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بالقاعة الكبرى لالجتماعات  ،الساعة الثالثة بعد الزوال، على 2022نونبر  30األربعاء  يوم

 .المريسة سال بمقر الجماعة بباب بوحاجة

 المدة الزمنية للجلسة: -أ

 أربع ساعات ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة السابعة مساء.

 جدول أعمال الجلسة: -ب

والية  إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بينوتعاون في اتفاقية شراكة الموافقة على  -1

اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية و مجلس جهة الرباط سال القنيطرةجهة الرباط سال القنيطرة و

الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء وشركة الرباط الجهة للتهيئة و جماعة سالو بسال

بناء مركب األميرة لالمريم للتأهيل ال "تتمة أشغمشروع  دعمأجل ، من المغرب بسال

 الشطر الثاني وتجهيزه".االجتماعي 

الربط  تأهيلخصوصية من أجل تعبئة الوعاء العقاري الالزم لالموافقة على اتفاقية شراكة  -2

والطريق اإلقليمية رقم  4033الطريق اإلقليمية رقم  الطرقي بين سال وسيدي بوقنادل عبر 

 .سال ، بعمالة4002

شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتعلق بمشروع اتفاقية الموافقة على  -3

 "تسيير وتدبير مركز للترويض الطبي لألشخاص في وضعية إعاقة".

الملحق الثاني التفاقية الشراكة والتعاون المبرمة في إطار المبادرة الوطنية الموافقة على  -4

والمتعلقة بمشروع "بناء وتجهيز مركز لرعاية المكفوفين وضعاف البصر للتنمية البشرية، 

 بسال".

الرعاية جمعية تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين جماعة سال وعلى الموافقة  -5

 واإلسعاف دار األطفال.

لسالوية بين جماعة سال والجمعية الرياضية االمبرمة شراكة الالموافقة على تجديد اتفاقية  -6

 لكرة القدم.

المتعلق بالتدبير المفوض للمرفق  CS/2022/09للعقد رقم  01الملحق رقم الموافقة على  -7

مع  -جمع النفايات والكنس - تابريكت والعيايدةلنفايات المنزلية وما شابهها بمقاطعتي لالعام 

 .العيايدة" -"شركة ميكومار تابريكت

 15.553.549,00 مبلغالضريبة على القيمة المضافة المقدرة بحصة إرجاع  علىالموافقة  -8

 .درهم الواردة من وزارة الداخلية لتصفية متأخرات شركات النظافة

ة غاب، والكائن بال2023برسم سنة  الالموافقة على بيع المنتوج الغابوي التابع لجماعة س -9

 .وعين الحوالة المعمورة المخزنية

"، من أجل ريضال شركة الموافقة على طلب االحتالل المؤقت للملك الغابوي لفائدة " -10

 .بجماعة سالبالملك الغابوي  بناء محطة كهربائية


