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 المملكة المغربية

 وزارة الداخليــة

 عــمالة ســـال

 جــماعة ســال

 المديرية العامة للمصالح

 قسم الشؤون القانونية والشراكة والتعاون

 مصلحة شؤون المجلس

 اللمـجلس جماعة سـ 2023فبراير  لشهر العادية الدورةالجدولة الزمنية ألشغال 

 :األولى جلسةال -
 ، على الساعة الثالثة بعد الزوال.2023فبراير  07الثالثاء يوم 

 المدة الزمنية للجلسة: -أ
 ء.أربع ساعات ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة السابعة مسا

 جدول أعمال الجلسة:  -ب

 التقرير العام اإلخباري ما بين الدورتين. -1

 رفعها ما بين الدورتين. إطالع المجلس على الدعاوى القضائية التي تم -2

 ة.اتفاقية شراكة من أجل تدبير المستوصف الجهوي للحيوانات الضال الموافقة على -3

العقاري  لمستخرجتين من الرسما P29و P28القطعتين األرضيتين  نزع ملكيةالموافقة على  -4

 حاضنةمتر مربع، بغرض إحداث  2320متر مربع و 2060ر البالغة مساحتهما /20426عدد 

 .وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم وذلك، المقاوالت بسال

ربات الموافقة على تنظيم السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف الع -5

 داخل تراب الجماعة.

 .سال بتراب جماعةالمتواجدة  الموافقة على تسمية بعض الطرق العمومية -6

رق طعلى والمواقع الجغرافية  ميات بعض الشخصيات واألعالمالموافقة على إطالق تس -7

 بتراب جماعة سال. عمومية

ع، جزئين متر مرب 45,14الموافقة على استخراج القطعتين األرضيتين البالغة مساحتهما   -8

ن للتجزئة المسماة " ارض بنعاشر"، والمشيدتين ضم 11203/58من الرسم العقاري عدد 

م ، من الملك العا45824/58وعدد  45823/58مين العقاريين عدد القطعتين موضوع الرس

فقا الجماعي إلى الملك الخاص الجماعي قصد تفويتهما للسيد عبد اللطيف تازي، وذلك و

 لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم.

جال دت اآلالموافقة على تحيين دفتر الشروط والتحمالت المتعلق ببيع المحجوزات التي تع -9

 .انونية للبيع بالمحجز الجماعيالق

 الموافقة على انخراط جماعة سال في مشروع "ميزة الجماعة المواطنة"، وإعطاء -10

 االنطالقة الرسمية لعملية التقييم الذاتي بالجماعة.

 )مخصصة لإلجابة عن األسئلة الكتابية(:الثانية جلسة ال -
 بعد الزوال. ، على الساعة الثالثة2023فبراير  14الثالثاء يوم 

 المدة الزمنية للجلسة: -أ
 ء.أربع ساعات ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة السابعة مسا
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 جدول أعمال الجلسة: -ب
كما  جاءمية رئيس فريق العدالة والتننائب  عبد اللطيف سودوتقدم به السيد : السؤال األول -

 يلي:

 أمينة مع مقاهي الشيشةمعاناة ساكنة شارع اللة -

عمارة رقم يقضي بإغالق مقهى تتواجد ب 01/2022أصدرتم السيد الرئيس قرارا يحمل رقم        

 قرار بشارع اللة أمينة بتابريكت بسال، ويقضي بإلغاء تحويل رخصة المقهى موضوع 29/30

 .2019نونبر  22بتاريخ  99/2019رقم 

د مقهى، بعق تتعلق ببيع واستعمال الشيشة في هذه الوحسب نص القرار، فإن علة اإلغال      

 ر.توصلكم بمراسالت من السلطة المحلية تثبت حجزها لقنينات الشيشة بالمقهى المذكو

ادية وحيث إن اللجنة المشتركة للمعاينة، المنصوص عليها في مقرر الرخص االقتص      

م به ما سمي طلب استعطاف تقد بالجماعة، أوصت بعد معاينة المقهى المذكورة، بناء على

 مستغلها السابق، بضرورة أن يسلك المعني مسطرة الحصول على رخصة جديدة.

ماعة وحيث إن المقهى المذكورة أعيد فتحها بدون رخصة جديدة، حيث سلمت مصالح الج    

إعادة منع ي، مع العلم أن قرار الرخص االقتصادية 27/2022لمستغلها السابق وثيقة تحمل رقم 

 فتح المحل المغلق بقرار لرئيس الجماعة دون رخصة جديدة.

بعض  تظلم وحيث إن مؤسسة الوسيط، وفي إطار مهامها الدستورية والقانونية، وبناء على     

ادة ا بإعالمواطنين، توصلت من جماعة سال بمراسلة تؤكد فيها انها سلمت لصاحب المقهى إذن

 التزاما بعدم بيع واستعمال النرجيلة. فتح واستغالل المقهى بعد توقيعه

 شة،الشي وحيث ان مصالح األمن داهمت في عدة مناسبات هذه المقهى، وقامت بحجز قنينات    

ن مز عددا ر وحجوحيث إن السيد قائد الملحقة االدارية المزرعة، قام بمداهمة للمقهى المذكو    

 ها.قنينات الشيشة وبعض المعدات المستعملة في استعمال

تدخين ، يمنع استعمال وبيع و2010دجنبر  23بتاريخ  2وحيث إن القرار الجماعي رقم     

 الشيشة في المقاهي واألماكن المفتوحة في وجه العموم،

ت التي جراءافإني أسائلكم السيد الرئيس، عن حيثيات هذا الترخيص بإعادة الفتح، وعن اإل    

ن ررة مستقومون بها من أجل تطبيق القانون وإنصاف الساكنة المجاورة لهذه المقهى المتض

ة أن ، خاصالشيشة وما يرافقها من ممارسات مخلة بالحياء العام التي تقلق الراحة والسكينة

ن ى المذكورة تتواجد في مدار طرقي يعرف حوادث سير باستمرار، وتقع بالقرب مالمقه

   مؤسستين تعليميتين.

كما  جاءنمية رئيس فريق العدالة والت ونائب عبد اللطيف سودتقدم به السيد : ثانيالسؤال ال -

 يلي:

 هيئةللتأشغال حفر الطريق بشارع ابن الخطيب بحي السالم من طرف وكالة الرباط الجهة -

حي السالم بأشغاال  2022دجنبر  30يوم الجمعة  RRA أطلقت وكالة الرباط الجهة للتهيئة      

ية ر التقنمعاييشارع ابن الخطيب، األشغال التي تهم وضع إحدى شبكات الماء، لـم تحترم فيها الـ

هذا برئيس الحيث لـم توضع طبقة من الرمل تحت القناة وال فوقهـا. لذلك نتوجه إليكم السيد 

يق ك تنسالسؤال لـمعرفة إذا كانت هذه األشغـال تتم بترخيـص من الجماعة أم ال، وهل هنا

 لمراقبة جودة األشغال المرتبطة بالطريق العام.    
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 الثالثة:  جلسةال -
 ، على الساعة الثالثة بعد الزوال.2023فبراير  21الثالثاء يوم 

 المدة الزمنية للجلسة: -أ
 ء.ساعات ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة السابعة مساأربع 

 جدول أعمال الجلسة: -ب

 .ماتوالخد لتدبير الموارد المالية والرقمنة الموافقة على إحداث شركة التنمية المحلية -1

 الرقمنةوالمالية  لتدبير المواردشركة التنمية المحلية لاألساسي  مشروع القانونالموافقة على  -2

 .والخدمات

 .صاديللتنشيط الثقافي والرياضي واالقت الموافقة على إحداث شركة التنمية المحلية -3

والرياضي  الثقافي للتنشيطشركة التنمية المحلية لاألساسي  مشروع القانونالموافقة على  -4

 .واالقتصادي

 .2022الموافقة على برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة  -5

 .2023برسم السنة المالية  الموافقة على إجراء تحويالت في اعتمادات التسيير -6

 جماعة سال. إلدارةالهيكل التنظيمي إعادة النظر في المـوافقة على  -7
 


