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الجلسة وتاريخ 

  انعقادها

 المقرر المتخذ عنوان النقطة النقطة

االجتماع 

األول بتاريخ 

ابريل  12

2018. 

 يــنـــــــــعـــــــقـــــــــــدلــم  ----- -----

جلســة فريدة 

 17بتاريخ 

 .2018ابريل 

الموافقة على إعالن طلب إبداء االهتمام من  األولى

أجل إحداث مواقف تحت أرضية للسيارات 

 في إطار شراكة مع القطاع الخاص.

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على إعالن طلب 

من أجل إحداث مواقف تحت أرضية للسيارات في إطار  إبداء االهتمام

شراكة مع القطاع الخاص، ويتعلق األمر على وجه الخصوص ال 

 الحصر بالمواقع الثالثة التالية:

 موقع حديقة الفردوس بالمدينة العتيقة بمقاطعة لمريسة. -1

موقع سوق الصالحين على الواجهة المجاورة لشارع عبد الرحيم  -2

 بمقاطعة تابريكت.بوعبيد 

 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية

 عمالـة سـال

 جـماعة سال

 المديرية العامة للمصالح

 قسم شؤون المجلس والتعاون

 



2 
 

موقع حديقة حي السالم، الزاوية الواقعة بين شارع عبد الكريم  -3

 الخطابي وطريق مكناس.

الموافقة على مالءمة اتفاقية شراكة بين  الثانية 

جماعة سال والمندوبية اإلقليمية للتعاون 

الوطني بسال وجمعية مؤسسة السالم 

لإلنماء االجتماعي حول بناء ودعم تجهيز 

وتسيير مؤسسة الرعاية االجتماعية لألطفال 

في وضعية صعبة بدون مأوى قار "مركز 

 إدماج" بسال.

 

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على 

مالءمة اتفاقية شراكة بين جماعة سال، والمندوبية اإلقليمية للتعاون 

بناء مؤسسة السالم لإلنماء االجتماعي، حول جمعية الوطني بسال، و

ودعم تجهيز وتسيير مؤسسة الرعاية االجتماعية لألطفال في وضعية 

صعبة بدون مأوى قار "مركز إدماج" بسال، مع إدخال تعديل على 

البندين األول والثاني، من الفقرة الثانية المعنونة ب" التعاون 

الوطني" من الفصل الثالث المعنون ب "التزامات األطراف"، ليصبحا 

 كما يلي:

خصيص منحة للمساهمة في تجهيز مؤسسة الرعاية االجتماعية ت -

 14.05وذلك بعد حصولها على رخصة الفتح طبقا لمقتضيات القانون 

 بمبلغ يتم تحديده باتفاق مع اإلدارة المركزية للتعاون الوطني.

تخصيص منحة مالية سنوية للمساهمة في مصاريف تسيير وتأطير  -

حين حصول المؤسسة على رخصة الفتح مؤسسة الرعاية االجتماعية 

المتعلق بفتح وتسيير مؤسسات  14.05طبقا لمقتضيات القانون 

الرعاية االجتماعية، بعد استيفاء الجمعية للشروط الجاري بها العمل 

بمبلغ يتم تحديده في بداية كل سنة باتفاق مع اإلدارة المركزية للتعاون 

 الوطني.

لشكل الوارد في نص هذا وقد جاءت هذه االتفاقية وفق ا 

 المقرر.
الموافقة على الرفع من اعتمادات االلتزام  الثالثة 

المتعلقة بالحساب الخصوصي لحي موالي 

 اسماعيل.

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على الرفع من 

اعتمادات االلتزام المتعلقة بالحساب الخصوصي لحي موالي اسماعيل، 

 التفصيل  الوارد في نص هذا المقرر.وفق  وذلك

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، على إدخال الموافقة على إدخال تصحيح على بند بالقرار  الرابعة 
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الجبائي المعدل خالل الدورة العادية لشهر 

 .2018فبراير 

 

تصحيح على بند بالقرار الجبائي المعدل خالل الدورة العادية لشهر 

لمجلس جماعة سال تحت عنوان "مداخيل مقابل  2018فبراير 

 خدمات"، ليصبح هذا البند على الشكل التالي:

رسوم رفع نفايات الحدائق وبقايا المواد الصناعية : ثانيا

 ومواد البناء

 المتروكة على الطريق العمومية 

 من الميزانية( 30.20.30.32)البند  

 بما يلي:مكرر يتعلق  19إضافة الفصل  -*

تفرض إتاوة مقابل جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها التي  -

 ينتجها المنتجون الكبار، ويحدد مبلغ اإلتاوة كما يلي:

( شهريا شاملة للرسوم عن كل حاوية ذات TTCدرهم )  3200,00*

 لترا. 660سعة 

 على أن باقي المواد المعدلة لم يطرأ عليها أي تغيير
الموافقة على إدخال تصحيح على بند  الخامسة 

بالميزانية الجماعية المعدلة خالل الدورة 

 .2018العادية لشهر فبراير 

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، على إدخال 

تصحيح على بند بالميزانية الجماعية المعدلة خالل الدورة العادية 

لمجلس جماعة سال، وذلك بإلغاء البند الذي تم  2018لشهر فبراير 

"مداخيل مقابل خدمات" فتحه بالميزانية التعديلية خطأ تحت عنوان 

درهم لفائدة البند  100,00وتحويل مبلغ درهم،  100,00بمبلغ 

تحت عنوان "رسوم رفع نفايات  30.20.32الصحيح الذي يحمل رقم 

الحدائق وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق 

العمومية"، ليصبح االعتماد النهائي المفتوح في هذا البند هو 

 درهم. 200,00

وفق  ، 2018تسيير برسم السنة المالية وبذلك يصبح تعديل ميزانية ال

 التفصيل  الوارد في نص هذا المقرر.
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الموافقة على ملحق اتفاقية شراكة بين  السادسة 

جماعة سال والجمعية الرياضية السالوية 

فرع كرة السلة، يتعلق بإدخال تصحيح على 

 التسمية الخاصة بهذه الجمعية.

 

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، على 

اتفاقية شراكة، بين جماعة سال والجمعية الرياضية السالوية  ملحق

بهذه تصحيح على التسمية الخاصة  يتعلق بإدخال، فرع كرة السلة

 وقد جاء هذا الملحق وفق الشكل الوارد في نص هذا المقرر.، الجمعية

إبرام عقد كراء بين جماعة الموافقة على  السابعة 

سال والسيد محمد الخيايطة بخصوص العقار 

الكائن بشارع بن الهيثم حي واد الذهب 

لعيايدة، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية 

 للتقييم.

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، على تأجيل 

بالموافقة على إبرام عقد كراء بين جماعة سال والسيد  النقطة المتعلقة

محمد الخيايطة بخصوص العقار الكائن بشارع بن الهيثم حي واد الذهب 

لعيايدة وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، وذلك إلى حين التثبت من كافة 

 المعطيات المتعلقة بها.

اعة الموافقة على إبرام عقد كراء بين جم الثامنة 

سال والسيدة فتيحة بلمجدوب، بخصوص 

 42العقار الكائن بشارع موالي عبد هللا رقم 

حي النهضة قرية أوالد موسى سال، وذلك 

 وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

إبرام عقد وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على 

، بخصوص العقار كراء جديد بين جماعة سال والسيدة فتيحة بلمجدوب

حي النهضة قرية أوالد موسى سال،  42الكائن بشارع موالي عبد هللا رقم 

 وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

 
الموافقة على إبرام عقد ملحق بين جماعة  التاسعة 

سال والسيد بنميلود الحاج حميدو مع زيادة 

في السومة الكرائية، بخصوص  %10نسبة 

العقار الكائن بشارع محمد الخامس إقامة 

تابريكت سال، والمخصص  16المستقبل رقم 

 كمقر للمقاطعة.

إبرام عقد وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على 

 %10ملحق بين جماعة سال والسيد بنميلود الحاج حميدو مع زيادة نسبة 

درهم شهريا، بخصوص العقار  17600,00لتصبح  في السومة الكرائية

تابريكت سال،  16الكائن بشارع محمد الخامس إقامة المستقبل رقم 

 والمخصص كمقر لمقاطعة تابريكت.
 

الموافقة على إبرام عقد ملحق بين جماعة  العاشرة 

سال والسيد بنميلود الحاج حميدو مع زيادة 

في السومة الكرائية، بخصوص  %10نسبة 

العقار الكائن بشارع محمد الخامس إقامة 

تابريكت سال، والمخصص  16المستقبل رقم 

إبرام عقد وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على 

 %10ملحق بين جماعة سال والسيد بنميلود الحاج حميدو مع زيادة نسبة 

درهم شهريا، بخصوص العقار  13200,00في السومة الكرائية لتصبح 

تابريكت سال،  16الكائن بشارع محمد الخامس إقامة المستقبل رقم 

 والمخصص كمقر لتصحيح اإلمضاء.
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  كمقر لتصحيح اإلمضاء.

الحادية  

 عشر
الموافقة على فسخ العقدة الكرائية المبرمة 

بين الجماعة الحضرية سابقا والسيد محمد 

ترحيل المصالح اإلدارية  من الموساوي بعد 

العقار الكائن بتجزئة الشرقاوي بباب سبتة 

في ملكية السيد محمد الموساوي إلى المقر 

 الجديد الكائن بباب شعفة.

 

فسخ العقدة وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على 

د الكرائية المبرمة بين الجماعة الحضرية سابقا والسيد محمد الموساوي بع

 41ترحيل المصالح اإلدارية  من العقار المتواجد بتجزئة الشرقاوي العمارة 

باب سبتة في ملكية السيد محمد الموساوي إلى المقر الجديد الكائن بباب 

 شعفة.

الثانية  

 عشر
الموافقة على التراجع على مشروع مرسوم 

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث منطقة 

باب المريسة )عمالة  –صناعية ببلدية سال 

سال( وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة 

لهذه الغاية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 23) 1414رمضان  12بتاريخ  4243

( والمقيد بالرسم العقاري عدد 1994فبراير 

، في ملكية السيدة اليوسفي 2619/20

 خديجة.

التراجع على ى وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين عل

مشروع مرسوم يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث منطقة صناعية 

باب المريسة )عمالة سال( وبنزع ملكية القطع األرضية  –ببلدية سال 

 12بتاريخ  4243الالزمة لهذه الغاية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 ( والمقيد بالرسم العقاري عدد1994فبراير  23) 1414رمضان 

، في ملكية 07/12/1995( بتاريخ 720عدد  25، )كناش 2619/20

 .السيدة اليوسفي خديجة

 


