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 المملكة المغربية

 وزارة الداخليــة

 عــمالة ســـال

 جــماعة ســال

 المديرية العامة للمصالح

 قسم شؤون المجلس والتعاون

 

 لمجلس جماعة سال 2020 يوليوز 21المنعقدة بتاريخ االستثنائية ملخص مقررات الدورة 
الجلس

 ة

 المقرر المتخذ عنوان النقطة النقطة

جلسة 

فريدة 

 بتاريخ

21 

يوليوز 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض حول تنفيذ ميزانية الجماعة خالل السنوات  األولى
 األخيرة.

 - عــرض إخــــبـــاري -

قة التفاقية الشراكة المتعل 1الموافقة على الملحق رقم  الثانية
برنامج تهيئة وبناء سوق الصالحين بمدينة  بإنجاز

 سال.

 

بأغلبية أعضائه الحاضرين وامتناع عضو واحد عن وافق مجلس جماعة سال 

ة وبناء التفاقية الشراكة المتعلقة بانجاز برنامج تهيئ 1التصويت على الملحق رقم 
ن بمدينة سال. وهو الملحق الذي جاء على الشكل الوارد في نص سوق الصالحي

 المقرر.

 بتأهـيل الطــريقالموافقة على اتفاقية شراكة تتعلق  الثالثة
( 6بين سـال )ط و رقم  4033اإلقليمية رقــم 

 .4002والطريق اإلقليمية رقم 

تتعلق بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة وافق مجلس جماعة سال 

ة رقم ( والطريق اإلقليمي6بين سال )ط و رقم  4033بتأهيل الطريق اإلقليمية رقم 

 . وهي االتفاقية التي جاءت على الشكل الوارد في نص المقرر.4002

من أجل التمويل اتفاقية شراكة مشروع الموافقة على  الرابعة 

بجماعة  -مدن بدون صفيح–التكميلي للبرنامج الوطني 
 .2022-2020سال 

من اتفاقية شراكة مشروع على بإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 
-2020بجماعة سال  -مدن بدون صفيح –أجل التمويل التكميلي للبرنامج الوطني 

 . وهو مشروع االتفاقية الذي جاء على الشكل الوارد في نص المقرر.2022

" الرامي إلى طلب "شركة ريضال الموافقة على الخامسة

االحتالل المؤقت للملك الغابوي بغرض تمرير قناة 
للماء الصالح للشرب بالملك الغابوي على مستوى 

 .تراب جماعة سال

طلب "شركة ريضال"  علىبإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 

 الرامي إلى االحتالل المؤقت للملك الغابوي بغرض تمرير قناة للماء الصالح

ناس مك-رب، وذلك انطالقا من خزان "المعمورة" إلى غاية الطريق الرئيسية سالللش

 وربطه بخزان "أوالد هالل"، بالملك الغابوي على مستوى تراب جماعة سال.
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 السادسة

 

 

األداء المتوفرة من اعتمادات  إلغاءالموافقة على 

بعض البرامج المنجزة في إطار الجزء الثاني من 
 .الميزانية

األداء اعتمادات  إلغاء علىبإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 
م السنة المتوفرة من بعض البرامج المنجزة في إطار الجزء الثاني من الميزانية برس

 ، وذلك على الشكل الوارد في نص المقرر.2020المالية 

 السابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملغاةفي إطار  عتماداتالا برمجةالموافقة على 
 .الجزء الثاني من الميزانية

 

التي  عتماداتالا برمجة علىبإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 

 المالية تم إلغاؤها ببعض البرامج المنجزة بالجزء الثاني من الميزانية برسم السنة

 ، وذلك على الشكل التالي:2020

 المراد برمجتهمجموع المبلغ  عنوان البند

 000,00 000 2 اقتناء الفنادق بالمدينة العتيقة

أشغال تهيئة ووضع الولوجيات لألشخاص محدودي الحركة بما فيها 

 مصاريف الدراسة
1 000 000,00 

 000,00 400 تهيئة وتجهيز قاعة الرياضة ببطانة

 000,00 000 1 تهيئة المحجز البلدي

 000,00 000 2 تهيئة سوق الجملة

 000,00 000 1 أشغال تهيئة وتجهيز  األسواقباأللواح الشمسية

 000,00 000 1 تجهيز المكتبة البلدية

 225,26 469 أشغال تهيئة دور الشباب والنوادي النسوية

 000,00 700 الدراسات والمساعدة التقنية)لمكتب البلدي لحفظ الصحة(

بالمكتب البلدي لحفظ أشغال صيانة غرفة تبريد مستودع األموات 

 الصحة
100 000,00 

 000,00 000 1 ثقافي بسعيد حجيالتهيئة و تجهيز المركب 

 866,37 316 14 اقتناء و تهيئة أراضي المقابر بما فيها مصاريف الدراسة والتتبع

 000,00 450 حفر وتجهيز وتهيئة اآلبار

 000,00 300 1 بناء مراكز تجارية

 000,00 400 1 و صيانة األسواق تهيئة

 

28 136 091,63 
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إلغاء الحساب الخصوصي لمجمع الفخار  الموافقة على الثامنة
 والقصب بالولجة.

إلغاء الحساب  علىبإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 
 الخصوصي لمجمع الفخار والقصب بالولجة، والبالغ مجموع االعتمادات به

درهم، وبالتالي تحويل االعتمادات المتوفرة بهذا الحساب  4.079.131,16

 لفائدة ميزانية الجماعة. 

إحداث وتدبير مقبرة بمنطقة "عـنق  الموافقة على- التاسعة

الجـمل" بمقاطــعة احصــين بالقطعة األرضية 
 ر./40256موضوع الرسم العقاري عدد

 

إحداث وتدبير مقبرة علىبإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 

"، بمنطقة "عـنق الجـمل" بمقاطــعة احصــين بالقطعة األرضية المسماة "بياضة
متر مربع،  14350ر، والبالغة مساحتها /40256موضوع الرسم العقاري عدد

 اورة،والتي تم تحبيسها من طرف المرحوم عبد الرحيم تاودي، كتوسعة للمقبرة المج

بي أوالقائمة على ملك االحباس، والمتواجدتان في مجال تدخل وكالة تهيئة ضفتي 

 رقراق.

محامي مع الموافقة علىعقد اتفاق واستشارة قانونية  العاشرة
 للترافع والدفاع عن مصالح الجماعة.

ومعارضة عضو واحد وامتناع بأغلبية أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 

التصويت، على عقد اتفاق واستشارة قانونية مع محامي للترافع عضو واحد عن 

والدفاع عن مصالح الجماعة، وهو العقد الذي جاء على الشكل الوارد في نص 

 المقرر.

الحادية 

 عشر

الموافقة على دفتر الشروط والتحمالت الخاص بمنح 

حطات مللملك العمومي بواسطة االستغالل المؤقت 
 والدراجات النارية والعادية.وقوف السيارات 

دفتر الشروط والتحمالت بإجماع أعضائه الحاضرين على وافق مجلس جماعة سال 
حطات وقوف السيارات مللملك العمومي بواسطة الخاص بمنح االستغالل المؤقت 

ص ، وهو الدفتر الذي جاء على الشكل الوارد في نوالدراجات النارية والعادية

 .المقرر

الثانية 

 عشر

هبة من طرف شركة "بديعة الموافقة على قبول 

 BADIA»لالستثمار" ش م م،

INVESTISSEMENT » SARL، عن عبارة 

 لمرفق المخصصة 23 األرضيةرقم القطعة

 األصلي العقاري الرسم من ستستخرج عمومي،التي

 متر 109 التقريبية مساحتها البالغة ،R/1779 عدد

 ريسة.والمتواجدة بمقاطعة باب الم مربع

هبة مقدمة من قبول وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على 

 « BADIA INVESTISSEMENT»طرف شركة"بديعة لالستثمار"ش م م،

SARL، 23 رقم األرضية للقطعة سال جماعة لفائدة بالمجان بالتفويت وذلك 

 عدد األصلي العقاري الرسم من ستستخرج التي عمومي، لمرفق المخصصة

1779/R، والمتواجدة بمقاطعة باب  مربع متر 109 التقريبية  مساحتها البالغة

 المريسة.
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الثالثة  

 عشر

تحويل فائض الموارد غير الملتزم بها الموافقة على 

بحساب النفقات من المبالغ  2019برسم سنة 
 المرصودة لمقاطعة تابريكت.

تحويل فائض الموارد وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على 
عة بحساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاط 2019غير الملتزم بها برسم سنة 

 درهم، وذلك بتوزيعه على البنود المالية 2.304.266,38تابريكت، والمقدر ب 

 .وفق الشكل الوارد في نص المقرر

الرابعة 

 عشر

 برسم تحويل فائض الموارد غير الملتزم بهاالموافقة على 

بحساب النفقات من المبالغ المرصودة  2019سنة 

 . أحصينلمقاطعة 

تحويل فائض الموارد وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على 

عة بحساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاط 2019غير الملتزم بها برسم سنة 

 الشكل الوارد في نص المقرر.وفق احصين، وذلك 

الخامسة 

 عشر

اإلعالن أن المنفعة العامة تقضي بنزع  الموافقة على

 ملكية "فندق الركو" المتواجد بالمدينة العتيقة لسال.

 

امة اإلعالن أن المنفعة الع علىوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

جاز " المتواجد بالمدينة العتيقة لسال، وذلك النتقضي بنزع ملكية "فندق الركو

 .مشروع ذي منفعة عامة بهذا الفندق وهو "مركب سوسيو ثقافي"

 

السادسة 

 عشر

نزع ملكية "فندق الركو" المتواجد  الموافقة على

بالمدينة العتيقة لسال وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 
 اإلدارية للتقييم.

 

 نزع ملكية "فندق الركو" علىوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

دينة المتواجدة بالمو ( طوابق3متر مربع والمتكون من ثالث ) 814البالغة مساحته 

دارية العتيقة لسال، وتخصيصه لمركب سوسيو ثقافي، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإل

 للتقييم.

السابعة 

 عشر

اإلعالن أن المنفعة العامة تقضي بنزع  الموافقة على
 .ملكية "فندق التوام" المتواجد بالمدينة العتيقة لسال

 

امة اإلعالن أن المنفعة الع علىوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

نجاز " المتواجد بالمدينة العتيقة لسال، وذلك التقضي بنزع ملكية "فندق التوام

 مشروع ذي منفعة عامة بهذا الفندق وهو "مركب سوسيو ثقافي".

الثامنة 

 عشر

نزع ملكية "فندق التوام" المتواجد  الموافقة على

بالمدينة العتيقة لسال وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 
 اإلدارية للتقييم.

 

" نزع ملكية "فندق التوام علىوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

ة لسال، متر مربع والمكون من طابق والمتواجد بالمدينة العتيق 273البالغة مساحته 

 يم.وتخصيصه "لمركب سوسيو ثقافي"، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقي

التاسعة 

 عشر

اإلعالن أن المنفعة العامة تقضي بنزع  الموافقة على

 سال.ملكية "فندق الحجامين" المتواجد بالمدينة العتيقة ل
امة اإلعالن أن المنفعة الع علىوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

نجاز ال" المتواجد بالمدينة العتيقة لسال، وذلك تقضي بنزع ملكية "فندق الحجامين

 مشروع ذي منفعة عامة بهذا الفندق وهو "مركب سوسيو ثقافي".

نزع ملكية "فندق  علىوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين نزع ملكية "فندق الحجامين" المتواجد  الموافقة على العشرون
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بالمدينة العتيقة لسال وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 
 اإلدارية للتقييم.

 

متر مربع، والمتكون من طابق والمتواجد بالمدينة  395الحجامين" البالغ مساحته 
العتيقة لسال، وتخصيصه "لمركب سوسيو ثقافي"، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

 اإلدارية للتقييم.

الواحدة 

 والعشرون

الموافقة على نزع ملكية القطعة األرضية ذات الرسم 

 63آر 15ر البالغة مساحتها  /23547العقاري عدد 
سنتيار بمقاطعة لمريسة وتقديم طلب إلى وكالة تهيئة 

ضفتي أبي رقراق لمباشرة مسطرة نزع الملكية 

وتعويض المالكين من طرف الجماعة وذلك وفقا 
 .لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

 

علىتأجيل المنقطة المتعلقة  وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين

ر /23547على نزع ملكية القطعة األرضية ذات الرسم العقاري عدد الموافقة ب

هيئة سنتيار بمقاطعة لمريسة وتقديم طلب إلى وكالة ت 63آر 15البالغة مساحتها  

تعويض المالكين من طرف ضفتي أبي رقراق لمباشرة مسطرة نزع لملكية و

لعدم  الجماعة وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، إلى وقت الحق نظرا

 جاهزيتها.
 

 


