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 املقرر املتخذ عنوان النقطة النقطة الجلسة
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برنامج عمل  عىل الدراسة واملصادقة   فريدة

عة سال.  ج

عة سال  ع أعضائه الحارضين عىل برنامج عمل ج عة سال بإج ، 2028-2022صادق مجلس ج

 وهو برنامج العمل الذي جاء وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص مقرر النقطة.
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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
الثانية 
 30 بتاريخ
  2022نونرب 

 

خصوصية من أجل تعبئة الوعاء املوافقة عىل اتفاقية رشاكة    األوىل
الربط الطرقي ب سال وسيدي  تأهيلالعقاري الالزم ل

والطريق اإلقليمية  4033الطريق اإلقليمية رقم  بوقنادل عرب 
لة4002رقم   .سال ، بع

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين، ورفض أربعة أعضاء  ،وافق مجلس ج
رشاكة خصوصية من أجل وامتناع عضو واحد عن التصويت، عىل اتفاقية 

تعبئة الوعاء العقاري الالزم لتأهيل الربط الطرقي ب سال وسيدي 
، 4002والطريق اإلقليمية رقم  4033بوقنادل عرب الطريق اإلقليمية رقم 

لة سال   .بع

:وذلك     مع رفع التوصيت التاليت

اقرتاح ادخال تعديل عىل االتفاقية بأن تتحمل وزارة التجهيز  -1
واملاء الكلفة املالية الالزمة لتمويل عملية اقتناء الوعاء العقاري الواقع 

عة  سال، والالزم إلنجاز هذا املرشوع، وذلك عىل غرار ما تم برتاب ج
عة  عتي عامر وسيدي بوقنادل، بحيث ال تشكل ج القيام به بالنسبة لج

  سال استثناء يف هذا االطار.

العمل عىل توف الدراسات املتعلقة بالكلفة املالية الالزمة  -2  
عة سال،  لتعبئة الوعاء العقاري املراد نزع ملكيته عىل مستوى تراب ج
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ة.   خاصة مع وجود وعاء عقاري غ مبني اىل جانب عقار فوقه بنايات قا

هاته وفق الشكل الوارد اتفاقية الرشاكة الخصوصية  هذا وقد جاءت
 بتفصيل يف نص مقرر النقطة.

رشاكة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية اتفاقية املوافقة عىل   الثانية  
رشوع "تسي وتدب مركز للرتويض الطبي البرشية، تتعلق 

  لألشخاص يف وضعية إعاقة".

ع أعضائه الحارضين عىل اتفاقية رشاكة يف  عة سال بإج وافق مجلس ج
رشوع "تسي وتدب مركز  اطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، تتعلق 

  .للرتويض الطبي لألشخاص يف وضعية إعاقة"

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

امللحق الثا التفاقية الرشاكة والتعاون املربمة املوافقة عىل   الثالثة  
رشوع  يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، واملتعلقة 

  "بناء وتجهيز مركز لرعاية املكفوف وضعاف البرص بسال".

  

ع أعضائه الحارضين عىل امللحق الثا وافق مجلس  عة سال بإج ج
التفاقية الرشاكة والتعاون املربمة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، 
رشوع "بناء وتجهيز مركز لرعاية املكفوف وضعاف البرص  واملتعلقة 

  .بسال"

الشكل الوارد وفق وهو امللحق الثا التفاقية الرشاكة والتعاون الذي جاء  
  بتفصيل يف نص مقرر النقطة.

حصة الرضيبة عىل القيمة املضافة إرجاع  عىلاملوافقة   الرابعة  
درهم الواردة من وزارة  15.553.549,00 بلغاملقدرة 

  .الداخلية لتصفية متأخرات رشكات النظافة

  

  

  

  

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل إرجاع حصة وافق مجلس ج
بلغ  درهم الواردة  15.553.549,00الرضيبة عىل القيمة املضافة املقدرة 

والتي جاءت عىل  من وزارة الداخلية لتصفية متأخرات رشكات النظافة،
  الشكل التايل:

 اسم الرشكة املبلغ

درهـــــم 8.742.837,00  TEC  MED  رشكة 

درهـــــم 5.331.179,00  SOS   NDD  رشكة 
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درهـــــم 1.479.533,00  OZONE   رشكة 

درهـــــم 15.553.549,00  املجموع 
  

عة س  الخامسة   برسم  الاملوافقة عىل بيع املنتوج الغابوي التابع لج
  .وع الحوالة املعمورة املخزنيةة غاب، والكائن بال2023سنة 

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل بيع املنتوج وافق مجلس ج
عة سال  ، والكائن بالغابة املخزنية2023برسم سنة  الغابوي التابع لج

  املعمورة وع الحوالة.

 املوافقة عىل طلب االحتالل املؤقت للملك الغابوي لفائدة "  السادسة  
بامللك الغابوي  بناء محطة كهربائية"، من أجل ريضال رشكة

عة سال   .بج

  

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل طلب االحتالل وافق مجلس ج
املؤقت للملك الغابوي لفائدة "رشكة ريضال"، من أجل بناء محطة 

عة سال.   كهربائية بامللك الغابوي برتاب ج

وتعاون يف إطار املبادرة الوطنية اتفاقية رشاكة املوافقة عىل   السابعة  
مجلس جهة الرباط سال القنيطرة و والية  للتنمية البرشية ب

اللجنة اإلقليمية للتنمية البرشية و  جهة الرباط سال القنيطرة
عة سالو  بسال الجمعية و رشكة الرباط الجهة للتهيئة و  ج

 دعمأجل ، من الجهوية لالتحاد الوطني لنساء املغرب بسال
ة لالمريم للتأهيل "تتمة أشغال مرشوع  بناء مركب األم

عي    لشطر الثا وتجهيزه".ااالجت

املتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  43طبقا ملقتضيات املادة 
عات، وتطبيقا ملقتضيات دورية السيد وزير الداخلية تحت عدد  بالج

D2185  حول دعم الجمعيات من طرف 2018ابريل  05الصادرة بتاريخ ،
عات الرتابية وابرام اتفاقيات التعاون والرشاك ة معها، ونظرا لعدم الج

ل النصاب القانو الالزم للتصويت عىل هذه النقطة، واملتمثل يف  اكت
عة  األغلبية املطلقة لألعضاء املزاول مهامهم باملجلس، وافق مجلس ج
ع أعضائه الحارضين عىل تأجيل هذه النقطة اىل دورة مقبلة  سال بإج

  للمجلس.

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

املتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  43طبقا ملقتضيات املادة 
عات، وتطبيقا ملقتضيات دورية السيد وزير الداخلية تحت عدد  بالج

D2185  معيات من طرف ، حول دعم الج2018ابريل  05الصادرة بتاريخ
عات الرتابية وابرام اتفاقيات التعاون والرشاكة معها، ونظرا لعدم  الج
ل النصاب القانو الالزم للتصويت عىل هذه النقطة، واملتمثل يف  اكت
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عة  األغلبية املطلقة لألعضاء املزاول مهامهم باملجلس، وافق مجلس ج
ع أعضائه الحارضين عىل تأجيل هذه ا لنقطة اىل دورة مقبلة سال بإج

  للمجلس.

  

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

  

املتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  43طبقا ملقتضيات املادة 
عات، وتطبيقا ملقتضيات دورية السيد وزير الداخلية تحت عدد  بالج

D2185  حول دعم الجمعيات من طرف 2018ابريل  05الصادرة بتاريخ ،
عات الرتابية وابرام اتفاقيات التعاون والرشاكة معها، ونظرا لعدم  الج

ل النصاب القانو الالزم للتصويت عىل هذه النقطة، واملتمثل يف اكت
عة  األغلبية املطلقة لألعضاء املزاول مهامهم باملجلس، وافق مجلس ج
ع أعضائه الحارضين عىل تأجيل هذه النقطة اىل دورة مقبلة  سال بإج

  للمجلس.

  

 CS/2022/09للعقد رقم  01امللحق رقم املوافقة عىل   العارشة  
لنفايات املنزلية وما لاملتعلق بالتدب املفوض للمرفق العام 

قاطعتي  جمع النفايات  - تابريكت والعيايدةشابهها 
  .العيايدة" -مع "رشكة ميكومار تابريكت -والكنس

املتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  43طبقا ملقتضيات املادة 
ل  عات، ونظرا لعدم اكت النصاب القانو الالزم للتصويت عىل هذه بالج

النقطة، واملتمثل يف األغلبية املطلقة لألعضاء املزاول مهامهم باملجلس، 
ع أعضائه الحارضين عىل تأجيل هذه  عة سال بإج وافق مجلس ج

  النقطة اىل دورة مقبلة للمجلس.

 


