
      
مملكة المغربية                                                      ال        

                              وزارة الداخلية       
            عمالـة سـل   

         جـماعة سل        
    المديرية العامة للمصالح

 قسم شؤون المجلس والتعاون

 لمجلس جماعة تسل2016   شتنبر 06  ملخص مقررات الدورة التستثنائية المنعقدة بتاريخ 

المقرر المتخذعنوان النقطةالنقطةالجلسة

ـــاليالولىفريدة ـــى المخصــــص الجـم ـــة عـل الموافـق
المرصود للمقاطعات.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضـائه الحاـضـرين علـى توزيـع المخصصـات الجماليـة المرصـودة لفائـدة
، وذلك على الشكل التالي:2017المقاطعات برسم سنة 

 درهم12.792.000,00-مقاطعة تابريكت: 

 درهم10.660.000,00-مقاطعة لمريسة: 

   درهم9.594.000,00-مقاطعة بطانة: 

 درهم10.660.000,00-مقاطعة احصين: 

   درهم9.594.000,00-مقاطعة لعيايدة: 

 درهم53.300.000,00 المجمــــوع:    

الموافقـــة علـــى إـجـــراء تـحـــويلت فـــيالثانية
اعتمادات التسيير.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إجراء تحويلت في اعتمادات التـسـيير برـسـم الـسـنة
، وذلك وفق التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.2016المالية 

الموافقـــة علـــى إـجـــراء تـحـــويلت فـــيالثالثة
اعتمادات التجهيز.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إجراء تحويلت في اعتمادات التجهيـز برسـم السـنة
، وذلك وفق التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.2016المالية 

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سلالرابعة
ـوفير ـوطني لـت ـن اـل ـة للـم ـة العاـم والمديرـي
ـدة الدعم المادي واللوجيستيكي ومقرات لفاـئ

مصالح المن الوطني بمدينة سل.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين علـى اتفاقيـة شـراكة بيـن جماعـة سـل والمديريـة العامـة
للمن الوطني لتوفير الدعم المادي واللوجيستيكي ومقرات لفائدة مصالح المن الوطني بمدينة سل، مع إدخــال
تعديل على المادة الخامسة من التفاقية والمتعلقة بلجنة التتبع المشتركة، وذلك في فقرتها الخيرة، لتصبح كمــا

يلي:

   " وتسهر هذه اللجنة على مهمة تتبع تنفيذ هذه التفاقية وتقييم نتائجها، وتجتمع مرة واحدة فـي السـنة، وكلمـا



دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من أحد الطراف".

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سلالخامسة
ووزارة الثقافة من أجل بنـاء وتجهيـز ثل ث

خزانات بمدينة سل.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بـيـن جماـعـة ـسـل ووزارة الثقاـفـة ـمـن
أجل بناء وتجهيز ثل ث خزانات بمدينة سل.

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سلالسادسة
ووزارة الـشـباب والرياـضـة ـمـن أـجـل بـنـاء

مركب رياضي بمدينة سل.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعـضـائه الحاـضـرين عـلـى اتفاقـيـة ـشـراكة بـيـن جماـعـة ـسـل ووزارة الـشـباب
والرياضة من أجل بناء مركب رياضي بمدينة سل.

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سلالسابعة
ووزارة السكنى وسياسة المدينة.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تأجيل النقطة المتعلقة بالموافقة عـلـى اتفاقـيـة ـشـراكة
بين جماعة سل ووزارة السكنى وسياسة المدينة.

الوافقة على اتفاقية شراكة من أـجـل إـحـدا ثالثامنة
ملـعـب رياـضـي للـقـرب بعـشـب اـصـطناعي
ـاب بـحـي مزود بالنارة الكاشفة وحديقة ألـع

الصفاء، بمقاطعة احصين.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة من أجل إحدا ث ملعب رياضي للقرب
بعشب اصطناعي مزود بالنارة الكاشفة وحديقة ألعاب بحي الصفاء، بمقاطعة احصين، مع إدخال تعديل علــى
ـى، المادة الخامسة من التفاقية والمتعلقة بالكلفة الجمالية للمشروع ومساهمة الطراف، وذلك في فقرتها الوـل

 درـهـم (مليـون وثمانمائـة أـلـف درـهـم) دون1.800.000,00لتـصـبح كمـا يلـي:" تقـدر تكلفـة المـشـروع ب: 
احتساب قيمة القطعة الرضية التي سيقام عليها هذا المـشـروع، وتـحـدد مـسـاهمة الـطـراف ...." الـبـاقي ـبـدون

تعديل.

ـاءالتاسعة الموافقة   على اتفاقية شراكة من أجل بـن
لمريسة.بمقاطعة قاعة مغطاة 

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة مـن أـجـل بنـاء قاعـة مغـطـاة بمقاطعـة
لمريسة، مع إدخال تعديل على المادة الخامسة من التفاقية والمتعلقة بالكلفة الجمالية ومساهمة الطراف، فــي

 درـهـم (ـسـبعة مليـيـن درـهـم) دون7.000.000"وتـقـدر تكلـفـة المـشـروع ب  فقرتها الثانية، لتصبح كما يلي:
احتساب قيمة القطعة الرضية التي سيقام عليهـا هـذا المـشـروع، وتحـدد مسـاهمة الطـراف...." البـاقي بـدون

تعديل.

الموافـقـة عـلـى ـقـرار تنظيـمـي متعـلـق بمـنـحالعاشرة
ـد ـات واـل ـاز لجــر العرـب رجاتاحــق المتـي

وباقي المحجوزات إلى المحجز الجماعي.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على قرار تنظيمي في شأن تنظيم اـلـترخيص لرـفـع ونـقـل
المركبات وباقي المحجوزات إلى المحجز الجماعي لسل، وذلك وفق التفصيل الوارد في نص هذا المقرر.

الحادية
عشر

ـــز ـــرار إغل ق المحـج ـــى ـق ـــة عـل الموافـق
الجماعي المتواجد بباب سبتة.

وافق مجلس جماـعـة ـسـل بإجـمـاع أعـضـائه الحاـضـرين عـلـى إغل ق المحـجـز الجـمـاعي المتواـجـد بـبـاب ـسـبتة
بمقاطعة المريسة.

الثانية
عشر

ـــز ـــرار إغل ق المحـج ـــى ـق ـــة عـل الموافـق
الجماعي  المتواجد بأقواس بطانة.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين عـلـى إغل ق المحـجـز الجـمـاعي المتواـجـد ـبـأقواس بطاـنـة
بمقاطعة بطانة.



الثالثة
عشر

- الموافقة على قرار تخطيط حدود الطــر ق
ـفـي  TA65العاـمـة لفـتـح طرـيـق التهيـئـة

ـة  TA86الجزء الممتد ما بين طريق التهيـئ
بمقاطعة تابريكت الى غاـيـة طرـيـق التهيـئـة

LA39ق ح طري دة، ولفت ة العياي  بمقاطع
نLA38التهيـئــة  د م طر الممت ي الش  ف
LA39 ة ق التهيئ LA128 الى غاية طري

بمقاطعة العيايدة ، وتعيين العقـارات المـراد
ـديرات ـا لتـق ـة وفـق ـذه الغاـي ـا لـه ـزع ملكيتـه ـن

اللجنة الدارية للتقييم.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تخطيط حدود الطر ق العامة باتـخـاذ ـقـرار التـصـفيف
 بمقاطعة تابريكت إلى غاية طريقTA86في الجزء الممتد ما بين طريق التهيئة   TA65لفتح طريق التهيئة

قLA39 في الشطر الممتد من LA38 بمقاطعة العيايدة، ولفتح طريق التهيئة LA39التهيئة  ة طري ى غاي  إل
ةLA128التهيئة  ديرات اللجن ا لتق ة وفق ذه الغاي ا له زع ملكيته راد ن ارات الم ن العق  بمقاطعة العيايدة، وتعيي

. والمبينة بالجدول المشار إليه أسفلهالدارية للتقييم

 :العــقــــارات

المساحة المعوضة بالمترمراجعها العقاريةرقم العقارات في التصميم
المربع

أسماء الملكين المفترضين

1R2535/20 P1 614غير معروف متر مربع -

الرابعة
عشر

- الموافقة على قرار تخطيط حدود الطــر ق
ـفـي  TA46العاـمـة لفـتـح طرـيـق التهيـئـة

ـة  TA86الجزء الممتد ما بين طريق التهيـئ
بمقاطعة تابريكت الى غاـيـة طرـيـق التهيـئـة

LA39ق ح طري دة، ولفت ة العياي  بمقاطع
نLA57التهيـئــة  د م طر الممت ي الش  ف
LA39 ة ق التهيئ LA128 الى غاية طري

بمقاطعة العيايدة ، وتعيين العقـارات المـراد
ـديرات ـا لتـق ـة وفـق ـذه الغاـي ـا لـه ـزع ملكيتـه ـن

اللجنة الدارية للتقييم.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تخطيط حدود الطر ق العامة باتـخـاذ ـقـرار التـصـفيف
 بمقاطعة تابريكت إلى غاية طريقTA86في الجزء الممتد ما بين طريق التهيئة   TA46لفتح طريق التهيئة

قLA39 في الشطر الممتد من LA57 بمقاطعة العيايدة، ولفتح طريق التهيئة LA39التهيئة  ة طري ى غاي  إل
ةLA128التهيئة  ديرات اللجن ا لتق ة وفق ذه الغاي ا له زع ملكيته راد ن ارات الم ن العق  بمقاطعة العيايدة، وتعيي

.والمبينة بالجدول المشار إليه أسفلهالدارية للتقييم 

العــــقارات :

المساحة المعوضة بالمترمراجعها العقاريةرقم العقارات في التصميم
المربع

أسماء الملكين المفترضين

1R2535/20 P13441غير معروف متر مربع -
الخامسة
عشر

 علــى طلــب الحتلل المــؤقت- الموافقــة
ـن ـطـرف "ـشـركة ـدم ـم ـابوي مـق ـك الـغ للمـل
ريـضــال"، وذـلــك لـجــل إنـجــاز "أنـبــوب

Conduite de vidangeالتصريف" 
لخزان الماء المعمورة بمقاطعة احصين.

عـلـى طـلـب الحتلل الـمـؤقت للمـلـك الـغـابوي مـقـدم ـمـنوافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاـضـرين 
Conduiteطرف "شركة ريضال"، وذلك لجل إنجاز "أنـبـوب التـصـريف"   de vidangeاء زان الم  لخ

المعمورة بمقاطعة احصين.

السادسة
عشر

الموافقة على قبول هبة  ـمـن ـطـرف ـشـركة
STE NASSIRA " نـصـيرة" ش م م "

SARL ة ة مخصص ن بناي ارة ع " عب
ــة ــي الملكـي ــا ـف ــة ومرافقـه ــاتب إدارـي لمـك
ـــاري ـعـــدد ـــم العـق المـشـــتركة ذات الرـس

 و البالغة مـسـاحتها الجمالـيـة20/88049

نـصـيرة" ش م م قبول هبة من طرف ـشـركة "على       وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
" STE NASSIRA SARL ة ارع مديون دة بش ة المتواج ل، للبناي ة س دة جماع "، بالتفويت بالمجان لفائ

بمقاطعة بطانة، والتي تستغل حاليا من طرف مصالح الشباك الوحيد (قسم التعمير بجماـعـة ـسـل)، ذات الرـسـم
 متر مربع، مخصصة لمكاتب إدارية ومرافقها1257، والبالغة مساحتها الجمالية 20/88049العقاري عدد 

في الملكية المشتركة، والتي تشتمل على:



ـة1257 ـدة بمقاطـع ـع، والمتواـج ـتر مرـب  ـم
بطانة شارع مديونة.

 متر مربع.172-موقف للسيارات بالقبو مساحته 1       

 متر مربع.37-قاعة للستقبال بالطالق الرضي مساحتها 2       

 ـمـتر مرـبـع ـخـارج الرـسـم37 ـمـتر مرـبـع وفـنـاء بـمـا ـفـي ذـلـك 970-مكتب بالـطـابق الول مـسـاحته 3 
العقاري.

 متر مربع.41-مخزن بالميزانين مساحته 4       

السابعة  
عشر

الموافقة على قبول هبة  من ـطـرف جمعـيـة
ـة مخصصــة ـارة عــن قطـع ـادرة" عـب "المـب
لمسجد  مكونة من رسمين عقاريين: الرسـم

 والرـســــم58/37639العـقــــاري ـعــــدد 
ــم ــن الرـس ــتخرج ـم ــذي سيـس ــاري اـل العـق

ةR/67983العقــاري الم عــدد    والبالغ
ــة  ــع،547مســـاحتها الجمالـي  مـــتر مرـب

والمتواجدة بمقاطعة العيايدة شارع النصر.

قبول هبة ـمـن ـطـرف جمعـيـة "المـبـادرة"، ـبـالتفويتعلى وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين 
بالمجان لفائـدة جماعـة ـسـل، للقطعـة الرضـية المخصـصـة لمسـجد، والمكونـة مـن رـسـمين عقـاريين: الرسـم

،R/67983 والرـسـم العـقـاري اـلـذي سيـسـتخرج ـمـن الرـسـم العـقـاري الم ـعـدد 37639/58العـقـاري ـعـدد 
 متر مربع، والمتواـجـدة بـشـارع النـصـر بمقاطـعـة547، والبالغة مساحتها الجمالية M9والمشار إليها بالرمز 

العيايدة.

الثامنة
عشر

الموافـقــة عـلــى قـبــول هـبــة  عـبــارة ـعــن
ـــة - ـــة خاصــ ـة1مدرسـ - بمـشـروع الحديـق

بمقاطـعـة العياـيـدة بـسـل مقدـمـة ـمـن ـطـرف
الــتي" IMMOLOGشــركة "إيمولــوج" "

سيستخرج رسمها مـن الرسـم العقـاري الم
ـة مســاحتها 5359عــدد  3497/ر والبالـغ

متر مربع.

ـوج ش وافــــق مجلــــــــس جماعة سل بإجمــــاع أعضائه الحاضرين على قبول هبة من طرف شركة "إيموـل
م"

 "  S.A IMMOLOG  م ة رق ة الخاص ة البتدائي ،1"، بالبناء والتفويت بالمجان لفائدة جماعة سل، للمدرس
 متر مربع، والمكونة من طابق أرضي وطابقين علويين، والمتواجدة بالشطر3497البالغة مساحتها الجمالية 

/ر،5359 من مشروع تجزئة الحديقة، والتي سيتم استخراج رسمها العقاري من الرسم العقاري الم عدد 18
موضوع الملك المدعو "الحديقة" الكائن بمقاطعة العيايدة.

التاسعة
عشر

الموافقة على قبول هبة  عبارة عن مركـــز
صحــي بمشروع الحديقة بمقاطـعـة العياـيـدة
بسل مقدم من ـطـرف ـشـركة "إيمولـــوج" "

IMMOLOG "الذي سيستخرج رسمـه ـمـن
/ر5359الرـســــم العقــــــاري الم ـعــــدد 

 متر مربع.210والبالغـة مساحتـه 

S.Aوافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول هبة من طرف شركة "إيمولوج ش م" " 
IMMOLOG ه ة مساحتـ  ـمـتر210 "، بالبناء والتفويت بالمجان لفائدة جماعة سل، للمركز الصحي، البالغـ

 من مشروع تجزئة الحديقـة، والـذي سـيتم اسـتخراج رسمــه العقـاري مـن الرسـم22مربع، المتواجد بالشطر 
/ر، موضوع الملك المدعو "الحديقة" الكائن بمقاطعة العيايدة.5359العقـاري الم عدد 

S.Aشركة "إيمولوج ش م" " وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول هبة من طرف الموافـقــة عـلــى قـبــول هـبــة  عـبــارة ـعــنالعشرون



ــة ــة بمقاطـع ــروع الحديـق ــــة بمـش مقاطعــــ
ـدة بســل مقدمــة مــن طــرف شــركة العياـي

ـــــــوج" " ذي"IMMOLOG"إيمومـل  ال
سيستخرج رسمها مـن الرسـم العقـاري الم

 متر210/ر والبالغة مساحتها 5359عدد 
مربع.

IMMOLOG ،" ة احتها الجمالي ة مس  ـمـتر210 بالبناء والتفويت بالمجان لفائدة جماعة سل، للمقاطعة البالغ
 من مشروع تجزئة الحديقة، واـلـتي ـسـيتم اـسـتخراج رـسـمها العـقـاري مـن الرـسـم22مربع، المتواجدة بالشطر 

/ر، موضوع الملك المدعو "الحديقة" الكائن بمقاطعة العيايدة.5359العقاري الم عدد 

الواحدة
والعشرون

الموافـقــة عـلــى قـبــول هـبــة  عـبــارة ـعــن
إعداديــة بمشروع الحديقة بمقاطعة العيايدة
بسل مقدمة من طرف ـشـركة "إيموـلـوج" "

IMMOLOG "الذي سيستخرج رسمها من 
/ر والبالـغـة5359الرسم العقاري الم عدد 

 متر مربع.4975مساحتها 

S.Aشركة "إيمولوج ش م" " وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول هبة من طرف 
IMMOLOG ،" ـمـتر4975 بالبناء والتفويت بالمجان لفائدة جماعة سل، للعدادية البالغة مساحتها الجمالية 

 من مشروع تجزئة الحديقة، واـلـتي ـسـيتم اـسـتخراج رـسـمها العـقـاري مـن الرـسـم12مربع، المتواجدة بالشطر 
/ر، موضوع الملك المدعو "الحديقة" الكائن بمقاطعة العيايدة.5359العقاري الم عدد 

الثانية
والعشرون

الموافقة على قبول هبة  عبارة عن مسجـــد
ـدة بـسـل ـة العياـي ـة بمقاطـع ـروع الحديـق بمـش
ــوج " مقـــدم مـــن طـــرف شـــركة "إيموـل

IMMOLOG "الذي سيستخرج رـسـمه ـمـن
/ر والبالغـة5359الرسم العقاري الم عدد 

 متر مربع.1800مساحتـه 

S.Aـشـركة "إيموـلـوج ش م"" وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول هبة من طرف 
IMMOLOG ،" ة احته الجمالي ة مس جد البالغ  ـمـتر1800 بالبناء والتفويت بالمجان لفائدة جماعة سل، للمس

 من مشروع تجزئـة الحديقـة، والـذي سـيتم اسـتخراج رسـمه العقـاري مـن الرسـم22مربع، المتواجد بالشطر 
/ر، موضوع الملك المدعو "الحديقة" الكائن بمقاطعة العيايدة.5359العقاري الم عدد 

الثالثة
والعشرون

الموافقة على قبول هبة  عـبـارة ـعـن حديـقـة
ــــــراء  " parcخضــ  paysage"  

ـدة بـسـل ـة العياـي ـة بمقاطـع ـروع الحديـق بمـش
مقدـمــة ـمــن ـطــرف ـشــركة "إيموـلــوج" "

IMMOLOG "الذي سيستخرج رسمها من 
/ر والبالـغـة5359الرسم العقاري الم عدد 

 متر مربع.24775مساحتها 

S.Aشركة "إيمولوج ش م"  "وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول هبة من طرف 
IMMOLOG ،"حديقة الخضـــــراء  " بالتفويت بالمجان لفائدة جماعة سل، للparc  paysageة  "، والبالغ

 مـن مشـروع تجزئـة الحديقـة، والـتي سـيتم25 مـتر مربـع، والمتواجـدة بالشـطر 24775مساحتها الجمالية 
/ر، موـضـوع المـلـك الـمـدعو "الحديـقـة" الـكـائن5359استخراج رسمها العقاري من الرسم العـقـاري الم ـعـدد 

بمقاطعة العيايدة .

الرابعة
والعشرون

ـــة ـن قاعـ الموافقة على قبول هبة  عبارة ـع
ــة بمقاطعـــة ــــة بمشـــروع الحديـق الرياضـ
ـدة بســل مقدمــة مــن طــرف شــركة العياـي

ذي" IMMOLOG"إيموـلـــــوج" "  ال
سيستخرج رسمها مـن الرسـم العقـاري الم

ـوج شوافـــق مجلس جماعـــة سل بإجماع أعضائـــــه الحاضرين على قبول هبــــة من طرف  ـشـركة "إيموـل
احتها"، S.A IMMOLOGم" "  ة مس ة البالغ ة الرياض ل، لقاع ة س دة جماع ان لفائ  بالبناء والتفويت بالمج

 من مشروع تجزئة الحديقة، والتي سيتم استخراج رسمها27 متر مربع، والمتواجدة بالشطر 1200الجمالية 
/ر، موضوع الملك المدعو "الحديقة" الكائن بمقاطعة العيايدة.5359العقاري من الرسم العقاري الم عدد 



ـة مســاحتها 5359عــدد  1200/ر والبالـغ
متر مربع.

الخامسة
والعشرون

إبرام عـقـد ـكـراء بـيـن جماعـةالموافقة على 
ـا سل والتعاونية القرائية الوفا ق للطر العلـي
ـة ـة والتـكـوين بـسـل، بخـصـوص بناـي للتربـي
ــم  ــة الخاصـــة رـق ــن المدرـس ــارة ـع 1عـب

بمشروع الحديقة بمقاطعة العيايدة.

ـة ـة القرائـي وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إبرام عقد كراء بين جماعة سل والتعاونـي
 بمـشـروع1الوفا ق للطر العليا للتربية والتكوين بـسـل، بخـصـوص بناـيـة عـبـارة ـعـن المدرـسـة الخاـصـة رـقـم 

الحديقة بمقاطعة العيايدة.
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