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املوافقة عىل دراسة وإبداء الرأي حول مرشوع    االوىل

ة  نطقة بح تصميم التهيئة القطاعي الخاص 

 سد سيدي محمد بن عبد الله ومحيطها.

ع اعضائه الحارضين مرشوع تصميم التهيئة القطاعي الخاص  عة سال بإج رفض مجلس ج

ة سيدي محمد بن عبد الله ومحيطها، وذلك نظرا ملجموعة من االعتبارات  نطقة بح

  جاءت عىل الشكل التايل:

سألة مساهمة املالك باملجان يف اطار  -1 عي في يتعلق  غياب البعد االنسا واالجت

  هذا املرشوع، وعدم مراعاة مصالح املواطن يف هذا الشأن.

بتوزيع االعباء املتعلقة باملساهمة باألرايض ب كل  غياب العدالة املجالية في يتعلق -2

  املالك الذين يشملهم هذا املرشوع.

وكذا القوان املنظمة للملكية الخاصة  2011عدم احرتام مقتضيات الدستور املغر لسنة  -3
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  والحقوق العينية، والتي تنص عىل كون امللكية الخاصة حقا دستوريا مقدسا مكفوال لألفراد.

ة بقوة القانون، يف  -4 تراجع املرشوع عن مواقع وحقوق مكتسبة ومراكز قانونية كانت قا

ات عليه العتبارات غ واضحة ودون  اطار تصميم التهيئة املوحد ملدينة سال، وادخال تغي

  تقديم أسباب أو مربرات لذلك.

لدستورية والقوان املرشوع يتناىف مع املبادئ املنظمة لحقوق االنسان واملقتضيات ا -5

  املنظمة لنزع امللكية من اجل املصلحة العامة.

عدم احرتام املرشوع لحقوق األفراد والساكنة في يتعلق بامللكية الخاصة والحقوق  -6

قتىض املواثيق والقوان والعهود الدولية التي أقرها دستور اململكة  املرتتبة عنها واملنظمة 

 املغربية.

عرض حول تقدم أشغال تهيئة املدينة العتيقة  الـثـانيـة

 لسال.

 عــــرض إخـــــــبــــــــاري

. الثـالـثـة  عــــرض إخـــــــبــــــــاري         التقرير العام اإلخباري ما ب الدورت

إطالع املجلس عىل الدعاوى القضائية التي تم  الرابــعـة

.  رفعها ما ب الدورت

 عــــرض إخـــــــبــــــــاري 

املوافقة عىل تسمية بعض الطرق العمومية  الخامسة

عة سال.  املتواجدة برتاب ج

ع اعضائه الحارضين عىل تسمية بعض الطرق العمومية  عة سال بإج وافق مجلس ج

عة سال، وذلك عىل الشكل   الوارد يف نص مقرر هذه النقطة.املتواجدة برتاب ج



3 
 

املوافقة عىل إطالق تسميات بعض  السادسة

الشخصيات واألعالم التاريخية عىل ساحات 

عة سال.  وحدائق برتاب ج

ع اعضائه الحارضين عىل إطالق تسميات بعض الشخصيات  عة سال بإج وافق مجلس ج

عة سال، وذلك عىل الشكل  الوارد يف نص واألعالم التاريخية عىل ساحات وحدائق برتاب ج

 رر هذه النقطة.مق

املوافقة عىل تنظيم الس والجوالن وتشوير  السابعة

الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات 

عة.  داخل تراب الج

ع اعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل تنظيم الس والجوالن وتشوير وافق مجلس ج

عة وفق  الشكل املعروض عىل الطرق العمومية وتنظيم وقوف العربات داخل تراب الج

  انظار املجلس، مع األخذ بع االعتبار ما ييل:

إزالة عالمة منع املرور املتواجدة عند ملتقى شارع ابن الهيثم بشارع الرسور،  -

ح باملرور انطالقا من شارع ابن الهيثم يف اتجاه شارع القاعدة الجوية عرب شارع  وبالتايل الس

قاطعة العيايدة.   الرسور 

ا وافق املجلس عىل تنظيم الس والجوالن وتشوير الطرق العمومية وتنظيم وقوف وهكذ

عة،   الوارد يف نص مقرر هذه النقطة.وذلك عىل الشكل العربات داخل تراب الج

املوافقة عىل طلب االحتالل املؤقت للملك  الثـامـنـة

لفائدة رشكة "اتصاالت املغرب"، من  الغابوي

رير خط هاتفي بامللك الغابوي عىل  أجل 

.  مستوى مقاطعة احص

ع اعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل طلب االحتالل املؤقت للملك وافق مجلس ج

رير خط هاتفي بامللك الغابوي عىل  الغابوي لفائدة رشكة "اتصاالت املغرب"، من أجل 

. مستوى مقاطعة  احص

ع اعضائه الحارضين عىل تعديل املساحة املنزوعة املوافقة عىل تعديل املساحة املنزوعة ملكيتها  التـاسعة عة سال بإج وافق مجلس ج
يف ملكية أوقاف سال املتضمنة  57825/20من الرسم العقاري عدد  ملكيتها واملستخرجة
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واملستخرجة من الرسم العقاري عدد 

يف ملكية أوقاف سال املتضمنة  57825/20

 2019الصادر يف فاتح أبريل  482بالقرار رقم 

بإعالن أن املنفعة العامة تقيض بتخطيط 

حدود الطرق العامة لتوسيع الطريق رقم 

RN1  لة قاطعة ملريسة ع طريق القنيطرة 

سال، وبتعي القطع األرضية املراد نزع 

ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل املؤقت، وذلك 

  وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

  

  

  

  

  

  

 

بإعالن أن املنفعة العامة تقيض بتخطيط حدود  2019الصادر يف فاتح أبريل  482بالقرار رقم 
لة سال،  RN1الطرق العامة لتوسيع الطريق رقم  قاطعة ملريسة ع طريق القنيطرة 

ها لهذه الغاية وباالحتالل املؤقت، وذلك وفقا وبتعي القطع األرضية املراد نزع ملكيت
  لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، وفقا للجدول اآل بيانه:

 البيانات الموجودة بالتصميم المرخص  
رقم القطعة 

األرضية في 

               

التصميم   

المرجع 

 العقاري

المساحة 

 المعوضة

 ب م2

المساحة 

المنزوعة 

ملكيتها مجانا  

 ب م2

المساحة اإلجمالية 

المنزوعة ملكيتها 

 ب م2

اسم المالك 

 المفترض

95 57825/20  بوحنك فاطمة 492 360 132 

 البيانات المصححة الخاصة بالتعديل  

المساحة  اسم المالك المفترض

اإلجمالية 

المنزوعة 

 2ملكيتها ب م

المساحة 

المنزوعة 

ملكيتها مجانا  

 2ب م

المساحة 

 المعوضة

 2ب م 

 المرجع

 العقاري

رقم القطعة 

األرضية في                 

 التصميم

األوقاف العامة في 
شخص ممثلها القانوني 
السيد وزير األوقاف 

والشؤون االسالمية ينوب 
 عنه ناظر األوقاف بسال

562  360 202 57825/20 95 

 

  



5 
 

 

 اململكة املغربية
 وزارة الداخليــة
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رقم  الجلسة
 السؤال

 ملخص الجواب ملخص السؤال الكتا

الجلسة الثانية 
املخصصة 

لإلجابة عن 
األسئلة 

الكتابية بتاريخ 
أكتوبر  11

2022  
 

سؤال كتا تقدم به السيد   األول
عزيز بنرباهيم رئيس فريق 
جلس  العدالة والتنمية 
عة سال عن مآل اتفاقية  ج
الرشاكة ب وزارة التضامن 
عية  والتنمية االجت
لة سال  واملساواة واألرسة وع
عة سال ومؤسسة  وج
التعاون الوطني والجمعية 

عية  - عة سال عىل اتفاقية الرشاكة املتعلقة بإحداث مركز الرعاية االجت بعد موافقة مجلس ج
دينة سال، خالل دورته االستثنائ ، وبعد 2021يوليوز  14ية املنعقدة بتاريخ لألطفال يف وضعية الشارع 

عة سال  التوقيع عىل االتفاقية من قبل األطراف عية واملساواة واألرسة وج (وزارة التضامن والتنمية االجت
، تم توجيه ملف االتفاقية كامال فرع سال)–ومؤسسة التعاون الوطني والجمعية املغربية لرتبية الشبيبة 

عة وكذا امللف القانو للجمعية، متضمنا لنسخ من االتف اقية املوقعة، واملقرر املتخذ من طرف مجلس الج
وجب إرسالية تحت عدد  ة،  لة سال قصد التأش   .2021شتنرب  06بتاريخ  6895وذلك إىل مصالح ع

عة سال الزالت لحد الساعة يف انتظار التوصل من قبل مصالح  - هذا وجدير بالذكر بأن مصالح ج
لة سال برد بشأن موضوع اتفاقية الرشاكة الذكورة آنفا ومآلها، عل بأن دخول مقتضيات اتفاقية الرشاكة ع

لة سال،  وذلك طبقا للمقتضيات والتعاون هاته حيز التنفيذ، ره بالتأش عليها من طرف السيد عامل ع
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املغربية لرتبية الشبيبة 
إلحداث مؤسسة للرعاية 
لفائدة األطفال يف وضعية 

دينة سال.  الشارع 

   القانونية الجاري بها العمل يف هذا اإلطار. 

لة سال تحت عدد  تم توجيه رسالة يف - ، 2022شتنرب  14بتاريخ  6526املوضوع إىل السيد عامل ع
عية  لة التفاقية الرشاكة املتعلقة بإحداث مركز الرعاية االجت حول املآل الذي خصصته مصالح هذه الع

دينة سال.   لألطفال يف وضعية الشارع 

رشوع، والتي كانت موضوع هذه جدير بالذكر أن البناية التي كانت مخصصة لفائدة هذا امل -
االتفاقية قد تم تخصيصها برسم املوسم الدرايس الحايل كمدرسة عمومية، وذلك بناء عىل رغبة الساكنة 
والطلبات امللحة يف لسكان املنطقة هذا الشأن، وذلك بعد استشارة مصالح املديرية اإلقليمية للتعليم بسال، 

لة سال.  وكذا مصالح ع

سؤال كتا تقدم به السيد  الـثـا
عزيز بنرباهيم رئيس فريق 
جلس  العدالة والتنمية 
عة سال حول تدب ملف  ج
االستفادة من املحالت 
التجارية بسوق الصالح 
ت  بعد افتتاحه بتعلي
ملكية سامية، وطبيعة 
العالقات التعاقدية بهذا 

 السوق.

  

قاطعة تابريكت بسال أرشفت  -1 عملية اإلحصاء واالستفادة من املحالت التجارية املكونة لسوق الصالح 
لة سال.   عليها املصالح املختصة عىل مستوى ع

عة سال  تعد طرفا أساسيا يف إطار هذه االتفاقية، و تعد مساه ماليا يف املرشوع، واقترص دورها  -2 ج
لحصول عىل بعض الرتاخيص الالزمة إلنجاز املشاريع، وتأم النظافة وجمع النفايات من فقط عىل تسهيل ا

عة مبلغ  مليون درهم الذي سبق لها املساهمة به من يف إطار هذا  30السوق، حيث اسرتجعت الج
نجاز التفاقية الرشاكة املتعلقة بإ 1املرشوع، مع إعادة برمجته يف مشاريع أخرى محددة يف امللحق رقم 

دينة سال، الذي سبق أن وافق عليه املجلس خالل دورته االستثنائية  برنامج تهيئة وبناء سوق الصالح 
  .2020يوليوز  21املنعقدة بتاريخ 

عة سال  تكن طرفا سواء يف عملية اإلحصاء التي همت املستفيدين من املحالت  -3 وبناء عليه فإن ج
، أو يف  عملية توزيع هذه املحالت التجارية عىل املستفيدين، أو يف العالقات التجارية بسوق الصالح

 التعاقدية املرتبطة بهذا السوق.

سؤال كتا تقدم به السيد  الثـالـث
عزيز بنرباهيم رئيس فريق 
جلس  العدالة والتنمية 

من طرف السيد رئيس املجلس  2011مارس  04بتاريخ  78لقد سبق أن تم اتخاذ قرار تحت عدد  -1
لة سال، يتعلق بالرتخيص باستغالل امللك العمومي  عي لسال، مصادق عليه من طرف السيد عامل ع الج
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عة سال عن الوضعية  ج
الحالية الستغالل اللوحات 
اإلشهارية بعد انتهاء مدة 

املتعلق باستغالل  العقدين
 هذه اللوحات اإلشهارية.

عي إلقامة لوحات إشهارية.   الج

عة سال أن وافق خالل دورته العادية لشهر فرباير  -2 عىل دفرت الرشوط  2020هذا وقد سبق ملجلس ج
عي بواسطة اللوحات االشهارية، وذلك من أجل تحي  والتحمالت املتعلق باستغالل امللك العمومي الج

  قرارات االستغالل.

لة سال قصد الت -3 ة طبقا للمقتضيات القانونية املعمول بها، تم بعد إرسال املقرر الذكور إىل مصالح ع أش
، وذلك بناء عىل دورية السيد وزير الداخلية عدد  ، 2003يونيو  05بتاريخ  102إرجاعه بدون القيام باملتع

عات عىل تجميد الرخص الخاصة باستغالل امللك العمومي بواسطة اللوحات  والتي تحت رؤساء الج
 ر إصدار إجراءات تنظيمية خاصة بهذا املجال.االشهارية، وذلك يف انتظا

سؤال كتا تقدم به السيد  الرابــع
عزيز بنرباهيم رئيس فريق 
جلس  العدالة والتنمية 
عة سال حول مآل  ج
مرشوع الخميس التشاوري 
كآلية مبدعة للتشاور 
عة  يزت بها ج العمومي 
سال عىل الصعيد الوطني، 
 وعن تنظيم امللتقى الوطني

الثا للتشاور العمومي 
 وتاريخ تنظيمه.

  

 /  حول مآل مرشوع الخميس التشاوري:  1

عة سال تابريكت سابقا، والتي تم تعميمها  1999إن الدينامية التشاورية التي انطلقت منذ سنة        بج
عة خالل العقدين املاضي ميزت فعال مدينة سال عىل الصعيد الوطني، وبهذه  عىل باقي مقاطعات الج

ة، وكذلك بالشكر الخاص لفعاليات املناسبة ال بد من تقديم الشكر  إىل املجالس املتعاقبة عىل هذه املدين
دينة سال التي سهرت عىل مواكبة هذه املقاربة التشاورية طيلة هذه السنوات.   املجتمع املد 

ومن ب آليات الحوار والتشاور التي اعتمدتها مدينة سال هناك الخميس التشاوري لسال، والذي هو     
م ثقافة التشاور ب الهيئات املنتخـبة واملؤسسات بحق مبادرة فريدة ساهمت وبشكل ملحوظ يف تعمي

، حول القضايا التي تشغل الراي العام املحيل.   العمومية وكل مكونات املجتمع املد وعموم املواطن

إال أن توقف هذه اللقاءات  وقد توقفت هذه املبادرة بسبب حالة الطوارئ الناتجة عن جائحة كورونا.     
املقاربة التشاورية التي تتميز بها مدينة سال، ألن املجلس الحايل يعمل عىل تثم ال يعني التخيل عن 

عة  .  ومن 2022/2028وتطوير هذه الدينامية  من خالل بلورة آليات تشاورية مبدعة يف برنامج عمل الج
ومة هذه املكتسبات فقد تقرر مأسسة هذه املقاربة عن طريق إحداث م ن استمرارية ود جالس أجل ض

تشاورية تهم مختلف فئات املجتمع كمجلس الطفل /الشباب /النساء /اإلعاقة/ املهاجرين، هذا عىل مستوى 
املدينة، أما في يخص اآلليات األخرى عىل مستوى املقاطعات، فقد تقرر تحس ظروف اشتغال اللجن 
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يع قاعدة التشاور عىل كافة التشاورية للمقاطعات بإحداث دار التشاور بكل مقاطعة حتى نتمكن من توس
  أحياء املدينة وإعطاء الفرصة ملختلف الفئات للحوار والتشاور حول القضايا املحلية التي تهمهم.

  بالنسبة لتنظيم امللتقى الوطني الثا للتشاور العمومي و تاريخ تنظيمه  /2 

بخصوص الجزء الثا من سؤالكم حول تنظيم امللتقى الوطني للتشاور العمومي، فإن الهياكل الجديدة        
عة سال  ، هي التي 2028 /2022ملختلف املبادرات املشار إليها آنفا، والتي سرتى النور مع برنامج عمل ج

 سيعهد إليها بتسط برنامج دقيق خاص بهذا الشأن.

كتا تقدم به السيد سؤال  الخامس
عزيز بنرباهيم رئيس فريق 
جلس  العدالة والتنمية 
عة سال حول آخر  ج
مستجدات إحداث املقربة 
الجديدة لسال برشاكة مع 

عة السهول.    ج

عة سال خالل دورته العادية لشهر ماي  - عة  2021وافق مجلس ج عة سال وج عىل اتفاقية رشاكة ب ج
عة /7268" ذي الرسم العقاري عدد 2إحداث وتدب مقربة بامللك املدعو "اعبيبو السهول من أجل  ر بج

عة السهول قصد التوقيع، تم التوصل برسالة من  السهول، وبعد توجيه هذه االتفاقية إىل السيد رئيس ج
لة سال تحت عدد  ق ، مفادها إعادة امللف املتعل2021غشت  31بتاريخ  5219طرف السيد عامل ع

عة السهول، وذلك نظرا لكون وكالة الحوض املا أل  رشوع االتفاقية دون إحالته عىل السيد رئيس ج
رقراق والشاوية تتحفظ عىل هذا املرشوع بسبب تواجده بداخل املنطقة الوقائية لحقينة سد سيدي محمد 

قينة التي تزود الرشيط الساحيل بن عبد الله، اليشء الذي من شأنه أن يؤثر سلبا عىل جودة مياه هذه الح
  الدار البيضاء باملاء الصالح للرشب. –الرباط –

وجب رسالة تحت عدد  - لة سال بهذا الخصوص،  ، 2022يناير  13بتاريخ  247ت مراسلة مصالح ع
لة مع السادة أعضاء مكتب املجلس، من أجل تدارس إشكالية  بشأن طلب عقد لقاء للسيد عامل الع

ر باملدينة، خاصة بعد أن أرشفت مقربة سيدي بلعباس وهي املقربة الوحيدة التي تتم بها عملية الدفن املقاب
. عة عىل استنفاذ طاقتها االستيعا   حاليا برتاب الج

جدير بالذكر أنه يتم التنسيق بشأن موضوع إيجاد مقربة بديلة، بشكل مستمر وفعال ومتواصل مع السيد  -

لة سال وجم عاتعامل ع وذلك قصد إيجاد ، يع األطراف املتدخلة من خالل عدد من اللقاءات واالجت
دينة سال.  الوعاء العقاري الالزم إلحداث مقربة جديدة لدفن أموات املسلم 

سؤال كتا تقدم به السيد  السادس
عزيز بنرباهيم رئيس فريق 

قاطعة تابريكت، فالتدخل تم من طرف  - بالنسبة لألشغال املتعلقة بشق طريق بالقرب من ملعب الفريش 
لة سال بنا لة، فقامت مصالح ع ء عىل شكاية تقدم بها مجموعة من املواطن توصلت بها مصالح الع
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جلس  العدالة والتنمية 
عة سال عن أشغال شق  ج

قرب من ملعب طريق بال
قاطعة تابريكت  الفريش 
وعن اإلطار الذي تنجز فيه 
هذه األشغال وعن قرار 
تصفيف الطريق وعن 
تسوية الوعاء العقاري قبل 

 القيام بهذه األشغال.

عة سال ليست لها أية صلة باملوضوع، ولكن يف اطار  بفتح هذا املمر واخالئه من املتالشيات، وبالتايل فج
تابعة هذا املوضوع.   االستمرارية سوف نهتم كمكتب وسوف نقوم 

عة بتوجيه مراسل - ة يف املوضوع باسم املجلس من اجل تحري الحقائق ول ال تتحمل أية ستقوم الج
 مسؤولية يف املوضوع، مع  رضورة االلتزام يف هذا الشأن باإلطار القانو الذي ينظم العملية.

سؤال كتا تقدم به السيد  السابع 
بهاء الدين أكدي عضو فريق 
جلس  العدالة والتنمية 
عة سال بخصوص تجديد  ج
وكالء سوق الجملة للخرض 
والفواكه ملدينة سال بعد 
انتهاء املدة القانونية لوالية 
الوكالء الحالي بأزيد من 

.   سنت
 

عة سال خالل دورته العادية لشهر  - أن اتخذ مقررا بشأن تعي ممثل  2022ماي لقد سبق ملجلس ج
عة سال باللجنة املكلفة باختيار وكالء سوق الجملة للخرض والفواكه بسال، وتم توجيه املقرر املتخذ  ج
لة سال، وبالتايل فإن هذا املوضوع يدخل ضمن اختصاصات سلطة املراقبة التي لها صالحية اتخاذ  ملصالح ع

   الشأن. اإلجراءات الالزمة يف هذا

لة سال بناء عىل السؤال الكتا الذي طرح حول هذا املوضوع،  - سيتم توجيه رسالة إىل السيد عامل ع
وذلك من أجل التذك بأهمية هذا املوضوع وأولويته مع رضورة اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة يف هذا 

   الشأن.
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 اململكة املغربية
 وزارة الداخليــة

لة ســـال  عــ
عة ســال  جــ

 املديرية العامة للمصالح
 قسم الشؤون القانونية والتعاون والرشاكة

 مصلحة شؤون املجلس

  

  

 املقرر املتخذ عنوان النقطة النقطة الجلسة

الجلسة الثالثة 

 18بتاريخ 

  2022أكتوبر 

 

املوافقة عىل اتفاقيـة شـراكة بـ    االوىل
عة سال وجمعية مسار  مجلس ج
للتنمية الدامجة يف مجال توسيع 
إرساء الولوجيات لفائدة األشخاص 

دينة سال.  يف وضعية إعاقة 

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين وامتناع عضو واحد عن التصويت، عىل تأجيل  وافق مجلس ج
عة سال وجمعية مسار للتنمية الدامجة يف البث يف النقطة املتعلقة باتفاقية رشاكة  بـ مجلس ج

دينة سال، وذلك اىل وقت ال   حق.مجال توسيع إرساء الولوجيات لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة 

الدراسة واملوافقة عىل مرشوع  الـثـانيـة
عة برسم السنة املالية  ميزانية الج

2023. 

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين  عة برسم وافق مجلس ج عىل مرشوع ميزانية الج
  ، وقد جاءت عملية التصويت عىل هذا املرشوع وفق الشكل التايل:2023السنة املالية 

  ميزانية التسي-  أوال: الجزء االول
  الـمداخـيـل:-1

  درهم 674.702.162,83مجموع املداخيل: 
ع السادة االعضاء الحارضين.-   ت املوافقة عىل املداخيل بإج
  املصـاريف:-2



11 
 

  درهم  223.794.633,49مجال االدارة العامة:                  10مجموع الباب -
عية:   20مجموع الباب -   درهم     16.590.000,00        مجال الشؤون االجت
  درهم     68.643.000,00مجال الشؤون التقنية:                30مجموع الباب -
  درهم   307.978.931,34مجال الدعم:                           50مجموع الباب -
  درهم      57.695.598,00مجال تدعيم النتائج:                  60مجموع الباب -
  

  درهم 674.702.162,83املـــجمـــوع:                                    
  

ت املوافقة عىل املصاريف بابا بباب بأغلبية السادة االعضاء الحارضين، وامتناع اربعة (  *04 (
  اعضاء عن التصويت، ك هو مب يف بيان التصويت الوارد اعاله.

  التجهيــزمـيزانيـة  - ثانيا: الجـزء الثانـي
  املداخيل:-1

  درهم 57.695.598,00مجموع املداخيل: 
  عبارة عن فائض مداخيل الجزء االول من امليزانية.

ت املوافقة عىل املداخيل بأغلبية السادة االعضاء الحارضين، وامتناع اربعة ( ) اعضاء عن 04* 
  التصويت، ك هو مب يف بيان التصويت الوارد اعاله.

  املصاريف-2
  درهم 57.695.598,00مجموع املصاريف: 

ل القروض.   لفائدة تأدية رأس
ت املوافقة عىل املصاريف بأغلبية السادة االعضاء الحارضين، وامتناع اربعة ( ) اعضاء عن 04* 

  التصويت، ك هو مب يف بيان التصويت الوارد اعاله.
  

  ثـالثــا: الحسـابـات الخصوصيــة
  بالغ املرصودةحساب النفقات من امل- 1
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  املداخيل-أ
  درهم 110.469.073,13مجموع املداخيل: -

ت املوافقة عىل املداخيل بأغلبية السادة االعضاء الحارضين، وامتناع اربعة ( ) اعضاء عن 04* 
  التصويت، ك هو مب يف بيان التصويت الوارد أعاله.

  
  

  املصاريف:- ب

 البند املبلغ

 استهالك اإلنارة العمومية درهــــــم 38 111  000, 00

 استهالك نقط املاء درهــــــم 09 387  000, 00

ة للمراقبة بطانة احص درهــــــم 1 000  000, 00  املصلحة الدا

ة للمراقبة ملريسة درهــــــم  866  000, 00  املصلحة الدا

ة للمراقبة تابريكت العيايد درهــــــم  244  000, 00  ةاملصلحة الدا

 مقاطعة  تابريكت درهــــــم 15 215  268, 28

 مقاطعة  ملريسة درهــــــم 12 172  214, 63

 مقاطعة  بطانة درهــــــم 09 737  771, 70

 مقاطعة  احص درهــــــم 12 780  825, 36

 مقاطعة  لعيايدة درهــــــم 10 954  993, 16

 املجمــــــــــوع درهــــــم 110 469  073, 13

  درهم 110.469.073,13مجموع املصاريف: 
ت املوافقة عىل املصاريف بأغلبية السادة االعضاء الحارضين، وامتناع اربعة ( ) اعضاء عن 04* 
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  التصويت، ك هو مب يف بيان التصويت الوارد اعاله.

  حساب املبالغ املرصودة المور خصوصية- 2
  

  املداخيل-أ
  درهم 2.901.000,00مجموع املداخيل: 

ت املوافقة عىل املداخيل بأغلبية السادة االعضاء الحارضين، وامتناع اربعة ( ) اعضاء عن 04* 
  التصويت، ك هو مب يف بيان التصويت الوارد اعاله.

  
  :املصاريف- ب

 البند املبلغ

ية درهــــــم 600  000, 00  رضيبة  الذبح لفائدة الخ

 بناء محالت تجارية درهــــــم 1 000  000 ,00

 املبادرة الوطنية للتنمية البرشية درهــــــم 1  000, 00

عيل  درهــــــم 500  000, 00  حي موالي اس

 مجمع الفخار و القصب بالولجة درهــــــم  800  000, 00

 املجمـــــوع  درهــــــم 2 901  000, 00

  درهم 2.901.000,00مجموع املصاريف: 

ت املوافقة عىل املصاريف بأغلبية السادة االعضاء الحارضين، وامتناع اربعة ( ) اعضاء عن 04* 
  التصويت، ك هو مب يف بيان التصويت الوارد اعاله.

  وبذلك يكون مجموع الحسابات الخصوصية بقسميها ك ييل:

  درهم 113.370.073,13مجموع املداخيـل:    -
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  درهم 113.370.073,13وع املصاريف:  مجم -

ت املوافقة عىل الحسابات الخصوصية برسم سنة  بأغلبية السادة االعضاء الحارضين،  2023* 
  ) اعضاء عن التصويت، ك هو مب يف بيان التصويت اعاله.04وامتناع اربعة (

  رابـعـا: البـرمجـة الثالثيـة

عة سال بأغلبية اعضائه  ) اعضاء عن 04الحارضين، وامتناع اربعة (وافق مجلس ج
عة سال  التصويت، ك هو مب يف بيان التصويت الوارد اعاله، عىل بيان الربمجة الثالثية مليزانية ج

  ركباتها املالية املكونة م ييل: 2025-2024-2023برسم سنوات 

  املــوارد-1
.-أ   موارد التسي

  موارد التجهيز.-ب
  التكاليف-2

.تح-أ   مالت التسي
  تحمالت التجهيز.-ب

عة سال برسم السنة املالية    ، بجميع مرفقاتها وملحقاتها 2023وهكذا جاء مرشوع ميزانية ج
  وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص املقرر.

عة سال بأغلبية اعضائه الحارضين، وامتناع اربعة ( ) اعضاء عن 04وهكذا وافق مجلس ج
عة برسم السنة التصويت، ك هو مب يف  بيان التصويت الوارد اعاله، عىل مرشوع ميزانية الج

 ، بجميع مرفقاتها وملحقاتها وفق الشكل املفصل اعاله.2023املالية 
املوافقة عىل إجراء تحويالت يف  الثـالـثـة

. دات التسي  اعت
ع اعضائه الحارضين عىل إجراء تحويالت  عة سال بإج بالجزء االول من امليزانية وافق مجلس ج

 وفق الشكل الوارد بتفصيل يف نص املقرر. 2022برسم السنة املالية 
عقد كراء  تجديداملوافقة عىل  الرابــعـة

العقار املسمى "فيال ريم"،  الكائن 
حي السالم  682رقم  03بقطاع 

ع اعضائه الحارضين عىل  عة سال بإج ريم"،   عقد كراء العقار املسمى "فيال تجديدوافق مجلس ج
، واملخصص ملكتب الحالة  682رقم  03الكائن بقطاع  قاطعة بطانة، واملكون من طابق حي السالم 

 املدنية وتصحيح اإلمضاء، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.
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قاطعة بطانة، واملخصص ملكتب 
الحالة املدنية وتصحيح اإلمضاء، 
وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

 اإلدارية للتقييم.
 


