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 -عــــــرض إخــبـــاري  -      التقرير العام اإلخباري ما بني الدورتني. - األوىل

رفعها ما بني  إطالع اجمللس على الدعاوى القضائية اليت مت - الثانية
 الدورتني.

 -عــــرض إخـــبـــاري  -      

تعيني مثانية مناديب لتمثيل جملس مجاعة سال يف حضرية  - الثالثة
 .مؤسسة التعاون بني اجلماعات "جمازر الرابط وسال"

 بعد اللجوء إىل التصويت العلين أسفرت عملية التصويت على ما يلي:

 المرشح األول: السيد المصطفى بنروان-

لتمثيل جملس  املصطفى بنروانعني جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين السيد 
 .مجاعة سال يف حضرية مؤسسة التعاون بني اجلماعات "جمازر الرابط وسال"

 المرشح الثاني: السيد نجيب طرافي-

لتمثيل جملس مجاعة  جنيب طرايفعني جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين السيد 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سال يف حضرية مؤسسة التعاون بني اجلماعات "جمازر الرابط وسال"
 المرشح الثالث: السيد سعيد السعداوي -

لتمثيل جملس  سعيد السعداويعني جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين السيد 
 . يف حضرية مؤسسة التعاون بني اجلماعات "جمازر الرابط وسال"مجاعة سال

 المرشح الرابع: السيد رشيد الدويبي-

لتمثيل جملس مجاعة  رشيد الدوييبعني جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين السيد 
 .سال يف حضرية مؤسسة التعاون بني اجلماعات "جمازر الرابط وسال"

 محمد اللحيةالمرشح الخامس: السيد -

لتمثيل جملس مجاعة  حممد اللحيةعني جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين السيد 
 .سال يف حضرية مؤسسة التعاون بني اجلماعات "جمازر الرابط وسال"

 المرشح السادس: السيد المصطفى الغماري -

ثيل جملس لتم املصطفى الغماريعني جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين السيد 
 .مجاعة سال يف حضرية مؤسسة التعاون بني اجلماعات "جمازر الرابط وسال"

 المرشحة السابعة: السيدة لطيفة المجمدي العلوي -

لتمثيل جملس  املصطفى الغماريعني جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين السيد 
 .ط وسال"مجاعة سال يف حضرية مؤسسة التعاون بني اجلماعات "جمازر الراب

 المرشح الثامن: السيد بعاء الدين أكدي-

لتمثيل جملس  املصطفى الغماريعني جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين السيد 



 . مجاعة سال يف حضرية مؤسسة التعاون بني اجلماعات "جمازر الرابط وسال"
تعيني كل من  وهكذا يكون جملس مجاعة سال قد وافق إبمجاع أعضائه احلاضرين على     

 السادة:
حممد -5رشيد الدوييب  -4سعيد السعداوي  -3جنيب طرايف  -2مصطفى بنروان  -1

هباء الدين أكدي، كمناديب -8لطيفة احملمدي العلوي -7املصطفى الغماري -6اللحية 
 لتمثيل جملس مجاعة سال يف حضرية مؤسسة التعاون بني اجلماعات "جمازر الرابط وسال".

على مشروع اتفاقية تتعلق بتحويل االعتمادات املالية املوافقة  الرابعة
السنوية املرتتبة على نقل اختصاص معاجلة النفاايت ملؤسسة 
التعاون بني اجلماعات "العاصمة" وابلتدابري املواكبة الكفيلة 

 .مبمارسة هذا االختصاص

تتعلق بتحويل وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على مشروع اتفاقية 
االعتمادات املالية السنوية املرتتبة على نقل اختصاص معاجلة النفاايت ملؤسسة التعاون بني 
اجلماعات "العاصمة" وابلتدابري املواكبة الكفيلة مبمارسة هذا االختصاص، مع إدخال تعديل 

تعويض عبارة على املادة الثالثة من االتفاقية املتعلقة ابلتزامات جمالس اجلماعات، وذلك ب
. لتصبح هذه االتفاقية على "على دفعات"الواردة هبذه املادة بعبارة  "دفعة واحدة"

 قرر.الشكل الوارد يف نص امل

 –اتفاقية شراكة بني وزارة الثقافة واالتصال على املوافقة  اخلامسة
 .ومجاعة سال لتسيري املكتبة احملمدية بسال -قطاع الثقافة

إبمجاع أعضائه احلاضرين على أتجيل النقطة املتعلقة ابملوافقة على  وافق جملس مجاعة سال
ومجاعة سال لتسيري املكتبة  -قطاع الثقافة –اتفاقية شراكة بني وزارة الثقافة واالتصال 

 .احملمدية بسال، وذلك إىل دورة مقبلة للمجلس

اتفاقية الشراكة والتعاون املربمة بني مجاعة  على جتديداملوافقة  السادسة
 .سال ومجعية الرعاية واإلسعاف دار األطفال

اتفاقية الشراكة والتعاون املربمة  جتديدوافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على 
بني مجاعة سال ومجعية الرعاية واإلسعاف دار األطفال، وهي االتفاقية اليت جاءت على 

 قرر.الوارد يف نص املالشكل 



ومجعية تدبري  اتفاقية شراكة بني مجاعة سالملحق على املوافقة  السابعة
املنشآت الرايضية مبدينة سال، تتعلق بتدبري وتسيري املنشآت 

 .واملرافق الرايضية ابملدينة

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

ومجعية تدبري املنشآت الرايضية مبدينة سال، تتعلق بتدبري وتسيري املنشآت واملرافق الرايضية 
 قرر.الوارد يف نص امل، وهو امللحق الذي جاء على الشكل ابملدينة

برسم سنة  بيع املنتوج الغابوي التابـع جلماعـة سـالعلى املوافقة  الثامنة
 .املعمورة وعني احلوالة ، والكائن ابلغابـة املخزنية2019

بيع املنتوج الغابوي التابـع جلماعـة وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على 
 ، والكائن ابلغابـة املخزنية املعمورة وعني احلوالة.2019برسم سنة  سـال

الطرق العمومية  تنظيم السري واجلوالن وتشويرعلى املوافقة  التاسعة
 .وحمطات وقوف العرابت داخل تراب اجلماعة

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على تنظيم السري واجلوالن وتشوير 
الطرق العمومية وحمطات وقوف العرابت داخل تراب اجلماعة، مع إدخال تصحيحني على 

 اجلدول املعروض على أنظار اجمللس كما يلي:
 يف اخلانة املتعلقة ابلتشوير العمودي ليصبح كما يلي: 9ملقرتح رقم تصحيح ا -1

"مينع املرور عرب زنقة ميدلت انطالقا من شارع انفا اكنول قطاع الفتح حنو شارع حممد 
 اخلامس".
يف اخلانة املتعلقة التشوير العمودي ليصبح كما يلي:  10تصحيح املقرتح رقم  -2

 انطالقا من شارع ابن اهليثم حنو شارع القاعدة اجلوية"."مينع املرور عرب شارع السرور 
(، يتعلق 16هذا مع إضافة مقرتح جديد يف إطار التشوير العمودي )حتت عدد 

بتسوية وضعية "عالمة قف" املتواجدة أمام مصاحل الوقاية املدنية بسال، وأييت إقرار هذه 
 التايل: العالمة من ابب تسوية وضعيتها، ويتعلق األمر ابملقتضى 

وضع "عالمة قف" جبانب مصاحل الوقاية املدنية بسال بشارع احلسن الثاين قرب  -
 .ملتقى شارع املسرية اخلضراء يف اجتاه مدارة حي السالم مبقاطعة بطانة

الطرق العمومية وحمطات وقوف  ليصبح بذلك تنظيم السري واجلوالن وتشوير



 قرر.العرابت داخل تراب اجلماعة على الشكل الوارد يف نص امل

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على تسمية بعض الطرق العمومية برتاب  .تسمية بعض الطرق العمومية برتاب اجلماعةعلى املوافقة  العاشرة
اجلماعة، مع إدخال تصحيح على مقرتح جملس مقاطعة العيايدة ابعتماد اسم "شفشاون" 

الوارد يف املقرتح، وذلك عمال ابلتسمية الرمسية الواردة يف التقسيم  بدل اسم "الشاون"
على  الطرق العمومية برتاب اجلماعةبح بذلك مقرتح تسمية بعض اإلداري للمملكة. ليص

 قرر.الوارد يف نص املالشكل 

احلادية 
 عشر

على فسخ العقدة الكرائية املربمة بني اجلماعة املوافقة 
احلضرية لسال والسيد حممد املعطاوي خبصوص الطابق 
األرضي والطابق األول من البناية الكائنة بشارع عبد هللا 

حي امشاعو مقاطعة املريسة سال، واليت   01فشاوين رقم الش
 .كانت أتوي مصاحل احلالة املدنية

فسخ العقدة الكرائية املربمة بني وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على 
اجلماعة احلضرية لسال سابقا والسيد حممد معطاوي خبصوص الطابق األرضي والطابق األول 

حي امشاعو مقاطعة املريسة سال،  01ئنة بشارع عبد هللا الشفشاوين رقم من البناية الكا
 واليت كانت أتوي مصاحل احلالة املدنية ملقاطعة املريسة.

 

على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلمعية الرايضية املوافقة  الثانية عشر
تتعلق   السالوية لألشخاص املكفوفني وضعاف البصر

 بتخصيص دعم مايل سنوي لفائدة هذه اجلمعية.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلمعية 
الرايضية السالوية لألشخاص املكفوفني وضعاف البصر تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم 

وهي فائدة هذه اجلمعية، درهم )مخسون ألف درهم( ل 50.000,00، قدره 2018سنة 
 قرر.الوارد يف نص املاالتفاقية اليت جاءت على الشكل 

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية االحتاد  الثالثة عشر
الرايضي السالوي لكرة القدم، تتعلق  بتخصيص دعم مايل 

 سنوي لفائدة هذه اجلمعية.

لس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية وافق جم
، قدره 2018االحتاد الرايضي السالوي لكرة القدم، تتعلق  بتخصيص دعم مايل برسم سنة 

وهي االتفاقية درهم )ثالمثائة وثالثون ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية،  330.000,00
 قرر.ارد يف نص املالو اليت جاءت على الشكل 



 

الرابعة 
 عشر

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلمعية الرايضية 
السالوية لكرة الطائرة، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي 

 لفائدة هذه اجلمعية.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلمعية 
، قدره 2018السالوية لكرة الطائرة، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة الرايضية 

وهي االتفاقية درهم )مائتان وعشرة آالف درهم( فائدة هذه اجلمعية،  210.000,00
 قرر.الوارد يف نص املاليت جاءت على الشكل 

  

اخلامسة 
 عشر

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية شباب 
السالوي لكرة القدم، تتعلق  بتخصيص دعم مايل اتبريكت 

 سنوي لفائدة هذه اجلمعية.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية على اتفاقية شراكة ما بني 
مجاعة سال ومجعية شباب اتبريكت السالوي لكرة القدم، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم 

وهي )مائة ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية،  درهم 100.000,00، قدره: 2018سنة 
 قرر.الوارد يف نص امل االتفاقية اليت جاءت على الشكل

 

السادسة 
 عشر 

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلمعية الرايضية 
السالوية لكرة اليد، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي 

 لفائدة هذه اجلمعية.

مجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلمعية وافق جملس مجاعة سال إب
قدره:  2018الرايضية السالوية لكرة اليد، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة 

وهي االتفاقية اليت درهم )مائة ومخسون ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية،  150.000,00
 قرر.الوارد يف نص املجاءت على الشكل 

السابعة 
 عشر

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية النجاح 
الرايضي السالوي لكرة القدم، تتعلق  بتخصيص دعم مايل 

 سنوي لفائدة هذه اجلمعية.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية 
قدره:  2018دم، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة النجاح الرايضي السالوي لكرة الق

وهي االتفاقية اليت جاءت درهم )سبعون ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية،  70.000,00
 قرر.الوارد يف نص املعلى الشكل 

 



 

الثامنة 
 عشر

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية األوملبيك 
لكرة اليد، تتعلق  بتخصيص دعم  2010 الرايضي السالوي

 مايل سنوي لفائدة هذه اجلمعية.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية 
لكرة اليد، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة  2010األوملبيك الرايضي السالوي 

وهي درهم( لفائدة هذه اجلمعية،  درهم )تسعون ألف 90.000,00قدره:  2018
 قرر.الوارد يف نص املاالتفاقية اليت جاءت على الشكل 

 

التاسعة 
 عشر

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلـــمعية الرايضية 
الســـــالوية للدراجات، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي 

 لفائدة هذه اجلمعية.

لس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال وافق جم
 2018واجلـــمعية الرايضية الســـــالوية للدراجات، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة 

وهي االتفاقية اليت درهم )مخسون ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية،  50.000,00قدره: 
 قرر.ملالوارد يف نص اجاءت على الشكل 

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية احتاد  العشرون
السالم ألشبال اجلو، تتعلق  بتخصيص دعم مايل سنوي 

 لفائدة هذه اجلمعية.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية 
قدره:  2018صيص دعم مايل برسم سنة احتاد السالم ألشبال اجلو، تتعلق بتخ

وهي االتفاقية اليت درهم )مخسة ومثانون ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية،  85.000,00
 قرر.الوارد يف نص املجاءت على الشكل 

 

الواحدة 
 والعشرون

ملوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلمعية الرايضية 
بتخصيص دعم مايل سنوي لرجاء اتبريكت السالوي، تتعلق 

 لفائدة هذه اجلمعية.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلمعية 
قدره:  2018الرايضية لرجاء اتبريكت السالوي، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة 

وهي االتفاقية اليت ، درهم )مخسة ومثانون ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية 85.000,00
 قرر.الوارد يف نص املجاءت على الشكل 



 
 

الثانية 
 والعشرون

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية شباب 
اتبريكت السالوي لكرة اليد، تتعلق  بتخصيص دعم مايل 

 سنوي لفائدة هذه اجلمعية.

لس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية وافق جم
قدره:  2018شباب اتبريكت السالوي لكرة اليد، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة 

وهي االتفاقية اليت درهم )مائة ومخسون ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية،  150.000,00
 قرر.املالوارد يف نص جاءت على الشكل 

 

الثالثة 
 والعشرون

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية الوحدة 
للفروسية التقليدية والتنمية، تتعلق  بتخصيص دعم مايل 

 سنوي لفائدة هذه اجلمعية.

لس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية وافق جم
قدره:  2018الوحدة للفروسية التقليدية والتنمية، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة 

وهي االتفاقية اليت جاءت درهم )سبعون ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية،  70.000,00
 قرر.الوارد يف نص املعلى الشكل 

 الرابعة
 والعشرون

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال واجلمعية الرايضية 
السالوية للفروسية التقليدية، تتعلق  بتخصيص دعم مايل 

 سنوي لفائدة هذه اجلمعية.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال 
ايضية السالوية للفروسية التقليدية، تتعلق بتخصيص دعم مايل برسم سنة واجلمعية الر 

وهي درهم )مخسون ألف درهم( لفائدة هذه اجلمعية،  50.000,00قدره:  2018
 قرر.الوارد يف نص املاالتفاقية اليت جاءت على الشكل 
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وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على إجراء حتويالت يف إطار اجلزء  املوافقة على إجراء حتويالت يف اعتمادات التسيري. األوىل
 قرر.، وذلك على الشكل الوارد يف نص امل2018األول من امليزانية برسم سنة 

املوافقة على فسح االتفاقية املربمة بني مجاعة سال واملوثقة  الثانية
 من طرفها.األستاذة بشرى بوديح، بناء على الطلب املقدم 

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين، على فسخ االتفاقية املربمة بني مجاعة 
 سال واملوثقة األستاذة بشرى بوديح، بناء على الطلب املقدم من طرفها.

املوافقة على إبرام االتفاقية بني مجاعة سال وموثق )ة(، خبصوص  الثالثة
 املتعلقة ابجلماعة.اإلجراءات واملعامالت العقارية 

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين، على إبرام اتفاقية بني مجاعة سال 
، خبصوص اإلجراءات واملعامالت العقارية املتعلقة هــــشام أمـــــزالواملوثق األستاذ 

 قرر.ابجلماعة، وهي االتفاقية اليت جاءت على الشكل الوارد يف نص امل

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال وتعاونية قرائية من أجل  الرابعة
 استغالل عقار يف ملكية اجلماعة خمصص حلضانة وللتعليم األويل.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال 
ة ذات الرسم العقاري من اجل استغالل البناي والتعاونية القرائية الوجدان واملعرفة

املتواجدة إبقامة احلبوس سيدي بلعباس بتابريكت املخصصة  89157/20عدد 
 قرر.للحضانة وللتعليم األويل، وهي االتفاقية اليت جاءت على الشكل الوارد يف نص امل

املوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال ومجعية آذان حلماية  اخلامسة
 احليواانت حول معاجلة ظاهرة احليواانت الضالة وحماربة داء السعر.

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على اتفاقية شراكة بني مجاعة سال 
ضالة وحماربة داء السعر، ومجعية آذان حلماية احليواانت حول معاجلة ظاهرة احليواانت ال

 قرر.وهي االتفاقية اليت جاءت على الشكل الوارد يف نص امل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على توزيع املنح على اجلمعيات  وافق .املوافقة على توزيع املنح على اجلمعيات الثقافية السادسة
 قرر.، وذلك على الشكل الوارد يف نص امل2018الثقافية برسم سنة 

جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على توزيع املنح على اجلمعيات  وافق .املوافقة على توزيع املنح على اجلمعيات االجتماعية السابعة
 قرر.، وذلك على الشكل الوارد يف نص امل2018االجتماعية برسم سنة 

املوافقة على برانمج تعديلي للحساب اخلصوصي اخلاص  الثامنة
 .ب"صندوق دعم املبادرة احمللية للتنمية البشرية"

مجاع أعضائه احلاضرين على برانمج تعديلي للحساب وافق جملس مجاعة سال إب
اخلصوصي اخلاص ب"صندوق دعم املبادرة احمللية للتنمية البشرية"، وذلك على 

 قرر.الشكل الوارد يف نص امل

مكرر من القرار  19املوافقة على إدخال تعديل على الفصل  التاسعة
يف إطار البند املتعلق برسوم رفع نفاايت احلدائق وبقااي  اجلبائي

 .املواد الصناعية ومواد البناء املرتوكة على الطريق العمومية

 19وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على إدخال تعديل على الفصل 
وبقااي املواد مكرر من القرار اجلبائي يف إطار البند املتعلق برسوم رفع نفاايت احلدائق 

 الصناعية ومواد البناء املرتوكة على الطريق العمومية، وذلك على الشكل التايل:

رسوم رفع نفايات الحدائق وبقايا المواد الصناعية ومواد : ثانيا
من  30.20.30.32البناء المتروكة على الطريق العمومية )البند 

 الميزانية(

 مكرر كما يلي: 19إضافة سطر إلى الفصل  -

 360( شهراي شاملة للرسوم عن كل حاوية ذات سعة TTCدرهم )  1728,00*



 لرتا.

 والفصول لم يطرأ عليها أي تغيير البنودعلى أن باقي 

 

اخلاص مبنح املوافقة على تعديل دفرت الشروط والتحمالت  العاشرة
االستغالل املؤقت للملك العمومي بواسطة حمطات وقوف 

 .النارية  والعاديةالسيارات والدراجات 

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على تعديل دفرت الشروط والتحمالت 
اخلاص مبنح االستغالل املؤقت للملك العمومي بواسطة حمطات وقوف السيارات 

، ليصبح دفرت الشروط والتحمالت هذا على الشكل الوارد والدراجات النارية والعادية
 قرر.يف نص امل

احلادية 
 عشر

استخراج قطعة أرضية متواجدة بتجزئة بومهدي املوافقة على 
والزنفاري مبقاطعة بطانة مشيدة ضمن الرسم العقاري عدد 

مرت مربع، من امللك العام إىل  6، البالغة مساحتها 5489/20
امللك اخلاص اجلماعي، قصد تفويتها للسادة زهرة دوى ومن 

 .نة اإلدارية للتقييممعها، وذلك وفقا لتقديرات اللج

استخراج قطعة أرضية متواجدة وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على 
بتجزئة بومهدي والزنفاري مبقاطعة بطانة، مشيدة ضمن  9-8بشارع احلسن الثاين رقم 

مرت مربع، من امللك العام إىل  6، البالغة مساحتها 5489/20الرسم العقاري عدد 
اجلماعي، قصد تفويتها للسادة زهرة دوى ومن معها، وذلك وفقا  امللك اخلاص

 لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.
 

 5697نزع ملكية القطعة األرضية البالغة مساحتها املوافقة على  الثانية عشر
، مع راء من امللك الغابوي/28108جزء من الرسم العقاري  2م

اإلعالن أن يف ذلك منفعة عامة وختصيص املبلغ احملدد من طرف 
اللجنة  اإلدارية للتقييم كمصاريف لتعويض املالكني وتقدمي طلب 
لوكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق ملباشرة إجراءات مسطرة نزع امللكية، 

 .وذلك قصد فصل هذه القطعة األرضية عن النظام الغابوي

نزع ملكية القطعة األرضية إبمجاع أعضائه احلاضرين على وافق جملس مجاعة سال 
راء من امللك الغابوي /28108جزء من الرسم العقاري  2م 5697البالغة مساحتها 

الواقع داخل النفوذ الرتايب لوكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق، مع اإلعالن أن يف ذلك منفعة 
للتقييم كمصاريف لتعويض عامة وختصيص املبلغ احملدد من طرف اللجنة اإلدارية 

املالكني وتقدمي طلب لوكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق ملباشرة إجراءات مسطرة نزع 
 امللكية، وذلك قصد فصل هذه القطعة األرضية عن النظام الغابوي.



 1795نزع ملكية القطعة األرضية البالغة مساحتها املوافقة على  الثالثة عشر
راء يف ملكية السيد /10533جزء من الرسم العقاري  2م

الشاطيب لكبري، مع اإلعالن أن يف ذلك منفعة عامة وختصيص 
املبلغ احملدد من طرف اللجنة  اإلدارية للتقييم كمصاريف لتعويض 
املالكني وتقدمي طلب لوكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق ملباشرة 
إجراءات مسطرة نزع امللكية، وذلك قصد فصل هذه القطعة 

 .النظام الغابوي األرضية  عن

نزع ملكية القطعة األرضية وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على 
راء يف ملكية السيد /10533جزء من الرسم العقاري  2م 1795البالغة مساحتها 

لكبري، الواقع داخل النفوذ الرتايب لوكالة ضفيت أيب رقراق، مع اإلعالن أن يف  الشاطيب
ذلك منفعة عامة وختصيص املبلغ احملدد من طرف اللجنة  اإلدارية للتقييم كمصاريف 
لتعويض املالكني وتقدمي طلب لوكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق ملباشرة إجراءات مسطرة 

 ه القطعة األرضية  عن النظام الغابوي.نزع امللكية، وذلك قصد فصل هذ

 

الرابعة 
 عشر

املوافقة على نزع ملكية القطعة النقطة املتعلقة ابملوافقة على 
جزء من الرسم العقاري  2م 4056األرضية البالغة مساحتها 

سال مع اإلعالن أن يف  ( يف ملكية أحباس3راء )القطعة /23599
ذلك منفعة عامة وختصيص املبلغ احملدد من طرف اللجنة  اإلدارية 
للتقييم كمصاريف لتعويض املالكني وتقدمي طلب لوكالة هتيئة ضفيت 
أيب رقراق ملباشرة إجراءات مسطرة نزع امللكية، وذلك قصد فصل 

 .هذه القطعة األرضية  عن النظام الغابوي

على نزع ملكية القطعة األرضية سال إبمجاع أعضائه احلاضرين وافق جملس مجاعة 
( يف 3راء )القطعة /23599جزء من الرسم العقاري  2م 4056البالغة مساحتها 

ملكية أحباس سال، الواقع داخل النفوذ الرتايب لوكالة ضفيت أيب رقراق، مع اإلعالن أن 
نة  اإلدارية للتقييم  يف ذلك منفعة عامة وختصيص املبلغ احملدد من طرف اللج

كمصاريف لتعويض املالكني وتقدمي طلب لوكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق ملباشرة 
إجراءات مسطرة نزع امللكية، وذلك قصد فصل هذه القطعة األرضية  عن النظام 

 الغابوي.
 

اخلامسة 
 عشر

 .2019املوافقة على مشروع امليزانية برسم سنة 
  

 -جلسة اثلثة موالية يف إطار متديد أشغال الدورة متت دراسة النقطة يف  -

 

السادسة 
 عشر 

 املوافقة على توزيع املنح على اجلمعيات الرايضية.
  

 -متت دراسة النقطة يف جلسة اثلثة موالية يف إطار متديد أشغال الدورة  -

 -متت دراسة النقطة يف جلسة اثلثة موالية يف إطار متديد أشغال الدورة  -املدفوعة من طرف وزارة الشباب  املوافقة على برجمة االعتماداتالسابعة 



والرايضة كمسامهة يف هتيئة وجتهيز القاعة املغطاة فتح هللا  عشر
 البوعزاوي.

  
الثامنة 

 عشر

املوافقـــــة على ملحــــق عقد شركة التنمية احملليـــة "ســــال نــــور" 
 لتدبري قطاع االانرة العمومية   بــمدينـــــة ســـــــال.

  

 -متت دراسة النقطة يف جلسة اثلثة موالية يف إطار متديد أشغال الدورة  -

 

 

   

                                                                    

 المقرر المتخذ عنوان النقطة النقطة  الجلسة
اجللسة 

الثالثة بتاريخ 
30 

أكتوبر

املوافقة على مشروع امليزانية برسم سنة  األوىل
2019. 

، وقد جاءت 2019جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على مشروع امليزانية برسم سنة  وافق
 عملية التصويت على هذا املشروع وفق الشكل التايل:

 الجزء األول: ميزانية التسيير  أوال: -
 المداخيل: -أ 



2018 
يف إطار 

متديد أشغال 
 الدورة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درهم 595.614.790,00جمموع املداخيل:  -
 إبمجاع السادة األعضاء احلاضرين. * متت املوافقة على املداخيل

 المصاريف: -ب 
 درهم 227.253.900,00          : جمال اإلدارة العامة: 10جمموع الباب  -
 درهم 8.070.000,00: جمال الشؤون االجتماعية:         20جمموع الباب  -
 درهم 59.050.000,00          : جمال الشؤون التقنية: 30جمموع الباب  -
 درهم 257.669.150,00           : جمال الدعم: 50موع الباب جم -
 درهم 43.571.740,00 : جمال تدعيم النتائج:        60جمموع الباب  -

 درهم 595.614.790,00          المجموع:    
 * متت املوافقة على املصاريف اباب بباب إبمجاع السادة األعضاء احلاضرين.

 ميزانية التجهيزالجزء الثاني: : ثانيا
 المداخيل: -أ 

 درهم 43.571.740,00جمموع املداخيل:         -
 * متت املوافقة على املداخيل إبمجاع السادة األعضاء احلاضرين.

 المصاريف:-ب 
 درهم 43.571.740,00: جمال اإلدارة العامة: 10جمموع الباب  -

 احلاضرين.* متت املوافقة على املصاريف إبمجاع السادة األعضاء 
 الحسابات الخصوصية: ثالثا
 حساب النفقات من المبالغ المرصودة -1



 
 
 
 
 

 درهم 101.577.828,00:      المداخيل -أ 
 * متت املوافقة على املداخيل إبمجاع السادة األعضاء احلاضرين.

 المصاريف:-ب 
 درهم 33.000.000,00 استهالك اإلانرة العمومية:  -
 درهم 10.000.000,00 استهالك املاء العمومي: -
 درهم 14.644.457,00  مقاطعة اتبريكت: -
 درهم 11.715.565,00  مقاطعة ملريسة: -
 درهم 9.372.453,00   مقاطعة بطانة: -
 درهم 12.301.344,00  مقاطعة احصني: -
 درهم 10.544.009,00  مقاطعة لعيايدة: -

 درهم 101.577.828,00       المجموع: 
 على املصاريف إبمجاع السادة األعضاء احلاضرين.* متت املوافقة 

 حساب المبالغ المرصودة ألمور خصوصية -2 
 درهم 2.901.000,00: المداخيل -أ 

 * متت املوافقة على املداخيل إبمجاع السادة األعضاء احلاضرين.
 المصاريف: -ب 

 درهم 600.000,00 ضريبة الذبح لفائدة اخلريية:     -
 درهم 1.000.000,00              حمالت جتارية: بناء -
 درهم 500.000,00           حي موالي امساعيل: -



 درهم 1.000,00املبادرة الوطنية للتنمية البشرية:         -
 درهم 800.000,00جممع الفخار والقصب ابلوجلة:        -

 درهم 2.901.000,00        المجموع:  
 املصاريف إبمجاع السادة األعضاء احلاضرين. * متت املوافقة على

 وبذلك يكون جمموع احلساابت اخلصوصية بقسميها كما يلي: 
 درهم 104.478.828,00جمموع املداخيل:        -
 درهم 104.478.828,00جمموع املصاريف:       -

 حلاضرين.إبمجاع السادة األعضاء ا 2019* متت املوافقة على احلساابت اخلصوصية برسم سنة 
 .2021و 2020و 2019بيان البرمجة الثالثية لميزانية جماعة سال برسم سنوات : رابعا

* وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على بيان الربجمة الثالثية مليزانية مجاعة سال  
 ، مبركباهتا املالية املكونة مما يلي:2021و 2020و 2019برسم سنوات: 

 :الموارد -1 
 موارد التسيري. -أ

 موارد التجهيز. -ب
 :التكاليف -2

 حتمالت التسيري. -أ
 حتمالت التجهيز. -ب

جبميع مرفقاهتا وملحقاهتا، على الشكل الوارد يف  2019وهكذا جاء مشروع امليزانية برسم سنة  
 نص املقرر.



، 2019سم سنة بعدها وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على مشروع امليزانية بر 
 برمتها وجبميع مرفقاهتا وملحقاهتا، وفق الشكل املفصل أعاله.

املوافقة على توزيع املنح على اجلمعيات والفرق  الثانية
 .الرايضية

جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على توزيع املنح على اجلمعيات والفرق الرايضية برسم  وافق
 ، وذلك على الشكل الوارد يف نص املقرر.2018سنة 

املدفوعة من  املوافقة على برجمة االعتمادات الثالثة
طرف وزارة الشباب والرايضة كمسامهة يف هتيئة 

 .وجتهيز القاعة املغطاة فتح هللا البوعزاوي بسال

وافق جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على برجمة االعتمادات املدفوعة من طرف وزارة الشباب 
كمسامهة يف هتيئة وجتهيز القاعة املغطاة درهم )مخسة ماليني درهم(،   5.000.000,00والرايضة البالغة 

 فتح هللا البوعزاوي بسال.

 الرابعة
على ملحق عقد شركة التنمية احمللية املوافقة  

"سال نور" لتدبري قطاع اإلانرة العمومية مبدينة 
 سال.

لعقد شركة التنمية احمللية "سال نور"  1جملس مجاعة سال إبمجاع أعضائه احلاضرين على امللحق رقم  وافق
 لتدبري قطاع اإلانرة العمومية مبدينة سال.

 وهو امللحق الذي جاء على الشكل الوارد يف نص املقرر.
 


