
 

 

 
 املقرر املتخذ

 -  عــرض إخــــبـــاري - 

 -  عــــرض إخــبـــاري - 

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل تنظيم الس والجوالن وافق مجلس ج
عة ، وذلك سال وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب ج

 .الوارد بتفصيل يف نص املقرر

ع أعضائه الحارضين عىل إطالق تسميتي شخصيت عة سال بإج  وافق مجلس ج
عة ساليتاريخيت عىل طريق عموم   :وذلك عىل الشكل التايل ، برتاب ج

 :قاطعة املريسة ك ييل عمومي
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 عنوان النقطة

 .التقرير العام اإلخباري ما ب الدورت

إطالع املجلس عىل الدعاوى القضائية التي تم رفعها ما ب 

وتشوير الطرق العمومية  املوافقة عىل تنظيم الس والجوالن
عة  .ومحطات وقوف العربات داخل تراب الج

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج وافق مجلس ج
عة وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب ج

الوارد بتفصيل يف نص املقررالشكل وفق 

عىل إطالق تسميات بعض الشخصيات واألعالم 
عة سال   .التاريخية عىل طرق عمومية برتاب ج

ع أعضائه الحارضين عىل إطالق تسميتي شخصيت عة سال بإج وافق مجلس ج
تاريخيت عىل طريق عموم

عمومي قيتسمية طر - 
 
 
  

 اململكة املغربية
 وزارة الداخليــة

لة ســـال  عــ
عة ســال  جــ

 املديرية العامة للمصالح
 قسم شؤون املجلس والتعاون

 النقطة الجلسة

الجلسة 
  األوىل

 04بتاريخ 
فرباير 
2021  

  

  

  

  

  

التقرير العام اإلخباري ما ب الدورت األوىل

إطالع املجلس عىل الدعاوى القضائية التي تم رفعها ما ب  الثانية
 .الدورت

املوافقة عىل تنظيم الس والجوالن الثالثة
عة ومحطات وقوف العربات داخل تراب الج

عىل إطالق تسميات بعض الشخصيات واألعالم املوافقة  الرابعة 
عة سال التاريخية عىل طرق عمومية برتاب ج
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ID كة الطرقال   االسم اللغة  موقع ب ش االسم 
ة  الفرنس

شارع أبو بكر  1011
 القادري

يربط ب تجزئة املجيد  الذيالشارع 
باب ملريسة والحدود الجنوبية 
 ،للموقع السابق لرشكة كوكا كوال

ر من  مسجد يوسف بن  أمامو
، الحدود الغربية ملؤسسة  تاشف
املعارف للتعليم الخصويص، الحدود 
الرشقية ملؤسسة ملزيربي  للتعليم 

 .الخصويص

Avenue 
Abou Bakr 
El Kadiri 

شارع عبد  1012
الحميد 
 بلقايض

يربط ب شارع محمد  الذيالشارع 
ف صالطيب العلوي عند مستو 

مرورا  ،السوا وشارع محمد عواد
بالجهة الغربية للمدرسة االبتدائية 

  .الفقيه محمد بريطل
 

Avenue 
Abdelhamid 

Belkadi 

 

برتاب والساحات املوافقة عىل تسمية بعض الطرق العمومية  الخامسة
عة  .سال ج

ع أعضائه الحارضين عىل تسمية بعض الطرق  عة سال بإج وافق مجلس ج
عة  بعض التعديالت عىل املقرتح  إدخالمع  ،سالالعمومية والساحات برتاب ج

  :ك ييل املجلس نظارأ املعروض عىل 
  ."القبس"بتسمية زنقة  "شمس"تعويض تسمية زنقة  - 
  ."القارب"بتسمية زنقة  "السفينة"تعويض تسمية زنقة  - 
نينة"بتسمية زنقة " راحة البال"تعويض تسمية زنقة  -     ."الط

الطرق العمومية والساحات برتاب  التي تم إطالقها عىل تسمياتاللتكون بذلك 
عة سال  .الوارد بتفصيل يف نص املقررالشكل وفق وذلك  ،ج
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 بالخاص  الخصويص لحسابل الربنامج التعدييلعىل املوافقة  السادسة
برسم سنة  "صندوق دعم املبادرة املحلية للتنمية البرشية"

2020.  

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل الربنامج التعدييل للحساب وافق مجلس ج
برسم سنة " صندوق دعم املبادرة املحلية للتنمية البرشية"الخصويص الخاص ب 

 .الوارد نص املقرر صيلف، وذلك وفق الت2021

صندوق " بالخاص  الخصويص لحسابا إغالقعىل املوافقة  السابعة
 ."املحلية للتنمية البرشيةدعم املبادرة 

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل إغالق الحساب الخصويص وافق مجلس ج
 لإلجراءاتتفعيال  ، وذلك"صندوق دعم املبادرة املحلية للتنمية البرشية"الخاص ب 

 .القانونية املنصوص عليها يف هذا الشأن

املوافقة عىل دفرت الرشوط والتحمالت الخاص بكراء محالت  الثامنة
 .العيايدةقاطعة  "سيدي عبد هللا"املركز التجاري 

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج دفرت الرشوط والتحمالت عىل وافق مجلس ج
 ،قاطعة العيايدة" سيدي عبد هللا"الخاص بكراء املحالت التجارية باملركز التجاري  

تعديل عىل الفصل الثا والعرشين وذلك بتحديد نسبة الزيادة يف السومة  إدخالمع 
الواردة يف هذا ) %50(بدل نسبة خمسون يف املائة ) %10(الكرائية يف عرشة يف املائة 

الصادر بتنفيذه الظه الرشيف  07.20تضم القانون رقم  إىل باإلضافةالفصل، هذا 
دى 16بتاريخ  1.20.91رقم  املتمم واملغ للقانون ) 2020دجنرب  31( 1442 األوىل ج
عات املحلية، وذلك يف  47.06رقم  الديباجة القانونية  إطاراملتعلق بجبايات الج

  .املتعلقة بهذا الدفرت
 .الوارد نص املقرر صيلفالتوهكذا جاء دفرت الرشوط والتحمالت هذا وفق 

الخاص بكراء املحالت  التحمالتاملوافقة عىل دفرت الرشوط و  التاسعة
" سعيد حجي"أبساط بيع السمك بسوق الحي التجارية و 

  .قاطعة ملريسة

ع أعضائه الحارضين عىل تعديل دفرت الرشوط  عة سال بإج وافق مجلس ج
سعيد "والتحمالت الخاص بكراء املحالت التجارية وأبساط بيع السمك بسوق الحي 

الصادر بتنفيذه الظه  07.20رة تضم القانون رقم قاطعة ملريسة، مع رضو " حجي
دى 16بتاريخ  1.20.21الرشيف رقم  املتمم واملغ ) 2020دجنرب  31( 1442 األوىلج
عات املحلية، وذلك يف  47.06للقانون رقم  الديباجة  إطاراملتعلق بجبايات الج

  .دفرتالقانونية املتعلقة بهذا ال
 .الوارد نص املقرر صيلفالتوهكذا جاء دفرت الرشوط والتحمالت هذا وفق 
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تأصل من الطريق املحيط ملقطع الطرقي املااملوافقة عىل إدراج  العارشة
عي سالبالرباط و  املتعلق بالقطعة و ، يف امللك العمومي الج

 R/52113موضوع الرسم العقاري عدد  22األرضية رقم 
قاطعة العيايدةمرت مربع و  2529البالغة مساحتها   .املتواجدة 

ع أعضائه الحارضين عىل إدراج املقطع الطرقي املتأصل  عة سال بإج وافق مجلس ج
عي، واملتعلق بالقطعة  من الطريق املحيط بالرباط وسال يف امللك العمومي الج

مرت  2529البالغة مساحتها  R/52113موضوع الرسم العقاري عدد  22األرضية رقم 
قاطعة العيايدة  .مربع واملتواجدة 

الحادية 
 عرش

 SBL29ق التهيئة ياملوافقة عىل قرار تخطيط حدود طر
 SBL42 وSBL03  طريقي التهيئة  ب ما دبالشطر املمت

وبتعي العقارات املراد نزع ملكيتها لهذه  املريسة،قاطعة 
الغاية وباالحتالل املؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

  .اإلدارية للتقييم

  

  

  

  

  

  

  

  

ع أعضائه الحارضين عىل قرار تخطيط حدود طريق  عة سال بإج وافق مجلس ج

قاطعة  SBL42 وSBL03  ب طريقي التهيئة  بالشطر املمتد ما SBL29التهيئة 

املريسة، وبتعي العقارات املراد نزع ملكيتها لهذه الغاية وباالحتالل املؤقت، وذلك 

  :وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم، وفقا للتفصيل الوارد يف الجدول التايل

الرقم 

  الرتتيبي 

املراجع 

  العقارية 

  املساهمة

  املستحقة  

  2م

املساهمة 

  الحقيقية 

  2م

املساحة 

  عوضةامل

  2م

  اسم املالك أو

  املفرتض أنه مالك 

طالب املهدي   -255  765  1020  7042/20  1

  بنموىس

  أحباس سال   -275  525  700  57825/20  2

الرشكة املدنية   -282.50  847.50  1130  68179/20  3

  العقارية الربكة

  أحباس سال   -177.50  532.50  710  84494/20  4
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 املقرر املتخذ النقطةعنوان  النقطة الجلسة

الجلسة 
  الثانية

بتاريخ 
18 

فرباير 
2021 

برنامج تأهيل وتثم عرض حول تقدم أشغال إنجاز  األوىل
 .2023 -2019املدينة العتيقة لسال 

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عرض حول تقدم أشغال تأجيل تقديم عىل وافق مجلس ج
 .إىل موعد الحق 2023 - 2019العتيقة لسال برنامج تأهيل وتثم املدينة إنجاز 

عة سال اتفاقية املوافقة عىل  الثانية رشاكة وتعاون ب ج
 -قطاع الثقافة–ووزارة الثقافة والشباب والرياضة 

بتجهيز تتعلق واملكتبة الوطنية للمملكة املغربية، 
، )Médiathèque( بسالوسائطية الخزانة ال وتدب

 .للمكتبة الوطنية وتصنيفها كملحقة

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج رشاكة وتعاون ب اتفاقية عىل وافق مجلس ج
عة سال ووزارة الثقافة والشباب والرياضة  واملكتبة الوطنية للمملكة املغربية،  - قطاع الثقافة–ج

للمكتبة  ، وتصنيفها كملحقة)Médiathèque( بسالوسائطية الخزانة ال بتجهيز وتدبتتعلق 
  :الوطنية، وذلك مع إدخال تعديل اثن عىل هذه االتفاقية ك ييل

  :إعادة صياغة الفقرة األوىل من البند الخامس من االتفاقية لتصبح ك ييل - 1

، الكائنة بشارع الحسن الثا بطانة سال، )Médiathèque(وضع الخزانة الوسائطية "- 
بغرض تخصيصها كملحقة للمكتبة  -قطاع الثقافة–رهن إشارة وزارة الثقافة والشباب والرياضة 

  ". الوطنية للملكة املغربية

  :الواردة يف البند السابع من االتفاقية لتصبح ك ييل" وزارة الثقافة"تصحيح تسمية  - 2    

  .- قطاع الثقافة- باب والرياضة وزارة الثقافة والش" 

 .الوارد يف نص املقررلتصبح بذلك هذه االتفاقية عىل الشكل  

عة سال املوافقة عىل  الثالثة وجمعية اتفاقية رشاكة ب ج
إدريس بن املامون للبحث واإلبداع يف فن امللحون 

ة"، تتعلق  بتخصيص بسال باملدينة " الدار الكب
العتيقة لسال كمركز للبحث والتكوين يف تراث 

 .امللحون

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عة سال عىل وافق مجلس ج وجمعية اتفاقية رشاكة ب ج
ة"، تتعلق  بتخصيص إدريس بن املامون للبحث واإلبداع يف فن امللحون بسال " الدار الكب

، مع إدخال تعديل واحد عىل لسال كمركز للبحث والتكوين يف تراث امللحون باملدينة العتيقة
املادة الخامسة من االتفاقية يف ما يتعلق بتشكيل لجنة التتبع والتقييم، لتصبح هذه املادة عىل 

  :الشكل التايل
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عة سال وممثل عن مقاطعة املريسة " تحدث لجنة مشرتكة مكونة من ممثل عن ج
ادريس بن املامون للبحث واإلبداع يف فن امللحون بسال تتكلف بتتبع وممثل عن جمعية 

  ".الباقي بدون تغي.......وتقييم
 .الوارد يف نص املقررلتكون بذلك هذه االتفاقية عىل الشكل  

املوافقة عىل اإلعالن أن املنفعة العامة تقيض بنزع  الرابعة
باملدينة العتيقة  اآليلة للسقوط دقافنبعض الملكية 

 .لسال

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل اإلعالن أن املنفعة العامة تقيض بنزع وافق مجلس ج
، وذلك حسب التفصيل الوارد يف باملدينة العتيقة لسال اآليلة للسقوط دقافنبعض الملكية 

  :الجدول التايل
التخصيص طبقا   العنـــوان  اسم الفندق  - ت- ر

  ئةلتصميم التهي

مرشوع املنفعة العامة املزمع 

  إنجازه

 STقطاع   "السوق الكب"  "بوعــالم"  1

  ZP1منطقة مشاريع 

  تجهيز عمومي

القريش "  2

  "الحجام

 STقطاع   ".الحجام"زنقة 

  ZP1منطقة مشاريع 

  تجهيز عمومي

  تجهيز عمومي  STقطاع   ".سيدي إيدر"  "القريش زيتونة"  3

القريش "  4

  "العطارين

 STقطاع   ".السوق الكب"

 ZP1منطقة مشاريع 

  تجهيز عمومي

  تجهيز عمومي  SMقطاع   ".سيدي إيدر "   "معكول "  5

حجي الحوا "  6

  "الحوات

 STقطاع   ".باب سبتة " 

  ZP1منطقة مشاريع 

  تجهيز عمومي

دار الراعي "  7

  "الشالل

 STقطاع   "السوق الكب" 

  

  تجهيز عمومي
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ع أعضائه الحارضين عىل أن التخصيص املتعلق بكل  ك وافق املجلس يف هذا اإلطار، بإج
فندق من الفنادق السبع املشار إليها أعاله، سيكون موضوع اتفاق عىل مستوى املنظومة 

 .املحلية ملدينة سال

اآليلة  دقافنبعض الاملوافقة عىل نزع ملكية  الخامسة
باملدينة العتيقة لسال وذلك وفقا لتقديرات  للسقوط

  .اللجنة اإلدارية للتقييم

  

  

  

  

  

  

  

 

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج  دقافنبعض الاملوافقة عىل نزع ملكية عىل وافق مجلس ج
، حسب باملدينة العتيقة لسال وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم اآليلة للسقوط
 :يف الجدول اآلالتفصيل الوارد 

املساحة   العنـــوان  اسم الفندق- ت- ر
  باملرت مربع

  اسم املالك  الرسم العقاري

    غ محفظ  2م 438  "السوق الكب"  "بوعــالم"  1

    غ محفظ  2م 846  "الحجام"زنقة   "القريش الحجام"  2

معكول   غ محفظ  2م 448  "سيدي إيدر"  "القريش زيتونة"  3
  الجعيديو 

    غ محفظ  2م 236  "السوق الكب"  "القريش العطارين"  4

معكول   غ محفظ  2م 201  "سيدي إيدر "   "معكول "  5
  الجعيديو 

حجي الحوا "  6
  "الحوات 

    غ محفظ  2م 164  "باب سبتة " 

دار الراعي "  7
  "الشالل 

جزء من الرسم -   2م 296  "السوق الكب " 
  2م 170: ر/40117

  2م126: محفظجزء غ - 

  

 

باملدينة " 1الجردة "ساحة املوافقة عىل نزع ملكية  السادسة
من أجل إحداث مرآب تحت أريض العتيقة لسال 

 .وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييمللسيارات، 

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج زع ملكية تأجيل النقطة املتعلقة بن عىلوافق مجلس ج
وذلك من أجل إحداث مرآب تحت أريض للسيارات، باملدينة العتيقة لسال " 1الجردة "ساحة 

  .، إىل موعد الحقوفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم


