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 عــمالة ســـال

 جــماعة ســال

 المديرية العامة للمصالح

 قسم الشؤون القانونية والشراكة والتعاون

 مصلحة شؤون المجلس

 
 لمـجلس جماعة سـالاالستثنائية الدورة 

 2022 دجنبر 19بتاريخ 
 

  جدول أعمال الجلسة:

تر مربع، م 983مساحتها  67329/20اقتناء القطعة األرضية ذات الرسم العقاري عدد  الموافقة على -1

دارية ة اإلالكائنة بمقاطعة لمريسة، بغرض تخصيصها لبناء مرآب تحت أرضي، وذلك وفقا لتقديرات اللجن

 للتقييم.

إلقليمية جنة اوالل اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس جهة الرباط سال القنيطرةالدراسة والموافقة على  -2

من أجل دعم  للتنمية البشرية بسال وجماعة سال والجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغرب بسال،

 مشروع "بناء مركب األميرة لالمريم للتأهيل االجتماعي ".

نامج ار البرفي إط 21/2018ورقم  50/2016التفاقيتي الشراكة رقم  1ملحق تعديلي رقم  الموافقة على -3

 للتأهيل مركب األميرة لالمريمبشأن مشروع "بناء  المبادرة الوطنية للتنمية البشريةبرسم  األفقي

 ".االجتماعي

سال  هة الرباطالية جواتفاقية شراكة وتعاون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين الموافقة على  -4

 وشركة عة سالة اإلقليمية للتنمية البشرية بسال وجماالقنيطرة ومجلس جهة الرباط سال القنيطرة واللجن

ع "تتمة مشرو الرباط الجهة للتهيئة والجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغرب بسال، من أجل دعم

  أشغال بناء مركب األميرة لالمريم للتأهيل االجتماعي الشطر الثاني وتجهيزه".

اف دار واإلسع الرعايةجمعية والتعاون المبرمة بين جماعة سال و تجديد اتفاقية الشراكةعلى الموافقة  -5

 األطفال.

 القدم. وية لكرةبين جماعة سال والجمعية الرياضية السالالمبرمة شراكة الالموافقة على تجديد اتفاقية  -6
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لنفايات للعام االمتعلق بالتدبير المفوض للمرفق  CS/2022/09للعقد رقم  01الملحق رقم الموافقة على  -7

 -ومار تابريكتمع "شركة ميك -جمع النفايات والكنس - تابريكت والعيايدةالمنزلية وما شابهها بمقاطعتي 

 .العيايدة"

لترافع لمزة راجي حالمبرم مع المحامي األستاذ قانونية الستشارة التفاق واالعقد امالءمة  الموافقة على -8

 والدفاع عن مصالح الجماعة.

علق قدم، تتاتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية االتحاد الرياضي السالوي لكرة ال ىالموافقة عل -9

 بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

لق رة، تتعلكرة الطائلاتفاقية شراكة بين جماعة سال والجمعية الرياضية السالوية  الموافقة على -10

 بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

 صتتعلق بتخصي اتفاقية شراكة بين جماعة سال والجمعية الرياضية السالوية لكرة اليد، الموافقة على -11

 دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

لكرة اليد،  2010اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية األولمبيك الرياضي السالوي  الموافقة على -12

 هذه الجمعية. تتعلق  بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة

 ، تتعلقاتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية شباب تابريكت السالوي لكرة اليد الموافقة على -13

 .بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية

 ق بتخصيصجمعية المستقبل الرياضي السالوي، تتعلواتفاقية شراكة بين جماعة سال  الموافقة على -14

 .هذه الجمعية دعم مالي سنوي لفائدة

 .والفرق الرياضيةالموافقة على توزيع المنح على الجمعيات  -15

ئة أوطا ما بين طريق التهي SHS11الموافقة على تخطيط حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئة  -16

هذا بمقاطعة احصين، وبنزع ملكية العقارات الالزمة ل RN6مكناس إلى غاية طريق  RP4029احصين 

 اء.جهيز والمة التباالحتالل المؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم وعلى نفقة وزارالغرض و


