ٚا ٚين علګ تعٖيل الق ٙئ  49الحاض  6تة2ة7ةةتتبتا
فيڢ  إعإع -5 -  ٚڣع بناء ڣتجهي فضاء للت تسميغ مش

ٚٙ ام وڬ ــــــــــالجمع   ڣتكوين ڣتنشيط النسيٌ  ٙ  ضمن امق ٖ
ٚسږ  مجغ الفائ٬ امالي ب امتخ٘  5تة2سنغ  امتعلق بب

ع عإي ايـــــــــــــــخاڋ الٖٙڣ ٚ فب  ب6تة2ٚ ــــــــــــغ لشه
 

ٚكإع في جلست -5 تڢ العإيغ ااڣلګ لسنغصإق امجل٠ الجماعي لعيڗ ال ٚ 2ةامنعقٖع يوم الخمي٠  7تة2ڢ ااڣلګ من ٕٙڣ اي ٚ الجماعغ  7تة2فب ٚع صباحا بمق علګ الساعغ العاش
ٙ  ضمن امق فيڢ ڣتكوين ڣتنشيط النسيٌ الجمعــــــــــوڬ امٖ ٚڣع بناء ڣتجهي فضاء للت ٚين علګ إعإع تسميغ مش جماع اأعضاء الحاض مجغب ٚسږ  ٚٙ امتعلق بب الفائ٬ امالي ب

ٚ  5تة2سنغ ايــــــــــــ ٚ فب ع العإيـــــــــــــــغ لشه لڊ بجعلڢ:6تة2امتخ٘ خاڋ الٖٙڣ  ٗڣ
فيڢ ڣتكوين ڣتنشيط النسيٌ الجمعو  -* ٚيغ" : بناء ڣتجهي فضاء للت ٙع امحليغ للتنميغ البش ٚصوٕع أمٙو خصوصيغ " امبإ ٙاحساب امبالغ ام ٚاقبغڬ بما في ٗلڊ الٖ  ساػ التتبع ڣ ام

ILDH » : Construction et équipement de l’air de plaisance, de formation et d’animation du tissu associatif y compris les frais d études, de suivi et de contrôle 

ٚيغ " : ٙع امحليغ للتنميغ البش ٚصوٕع أمٙو خصوصيغ " امبإ فيڢ ڣتكوين ڣتنشيط النسيٌ الجمعوڬ ب حساب امبالغ ام  بناء ڣتجهي فضاء للت

 
 
ٚمجغ الفائ٬ امالي لسنغ -6 يع ڣب  6تة2تٛو
 

تڢ العإيـــــــغ اأڣلګ لسنغ -6 ٚكإع في جلستڢ الثانيغ من ٕٙڣ ٚ 9ةامنعــــــــــــــــقٖع يوم الخمي٠  7تة2صإق امجل٠ الجماعي لعيڗ ال اي ٚ الجماعغ  7تة2فب ٚع صباحا بمق علګ الساعغ العاش
ٚين علګ  جماع اأعضاء الحاض ٚسږ سنــــــــــــب ٚمجغ الفائ٬ امالي ب يع ڣ ب ٙهږ علګ النحو التالي 73,ت45ب889ڣالبالغ  6تة2ـغ تٛو ٕ : 

فيڢ ڣتكوين ڣتنشيط النسيٌ ت ٚيغ)بناء ڣتجهي فضاء للت ٙع امحليغ للتنميغ البش ٚصٖ امٙو خصوصيغ امبإ * ٕفعاػ للحساب ام
ٚاقبغ( ٙاساػ التتبع ڣ ام  الجمعوڬ بما في ٗلڊ الٖ

ٙهږ 000,00 450 ٕ 

ٚق بما 2 ٚاقبغ* أشغاڋ تقويغ الط ٙاساػ التتبع ڣام ٙهږ200.000,00 في ٗلڊ الٖ ٕ 
ٚاقبغ3 ٙاساػ: التتبع ڣ ام ٚ جٖيٖ للجماعغ بما في ٗلڊ الٖ ٙهږ ةة,ةةةبةة2 * بناء ڣتجهي مق ٕ 
ٙهږ 39.451,73 * اقتناء العتإ التقنـــــــــــي4 ٕ  

يع امساعٖاػ ڣالٖعږ لفائٖع الجمعياػب-7  تٛو
 

تڢ العإيـــــــغ اأڣلګ لسنغ  -7 ٚكإع في جلستڢ الثانيغ من ٕٙڣ ٚ 9ةامنعقٖع يوم الخمي٠  7تة2صإق امجل٠ الجماعي لعيڗ ال اي ٚ الجماعغ  7تة2فب ٚع صباحا بمق علګ الساعغ العاش
ٚين علګ  جماع اأعضاء الحاض ع احقغ ڣ ب يع امساعٖاػ ڣالٖعږ لفائٖع الجمعياػ إلګ ٕٙڣ ٕعوع الجمعياػ امعنيغ إلګ استكماڋ ملفاتها القانونيغ ڣفقا لبنوٕ كنا١ تأجيل تٛو

 التحماػ امعٖ له٘ا الغٚضب
ٚسږ -8  ٚيٚ التقييږ ڣ حصيلغ تٖبي الجماعغ ب ٙاسغ تق ٕ

 ب6تة2سنغ
 

تڢ العإيـــــــغ اأڣلګ لسنغ  -8 ٚكإع في جلستڢ الثانيغ من ٕٙڣ ٚ 9ةامنعــــــــــــــــقٖع يوم الخمي٠  7تة2صإق امجل٠ الجماعي لعيڗ ال اي ٚ الجماعغ  7تة2فب ٚع صباحا بمق علګ الساعغ العاش
ٚين علګ  جماع اأعضاء الحاض ٚ ب ٚي ٚيضغ لتق ٚسږ سنغالتقييږ ڣ حصيلغ تٖبي ال الخطو٭ الع  اموما إليڢ قبلڢب 6تة2جماعغ ب

 


