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 المملكة المغربية

 وزارة الداخليــة

 عــمالة ســـال

 جــماعة ســال

 المديرية العامة للمصالح

 قسم شؤون المجلس والتعاون

 سال جماعة لمجلس 2020 أكتوبر  لشهر العادية الدورة مقررات ملخص

 المقرر المتخذ عنوان النقطة النقطة الجلسة

الجلسة 

 األولى

 بتاريخ

07 

أكتوبر

2020 

 

التقرير العام اإلخباري ما بين الدورتين )عرض حول التدابير  األولى

المتخذة من طرف جماعة سال من أجل مواجهة تفشي فيروس 

 ، بمختلف المناطق التابعة لتراب الجماعة(.19كوفيد  –كورونا

 -عــرض إخــــبـــاري  -

إطالع المجلس على الدعاوى القضائية التي تم رفعها بين  الثانية

 الدورتين.

 -عــــرض إخــبـــاري  -

ثمين الموافقة على النسخة المعدلة التفاقية شراكة تتعلق بحماية وت الثالثة

 وتهيئة الغابة الحضرية "عين الحوالة" بمدينة سال.

( 2وافق مجلس جماعة سال بأغلبية أعضائه الحاضرين، ومعارضة عضوين اثنين )

 رية "عينعلى النسخة المعدلة التفاقية شراكة تتعلق بحماية وتثمين وتهيئة الغابة الحض

ص نالوارد في وهي االتفاقية المعدلة التي جاءت على الشكل الحوالة" بمدينة سال. 

 المقرر.
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تجهيز والتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء  2الموافقة على الملحق رقم  الرابعة

 معهد التنشيط الثقافي والفني بتابريكت سال.

التفاقية  2على الملحق رقم وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

ع رفع مالشراكة المتعلقة ببناء وتجهيز معهد التنشيط الثقافي والفني بتابريكت سال، 

 لتوصية التالية:ا

لثقافي ا"األخذ بعين االعتبار تكلفة القطعة األرضية التي أنجز عليها مركب التنشيط -

والفني بتابريكت والتي سبق أن ساهمت بها جماعة سال في إطار الملحق األول 

 لالتفاقية، وذلك في

و وه، "2إطار الكلفة المالية اإلجمالية للمشروع المنصوص عليها في الملحق رقم  

 على الشكل الوارد في نص المقرر.الملحق الذي جاء 

ة الموافقة على بيع المنتوج الغابوي التابع لجماعة سال برسم سن الخامسة

 ، والكائن بالغابة المخزنية المعمورة وعين الحوالة.2021

 التابع على بيع المنتوج الغابويوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

 .، والكائن بالغابة المخزنية المعمورة وعين الحوالة2021لجماعة سال برسم سنة 

الموافقة على طلب "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح  السادسة

للشرب" الرامي إلى االحتالل المؤقت للملك الغابوي بغرض 

 رابتمرير قناة الماء الصالح للشرب بالملك الغابوي على مستوى ت

 جماعة سال.

على طلب "المكتب الوطني وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

لمعمورة للكهرباء والماء الصالح للشرب" الرامي إلى االحتالل المؤقت للملك الغابوي ا

، بغرض تمرير قناة للماء الصالح للشرب 69394/13موضوع الرسم العقاري عدد 

 راب جماعة سال.بالملك الغابوي على مستوى ت

الموافقة على قبول هبة من طرف ورثة "محمد الورديغي" عبارة  السابعة

التي سيستخرج رسمها العقاري من  6عن القطعة األرضية رقم 

 البالغة مساحتها التقريبية R/52113الرسم العقاري األصلي عدد 

 متر مربع والمتواجدة بتجزئة "الفتح" بمقاطعة العيايدة. 1488

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

ضية ورثة "محمد الورديغي"، وذلك بالتفويت بالمجان لفائدة جماعة سال للقطعة األر

، R/52113التي سيستخرج رسمها العقاري من الرسم العقاري األصلي عدد  6رقم 

عة والمتواجدة بتجزئة "الفتح" بمقاطمتر مربع،  1488 البالغة مساحتها التقريبية

 العيايدة.

الموافقة على قبول هبة من طرف شركة "بشرى الخير " ش.م.م  الثامنة

STE BOUCHRA AL KHEIR s.a.r.l.  عبارة عن القطعة

التي سيستخرج رسمها العقاري من الرسم  3األرضية رقم 

 142 التقريبية، البالغة مساحتها R/12846العقاري األصلي عدد 

 متر مربع والمتواجدة بمقاطعة بطانة.

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

، وذلك .STE BOUCHRA AL KHEIR s.a.r.lشركة "بشرى الخير " ش.م.م 

ا التي سيستخرج رسمه 3بالتفويت بالمجان لفائدة جماعة سال للقطعة األرضية رقم 

 142 ، البالغة مساحتها التقريبيةR/12846العقاري من الرسم العقاري األصلي عدد 

 متر مربع، والمتواجدة بمقاطعة بطانة.
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 الموافقة على قبول هبة من طرف شركة "دار البحر" ش م م التاسعة

" STE "DAR EL BAHR  S.A.R.L.   عبارة عن إعدادية

 مكونة من طابق

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

، وذلك عن  .STE "DAR EL BAHR S.A.R.L " شركة "دار البحر" ش م م

 طريق التفويت بالمجان

 

 

 

 

 

 

" لمشروع  BLOC B" أرضي وطابقين علويين، متواجدة ب  

د التجزئة العقارية والتي سيستخــرج رسمها من الرسم العقاري عد

16799/R  360متر مربع مع  1306 والبـالغة مساحتها التقريبية 

 والكائنة بمقاطعة العيايدة. متر مربع تقريبا كمساحة مبنية 

 ة بلفائدة جماعة سال، إلعدادية مكونة من طابق أرضي وطابقين علويين، متواجد 

"BLOC B لمشروع التجزئة العقارية والتي سيستخــرج رسمها من الرسم العقاري " 

متر مربع  360متر مربع مع  1306 ، والبـالغة مساحتها التقريبية R/16799عدد 

 ة.تقريبا كمساحة مبنية )طابق أرضي وطابقين علويين(، والكائنة بمقاطعة العيايد

سم القطعة األرضية المسماة " بهية" ذات الرالموافقة على اقتناء  العاشرة

متر مربع  398، البالغ مساحتها 18879/20العقاري عدد 

 والمتواجدة بشارع الزربية، بمحاذاة منطقة األنشطة االقتصادية

 بمقاطعة بطانة، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

اقتناء القطعة األرضية  علىوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

 متر 398، البالغة مساحتها 18879/20المسماة " بهية"، ذات الرسم العقاري عدد 

طقة مربع، في ملكية السيد ابراهيم بيطاط، والمتواجدة بشارع الزربية، بمحاذاة من

ة بمقاطعة بطانة، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلداري "ZAZ"األنشطة االقتصادية

 للتقييم.

الحادية 

 عشر

الموافقة على تنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية 

 ومحطات وقوف العربات داخل تراب الجماعة.

على تنظيم السير والجوالن وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب الجماعة، وذلك وفق 

 الوارد في نص المقرر.التفصيل 

الثانية 

 عشر

على تسمية بعض الطرق وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين،  الموافقة على تسمية بعض الطرق العمومية بتراب الجماعة.

العمومية والساحات بتراب الجماعة وفق الشكل المعروض على أنظاره، مع إدخال 

دة المريسة المتخذ خالل دورته االستثنائية المنعقتعديل على مقترح مجلس مقاطعة 

ي/ تجزئة النور اإلضاف -3، خاصة فيما يتعلق بالمقترح رقم 2020يوليوز  9بتاريخ 

عوضا عن اسم  "السراج"بإطالق اسم  7األزقة، من خالل تعديل اسم الزنقة رقم 

سم عوضا عن ا "الشروق"بإطالق اسم  8، وتعديل اسم الزنقة رقم "الهالل"

 ، وهكذا جاءت هذه التسميات وفق التفصيل الوارد في نص المقرر."الشمس"

على قرار تخطيط حدود الطرق وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، الموافقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لتوسيع طريق الثالثة 
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 RNفي شطرها المتواجد ما بين طريق القنيطرة   SBL42التهيئة عشر

N-1 وطريق المهديةRP4031 عمالة سال،  ، بمقاطعة لمريسة

وبتعيين العقارات المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وبـاالحتـالل 

 المؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

 RNفي شطرها المتواجد ما بين طريق القنيطرة   SBL42العامة لتوسيع طريق التهيئة

N-1 وطريق المهديةRP4031  بمقاطعة لمريسة عمالة سال، وبتعيين العقارات المراد ،

نزع ملكيتها لهذه الغاية وبـاالحتـالل المؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية 

 .للتقييم، وفق التفصيل المبين في الجدول الوارد في نص المقرر

 

الرابعة 

 عشر

ل الموافقة على االحتالل المؤقت للملك العام الجماعي لوضع محو

قرب معهد التكنولوجيا التطبيقية حي  كهربائي بالبناء المفكك

عد بمتر  x 3.8متر 5.2بالقطعة األرضية البالغة مساحتها   السالم،

بحي  2 إزالة المحول الكهربائي المتواجد قرب السجن المدني

 السالم  مقاطعة بطانة.

ك على طلب االحتالل المؤقت للملوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

 العام الجماعي تقدمت به شركة ريضال من أجل وضع محول كهربائي بالبناء المفكك

الغة فوق القطعة األرضية الب قرب معهد التكنولوجيا التطبيقية حي السالم، المرتفع

رب قمتر، بعد إزالة المحول الكهربائي تحت أرضي المتواجد  x 3.8متر 5.2مساحتها  

 بحي السالم  مقاطعة بطانة. 2 السجن المدني

 

 

 

 

 

 

 المقرر المتخذ عنوان النقطة النقطة الجلسة

الجلسة 

 الثانية

بتاريخ 

الموافقة على مشروع اتفاقية شراكة إلحداث مجمع  األولى

المنتجات الفالحية والغذائية لعماالت الرباط لتسويق 

 وسال والصخيرات تمارة.

لى ععلى تأجيل النقطة المتعلقة بالموافقة وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

ط وسال مشروع اتفاقية شراكة إلحداث مجمع لتسويق المنتجات الفالحية والغذائية لعماالت الربا

 حين توفر المعطيات الكاملة حول الموضوع.والصخيرات تمارة إلى 
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21 

أكتوبر 

2020 

 ، بعد 2021على مشروع الميزانية برسم سنةوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين  .2021الموافقة على مشروع الميزانية برسم سنة  الثانية

 إدخال بعض التعديالت عليها وفق ما هو موضح في الجدول الوارد في نص المقرر.

وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع الميزانية برسم سنة  وهكذا

 برمتها وبجميع مرفقاتها وملحقاتها، وفق التفصيل الوارد في نص المقرر. 2021

 كما وافق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على رفع توصية في هذا اإلطار كما يلي:  

درهم(، التي تمثل حصة  40.000.000,00مليون درهم )تعهد المجلس ببرمجة مبلغ أربعين  -

، وذلك مساهمة جماعة سال في عدد من المشاريع بموجب اتفاقيات شراكة تعتبر الجماعة طرفا فيها

تثنائية م دورة اسأثناء دراسة النقطة المتعلقة بإعادة البرمجة في إطار الجزء الثاني من الميزانية برس

طرف  ل على دعم مالي في هذا الشأن منمقبلة لمجلس الجماعة، وكذا بعد اللجوء إلى طلب الحصو

 وزارة الداخلية.

الموافقة على تمديد مدة كراء مرافق السوق اليومي  الثالثة

"سوق الربيع" المتواجد داخل سوق الجملة للخضر 

 والفواكه بسال لسنة إضافية.

ي على تمديد مدة كراء مرافق السوق اليوموافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

، من 2021"سوق الربيع" المتواجد بجانب سوق الجملة للخضر والفواكه بسال للسنة المقبلة أي سنة 

نسمة أجل تمكين السيد خليل بن الخطوط بصفته مكتري السوق اليومي لبيع الربيع واألعشاب الم

س مبلغ ، وذلك بنف2021مومي الجماعي خالل سنة بالجملة، من االستمرار في كراء هذا المرفق الع

 درهم. 1.320.035,00، والبالغ قدرهـا  2020السومــة الكرائية المحددة برسم سنة 

 

الموافقة على دفتر الشروط والتحمالت الخاص  الرابعة

 باستغالل المراحيض العمومية بمدينة سال.

على دفتر الشروط والتحمالت الخاص وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

شكل باستغالل المراحيض العمومية بمدينة سال، وهو دفتر الشروط والتحمالت الذي جاء على ال

 الوارد في نص المقرر.

الموافقة على نزع ملكية الوعاء العقاري المكون  الخامسة

حسب تصميم التهيئة  PL4للساحة المشار إليها بالرمز 

رية الموحد لمدينة سال، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدا

 للتقييم.

على نزع ملكية الوعاء العقاري المكون وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

لموحد متر مربع حسب تصميم التهيئة ا 435، والبالغ مساحتها PL4للساحة المشار إليها بالرمز 

 ال، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.لمدينة س
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 الموافقة على تعديل اتفاقية الشراكة المبرمة في إطار السادسة

 تنميةالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج الدفع بال

البشرية لألجيال الصاعدة، تتعلق بتسيير المرافق 

 الثقافية بجماعة سال.

إطار  على تعديل اتفاقية الشراكة المبرمة فيوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

 رتتعلق بتسيي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج الدفع بالتنمية البشرية لألجيال الصاعدة،

 ص المقرر.ند في الواروهي االتفاقية المعدلة التي جاءت على الشكل ، المرافق الثقافية بجماعة سال

اتفاقية شراكة بين جماعة سال و"الجمعية الرياضية  السابعة

 السالوية لألشخاص المكفوفين وضعاف البصر" تتعلق

 بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية. 

 على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سالوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

، على 2020و"الجمعية الرياضية السالوية لألشخاص المكفوفين وضعاف البصر" برسم سنة 

 أساس

 درهم. 25.000,00استفادة هذه الجمعية من دعم مباشر برسم هذه السنة حدد في مبلغ  

 

وجمعية الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال  الثامنة

االتحاد الرياضي السالوي لكرة القدم، تتعلق بتخصيص 

 دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

ية على اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

نة م ساالتحاد الرياضي السالوي لكرة القدم، تتعلق بتخصيص دعم مالي لفائدة هذه الجمعية برس

درهم )مائة وخمسون ألف درهم(.وهي االتفاقية التي جاءت على  150.000,00، قدره 2020

 الوارد في نص المقرر.الشكل 

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال والجمعية  التاسعة

الرياضية السالوية للكرة الطائرة، تتعلق بتخصيص 

 دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

معية على اتفاقية شراكة بين جماعة سال والججلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، وافق م

ســم سنة الرياضية السالوية للكرة الطائــرة، تتعلق بتخــصيص دعم مالي لفائدة هذه الجمعية بر

درهم )مائة وخمسة آالف درهم(.وهي االتفاقية التي جاءت على  105.000,00، قـدره 2020

 ارد في نص المقرر.الوالشكل 

 

 

 العاشرة

 

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية 

شباب تابريكت السالوي لكرة القدم، تتعلق بتخصيص 

 دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

 على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سالوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

ية من ، على أساس استفادة هذه الجمع2020تابريكت السالوي لكرة القدم برسم سنة وجمعية شباب 

 درهم. 40.000,00دعم مباشر حدد برسم هذه السنة في مبلغ 

الحادية 

 عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال والجمعية 

لكرة اليد، تتعلق بتخصيص دعم  الرياضية السالوية

 مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

معية على اتفاقية شراكة بين جماعة سال والجوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

، 2020نة الرياضية السالوية لكــرة اليد، تتعلق بتخصيص دعم مالي لفائدة هذه الجمــعية برسم س

في  الواردثمانون ألف درهم(، وهي االتفاقية التي جاءت على الشكل درهم ) 80.000,00قــدره 

 نص المقرر.
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الثانية 

 عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية 

النجاح الرياضي السالوي لكرة القدم، تتعلق بتخصيص 

 دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

 على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سالوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

اشر حدد وجمعية النجاح الرياضي السالوي لكرة القدم، على أساس استفادة هذه الجمعية من دعم مب

 درهم. 28.000,00برسم هذه السنة في مبلغ 

 

الثالثة 

 عشر

بين جماعة سال وجمعية الموافقة على اتفاقية شراكة 

لكرة اليد، تتعلق  2010األولمبيك الرياضي السالوي 

 بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

ة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعيوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

ية برسم لفائدة هذه الجمعلكرة اليد، تتعلق بتخصيص دعم مالي  2010األولمبيك الرياضي السالوي 

 درهم )ستون ألف درهم(، وهي االتفاقية التي جاءت على الشكل 60.000,00، قدره 2020سنة 

 الوارد في نص المقرر.

الرابعة 

 عشر

ية الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال والجـــمع

للدراجات، تتعلق بتخصيص  الرياضية الســـــالوية

 دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

 على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سالوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

عية من ، على أساس استفادة هذه الجم2020والجـــمعية الرياضية السـالوية للدراجات برسم سنة 

 درهم. 25.000,00في مبلغ دعم مباشرة حدد برسم هذه السنة 

الخامسة 

 عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية 

اتحاد السالم ألشبال الجو، تتعلق بتخصيص دعم مالي 

 سنوي لفائدة هذه الجمعية.

 على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سالوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

عم ، على أساس استفادة هذه الجمعية من د2020السالم ألشبال الجو برسم سنة وجمعية اتحاد 

 درهم . 34.000,00مباشر حدد برسم هذه السنة في مبلغ 

السادسة 

 عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال والجمعية 

السالوي، تتعلق بتخصيص  الرياضية رجاء تابريكت

 دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

 على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سالوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

ية من ، على أساس استفادة هذه الجمع2020والجمعية الرياضية رجاء تابريكت السالوي برسم سنة 

 درهم. 34.000,00مبلغ دعم مباشر حدد برسم هذه السنة في 

السابعة 

 عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية 

شباب تابريكت السالوي لكرة اليد، تتعلق بتخصيص 

 دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

ة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعيوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

ة السالوي لكرة اليد، تتعلق بتخصيص دعم مالي لفائدة هذه الجمعية برسم سن شباب تابريكت

وارد الدرهم )ستون ألف درهم(، وهي االتفاقية التي جاءت على الشكل  60.000,00، قــدره 2020

 في نص المقرر.

الثامنة 

 عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية 

كرة القدم سال"، تتعلق "نادي اآلفاق الرياضية 

على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سال وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

، على أساس استفادة هذه الجمعية 2020وجمعية "نادي اآلفاق الرياضية كرة القدم سال" برسم سنة 
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 درهم. 28.000,00ه السنة في مبلغ من دعم مباشر حدد برسم هذ بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

التاسعة 

 عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية 

الصفاء السالوي، تتعلق بتخصيص دعم مالي سنوي 

 لفائدة هذه الجمعية.

 على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سالوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

دد ، على أساس استفادة هذه الجمعية من دعم مباشر ح2020السالوي برسم سنة وجمعية الصفاء 

 درهم . 34.000,00برسم هذه السنة في مبلغ 

 

 

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية  العشرون

المستقبل الرياضي السالوي، تتعلق بتخصيص دعم 

 مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

 على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سالوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

عم ، على أساس استفادة هذه الجمعية من د2020وجمعية المستقبل الرياضي السالوي برسم سنة 

 درهم . 30.000,00مباشر حدد برسم هذه السنة في مبلغ 

الواحدة 

 والعشرون

اكة بين جماعة سال والجمعية الموافقة على اتفاقية شر

الرياضية السالوية لألشخاص في وضعية إعاقة، تتعلق  

 بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

 على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سالوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

 ة ، على أساس استفاد2020 والجمعية الرياضية السالوية لألشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة

 درهم. 25.000,00هذه الجمعية من دعم مباشر حدد برسم هذه السنة في مبلغ 

الثانية 

 والعشرون

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال و"جمعية 

أنوال الرياضية السالوية"، تتعلق بتخصيص دعم مالي 

 سنوي لفائدة هذه الجمعية.

 على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سالوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

عم د، على أساس استفادة هذه الجمعية من 2020و"جمعية أنوال الرياضية السالوية" برسم سنة 

 درهم. 28.000,00مباشر حدد برسم هذه السنة في مبلغ 

الثالثة 

 والعشرون

شراكة بين جماعة سال وجمعية الموافقة على اتفاقية 

سال الخير لرياضة األشخاص المعاقين، تتعلق 

 بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية.

 على إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة سالوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

معية ستفادة هذه الج، على أساس ا2020وجمعية سال الخير لرياضة األشخاص المعاقين برسم سنة 

 درهم. 25.000,00من دعم مباشر حدد برسم هذه السنة في مبلغ 

 

الرابعة 

 والعشرون

الموافقة على توزيع المنح على الجمعيات والفرق 

 الرياضية.

 على توزيع المنح على الجمعيات الرياضيةوافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين 

 وفق التفصيل الوارد في نص المقرر.، وذلك 2020برسم سنة 

الخامسة 

 والعشرون

( 03الموافقة على حذف الطريق البالغ عرضها  ثالثة )

 8وع 9وع 10وع 1أمتار على طول العالمات ع

متر، المتواجدة بالملك المسمى "بالد  30وشارع من 

 -أجلت النقطة -
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ر في /56560أوالد أبويه" ذي الرسم العقاري عدد 

 بمقاطعة تابريكت. ملكية السيد الطيب مهديوي

 


