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 24 صادق المجلس البلدي لعٌن الركادة فً دورته العادٌة الثالثة المنعقدة ٌوم الخمٌس -1
 2014ٌولـــــــــــــٌو 

على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدٌة بإجماع األعضاء الحاضرٌن على تحوٌل اعتماد الحساب 
مركب سوسٌورٌاضً إلى الحساب  المرصود ألمور خصوصٌة م م ت ب المتعلق ببناء و تجهٌز  

الخاص بمساهمة (دفعات للصندوق الوطنً لتنمٌة الرٌاضة)المرصود ألمور خصوصٌة م م ت ب  
. الجماعة فً بناء و تجهٌز مركب سوسٌورٌاضً بعٌن الركادة

 
 24 صادق المجلس البلدي لعٌن الركادة فً دورته العادٌة الثالثة المنعقدة ٌوم الخمٌس -2

 2014ٌولـــــــــــــٌو 
اعتمادات الفصل على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدٌة بإجماع األعضاء الحاضرٌن على تحوٌل 

 ببناء و تجهٌز  ) دفعات للحساب الخصوصً المرصود ألمور خصوصٌة م م ت ب 41403050
 دفعات للحساب الخصوصً المرصود ألمور 41403050إلى الفصل (مركب سوسٌورٌاضً

دفع مساهمة الجماعة فً الحساب الخصوصً المرصود )خصوصٌة  المبادرة المحلٌة للتنمٌة البشرٌة 
من اجل  بناء و تجهٌز مركب (المور خصوصٌة المسمى الصندوق الوطنً لتنمٌة الرٌاضة

 .سوسٌورٌاضً بعٌن الركادة
 

 24 صادق المجلس البلدي لعٌن الركادة فً دورته العادٌة الثالثة المنعقدة ٌوم الخمٌس -3
 2014ٌولـــــــــــــٌو 

اتفاقٌة شراكة بٌن عامل على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدٌة بإجماع األعضاء الحاضرٌن على 
البشرٌة والجماعة الحضرٌة لعٌن الركادة ووزارة  إقلٌم بركان رئٌس اللجنة اإلقلٌمٌة للتنمٌـــــــة 

و وكالة اإلنعاش و التنمٌة االجتماعٌة و االقتصادٌة لعماالت و - نٌابة بركان–الشباب و الرٌاضة 
مشروع بناء و تجهٌز مركب سوسٌورٌاضً للقرب المندمج فئة    أقالٌم الجهة الشرقٌة للمملكة حول

 الركــــــــادة  بالجماعة الحضرٌة لعٌن -أ–
 
 24 صادق المجلس البلدي لعٌن الركادة فً دورته العادٌة الثالثة المنعقدة ٌوم الخمٌس -4

 2014ٌولـــــــــــــٌو 
اتفاقٌة شراكة بٌن عامل على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدٌة بإجماع األعضاء الحاضرٌن على 

البشرٌة والجماعة الحضرٌة لعٌن الركادة و نٌابة  إقلٌم بركان رئٌس اللجنة اإلقلٌمٌة للتنمٌـــــــة 
حول مشروع تعوٌض مدرسة - بابركان و المجلس اإلقلٌمً لبركــــــــان  وزارة التربٌة الوطنٌة

 .الشطر األول–أمٌن بعٌن الركادة بمدرسة تحت اسم مدرســـة أبً تمــــــــام  قاسم
 

 
 

مداولة المجلس حول تحوٌل اعتماد الحساب المرصود المور خصوصٌةالمتعلق  -1
ببناء و تجهٌز مركب سوسٌورٌاضً الى دفعات فً الحساب المرصود المور 

الخاص بمساهمة الجماعة فً (الصندوق الوطنً لتنمٌة الرٌاضة)خصوصٌة 
 .بناء و تجهٌز مركب سوسٌورٌاضً بعٌن الركادة

 
 
 

 دفعات للحساب الخصوصً المرصود 41403050تحوٌل اعتمادات الفصل   - 2  
الى  (بناء مركز سوسٌورٌاضً)المـــــــــــــــــور خصوصٌة م م ت ب

 دفعات للحساب الخصوصً المرصود المور خصوصٌة م م ت 41403050الفصل
دفع مساهمة الجماعة فً الحساب الخصوصً المرصود المور خصوصٌة )ب 

المسمى الصندوق الوطنً لتنمكٌة الرٌاضة من اجل بناءو تجهٌز مركب 
 سوسٌورٌاضً بعٌن الركادة

 
 
 

مصادقة المجلس على اتفاقٌة شراكة بٌن عامل اقلٌم بركان رئٌس اللجنة  -3
االقلٌمٌة للتنمٌة البشرٌة والجماعة الحضرٌة لعٌن الركادة ووزارة الشباب و 

و وكالة االنعاش و التنمٌة االجتماعٌة و االقتصادٌة - نٌابة بركان–الرٌاضة 
لعمالة و اقالٌم الجهة الشرقٌة للمملكة حول مشروع بناء و تجهٌز مركب 

 .بالجماعة الحضرٌة لعٌن الركادة-أ–سوسٌورٌاضً للقرب المندمج فئة 
 
 
 

مصادقة المجلس على اتفاقٌة شراكــــــــــــة بٌن عامل اقلٌم بركان رئٌس اللجنة - 4
االقلٌمٌة للتنمٌة البشرٌة والجماعة الحضرٌة لعٌن الركادة و نٌابة وزارة التربٌة 

حول مشروع تعوٌض مدرسة - الوطنٌة بابركان و المجلس االقلٌمً لبركــــــــان 
الشطر –قاسم امٌن بعٌن الركادة بمدرسة تحت اسم مدرســـــــــــة ابً تمــــــــام 

 -االول
 

 

 


