المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالـة سـل
جـماعة سل
المديرية العامة للمصالح
قسم شؤون المجلس والتعاون

ملخص مقررات الدورة العادية لشهر فبراير  2017لمجلس جماعة سل
الجلسة
وتاريخها

الجلسة
الولى
بتاريخ
 07فبراير
.2017

النقطة

المقرر المتخذ

عنوان النقطة

الولى

التقرير العام البخباري ما بين الدورتين.

الثانية

أطلع مجلس جماعة سل بجميع أعضائه الحاضرين على الدعاوى القضائية التي تم رفعها مــا
إطل ع المجلس على الدعاوى القضائية التي تــم
بين الدورتين ،وكذا على طلبات الذن بالترافع المتوصل بها الى غاية هذا التاريخ ،وذلك حســب
رفعها ما بين الدورتين.
التفصيل الوارد في هذا المقرر.

الثالثة

وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضــرين علــى تعــديل النظــام الــدابخلي للمجلــس،
وذلك من بخل ل تغيير الفقرة الولى من المادة  67منه ،والتي تنص على ما يلي:

الرابعة

الخامسة

الموافقة على تعديل النظام الدابخلي للمجلس.

 -عـــــــــرض إبخباري -

"تعتبر اجتماعات اللجان صــحيحة بحضــور أكــثر مـن نصــف أعضـائها ،وإذا تعـذر تــوفر هـذا
النصـاب ،وجـب تأجيـل الجتمـا ع الـى اليـوم المـوالي مـن أيـام العمـل ،وفـي ه ذه الحالـة يعتـبر
الجتما ع صحيحا كيفما كان عدد العضاء الحاضرين".
لتصبح هذه الفقرة الولى من المادة  67بعد التعديل كما يلي:
"تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر مــن نصــف أعضــائها ،وإذا تعــذر تــوفر
هذا النصاب ،وجب تأجيل الجتما ع إلى الساعة الموالية للتوقيت المحدد لنعقــاد أشــغا ل اللجنــة،
وفي هذه الحالة يعتبر الجتما ع صحيحا كيفما كان عدد العضاء الحاضرين".
الموافقــة علــى اتفاقيــة شــراكة مــن أجــل بنــاء وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة من أجل بنــاء وتجهيــز
وتجهيـــز مركـــز لرعايـــة المكفـــوفين وضـــعاف مركز لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بسل ،مــع إجــراء تصــحيح فيمــا يتعلــق بموقــع القطعــة
الرضية التي ستساهم بها جماعة سل ،من بخل ل التنصيص على قطا ع "د" بــد ل قطــا ع "س"
البصر بسل.
بمقاطعة تابريكت ،لتصبح هذه التفاقية على الشكل الوارد في نص هذا المقرر.
الموافقة على اتفاقية إطار للشراكة بين جماعــة وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضـرين عل ى اتفاقيـة إطـار للشـراكة بيـن جماعـة
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ســل وجمعيــة الفضــاء الجمعــوي ،فــي إطــار سل وجمعية الفضاء الجمعوي ،في إطار مشرو ع "الحكامة المحلية والمشاركة المواطنة" ،مع
مشــــرو ع "الحكامــــة المحليــــة والمشــــاركة إدبخا ل تعديل على المادة الرابعة من التفاقية والمتعلقة بالتزامات الطرفين ،بخاصة الفقرة الولى
المتعلقة بالتزامات الفضاء الجمعوي ،وذلك في البنــد الو ل مــن هــذه الفقــرة ،ليصــبح هــذا البنــد
المواطنة".
على الشكل التالي:
"مواكبة عمل اللجان التشاورية كهيئة داعمة على مستوى الجماعة والمقاطعات".
السادسة

الموافقة على ملحق اتفاقية شراكة وتعاون بيــن وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين علــى ملحــق اتفاقيــة شــراكة وتعــاون بيــن
جماعـــة ســـل وجمعيـــة العمـــا ل الجتماعيـــة جماعة سل وجمعية العما ل الجتماعية لموظفي جماعة سل ،يتعلق برفــع مبلــغ الــدعم المــالي
لموظفي جماعة سل ،يتعلــق برفــع مبلــغ الــدعم السنوي المخصص لفائدة هذه الجمعية ،ليصبح هــذا المبلــغ محــددا فــي  1.000.000,00درهــم
المالي السنوي المخصص لفائدة هذه الجمعية) .مليون درهم( بد ل مبلغ  800.000,00درهم )ثمان مائة ألف درهــم( ،وبالتــالي تمــت الموافقــة
على هذا الملحق على الشكل الوارد في نص هذا المقرر.

السابعة

الموافقة على تجديد اتفاقية شراكة بيــن جماعــة وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على تجديد اتفاقية شراكة بين جماعة سل
والجمعيــة الرياضــية السـلوية لكــرة القـدم ،مـع إدبخــا ل بعــض التصـحيحات اللغويــة علـى نـص
سل والجمعية الرياضية السلوية لكرة القدم.
التفاقية ،وذلك لتصبح هاته التفاقية حسب الشكل الوارد في هذا المقرر.

الثامنة

الموافقــة علـى الهيكــل التنظيمــي لدارة جماعــة وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على الهيكل التنظيمي لدارة جماعة ســل،
وذلك بعد إدبخا ل بعض التعديلت عليه ،ليصبح هذا الهيكل التنظيمي حسب التفصــيل الــوارد فــي
سل.
نص هذا المقرر.

التاسعة

الموافقة على تنظيــم الســير والجــولن وتشــوير وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على تأجيل النقطة المتعلقة بالموافقة على
الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات دابخل تنظيم السير والجولن وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات دابخل تــراب الجماعــة
إلى دورة لحقة للمجلس.
تراب الجماعة.

العاشرة

الموافقة على تفــويت القطعــة الرضــية المشــار وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على تأجيل النقطة المتعلقة بالموافقة على
إليهــا بــالرمز  V1بتجزئ ة س عيد حج ي لفائ دة تفويت القطعة الرضية المشار إليها بالرمز  V1بتجزئة سعيد حجي لفائدة "جمعي ة الص حوة"
قصد بناء مسجد بها إلى دورة لحقة للمجلس.
"جمعية الصحوة" قصد بناء مسجد بها.

الحادية
عشر

الموافقــة علــى تحييــن عقــد الكــراء المــبرم بيــن وافق مجلــس جماعــة ســل بإجمــا ع أعضــائه الحاضــرين علــى تحييــن عقــد الكــراء المــبرم بيــن
الجماعة الحضرية لمدينة سل والسيد الغزوانــي الجماعة الحضرية لمدينة ســل ســابقا والســيد الغزوانــي امبــارك ،والــذي تجــاوزت مــدته عشــر
امبـارك ،والـذي تجـاوزت مـدته عشــر سـنوات ،ســنوات ،بخصــوص العقــار الكــائن بزنقــة عيــن الرحمــة رقــم  25قريــة أولد موســى ســل،
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بخصوص العقار الكائن بزنقة عين الرحمة رقــم والمخصــص ليــواء مصــالح إداريــة ،بســومة كرائيــة قــدرها  4500,00درهــم )أربعــة آلف
وبخمسمائة درهم( شهريا.
 25قرية أولد موسى سل.
الثانية
عشر

الموافقــة علــى تحييــن عقــد الكــراء المــبرم بيــن
الجماعة الحضرية لمدينــة ســل والســيدة فتيحــة
بلمجدوب ،والذي تجاوزت مدته عشــر ســنوات،
بخصوص العقار الكائن بشار ع مولي عبــد الــ
رقم  42حي النهضة قرية أولد موسى سل.

الثالثة
عشر

الموافقــة علــى قبــو ل هبــة فــي إطــار الملكيــة
المشــــتركة ،مقدمــــة مــــن طــــرف شــــركة "
 ،"INDIGO PROMOTIONعبارة عن
الملك المســمى "حبــوس -عمــارة  3حضــانة"،
البالغــة مســاحتها  223مــتر مربــع ،ذات الرســم
العقــاري عــدد  ،89157/20والكائنــة بطريــق -1
مكناس.
-2

الرابعة
عشر

وافق مجلــس جماعــة ســل بإجمــا ع أعضــائه الحاضــرين علــى تحييــن عقــد الكــراء المــبرم بيــن
الجماعة الحضرية لمدينة سل سابقا والســيدة فتيحــة بالمجــدوب ،والــذي تجــاوزت مــدته عشــر
سنوات ،بخصوص العقار الكائن بشار ع مولي عبد ال رقم  42حي النهضة قرية أولد موســى
سل ،والمخصص ليواء مصالح إدارية ،بســومة كرائيــة قــدرها  8000,00درهــم )ثمانيــة آلف
درهم( شهريا.
وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على قبو ل هبة مقدمة من طــرف شــركة "
 ،"INDIGO PROMOTIONب التفويت بالمج ان لفائ دة جماع ة س ل فـي إطـار الملكيـة
المشتركة للملك المسمى "حبوس -عمارة  3حضانة" ،ذي الرســم العقــاري عــدد ،89157/20
الكائن بطريق مكناس ،والمتكون من:

الموافقة على الهبة الماليــة المقدمــة مــن طــرف
السيد عبد الحــق العرايشــي بقيمــة 5.000.000
درهــم )بخمســة ملييــن درهــم( ،لجــل تهيئــة
وتجهيــز مقــر الشــباك الوحيــد لربخــص التعميــر
بسل ،وتنفيذ مشاريع أبخرى ســتحدد مــن طــرف
الجماعة.

القســمة المفـــرزة رقـــــم  ،5مســاحتها  223مــتر مربــع المشــتملة علــى حضــانة بالطــابق
الرضي وفناء.
 43.78/231مــن أرض العمــارة ،و  136.39/10000مــن الجــزاء المشــتركة مــن الملــك
موضو ع الرسم العقــاري الصـلي عـدد  ،20/88809المتكـون مـن العمــارة رقـم  3الكائنـة
بمقاطعة تابريكت سيدي بلعباس.

وافق مجلس جماعة سل بإجمــا ع أعضــائه الحاضــرين علــى الهبــة الماليــة المقدمــة مــن طــرف
السيد عبد الحق العرايشي بقيمة  5.000.000,00درهــم )بخمســة ملييــن درهــم( ،لجــل تهيئــة
وتجهيز مقر الشباك الوحيد لربخــص التعميــر بســل ،وتنفيــذ مشــاريع أبخــرى ســتحدد مـن طــرف
الجماعة.

3

الجلسة
وتاريخها

الجلسة
الثانية
بتاريخ
21
فبراير
.2017

المقرر المتخذ

النقطة

عنوان النقطة

الولى

عرض حو ل تنفيذ الميزانية برسم السنة الماليــة
.2016

الثانية

وافق مجلس جماعة ســل بإجمــا ع أعضــائه الحاضــرين علــى برمجــة الفــائض الحقيقــي
الموافقــة علــى برمجــة الفــائض الحقيقــي برســم
برسم السنة المالية  ،2016والمحدد في ،32.446.092,96 :وذلك على الشكل التالي:
سنة .2016

-

عــــــرض إبخباري -

عنوان البند المالي
دفعات لفائدة شركة الرباط الجهة للتهيئة لبناء المركز الثقافي
لحصاين
اقتناء أرض سيكوبار )الشطر (2
المساهمة في بناء مركب الميرة للة مريم للتأهيل
الجتماعي بسل
المساهمة في استكما ل أشغا ل بناء و تجهيز مركز التكوين
المسرحي بسل )الدفعة الولى(
اقتناء أرض للمحجز
شراء شاحنات صهريجية
شراء عتاد التزيين
أشغا ل التشوير العمودي
حفر و تجهيز البار
أشغا ل تهيئة النارة العمومية
أشغا ل تهيئة المناطق الخضراء والساحات العمومية
أشغا ل انجاز كابحات السرعة
تهيئة و تجهيز محل التبريد سوق الجملة
أشغا ل تهيئة و تجهيز السواق والملعب بالنارة عن طريق
اللوحات الشمسية
شراء السيارات والدراجات النارية
أشغا ل تهيئة المحجز
اقتناء أجهزة الكشف الطبي للقسم الجماعي لحفظ الصحة
4

المبلغ المقترح
000,00 221 1
000,00 500 5
000,00 000 3
000,00 200
000,00 000 2
000,00 1 000
000,00 400
000,00 400
000,00 900
000,00 800 2
000,00 000 6
000,00 460 1
000,00 600 1
092,96 355 1
000,00 350 2
000,00 800
000,00 160

000,00 300 1
اقتناء سيارات نقل الموات
32 446 092,96
المجمو ع
وافق مجلس جماعة ســل بإجمــا ع أعضــائه الحاضــرين علــى إدبخــا ل تعــديلين علــى القــرار
الجبــائي رقــم  236بتاريــخ  6يونيــو  2016المتعلــق بتحديــد نســب وأســعار الرســوم والحقــوق
والمساهمات والتاوى المستحقة لفائدة ميزانية جماعة سل ،وذلك على الشكل التالي:

الثالثة

الموافقة على تعديل القرار الجبائي.

الرابعة

وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضــرين علـى إعلن طلـب إبــداء الهتمــام لتثميـن
الموافقة على إعلن طلب إبداء الهتمام لتثميــن
العقار الجماعي الكائن بباب سبتة وسط المنطقة الواقعة بين الطريق الوطنية رقم  1وشارعي عبد
العقار الجماعي الكائن بباب سبتة.
الرحمان القادري وصلح الدين اليوبي بمقاطعة لمريسة ،وهو العقار الــذي تبلــغ مســاحته 9320
متر مربـع ،والـذي يوجــد فـي ملكيـة الجماعـة ،موضــو ع الرسـم رقــم R/48953:والرس م رق م:
 ،R/48954وذلك في إطار عملية شراكة م ع القط ا ع الخ اص المت وفر عل ى الش روط المطلوب ة،
بهدف تثمين ممتلكات الجماعة وتنميـة مواردهـا ،وكـذا تعزي ز الخـدمات المقدمـة لفائـدة السـاكنة،
وتعبئة إمكانيات إضافية لفائدة المشاريع التنموية الجديدة بمدينة سل.

أول :إضافة فصل جديد إلى القرار الجبائي ،كما يلي:
صوائر أبحاث المنافع والمضار
)البند  10.20.30.33 :من الميزانية(
الفصل  2مكرر :يؤدى عن كل بحث يخص المنافع والمضار مبلغ ثابت يحدد في  160,00درهما
عن كل عملية.
ثانيا :تعديل السطر البخير من الفصل  42من القرار الجبائي ،ليصبح كما يلي:
 -بائعو طيور الزينة بالسوق المركزي 600 :درهم للشهر.

الخامسة الموافقة على بروتوكو ل اتفاق بين جماعــة ســل وافق مجلس جماعة ســل بإجمــا ع أعضــائه الحاضــرين علــى بروتوكــو ل اتفــاق بيــن جماعــة ســل
وصـــندوق الضـــمان المركـــزي ،يحـــدد كيفيـــة وصندوق الضمان المركــزي ،يحــدد كيفيــة وشــروط اقتنــاء العقــار موضــو ع الرســم العقــاري عــدد
وشروط اقتناء العقار موضــو ع الرســم العقــاري  ،6460/20البالغة مساحته  41320متر مربع ،الكائن بطريق القنيطرة ،وقد جاء هذا البروتوكو ل
على الشكل الوارد في نص هذا المقرر.
عدد  ،6460/20الكائن بطريق القنيطرة.
السادسة الموافقـــة علـــى التفاقيـــة المتعلقـــة بمواكبـــة وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على تأجيــل النقطــة المتعلقــة بالموافقــة علــى
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"جمعية سل مبادرة" في إنجاز وتتبــع مشــاريع التفاقية المتعلقة بمواكبة "جمعية سل مبادرة" في إنجاز وتتبع مشاريع المقاولين الشباب.
المقاولين الشباب.
السابعة

الموافقة على القرار التنظيمي المتعلق بالربخص وافق مجلس جماعة ســل بإجمــا ع أعضــائه الحاضــرين علــى القــرار التنظيمــي المتعلــق بــالربخص
القتصادية ،وذلك بعد إدبخا ل مجموعة من التعديلت عليه ليصبح هذا القرار على الشكل الوارد في
القتصادية.
نص هذا المقرر.

الثامنة

الموافقــة علــى تســمية بعــض الطــرق العموميــة وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على تسمية بعض الطــرق العموميــة بــتراب
الجماعة ،وذلك على الشكل الوارد في نص هذا المقرر.
بتراب الجماعة.

التاسعة

الموافقــة علــى تخطيــط حــدود الطــرق العامــة
لتوســيع طريــق التهيئــة  RN6م ن م دار مط ار
الربـــاط ســـل إلـــى غايـــة دار الســـكة ،وتعييـــن
العقــارات المــراد نــز ع ملكيتهــا لهــذه الغايــة،
وبالحتل ل المؤقت ،وذلك وفقا لتقــديرات اللجنــة
الدارية للتقييم.

وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على تخطيط حــدود الطــرق العامــة لتوســيع
طريق التهيئة  RN6من مدار مطار الرباط سل إلى غاية دار السكة ،وتعيين العقارات المراد ن ز ع
ملكيتها لهذه الغاية ،وبالحتل ل المؤقت ،وذلك وفقا لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم ،وذلــك حســب
الجدو ل الوارد في نص هذا المقرر والذي يبين العقارات المعنية بنز ع الملكية.

العاشرة الموافقــة علــى الــتراجع علــى المقــرر الجمــاعي
المتخذ بشأن الموافقة على تعديل تخطيــط حــدود
الطــرق العامــة بتقليــص مســاحة محيــط المــدار
الواقــع بملتقــى شــار ع أوطــا احصــين وشــار ع
الزربية.

وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على التراجع على المقــرر الجمــاعي المتخــذ
بخل ل الدورة العادية لشهر يوليوز  2012للمجلــس الجمــاعي بشــأن الموافقــة علــى تعــديل تخطيــط
حدود الطرق العامة و القاضي بتقليص مساحة محيط المـدار الواقـع بملتقــى شـار ع أوطـا احصـين
وشار ع الزربية من مائة متر )100م( الى ستين متر )60م( والبقاء على قطر هذا المدار في مائة
متر )100م( وذلك نظرا للحاجة الملحة الى شق وانجاز الشطر الثــالث مــن شــار ع الزربيــة الممتــد
من المدار المذكور الى غاية الطريق السيار ،مع ما سيعرفه هذا المدار من ارتفا ع في حركة السير
والجولن.

الموافقة علــى اســتخراج جــزء مــن الملــك العــام
مســاحته  31ســنتيار مــن الرســم العقــاري عــدد
/33093راء إلى الملك الخاص الجمــاعي ،قصــد
تفــويته للســيد محمــد الحضــري ،وذلــك وفقــا

وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على استخراج جزء من الملك العام الى الملك
الخاص الجماعي مساحته  31متر مربع ،من الرسم العقاري عــدد /33093راء ،والكــائن بتجزئــة
سعيد حجي مقاطعة لمريسة ،قصــد تفــويته للســيد محمــد الحضــري ،وذلــك وفقــا لتقــديرات اللجنــة
الدارية للتقييم.

الحادية
عشر
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لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم.
الثانية
عشر

الموافقة علــى اســتخراج جــزء مــن الملــك العــام
مســاحته  35مــتر مربــع الكــائن بمحــاذاة الرســم
العقاري عــدد  3541/20بشــار ع النصــر ســيدي
موسى إلى الملك الخاص الجماعي ،قصد تفويته
لشركة القمة للتربية والتعليم الخصوصي ،وذلك
وفقا لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم.

وافق مجلس جماعة سل بإجما ع أعضائه الحاضرين على استخراج جزء من الملك العام الى الملك
الخاص الجماعي مساحته  35متر مربع ،الكائن بمحـاذاة الرسـم العقـاري ع دد  3541/20بشـار ع
النصر سيدي موسى مقاطعة لمريسة ،قصــد تفــويته لشــركة القمــة للتربيــة والتعليــم الخصوصــي،
وذلك وفقا لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم.
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