
1 

 

 
 عمالـة سـا           وزارة الداخلية                                              المملكة المغربية                                                                                  

   قسم شؤون المجلس والتعاون المديرية العامة للمصالح     جماعة سا          
زمنية أشغال  ة ا جدو توبر ا شهر أ عادية  دورة ا  ا

  سا مــجلس جــماعة

ى:ا -     جلسة اأو
ين يوم   ، على الساعة الثالثة بعد الزوال.2017كتوبر أ 02ااث

لجلسة: -أ زمنية  مدة ا  ا

 مساءا.أربع ساعات ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة السابعة 

جلسة: -ب   جدول أعمال ا

 التقرير العام اإخباري ما بين الدورتين. -1

 تصميم التهيئة الجماعي لسا. مشروع إبداء الرأي حول -2

ثانية: - جلسة ا  ا

ينيوم   ، على الساعة  الثالثة بعد الزوال.2017أكتوبر  16 ااث

لجلسة: -أ زمنية  مدة ا  ا

 الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة السابعة مساءا. أربع ساعات ابتداء من الساعة

جلسة: -ب  جدول أعمال ا

برشهر غاية إلى  2017أبريل الفترة الممتدة من شهر في  المقاطعات عرفتهاملخص عن أهم اأنشطة التي  -  شت
2017. 

 إطاع المجلس على الدعاوى القضائية التي تم رفعها ما بين الدورتين. -
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ة المالية  -  .الموافقة على مشروع الميزانية برسم الس

 .على إجراء تحويات في اعتمادات التجهيز الموافقة -4

فايات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، مع تحويل مجال  نقل اختصاصات الموافقة على -5 معالجة ال
 الموارد المالية الازمة لممارسة هذا ااختصاص. 

 اتفاقية إسداء خدمات من طرف مفوض قضائي لفائدة جماعة سا.الموافقة على   -6

مية المحلية الموافقة على  -  .CADELاتفاقية شراكة بين جماعة سا ومركز دعم الت

قل المدرسي" بكل من مقاطعة العيايدة )المعمورة( ومقاطعة الموافقة على  - اتفاقية شراكة من أجل "دعم برنامج ال
 ين )سيدي احميدة(.احص

ي دار البارود بسا. - شيط الثقافي والف  الموافقة على الملحق اأول اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مركب الت

ي بسا حول تسيير الموافقة على  - دوبية اإقليمية للتعاون الوط اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة سا والم
  الشرف بمقاطعة المريسة.وتأطير مركز التربية والتكوين حي 

جمعية إدريس بن المامون للبحث واإبداع في فن الملحون و الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سا  -1
وي لفائدة هذ الجمعية.بسا  ، تتعلق  بتخصيص دعم مالي س

 الموافقة على قرار إغاق مقبرتي سيدي بومعيزة وسيدي الضاوي بمقاطعة احصين. -

زلية وما شابهها بمقاطعـــة المــريـــســــة الموافقة على ملحق لاتفاقية - فايات الم  مع الخاصة بالتدبير المفوض لل
 .شركة "ميكومار المريسة"

وات  - اء جماعة سا لقطع أرضية في ملكية الخواص لفائدة شركة ريضال من أجل وضع ق الموافقة على اقت
طقة  ة اإدارية للتقييم.صرف ميا اأمطار بم وبوليس بمقاطعة احصين، وذلك وفقا لتقديرات اللج  تيك

اء جماعة سا للطابق اأرضي المكون من خمس محات البالغة مساحتها اإجمالية  -  الموافقة على اقت
اء" لفائدة Mezzanineمتر مربع كمحل للدخر ) متر مربع مع مساحة  شركة ( في ملكية "شركة جدار الب

 ريضال من أجل إحداث وكالة تجارية بمقاطعة لعيايدة.

 


