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 اململكة املغربية
 وزارة الداخليــة

لة ســـال  عــ
عة ســال  جــ

 املديرية العامة للمصالح
والرشاكة والتعاون القانونيةشؤون القسم   

 مصلحة شؤون املجلس

 

 املقرر املتخذ عنوان النقطة النقطة الجلسة

 فريدة لسة ج
 05 بتاريخ
 2022شتنرب 

  

  األوىل  

انتخاب رئيس لجنة املرافق العمومية 
 والخدمات والشؤون االقتصادية.

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين  كرئيس للجنة املرافق  السيد عادل التويجرانتخب مجلس ج
عة سال،  ادريس لسيد وذلك بدال لالعمومية والخدمات والشؤون االقتصادية التابعة ملجلس ج

عة سال سابقا  الطالبي  .اللجنةهذه  ةسامن رئ تهاستقالب تقدمالذي عضو مجلس ج
دراسة التقرير السنوي لتقييم تنفيذ   الثانية

عة سال برسم سن  ةبرنامج عمل ج
2021.  

  -عرض إخباري-

عرض حول مراحل تقدم إعداد برنامج   الثالثة
عة سال    .2028-2022عمل ج

  -عرض إخباري-

املوافقة عىل ميثاق االفتحاص الداخيل   الرابعة
عة سال.   لج

  

ع أعضائه الحارضين عىل ميثاق االفتحاص عة سال بإج عة سال، مع  وافق مجلس ج الداخيل لج
:   االخذ بع االعتبار املالحظت التاليت
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عها املنعقد  -1 د التوصيات الصادرة عن لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة خالل اجت اعت
  ، أثناء دراستها لهذه النقطة.2022غشت  30بتاريخ 

  دة يف إعداد هذه الوثيقة.االشارة يف إطار امليثاق للمراجع القانونية املعتم -2
عة سال بعد ادخال هذه التعديالت عليه وفق الشكل   ليصبح بذلك ميثاق االفتحاص الداخيل لج

  الوارد بتفصيل يف نص املقرر.

ط التدب   الخامسة املوافقة عىل اختيار 
املفوض ملرفق قطر املركبات وإيداعها 

عي.   باملحجز الج

عة سال بأغلبية اعضائه الحارضين، وامتناع خمسة ( ) اعضاء عن التصويت، عىل 05وافق مجلس ج
عي. ط التدب املفوض ملرفق قطر املركبات وايداعها باملحجز الج   اختيار 

  

عىل برمجة الدعم املمنوح  املوافقة  السادسة
عة سال يف إطار برنامج دعم  لج
عات برسم سنة  حسن أداء الج

2021.    

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين، ومعارضة خمسة ( ) أعضاء، عىل برمجة الدعم 05وافق مجلس ج
عات برسم سنة  عة سال يف إطار برنامج دعم حسن أداء الج وعه ، البالغ مجم2021املمنوح لج

  درهم، وذلك عىل الشكل التايل: 67.488.136,00
لغ البندعنوان   الم

الدرهم  
اط الجهة للتهيئة للمساهمة  برنامج  كة ال لدفعات لفائدة  و  تأه

سال الشطر االخ  قة    تثم  المدينة العت
25 000 000,00 

اط سال تمارة  ة ال ة المحل كة  التنم خدمات دفعات لفائدة 
ق المنتجات الفالح س ة إلحداث مجمع ل ا ة  ة خصوص  اتفاق

اط سال  ة لعماالت ال  ولالشطر األ ،تمارة ، والغذائ

20 000 000,00 

بع االشغال (مقر بناء مقرات ا ف الدراسة وت ما فيها مصار ة  دار
 )الجماعة والمقاطعات

8 500 000,00 

ارات و الدراجات  ةاقتناء الس ط جماعة سال ( النار ة ال ت االتفاق
ة العامة و   الوط ) لألمنالمدي

1 000 000,00 

ة و  ارات والدراجات النار اتاقتناء الس  136,00 988 3 االل
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اط الجهة للتهيئةدفعات لف كة ال اه  ائدة  ة الم للمساهمة  اتفاق
اء الشطر الثا   العادمة لس المساحات الخ

2 500 000,00 

م و  ات وادوات تنظ فانجاز عمل  000,00 000 2 رقمنة االرش

ضال للمساهمة  تهيئة كة ر ق االقل  رقم  دفعات لفائدة  الط
ة رقم  4033 ق الوطن سال الشطر الثا و  6ب الط  شارع  ابن الهيثم  

1 500 000,00 

قات و   000,00 000 1 عتاد معلوما اقتناء تطب

ة و  ات  مكت ةاقتناء تجه ة   000,00 000 1 سمع

ة و  ةدراسات عامة  تقن  000,00 000 1 طبوغراف

 136,00 488 67 المجموع
  

املوافقة عىل إعادة الربمجة يف إطار   السابعة
برسم السنة  الجزء الثا من امليزانية

   .2022املالية 

ع أعضائه  عة سال بإج دات ماليةرمجة عىل إعادة ب الحارضين،وافق مجلس ج الجزء الثا ب اعت
  ، وذلك عىل الشكل التايل:2022برسم السنة املالية  من امليزانية

    

من البند 
 : التالي

     
 رقم البند عنوان البند المالي االعتماد المفتوح االعتماد الملتزم به االعتماد المراد تحويله

4 000 000,00 - 4 000 000,00 

اط الجهة لل كة ال تهيئة دفعات لفائدة 
للمساهمة  اشغال بناء  وتجه معهد 

ط الثقا و  ش كتالت  الف لتاب
50-30/30-

50/53 

 المجموع 000,00 000 4
   

     

     

     

    

لفائدة البند 
 :التالي
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 رقم البند الماليعنوان البند  االعتماد المفتوح االعتماد الملتزم به االعتماد المحول

4 000 000,00 
 

- 

دفعات لفائدة مؤسسة محمد الخامس 
تجه ضامن  للمساهمة  اشغال بناء  و للت

ط الثقا و  ش كتمعهد الت  الف لتاب
50-30/30-

50/53 

 المجموع 000,00 000 4
     

  
 


