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 - ـــاريبعــــــرض إخــ -      التقرير العام اإلخباري ما بين الدورتين. - األولى

إطالع المجلس على الدعاوى القضائية التي تم رفعها  - الثانية

 ما بين الدورتين.
 - عــــرض إخـــبـــاري -      

وتعاون حول تدبير الموافقة على اتفاقية شراكة  - الثالثة

 وتسيير مشروع "دار القاضي" بسال.
على اتفاقية وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

، مع شراكة وتعاون حول تدبير وتسيير مشروع "دار القاضي" بسال

 إدخال بعض التعديالت على هذه االتفاقية كما يلي:

"جمعية التنصيص على أن االتفاقية في مجملها سيتم إبرامها مع  -

"، وليس مع "متحف دار بلغازي" بلغازي للمحافظة على التراث

 كما هو معروض على أنظار المجلس في إطار هذه االتفاقية.

درهم )مائة  100.000,00تحديد المنحة المالية السنوية في مبلغ  -

درهم )خمسون ألف درهم( الوارد  50.000,00ألف درهم( بدل مبلغ 

 في الفقرة "ج" من المادة الثانية من االتفاقية.

"جمعية بلغازي للمحافظة على إضافة بند إلى التزامات  -
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، الواردة تحت اسم متحف "دار بلغازي"، في إطار الفقرة التراث"

"هـ" من المادة الثانية من االتفاقية  المعروضة على أنظار المجلس 

 لي:كما ي

* االلتزام بمقتضيات تدبير المرفق العمومي مع االلتزام بتحصيل  

وفق ما سيتم اعتماده في القرار "دار القاضي" واجبات الدخول ل 

 الجبائي للجماعة.

 قد جاءت هذه االتفاقية وفق الشكل الوارد في نص هذا المقرر.وبالتالي 

الموافقة على إطالق تسميات بعض الشخصيات  - الرابعة

واألعالم التاريخية على طرق عمومية بتراب جماعة 

            .سال

إطالق على وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

األعالم التاريخية على طرق عمومية الشخصيات وتسميات بعض 

التسميات وفق  ، وقد جاءت هاتهبتراب جماعة سالبمقاطعة المريسة 

  في نص هذا المقرر. الواردالتفصيل الوارد في الجدول 

الموافقة على تنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق  - الخامسة

                      داخل تراب الجماعة. العمومية ومحطات وقوف العربات

    

على تنظيم السير وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

والجوالن وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل 

في الجدول  3، مع حذف المحطة التي تحمل رقم تراب الجماعة

 المعروض على أنظار المجلس، والمتعلقة بما يلي:

الصغيرة بشارع محمد السادس على  األجرةمحطة لسيارات  إحداث "

 أقواسعلى الجهة اليمنى في اتجاه  متر من مدارة كارفور 200بعد 

وق التجاري كارفور بمقاطعة سالقنيطرة في الجهة المقابلة لل

 ".المريسة

الوارد في نص الشكل  وفقجاءت الموافقة على هاته النقطة  وبالتالي

 هذا المقرر.

التابع لجماعة سال  الموافقة على بيع المنتوج الغابوي - السادسة

ة المخزنية المعمورة ب، والكائن بالغا2018برسم سنة 

                           .وعين الحوالة

على بيع المنتوج وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

، والكائن بالغابة 2018برسم سنة  الغابوي التابـع لجماعـة سـال

 .الحوالةالمخزنية المعمورة وعين 
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الموافقة على ابرام عقد كراء بين جماعة سال ونظارة  - السابعة

المخصصة لدار القاضي  االوقاف بشأن البناية

المدينة العتيقة وذلك وفقا والمتواجدة بالحرارين سابقا،

       .االدارية للتقييم لتقديرات اللجنة

                                  

على إبرام عقد وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

كراء بين جماعة سال ونظارة األوقاف بشان البناية المخصصة لدار 

المسمى "دار  3200، موضوع المحل الحبسي عدد القاضي سابقا

، والمتواجد بالحرارين المدينة العتيقة سال، القاضي" التابع لرباع سال

التي حددت قيمة الكراء  ت اللجنة اإلدارية للتقييموذلك وفقا لتقديرا

درهم )ألف وخمسمائة درهم(  1500,00للمحل المذكور في مبلغ 

 شهريا.
 

الموافقة على استخراج قطعة أرضية متواجدة بتجزئة  - الثامنة

متر مربع،  4بسيدي موسى، البالغة مساحتها  2 الكتبية

، من الملك العام إلى 11678/20جزء من الرسم العقاري 

الملك الخاص، قصد تفويتها للسيدة فوزية اغريسي، 

 وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

على استخراج وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين، 

، موضوع البناية المتواجدة 2بتجزئة الكتبية  الكائنةرضية األقطعة ال

سال، ذات الرسم العقاري عدد  بسيدي موسى 2الكتبية  52ب

متر مربع، جزء من الرسم  4البالغة مساحتها و، 19773/20

، من الملك العام إلى الملك الخاص، قصد 11678/20 عدد العقاري

رات اللجنة اإلدارية تفويتها للسيدة فوزية اغريسي، وذلك وفقا لتقدي

 .للتقييم
 

الموافقة على استخراج قطعة أرضية متواجدة بتجزئة  - التاسعة

متر  17، البالغة مساحتها longevine"لونجيفين" 

مربع، من الملك العام إلى الملك الخاص، قصد تفويتها 

لورثة الدويبي عبد المجيد، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

 اإلدارية للتقييم.

على استخراج  وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين

بمقاطعة  longevineمتواجدة بتجزئة "لونجفين" الرضية األقطعة ال

البالغة مساحتها ، 2184/20المريسة، موضوع الرسم العقاري عدد 

ر، من الملك العام /2871، جزء من الرسم العقاري عدد متر مربع 17

ويبي عبد المجيد، وذلك وفقا إلى الملك الخاص، قصد تفويتها لورثة الد

 لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.
الموافقة على نزع ملكية القطعة األرضية  البالغة  - العاشرة

متر مربع جزء من الرسم العقاري عدد  1406مساحتها 

، في ملكية ورثة بنسعيد والمشيد فوقها دور 8872/20

سكنية بحي موالي اسماعيل، قصد تسوية الوضعية 

على نزع ملكية  وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين

جزء من الرسم  متر مربع 1406القطعة األرضية البالغة مساحتها 

، في ملكية ورثة بنسعيد والمشيد فوقها دور 8872/20العقاري عدد 

، قصد تسوية الوضعية القانونية لها إزاء إسماعيلسكنية بحي موالي 
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القانونية لها إزاء المحافظة العقارية، وذلك وفقا 

 ية للتقييم.  لتقديرات اللجنة اإلدار
 فظة العقارية، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.  المحا

الحادية 

 عشر
الموافقة على تعديل دفتر الشروط والتحمالت الخاص -

ببيع المحجوزات التي تعدت اآلجال القانونية بالمحاجز 

 البلدية.

على تعديل دفتر  وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين

الخاص ببيع المحجوزات التي تعدت اآلجال  الشروط والتحمالت

بالمحجز الجماعي، مع إضافة عبارة للبند األول من الفصل القانونية 

 الثامن ليصبح كما يلي:

"يتم بيع كل محجوز ألعلى مزايد على أال يقل الثمن المقترح عن  -

 الثمن التقديري المحدد من طرف الجماعة".

ت المعدل على الشكل الوارد في ليصبح بذلك دفتر الشروط والتحمال  

 نص المقرر.
الثانية 

 عشر
الموافقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح  -

طريق التهيئة بالجزء المتواجد ما بين شارع تونس 

)المشار إليها في تصميم التهيئة   SLA75وطريق التهيئة 

، وبتعيين ( بمقاطعة تابريكتTA90السابق بالرمز 

العقارات المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل 

 المؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

على قرار تخطيط  وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين

حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئة بالجزء المتواجد ما بين شارع 

)المشار إليها في تصميم التهيئة   SLA75تونس وطريق التهيئة 

( بمقاطعة تابريكت، وبتعيين العقارات المراد TA90السابق بالرمز 

 كما هو مبين في الجدولنزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل المؤقت، 

 .وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم الوارد في نص المقرر،

الثالثة 

 عشر
الموافقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح  -

طريق التهيئة المسماة شارع تونس بالجزء المتواجد ما 

ى ملتقى طريق إلبين مقبرة سيدي الضاوي 

)المشار إليها في تصميم التهيئة السابق   STA12التهيئة

( بمقاطعة تابريكت، وبتعيين العقارات TA91بالرمز 

ه الغاية وباالحتالل المؤقت، وذلك المراد نزع ملكيتها لهذ

 وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

على قرار تخطيط  وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين

حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئة المسماة شارع تونس بالجزء 

ى ملتقى طريق إلالمتواجد ما بين مقبرة سيدي الضاوي 

لمشار إليها في تصميم التهيئة السابق بالرمز )ا  STA12التهيئة

TA91 بمقاطعة تابريكت، وبتعيين العقارات المراد نزع ملكيتها لهذه )

كما هو مبين في الجدول الوارد في نص  الغاية وباالحتالل المؤقت،

 .وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييمالمقرر، 

الرابعة 

 عشر
الموافقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح  -

طريق التهيئة المتواجدة ما بين مقبرة سيدي الضاوي 

في تصميم التهيئة  ا)المشار إليه  STA01طريق التهيئةو

على قرار تخطيط  وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين

المتواجد ما بين مقبرة بالجزء حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئة 

في تصميم  ا)المشار إليه  STA01طريق التهيئةوسيدي الضاوي 
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( بمقاطعة تابريكت، وبتعيين TA88السابق بالرمز 

العقارات المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل 

 وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.المؤقت، وذلك 

تابريكت، وبتعيين العقارات ( بمقاطعة TA88التهيئة السابق بالرمز 

كما هو مبين في المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل المؤقت، 

وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية الجدول الوارد في نص المقرر، 

 .للتقييم
الخامسة  

 عشر
الموافقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح  -

بالمقطع المتواجد ما بين  شارع لالمريم طريق التهيئة

بمقاطعة   STA09طريق التهيئةو  STA08طريق التهيئة

تابريكت، وبتعيين العقارات المراد نزع ملكيتها لهذه 

الغاية وباالحتالل المؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

 اإلدارية للتقييم.

على قرار تخطيط  وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين

شارع لالمريم بالمقطع  الطرق العامة لفتح طريق التهيئةحدود 

  STA09طريق التهيئةو  STA08طريق التهيئة بين ما المتواجد

بمقاطعة تابريكت، وبتعيين العقارات المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية 

كما هو مبين في الجدول الوارد في نص المقرر، وباالحتالل المؤقت، 

 .جنة اإلدارية للتقييموذلك وفقا لتقديرات الل

 

                  
 

 الجلسة

  

 المقرر المتخذ عنوان النقطة النقطة

الجلسة 

الثانية 

بتاريخ 

ماي  16

2018. 

برنامج عمل الدراسة والمصادقة على -  األولى

 .الجماعة

تأجيل النقطة المتعلقة على  الحاضرين أعضائه بإجماعوافق مجلس جماعة سال 

 دورة مقبلة. إلىبالدراسة والمصادقة على برنامج عمل الجماعة 
 

على اتفاقية شراكة بين عمالة  الموافقة - الثانية

سال وجماعة سال والمديرية اإلقليمية لوزارة 

التربية الوطنية من أجل تخصيص األقسام 

 لفائدة التعاونيات القرائية كأقسام الشاغرة

       .للتعليم األولي

على اتفاقية شراكة بين عمالة  الحاضرين أعضائه بإجماعوافق مجلس جماعة سال 

لوزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية  اإلقليميةسال وجماعة سال والمديرية 

الشاغرة لفائدة التعاونيات  األقسامالتشغيل والكفاءات، من أجل تخصيص  إلنعاش

 التعديالت التالية على االتفاقية: إدخالمع  األوليالقرائية كأقسام للتعليم 

 اإلقليميةتعديل على المادة الثانية من االتفاقية بإضافة عبارة "اللجنة  إدخال-1

 عبارة "عمالة سال" الواردة في هذه المادة. إلىللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية" 

التتبع والتقييم  ةتعديل على المادة الخامسة من االتفاقية المتعلقة بلجن إدخال-2

 لتصبح كما يلي:
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 من يمثله تكون مكونة..." أو"تحدث لجنة مشتركة تحت رئاسة السيد عامل العمالة 

"تجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة خالل شهري شتنبر ويونيو وكلما دعت 

 ذلك..." إلىالضرورة 

خال تعديل على المادة السادسة المتعلقة بفض النزاعات وذلك بإضافة العبارة إد-3

 التالية:

 "... وفي حالة تعذر ذلك يتم عرضه على الجهات القضائية المختصة".

 وبذلك جاءت هاته االتفاقية وفق الشكل الوارد في نص هذا المقرر.

 
 

 المقرر المتخذ عنوان النقطة النقطة  الجلسة

الجلسة 

الثانية 

بتاريخ 

ماي  16

2018. 

على اتفاقية شراكة بين جماعة سال وجمعية  الموافقة - الثالثة

 ةبمدين المقابرتدبير مقابر سال تتعلق بتدبير وصيانة 

 سال. 

اتفاقية على  وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين،

المساهمة في شراكة بين جماعة سال وجمعية تدبير مقابر سال من أجل 

تهيئة وصيانة مقابر جماعة سال، مع إجراء تصحيح لغوي على البند 

من الفقرة "ب" المعنونة ب "التزامات جمعية تدبير مقابر  4رقم 

سال"، من المادة الثانية المعنونة ب "التزامات الطرفين"، ليصبح هذا 

 البند  كما يلي:

مواطنين القيام بحمالت تطوعية راتبة لدى الناشئة وال -

 والمساهمة في إحياء ثقافة العناية بالمقابر.

وبذلك جاءت هاته االتفاقية وفق الشكل الوارد في نص هذا  

 المقرر.
 

 الموافقـة علـى اجـراء تحويـالت في اعتمـاد التجهيــز. - الرابعة

 
إجراء على  وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين،

مع إدخال تصحيح  2018التجهيز برسم سنة  تحويالت في اعتمادات

على مبلغ االعتماد الملتزم به الخاص ببند: "أعمدة األسالك ووضع 

"، وذلك LEDمصابيح ولوازم اإلنارة العمومية على أساس )ليد( 
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 درهم، 19.692,00درهم بدل مبلغ  100.827,23بوضع مبلغ 

 ر.الوارد في نص المقرالشكل  وفقلتصبح هاته التحويالت 

 


