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مقرر تعديلي للمقرر املتخذ خالل الدورة العادية  املوافقة على - األولى
اتفاقية شراكة مشروع املتعلق ابملوافقة على  2018لشهر فرباير 

تتعلق إبحداث اجملازر البلدية اجلديدة لعماليت الرابط وسال، 
وذلك برفع قيمة املسامهة املالية جلماعة سال يف إطار هذا 

 املشروع.

مقرر تعديلي للمقرر املتخذ خالل الدورة على وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين 
اتفاقية شراكة تتعلق إبحداث اجملازر روع مشاملتعلق ابملوافقة على  2018العادية لشهر فرباير 

البلدية اجلديدة لعماليت الرابط وسال، وذلك برفع قيمة املسامهة املالية جلماعة سال يف إطار هذا 
  وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.املشروع، وهكذا جاءت الصيغة اجلديدة هلذه االتفاقية 

اتفاقية شراكة يف إطار املبادرة الوطنية  مالءمة املوافقة على - الثانية
للتنمية البشرية تتعلق بتجهيز مسرح املركز السوسيو ثقايف 

اتفاقية شراكة يف إطار املبادرة  مالءمة وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على
وهي  ،يف احصني وملحقاتهالوطنية للتنمية البشرية تتعلق بتجهيز مسرح املركز السوسيو ثقا

  وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.االتفاقية اليت جاءت 
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 احصني وملحقاته.

من أجل بناء وجتهيز مركز  املوافقة على مالءمة اتفاقية شراكة - الثالثة
 لرعاية املكفوفني وضعاف البصر بسال.

أجل بناء وجتهيز من  على مالءمة اتفاقية شراكةوافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين 
وفق الشكل الوارد يف نص وهي االتفاقية اليت جاءت  مركز لرعاية املكفوفني وضعاف البصر بسال،

 هذا املقرر.

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ووزارة الشباب  - الرابعة
 والرايضة من أجل هتيئة القاعة املغطاة فتح هللا البوعزاوي.

اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ووزارة على ال إبمجاع أعضائه احلاضرين وافق جملس مجاعة س
تعديل  إدخالمع  ،القاعة املغطاة فتح هللا البوعزاوي بسالوجتهيز الشباب والرايضة من أجل هتيئة 

 وذلك حبذف البند ،"التزامات جملس مجاعة سال" من املادة الرابعةاملعنونة ب: على الفقرة الثانية 
لتصبح . املرافق الداخلية واخلارجية"إعادة هتيئة " :الثالث من هذه الفقرة الذي ينص على ما يلي

  وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.هذه االتفاقية 
املوافقة على العقد املتعلق ابلتدبري املفوض من أجل متويل  - الخامسة

وتسيري وتصميم وإجناز الدراسات التقنية وبناء وجتهيز 
واستغالل املرآب العمومي حتت أرضي بسوق الصاحلني 

 بسال.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على العقد املتعلق ابلتدبري املفوض من أجل 
متويل وتصميم وإجناز الدراسات التقنية وبناء وجتهيز وتسيري واستغالل املرآب العمومي حتت 

 بسال، وهو العقد املكون مما يلي:مبقاطعة اتبريكت أرضي بسوق الصاحلني 
 .االتــفـــــاقـــــيـــــة -
  .دفرت الشروط والتحمالت واملالحق -
 .نظام االستشــارة -

املرصود للمقاطعات وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على املخصص اإلمجايل  املوافقة على املخصص اإلمجايل املرصود للمقاطعات. - السادسة
 وذلك على الشكل التايل: ،2019برسم سنة 

 درهم 14.644.457,00مقاطعة اتبريكت :      -
 درهم 12.301.344,00مقاطعة احصني :       -
 درهم 10.544.009,00   مقاطعة العيايدة :    -



3 
 

 
 
 

 درهم  9.372.453,00   مقاطعة بطانـــــة :     -
 درهم 11.715.565,00    مقاطعة ملريسة:    -
 درهم 58.577.828,00   المــــجــمــــــوع:    

املوافقة على إبرام عقد كراء بني مجاعة سال والسيد حممد  - السابعة
اخليايطة خبصوص العقار الكائن بشارع بن اهليثم حي واد 
الذهب لعيايدة، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية 

 للتقييم.
 

بني مجاعة سال جديد وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على إبرام عقد كراء 
حي وادي الذهب مبقاطعة  ،والسيد حممد اخليايطة خبصوص العقار الكائن بشارع بن اهليثم

 لعيايدة، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

تسميات بعض املوافقة على إدخال تصحيح على   - الثامنة
 من طرف مجاعة  سال. 2017اجلمعيات املمنوحة برسم سنة 

إدخال تصحيح على تسميات بعض  علىوافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين 
وذلك حسب التفصيل الوارد يف ، من طرف مجاعة  سال 2017اجلمعيات املمنوحة برسم سنة 
  اجلداول املضمنة يف نص املقرر.

بني مجاعة سال  املربمة شراكةالاتفاقية املوافقة على ملحق  - التاسعة
ختصيص   بشأنواجلمعية الرايضية السالوية فرع كرة اليد، 

، 2017برسم سنة  دعم مايل سنوي لفائدة هذه اجلمعية
 يتعلق إبدخال تصحيح على التسمية اخلاصة هبذه اجلمعية.

بني مجاعة  املربمة شراكةالاتفاقية ملحق على وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين 
ختصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه   بشأنسال واجلمعية الرايضية السالوية فرع كرة اليد، 

، يتعلق إبدخال تصحيح على التسمية اخلاصة هبذه اجلمعية، وهو 2017برسم سنة  اجلمعية
 وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.امللحق الذي جاء 

بني مجاعة سال  املربمة شراكةالاتفاقية املوافقة على ملحق  - العاشرة
  بشأنومجعية النجاح الرايضي السالوي فرع كرة القدم، 

برسم سنة  ختصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه اجلمعية
، يتعلق إبدخال تصحيح على التسمية اخلاصة هبذه 2017
 اجلمعية.

بني مجاعة  املربمة شراكةالاتفاقية على ملحق وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين 
ختصيص دعم مايل سنوي لفائدة   بشأنسال ومجعية النجاح الرايضي السالوي فرع كرة القدم، 

، يتعلق إبدخال تصحيح على التسمية اخلاصة هبذه اجلمعية، وهو 2017برسم سنة  هذه اجلمعية
 وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.ق الذي جاء امللح

 

بني مجاعة  املربمة شراكةالاتفاقية على ملحق وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين بني مجاعة سال  املربمة شراكةالاتفاقية املوافقة على ملحق  -الحادية 
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  بشأن، -فرع كرة اليد –ومجعية شباب اتبريكت السالوي  عشر
برسم سنة  ختصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه اجلمعية

اخلاصة هبذه ، يتعلق إبدخال تصحيح على التسمية 2017
 اجلمعية.

 

ختصيص دعم مايل سنوي لفائدة   بشأن، -فرع كرة اليد –سال ومجعية شباب اتبريكت السالوي 
، يتعلق إبدخال تصحيح على التسمية اخلاصة هبذه اجلمعية، وهو 2017برسم سنة  هذه اجلمعية

 وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.امللحق الذي جاء 

الثانية 
 عشر

بني مجاعة سال  املربمة شراكةالاتفاقية املوافقة على ملحق  -
  بشأن، -فرع الدراجات –واجلمعية الرايضية السالوية 

برسم سنة  ختصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه اجلمعية
، يتعلق إبدخال تصحيح على التسمية اخلاصة هبذه 2017
 اجلمعية.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين املوافقة على ملحق اتفاقية الشراكة املربمة بني 
ختصيص دعم مايل سنوي  ، بشأن -فرع الدراجات –مجاعة سال واجلمعية الرايضية السالوية 

، يتعلق إبدخال تصحيح على التسمية اخلاصة هبذه 2017لفائدة هذه اجلمعية برسم سنة 
 وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر. اجلمعية، وهو امللحق الذي ج

 

الثالثة 
 عشر

ملوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واملديرية العامة ا -
وختصيص لألمن الوطين لتوفري الدعم املادي واللوجيستيكي 

 .عقارات

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واملديرية 
وختصيص عقارات لفائدة مصاحل األمن العامة لألمن الوطين لتوفري الدعم املادي واللوجيستيكي 

 :مبدينة سال، مع إدخال التعديلني التاليني على االتفاقية

إدخال تصحيح على البند الثاين من الفقرة األوىل املتعلقة ابلتزامات جملس مجاعة  -1
لفائدة..." ، وذلك بتعويض عبارة "ختصيص عقار املتعلقة ابلتزامات األطراف سال من املادة الثالثة

 "وضع عقار رهن إشارة...". :بعبارة

 حذف عبارة: "قابلة للتجديد" الواردة يف املادة الرابعة املتعلقة مبدة االتفاقية. -2
 وفق الشكل الوارد يف نص هذا املقرر.لتصبح بذلك هذه االتفاقية 

الرابعة 
 عشر

على إجراء حتويالت يف اعتمادات التجهيز وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين  املوافقة على اجراء حتويالت يف اعتمادات التجهيز.  -
 حبسب التفصيل الوارد يف اجلدول املضمن يف نص هذا املقرر.، 2018برسم سنة 
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الخامسة 
 عشر

من خالل تعديل فصل  القرار اجلبائي ينيحتعلى وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين  املوافقة على حتيني القرار اجلبائي. -
 حبسب التفصيل الوارد يف نص هذا املقرر.، هبذا القرار

السادسة 
 عشر

املوافقة على تصحيح خطأ مادي وقع مبرسوم بناء على  -
 مقرر مجاعي.

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

رقم على تصحيح خطأ مادي وقع ابملرسوم وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين 
شتنرب  13بتاريخ  411الرمسية عدد  ابجلريدة، واملنشور 1988نونرب  14بتاريخ  88.433.2

يف إطار  قتناء قطع أرضية مملوكة لبعض اخلواصاب الصادر بشأن املقرر اجلماعي املتعلق، 1989
إحداث احملطة الطرقية املتواجدة بطريق مكناس، واملتخذ خالل الدورة العادية لشهر غشت 

خالل الدورة  للمجلس البلدي ملدينة سال، كما وقع تعديله مبقتضى مقرر اجمللس املتخذ 1986
ختاذ مقرر جديد يتم مبقتضاه تصحيح األخطاء اليت شابت ، وذلك اب1986العادية لشهر أكتوبر 

 صياغة املقرر السالف الذكر، ليصبح كما يلي:
 القطع األرضية:-1

رقم 
 القطعة

رقم الرسم 
العقاري أو 

 مطلب

اسم المالك أو 
المفترض أنه 

 مالك

المساحة 
بالمتر 
 مربع

ثمن 
المتر 
 المربع
 بالدرهم

الثمن 
اإلجمالي 
 بالدرهم

مطلب التحفيظ  3
39496 

ورثة الحاج عبد هللا 
 اعمار

احمد بن عبد السالم 
 العبدي

10790 
 

140  

60,00 
 

60,00 

647.400,00 
 

8.400,00 

مطلب التحفيظ  4
39496 

عبد هللا  ورثة الحاج
 اعمار

5027 80,00 402.160,00 

مطلب التحفيظ  6
39496 

ورثة الحاج عبد هللا 
 اعمار

146 60,00 8.760,00 

 

 
 وذلك عوض:

 القطع األرضية:-1

 

الثمن ثمن  المساحة اسم المالكرقم الرسم رقم 
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المتر  العقاري القطعة
 المربع

اإلجمالي 
 بالدرهم

 الحاج عبد هللا اعمار ر18345 3
 ورثة العسال

احمد بن عبد السالم 
 العبدي

10790 
 2م

 
 2م 140

 د 60,00
 

 د 60.00

647.400,00 
 

8.400,00 

 الحاج عبد هللا اعمار غ.م 4
 

 402.160,00 د 80,00 2م 5027

 8.760,00 د 60,00 2م 146 الحاج عبد هللا اعمار ر 19345 6
  

السابعة 
 عشر

 6الصادر يف  326املوافقة على قرار تعديلي للقرار رقم  -
املنفعة العامة تقضي بتخطيط  أنإبعالن  2014غشت 

حسب  RP 4104حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئة 
بتصميم التهيئة احلايل(  RP 4006تصميم التهيئة السابق )

 املراد نزع األرضيةوبتعيني القطع  مبقاطعة احصني عمالة سال،
 اإلداريةملكيتها هلذه الغاية وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

 للتقييم.

الصادر يف  326قرار تعديلي للقرار رقم على وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين 
املنفعة العامة تقضي بتخطيط حدود الطرق العامة لفتح طريق  أنإبعالن  2014غشت  6

بتصميم التهيئة احلايل( مبقاطعة  RP 4006ئة السابق )حسب تصميم التهي RP 4104التهيئة 
تعيني العقارات املراد نزع ملكيتها هلذه الغاية وابالحتالل املؤقت، وذلك باحصني عمالة سال، و 
 الوارد يف نص هذا املقرر. اجلدولللتقييم، كما هو مبني يف  اإلداريةوفقا لتقديرات اللجنة 

 


