
                          

المقرر المتخذعنوان النقطةالنقطةالجلسة

- الدراسة لوالتصويت علللىنقطة فريدةاللولى
مشلللرلوع النظلللام اللللداخلي

للمجلس.

        وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة سل ،
وفق التعديل ت  التي همت بعض مواده ، والتي هي على الشكل التالي:

 من خل ل إضافة عبارة "ومكتبه" لهذه المادة لتصبح كما يلي:2 تعديل المادة أول:
"يحدد هذا النظام شروط وكيفيا ت تسيير أشغا ل المجلس ومكتبه وأجهزته المساعدة طبقضضا للمقتضضضيا ت

القانونية الجاري بها العمل ، كما يحدد العلةقة ما بين مختلف أجهزة المجلس".
 تفادي تكضرار عبارة "ويسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيا ت هذا النظضضام"ثانيا:

 بحذف هذه العبضضضضضارة لتصبضضضضضح هضضضضذه المضضادة131 ، وبالتالضضضي تعديل المضضضضادة 131 و4الواردة في المادتين: 
كمضضا يلضضضضي :

" تعتبر مقتضيا ت هذا النظام الداخلي ملزمة لعضاء المجلس".
 بحضذف الفقضضرة الخامسضة منهضا13 ، وبالتضضالي تعضديل المضادة 13 و10 تفادي التكرار الوارد في المضادتين: ثالثا:

والتي تنص على ما يلي:
) علضضى الةقضضل10"كما يقوم رئيس المجلس بإرسا ل جدو ل العما ل إلى أعضاء المجلضضس عشضضرة أيضضام (

ةقبل انعقاد الدورة".
 بإضافة فقرة جديدة لهذه المادة كما يلي:14 تعديل المادة رابعا:

"تسجل هذه السئلة في جدو ل أعما ل دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصضضل
بها ةقبل انعقاد الدورة بشهر على الةقل"

 بإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة كما يلي:26 تعديل المادة خامسا:
) دةقيقة ، تحتسضضب ابتضضداء مضضن30"تحدد مدة انتظار اكتما ل النصاب القانوني للمجلس في حدود ثلثين (

الساعة المقررة لنعقاد الجلسة"
 بإضافة عبارة "ونائبه" ، لتصبح هذه المادة كما يلي:54 تعديل المادة سادسا:

"يحضضضر اجتماعضضا ت المكتضب بصضضفة منتظمضضة كضاتب المجلضضس ونضضائبه ، ويقضضوم كضضاتب المجلضس بتحريضر
محاضر المكتب ، وعند غيابه ينوب عنه نائبه"

 بإضافة عبارة "مع مراعاة تمثيلية الفرق" لتصبح هذه المادة كما يلي:59 تعديل المادة سابعا:
"تودع طلبا ت العضاء المتعلقة بالترشح لعضضضوية إحضضدى اللجضضان الدائمضضة لضضدى رئاسضضة المجلضضس ، مضضع
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وية كضل لجنضة أمضام مراعاة تمثيلية الفرق ، ويقضوم رئيضس المجلضس بقضراءة أسضماء العضضاء المترشضحين لعض
أعضاء المجلس".

 بإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تنص على ما يلي:60 تعديل المادة ثامنا:
"يجب مراعاة تمثيلية النساء داخل اللجان الدائمة"

 لتصبح كما يلي:90 تعديل الفقرة الولى من المادة تاسعا:
 فضضي المائضضة للنسضضاء مضضن مجمضضوع أعضضضاء30"- مقاربة النوع الجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة ل تقل عن 

الهيئة سعيا نحو تحقيق المناصفة".

- الموافقلللة عللللى تشلللكيلاللولىالثانية
اللجللللللللان الدائملللللللللة

للمجللس.

       وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تشكيل اللجان الدائمضضضة للمجلضضضس ، وذلضضك بعضضد
الستجابة للطلبا ت المقدمة من طرف بعض السادة أعضاء المجلس سواء بالنتقا ل أو التعويض أو التباد ل من

لجنة إلى أخرى ، وبذلك تكون تشكيلة اللجان الدائمضة للمجلضس على النحو التالي:

أول:  لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
-6- عبضضد النضضبي المرزوةقضضي 5- عضضاد ل الحصضضيني 4- يوسضضف غربضضضضضي 3- كريمة بوتخيل 2- محمد الزويتن 1

- محمضضضضضضضد اللحضضضيضضضضضة10- لبنى الكحلضضضضضضضي 9- عز العرب حليمي 8- نبيضضضضل شيخضضي 7عضضضضزيز بنبراهيضضم 
- مضضضحمد15- عبضضد الكريضضم حيضضاط 14- المصطفى الغماري 13- نور الدين الزرق 12- الجيللي سيضضضضضن 11

- رشيضضضضضضضضدة19- محمضضضضضد الكيحضضضضضضضل 18- رشيضضضضضضضد الدويبضضضي 17- عبضضد القضضادر لطفضضي 16بنعطضضضضضضضضية 
حايضضضضضضضضل.

ثانيا: لجنة المرافق العمومية والخدما ت.
-6- نزهضضضضضضضضة الوفضضضضي 5- حليمضضة الشضضويكة 4- نجيب طرافضضضضضي 3- أم كلثوم أنضضضضضوار 2- بهاء الدين اكدي  1

-11- محمضضد اغضضضضضضنضضضضضضضي 10- عاد ل التويجر9- مصطفى جضضضوادي 8- احمضضضضد لبعضيبع 7العربي المغاري 
- خديجة لمراحي.                            14- خالد ةقوزة 13- الطاهر المسعودي 12عدنان الدريسي 

ثالثا: لجنة التنمية البشرية والشؤون الجتماعية والثقافية والرياضية.
- عبضضد5- هشضضام الحضضضضضضضضساني 4- عزيز اشبضضضضضضاري 3- إدريس صضضضضضضضضادق 2- فاطمة الزهضضضضضضراء هيرا ت 1

-10- زكريضضاء حمضضضضضضضضيدان  9- تورية طضضضضضضريف 8- اشرف ربولضضضي 7- فاطمة المسضضضضضهل 6المجضضضيد برع 
-14- هشضضضضضضضام بلكضضضضضضضضزار 13- لطيفة المحمدي العلوي 12- سعيدة ولد عزيز 11عبد الرحمان الشضضضضضكري 

- محضمضضضضد18- رشضضضيد بوجضضضضضدية 17- حيضضضضاة بوفضضضضضضراشن 16- سعيد السضضضضضضعداوي 15احمد السضضضضضضفياني 



- يونس صيبري .21- محمد الزلزولي 20-خالد فتحي 19لعضضضلضضضو 

رابعا: لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة.
-6- محمضضضضضضد واجضضضضضضار 5- علضضضضضي ابجيضضضضضج 4- المصطفى بنروان 3- منير بنيوسف   2- ةقاسم النعايمضضي 1

- ادريضضس10- ادريضس السنتيسضضي 9- حسضضضضضضن الدريضضضضضضضضسي 8- حمضضاني امحضضضضضزون 7محمضضد كربضضضضضضضضوب 
- عمر14- احمد فرشضضضضضضضضضضيدي 13- محضضضضضضضمد عضضضضضضضضواد 12 - احمضضضضضضد نجيضضضضضضضضب 11العضضضضضضضثمانضضضضضي 

السنتيسي.
خامسا: لجنة السير والجولن والنقل والتنقل.

- عبضد اللطيضضف5- عبضضد البضضاةقي لمضضضضضباركي 4- عصضضام الكتضضاني 3- مصطضضضضضضضفى بخضضا ت 2- حسن العبدلوي 1
-10- العياشي الحرتضضي 9- نجية المصضضضضضلوحضي 8- محمد الشضضضضضضكدالضضي 7- عبد السلم لوريضضضضضضكة 6سودو 

- فاطمة بوزيدي.13- حنان غزا ل 12- جما ل العمراني 11السعيد كما ل 

- انتخللاب رؤسللاء اللجللانالثانية
الدائمة للمجلس لونوابهم.

-بعد اللجوء إلى التصويت العلني لنتخاب رؤساء اللجان الدائمة للمجلس ونضضوابهم ، أسضضفر ت العمليضضة علضضى مضضا
يلي:

- لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة:1
:أ-انتخاب رئيس اللجنة   

لشضضغل منصضضب رئيضضس لجنضضة      انتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد محمد الزويضتن 
الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

ب-انتخاب نائب رئيس اللجنة:
لشضضغل منصضضب نضضائب رئيضضس      انتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد محمضد الكيحضل 

لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
- لجنة المرافق العمومية والخدما ت.2

:أ-انتخاب رئيس اللجنة
لشضغل منصضب رئيضضس لجنضضة     انتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضضرين السضيد محمضد اغضنضضي 

المرافق العمومية والخدما ت. 
ب-انتخاب نائب رئيس اللجنة:

 لشغل منصب نائبة رئيس       انتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيدة خديجة لمراحي
لجنة المرافق العمومية والخدما ت.



- لجنة التنمية البشرية والشؤون الجتماعية والثقافية والرياضية.3
أ-انتخاب رئيس اللجنة:

 لشضضغل منصضضب رئيسضضة       انتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيدة سضعيدة ولد عضضضزيز
لجنة التنمية البشرية والشؤون الجتماعية والثقافية والرياضية.

ب-انتخاب نائب رئيس اللجنة:
 لشغل منصب نائبة رئيسضضة      انتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيدة فاطضمة المسضهل

لجنة التنمية البشرية والشؤون الجتماعية والثقافية والرياضية.  
- لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة.4

أ-انتخاب رئيس اللجنة:
 لشضضغل منصضضب رئيضس لجنضة       انتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد احمد فرشيدي

التعمير وإعداد التراب والبيئة.
ب-انتخاب نائب رئيس اللجنة:

لشغل منصب نضضائب رئيضضس      انتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد حسن الدريسي 
لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة.

- لجنة السير والجولن والنقل والتنقل.5
أ-انتخاب رئيس اللجنة:

 لشغل منصب رئيس لجنة        انتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد جما ل العمراني
السير والجولن والنقل والتنقل.
ب-انتخاب نائب رئيس اللجنة:

        انتخب مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد عبد الباةقي لمبضضاركي لشضضغل منصضضب نضضائب
رئيس لجنة السير والجولن والنقل والتنقل.

- الموافقللة علللى مشللرلوعنقطة فريدةالثالثة
الميزانيللللة برسللللم السللللنة

.2016المالية 

  الميزانيضضة برسضضم السضضنة الماليضضة       وافق مجلس جماعضضة سضضل بإجمضضاع أعضضضائه الحاضضضرين علضضى مشضضروع
 ، وذلك على الشكل التالي:2016

 درهضضم ، فقضضد وافضضق مجلضضس533.544.424,00 بالنسبة للشق المتعلق بالمداخيل البالغ مجموعه: أول:
جماعة سل على هذا الشق بإجماع أعضائه الحاضرين.

 بالنسبة للشق المتعلق بالمصاريف ، فقد وافق مجلضس جماعضضة سضل بإجمضضاع أعضضائه الحاضضرينثانيا:
على البواب المكونة لهذا الشق بابا بباب ، وذلك كما يلي:

  درهم229.565.839,00 : مجضضضضضضضضضضضضضا ل الدارة الضضضعامضضضضضة  :     10-الباب 
      درهضضم7.860.900,00 : مجا ل الشؤون الجتماعية :     20-الباب 



    درهضضضم38.330.200,00 : مجا ل الشضضضضضؤون التقضضضنيضضضضضضة  :     30-الباب 
  درهضضضضم 229.234.140,00 : مجضضضضضضضضضا ل الضضضضضضضدعضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضم    :     50-الباب 
   درهضضضم28.553.345,00 : مجا ل تدعيضضضضضضم النتائضضضضضضج   :      60-الباب 

                             
 درهم533.544.424,00      مجمللللللوع المصاريلللللللف:              

 ، فقد وافق عليها مجلس جماعة سضضل بإجمضضاع2016 بالنسبة للحسابا ت الخصوصية برسم سنة ثضالثضضضا:
أعضائه الحاضرين.

 ، فقضضد وافضضق عليهضضا مجلضضس2016 بالنسبة للمبالغ المرصودة للمقاطعا ت برسضضم السضضنة الماليضضة رابعضضضضا:
جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين.

 مشضروع الميزانيضة برسضم السضنة الماليضة  وبذلك وافق مجلس جماعة سل بإجمضضاع أعضضائه الحاضضضرين علضى
 برمتها.2016

        


