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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

لسة الج
 األوىل

 بتاريخ
20 

دجنرب 
2022  

 

اقتناء  املوافقة عىل   وىلاأل 
القطعة األرضية ذات 
الرسم العقاري عدد 

مساحتها  67329/20
مرت مربع، الكائنة  983

قاطعة ملريسة، بغرض 
تخصيصها لبناء مرآب 
تحت أريض، وذلك وفقا 
لتقديرات اللجنة اإلدارية 

 للتقييم.

عة سال  عوافق مجلس ج اقتناء القطعة األرضية ذات الرسم العقاري عدد أعضائه الحارضين عىل  بإج
ر"،   983، مساحتها 67329/20 قاطعة املريسة، يف ملك الخواص، من امللك املدعو "الس مرت مربع، الكائنة 

   بغرض تخصيصها لبناء مرآب تحت أريض، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

  ثانيةال
(تصويت 

  أول)

الدراسة واملوافقة عىل 
وتعاون اتفاقية رشاكة 

مجلس جهة الرباط  ب

عة سال  أعضائه الحارضين وامتناع عضو واحد عن التصويت، عىل اتفاقية رشاكة  بأغلبيةوافق مجلس ج
عة سال والجمعية  وتعاون ب مجلس جهة الرباط سال القنيطرة واللجنة اإلقليمية للتنمية البرشية بسال وج

ة لالمريم للتأهيل  الجهوية لالتحاد الوطني لنساء املغرب بسال، من أجل دعم مرشوع "بناء مركب األم
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اللجنة و  سال القنيطرة
اإلقليمية للتنمية البرشية 

عة سالو  بسال  ج
الجمعية الجهوية و 

لالتحاد الوطني لنساء 
أجل ، من املغرب بسال

بناء مركب "مرشوع  دعم
ة لالمريم للتأهيل  األم

عي    ".االجت

عي".   االجت

  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة. وهي اتفاقية الرشاكة والتعاون التي جاءت         

  ثالثةال
(تصويت 

  أول)

ملحق  املوافقة عىل
التفاقيتي  1تعدييل رقم 

 50/2016الرشاكة رقم 
يف إطار  21/2018ورقم 

برسم  الربنامج األفقي
املبادرة الوطنية للتنمية 

بشأن مرشوع  البرشية
ة "بناء  مركب األم

لالمريم للتأهيل 
عي   ".االجت

عة سال ب  1ىل ملحق تعدييل رقم أعضائه الحارضين وامتناع عضو واحد عن التصويت، ع أغلبيةوافق مجلس ج
يف إطار الربنامج األفقي برسم املبادرة الوطنية للتنمية البرشية  21/2018ورقم  50/2016التفاقيتي الرشاكة رقم 

عي". ة لالمريم للتأهيل االجت   بشأن مرشوع "بناء مركب األم

  نص مقرر النقطة.وفق الشكل الوارد بتفصيل يف  الذي جاء 1ق التعدييل رقم لحوهو امل          

اتفاقية املوافقة عىل   رابعةال
وتعاون يف إطار رشاكة 

املبادرة الوطنية للتنمية 
والية جهة  البرشية ب

الرباط سال القنيطرة 
مجلس جهة الرباط سال و 

عة سال  عوافق مجلس ج اتفاقية رشاكة وتعاون يف إطار املبادرة يف  تعىل تأجيل البأعضائه الحارضين  بإج
الوطنية للتنمية البرشية ب والية جهة الرباط سال القنيطرة ومجلس جهة الرباط سال القنيطرة واللجنة 
عة سال ورشكة الرباط الجهة للتهيئة والجمعية الجهوية لالتحاد الوطني  اإلقليمية للتنمية البرشية بسال وج

عي الشطر  لنساء املغرب بسال، من ة لالمريم للتأهيل االجت أجل دعم مرشوع "تتمة أشغال بناء مركب األم
عة يف اطار هذا املرشوع. تالثا وتجهيزه"، وذلك اىل ح اتضاح الرؤية بشأن املساه   املالية السابقة للج
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اللجنة و  القنيطرة
اإلقليمية للتنمية البرشية 

عة سالو  بسال رشكة و  ج
الرباط الجهة للتهيئة 

الجهوية الجمعية و 
لالتحاد الوطني لنساء 

أجل ، من املغرب بسال
"تتمة مرشوع  دعم

ة أشغال  بناء مركب األم
لالمريم للتأهيل 

عي  الشطر الثا االجت
  وتجهيزه".

  خامسةال
(تصويت 

  أول)

تجديد عىل املوافقة 
اتفاقية الرشاكة والتعاون 

عة سال املربمة  ب ج
الرعاية جمعية و 

  واإلسعاف دار األطفال.

عة سال  عوافق مجلس ج عة سال أعضائه الحارضين  بإج عىل تجديد اتفاقية الرشاكة والتعاون املربمة ب ج
  وجمعية الرعاية واإلسعاف دار األطفال.

  يل يف نص مقرر النقطة.وفق الشكل الوارد بتفص وهي اتفاقية الرشاكة والتعاون التي جاءت        

  سادسةال
(تصويت 

  أول)

املوافقة عىل تجديد 
املربمة رشاكة الاتفاقية 

عة سال والجمعية  ب ج
الرياضية السالوية لكرة 

  القدم.

عة سال  عوافق مجلس ج عة سال والجمعية العىل تجديد اتفاقية أعضائه الحارضين  بإج رشاكة املربمة ب ج
دة االتفاقية لتصبح ك ييل:الرياضية    السالوية لكرة القدم، مع إدخال تعديل عىل املادة الرابعة املتعلقة 

  ) واحدة.01ترسي هذه االتفاقية ملدة سنة ( -

  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة.لتصبح هذه االتفاقية بعد هذا التعديل   

  سابعةال
(تصويت 

  أول)

امللحق رقم املوافقة عىل 
للعقد رقم  01

09/CS/2022  املتعلق

عة سال  عوافق مجلس ج املتعلق  CS/2022/09للعقد رقم  01عىل امللحق رقم أعضائه الحارضين  بإج
قاطعتي تابريكت والعيايدةبالتدب املفوض للمرفق العام  جمع النفايات  - للنفايات املنزلية وما شابهها 
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بالتدب املفوض للمرفق 
لنفايات املنزلية لالعام 

قاطعتي  وما شابهها 
 - تابريكت والعيايدة

 -جمع النفايات والكنس
مع "رشكة ميكومار 

  .العيايدة" -تابريكت

  .العيايدة" -مع "رشكة ميكومار تابريكت -والكنس

  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة.الذي جاء  01وهو امللحق رقم   

عقد مالءمة  املوافقة عىل  ثامنةال
ستشارة ال تفاق واال ا
املربم مع قانونية ال

حمزة املحامي األستاذ 
للرتافع والدفاع عن  راجي

عة.   مصالح الج

عة سال  عوافق مجلس ج أعضائه الحارضين عىل مالءمة عقد االتفاق واالستشارة القانونية املربم مع  بإج
عة.   املحامي األستاذ حمزة راجي للرتافع والدفاع عن مصالح الج

  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة. وهو العقد الذي جاء  

  تاسعةال
(تصويت 

  أول)

اتفاقية  املوافقة عىل
عة سال  رشاكة ب ج

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

  الجمعية.

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، عىل اتفاقية رشاكة ب  وافق مجلس ج
عة سال وجمعية االتحاد الريايض السالوي لكرة القدم، تتعلق بتخصيص د عم مايل سنوي لفائدة هذه ج

ئة الف درهم). 400.000,00، قدره 2022الجمعية برسم سنة    درهم (أربع

  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة. وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت           
  

  عارشةال
(تصويت 

  أول)

اتفاقية  املوافقة عىل
عة سال  رشاكة ب ج
والجمعية الرياضية 

لكرة الطائرة، لالسالوية 
تتعلق بتخصيص دعم 

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت،  عىل اتفاقية رشاكة ب وافق مجلس ج
عة سال والجمعية الرياضية السالوية للكرة الطائرة، تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة ه   ذه الجمعيةج

  درهم (مائة ألف درهم). 100.000,00، قدره 2022برسم سنة 

  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة. وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت         
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مايل سنوي لفائدة هذه 
  الجمعية.

حادية ال
  عرش

(تصويت 
  أول)

اتفاقية  املوافقة عىل
عة سال  رشاكة ب ج
والجمعية الرياضية 

لكرة اليد،  السالوية
تتعلق بتخصيص دعم 
مايل سنوي لفائدة هذه 

  الجمعية.

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت،  عىل اتفاقية رشاكة ب وافق مجلس ج
عة سال والجمعية الرياضية السالوية لكرة اليد، تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية  ج

  درهم (مائة وستون ألف درهم). 160.000,00قدره  2022برسم سنة 

  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة. وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت  

ثانية ال
  عرش

(تصويت 
  أول)

اتفاقية  املوافقة عىل
عة سال  رشاكة ب ج
وجمعية األوملبيك 

 2010الريايض السالوي 
لكرة اليد، تتعلق  
بتخصيص دعم مايل 
سنوي لفائدة هذه 

  الجمعية.

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت،  عىل اتفاقية رشاكة ب وافق مجلس ج
عة سال وجمعية األوملبيك الريايض السالوي  لكرة اليد، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه  2010ج

  درهم (مائة وعرشون ألف درهم). 120.000,00قدره  2022برسم سنة  الجمعية

  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة. وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت  

ثالثة ال
  عرش

(تصويت 
  أول)

اتفاقية  املوافقة عىل
عة سال  رشاكة ب ج
 وجمعية شباب تابريكت

السالوي لكرة اليد، 
تتعلق بتخصيص دعم 
مايل سنوي لفائدة هذه 

  .الجمعية

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت،  عىل اتفاقية رشاكة ب وافق مجلس ج
عة سال وجمعية شباب تابريكت السالوي لكرة اليد، تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجم  عيةج

  درهم (خمسون ألف درهم). 50.000,00قدره  2022برسم سنة 

  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة. وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت  

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، اتفاقية  املوافقة عىلرابعة ال عىل اتفاقية رشاكة ب وافق مجلس ج
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  عرش
(تصويت 

  أول)

عة سال  رشاكة ب ج
جمعية املستقبل و 

 ، تتعلقالريايض السالوي
بتخصيص دعم مايل 
سنوي لفائدة هذه 

  .الجمعية

عة سال وجمعية املستقبل الريايض السالوي، تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية برسم  ج
  درهم (تسعون ألف درهم). 90.000,00قدره  2022سنة 

  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة. وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت  

خامسة ال
  عرش

املوافقة عىل توزيع املنح 
والفرق عىل الجمعيات 

  .الرياضية

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت،  توزيع املنح عىل عىل وافق مجلس ج
  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة.، وذلك 2022الجمعيات الرياضية برسم سنة 

  
سادسة ال

  عرش
املوافقة عىل تخطيط 
حدود الطرق العامة 
لفتح طريق التهيئة 

SHS11  ما ب طريق
التهيئة أوطا احص 

RP4029  إىل غاية طريق
قاطعة  RN6مكناس 

، وبنزع  ملكية احص
العقارات الالزمة لهذا 
الغرض وباالحتالل 
املؤقت، وذلك وفقا 
لتقديرات اللجنة اإلدارية 
للتقييم وعىل نفقة وزارة 

  التجهيز واملاء.
  
  

عة سال  عوافق مجلس ج عىل تخطيط حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئة أعضائه الحارضين  بإج
SHS11 احص  ما ب طريق التهيئة أوطاRP4029  إىل غاية طريق مكناسRN6  وبنزع ، قاطعة احص

ملكية العقارات الالزمة لهذا الغرض وباالحتالل املؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم وعىل نفقة 
  وفي ييل جدول العقارات املراد نزع ملكيتها ك تم تحيينه: وزارة التجهيز واملاء.

جع املرا  الرقم

  العقارية

املساحة املعوضة 

  باملرت املربع

  البنايات  املالك املفرتض

1  T61311/R  6030  السحيمي احمد بن   2م

  محمد ومن معه

  

2  T22514/R  5197 بناية من طابق أريض   ملك خاص للدولة  2م

مرت  1523مساحتها 

  مربع 

 52حائط وقا عىل طول 

  مرت طويل

3  T54774/R   4417 السحيمي بن سا   2م

  بن عبد القادر
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4  T68088/R  334-  2م 

  (مساحة سلبية)

الصبيحي فاطمة 

  الزهراء

  

5  T69394/13 48215 امللك الغابوي  2م    
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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

لسة الج
 بتاريخ الثانية

دجنرب  21
2022  

  

  الثانية
(تصويت 

  ثان)

مجلس جهة  وتعاون باتفاقية رشاكة الدراسة واملوافقة عىل 
 اللجنة اإلقليمية للتنمية البرشية بسالو  القنيطرةالرباط سال 

عة سالو  الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء املغرب و  ج
ة لالمريم "مرشوع  دعمأجل ، من بسال بناء مركب األم

عي    ".للتأهيل االجت

عة سال  عوافق مجلس ج أعضائه الحارضين عىل اتفاقية  بإج
الرباط سال القنيطرة واللجنة اإلقليمية رشاكة وتعاون ب مجلس جهة 

عة سال والجمعية الجهوية لالتحاد الوطني  للتنمية البرشية بسال وج
ة لالمريم  لنساء املغرب بسال، من أجل دعم مرشوع "بناء مركب األم

عي".   للتأهيل االجت

وفق الشكل الوارد  وهي اتفاقية الرشاكة والتعاون التي جاءت     
  نص مقرر النقطة.بتفصيل يف 

  الثالثة
(تصويت 

  ثان)

التفاقيتي الرشاكة رقم  1ملحق تعدييل رقم  املوافقة عىل
برسم  يف إطار الربنامج األفقي 21/2018ورقم  50/2016

مركب بشأن مرشوع "بناء  املبادرة الوطنية للتنمية البرشية
عي ة لالمريم للتأهيل االجت   ".األم

عة سال  عوافق مجلس ج أعضائه الحارضين عىل ملحق  بإج
يف  21/2018ورقم  50/2016التفاقيتي الرشاكة رقم  1تعدييل رقم 

إطار الربنامج األفقي برسم املبادرة الوطنية للتنمية البرشية بشأن 
عي". ة لالمريم للتأهيل االجت   مرشوع "بناء مركب األم

وفق الشكل الوارد  الذي جاء 1ق التعدييل رقم لحوهو امل        
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  بتفصيل يف نص مقرر النقطة.
  الخامسة

(تصويت 
  ثان)

تجديد اتفاقية الرشاكة والتعاون املربمة ب عىل املوافقة 
عة سال و    الرعاية واإلسعاف دار األطفال.جمعية ج

عة سال  عوافق مجلس ج عىل تجديد أعضائه الحارضين  بإج
عة سال وجمعية الرعاية اتفاقية الرشاكة والتعاون املربمة  ب ج

  واإلسعاف دار األطفال.

وفق الشكل الوارد  وهي اتفاقية الرشاكة والتعاون التي جاءت        
  بتفصيل يف نص مقرر النقطة.

  السادسة
(تصويت 

  ثان)

عة سال املربمة رشاكة الاملوافقة عىل تجديد اتفاقية  ب ج
  لكرة القدم. والجمعية الرياضية السالوية

عة سال  عوافق مجلس ج عىل تجديد أعضائه الحارضين  بإج
عة سال والجمعية الرياضية السالوية الاتفاقية  رشاكة املربمة ب ج

دة  لكرة القدم، مع إدخال تعديل عىل املادة الرابعة املتعلقة 
  االتفاقية لتصبح ك ييل:

  .) واحدة01ترسي هذه االتفاقية ملدة سنة ( -

وفق الشكل الوارد لتصبح هذه االتفاقية بعد هذا التعديل   
  بتفصيل يف نص مقرر النقطة.

  السابعة
(تصويت 

  ثان)

املتعلق  CS/2022/09للعقد رقم  01امللحق رقم املوافقة عىل 
لنفايات املنزلية وما شابهها لبالتدب املفوض للمرفق العام 

مع  -جمع النفايات والكنس - تابريكت والعيايدةقاطعتي 
  .العيايدة" - "رشكة ميكومار تابريكت

عة سال  عوافق مجلس ج عىل امللحق رقم أعضائه الحارضين  بإج
املتعلق بالتدب املفوض للمرفق العام  CS/2022/09للعقد رقم  01

قاطعتي تابريكت والعيايدة جمع  - للنفايات املنزلية وما شابهها 
  .العيايدة" -مع "رشكة ميكومار تابريكت -النفايات والكنس

وفق الشكل الوارد بتفصيل يف الذي جاء  01وهو امللحق رقم   
  نص مقرر النقطة.

  التاسعة
تصويت (

  ثان)

عة سال وجمعية االتحاد  املوافقة عىل اتفاقية رشاكة ب ج
مايل الريايض السالوي لكرة القدم، تتعلق بتخصيص دعم 

  سنوي لفائدة هذه الجمعية.

عة سال  عوافق مجلس ج أعضائه الحارضين عىل اتفاقية  بإج
عة سال وجمعية االتحاد الريايض السالوي لكرة القدم،  رشاكة ب ج
تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية برسم سنة 

ئة الف درهم). 400.000,00، قدره 2022   درهم (أربع
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وفق الشكل الوارد بتفصيل  وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت         
  يف نص مقرر النقطة.

  
  العارشة

(تصويت 
  ثان)

عة سال والجمعية الرياضية  املوافقة عىل اتفاقية رشاكة ب ج
لكرة الطائرة، تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لالسالوية 

  لفائدة هذه الجمعية.

عة سال  عوافق مجلس ج عىل اتفاقية  أعضائه الحارضين بإج
عة سال والجمعية الرياضية السالوية للكرة الطائرة،  رشاكة ب ج

برسم سنة   تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية
  درهم (مائة ألف درهم). 100.000,00، قدره 2022

وفق الشكل الوارد بتفصيل  وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت         
  نص مقرر النقطة. يف

الحادية 
  عرش

(تصويت 
  ثان)

عة سال والجمعية الرياضية  املوافقة عىل اتفاقية رشاكة ب ج
السالوية لكرة اليد، تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة 

  هذه الجمعية.

عة سال  عوافق مجلس ج عىل اتفاقية  أعضائه الحارضين بإج
عة سال والجمعية الرياضية السالوية لكرة اليد، تتعلق  رشاكة ب ج

 2022برسم سنة  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية
  درهم (مائة وستون ألف درهم). 160.000,00قدره 

وفق الشكل الوارد بتفصيل  وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت  
  يف نص مقرر النقطة.

ية الثان
  عرش

(تصويت 
  ثان)

عة سال وجمعية األوملبيك  املوافقة عىل اتفاقية رشاكة ب ج
لكرة اليد، تتعلق  بتخصيص دعم مايل  2010الريايض السالوي 

  سنوي لفائدة هذه الجمعية.

عة سال  عوافق مجلس ج عىل اتفاقية  أعضائه الحارضين بإج
عة سال وجمعية األوملبيك الريايض السالوي   2010رشاكة ب ج

 لكرة اليد، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية
درهم (مائة وعرشون ألف  120.000,00قدره  2022برسم سنة 

  درهم).

وفق الشكل الوارد بتفصيل  وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت  
  نقطة.يف نص مقرر ال

الثالثة 
  عرش

عة سال وجمعية شباب  املوافقة عىل اتفاقية رشاكة ب ج
تابريكت السالوي لكرة اليد، تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي 

عة سال  عوافق مجلس ج عىل اتفاقية  أعضائه الحارضين بإج
عة سال وجمعية شباب تابريكت السالوي لكرة اليد،  رشاكة ب ج
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(تصويت 
  ثان)

برسم سنة  تتعلق بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه الجمعية  .لفائدة هذه الجمعية
  درهم (خمسون ألف درهم). 50.000,00قدره  2022

وفق الشكل الوارد بتفصيل  وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت  
  يف نص مقرر النقطة.

الرابعة 
  عرش

(تصويت 
  ثان)

عة سال  املوافقة عىل جمعية املستقبل و اتفاقية رشاكة ب ج
بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة  ، تتعلقالريايض السالوي

  .هذه الجمعية

عة سال  عوافق مجلس ج عىل اتفاقية أعضائه الحارضين  بإج
عة سال وجمعية املستقبل الريايض السالوي، تتعلق  رشاكة ب ج

 2022برسم سنة  الجمعيةبتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه 
  درهم (تسعون ألف درهم). 90.000,00قدره 

وفق الشكل الوارد بتفصيل  وهي اتفاقية الرشاكة التي جاءت  
  يف نص مقرر النقطة.

  


