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الموافقة على إحداث شركة التنمية المحلية للتنشيطالولى
الثقافي والرياضي بمدينة سل�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إحداث شركة
التنمية المحلية للتنشيط الثقافي والرياضي بمدينة سل�.

الموافقة على تعديل اتفاقية تعاون وشراكة من أجلالثانية
�. إحداث وتجهيز مسرح بمدينة سل

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديل اتفاقية
تعاون وشراكة من أجل إحداث وتجهيز مسرح بمدينة سل ، لتصبح هذه

التفاقية وفق التفصيل الوارد في نص المقرر�.

الموافقة على تعديل اتفاقية شراكة بين جماعة سلالثالثة
والمديرية العامة للمن الوطني لتوفير الدعم

المادي واللوجيستيكي ومقرات لفائدة مصالح المن
الوطني بمدينة سل �.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديل اتفاقية
شراكة بين جماعة سل والمديرية العامة للمن الوطني لتوفير الدعم المادي

واللوجيستيكي ومقرات لفائدة مصالح المن الوطني بمدينة سل ، لتصبح
هذه التفاقية وفق التفصيل الوارد في نص المقرر�.

الموافقة على إجراء تحويلت في اعتماداتالرابعة
التسيير�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إلغاء النقطة
المتعلقة بإجراء تحويلت في اعتمادات التسيير لعدم الحاجة لهذه

التحويلت�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إجراء تحويلتالموافقة على إجراء تحويلت في اعتماداتالخامسة
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 ، وذلك وفق التفصيل2016في اعتمادات التجهيز برسم السنة المالية التجهيز�.
الوارد في نص المقرر�.

الموافقة على توزيع مداخيل الحساب الخصوصيالسادتسة
(ضريبة الذبح) على كل من جمعية المل لدعم

المركب الجتماعي التربوي بسل الجديدة ،
وجمعية الرعاية والسعاف دار الطفال بتابريكت ،

وكذا مؤسسة التعاون الوطني�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على توزيع مداخيل
الحساب الخصوصي (ضريبة الذبح) ، وذلك على الشكل التالي:

%40-جمعية المل لدعم المركب الجتماعي التربوي بسل الجديدة بنسبة 
من مداخيل هذا الحساب�.

% من مداخيل40-جمعية الرعاية والسعاف دار الطفال بتابريكت بنسبة 
هذا الحساب�.

% من مداخيل هذا الحساب�.20-مؤسسة التعاون الوطني بنسبة 

الموافقـة على بيع المنتوج الغابوي التابـع لجماعـةالسابعة
والكائن بالغابـة المخزنية المعمورة�. سـل

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على بيع المنتوج
الغابوي التابع لجماعة سل والكائن بالغابة المخزنية المعمورة�.

الموافقة على إحداث مكتبين فرعيين للحالة المدنيةالثامنة
بكل من الملحقة الدارية معمورة والملحقة

الدارية المطار بمقاطعة العيايدة�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إحداث مكتبين
فرعيين للحالة المدنية بكل من الملحقة الدارية معمورة والملحقة الدارية

المطار بمقاطعة العيايدة�.

الموافقة على إحداث مكتب فرعي للحالة المدنيةالتاتسعة
وتصحيح المضاء التابع لمكتب حي اشماعو

بالملحقة الداريـة – الشرف- بمقاطعة لمريسة�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إحداث مكتب
فرعي للحالة المدنية وتصحيح المضاء التابع لمكتب حي اشماعو بالملحقة

الدارية –الشرف- بمقاطعة لمريسة�.

الموافقة على إبرام اتفاقية بين جماعة سل وموثق ،العاشرة
بخصوص الجراءات والمعاملت العقارية

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إبرام اتفاقية بين
جماعة سل والموثـــقة الستاذة بشـــرى بـــوديـــح ، بخصوص الجراءات
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والمعاملت العقارية المتعلقة بالجماعة ، وقد جاءت هذه التفاقية حسبالمتعلقة بالجماعة�.
التفصيل الوارد في نص هذا المقرر�.

الحادية
عشر

الموافقة على القرار الجماعي المتعلق بتنظيم
الشهار المتنقل بواسطة وسائل النقل�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على القرار الجماعي
المتعلق بتنظيم الشهار المتنقل بواسطة وسائل النقل ، وذلك حسب التفصيل

الوارد في في نص هذا المقرر�.

الثانية
عشر

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على توزيع المنحالموافقة على توزيع المنح على الجمعيات الثقافية�.
 ، وذلك وفق التفصيل الوارد في2016على الجمعيات الثقافية برسم سنة 

نص هذا المقرر�.

الثالثة
عشر

الموافقة على توزيع المنح على الجمعيات
الجتماعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على توزيع المنح
 ، وذلك حسب التفصيل الوارد2016على الجمعيات الجتماعية برسم سنة 

في نص هذا المقرر�.

الرابعة
عشر

الموافقة على توزيع المنح على الجمعيات والفرق
الرياضية�.

)45وافق مجلس جماعة سل بأغلبية أعضائه الحاضرين وعددهم (
) واحد ، على توزيع المنح على الجمعيات1عضوا ، ومعارضة عضو (

 ، وذلك حسب التفصيل الوارد في نص2016والفرق الرياضية برسم سنة 
هذا المقرر�.

الخامسة
عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
وجمعية اتحاد السلم لشبال الجو ، تتعلق

بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة
بين جماعة سل وجمعية اتحاد السلم لشبال الجو ، تتعلق بتخصيص دعم

 درهم (ثمانون ألف درهم) ،80.�000,00 ، قدره 2016مالي برسم سنة 
وذلك لفائدة هذه الجمعية ، وقد جاءت هذه التفاقية حسب التفصيل الوارد

في نص هذا المقرر�.
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السادتسة
عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
والجمعية الرياضية لرجاء تابريكت السلوي ،
تتعلق  بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه

الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة
بين جماعة سل والجمعية الرياضية لرجاء تابريكت السلوي ، تتعلق

 درهم50.�000,00 ، قدره 2016بتخصيص دعم مالي برسم سنة 
(خمسون الف درهم) ، وذلك لفائدة هذه الجمعية ، وقد جاءت هذه التفاقية

حسب التفصيل الوارد في  نص هذا المقرر�.

السابعة
عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
وجمعية نادي الفاق الرياضية فرع كرة القدم

سل ، تتعلق  بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه
الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة
بين جماعة سل وجمعية نادي الفاق الرياضية فرع كرة القدم سل ، تتعلق

 درهم50.�000,00 ، قدره: 2016بتخصيص دعم مالي برسم سنة 
(خمسون ألف درهم) ، وذلك لفائدة هذه الجمعية ، وقد جاءت هذه التفاقية

حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر�.

الثامنة
عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
وجمعية الوئام الرياضية السلوية فرع كرة القدم ،

تتعلق  بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه
الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إلغاء النقطة
المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل وجمعية الوئام

الرياضية السلوية فرع كرة القدم ، والتي كانت تتعلق بتخصيص دعم مالي
سنوي لفائدة هذه الجمعية ، وذلك بعدما تم إدراج مبلغ الدعم المخصص لهذه

 درهم (ثلثون ألف درهم) ، ضمن30.�000,00الجمعية والمحدد في 
لئحة الجمعيات والفرق الرياضية المستفيدة من دعم الجماعة برسم سنة

2016.�

التاتسعة
عشر

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
وجمعية الصفاء للتنمية رياضة تربية تكوين ،
تتعلق  بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه

الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إلغاء النقطة
المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل وجمعية الصفاء
للتنمية رياضة تربية تكوين ، والتي كانت تتعلق بتخصيص دعم مالي

سنوي لفائدة هذه الجمعية ، وذلك بعدما تم إدراج مبلغ الدعم المخصص لهذه
 درهم (ثلثون ألف درهم) ، ضمن30.�000,00الجمعية والمحدد في 
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لئحة الجمعيات والفرق الرياضية المستفيدة من دعم الجماعة برسم سنة
2016.�

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سلالعشرون
وجمعية أنوال الرياضية السلوية ، تتعلق

بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إلغاء النقطة
المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل وجمعية أنوال

الرياضية السلوية ، والتي كانت تتعلق بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة
هذه الجمعية ، وذلك بعدما تم إدراج مبلغ الدعم المخصص لهذه الجمعية ،

 درهم (ثلثون الف درهم) ، ضمن لئحة30.�000,00والمحدد في 
�.2016الجمعيات والفرق الرياضية المستفيدة من دعم الجماعة برسم سنة 

الواحد
والعشرون

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
وجمعية الوصل الرياضية السلوية لكرة القدم ،
تتعلق  بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه

الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إلغاء النقطة
المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل وجمعية الوصل

الرياضية السلوية لكرة القدم ، والتي كانت تتعلق بتخصيص دعم مالي
سنوي لفائدة هذه الجمعية ، وذلك بعدما تم إدراج مبلغ الدعم المخصص لهذه

 درهم (ثلثون ألف درهم) ، ضمن30.�000,00الجمعية والمحدد في 
لئحة الجمعيات والفرق الرياضية المستفيدة من دعم الجماعة برسم سنة

2016.�

الثانية
والعشرون

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
وجمعية سلة للرياضة ، تتعلق  بتخصيص دعم

مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إلغاء النقطة
المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل وجمعية سلة

للرياضة ، والتي كانت تتعلق بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه
الجمعية ، بعدما تم إدراج مبلغ الدعم المخصص لهذه الجمعية ، والمحدد في

 درهم (أربعون ألف درهم) ، ضمن لئحة الجمعيات والفرق40.�000,00
�.2016الرياضية المستفيدة من دعم الجماعة برسم سنة 
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الثالثة
والعشرون

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
وجمعية المستقبل الرياضي السلوي لكرة السلة ،

تتعلق  بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه
الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إلغاء النقطة
المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل وجمعية المستقبل
الرياضي السلوي لكرة السلة ، والتي كانت تتعلق بتخصيص دعم مالي

سنوي لفائدة هذه الجمعية ، وذلك بعدما تم إدراج مبلغ الدعم المخصص لهذه
 درهم (أربعون ألف درهم) ، ضمن40.�000,00الجمعية ، والمحدد في 

لئحة الجمعيات والفرق الرياضية المستفيدة من دعم الجماعة برسم سنة
2016.�

الرابعة
والعشرون

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
وجمعية الوفاء السلوي للرياضة والثقافة ، تتعلق
بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إلغاء النقطة
المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل وجمعية الوفاء

السلوي للرياضة والثقافة ، والتي كانت تتعلق بتخصيص دعم مالي سنوي
لفائدة هذه الجمعية ، وذلك بعدما تم إدراج مبلغ الدعم المخصص لهذه

 درهم (أربعون ألف درهم) ، ضمن40.�000,00الجمعية ، والمحدد في 
لئحة الجمعيات والفرق الرياضية المستفيدة من دعم الجماعة برسم سنة

2016.�

الخامسة
والعشرون

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
وجمعية الوحدة للفروسية التقليدية والتنمية ، تتعلق

بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة
بين جماعة سل وجمعية الوحدة للفروسية التقليدية والتنمية ، تتعلق

 درهم50.�000,00 ، قدره 2016بتخصيص دعم مالي برسم سنة 
(خمسون ألف درهم) ، وذلك لفائدة هذه الجمعية ، وقد جاءت هذه التفاقية

حسب التفصيل الوارد في نص هذا المقرر�.

السادتسة
والعشرون

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
والجمعية الرياضية السلوية للفروسية التقليدية ،

تتعلق  بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة هذه

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة
بين جماعة سل والجمعية الرياضية السلوية للفروسية التقليدية ، تتعلق

 درهم50.�000,00 ، قدره: 2016بتخصيص دعم مالي برسم سنة 
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(خمسون ألف درهم) لفائدة هذه الجمعية  ، وقد جاءت هذه التفاقية حسبالجمعية�.
التفصيل الوارد في نص هذا المقرر�.

السابعة
والعشرون

الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة سل
وجمعية شباب تابريكت السلوي – فرع كرة

اليد- ، تتعلق  بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة
هذه الجمعية�.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة
بين جماعة سل وجمعية شباب تابريكت السلوي –فرع كرة اليد- ، تتعلق

 درهم80.�000,00 ، قدره: 2016بتخصيص دعم مالي برسم سنة 
(ثمانون ألف درهم) لفائدة هذه الجمعية  ، وقد جاءت هذه التفاقية حسب

التفصيل الوارد في نص هذ االمقرر�.
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