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   وىلاأل  

ة املجلس  عة يف حض  اإلداريتعي مندوب الج

عات املحلية  .لصندوق تجهيز الج

عة سال وافق  النائبة نورة رسبا  ةالسيد بأغلبية أعضائه الحارضين عىل تعيمجلس ج

عة ةمندوبك الثانية للسيد رئيس املجلس ة املجلس سال  لج لصندوق تجهيز  اإلدارييف حض

عات املحلية   .الج

عة سال باملجلس     الثانية  اإلداريتعي ممثيل مجلس ج

  .للمحطة الطرقية بسال

عة سال    :ادةـــالس كل من ارضين عىل تعيـــأعضائه الح بأغلبيةوافق مجلس ج
د ال - 3سعيد السعداوي  - 2شو ــمصطفى موت -1  دادي ـبدر الدين ح - 4دين الريفي ــع
ملجلس  مثلكم ،محمد توفيق بن عمر -7محمد البقيوي -6عبد الحميد املـختاري  - 5

عة سال    .بسال للمسافرين للمحطة الطرقية اإلداريباملجلس ج
اللجوء إىل التدب املفوض للمرفق املوافقة عىل     الثالثة

العام لجمع النفايات املنزلية وما شابهها والكنس 

  .لعيايدةتابريكت و قاطعتي 

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج اللجوء إىل التدب املفوض للمرفق  عىلبإج

  .لعيايدةقاطعتي تابريكت و العام لجمع النفايات املنزلية وما شابهها والكنس 
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دفرت التحمالت الخاص بالتدب املوافقة عىل     الرابعة

املفوض للمرفق العام لجمع النفايات املنزلية وما 

  .لعيايدةقاطعتي تابريكت و شابهها والكنس 

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج دفرت التحمالت الخاص بالتدب  عىلبإج

قاطعتي تابريكت املفوض للمرفق العام لجمع النفايات املنزلية وما شابهها والكنس 

  .الوارد بتفصيل يف نص املقررهذا وفق الشكل  دفرت التحمالتوقد جاء  ،لعيايدةو 

  

فتح حساب خصويص لفائدة مصلحة املوافقة عىل    الخامسة

للنفايات تتبع ومراقبة التدب املفوض للمرفق العام 

  .املنزلية وما شابهها

  

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج فتح حساب خصويص لفائدة  عىلبإج

  .مصلحة تتبع ومراقبة التدب املفوض للمرفق العام للنفايات املنزلية وما شابهها

 01ملحق تعدييل رقم املوافقة عىل الدراسة و     السادسة

تفاقية الرشاكة املتعلقة بإحداث مجمع لتسويق ال 

الت الرباط وسال املنتجات الفالحية والغذائية  لع

ارة ات    .والصخ

عة سال تفاقية ال  01ملحق تعدييل رقم  عىلبأغلبية أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج

الت الرباط وسال  الرشاكة املتعلقة بإحداث مجمع لتسويق املنتجات الفالحية والغذائية لع

ارة ات  الوارد بتفصيل يف نص هذا وفق الشكل  01امللحق التعدييل رقم وقد جاء ، والصخ

  .املقرر

  

إحداث رشكة التنمية ط املوافقة عىل اختيار     السابعة

لتدب واستغالل مرفق سوق الجملة للخرض  املحلية

  .والفواكه

عة سال إحداث رشكة التنمية ط اختيار  عىلبأغلبية أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج

  .لتدب واستغالل مرفق سوق الجملة للخرض والفواكه املحلية
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رشكة لاألسايس  ظامالنالدراسة واملوافقة عىل   الثامنة

ارة للخدمات  -سال - الرباط"التنمية املحلية 

  ".والتنمية

عة سال رشكة التنمية لاألسايس  ظامالنعىل بأغلبية أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج

هذا وفق الشكل النظام األسايس وقد جاء ، "ارة للخدمات والتنمية - سال -الرباط"املحلية 

  . الوارد بتفصيل يف نص املقرر

  

املساهم ميثاق  الدراسة واملوافقة عىل مرشوع  التاسعة

ارة للخدمات  - سال -الرباط"لرشكة التنمية املحلية 

  ."والتنمية

عة سال املساهم لرشكة التنمية ميثاق عىل بأغلبية أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج

هذا وفق الشكل  ميثاق املساهموقد جاء ، "ارة للخدمات والتنمية - سال - اطالرب"املحلية 

  .  الوارد بتفصيل يف نص املقرر

  

تتعلق بتأهيل وتجهيز  املوافقة عىل اتفاقية رشاكة  العارشة
وتسي مركز األشخاص املصاب بداء فقدان املناعة 

قاطعة العيايدة سال، يف إطار ) السيدا(املكتسبة 
املخطط الجهوي ملحاربة الهشاشة بجهة الرباط سال 

  .2021-2016القنيطرة 

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج اتفاقية رشاكة تتعلق بتأهيل  عىلبإج

قاطعة ) السيدا(وتجهيز وتسي مركز األشخاص املصاب بداء فقدان املناعة املكتسبة 

- 2016العيايدة سال، يف إطار املخطط الجهوي ملحاربة الهشاشة بجهة الرباط سال القنيطرة 

  .الوارد بتفصيل يف نص املقرر، وقد جاءت اتفاقية الرشاكة هاته وفق الشكل 2021

  

الحادية 

  عرش

تعاون الرشاكة و الاتفاقية تجديد املوافقة عىل 

عة سال املربمة  عية ب ج ل االجت وجمعية األع

عة سال   .ملوظفي ج

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج عىل تجديد اتفاقية الرشاكة والتعاون بإج

عة سال عية ملوظفي ج ل االجت عة سال وجمعية األع ، وقد جاءت اتفاقية املربمة ب ج

  .الوارد بتفصيل يف نص املقررالرشاكة هاته وفق الشكل 
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الثانية 

  عرش

والفرق املوافقة عىل توزيع املنح عىل الجمعيات 

  .الرياضية

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج عىل توزيع املنح عىل الجمعيات والفرق بإج

  .الوارد بتفصيل يف نص املقرروفق الشكل وقد جاء هذا التوزيع  ،2021برسم سنة  الرياضية

  

الثالثة 

  عرش

عة سال وجمعية  عىلاملوافقة  اتفاقية رشاكة ب ج

 ريايض السالوي لكرة القدم، تتعلقاالتحاد ال

  .بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج عة سال بإج عىل اتفاقية رشاكة ب ج

مايل سنوي لفائدة هذه  وجمعية االتحاد الريايض السالوي لكرة القدم، تتعلق بتخصيص دعم

وقد ، )مائة وخمسون ألف درهم(درهم  150.000,00، قدره 2021برسم سنة  الجمعية

  .الوارد بتفصيل يف نص املقررجاءت اتفاقية الرشاكة هاته وفق الشكل 

  

الرابعة 

  عرش

عة سال  املوافقة عىل اتفاقية رشاكة ب ج

 تتعلقلكرة الطائرة، لوالجمعية الرياضية السالوية 

  .بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج عة سال بإج عىل اتفاقية رشاكة ب ج

والجمعية الرياضية السالوية للكرة الطائرة، تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه 

وقد ، )سة آالف درهممائة وخم(درهم  105.000,00، قـدره 2021برسم سنة  الجمعية

  .الوارد بتفصيل يف نص املقررجاءت اتفاقية الرشاكة هاته وفق الشكل 

الخامسة 

  عرش

عة سال  املوافقة عىل اتفاقية رشاكة ب ج

 ياضية السالوية لكرة اليد، تتعلقوالجمعية الر

  .بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج عة سال بإج عىل اتفاقية رشاكة ب ج

، تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه يدوالجمعية الرياضية السالوية لكرة ال

وقد جاءت ، )انون ألف درهم(درهم  80.000,00، قــدره 2021برسم سنة  الجمعية

  .ملقررالوارد بتفصيل يف نص ااتفاقية الرشاكة هاته وفق الشكل 
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السادسة 

  عرش

عة سال وجمعية  املوافقة عىل اتفاقية رشاكة ب ج

لكرة اليد، تتعلق   2010األوملبيك الريايض السالوي 

  .بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية

عة سال ع أعضائه الحارضين ب وافق مجلس ج عة املوافقة بإج عىل اتفاقية رشاكة ب ج

لكرة اليد، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي  2010األوملبيك الريايض السالوي سال وجمعية 

وقد ، )ستون ألف درهم(درهم  60.000,00، قدره 2021برسم سنة  لفائدة هذه الجمعية

  .الوارد بتفصيل يف نص املقررجاءت اتفاقية الرشاكة هاته وفق الشكل 

السابعة 

  عرش

عة سال وجمعية اتفاقية رشاكة ب  املوافقة عىل ج

 ابريكت السالوي لكرة اليد، تتعلقشباب ت

  .بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية

عة سال ع أعضائه الحارضين ب وافق مجلس ج عة املوافقة بإج عىل اتفاقية رشاكة ب ج

لكرة اليد، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة  شباب تابريكت السالويسال وجمعية 

وقد جاءت ، )ستون ألف درهم(درهم  60.000,00قــدره  ،2021برسم سنة  هذه الجمعية

  .الوارد بتفصيل يف نص املقرراتفاقية الرشاكة هاته وفق الشكل 

 


