
 

 اململكة املغربية
 وزارة الداخليــة

لة ســـال  عــ
عة ســال  جــ

 املديرية العامة للمصالح
 قسم الشؤون القانونية والتعاون والرشاكة

 مصلحة شؤون املجلس

  
 املقرر املتخذ عنوان النقطة النقطة الجلسة

جلسة 
فريدة  
 14بتاريخ 
 2022يونيو 

  

  األوىل  

املتعلق  CS/2022/09العقد رقم املوافقة عىل 
للنفايات املنزلية وما بالتدب املفوض للمرفق العام 

قاطعتي تابريكت والعيايدة جمع  -  شابهها 
 - رشكة ميكومار تابريكت"مع  - النفايات والكنس

 ."العيايدة

ع أعضائه الحارضين عىل العقد رقم  عة سال بإج املتعلق  CS/2022/09وافق مجلس ج
قاطعتي تابريكت والعيايدة بالتدب املفوض للمرفق العام  للنفايات املنزلية وما شابهها 

عة سال ، ملدة سبع "العيايدة - رشكة ميكومار تابريكت"مع  - جمع النفايات والكنس -   بج
يل يبلغ  58.782.780,00كلفة مالية سنوية تبلغ سنوات، بت) 07( ر اج درهم، وبحجم استث

  .درهم 59.298.000,00

 .مالحق) 05(ويتكون هذا العقد من اتفاقية ودفرت التحمالت وخمس 

دات التسي  الثانية  املوافقة عىل إجراء تحويالت يف اعت
 .2022برسم السنة املالية 

ع أعضائه الحارضين عىل  عة سال بإج إجراء تحويالت بالجزء االول من وافق مجلس ج
 .، وذلك وفق التفصيل الوارد يف نص املقرر2022امليزانية برسم السنة املالية 

املوافقة عىل تعديل برمجة الفائض الحقيقي برسم  الثالثة 
  .2021سنة 

  

  

  

ع أعضائه الحارضين عىل تعديل برمجة جزء من الفائض  عة سال بإج وافق مجلس ج
عة سال أن وافق عليها خالل دورته العادية 2021الحقيقي برسم سنة  ، التي سبق ملجلس ج

 :، لتصبح هذه الربمجة بعد هذا التعديل عىل الشكل التايل2022لشهر ماي 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ح برمجته  عنوان البند لغ المق  الم

ة تتعلق  ا ة  اط الجهة للتهيئة  اتفاق كة ال دفعات لفائدة 
مدينة  ة ع الحوالة   ة الح ة وتثم  وتهيئة الغا حما

 ) 2الشطر (    2022- 2020سال 

2 000 000,00 

اط الجهة للتهيئة للمساهمة  تهيئة   كة ال دفعات لفائدة 
ة  رقم  م ق االقل ة رقم  4033الط ق الوطن و شارع   6ب الط

سال   ) 2الشطر ( ابن الهيثم  

6 750 000,00 

ة  ة المحل كة التنم اط "مساهمة جماعة سال  رأسمال  ال
 "تمارة خدمات -سال  -

1 410 500,00 

ة  مساهمة  اتفاق اط الجهة للتهيئة   كة ال دفعات لفائدة 
اه العادمة  الم

2 500 000,00 

ة ارات و الدراجات النار  500,00 249 1 اقتناء الس

ة   لدي لحفظ الصحة (الدراسات والمساعدة التقن  000,00 290 )المكتب ال

    000,00 200 14       المجموع 
 

املوافقة عىل إلغاء املقرر املتخذ من طرف مجلس  الرابعة 
عة سال خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  ج

باملوافقة  ، بشأن النقطة املتعلقة2021دجنرب  07
عىل فتح حساب خصويص لفائدة مصلحة تتبع 
ومراقبة التدب املفوض للمرفق العام للنفايات 

 .املنزلية وما شابهها

ع أعضائه الحارضين عىل إلغاء املقرر املتخذ من طرف مجلس وافق مجلس ج عة سال بإج
عة سال خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  ، بشأن النقطة املتعلقة 2021دجنرب  07ج

باملوافقة عىل فتح حساب خصويص لفائدة مصلحة تتبع ومراقبة التدب املفوض للمرفق 
 .شابههاالعام للنفايات املنزلية وما 

املوافقة عىل إحداث حساب للنفقات من  الخامسة 
ة للمراقبة متعلق  املخصصات لفائدة املصلحة الدا

الخاص بالتدب املفوض  CS/2016/03 بالعقد رقم 
قاطعة للمرفق العام  للنفايات املنزلية وما شابهها 

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل إحداث حساب للنفقات من وافق مجلس ج
ة للمراقبة متعلق بالعقد رقم  الخاص ، CS/2016/03املخصصات لفائدة املصلحة الدا

قاطعة باب املريسةبالتدب املفوض للمرفق العام     .للنفايات املنزلية وما شابهها 



    .باب املريسة

 

املوافقة عىل إحداث حساب للنفقات من  السادسة 
ة للمراقبة متعلق  املخصصات لفائدة املصلحة الدا

الخاص بالتدب املفوض  CS/2019/43 بالعقد رقم 
للمرفق العام للنفايات املنزلية وما شابهها 

  .بطانة واحصي قاطعت

 

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج ات من عىل إحداث حساب للنفقوافق مجلس ج
ة للمراقبة متعلق بالعقد رقم  الخاص ، CS/2019/43املخصصات لفائدة املصلحة الدا

قاطعتي بطانة واحصبالتدب املفوض للمرفق العام   .للنفايات املنزلية وما شابهها 

املوافقة عىل طلب رخصة االحتالل املؤقت للملك  السابعة 
بط ، من أجل ر "رشكة ريضال"الغابوي تقدمت به 

الثكنات العسكرية بشبكة الرصف الصحي عىل 
عة سال   .مستوى غابة املعمورة برتاب ج

 

عة سال بأغلبية اعضائه الحارضين، وامتناع عضو واحد عن التصويت، عىل  وافق مجلس ج
من أجل ربط  ،"رشكة ريضال""طلب رخصة االحتالل املؤقت للملك الغابوي تقدمت به 

عة سال  .الثكنات العسكرية بشبكة الرصف الصحي عىل مستوى غابة املعمورة برتاب ج

 


