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على برنامج عمل صادق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين،    الدراسة والمصادقة على برنامج عمل الجماعة. األولى

 الالزمة عليه وإدخال التدقيقات مع ضبطه( بعد دراسته، 2023-2018الجماعة )

 .الوارد في نص هذا المقرروقد جاء هذا البرنامج على الشكل ،
الموافقة على العقد المتعلق بالتدبير المفوض من  الثانية

أجل تمويل وتصميم وإنجاز الدراسات التقنية وبناء 

وتجهيز وتسيير واستغالل المرائب العمومية تحت 

 أرضية بسال.

على تأجيل النقطة وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين،   

بالموافقة على العقد المتعلق بالتدبير المفوض من أجل تمويل وتصميم  المتعلقة

وإنجاز الدراسات التقنية وبناء وتجهيز وتسيير واستغالل المرائب العمومية تحت 

ئية المتعلقة بهذه النقطة مع أرضية بسال، وذلك إلى حين إتمام االستشارة النها

 مصالح وزارة الداخلية.
الموافقة على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز منطقة  الثالثة

لألنشطة االقتصادية والخدماتية الواقعة على شارع 

احصين، يخصص جزء منها الزربية بمقاطعة 

إليواء محالت األنشطة الحرفية المتواجدة في 

البقعة األرضية موضوع الرسم العقاري عدد 

اتفاقية شراكة متعلقة على وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين،  

لمحالت المتواجدة بالقطعة بإحداث منطقة أنشطة اقتصادية وخدمات من أجل نقل ا

راء في إطار تمديد الخط الثاني /66612األرضية موضوع الرسم العقاري 

 .للطرامواي وتوسيع شارع الزربية

 وفق الشكل الوارد في نص هذا المقرروقد جاءت هذه االتفاقية  

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF66612 .الواقعة داخل مسار الطرامواي 

الموافقة على ملحق عقد شركة التنمية المحلية  الرابعة

اإلنارة العمومية بمدينة "سال نور" لتدبير قطاع 

 سال.

 1الملحق رقم على وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين،   

لالتفاقية المتعلقة بتدبير قطاع اإلنارة العمومية، المبرمة بين جماعة سال وشركة 

 التنمية المحلية "سال نور".

على تعديل القرار الجبائي، وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين    الموافقة على تعديل القرار الجبائي. الخامسة

مع إدخال بعض التصحيحات والتعديالت على المقترح المعروض على أنظار 

 الوارد في نص هذا المقرر.المجلس، ليصبح هذا التعديل على الشكل 
الموافقة على إجراء تحويالت في اعتمادات  السادسة

 التسيير.

على إجراء تحويالت في وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين   

الوارد في نص هذا المقرر ، وذلك على الشكل 2018اعتمادات التسيير برسم سنة 

. 
الموافقة على منح االحتالل المؤقت لجزء من العقار  السابعة

وجزء  T76583/Rموضوع الرسم العقاري عدد 

 T4349/Rمن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

لفائدة شركة الطرامواي الرباط سال قصد التحويل 

المؤقت لحركة السير والمرور بشارع الزربية، 

وذلك من أجل بناء منشأة فنية في ملتقى مسار 

 مع شارع الزربية. LGVالخط فائق السرعة 

على منح االحتالل المؤقت وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين   

وجزء من العقار  ر،/76583لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

ر لفائدة شركة الطرامواي الرباط سال قصد /4349موضوع الرسم العقاري عدد 

ن أجل بناء منشأة التحويل المؤقت لحركة السير والمرور بشارع الزربية، وذلك م

 مع شارع الزربية. LGVفنية في ملتقى مسار الخط فائق السرعة 

 

الموافقة على تخطيط حدود الطرق العامة لشق  - الثامنة

انطالقا من مدخل حي  2مدخل الطريق الدائرية رقم 

موالي إسماعيل، وبتعيين القطع األرضية المراد 

المؤقت، وذلك نزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل 

 .وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على تخطيط حدود الطرق   

انطالقا من مدخل حي موالي  2العامة لشق   مدخل الطريق الدائرية رقم 

إسماعيل في اتجاه مدينة الرباط، وبتعيين القطع األرضية المراد نزع ملكيتها لهذه 

جنة اإلدارية للتقييم، بحسب الغاية وباالحتالل المؤقت، وذلك وفقا لتقديرات الل

 التفصيل الوارد في الجدول المضمن في نص هذا المقرر .

 


