
المغربية                                                       ال         مملكة
الداخلية                                       وزارة

سـل                  عمالـة
سل                    جـماعة

للمصالح       العامة المديرية
والتعاون     المجلس شؤون قسم

الدورة         مقررات لشهر    ملخص سل   2016  أكتوبر   العادية جماعة لمجلس

انعقادها   وتاريخ النقطة النقطةالجلسة المتخذ عنوان المقرر

بتاريخ   الولى الجلسة
2016أكتوبر  06

.( أول(  اجتماع

--- النصاب-      اكتمال لعدم تنعقد لم

بـتاريخ   الولى الجلسة
2016أكتوبر  11 

.( ثاني(  اجتماع

بين    الولى ما الخباري العام التقرير
الدورتين.

- إخباري                                             -  عرض

لتفاقية    الثانية ثاني ملحق على الموافقة
تأهيل   ال بإعادة المتعلقة شراكة

. سل    تابريكت الصناعية المنطقة

لتفاقية           ثاني ملحق على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
. سل        تابريكت الصناعية المنطقة تأهيل بإعادة المتعلقة شراكة

بين     الثالثة إطار شراكة اتفاقية على الموافقة
واللوجستيك    والنقل التجهيز وزارة

أجل      من سل، وجماعة سل وعمالة
الطرقية    السلمة بمجال النهوض

إطار           شراكة اتفاقية على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
أجل           من سل، وجماعة سل وعمالة واللوجستيك والنقل التجهيز وزارة بين

. سل         لمدينة المحلي المستوى على الطرقية السلمة بمجال النهوض
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. سل    المحلي المستوى على

إطار    الرابعة شراكة اتفاقية على الموافقة
البشرية    للتنمية الوطنية المبادرة

مغطى     السنابل ملعب باحداث تتعلق
بمقاطعة   الصطناعي بالعشب

تابريكت.

في           شراكة اتفاقية على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
مغطى          السنابل ملعب بإحداث تتعلق البشرية للتنمية الوطنية المبادرة إطار

المادة          على وحيد تعديل إدخال مع تابريكت، بمقاطعة الصطناعي بالعشب
الطراف،         ومساهمة للمشروع الجمالية بالكلفة المتعلقة التفاقية من الخامسة

 :     ..." : ب      المشروع تكلفة وتقدر ، يلي كما المادة هذه درهم 2.000.000لتصبح
         ( هذا(  عليها سيقام التي الرضية القطعة قيمة احتساب دون درهم مليونا

.    "... تعديل    بدون الباقي الطراف مساهمة وتحدد المشروع،

إطار     الخامسة في شراكة اتفاقية على الموافقة
البشرية    للتنمية الوطنية المبادرة
بمقاطعة     مغطاة قاعة ببناء تتعلق

تابريكت.

في           شراكة اتفاقية على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
بمقاطعة          مغطاة قاعة ببناء تتعلق البشرية للتنمية الوطنية المبادرة إطار

بالكلفة            المتعلقة التفاقية من الخامسة المادة على وحيد تعديل إدخال مع تابريكت،
  ...."  : تكلفة        وتقدر ، يلي كما المادة هذه لتصبح الطراف، ومساهمة الجمالية

ب   )    6.000.000المشروع القطعة  (   قيمة احتساب دون درهم مليين ستة درهم
 ".... الباقي         الطراف مساهمة وتحدد المشروع، هذا عليها سيقام التي الرضية

. تغيير  دون

الدعاوى   السادسة على المجلس اطلع
بين      ما رفعها تم التي القضائية

الدورتين.

التي           القضائية الدعاوى على الحاضرين أعضائه بجميع سل جماعة مجلس اطلع
هذا              غاية إلى بها المتوصل الذن طلبات على وكذا الدورتين، بين ما رفعها تم

. النقطة         هذه مقرر في الوارد التفصيل حسب وذلك التاريخ،
فرعيين    السابعة مكتبين إحداث على بالموافقة

 - وسيدي   بلعروسي المدنية للحالة
. العيايدة-   بمقاطعة الضاوي

مكتبين          إحداث على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
.   - العيايدة   -    بمقاطعة الضاوي وسيدي بلعروسي المدنية للحالة فرعيين
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الفاصل    الثامنة الممر تفويت على الموافقة
رقم     الرضية القطعة 881بين

الرسم    ذات الرضية والقطعة
عدد   لفائدة 54613/20العقاري ،

  " مسجد  توسيع مبادرة جمعية
مسجد"      توسيع أجل من وذلك ، الخير
قطاع     الرحمة بحي المتواجد الخير

.   " تابريكت" بمقاطعة ب

الفاصل           الممر تفويت على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
رقم     الرضية القطعة عدد      881بين العقاري الرسم ذات الرضية والقطعة

20/54613    " توسيع   "    أجل من وذلك ، الخير مسجد توسيع مبادرة جمعية لفائدة ،
.   " تابريكت     " بمقاطعة ب قطاع الرحمة بحي الخير مسجد

والجولن    التاسعة السير تنظيم على الموافقة
ومحطات    العمومية الطرق وتشوير

. الجماعة     تراب داخل العربات وقوف

والجولن           السير تنظيم على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
سل،          جماعة تراب داخل العربات وقوف ومحطات العمومية الطرق وتشوير
حسب            وذلك والتنقل، والنقل والجولن السير لجنة توصيات في جاء ما حسب

. النقطة      هذه مقرر في الوارد التفصيل
الطرق    العاشرة بعض تسمية على الموافقة

. الجماعة   بتراب العمومية
الطرق           بعض تسمية على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق

. النقطة            هذه مقرر في الوارد التفصيل حسب وذلك سل جماعة بتراب العمومية

عشر  الشروط   الحادية دفتر على الموافقة
بالشهار   المتعلق والتحملت

العمومي    النقل وسائل .بواسطة

المتعلقة           النقطة تأجيل على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
النقل          وسائل بواسطة بالشهار المتعلق التحملت الشروط دفتر على بالموافقة
القرار            في المتمثل موضوعها مع النقطة عنوان ملءمة حين إلى وذلك العمومي،

. العمومي        النقل بواسطة المتنقل الشهار بتنظيم المتعلق الجماعي

عشر  الشروط    الثانية دفتر تعديل على الموافقة
محلت    بكراء الخاص والتحملت

" " ب    التجاريين المركزين وأبساط

الشروط           دفتر تعديل على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
" "  " " س        و ب التجاريين المركزين وابساط محلت بكراء الخاص والتحملت

. النقطة            هذه مقرر في بتفصيل جاء كما ليصبح تابريكت، مقاطعة الرحمة بحي
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   " مقاطعة" الرحمة بحي س و
تابريكت.

عشر  الشروط    الثالثة دفتر تعديل على الموافقة
الستغلل    بمنح الخاص والتحملت

بواسطة    العمومي للملك المؤقت
السيارات   وقوف محطات

. والعادية    النارية والدراجات

الشروط           دفتر تعديل على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
محطات         بواسطة العمومي للملك المؤقت الستغلل بمنح الخاص والتحملت

مقرر           في بتفصيل جاء كما ليصبح والعادية، النارية والدراجات السيارات وقوف
. النقطة  هذه

عشر  الشروط   الرابعة دفتر على الموافقة
محلت    بكراء الخاص والتحملت

الجملة      سوق داخل الدواجن بيع سوق
. بسل   والفواكه للخضر

الشروط          دفتر على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
للخضر           الجملة سوق داخل الدواجن بيع سوق محلت بكراء الخاص والتحملت

. النقطة          هذه مقرر في الوارد التفصيل حسب وذلك بسل، والفواكه

بــتاريخ   الثــانية الجـلسة
.2016أكتوبر  20

السنوي   الولى النصف التقرير ملخص
. المقاطعات  لنشطة

- إخباري                                             -  عرض

برسم    الثانية الميزانية مشروع على الموافقة
الحالية   .2017السنة

الميزانية          مشروع على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
المالية    السنة :2017برسم التالي     الشكل على وذلك ،

التـــسييـــر  أول: مـــيـــزانيـــة
 : قدرها-     والبالغ الجمالية للمداخيل بالنسبة فقد  578.546.361,00أ درهم،

. الحاضرين        أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس عليها وافق
الحاضرين-          أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق فقد للمصاريف، بالنسبة ب

: يلي         كما بباب، بابا المصاريف لهذه المكونة البواب على
العامـة:    :          10البـاب       -  الدارة درهم   233.161.504,00مجـال
الجتماعية:    :    20البـاب       -  الشؤون درهم     10.230.900,00مجـال
التقنية:    :         30البـاب       -  الشؤون درهم      47.680.200,00مجـال
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الـدعـم :          :           50البـاب       - درهم   249.974.840,00مجـال
النتائـج:       :       60الباب       -  تـدعيم درهم     37.498.917,00مجـال

      : الـمـصاريف                   درهم 578.546.361,00مـجموع
الخصـــوصيــة  ثانيا: الحســابــات

المرصــودة    أ- المبالغ من النفقــــات :حـــســـاب
1 : مجموعها-    البالغ للمداخيل عليها    87.300.000,00بالنسبة وافق فقد درهم،

. الحاضرين      أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس
أعضائه-         2 بإجماع سل جماعة مجلس عليها وافق فقد للمصاريف، بالنسبة

: التالي    التفصيل حسب الحاضرين
  :( مستحقات-   ( العمومية النارة درهم   25.000.000,00استهلك
   :( مستحقات-   ( العمومي الـماء درهم     9.000.000,00استهلك
تابـريكــت-  :                         درهم   12.792.000,00مقـاطعـة
لـمريـسـة-   :                         درهم   10.660.000,00مقـاطعـة
بـطـانــة-    :                          درهم     9.594.000,00مقـاطعـة
احـصيـــن-    :                        درهم   10.660.000,00مقـاطعة
لعيـايــدة-     :                        درهم     9.594.000,00مقـاطعة

درهم 87.300.000,00المجــمـوع:                         
خصوصية-    ب لمور المرصودة المبالغ :حساب
1 : مجموعها-    البالغ للمداخيل عليها    2.901.000,00بالنسبة وافق فقد درهم،

. الحاضرين      أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس
الحاضرين،-         2 أعضائه بإجماع سل مجلس عليها وافق فقد للمصاريف، بالنسبة

: التالي    التفصيل حسب وذلك
           : الخيرية-    لفائدة الذبح درهم     600.000,00ضريبة
تـجـارية-    :                 محلت درهم   1.000.000,00بنـاء
اسماعيـل-    :                 مولي درهم     500.000,00حـي
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       : البشرية-    للتنمية الوطنية درهم           1000,00المبادرة
       : بالولجة-    والقصب الفخار درهم     800.000,00مجمع

درهم 2.901.000,00المجـمــوع:                       
التجـــهيـــز  ثالثا: مـــيــــزانـــيـــة

 : قدرها-    البالغ للمداخيل بالنسبة عليها    38.499.517,00أ وافق فقد درهم،
. الحاضرين      أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس

الحاضرين-          أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق فقد للمصاريف، بالنسبة ب
: يلي        كما وذلك المصاريف، لهذه المكونين البابين على

درهم 37.699.517,00 :        10البــاب  - 
درهم      800.000,00 :        30البــاب  - 

درهم 38.499.517,00المجــمـوع:       
 "  : متكامل        مشروع التالية الفقرة عنوان على تعديل إدخال مع هذا

"( سل(         لمدينة الحضرية التهيئة أشغال جودة ومراقبة والتتبع الدراسات
الباب     إطار في هذه       10المندرجة عنوان ليصبح وذلك التجهيز، مصاريف من

."(     )  " : الشغال   جودة ومراقبة والتتبع الدراسات متكامل مشروع يـــلي كما الفقرة
مشروع          على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق بعدها

المالية     السنة برسم برمتها  2017الميزانية وذلك ،
القـرار   الثالثة تـعديل عـلـى الموافقة

الجبائـي.
السابع           الفصل تعديل على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق

رقم     الجبائي القرار نسب   06/06/2016بتاريخ  236من بتحديد المتعلق ،
جماعة         ميزانية لفائدة المستحقة والتاوى والمساهمات والحقوق الرسوم وأسعار

: التالي        الشكل على الفصل هذا ليصبح وذلك سل،
الرافعة                        اللة بواسطة النقل صوائر استرجاع

)10.40.30.33البند(  الميزانية   من
:7الفصل*

التابعة          العربة بواسطة المحجوزات من وغيرها السيارات نقل واجب يحدد
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مبلغ    في .100للجماعة نقل      عملية كل عن درهم
أداء          الجماعي المحجز إلى السيارات بنقل لهم المرخص الشخاص 10 % على

. نقل     عملية كل قيمة من
يحدد            الذي التحملت كناش بواسطة نقل عملية كل عن المستحق المبلغ ويحدد

. الترخيصات    هذه وضوابط شروط
عقدي   الرابعة تحيين علــــى الموافـقـــة

المتعلقين    قانونية واستشارة اتفاق
بندحمان    لطفي الستاذ بالمحاميين

. الشرقاوي    الرحيم عبد والستاذ

اتفاق           عقدي تحيين على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
مع           المتعاقدين المحاميين من بكل سل جماعة يربطان اللذين قانونية واستشارة

لطفي          والستاذ الشرقاوي، الرحيم عبد النقيب الستاذ وهما الخيرة، هذه
 : قدره       سنوي مالي مبلغ بتخصيص وذلك مائة  (180.000,00بندحمان، درهم

.     ( المحاميين   من واحد لكل ، درهم ألف وثمانون
على    الخامسة المنح توزيع على الموافقة

. الثقافية  الجمعيات
المتعقلة           النقطة تأجيل على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق

. للمجلس           مقبلة دورة إلى الثقافية الجمعيات على المنح توزيع على بالموافقة

على    السادسة المنح توزيع على الموافقة
. الجتماعية  الجمعيات

المتعقلة           النقطة تأجيل على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
. للمجلس           مقبلة دورة إلى الجتماعية الجمعيات على المنح توزيع على بالموافقة

على    السابعة المنح توزيع على الموافقة
. الرياضية   والفرق الجمعيات

المتعقلة           النقطة تأجيل على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
مقبلة           دورة إلى الرياضية والفرق الجمعيات على المنح توزيع على بالموافقة

للمجلس.

بين    الثامنة شراكة اتفاقية على الموافقة
الرياضي     النجاح وجمعية سل جماعة

تتعلق     القدم، كرة فرع السلوي
لفائدة     سنوي مالي دعم بتخصيص

. الجمعية  هذه

بين           شراكة اتفاقية على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
بتخصيص           تتعلق القدم، كرة فرع السلوي الرياضي النجاح وجمعية سل جماعة

سنة     برسم مالي )70.000,00قدره  2016دعم   )   ، درهم ألف سبعون درهم
. الجمعية    هذه لفائدة وذلك
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بين    التاسعة شراكة اتفاقية على الموافقة
الرياضية    والجمعية سل جماعة

تتعلق     اليد، كرة فرع السلوية
لفائدة     سنوي مالي دعم بتخصيص

. الجمعية  هذه

بين           شراكة اتفاقية على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
دعم           بتخصيص تتعلق اليد، كرة فرع السلوية الرياضية والجمعية سل جماعة

سنة    برسم )180.000,00قدره  2016مالي    )   ، درهم ألف وثمانون مائة درهم
. الجمعية    هذه لفائدة وذلك

بين    العاشرة شراكة اتفاقية على الموافقة
الرياضية    والجمعية سل جماعة

تتعلق     الطائرة، كرة فرع السلوية
لفائدة     سنوي مالي دعم بتخصيص

. الجمعية  هذه

بين           شراكة اتفاقية على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
بتخصيص          تتعلق الطائرة، الكرة فرع السلوية الرياضية والجمعية سل جماعة

سنة     برسم مالي (  180.000,00قدره  2016دعم ألف   وثمانون مائة درهم
. الجمعية)     هذه لفائدة وذلك ، درهم

عشر  بين    الحادية شراكة اتفاقية على الموافقة
الرياضية    والجمعية سل جماعة
تتعلق   للدراجات، السلوية

لفائدة     سنوي مالي دعم بتخصيص
. الجمعية  هذه

بين           شراكة اتفاقية على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
  - بتخصيص     –   تتعلق ، الدراجات فرع السلوية الرياضية والجمعية سل جماعة

سنة     برسم مالي )50.000,00قدره  2016دعم   )   ، درهم ألف خمسون درهم
. الجمعية    هذه لفائدة وذلك

عشر  بين    الثانية شراكة اتفاقية على الموافقة
التحاد    وجمعية سل جماعة

تتعلق     القدم، لكرة السلوي الرياضي
لفائدة     سنوي مالي دعم بتخصيص

. الجمعية  هذه

بين           شراكة اتفاقية على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
بتخصيص          تتعلق القدم، لكرة السلوي الرياضي التحاد وجمعية سل جماعة

سنة     برسم مالي )300.000,00قدره  2016دعم   )   ، درهم ألف ثلثمائة درهم
. الجمعية    هذه لفائدة وذلك

عشر  بين    الثالثة شراكة اتفاقية على الموافقة
تابريكت     شباب وجمعية سل جماعة

بين           شراكة اتفاقية على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
دعم           بتخصيص تتعلق القدم، لكرة السلوي تابريكت شباب وجمعية سل جماعة
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تتعلق    القدم، لكرة السلوي
لفائدة     سنوي مالي دعم بتخصيص

. الجمعية  هذه

سنة    برسم ) 100.000,00قدره  2016مالي   ) وذلك   ، درهم ألف مائة درهم
. الجمعية   هذه لفائدة

عشر  بين    الرابعة شراكة اتفاقية على الموافقة
الولمبيك    وجمعية سل جماعة

السلوي   اليد،  2010الرياضي لكرة
سنوي     مالي دعم بتخصيص تتعلق

. الجمعية   هذه لفائدة

بين           شراكة اتفاقية على الحاضرين أعضائه بإجماع سل جماعة مجلس وافق
السلوي       الرياضي الولمبيك وجمعية سل تتعلق   2010جماعة اليد، لكرة

سنة      برسم مالي دعم ( 100.000,00قدره  2016بتخصيص ألف   مائة درهم
. الجمعية)     هذه لفائدة وذلك ، درهم
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