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النقطة

.2017

عنوان النقطة

األوىل

 -التقرير العام اإلخباري ما بني الدورتني.

الثانية

 -ملخص عن أهم األنشطة اليت عرفتها املقاطعات ،خالل الفرتة

بتاريخ
 05ماي

ملخص مقررات الدورة العادية لشهر ماي  2017جمللس مجاعة سال
المقرر المتخذ
 عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض إخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري - -عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض إخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري -

املمتدة من شهر أكتوبر  2016إىل غاية شهر مارس .2017
الثالثة

 -إطالع اجمللس على الدعاوى القضائية اليت مت رفعها ما بني

 -عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض إخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري -

الدورتني.
الرابعة

 -انتخاب انئب رئيس جلنة التعمري وإعداد الرتاب والبيئة.

اخلامسة

-املوافقة على إحداث مكتب للحالة املدنية ابمللحقة اإلدارية أوالد وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على إحداث مكتب للحالة املدنية

انتخب جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين السيد مصطفى بنروان لشغل

منصب انئب رئيس جلنة التعمري وإعداد الرتاب والبيئة ،عوضا عن السيد حسن
اإلدريسي الذي تقدم ابستقالته من هذا املنصب.

السادسة

هالل مبقاطعة احصني.

ابمللحقة اإلدارية أوالد هالل مبقاطعة احصني.

 -املوافقة على ملحق اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلمعية

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على ملحق اتفاقية شراكة بني مجاعة

السابعة

الرايضية السالوية فرع كرة السلة ،يتعلق مبراجعة مبلغ الدعم املايل

سال واجلمعية الرايضية السالوية فرع كرة السلة ،يتعلق مبراجعة مبلغ الدعم املايل

السنوي املخصص هلذه اجلمعية.

السنوي املخصص هلذه اجلمعية.

 -املوافقة على تنظيم السري واجلوالن وتشوير الطرق العمومية

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على تنظيم السري واجلوالن وتشوير

وحمطات وقوف العرابت داخل تراب اجلماعة.

الطرق العمومية وحمطات وقوف العرابت داخل تراب اجلماعة ،مع أتجيل البت يف
املقرتح املتعلق إبحداث حمطة منوذجية لسيارات األجرة الكبرية ابلساحة املتواجدة
جبانب السور األثري للمدينة العتيقة على مستوى شارع سعيد العلوي يف اجلهة
املقابلة ملفوضية الشرطة سابقا مبقاطعة ملريسة ،وذلك إىل حني إعداد دراسة شاملة
ومعمقة هبذا اخلصوص ،وهكذا جاء تنظيم السري واجلوالن وتشوير الطرق العمومية
وحمطات وقوف العرابت داخل تراب اجلماعة وفق التفصيل الوارد يف نص مقرر هذه
النقطة.

الثامنة

املوافقة على قبول هبة عبارة عن مدرسة مقدمة من طرف شركة وافق جملس مجاعة سال إبمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن مدرسة
"إميولوج" ،موضوع امللك املسمى" "Ecole 1رمسها العقاري عدد مقدمة من طرف شركة "اميولوج" ،IMMOLOG S.A.وذلك ابلتفويت ابجملان
 58/53110والبالغة مساحتها  3507م ،2واملتواجدة مبشروع لفائدة مجاعة سال للملك املسمى "" "Ecole1املدرسة  "1املكونة من طابق ارضي
احلديقة مبقاطعة العيايدة بسال.

وطابقني علويني ،ذات الرسم العقاري عدد  ،58/53110والبالغة مساحتها
 3507مرت مربع ،والكائنة ابلشطر  18من مشروع "احلديقة" مبقاطعة العيايدة بسال.

التاسعة

املوافقة على قبول هبة عبارة عن مدرسة مقدمة من طرف شركة وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن مدرسة

"إميولوج" ،موضوع امللك املسمى" "Ecole 2رمسها العقاري عدد مقدمة من طرف شركة "اميولوج" ،IMMOLOG S.A.وذلك ابلتفويت ابجملان
 58/53109والبالغة مساحتها 1918م ،2واملتواجدة مبشروع لفائدة مجاعة سال للملك املسمى "" "Ecole2املدرسة  "2املكونة من طابق ارضي
احلديقة مبقاطعة العيايدة بسال.

وطابقني علويني ،ذات الرسم العقاري عدد  ،58/53109والبالغة مساحتها
 1918مرت مربع ،والكائنة ابلشطر  18من مشروع "احلديقة" مبقاطعة العيايدة بسال.

العاشرة

 املوافقة على قبول هبة عبارة عن مركز صحي مقدم من طرف وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن مركزشركة "إميولوج" ،موضوع امللك املسمى "مركز صحي" رمسه العقاري صحي ،مقدمة من طرف شركة "اميولوج" ،وذلك ابلتفويت ابجملان لفائدة مجاعة سال
عدد  58/40920والبالغة مساحته  261م ،2واملتواجد مبشروع للملك املسمى "مركز صحي" رمسه العقاري عدد  ،58/40920والبالغة مساحته
احلديقة مبقاطعة العيايدة بسال.

احلادية
عشر

 261مرت مربع ،والكائن ابلشطر  22من مشروع "احلديقة" مبقاطعة العيايدة بسال.

املوافقة على قبول هبة عبارة عن مقاطعة مقدمة من طرف شركة وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن مقاطعة
"إميولوج" ،موضوع امللك املسمى "مقاطعة " رمسها العقاري عدد مقدمة من طرف شركة "اميولوج" ،IMMOLOG S.A.وذلك ابلتفويت ابجملان
 58/40919والبالغة مساحتها  260م ،2واملتواجدة مبشروع لفائدة مجاعة سال للملك املسمى "مقاطعة" ذات الرسم العقاري عدد
احلديقة مبقاطعة العيايدة بسال.

 ،58/40919والبالغة مساحتها االمجالية  260مرت مربع ،والكائنة ابلشطر 22
من مشروع "احلديقة" مبقاطعة العيايدة بسال.

الثانية عشر املوافقة على قبول هبة عبارة عن إعدادية مقدمة من طرف شركة وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن اعدادية
"إميولوج"،موضوع امللك املسمى " " Collègeرمسها العقاري عدد مقدمة من طرف شركة "اميولوج" ،IMMOLOG S.A.وذلك ابلتفويت ابجملان

 58/53111والبالغة مساحتها 5076م ،2واملتواجدة مبشروع لفائدة مجاعة سال للملك املسمى "" "Collègeإعدادية" ،ذات الرسم العقاري
احلديقة مبقاطعة العيايدة بسال.

عدد  ،58/53111والبالغة مساحتها االمجالية  5076مرت مربع ،والكائنة ابلشطر
 12من مشروع احلديقة مبقاطعة العيايدة بسال.

الثالثة عشر املوافقة على قبول هبة عبارة عن مسجد مقدمة من طرف شركة وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن مسجد
"إميولوج" ،موضوع امللك املسمى "مسجد " رمسه العقاري عدد مقدمة من طرف شركة "اميولوج" ،IMMOLOG S.A.وذلك ابلتفويت ابجملان
 58/40921والبالغة مساحتها  1602م ،2واملتواجد مبشروع لفائدة مجاعة سال للملك املسمى "مسجد" رمسه العقاري عدد ،58/40921
احلديقة مبقاطعة العيايدة بسال.

والبالغة مساحته االمجالية  1602مرت مربع ،والكائن ابلشطر  22من مشروع
"احلديقة" مبقاطعة العيايدة سال.

الرابعة
عشر

 املوافقة على قبول هبة عبارة عن قاعة للرايضة مقدمة من طرف وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن قاعةشركة "إميولوج" ،موضوع امللك املسمى " "SALLE DE SPORTللرايضة مقدمة من طرف شركة "اميولوج" ،IMMOLOG S.Aوذلك ابلتفويت
رمسها العقاري عدد  58/38554والبالغة مساحتها  1197م ،2ابجملان لفائدة مجاعة سال للملك املسمى " ،"SALLE DE SPORTذات الرسم
واملتواجدة مبشروع احلديقة مبقاطعة العيايدة بسال.

العقاري عدد  ،58/38554والبالغة مساحتها االمجالية  1197مرت مربع ،والكائنة
ابلشطر  12من مشروع "احلديقة" مبقاطعة العيايدة بسال.

اخلامسة
عشر

 املوافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية جلزء من املقربة  C3وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن قطعةمقدمة من طرف السيدة شكيبة عالم موضوع امللك املسمى "اندية أرضية جلزء من املقربة  C3مقدمة من طرف السيدة شكيبة عالم،وذلك ابلتفويت

* 69 -182جتهيز املقربة* " رمسها العقاري عدد  58/31292ابجملان لفائدة مجاعة سال هلذه القطعةاالرضية موضوع امللك املسمى "اندية -182
والبالغة مساحتها  22م ،2واملتواجدة مبقاطعة العيايدة بسال.

*69جتهيز املقربة* "،ذات الرسم العقاري عدد  ،58/31292والبالغة مساحتها
 22مرت مربع،والكائنة بطريق سيدي ابراهيم بولعجول مبقاطعة العيايدة بسال.

السادسة
عشر

 املوافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية ملنطقة محاية املقربة وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن قطعة C3مقدمة من طرف السيدة شكيبة عالم موضوع امللك املسمى أرضية ملنطقة محايةاملقربة C3مقدمة من طرف السيدة شكيبة عالم ،وذلك ابلتفويت
"اندية * 70-182منطقة محاية املقربة* " رمسها العقاري عدد ابجملان لفائدة مجاعة سال هلذه القطعةاالرضية موضوع امللك املسمى "اندية -182
 58/31293والبالغة مساحتها  360م ،2واملتواجدة مبقاطعة *70منطقة محاية املقربة* " ،ذااتلرسم العقاري عدد  ،58/31293والبالغة
العيايدة بسال.

مساحتها االمجالية  360مرت مربع ،والكائنة بطريق سيدي ابراهيم بولعجول مبقاطعة
العيايدة بسال.

السابعة

عشر

 املوافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية خمصصة ملرفق وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن قطعةعمومي مقدمة من طرف السيدة شكيبة عالم موضوع امللك أرضية خمصصة ملرفق عمومي مقدمة من طرف السيدة شكيبة عالم ،وذلك ابلتفويت
املسمى "اندية * 58-182التجهيز العمومي اجلماعي*" رمسها ابجملان لفائدة مجاعة سال هلذه القطعة األرضية ،موضوع امللك املسمى "اندية -182
العقاري عدد  58/31281والبالغة مساحتها  637م*58 ،2التجهيز العمومي اجلماعي* ،ذات الرسم العقاري عدد  ،58/31281والبالغة
واملتواجدة مبقاطعة العيايدة بسال.

مساحتها اإلمجالية  637مرت مربع ،والكائنة بطريق سيدي ابراهيم بولعجول مبقاطعة
العيايدة بسال.

الثامنة
عشر

املوافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية خمصصة ملسجد وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن قطعة
مبحالته التجارية وارتفاقاته والبالغة مساحتها  1100م 2تقريبا ،أرضية خمصصة ملسجد مبحالته التجارية ومرتفقاته ،وذلك ابلتفويت ابجملان لفائدة
موضوع الرسم العقاري الذي سيتم استخراجه من الرسم األصلي مجاعة سال هلذه القطعة االرضية ،موضوع امللك املسمى "اندية  ،"183موضوع
عدد  7596/58املقدمة من طرف السيدة شكيبة عالم واملتواجدة الرسم العقاري الذي سيتم استخراجه من الرسم األصلي عدد  58/7596يف ملكية
مبقاطعة العيايدة بسال.

السيدة شكيبة عالم ،والبالغةمساحتها االمجالية  1100مرت مربع تقريبا ،والكائنة
بطريق سيدي ابراهيم بولعجول مبقاطعة العيايدة بسال.

التاسعة
عشر

 املوافقة على قبول هبة عبارة عن مسجد فوق القطعة األرضية وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن مسجد،املقدمة من طرف "شركة جنم العقارية ش م م  SOCIETEمقدمة من طرف "شركة جنم العقارية ش م م *SOCIETE *NAJM
 ،"*NAJM* IMMOBILIERE S.A.R.Lموضوع امللك  ،"IMMOBILIERE S.A.R.Lوذلك ابلتفويت ابجملان لفائدة مجاعة سال
املسمى" صفا  ،"MOSQUEE-VIرمسها العقاري عدد للمسجد املشيد فوق القطعة االرضية موضوع امللك املسمى" صفا MOSQUEE-
 ،58/34889والبالغة مساحتها  2417مرت مربع ،واملتواجدة  ،"VIرمسها العقاري عدد  ،58/34889والبالغة مساحتها 2417مرت مربع،
مبقاطعة العيايدة بسال.

العشرون

والكائنة مبشروع الصفاء  6مبقاطعة العيايدة بسال.

 املوافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية خمصصة لدار وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن قطعةالشباب مكونة من طابق سفلي وطابق أول مقدمة من طرف"شركة ارضية خمصصة لدار الشباب مقدمة من طرف "شركة اصالة هوم ASSALA
أصالة هوم  ،"ASSALA HOMEموضوع امللك املسمى "بساتني  ،"HOMEوذلك ابلتفويت ابجملان لفائدة مجاعة سال هلذه القطعة االرضية ،املكونة

سال  "50-2رمسها العقاري عدد  58/49658البالغة مساحتها من طابق ارضي وطابق اول ،موضوع امللك املسمى "بساتني سال  ،"50-2رمسها
 384م 2واملتواجدة مبقاطعة العيايدة.

العقاري عدد  ،58/49658والبالغة مساحتها  384مرت مربع ،واملتواجدة مبقاطعة
العيايدة بسال.

الواحدة

والعشرون

املوافقة على قبول هبة عبارة عن القطعة األرضية رقم  34املخصصة وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن قطعة
ملرفق مجاعي والبالغة مساحتها  830م 2تقريبا ،موضوع الرسم ارضية رقم  34املخصصة ملرفق مجاعي ،مقدمة من طرف "شركة مسارت ب ب
العقاري الذي سيتم استخراجه من الرسم األصلي عدد ،"SMART BBوذلك ابلتفويت ابجملان لفائدة مجاعة سال هلذه القطعة االرضية،
 71811/Rواملقدمة من طرف "شركة مسارت ب ب  SMARTموضوع امللك املدعو "ارض امشاعو  ،"3وموضوع الرسم العقاري الذي سيتم
 "BBواملتواجدة مبقاطعة ابب املريسة.

استخراجه من الرسم االصلي عدد ،71811/Rوالبالغة مساحتها  830مرت مربع
تقريبا ،واملتواجدة مبقاطعة ابب املريسة.

الثانية
والعشرون

املوافقة على قبول هبة عبارة عن القطعة األرضية رقم  33املخصصة وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن قطعة
لفضاء أللعاب األطفال والبالغة مساحتها  1523م 2تقريبا ،ارضية رقم  33املخصصة لفضاء اللعاب االطفال ،واملقدمة من طرف "شركة مسارت
موضوع الرسم العقاري الذي سيتم استخراجه من الرسم األصلي ب ب  ،"SMART BBوذلك ابلتفويت ابجملان فائدة مجاعة سال هلذه القطعة
عدد  71811/Rواملقدمة من طرف "شركة مسارت ب ب االرضية ،موضوع امللك املدعو "ارض مشاعو  ،"3وموضوع الرسم العقاري الذي
 "SMART BBواملتواجدة مبقاطعة ابب املريسة

سيتم استخراجه من الرسم االصلي عدد  ،71811/Rوالبالغة مساحتها 1523
مرت مربع تقريبا ،واملتواجدة مبقاطعة ابب املريسة.

الثالثة
والعشرون

 املوافقة على قبول هبة عبارة عن القطعة األرضية رقم  32وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن القطعةاملخصصة مللعب رايضي والبالغة مساحتها  458م 2تقريبا ،موضوع االرضية رقم  32املخصصة مللعب رايضي ،واملقدمة من طرف "شركة مسارت ب ب

الرسم العقاري الذي سيتم استخراجه من الرسم األصلي عدد  ،"SMART BBوذلك ابلتفويت ابجملان لفائدة مجاعة سال هلذه القطعة االرضية،
 71811/Rواملقدمة من طرف "شركة مسارت ب ب  SMARTموضوع امللك املدعو "ارض مشاعو  ،"3وموضوع الرسم العقاري الذي سيتم
 "BBو املتواجدة مبقاطعة ابب املريسة.

استخراجه من الرسم االصلي عدد  ،71811/Rوالبالغة مساجتها  458مرت مربع
تقريبا ،واملتواجدة مبقاطعة ابب املريسة.

الرابعة
والعشرون

 املوافقة على قبول هبة عبارة عن القطعة األرضية املشار إليها وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن القطعةابلرمز  A14املخصصة ملرفق عمومي والبالغة مساحتها  547م 2االرضية املشار اليها ابلرمز  A14املخصصة ملرفق عمومي ،واملقدمة من طرف
تقريبا ،موضوع الرسم العقاري الذي سيتم استخراجه من الرسم السيد القادري ومن معه ،وذلك ابلتفويت ابجملان لفائدة مجاعة سال هلذه القط ـ ــعة
األصلي عدد ) 33055/R (P2واملقدمة من طرف
القادري ومن معه واملتواجدة مبقاطعة اتبريكت.

السيد االرضـ ـ ــية ،موض ـ ــوع الرسـ ــم الع ــقاري الذي سيتم استخراج ــه من الرس ــم االصــلي
عدد ( ،33055/R )P2والبالغة مساحتها  547مرت مربع تقريبا ،واملتواجدة
مبقاطعة اتبريكت.

اخلامسة

والعشرون

 املوافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية املشار إليها ب وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن قطعة"" LOT 4واليت تضم قطعة أرضية خمصصة ملرفق مجاعي تبلغ ارضية املشار اليها ب " "LOT4واملقدمة من طرف السيد القادري ومن معه ،وذلك
مساحته  200م 2تقريبا ،و 419م 2كأسقف ابإلضافة إىل ساحة ابلتفويت ابجملان لفائدة مجاعة سال هلذه القطعة االرض ـ ــية املخـ ــصصة مل ـ ــرفـ ـ ــق
تبلغ مساحتها  921م 2تقريبا ،الذي سيتم استخراج رمسها العقاري ج ـ ــماعي ،واليت سيت م استـ ـ ــخراج رس ـ ـ ــمها العـ ــقاري من الرس ـ ــم االص ـ ــلي عـ ـ ــدد
من الرسم األصلي عدد ) 33055/R (P2واملقدمة من طرف ( ،33055/R )P2والبالغة مساحتها  200مرت مربع تقريبا ،و 419مرت مربع
السيد القادري ومن معه واملتواجدة مبقاطعة اتبريكت.

كأسقف ابالضافة اىل ساحة تبلغ مساحتها  921مرت مربع تقريبا ،واملتواجدة مبقاطعة
اتبريكت.

السادسة
والعشرون

 املوافقة على قبول هبة عبارة عن مدرسة ،مقدمة من طرف وافق جملس مجاعة سال ابمجاع اعضائه احلاضرين على قبول هبة عبارة عن مدرسة"شركة جنم العقارية ش م م * SOCIETE *NAJMمقدمة من طرف "شركة جنم العقارية ش م م *SOCIETE *NAJM
 ،"IMMOBILIERE S.A.R.Lاملشيدة على امللك املسمى" ،"IMMOBILIERE S.A.R.Lوذلك ابلتفويت ابجملان لفائدة مجاعة سال،
صفا  ،"ECOLE-VIرمسها العقاري عدد  ،58/34888والبالغة للمدرسة املشيدة فوق القطعة االرضية موضوع امللك املسمى "صفا ،"ECOLE-VI
مساحتها  911مرت مربع ،واملتواجدة مبقاطعة العيايدة بسال.

رمسها العقاري عدد  ،58/34888والبالغة مساحتها  911مرت مربع ،والكائنة
مبشروع الصفاء  6مبقاطعة العيايدة بسال.

الجلسة

اجللسة الثانية

النقطة

األوىل

عنوان النقطة

المقرر المتخذ

املوافقة على اتفاقية شراكة تتعلق إبحداث جممع لتسويق املنتجات

اخنراطا يف التوجه العام للدولة الرامي إىل تطوير وتنظيم قطاع بيع اخلضر

الفالحية والغذائية والبحرية جبهة الرابط – سال -القنيطرة.

بتاريخ  17ماي
.2017

والفواكه ابجلملة ،ومراعاة للتقسيم اجلهوي اجلديد للمملكة ولالختصاصات
املوكلة ملختلف اجلماعات الرتابية مبقتضى القوانني التنظيمية اجلديدة ،وابلنظر
إىل الصعوابت واإلكراهات اليت يطرحها املشروع يف صيغته احلالية ،قرر جملس
مجاعة سال أتجيل النقطة املتعلقة ابملوافقة على اتفاقية شراكة تتعلق إبحداث
جممع لتسويق املنتجات الفالحية والغذائية والبحرية جبهة الرابط-سال-
القنيطرة ،مع املطالبة ابستكمال الدراسات املرتبطة ابملشروع يف إطار نظرة أكثر
مشولية للج هة وفق التقسيم الرتايب اجلديد ،تتضمن جمموعة من املطالب كما هي
مفصلة يف نص املقرر.

الثانية

املوافقة على اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إعادة أتهيل املنطقة وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة وتعاون من
الصناعية حي الرمحة مبدينة سال.

الثالثة

أجل إعادة أتهيل املنطقة الصناعية حي الرمحة مبدينة سال.

 املوافقة على اتفاقية شراكة وتعاون بني مجاعة سال ومجعية مرااي وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة وتعاون بنيلألعمال االجتماعية واخلريية والثقافية ،من أجل املسامهة يف مجاعة سال ومجعية مرااي لألعمال االجتماعية واخلريية والثقافية ،من أجل
استكمال أشغال بناء وجتهيز مركز التكوين املسرحي مبدينة سال.

الرابعة

املسامهة يف استكمال أشغال بناء وجتهيز مركز التكوين املسرحي مبدينة سال.

 املوافقة على اتفاقية شراكة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة يف إطارالبشرية تتعلق ابملسامهة يف مشروع "بناء املركز اجلهوي لطب املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق ابملسامهة يف مشروع "بناء املركز اجلهوي
اإلدمان جلهة الرابط سال القنيطرة".

لطب اإلدمان جلهة الرابط سال القنيطرة" ،مع تسجيل مالحظة تتعلق إبشراك
مجاعة السهول كطرف يف االتفاقية ،اعتبارا لكون املشروع سيتم اجنازه فوق

تراب هاته اجلماعة.
اخلامسة

 املوافقة على اتفاقية شراكة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة يف إطارالبشرية تتعلق ابملسامهة يف مشروع "بناء مركز للرتويض الطيب املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،تتعلق ابملسامهة يف مشروع "بناء مركز للرتويض
سال".

لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة مبدينة سال".

الطيب لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة مبدينة

السادسة

 -املوافقة على إجراء حتويالت يف اعتمادات التجهيز.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على إجراء حتويالت يف

السابعة

 -املوافقة على إجراء حتويالت يف اعتمادات التسيري.

الثامنة

 -املوافقة على دفرت الشروط والتحمالت اخلاص بنصب اللوحات وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على دفرت الشروط والتحمالت

اعتمادات التجهيز ،وذلك بعد إدخال جمموعة من التصحيحات الطفيفة على
مبالغ وعناوين بعض البنود ،لتصبح هذه التحويالت البالغ جمموعها:
 12.326.955,47درهم ،وفق التفصيل الوارد يف نص مقرر هذه النقطة.
وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على أتجيل النقطة املتعلقة
إبجراء حتويالت يف اعتمادات التسيري نظرا لعدم جاهزيتها.
اإلشهارية.
التاسعة

 املوافقة على إحداث جلنة املتابعة لتهيئة غابة املعمورة برتاب وافق جملس مجاعة سال مبدئيا إبمجاع أعضائه احلاضرين على إحداث جلنةمجاعة سال.

العاشرة

اخلاص بنصب اللوحات االشهارية.
املتابعة لتهيئة غابة املعمورة برتاب مجاعة سال.

 -املوافقة على طلب االحتالل املؤقت للملك الغابوي تقدمت به وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على طلب االحتالل املؤقت

اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم ،وذلك يف إطار مشروع أتهيل للملك الغابوي تقدمت به اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم ،وذلك يف إطار

احلادية

املركز الوطين لكرة القدم ابملعمورة.

مشروع أتهيل املركز الوطين لكرة القدم ابملعمورة.

-املوافقة على قرار إغالق مقربة ابب معلقة بسال.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على قرار إغالق مقربة ابب

عشر

معلقة بسال.

الثانية عشر  -املوافقة على الرتاجع على مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على الرتاجع عن املرسوم رقم

تقضي إبحداث منطقة صناعية ببلدية سال – ابب املريسة ( عمالة

 2.96.911بتاريخ  08شعبان  1417املوافق ل ( 19دجنرب  )1996الذي

سال) وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة هلذه الغاية.

يعلن أن املنفعة العامة تقضي إبحداث منطقة صناعية ببلدية سال –ابب املريسة
(عمالة سال) ،وبنزع ملكية العقارات الالزمة هلذه الغاية.

الثالثة عشر  -املوافقة على إبرام عقد كراء بني مجاعة سال وورثة املرحوم حممد وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين علىإبرام عقد كراء جديد بني
بلمليح واملربم سابقا بني مجاعة لعيايدة والسيد حممد بلمليح ،مجاعة سال وورثة املرحوم حممد بن املليح واملربم سابقا بني مجاعة لعيايدة والسيد
خبصوص العقار املتواجد حبي واد الذهب شارع ابن اهليثم كمقر حممد بن املليح ،خبصوص العقار املتواجد حبي واد الذهب شارع ابن اهليثم كمقر
ملقاطعة لعيايدة.
الرابعة
عشر

ملقاطعة لعيايدة.

 املوافقة على تقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم خبصوص معاوضة وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على أتجيل البث يف النقطةالقطعة األرضية ذات الرسم العقاري عدد  ،216/Rواليت توجد يف املتعلقة ابملوافقة على تقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم خبصوص معاوضة القطعة
ملكية شركة رايض سال ،واملشار إليها حسب تصميم التهيئة األرضية ذات الرسم العقاري عدد  ،216/Rواليت توجد يف ملكية شركة رايض
ابلرمز ،V17والبالغة مساحتها  4776مرت مربع ،واملتواجدة بشارع سال ،واملشار إليها حسب تصميم التهيئة ابلرمز ،V17والبالغة مساحتها

املسرية اخلضراء مبقاطعة بطانة ،بقطعة أرضية أخرى ذات الرسم  4776مرت مربع ،واملتواجدة بشارع املسرية اخلضراء مبقاطعة بطانة ،بقطعة
العقاري عدد  ،77890/20والبالغة مساحتها  1600مرت مربع ،أرضية أخرى ذات الرسم العقاري عدد  ،77890/20والبالغة مساحتها
والكائنة بطريق مهدية مبقاطعة املريسة.
اخلامسة

عشر

 1600مرت مربع ،والكائنة بطريق مهدية مبقاطعة املريسة.

 املوافقة على نزع ملكية قطعة أرضية مملوكة على الشياع ،وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على نزع ملكية قطعة أرضيةمساحتها  20مرت مربع بودادية النصر بقرية أوالد موسى ،إلحداث مملوكة على الشياع ،مساحتها  20مرت مربع بودادية النصر بقرية أوالد موسى،
حمطة للضخ مع اإلعالن أن يف ذلك منفعة عامة وختصيص املبلغ إلحداث حمطة للضخ مع اإلعالن أن يف ذلك منفعة عامة وختصيص املبلغ احملدد
احملدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم كمصاريف لتعويض املالكني من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم كمصاريف لتعويض املالكني وتقدمي طلب
وتقدمي طلب لوكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق ملباشرة إجراءات مسطرة لوكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق ملباشرة إجراءات مسطرة نزع امللكية.

نزع امللكية.
السادسة
عشر

 املوافقة على قرار ختطيط حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئة وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على قرار ختطيط حدود الطرق LA128وتعيني العقارات املراد نزع ملكيتها هلذه الغاية وابالحتالل العامة لفتح طريق التهيئة LA128مبقاطعة العيايدة وتعيني العقارات املراد نزع
املؤقت ،وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

ملكيتها هلذه الغاية وابالحتالل املؤقت ،وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية
للتقييم.

