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الدراسة والموافقة على اقتناء قطعة أرضية - األولى

متر  1400مساحتها حوالي غير محفظة 

مربع في ملكية الخواص، بغرض إحداث 

ضمن محور  1مرآب تحت أرضي الجردة 

تأهيل البنية التحتية وتحسين السير والجوالن 

موضوع االتفاقية اإلطار المتعلقة ببرنامج 

-2019تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسال 

2023. 

 

على اقتناء قطعة بإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 

متر مربع في ملكية  1400أرضية غير محفظة مساحتها حوالي 

ضمن محور  1الخواص، بغرض إحداث مرآب تحت أرضي الجردة 

تأهيل البنية التحتية وتحسين السير والجوالن موضوع االتفاقية اإلطار 

 .2023-2019سال المتعلقة ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة ل

 

اتفاقية شراكة حول الدراسة والموافقة على - الثانية

إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها 

لسقي المناطق الخضراء على صعيد 

جماعات سال وتمارة وهرهورة 

 والصخيرات.

بأغلبية أعضائه الحاضرين وامتناع عضو وافق مجلس جماعة سال 

اتفاقية شراكة حول إعادة استعمال المياه واحد عن التصويت، على 

العادمة بعد معالجتها لسقي المناطق الخضراء على صعيد جماعات سال 

 .وتمارة وهرهورة والصخيرات

الوارد بتفصيل في نص الشكل وفق وهكذا جاءت هذه االتفاقية    
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 المقرر. 

سال اتفاقية شراكة بين جماعة الموافقة على - الثالثة

ووزارةالتضامنوالتنمية االجتماعية 

والمساواة واألسرة ومؤسسة التعاون 

الوطني وعمالة سال )اللجنة اإلقليمية للتنمية 

–الجمعية المغربية لتربية الشبيبة البشرية(و

تتعلق بإحداث مؤسسة للرعاية  ،فرع سال

االجتماعية لفائدة األطفال في وضعية 

 .دينة سالالشارع بم

اتفاقية شراكة على بإجماع أعضائه الحاضرين جماعة سال وافق مجلس 

سال ووزارةالتضامنوالتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة بين جماعة 

ومؤسسة التعاون الوطني وعمالة سال )اللجنة اإلقليمية للتنمية 

تتعلق بإحداث  ،فرع سال–الجمعية المغربية لتربية الشبيبة البشرية(و

دينة جتماعية لفائدة األطفال في وضعية الشارع بممؤسسة للرعاية اال

، مع األخذ بعين االعتبار بعض التعديالت التي أدخلت على االتفاقية سال

التضامنوالتنمية االجتماعية بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة 

، والتي همت تحديد مبلغ مساهمة هذه الوزارة في والمساواة واألسرة

درهم )مليون  1.000.000,00حدد في مبلغ  إطار االتفاقية، والذي

درهم( تخصص لتجهيز المركز، وكذا تحديد التزامات مؤسسة التعاون 

 الوطني في إطار االتفاقية بشكل دقيق.

الوارد الشكل وفق االتفاقية في صيغتها النهائية لتصبح بذلك هذه 

 بتفصيل في نص المقرر.

 

سال اتفاقية شراكة بين جماعة الموافقة على - الرابعة 

ووزارةالتضامنوالتنمية االجتماعية 

والمساواة واألسرة ومؤسسة التعاون 

الوطني وعمالة سال )اللجنة اإلقليمية للتنمية 

البشرية(، تتعلق بإحداث فضاء متعدد 

 .دينة سالبمالوظائف للنساء 

اتفاقية شراكة على بإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 

سال ووزارةالتضامنوالتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة بين جماعة 

ومؤسسة التعاون الوطني وعمالة سال )اللجنة اإلقليمية للتنمية 

، مع دينة سالبمالبشرية(، تتعلق بإحداث فضاء متعدد الوظائف للنساء 

اقية بتنسيق األخذ بعين االعتبار بعض التعديالت التي أدخلت على االتف

وزارةالتضامنوالتنمية االجتماعية والمساواة بمع المصالح المختصة 

، والتي همت تحديد مبلغ مساهمة هذه الوزارة في إطار واألسرة
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درهم )سبعمائة وخمسون  750.000,00االتفاقية، والذي حدد في مبلغ 

ألف درهم( تخصص لتجهيز هذا الفضاء، وكذا تحديد التزامات مؤسسة 

 اون الوطني في إطار االتفاقية بشكل دقيق.التع

الوارد الشكل وفق االتفاقية في صيغتها النهائية لتصبح بذلك هذه    

 بتفصيل في نص المقرر.

 

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سال - الخامسة

ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ومجلس 

عمالة سال وعمالة سال )اللجنة اإلقليمية 

للتنمية البشرية( والجمعية الرياضية 

السالوية لكرة السلة، من أجل بناء وتجهيز 

 مركز للتكوين في كرة السلة بمدينة سال.

على اتفاقية شراكة بإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 

بين جماعة سال ومجلس عمالة سال وعمالة سال )اللجنة اإلقليمية للتنمية 

البشرية( والجمعية الرياضية السالوية لكرة السلة، من أجل بناء 

، مع األخذ بعين وتجهيز مركز للتكوين في كرة السلة بمدينة سال

 االعتبار التعديلين التاليين:

اقتصار أطراف االتفاقية على كل من جماعة سال ومجلس عمالة  -1

اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية( والجمعية الرياضية سال وعمالة سال )

، دون وزارة الثقافة والشباب والرياضة، على السالوية لكرة السلة

أساس التفاوض مع هذه األخيرة قصد إبرام اتفاقية شراكة خاصة مع 

لرياضية السالوية لكرة السلة، لتعبئة الموارد المالية الالزمة الجمعية ا

من طرف هذه الوزارة من أجل بناء وتجهيز مركز التكوين في كرة 

 السلة بمدينة سال.

إضافة اختصاص آخر للجنة التتبع والمراقبة المشار إليها في المادة  -2

 من االتفاقية كما يلي: 5

التي تقوم بها الجمعية فيما يتعلق  "المصادقة على العقود والصفقات-

 بانجاز هذا المشروع".
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الوارد الشكل وفق االتفاقية في صيغتها النهائية لتصبح بذلك هذه    

 بتفصيل في نص المقرر.

الموافقة على اتفاقيـة شـراكة بـين المجلس - السادسة

الجماعي لمدينة سال وجمعية مسار للتنمية 

اء الولوجيات الدامجة في مجال توسيع إرس

لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة بمدينة 

 سال.

على اتفاقيـة بإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 

شـراكة بـين المجلس الجماعي لمدينة سال وجمعية مسار للتنمية الدامجة 

في مجال توسيع إرساء الولوجيات لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة 

 بمدينة سال.

الوارد بتفصيل في نص الشكل وفق وهكذا جاءت هذه االتفاقية     

 المقرر.

الموافقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتأهـيل - السابعة

شارع ( 4033الطــريق اإلقليمية رقــم 

 6القاعدة الجوية( بين الطريق الوطنية رقم 

 .وشارع ابن الهيثم بمدينة سال

على اتفاقية شراكة بإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 

شارع القاعدة الجوية( ( 4033تتعلق بتأهـيل الطــريق اإلقليمية رقــم 

 .وشارع ابن الهيثم بمدينة سال 6بين الطريق الوطنية رقم 

 الوارد بتفصيل في نص المقرر.الشكل وفق وهكذا جاءت هذه االتفاقية 

الموافقة على اتفاقية شراكة بين المجلس - الثامنة

الجماعي لسال وجمعية "طفرة" بشأن تعزيز 

النشر االستباقي للمعلومات الموجودة في 

حوزة جماعة سال على موقعها اإللكتروني 

طبقا للقانون المتعلق بالحق في الحصول 

 على المعلومات.

ية شراكة على اتفاقبإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال 

بين المجلس الجماعي لسال وجمعية "طفرة" بشأن تعزيز النشر 

االستباقي للمعلومات الموجودة في حوزة جماعة سال على موقعها 

 اإللكتروني طبقا للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

الوارد بتفصيل في نص الشكل وفق وهكذا جاءت هذه االتفاقية    

 المقرر.
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الموافقة على ملحق ثان التفاقية الشراكة  - التاسعة

المتعلقة بإحداث منطقة أنشطة اقتصادية 

وخدمات من أجل نقل المحالت المتواجدة 

بالقطعة األرضية موضوع الرسم العقاري 

راء في إطار تمديد الخط /66612عدد 

 الثاني للطرامواي وتوسيع شارع الزربية.

على ملحق ثان أعضائه الحاضرين بإجماع وافق مجلس جماعة سال 

التفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث منطقة أنشطة اقتصادية وخدمات من 

أجل نقل المحالت المتواجدة بالقطعة األرضية موضوع الرسم العقاري 

راء في إطار تمديد الخط الثاني للطرامواي وتوسيع /66612عدد 

 شارع الزربية.

 الوارد في نص المقرر.الشكل  علىالثاني وقد جاء هذا الملحق    

الموافقة على إلغاء المقرر المتخذ خالل  - العاشرة

دجنبر  17الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

، المتعلق بإلغاء اعتمادات األداء 2020

لبعض البرامج بالجزء الثاني من الميزانية 

ألجل تغطية االعتمادات الملتزم بها وغير 

في إطار  2019دجنبر  31المؤداة بتاريخ 

 .الجزء األول من الميزانية

تم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس لحل    

المشكل الذي كان مطروحا مع مصالح الخزينة اإلقليمية، فيما يتعلق 

بعد تسوية الوضعية مع بترحيل االعتمادات السابقة المنقولة، غير أنه و

وحل اإلشكال التقني الذي كان مطروحا،  قليمية لسالالخزينة اإلمصالح 

 التي أصبحت غير ذات جدوى. تم إلغاء هذه النقطةفقد 

الحادية 

 عشر

الموافقة على إلغاء اعتمادات األداء لبعض -

البرامج بالجزء الثاني من الميزانية ألجل 

تغطية االعتمادات الملتزم بها وغير المؤداة 

في إطار الجزء  2019دجنبر  31بتاريخ 

 األول من الميزانية.

تم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس لحل    

المشكل الذي كان مطروحا مع مصالح الخزينة اإلقليمية، فيما يتعلق 

بعد تسوية الوضعية مع بترحيل االعتمادات السابقة المنقولة، غير أنه و

ل اإلشكال التقني الذي كان مطروحا، وح الخزينة اإلقليمية لسالمصالح 

 التي أصبحت غير ذات جدوى. تم إلغاء هذه النقطةفقد 

الثانية 

 عشر

الموافقة على إجراء تحويالت مالية في -

إطار الجزء الثاني من الميزانية برسم سنة 

2020 

تم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس لحل    

المشكل الذي كان مطروحا مع مصالح الخزينة اإلقليمية، فيما يتعلق 

بعد تسوية الوضعية مع بترحيل االعتمادات السابقة المنقولة، غير أنه و
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وحل اإلشكال التقني الذي كان مطروحا،  الخزينة اإلقليمية لسالمصالح 

 التي أصبحت غير ذات جدوى. تم إلغاء هذه النقطةفقد 

الثالثة 

 عشر

الموافقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة -

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بإجماع أعضائه الحاضرين على برمجة وافق مجلس جماعة سال

درهم،  20.654.079,39، البالغ مجموعه 2020الفائض الحقيقي لسنة 

يتعلق بتعويض البند األخير المتعلق ببناء مقرات  مع إدخال تعديل

إدارية بما فيها مصاريف الدراسة وتتبع األشغال )مقر الجماعة 

 والمقاطعات(، بالبند التالي:

 اقتناء أرض من أجل إحداث مقبرة. - 

 وهكذا جاءت هذه البرمجة على الشكل التالي: 
مجموع المبلغ  عنوان البند

 المقترح  برمجته

لفائدة شركة الرباط الجهة للتهيئة للمساهمة  دفعات

بين الطريق 4033الطريق اإلقليمي رقم في تهيئة 

 .وشارع  ابن الهيثم  بسال 6الوطنية رقم 

 

 

6 750 000,00 
دفعات لفائدة شركة ريضال للمساهمة في تهيئة  

بين الطريق الوطنية  4033الطريق اإلقليمي  رقم 

 بسالوشارع  ابن الهيثم   6رقم 

 

000,00 500 4 

 000,00 000 2 إحداث المجازر البلدية
دفعات لفائدة شركة الرباط الجهة للتهيئة للمساهمة 

في بناء وتجهيز معهد التنشيط الفني و الثقافي 

 بتابريكت سال

 

000,00 000 2 

دفعات لفائدة شركة الرباط الجهة للتهيئة للمساهمة 

 احصينفي تجهيز المركز السوسيو ثقافي  
000,00 500 2 
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اتفاقية مع جمعية مرايا من اجل المساهمة في 

استكمال أشغال بناء وتجهيز مركز التكوين 

 المسرحي بمدينة سال

000,00 200 

بناء المركز الجهوي لطب اإلدمان لجهة الرباط سال 

 القنيطرة الشطر الثاني
000,00 000 2 

 704 079,39 اقتناء أرض من أجل إحداث مقبرة

 20 654 079,39 المجموع
 

الرابعة 

 عشر

الموافقة على برمجة فائض الموارد المالية  -

بحساب النفقات من المبالغ  2020برسم سنة 

 المرصودة لمقاطعة تابريكت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على برمجة فائض بإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال

من المبالغ المرصودة بحساب النفقات  2020الموارد المالية برسم سنة 

درهم، وذلك على  231.395,86، والبالغ قيمته لمقاطعة تابريكت

 الشكل التالي:

 

 المبلغ نوع المصاريف 

31/

10.30.30.30 

مواد  ،لوازم المكتب

، الطباعة

 ومطبوعاتأوراق

206.395,86 

54/

10.30.30.50 

حديدية المواد الشراء

 وقواديس وجامع المياه

25.000,00 

 231.395,86 المجموع 
 

على إدخال بإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سالالموافقة على إدخال تصحيح على البرنامج -الخامسة 
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التعديلي للحساب الخصوصي الخاص ب  عشر

"صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية 

 .2021البشرية" برسم سنة 

الخصوصي الخاص ب تصحيح على البرنامج التعديلي للحساب 

 ، 2021"صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية" برسم سنة 

 الوارد بتفصيل في نص المقرر.الشكل وفق ليصبح هذا البرنامج      

السادسة 

 عشر

التداول بشأن عريضة تقدمت بها السيدة -

فرع –رئيسة الجمعية المغربية لتربية الشبيبة

بإعادة تهيئة  سال تهم إدراج نقطة تتعلق

وتأهيل حديقة تجزئة قطاع القدس 

داخلمقاطعة العيايدة من أجل تأهيلها كفضاء 

 للعيش المشترك لفائدة الساكنة.

التي عريضة علىالبإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال

، فرع سال–تقدمت بها السيدة رئيسة الجمعية المغربية لتربية الشبيبة

ة تتعلق بإعادة تهيئة وتأهيل حديقة تجزئة قطاع تهم إدراج نقط والتي

القدس داخلمقاطعة العيايدة من أجل تأهيلها كفضاء للعيش المشترك 

، على أن تتم برمجة األشغال المرتبطة بموضوع هذه لفائدة الساكنة

 العريضة في إطار االعتمادات المتاحة والمسموح بها للمجلس.

السابعة 

 عشر

م السير والجوالن الموافقة على تنظي -

وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف 

 العربات داخل تراب الجماعة.  

تنظيم السير  علىبإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال

والجوالن وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل 

، وذلك وفق مقترحات اللجنة المختصة وكذا بعد أن تم تراب الجماعة

ضبط وتنقيح مشروع القرار الموحد للسير والجوالن بمقاطعة المريسة 

( بتضمينه لبعض العالمات التشويرية التي كانت ناقصة في 2021)

المقترح المعروض من طرف اللجنة، ليصبح تنظيم السير والجوالن 

وفق الوقوف في صيغته النهائية وتشوير الطرق العمومية ومحطات 

 الوارد بتفصيل في نص المقرر.الشكل 

الثامنة 

 عشر

الموافقة على إطالق تسميات بعض  -

الشخصيات واألعالم التاريخية على طرق 

 عمومية وساحات بتراب جماعة سال.

 

 

إطالق  علىبإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال

تسميات بعض الشخصيات واألعالم التاريخية على طرق عمومية 

 ، وذلك على الشكل التالي:بتراب جماعة سال

 
 تسمية شارعين بمقاطعة المريسة كما يلي: -أ
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االسم  الرمز

المقترح 

 شارعلل

االسم باللغة  موقع بين شبكة الطرقال

 الفرنسية

105

5 
شارع 

مصطفى 

 النجار

باب لمريسة يتواجد بين مقاطعة 

ومقاطعةلعيايدة يربط شارع 

محمد السادس بشارع عبد 

الكريم الخطيب ويحد إقامة 

مبروكة بسعيد حجي من جهة 

 .الشمال

Avenue 

Mustapha 

Nejjar 

190

3 
شارع عبد 

هللا 

 الصبيحي

شارع يتواجد بمارينا سال 

ينطلق من التقاطع مع شارع 

سيدي احمد بنعاشرويمر بالجهة 

محمد بن الغربية لمسجد الشيخ 

راشد آل مكتوم بباب البحر 

وينتهي في شارع  المريسة

 .المارينا

Avenue 

Abdellah 

Sbihi 

 تسمية شارعين بمقاطعة بطانة كما يلي: -ب
االسم باللغة  موقع بين شبكة الطرقال االسم الجديد االسم القديم

 الفرنسية

شارع 

 مديونة
شارع أحمد 

 عواد
يمتد من الشارع الذي 

نقطة التقائه بشارع 

، المسيرة الخضراء

نقطة التقائه  إلىوصوال 

الحسن الثاني عند بشارع 

Avenue 

Ahmed 

Aouad 
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مدارة "اإلسماعيلية"، 

 بمقاطعة بطانة.

شارع 

 بنجرير
شارع أحمد 

 معنينو
يمتد من الشارع الذي 

نقطة التقائه بشارع 

، المسيرة الخضراء

نقطة التقائه  إلىوصوال 

الحسن الثاني عند بشارع 

، 2خط الطرامواي رقم 

ساحة في وهو يصب 

النافورة في بداية شارع 

األطلس الكبير المؤدي 

إلى حي السالمبمقاطعة 

 بطانة.

Avenue 

Ahmed 

Maâninou 

 

التاسعة 

 عشر

الموافقة على تسمية بعض الطرق  -

 العمومية والساحات بتراب جماعة سال.
تسمية بعض  علىبإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال

الوارد في ، وذلك حسب التفصيل الطرق العمومية بتراب جماعة سال

 نص المقرر

الموافقة على مشروع تنزيل نظام العنونة - العشرون

 المريسة.على مستوى مقاطعة 
مشروع  علىبإجماع أعضائه الحاضرين وافق مجلس جماعة سال

، المتضمن لمشروع تنزيل نظام العنونة على مستوى مقاطعة المريسة

تحيين وتسمية األزقة والشوارع بمقاطعة المريسة،وذلك وفق ما تم 

عرضه على أنظار المجلس من جداول وبيانات اعتمادا على نظم 

والذي جاء حسب التفصيل الوارد في نص  المعلومات الجغرافية،

 المقرر.
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الواحدة 

 والعشرون

الموافقة على مشروع تنزيل نظام العنونة -

 .تابريكتعلى مستوى مقاطعة 
على مشروع وافق مجلس جماعة سالبإجماع أعضائه الحاضرين 

، وفق ما تم 2021-تنزيل نظام العنونة على مستوى مقاطعة تابريكت 

عرضه على انظار المجلس من رسومات وخرائط وبيانات اعتمادا على 

نظم المعلومات الجغرافية، وذلك حسب التفصيل الوارد في نص 

 المقرر.
 


