اﳌملكة اﳌغربية
وزارة الداخليــة
عــ لة ســـﻼ
جــ عة ســﻼ
اﳌديرية العامة للمصالح
قسم شؤون اﳌجلس والتعاون

الجلسة
الجلسة
اﻷوﱃ

النقطة

اﳌقرر اﳌتخذ

عنوان النقطة

اﻷوﱃ

التقرير العام اﻹخباري ما ب الدورت .

 -عــرض إخــــبـــاري -

الثانية

إطﻼع اﳌجلس عﲆ الدعاوى القضائية التي تم رفعها ما ب
الدورت .

 -عــــرض إخــبـــاري -

اﳌوافقة عﲆ تنظيم الس والجوﻻن وتشوير الطرق العمومية
ومحطات وقوف العربات داخل تراب الج عة.

وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ تنظيم الس والجوﻻن
وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب ج عة سﻼ ،وذلك
وفق الشكل الوارد بتفصيل ﰲ نص اﳌقرر.
وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ إطﻼق تسميتي شخصيت
تاريخيت عﲆ طريق عمومي بﱰاب ج عة سﻼ ،وذلك عﲆ الشكل التاﱄ:
 -تسمية طريق عمومي قاطعة اﳌريسة ك يﲇ:

بتاريخ 04
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الثالثة
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الرابعة

اﳌوافقة عﲆ إطﻼق تسميات بعض الشخصيات واﻷعﻼم
التاريخية عﲆ طرق عمومية بﱰاب ج عة سﻼ.
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ID

اﻻسم

الموقع ب

ش كة الطرق

اﻻسم اللغة
الفرنس ة

 1011شارع أبو بكر الشارع الذي يربط ب تجزئة اﳌجيد Avenue
القادري باب ﳌريسة والحدود الجنوبية Abou Bakr
للموقﻊ السابق لﴩكة كوكا كوﻻEl Kadiri ،
و ر من أمام مسجد يوسﻒ بن
تاشف  ،الحدود الغربية ﳌؤسسة
اﳌعارف للتعليم الخصوﴆ ،الحدود
الﴩقية ﳌؤسسة ﳌزيﱪي للتعليم
الخصوﴆ.
 1012شارع عبد الشارع الذي يربط ب شارع محمد Avenue
الحميد الطيﺐ العلوي عند مستوﺻﻒ Abdelhamid
بلقاﴈ السوا وشارع محمد عواد ،مرورا Belkadi
بالجهة الغربية للمدرسة اﻻبتدائية
الفقيه محمد بريطل.
الخامسة

اﳌوافقة عﲆ تسمية بعض الطرق العمومية والساﺣات بﱰاب وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ تسمية بعض الطرق
العمومية والساﺣات بﱰاب ج عة سﻼ ،مﻊ إدخال بعض التعديﻼت عﲆ اﳌقﱰح
ج عة سﻼ.
اﳌعروض عﲆ أنظار اﳌجلس ك يﲇ:
 تعويض تسمية زنقة "شمس" بتسمية زنقة "القبس". تعويض تسمية زنقة "السفينة" بتسمية زنقة "القارب". تعويض تسمية زنقة "راﺣة البال" بتسمية زنقة "الط نينة".لتكون بذلك التسميات التي تم إطﻼقها عﲆ الطرق العمومية والساﺣات بﱰاب
ج عة سﻼ ،وذلك وفق الشكل الوارد بتفصيل ﰲ نص اﳌقرر.
2

السادسة

اﳌوافقة عﲆ الﱪنامﺞ التعديﲇ للحساب الخصوﴆ الخاص ب وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ الﱪنامﺞ التعديﲇ للحساب
"ﺻندوق دعم اﳌبادرة اﳌحلية للتنمية البﴩية" برسم سنة الخصوﴆ الخاص ب "ﺻندوق دعم اﳌبادرة اﳌحلية للتنمية البﴩية" برسم سنة
 ،2021وذلك وفق التفصيل الوارد نص اﳌقرر.
.2020

السابعة

اﳌوافقة عﲆ إﻏﻼق الحساب الخصوﴆ الخاص ب "ﺻندوق وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ إﻏﻼق الحساب الخصوﴆ
الخاص ب "ﺻندوق دعم اﳌبادرة اﳌحلية للتنمية البﴩية" ،وذلك تفعيﻼ لﻺجراءات
دعم اﳌبادرة اﳌحلية للتنمية البﴩية".
القانونية اﳌنصوص عليها ﰲ ﻫذا الشﺄن.

الثامنة

اﳌوافقة عﲆ دفﱰ الﴩوط والتحمﻼت الخاص بكراء محﻼت وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ دفﱰ الﴩوط والتحمﻼت
الخاص بكراء اﳌحﻼت التجارية باﳌركز التجاري "سيدي عبد ﷲ" قاطعة العيايدة،
اﳌركز التجاري "سيدي عبد ﷲ" قاطعة العيايدة.
مﻊ إدخال تعديل عﲆ الفصل الثا والعﴩين وذلك بتحديد نسبة الزيادة ﰲ السومة
الكرائية ﰲ عﴩة ﰲ اﳌائة ) (%10بدل نسبة خمسون ﰲ اﳌائة ) (%50الواردة ﰲ ﻫذا
الفصل ،ﻫذا باﻹﺿافة إﱃ تضم القانون رقم  07.20الصادر بتنفيذه الظه الﴩيﻒ
رقم  1.20.91بتاريخ  16ج دى اﻷوﱃ  31) 1442دجنﱪ  (2020اﳌتمم واﳌغ للقانون
رقم  47.06اﳌتعلق بجبايات الج عات اﳌحلية ،وذلك ﰲ إطار الديباجة القانونية
اﳌتعلقة بهذا الدفﱰ.
وﻫكذا جاء دفﱰ الﴩوط والتحمﻼت ﻫذا وفق التفصيل الوارد نص اﳌقرر.

التاسعة

اﳌوافقة عﲆ دفﱰ الﴩوط والتحمﻼت الخاص بكراء اﳌحﻼت وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ تعديل دفﱰ الﴩوط
التجارية وأبساط بيﻊ السمك بسوق الحي "سعيد ﺣجي" والتحمﻼت الخاص بكراء اﳌحﻼت التجارية وأبساط بيﻊ السمك بسوق الحي "سعيد
ﺣجي" قاطعة ﳌريسة ،مﻊ ﴐورة تضم القانون رقم  07.20الصادر بتنفيذه الظه
قاطعة ﳌريسة.
الﴩيﻒ رقم  1.20.21بتاريخ 16ج دى اﻷوﱃ  31) 1442دجنﱪ  (2020اﳌتمم واﳌغ
للقانون رقم  47.06اﳌتعلق بجبايات الج عات اﳌحلية ،وذلك ﰲ إطار الديباجة
القانونية اﳌتعلقة بهذا الدفﱰ.
وﻫكذا جاء دفﱰ الﴩوط والتحمﻼت ﻫذا وفق التفصيل الوارد نص اﳌقرر.
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وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ إدراج اﳌقطﻊ الطرقي اﳌتﺄﺻل
من الطريق اﳌحيط بالرباط وسﻼ ﰲ اﳌلك العمومي الج عي ،واﳌتعلق بالقطعة
اﻷرﺿية رقم  22موﺿوع الرسم العقاري عدد  52113/Rالبالغة مساﺣتها  2529مﱰ
مربﻊ واﳌتواجدة قاطعة العيايدة.

العاﴍة

اﳌوافقة عﲆ إدراج اﳌقطﻊ الطرقي اﳌتﺄﺻل من الطريق اﳌحيط
بالرباط وسﻼ ﰲ اﳌلك العمومي الج عي ،واﳌتعلق بالقطعة
اﻷرﺿية رقم  22موﺿوع الرسم العقاري عدد 52113/R
البالغة مساﺣتها  2529مﱰ مربﻊ واﳌتواجدة قاطعة العيايدة.

الحادية
عﴩ

اﳌوافقة عﲆ قرار تخطيط ﺣدود طريق التهيﺌة  SBL29وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ قرار تخطيط ﺣدود طريق
بالشطر اﳌمتد ما ب طريقي التهيﺌة  SBL03وSBL42
التهيﺌة  SBL29بالشطر اﳌمتد ما ب طريقي التهيﺌة  SBL03و SBL42قاطعة
قاطعة اﳌريسة ،وبتعي العقارات اﳌراد نزع ملكيتها لهذه
الغاية وباﻻﺣتﻼل اﳌؤقﺖ ،وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اﳌريسة ،وبتعي العقارات اﳌراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وباﻻﺣتﻼل اﳌؤقﺖ ،وذلك
اﻹدارية للتقييم.
وفقا لتقديرات اللجنة اﻹدارية للتقييم ،وفقا للتفصيل الوارد ﰲ الجدول التاﱄ:
الرقم

اﳌراجﻊ

اﳌساﻫمة

اﳌساﻫمة

اﳌساﺣة

اسم اﳌالك أو

الﱰتيبي

العقارية

اﳌستحقة

الحقيقية

اﳌعوﺿة

اﳌفﱰض أنه مالك

2

م

2

م

2

1

20/7042

1020

765

-255

2

20/57825

700

525

-275

3

20/68179

1130

847.50

-282.50

4

20/84494

710

532.50

-177.50

م

طالﺐ اﳌهدي
بنموﳻ
أﺣباس سﻼ
الﴩكة اﳌدنية
العقارية الﱪكة
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أﺣباس سﻼ

الجلسة النقطة
الجلسة اﻷوﱃ
الثانية
بتاريخ الثانية
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اﳌقرر اﳌتخذ

عنوان النقطة

عرض ﺣول تقدم أشغال إنجاز برنامﺞ تﺄﻫيل وتثم وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ تﺄجيل تقديم عرض ﺣول تقدم أشغال
إنجاز برنامﺞ تﺄﻫيل وتثم اﳌدينة العتيقة لسﻼ  2023 -2019إﱃ موعد ﻻﺣق.
اﳌدينة العتيقة لسﻼ .2023 -2019
وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ اتفاقية ﴍاكة وتعاون ب
اﳌوافقة عﲆ اتفاقية ﴍاكة وتعاون ب ج عة سﻼ
ووزارة الثقافة والشباب والرياﺿة –قطاع الثقافة -ج عة سﻼ ووزارة الثقافة والشباب والرياﺿة –قطاع الثقافة -واﳌكتبة الوطنية للمملكة اﳌغربية،
واﳌكتبة الوطنية للمملكة اﳌغربية ،تتعلق بتجهيز تتعلق بتجهيز وتدب الخزانة الوسائطية بسﻼ ) ،(Médiathèqueوتصنيفها كملحقة للمكتبة
وتدب الخزانة الوسائطية بسﻼ ) ،(Médiathèqueالوطنية ،وذلك مﻊ إدخال تعديل اثن عﲆ ﻫذه اﻻتفاقية ك يﲇ:
وتصنيفها كملحقة للمكتبة الوطنية.
 -1إعادة ﺻياﻏة الفقرة اﻷوﱃ من البند الخامس من اﻻتفاقية لتصبح ك يﲇ:
"وﺿﻊ الخزانة الوسائطية ) ،(Médiathèqueالكائنة بشارع الحسن الثا بطانة سﻼ،رﻫن إشارة وزارة الثقافة والشباب والرياﺿة –قطاع الثقافة -بغرض تخصيصها كملحقة للمكتبة
الوطنية للملكة اﳌغربية".
 -2تصحيح تسمية "وزارة الثقافة" الواردة ﰲ البند السابﻊ من اﻻتفاقية لتصبح ك يﲇ:
"وزارة الثقافة والشباب والرياﺿة -قطاع الثقافة.-

الثالثة

اﳌوافقة عﲆ اتفاقية ﴍاكة ب ج عة سﻼ وجمعية
إدريس بن اﳌامون للبحﺚ واﻹبداع ﰲ فن اﳌلحون
بسﻼ ،تتعلق بتخصيص "الدار الكب ة" باﳌدينة
العتيقة لسﻼ كمركز للبحﺚ والتكوين ﰲ تراث
اﳌلحون.

لتصبح بذلك ﻫذه اﻻتفاقية عﲆ الشكل الوارد ﰲ نص اﳌقرر.
وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ اتفاقية ﴍاكة ب ج عة سﻼ وجمعية
إدريس بن اﳌامون للبحﺚ واﻹبداع ﰲ فن اﳌلحون بسﻼ ،تتعلق بتخصيص "الدار الكب ة"
باﳌدينة العتيقة لسﻼ كمركز للبحﺚ والتكوين ﰲ تراث اﳌلحون ،مﻊ إدخال تعديل واﺣد عﲆ
اﳌادة الخامسة من اﻻتفاقية ﰲ ما يتعلق بتشكيل لجنة التتبﻊ والتقييم ،لتصبح ﻫذه اﳌادة عﲆ
الشكل التاﱄ:
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الرابعة

"تحدث لجنة مشﱰكة مكونة من ممثل عن ج عة سﻼ وممثل عن مقاطعة اﳌريسة
وممثل عن جمعية ادريس بن اﳌامون للبحﺚ واﻹبداع ﰲ فن اﳌلحون بسﻼ تتكلﻒ بتتبﻊ
وتقييم.......الباقي بدون تغي ".
لتكون بذلك ﻫذه اﻻتفاقية عﲆ الشكل الوارد ﰲ نص اﳌقرر.
اﳌوافقة عﲆ اﻹعﻼن أن اﳌنفعة العامة تقﴤ بنزع وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ اﻹعﻼن أن اﳌنفعة العامة تقﴤ بنزع
ملكية بعض الفنادق اﻵيلة للسقوط باﳌدينة العتيقة ملكية بعض الفنادق اﻵيلة للسقوط باﳌدينة العتيقة لسﻼ ،وذلك ﺣسﺐ التفصيل الوارد ﰲ
الجدول التاﱄ:
لسﻼ.
ر-ت -اسم الفندق

العنـــوان

1

"بوعــﻼم"

"السوق الكب "

2

"القرﳾ

زنقة "الحجام ".

التخصيص طبقا

مﴩوع اﳌنفعة العامة اﳌزمﻊ

لتصميم التهيﺌة

إنجازه

قطاع ST

تجهيز عمومي

منطقة مشاريﻊ ZP1
الحجام "

قطاع ST

تجهيز عمومي

منطقة مشاريﻊ ZP1

3

"القرﳾ زيتونة"

"سيدي إيدر".

قطاع ST

تجهيز عمومي

4

"القرﳾ

"السوق الكب ".

قطاع ST

تجهيز عمومي

منطقة مشاريﻊ ZP1

العطارين"
5

"معكول "

" سيدي إيدر ".

قطاع SM

تجهيز عمومي

6

"ﺣجي الحوا

" باب سبتة ".

قطاع ST

تجهيز عمومي

الحوات "
7

"دار
الشﻼل "

6

منطقة مشاريﻊ ZP1
الراعي

" السوق الكب "

قطاع ST

تجهيز عمومي

الخامسة

ك وافق اﳌجلس ﰲ ﻫذا اﻹطار ،بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ أن التخصيص اﳌتعلق بكل
فندق من الفنادق السبﻊ اﳌشار إليها أعﻼه ،سيكون موﺿوع اتفاق عﲆ مستوى اﳌنظومة
اﳌحلية ﳌدينة سﻼ.
اﳌوافقة عﲆ نزع ملكية بعض الفنادق اﻵيلة وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ اﳌوافقة عﲆ نزع ملكية بعض الفنادق
للسقوط باﳌدينة العتيقة لسﻼ وذلك وفقا لتقديرات اﻵيلة للسقوط باﳌدينة العتيقة لسﻼ وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اﻹدارية للتقييم ،ﺣسﺐ
التفصيل الوارد ﰲ الجدول اﻵ :
اللجنة اﻹدارية للتقييم.
ر-ت-

السادسة

اسم الفندق

العنـــوان

اﳌساﺣة
باﳌﱰ مربﻊ

الرسم العقاري

1

"بوعــﻼم"

"السوق الكب "

 438م2

ﻏ محفظ

2

"القرﳾ الحجام "

زنقة "الحجام "

 846م2

ﻏ محفظ

3

"القرﳾ زيتونة"

"سيدي إيدر"

 448م2

ﻏ محفظ

4

"القرﳾ العطارين"

"السوق الكب "

 236م2

ﻏ محفظ

5

"معكول "

" سيدي إيدر "

 201م2

ﻏ محفظ

6

"ﺣجي
الحوات "

الحوا

" باب سبتة "

 164م2

ﻏ محفظ

7

"دار
الشﻼل "

الراعي

" السوق الكب "

 296م2

جزء من الرسم/40117ر 170 :م2
-جزء ﻏ محفظ126 :م2

اسم اﳌالك

معكول
والجعيدي
معكول
والجعيدي

اﳌوافقة عﲆ نزع ملكية ساﺣة "الجردة  "1باﳌدينة وافق مجلس ج عة سﻼ بإج ع أعضائه الحاﴐين عﲆ تﺄجيل النقطة اﳌتعلقة بنزع ملكية
العتيقة لسﻼ من أجل إﺣداث مرآب تحﺖ أرﴈ ساﺣة "الجردة  "1باﳌدينة العتيقة لسﻼ من أجل إﺣداث مرآب تحﺖ أرﴈ للسيارات ،وذلك
للسيارات ،وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اﻹدارية للتقييم .وفقا لتقديرات اللجنة اﻹدارية للتقييم ،إﱃ موعد ﻻﺣق.
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