
 

 ملجلس ج�عة سال

 املقرر املتخذ

برنامج التنمية املندمجة وافق مجلس ج�عة سال بإج�ع أعضائه الحارضين، عىل 
، مع رضورة االخذ بع, االعتبار 2024و 2020لع�لة سال للفرتة املمتدة ب, 

واملتعلق بسوق القرب الخروبة ببطانة من الئحة  51حذف املرشوع رقم 
  .املشاريع الواردة يف الربنامج

  .برتاب ج�عة سال "املركب الريايض"التأكيد عىل انجاز 
  .برتاب ج�عة سال "مدينة الطفل"التأكيد عىل انجاز 

األخذ بع, االعتبار التوصيات الصادرة عن لجنة امليزانية والشؤون املالية 
والربمجة اثناء دراستها للنقطة املتعلقة بربنامج التنمية املندمجة لع�لة سال للفرتة 

 12، وذلك خالل اجت�عيها املنعقدين عىل التوايل بتاريخ 2024

 2024و 2020وهكذا فقد جاء برنامج التنمية املندمجة لع�لة سال للفرتة املمتدة ب, 
  .ك� تم عرضه عىل أنظار مجلس الج�عة وفق الشكل الوارد يف نص املقرر

وهكذا وافق مجلس ج�عة سال باج�ع اعضائه الحارضين عىل برنامج التنمية 
، وهو الربنامج الذي تبلغ كلفته 2024و 2020ة ب, املندمجة لع�لة سال للفرتة املمتد

  :محاور ك� ييلمقسم عىل أربع مليون درهم، وهو 

ملجلس ج�عة سال 2019نونرب  20ملخص مقررات الدورة االستثنائية املنعقدة بتاريخ 
 عنوان النقطة

املصادقة عىل برنامج التنمية املندمجة لع�لة سال للفرتة 

 .2024و

وافق مجلس ج�عة سال بإج�ع أعضائه الحارضين، عىل 
لع�لة سال للفرتة املمتدة ب, 

  :املالحظات التالية
حذف املرشوع رقم  -1

املشاريع الواردة يف الربنامج
التأكيد عىل انجاز  -2
التأكيد عىل انجاز  -3
األخذ بع, االعتبار التوصيات الصادرة عن لجنة امليزانية والشؤون املالية  -4

والربمجة اثناء دراستها للنقطة املتعلقة بربنامج التنمية املندمجة لع�لة سال للفرتة 
2024و 2020املمتدة ب, 

  .2019نرب نو  15و
وهكذا فقد جاء برنامج التنمية املندمجة لع�لة سال للفرتة املمتدة ب, 

ك� تم عرضه عىل أنظار مجلس الج�عة وفق الشكل الوارد يف نص املقرر
وهكذا وافق مجلس ج�عة سال باج�ع اعضائه الحارضين عىل برنامج التنمية 

املندمجة لع�لة سال للفرتة املمتد
مليون درهم، وهو  4365املالية االج�لية 

 اململكة املغربية
 وزارة الداخليــة

 عــ�لة ســـال
 جــ�عة ســال

 املديرية العامة للمصالح
 قسم شؤون املجلس والتعاون

ملخص مقررات الدورة االستثنائية املنعقدة بتاريخ 
 النقطة الجلسة

جلسة 
فريدة 
 20بتاريخ 

  2019نونرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

املصادقة عىل برنامج التنمية املندمجة لع�لة سال للفرتة  األوىل

و 2020املمتدة ب, 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مليون درهم 1134                 :محور املشاريع الكربى -

 مليون درهم 1585  :  البنيات التحتية والتنقل والتنمية املستدامة محور -
  التنافسية يف املجال االقتصادي محور تقوية القدرة -
  مليون درهم  50715,    :ودعم االستث�ر 
 مليون درهم  930,50  :محور التنمية االجت�عية وتحس, ظروف العيش -

التفاقية الرشاكة املوقعة ب,  1املوافقة عىل امللحق رقم  الثانية

وزارة التضامن والتنمية االجت�عية واملساواة واألرسة 

واملجلس الج�عي ملدينة سال لتوفz الولوجيات لفائدة 

 .األشخاص يف وضعية إعاقة

التفاقية  1عىل امللحق رقم  وافق مجلس ج�عة سال بإج�ع أعضائه الحارضين
كة املوقعة ب, وزارة التضامن والتنمية االجت�عية واملساواة واألرسة واملجلس الرشا

الج�عي ملدينة سال لتوفz الولوجيات لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة، وقد جاء 
 .هذا امللحق عىل الشكل الوارد يف نص املقرر

التابـع لج�عـة سـال  املوافقة عىل بيع املنتوج الغابوي الثالثة

،والكائن بالغابـة املخزنية املعمورة وع, 2020برسم سنة 

 .الحوالـة

عىل بيع املنتوج الغابوي التابـع وافق مجلس ج�عة سال بإج�ع أعضائه الحارضين 
 .،والكائن بالغابـة املخزنية املعمورة وع, الحوالـة2020لج�عـة سـال برسم سنة 

عىل إجراء تحويالت يف اعت�دات وافق مجلس ج�عة سال بإج�ع أعضائه الحارضين  .عىل إجراء تحويالت يف اعت�دات التجهيز املوافقة الرابعة
واملحددة يف  2019برسم سنة ) الجزء الثا� من امليزانية(التجهيز 

درهم، حيث جاءت هاته التحويالت وفق الشكل الوارد يف نص   866,37 216 19 مبلغ
 .املقرر

عىل إجراء تحويالت يف اعت�دات وافق مجلس ج�عة سال بإج�ع أعضائه الحارضين  .املوافقة عىل إجراء تحويالت يف اعت�دات التسيz الخامسة
 z80.000,00، واملحددة يف مبلغ 2019برسم سنة ) الجزء االول من امليزانية(التسي 

 .يف نص املقرردرهم، وقد جاءت هاته التحويالت وفق الشكل الوارد 

املوافقة عىل قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح  السادسة

بالشطر املمتد ما ب,  SLA46طريق التهيئة 
عىل قرار تخطيط حدود الطرق وافق مجلس ج�عة سال بإج�ع أعضائه الحارضين 

، SLA33و SLA32بالشطر املمتد ما ب,  SLA46العامة لفتح طريق التهيئة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

SLA32وSLA33ع�لة سال وبتعي,  ، �قاطعة العيايدة

العقارات املراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل 

 .املؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

�قاطعة العيايدة ع�لة سال وبتعي, العقارات املراد نزع ملكيتها لهذه الغاية 
وباالحتالل املؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، حسب الجـــدول 

  :اآلتـــي
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إعادة التداول بشأن النقطة املتعلقة باملوافقة عىل توزيع  السابعة

 .املنح عىل الجمعيات والفرق الرياضية

جاء يف املقرر وافق مجلس ج�عة سال بإج�ع أعضائه الحارضين عىل االبقاء عىل ما 
يوليوز  18الذي سبق أن اتخذه املجلس خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 

بشأن النقطة املتعلقة باملوافقة عىل توزيع املنح عىل الجمعيات والفرق  2019
  :الرياضية، وذلك نظرا لالعتبارين التالي,

لوزارة الثقافة والشباب التوصل يف هذا االطار برسالة من السيد املدير االقليمي  -
، يف شأن 2019نونرب  19بتاريخ  455تحت عدد  -قطاع الشباب والرياضة–والرياضة 

الجمعيات الرياضية املعنية باملنحة السنوية والواردة يف مالحظة مصالح ع�لة سال، 
  .والتي يؤكد فيها تواجد هذه الجمعيات يف وضعية قانونية

إفادة ممثل مصالح ع�لة سال أثناء التداول بشأن هذه النقطة، والتي يؤكد من  -
خاللها بأن مصالح الع�لة ال ترى مانعا من التأشz عىل املنح الخاصة بالجمعيات 
الرياضية برسم هذه السنة، وذلك عىل ضوء رسالة السيد املدير االقليمي لوزارة 

 االحتفاظ �قتضيات املقرر الج�عي السابق الثقافة والشباب والرياضة، وبالتايل



 .املتخذ يف هذا اإلطار، عىل أساس توجيهه من جديد إىل مصالح الع�لة قصد التأشzة

إعادة التداول بشأن النقطة املتعلقة باملوافقة عىل دفرت  الثامنة

الرشوط والتحمالت الخاص بإيواء الباعة املتواجدين بسوق 

بريكت، �حالت السوق املركزي لسوق الصالح, �قاطعة تا

الصالح, عن طريق الكراء، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

 .اإلدارية للتقييم

عىل إعادة التداول بشأن النقطة وافق مجلس ج�عة سال بإج�ع أعضائه الحارضين 
املتعلقة باملوافقة عىل دفرت الرشوط والتحمالت الخاص بإيواء الباعة املتواجدين 
بسوق الصالح, �قاطعة تابريكت، �حالت السوق املركزي لسوق الصالح, عن 
طريق الكراء، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، وذلك عىل ضوء 

صالح املختصة بع�لة سال، لتكون بذلك التعديالت التي همت دفرت مالحظات امل
الرشوط والتحمالت الخاص بكراء محالت ومرافق السوق املركزي بسوق الصالح, 
�قاطعة تابريكت، والتي وافق مجلس ج�عة سال عىل إدخالها عىل هذا الدفرت عىل 

  :الشكل التايل
مارس  7بتاريخ  672.18وزير الداخلية رقم اإلشارة يف الديباجة إىل قرار السيد  -1

بتحديد تأليف لجان طلب العروض املفتوح أو طلب العروض املحدود أو  2018
  . باالنتقاء املسبق وكذا لجنة املباراة الخاصة بالج�عات الرتابية ومجموعاتها

والقايض  2003مارس  20الصادر يف  688-03حذف قرار السيد وزير الداخلية رقم  -2
تفويض اختصاص املصادقة عىل كنانيش الرشوط والتحمالت للسادة الوالة من ب

  .الديباجة
�اشيا مع مقتضيات قرار  - بالنسبة للفصل االول، إعادة صياغة البند الثا� منه  -3

 -يف مادته األوىل 2018مارس  7الصادر بتاريخ  672.18السيد وزير الداخلية رقم 
  :ليصبح هذا البند ك� ييل

م عملية االستفادة من املحالت واملرافق املتواجدة داخل السوق املركزي تت •
  :املذكور عن طريق القرعة، وتحت ارشاف لجنة مختلطة مكونة من

  .اآلمر بالرصف أو من �ثله رئيسا للجنة -
  .املدير العام للمصالح او من ينوب عنه -
  .رئيس مصلحة الصفقات او من ينوب عنه -
  .رئيس املصلحة املعنية أو من ينوب عنه -



  .املحاسب العمومي املكلف او من �ثله -
  .السلطة املحلية -
  .ممثل قسم العمل االجت�عي بالع�لة -
  .ممثل قسم الج�عات املحلية بالع�لة -
  .رئيس جمعية سوق الصالح, -

  .ووفقا للرشوط واملقتضيات املبينة ادناه
  :ك� ييل ليصبحامن، إعادة صياغة البند السادس منه بالنسبة للفصل الث -4

تحمل املكرتي مصاريف الربط واستهالك املاء والكهرباء للمحل املكرتى، ومختلف  •
الرسوم والرضائب املفروضة واملرتبطة بنشاطه التجاري، وكذا أداء الواجبات 

  .املشرتكة املتعلقة بصيانته وحراسته
أن جاءت يف دفرت الرشوط والتحمالت الذي وافق االحتفاظ بالصيغة التي سبق  -5

، بالنسبة للفصل 2019عليه مجلس ج�عة سال خالل دورته العادية لشهر فرباير 
zالعارش املتعلق بالتخيل لفائدة الغ.  

ذوي "بعبارة " ورثة"بالنسبة للفصل, الثا� عرش والثالث عرش تعوض عبارة  -6
  ".الحقوق

عرش واملتعلق بحالة وقوع نزاع ب, الج�عة واملكرتي بالنسبة للفصل الرابع  -7
  :فيجب أن يصاغ ك� ييل

كل نزاع قد يحصل ب, الج�عة واملكرتي حول تغيz أو تأويل أحد بنود هذا  •
الكناش يعرض يف بداية األمر عىل السيد عامل ع�لة سال للبث فيه رضائيا، ويف 

  . املحاكم املختصةحالة عدم التوصل إىل اتفاق يتم عرض األمر عىل
ليصبح بذلك دفرت الرشوط والتحمالت الخاص بكراء محالت ومرافق السوق 
املركزي بسوق الصالح, �قاطعة تابريكت، بعد إدخال التعديالت املشار اليها اعاله 

 .عىل الشكل الوارد يف نص املقرر
 


