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 -  عــرض إخــــبـــاري -  .التقرير العام اإلخباري ما ب الدورت األوىل
إطالع املجلس عىل الدعاوى القضائية التي تم رفعها ب  الثانية

 .الدورت
 -  عــــرض إخــبـــاري - 

مقاطعة املريـسة املـوافقة عىل الهيكل التنظيمي إلدارة  الثالثة
 .وتحديد اختصاصاتها

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل الهيكل التنظيمي إلدارة وافق مجلس ج
 .، وذلك وفق التفصيل الوارد يف نص املقرروتحديد اختصاصاتها ،مقاطعة املريـسة

مقاطعة تابريكت املـوافقة عىل الهيكل التنظيمي إلدارة  الرابعة 
 .وتحديد اختصاصاتها

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل الهيكل التنظيمي إلدارة وافق مجلس ج
 .، وذلك وفق التفصيل الوارد يف نص املقرروتحديد اختصاصاتها تابريكت،مقاطعة 

مقاطعة احصــ وتحديد عىل الهيكل التنظيمي إلدارة  الخامسة
 .اختصاصاتها

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل الهيكل التنظيمي إلدارة وافق مجلس ج
،مقاطعة   .، وذلك وفق التفصيل الوارد يف نص املقرروتحديد اختصاصاتها احصــ

مقــاطعة بطـانة املـوافقة عىل الهيكل التنظيمي إلدارة  السادسة
  .وتحديد اختصاصاتها

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل الهيكل التنظيمي إلدارة وافق مجلس ج
 .، وذلك وفق التفصيل الوارد يف نص املقرروتحديد اختصاصاتها بطـانة،مقاطعة 

ع أعضائه الحارضين مقاطعة العيايدة املـوافقة عىل الهيكل التنظيمي إلدارة  السابعة عة سال بإج عىل الهيكل التنظيمي إلدارة وافق مجلس ج
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 .، وذلك وفق التفصيل الوارد يف نص املقرروتحديد اختصاصاتها العيايدة،مقاطعة  .وتحديد اختصاصاتها
عي  املوافقة عىل الثامنة قرر املجلس الج تصحيح خطأ مادي وقع 

املوافقة بشأن 2005املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يوليوز 
والشؤون عىل اقتناء قطعة أرضية يف ملكية وزارة األوقاف 

لها من طرف رشكة ريضال اإلسالمية إلحداث محطة  الستع
 .الضخ سيدي بنعارش

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج تصحيح خطأ مادي وقع  عىلوافق مجلس ج
عي املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يوليوز  ،بشأن 2005قرر املجلس الج

البالغة والشؤون اإلسالمية، األوقافرضية يف ملكية وزارة أاملوافقة عىل اقتناء قطعة 
لها من طرف رشكة ريضال لإلحدا مرتا مربعا 1050مساحتها  محطة الضخ  ثالستع

جزء من املطلب  لقطعة األرضيةويتعلق األمر يف هذا الشأن با، سيدي بنعارش
ترصيف املياه املستعملة محطة ضخ و  جزء منه املشيد فوق،3206/20رقم  العقاري

حيث أن قاطعة املريسة، " مقربة سيدي بنعارش"امللك املدعو ، من سيدي بنعارش
بلغ االقتناء و   4.200.000,00البالغ الخطأ املادي الوارد يف هذا املقرر متعلق 

ئة (درهم  420.000,00: درهم، عوضا عن املبلغ الصحيح واملتمثل يف مبلغ أربع
 .)وعرشون ألف درهم

عة سال للقط التاسعة ،جزء من الرسم عة األرضيةاملوافقة عىل اقتناء ج
، مرتا مربعا    1178الغة مساحتها ، الب57813/20العقاري رقم 

لفائدة رشكة  والشؤون اإلسالمية األوقافيف ملكية وزارة 
  .ريضال واملخصصة ملحطة الضخ سيدي موىس

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج عة سال للقطوافق مجلس ج عة عىل اقتناء ج
، مرتا مربعا1178الغة مساحتها ، الب57813/20،جزء من الرسم العقاري رقم األرضية

لفائدة رشكة ريضال واملخصصة ملحطة  والشؤون اإلسالمية يف ملكية وزارة األوقاف
 .قاطعة املريسة الضخ سيدي موىس

دات املتوفرة بالحساب الخصويص املوافقة عىل  العارشة برمجة االعت
عيل القطع  لفائدة البند املتعلق بنزع ملكية لحي موالي اس

عيل قصد  األرضية املكونة للوعاء العقاري حي موالي اس
 .تسوية وضعيته

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج دات املاليةعىل وافق مجلس ج  برمجة االعت
عيل درهم 603.893,25البالغة  ، املتوفرة بالحساب الخصويص لحي موالي اس

القطع األرضية املكونة للوعاء العقاري حي موالي  لفائدة البند املتعلق بنزع ملكية
عيل قصد تسوية وضعيته  .اس

الحادية 
 عرش

عة سال و املوافقة عىل ملحق اال  ثق املو تفاقية املربمة ب ج
الت العقارية املتعلقة املعامهشام أمزال بخصوص اإلجراءات و 

عة   .بالج

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج تفاقية املربمة ب عىل ملحق اال وافق مجلس ج
عة سال و  الت العقارية املعامهشام أمزال بخصوص اإلجراءات و األستاذ ثق املو ج

عة   .عىل الشكل الوارد يف نص املقرر، وهو امللحق الذي جاء املتعلقة بالج

 
الثانية 

 عرش
ش م " عرب مربوكة "املوافقة عىل قبول هبة  من طرف رشكة

عبارة عن مركز "  ARABE AL MABROUKA " SARL" م،
ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج من مقدمة  عىل قبول هبةوافق مجلس ج

 " ARABE AL MABROUKA" ش م م،" عرب مربوكة "طرف رشكة
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إداري بالطابق العلوي األول الذي سيستخرج رسمه من الرسم 
البالغة مساحته  20/14207العقاري األصيل عدد 

قاطعة العيايدة مرت مربع275التقريبية  .واملتواجد 

SARL "عة سال،مل ركز إداري بالطابق العلوي ،وذلك بالتفويت باملجان لفائدة ج
البالغة  20/14207عدد  األصيلاألول الذي سيستخرج رسمه من الرسم العقاري 

قاطعة العيايدة مرت مربع275مساحته التقريبية  .واملتواجد 
الثالثة 

 عرش
ش " تحس لإلسكان "املوافقة عىل قبول هبة  من طرف رشكة

عبارة عن مركز "  TAHSSINE AL ISKANE " SARL" م م،
تجاري بالطابق األريض الذي سيستخرج رسمه من الرسم 

البالغة مساحته  20/14208العقاري األصيل عدد 
قاطعة العيايدةمرت مربع1268التقريبية  .واملتواجد 

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج من مقدمة  عىل قبول هبةوافق مجلس ج
 " TAHSSINE AL ISKANE" ش م م،" تحس لإلسكان "طرف رشكة

SARL "عة سال،مل ركز تجاري بالطابق األريض ،وذلك بالتفويت باملجان لفائدة ج
مساحته البالغة  20/14208الذي سيستخرج رسمه من الرسم العقاري األصيل عدد 

قاطعة العيايدةمرت مربع 1268 التقريبية  .واملتواجد 
 

الرابعة 
 عرش

  ش م م،" أسكاب "املوافقة عىل قبول هبة  من طرف رشكة
"ASCAP SARL  " عبارة عن مركز تجاري بالطابق األريض

الذي سيستخرج رسمه من الرسم العقاري األصيل عدد 
واملتواجد مرت مربع 900 البالغة مساحته التقريبية20/16626

 .قاطعة العيايدة

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج من  مقدمةعىل قبول هبة وافق مجلس ج
،وذلك بالتفويت باملجان " ASCAP SARL "  ش م م،" كابـأس "ركةــطرف ش

عة سال،مل ركز تجاري بالطابق األريض الذي سيستخرج رسمه من الرسم لفائدة ج
واملتواجد مرت مربع  900 البالغة مساحته التقريبية20/16626 العقاري األصيل عدد

 .قاطعة العيايدة
الخامسة 

 عرش
ولوج  "من طرف رشكة املوافقة عىل قبول هبة " ا

 متواجدة  مكتبة عبارة عن    STE "IMMOLOG  S.A . م.ش
الرسم  من رسمها سيستخرج التيو " أبواب سال" رشوع

مرت  3125  التقريبية مساحتها البالغةو R/2127 العقاري عدد
 .العيايدة قاطعة الكائنةو  مربع

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج عىل قبول هبة  مقدمة من وافق مجلس ج
ولوج  "طرف رشكة وذلك بالتفويت باملجان    ،  STE  "IMMOLOG    S.A  . م.ش" ا

عة سال،  رشوع  للمكتبةلفائدة ج " أبواب سال"متواجدة 
والبالغة  R/2127  من الرسم العقاري عدد  رسمها  سيستخرج  والتي

 .العيايدة قاطعة  مرت مربع والكائنة  3125  التقريبية مساحتها

 
السادسة 

 عرش
ولوج  "من طرف رشكة املوافقة عىل قبول هبة  S.A. م.ش" ا

"IMMOLOG   STE  ساحة مشار إليها بالرمز  عبارة عن
”PL6“   رشوع أبواب "متواجدة 

من الرسم العقاري  رسمها سيستخرج  التيو  "سال
 مرت مربع 2231 التقريبية  البالغة مساحتهاو  R/2127 عدد

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج مقدمة من  عىل قبول هبةوافق مجلس ج
ولوج  "طرف رشكة ان وذلك بالتفويت باملج، S.A "IMMOLOG    STE . م.ش" ا

عة سال رشوع امل “PL6”للساحة املشار إليها بالرمز   ،لفائدة ج أبواب "تواجدة 
والبالغة   R/2127 من الرسم العقاري عدد  رسمها  سيستخرج  والتي  "سال

  .العيايدة قاطعة  مرت مربع والكائنة  2231  التقريبية مساحتها
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  .العيايدة  قاطعة  والكائنة
السابعة 

 عرش
ولوج "من طرف رشكة  املوافقة عىل قبول هبة . م.ش" ا

S.A   "IMMOLOG  STE ساحة مشار إليها بالرمز   عبارة عن
”PL7“   رشوع أبواب "متواجدة 

من الرسم العقاري  رسمها سيستخرج  التيو  "سال
مرت  1889 التقريبية البالغة مساحتهاو  R/2127 عدد
 .العيايدة قاطعة والكائنة  مربع

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج مقدمة من  عىل قبول هبةوافق مجلس ج
ولوج "طرف رشكة وذلك بالتفويت باملجان  ،S.A    "IMMOLOG    STE. م.ش" ا

عة سال رشوع امل  “PL7”للساحة املشار إليها بالرمز    ،لفائدة ج أبواب "تواجدة 
والبالغة   R/2127 من الرسم العقاري عدد  رسمها  سيستخرج  والتي  "سال

 .العيايدة  قاطعة  والكائنة  مرت مربع 1889  التقريبية مساحتها

الثامنة 
 عرش

ولوج "من طرف رشكة املوافقة عىل قبول هبة  S.A  . م.ش" ا
"IMMOLOG  STE ساحة مشار إليها بالرمز  عبارة عن
”PL8“   رشوع أبواب "متواجدة 

العقاري من الرسم  رسمها سيستخرج  التيو  "سال
مرت  2764 التقريبية  البالغة مساحتهاو  R/2127 عدد
 .العيايدة قاطعة والكائنة  مربع

ع أعضائه الحارضين عة سال بإج من   عىل قبول هبة مقدمة،وافق مجلس ج
ولوج  "طرف رشكة وذلك بالتفويت باملجان  ،S.A "IMMOLOG    STE   . م.ش" ا

عة سال رشوع امل “PL8”إليها بالرمز شار املللساحة   ،لفائدة ج أبواب "تواجدة 
والبالغة   R/2127 من الرسم العقاري عدد  رسمها  سيستخرج  والتي  "سال

 .العيايدة  قاطعة  والكائنة  مرت مربع  2764  التقريبية مساحتها

التاسعة 
 عرش

ولوج  "من طرف رشكة املوافقة عىل قبول هبة " ا
ساحة مشار  نعبارة ع    STE "IMMOLOG  S.A . م.ش

رشوع   “PL9”إليها بالرمز  أبواب "متواجدة 
من الرسم العقاري  رسمها سيستخرج  التيو  "سال

مرت 2304  التقريبية البالغة مساحتهاو  R/2127 عدد
 .العيايدة قاطعة الكائنةو   مربع

ع أعضائه الحارضين عة سال بإج مقدمة من  عىل قبول هبة، وافق مجلس ج
ولوج "رشكةطرف  وذلك بالتفويت باملجان  ،STE  "IMMOLOG    S.A .م.ش" ا

عة سال رشوع امل “PL9”للساحة املشار إليها بالرمز   ،لفائدة ج أبواب "تواجدة 
والبالغة   R/2127 من الرسم العقاري عدد  رسمها  سيستخرج  والتي  "سال

 .العيايدة قاطعة  والكائنة   مرت مربع 2304   التقريبية مساحتها

طرف السيدة اللة عائشة بنزيدان املوافقة عىل قبول هبة  من   العرشون
 LOT"من معها عبارة عن القطعة األرضية املشار إليها بالرمز و 

D " عي ) طابق علوي أول+طابق أريض(املخصصة لتجهيز ج
التي سيستخرج رسمها من الرسم العقاري األصيل عدد 

R/50750 واملتواجدة  مرت مربع1400البالغة مساحتها التقريبية
  .قاطعة العيايدة

ع أعضائه الحارضين عة سال بإج من  مقدمةعىل قبول هبة ، وافق مجلس ج
وذلك بالتفويت باملجان لفائدة  ،طرف السيدة اللة عائشة بنزيدان ومن معها

عة سال املخصصة لتجهيز " LOT D"للقطعة األرضية املشار إليها بالرمز    ،ج
عي  التي سيستخرج رسمها من الرسم العقاري ) طابق علوي أول+طابق أريض(ج

مرت مربع واملتواجدة 1400البالغة مساحتها التقريبية R/50750األصيل عدد 
 .قاطعة العيايدة
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الواحدة 
  والعرشون

طرف السيدة اللة عائشة بنزيدان املوافقة عىل قبول هبة  من 
 LOT"من معها عبارة عن القطعة األرضية املشار إليها بالرمز و 

E1 "مللعب ريايض التي سيستخرج رسمها من الرسم  املخصصة
البالغة مساحتها  R/50750العقاري األصيل عدد 

قاطعة العيايدة مرت مربع2660التقريبية   .واملتواجدة 

ع أعضائه الحارضين عة سال بإج من  مقدمةعىل قبول هبة ، وافق مجلس ج
وذلك بالتفويت باملجان لفائدة  ،طرف السيدة اللة عائشة بنزيدان ومن معها

عة سال مللعب ريايض  املخصصة" LOT E1"لقطعة األرضية املشار إليها بالرمز ،لج
البالغة مساحتها  R/50750التي سيستخرج رسمها من الرسم العقاري األصيل عدد 

قاطعة العيايدة2660التقريبية  .مرت مربع واملتواجدة 
الثانية 

  والعرشون
طرف السيدة اللة عائشة بنزيدان املوافقة عىل قبول هبة  من 

 LOT"إليها بالرمز  من معها عبارة عن القطعة األرضية املشارو 
E2 "مللعب ريايض التي سيستخرج رسمها من الرسم  املخصصة

 البالغة مساحتها التقريبية R/50750العقاري األصيل عدد 
قاطعة العيايدة مرت مربع 3300   .واملتواجدة 

ع أعضائه الحارضين عة سال بإج عىل قبول هبة مقدمة من ، وافق مجلس ج
وذلك بالتفويت باملجان لفائدة  ،بنزيدان ومن معهاطرف السيدة اللة عائشة 

عة سال مللعب ريايض املخصصة " LOT E2"لقطعة األرضية املشار إليها بالرمز ،لج
البالغة مساحتها  R/50750التي سيستخرج رسمها من الرسم العقاري األصيل عدد 

قاطعة العيايدة 3300 التقريبية  .مرت مربع واملتواجدة 
الثالثة 

  والعرشون
من معه ول هبة من طرف السيد املزيربي و املوافقة عىل قب

ملرفق عمومي  املخصصة 108عبارة عن القطعة األرضية رقم 
البالغة مساحتها  86447/20ذات الرسم العقاري عدد 

قاطعة باب املريسة مرت مربع1035   .واملتواجدة 

ع أعضائه الحارضين عة سال بإج قبول هبة مقدمة من عىل ، وافق مجلس ج
عة سال، طرف السيد املزيربي ومن معه ، وذلك بالتفويت باملجان لفائدة ج

ملرفق عمومي ذات الرسم العقاري عدد  املخصصة 108لقطعة األرضية رقم ل
قاطعة باب املريسة1035البالغة مساحتها  86447/20  .مرت مربع واملتواجدة 

الرابعة 
  والعرشون

ا "قبول هبة  من طرف رشكة املوافقة عىل  م
عبارة عن جزء من  .MIRA COSTA S.AR.L.م.م.ش"كوسطا

التي سيستخرج "   RB"القطعة األرضية املتواجدة يف املنطقة 
البالغة  29990/20رسمها من الرسم العقاري األصيل عدد 

قاطعة باب  مرت مربع1148التقريبية  مساحتها واملتواجدة 
  .املريسة

ع أعضائه الحارضينوافق مجلس  عة سال بإج عىل قبول هبة مقدمة من ، ج
ا كوسطا"طرف رشكة  وذلك بالتفويت  ، .MIRA COSTA S.AR.L.م.م.ش"م

عة سال باملجان التي "   RB"للقطعة األرضية املتواجدة يف املنطقة  ،لفائدة ج
ها البالغة مساحت 29990/20سيستخرج رسمها من الرسم العقاري األصيل عدد 

قاطعة باب املريسة1148التقريبية   .مرت مربع واملتواجدة 

الخامسة 
  والعرشون

من معه بول هبة  من السيد أوجامع محمد و املوافقة عىل ق
عبارة عن القطعة األرضية املخصصة ملنطقة خرضاء مشار إليها 

التي سيستخرج رسمها من الرسم و " V15 "سابقا بالرمز 
البالغة مساحتها التقريبية  P22835/R)(العقاري األصيل عدد 

قاطعة احص مرت مربع1828   .واملتواجدة 

ع أعضائه الحارضين عة سال بإج عىل قبول هبة مقدمة من ، وافق مجلس ج
عة سال ،طرف السيد أوجامع محمد ومن معه  ،وذلك بالتفويت باملجان لفائدة ج

والتي " V15 "للقطعة األرضية املخصصة ملنطقة خرضاء مشار إليها سابقا بالرمز 
البالغة مساحتها  P22835/R)(سيستخرج رسمها من الرسم العقاري األصيل عدد 

قاطعة احص1828التقريبية   .مرت مربع واملتواجدة 
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السادسة 
  والعرشون

القادري السيد  من طرف التفويت بدرهم رمزياملوافقة عىل 
عة سال، من معهو  لقطعة األرضية موضوع امللك ل لفائدة ج

عة  املخصصة" 7ياسمينة "املسمى  مللحقة إدارية تابعة لج
 258البالغة مساحتها 44243/20سال ذات الرسم العقاري عدد 

قاطعة تابريكت مرت مربع   .واملتواجدة 

ع أعضائه الحارضين عة سال بإج عىل التفويت بدرهم رمزي ، وافق مجلس ج
ال، للقطعة األرضية موضوع ـعة ســالسيد القادري ومن معه لفائدة جمن طرف 

عة سال ذات ـقة إداريـمللح املخصصة" 7مينة ـياس"امللك املسمى  ة تابعة لج
مرت مربع واملتواجدة   258البالغة مساحتها  44243/20الرسم العقاري عدد 

 .قاطعة تابريكت
بعة السا

  والعرشون
عة سال  املوافقة عىل فسخ العقدة الكرائية املربمة ب ج

 ديوالسيدة سلمى بن املليح بخصوص العقار الكائن بحي وا
واملخصص ملقر مقاطعة  الذهب شارع ابن الهيثم العيايدة سال

  .العيايدة سابقا

ع أعضائه الحارضين عة سال بإج الكرائية عىل فسخ العقدة ، وافق مجلس ج
عة سال والسيدة سلمى بن املليح بخصوص العقار الكائن بحي وادي  املربمة ب ج

 .واملخصص ملقر مقاطعة العيايدة سابقا ،الذهب شارع ابن الهيثم العيايدة سال

      

  

  

  

 



7 
 

 املقرر املتخذ عنوان النقطة النقطة الجلسة

الجلسة 
  الثانية
بتاريخ 

18 
فرباير 
2020 

املتعلق  CS/2019/43العقد رقم املوافقة عىل  األوىل
لنفايات املنزلية وما لبالتدب املفوض للمرفق العام 

قاطعتي بطانة واحص  .شابهها 

ع أعضائه الحارضين        عة سال بإج املتعلق  CS/2019/43العقد رقم عىل وافق مجلس ج
قاطعتي بطانة واحص ملدة سبع للنفايات املنزلية وما بالتدب املفوض للمرفق العام  شابهها 

ر يبلغ ــم بحجم اس.سنوات مع رشكة ميكومار ش) 07( م دون ــدره 48.690.000,00تث
  .درهم TTC 49.985.000,42 مة املضافة وكلفة سنوية تبلغــاحتساب الرضيبة عىل القي

عك وافق املجلس        ديد مدة  05ملحق رقم عقد اعضائه الحارضين عىل  بإج من اجل 
قاطعتي بطانة  لخدماتاملتعلق بالتدب املفوض  CUS/2013/01العقد الحايل رقم  النظافة 

ملدة ستة اشهر مع رشكة اوزون للبيئة  TTC 38.273.664,86واحص الذي تبلغ كلفتـه السنوية 
 .م.م.والخدمات ش

وتعاون يف إطار املبادرة الوطنية  رشاكةاتفاقية املوافقة عىل  الثانية
ة  تتمة أشغال"ب  للتنمية البرشية تتعلق بناء مركب األم

عي  ."الشطر الثا وتجهيزه لالمريم للتأهيل االجت

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج هذه النقطة اىل دورة  البث يف عىل تأجيلوافق مجلس ج
عة ،الحقة  .وذلك اىل ح اتضاح الرؤية بشأن ميزانية الج

عة سالاملوافقة عىل  الثالثة  واملديرية اتفاقية رشاكة ب ج
 تخصيص عقاراتمن أجل  العامة لألمن الوطني

دينة سال  .لفائدة مصالح األمن الوطني 

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عة سال واملديرية وافق مجلس ج عىل اتفاقية رشاكة ب ج
دينة سال، مع  العامة لألمن الوطني من أجل تخصيص عقارات لفائدة مصالح األمن الوطني 

 إمكانيةبع االعتبار توصية لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة املتعلقة بدراسة  األخذ
عة املتعلق ببناء مقر للرش  دات املالية  إطارطة باملدينة العتيقة لسال، يف برمجة التزام الج االعت

، وهي االتفاقية التي جاءت عىل اتفاقية تثم وتأهيل املدينة العتيقة لسال إطاراملرصودة يف 
 .الوارد يف نص املقررالشكل 

عة سال إطار املوافقة عىل اتفاقية تعاون ورشاكة  الرابعة ب ج
جل أ التشغيل والكفاءات من إلنعاش والوكالة الوطنية 

 .النهوض بدعم وإحداث التعاونيات من طرف الشباب

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عة عىل وافق مجلس ج اتفاقية تعاون ورشاكة إطار ب ج
سال والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات من أجل النهوض بدعم وإحداث التعاونيات من 

 .الوارد يف نص املقررالتي جاءت عىل الشكل  اإلطارفاقية طرف الشباب وهي ات
 

متعلق عقد اتفاق واستشارة قانونية  املوافقة عىل الخامسة
عةحامي   .للرتافع والدفاع عن مصالح الج

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج املوافقة عىل عىل تأجيل النقطة املتعلقة بوافق مجلس ج
عة اىل دورة مقبلةعقد اتفاق واستشارة  حام للرتافع والدفاع عن مصالح الج  .قانونية تتعلق 
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دات املدفوعة من طرف السادسة  املوافقة عىل برمجة االعت
عية واملساواة  األرسة و وزارة التضامن والتنمية االجت

مليونان ومائة ألف (درهم  2.100.000,00البالغة 
إنجاز الولوجيات الخاصة ببعض كمساهمة يف ،)درهم

املمرات والفضاءات والبنايات املفتوحة للمرتفق 
 .سال دينة

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج دات املدفوعة من طرفوافق مجلس ج  عىل برمجة االعت
عية واملساواة واألرسة البالغة  مليونان (درهم  2.100.000,00وزارة التضامن والتنمية االجت

، كمساهمة يف إنجاز الولوجيات الخاصة ببعض املمرات والفضاءات والبنايات )ائة ألف درهموم
دينة سال، وذلك عىل الشكل   .الوارد يف نص املقرراملفتوحة للمرتفق 

املتعلق الرشوط والتحمالت دفرت املوافقة عىل  السابعة
عي بواسطة اللوحات ب استغالل امللك العمومي الج

 .االشهارية

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج املتعلق عىل دفرت الرشوط والتحمالت وافق مجلس ج
عي بواسطة اللوحات االشهارية، والذي جاء عىل الشكل  الوارد يف باستغالل امللك العمومي الج

 .نص املقرر
املوافقة عىل إدخال تصحيح عىل تسميات بعض  الثامنة

من طرف  2017برسم سنة الجمعيات املمنوحة 
عة  سال  .ج

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج عىل إدخال تصحيح عىل تسميات بعض وافق مجلس ج
عة  سال، وذلك حسب التفصيل الوارد يف 2017الجمعيات املمنوحة برسم سنة  نص  من طرف ج

 .املقرر
وتشوير الطرق  املوافقة عىل تنظيم الس والجوالن التاسعة

العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب 
عة  .الج

 

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج عىل تنظيم الس والجوالن وتشوير الطرق وافق مجلس ج
عة سال، وفق املقرتح املرفوع من طرف لجنة  العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب ج

خذا بع االعتبار املالحظات واملقرتحات املبداة من طرف السادة أ ، الس والجوالن والنقل والتنقل
  :ةالتالي اتمع رفع التوصي ،أعضاء املجلس أثناء التداول بشأن هذه النقطة

 2التي تم هدمها عىل مستوى شارع " الفنادق"واقع حداث مواقف للسيارات إ التفك يف - 1
  .املدينة العتيقة لسالمارس، وذلك يف إطار برنامج تثم وتأهيل 

نطقة باب بوحاجة، وذلك لفك الخناق عىل تجار املدينة حداث موقف للسيارات إ التفك يف  - 2
  .العتيقة لسال، ولتسهيل مأمورية الساكنة والزوار الوافدين عىل املدينة العتيقة

والجوالن دينة سال لتخفيف ضغط الس حداث مواقف تحت أرضية للسيارات إ التفك يف - 3
ة   .واشكالية الوقوف داخل هذه االخ

ختلف  - 4 الحرص من قبل جميع األطراف واملتدخل باملدينة عىل إصالح بعض الطرق واألرصفة 
  .مناطق املدينة، والقيام بعمليات الصيانة املناسبة يف هذا الشأن

ومحطات وقوف وهكذا وافق املجلس عىل تنظيم الس والجوالن وتشوير الطرق العمومية  
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عة عىل الشكل الوارد يف  .نص املقرر العربات داخل تراب الج

 
  العارشة

 
املوافقة عىل تسمية بعض الطرق العمومية برتاب 

عة  .الج
ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج عىل تسمية بعض الطرق العمومية وساحة وافق مجلس ج

عة، وذلك   .نص املقرر الشكل الوارد يف وفقبرتاب الج

الحادية 
 عرش

ملوافقة عىل استخراج قطعة أرضية متواجدة بتجزئة محمد ا
، جزء من مرت مربع 1البالغة مساحتها  بحي املكينسية،
ر، و املشيدة ضمن القطعة األرضية /55036الرسم العقاري

، من امللك العام إىل 15317/20موضوع الرسم العقاري 
السيدة خديجة لخمييل  امللك الخاص، قصد تفويتها إىل

 .ومن معها، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم
 

ع أعضائه الحارضين،  عة سال بإج متواجدة بتجزئة  أرضيةعىل استخراج قطعة وافق مجلس ج
ر، واملشيدة /55036مرت مربع، جزء من الرسم العقاري  1محمد بحي املكينسية البالغة مساحتها 

، من امللك العام اىل امللك الخاص، قصد 15317/20موضوع الرسم العقاري  األرضيةضمن القطعة 
 .للتقييم اإلداريةتفويتها اىل السيدة خديجة لخمييل ومن معها، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

الثانية 
 عرش

املوافقة عىل تخطيط حدود الطرق العامة لفتح 
بالرسم  يف شطرها املتواجد SHS28طريق التهيئة

العقارات  بنزع ملكيةو ، 22995/58العقاري عدد 
وذلك وفقا  ،باالحتالل املؤقتالالزمة لهذه الغاية و 

 .لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

ع أعضائه الحارضين،       عة سال بإج عىل تخطيط حدود الطرق العامة لفتح وافق مجلس ج
قاطعة احص  22995/58يف شطرها املتواجد بالرسم العقاري عدد   SHS28طريق التهيئة

لة سال، وبنزع ملكية العقارات الالزمة لهذه الغاية وباالحتالل املؤقت   .ع
، مادام أن صاحب "وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم"هذا دون اإلشارة إىل عبارة      

عة سال، لهذا العقار واملخصص لفتح الطريقالعقار سيقوم بالتفويت باملجان لفا  .ئدة ج
 


