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 اململكة املغربية
 وزارة الداخليــة

لة ســـال  عــ
عة ســال  جــ

 املديرية العامة للمصالح
نو اتعقسم شؤون املجلس وال  

  

  
  

 املقرر املتخذ عنوان النقطة النقطة الجلسة

جلسة 
فريدة 
 02بتاريخ 
فرباير 
2022  

 

ة املجلس اإلداري لرشكة    االوىل عة يف حض تعي ممثل الج
 ".سال نور"التنمية املحلية 

ع أعضائه الحارضين عىل تعي السيد  رئيس مجلس  عمر السنتييسوافق بإج
ة املجلس اإلداري لرشكة التنمية املحلية  عة يف حض عة سال ممثال للج   ".سال نور"ج

 
عمليات إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح عرض حول  الـثـانيـة

عة سال  بج
 عــــرض إخـــــــبــــــــاري

 عــــرض إخـــــــبــــــــاري التقرير العام اإلخباري ما ب الدورت الثـالـثـة

، النظام املعلوما الخاص "منصة مجالس"عرض حول  الرابــعـة
له  .بتدب أنشطة املجلس ورقمنة أع

 عــــرض إخـــــــبــــــــاري

إطالع املجلس عىل الدعاوى القضائية التي تم رفعها ما ب  الخامسة
 الدورت

 عــــرض إخـــــــبــــــــاري

عة سالهيئة املساواة وتكافؤ الفرص "املوافقة عىل إحداث  السادسة ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج هيئة املساواة "إحداث  عىلبإج
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    ".وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع "ومقاربة النوع
 

عة السابعة عة سال املوافقة عىل تسمية بعض الطرق العمومية برتاب الج ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج تسمية بعض الطرق  عىلبإج
عة وذلك عىل الشكل التايل   :العمومية برتاب الج

قاطعة   :العيايدة ك ييل تسمية بعض األزقة والشوارع 

  :بقطاع القدس ك ييل 6زنقة بالشطر  13تسمية شارع و- 1

  .شارع الكفاح–شارع املقاومة -  :الشوارع

زنقة –زنقة التحدي –زنقة التحرير –زنقة الشهداء –زنقة الوحدة –زنقة الصمود  :األزقة
زنقة –زنقة التضامن –زنقة االنتصار –زنقة الحرية –زنقة النضال –زنقة األمة –النرص 
  .زنقة التالحم–املودة 

  :أزقة بتجزئة ما شاء هللا ك ييل 09تسمية  - 2

اللت –تامسنا  زنقة–زنقة ازيالل –زنقة أصيال  :األزقة زنقة –زنقة ميدلت –زنقة 
 .زنقة تافراوت–زنقة الحاجب –زنقة تادلة –شفشاون 

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

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

 .التفصيل الوارد يف نص مقرر هذه النقطة
عة سال 2021املوافقة عىل برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة  التـاسعة ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج تأجيل النقطة املتعلقة  عىلبإج

 .إىل دورة الحقة 2021الفائض الحقيقي برسم سنة بربمجة 

املوافقة عىل قبول تفويت ونقل ملكية الوعاء العقاري  العارشة
عيل، ذي الرسم العقاري عدد  املكون لحي موالي اس

لة سال لفائدة /4350 راء بدرهم رمزي، من ملكية ع

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج قبول تفويت ونقل  عىلبإج
عيل، ذي الرسم العقاري عدد  راء /4350ملكية الوعاء العقاري املكون لحي موالي اس

عة سال لة سال لفائدة ج  .بدرهم رمزي، من ملكية ع
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عة سال  ج

الحادية 
 عرش

عة سال للقطعة األرضية البالغة  املوافقة عىل اقتناء ج
 مرتا مربعا، جزء من الرسم العقاري عدد 13مساحتها 

والشؤون اإلسالمية  ، يف ملكية وزارة األوقاف57813/20
لفائدة رشكة ريضال، قصد إدماجها بالقطعة األرضية 

 املخصصة ملحطة الضخ سيدي موىس

عة سال ع أعضائه الحارضين  وافق مجلس ج عة سال  عىلبإج اقتناء ج
ري عدد مرتا مربعا، جزء من الرسم العقا 13للقطعة األرضية البالغة مساحتها 

والشؤون اإلسالمية لفائدة رشكة ريضال، قصد  ، يف ملكية وزارة األوقاف57813/20
قاطعة ملريسة  .إدماجها بالقطعة األرضية املخصصة ملحطة الضخ سيدي موىس 

املوافقة عىل برمجة االلتزامات املالية املرتتبة عن بعض  الثانية عرش
 امللفات املتعلقة بالتعم

ع أعضائه الحارضين عىل برمجة االلتزامات املالية  عة سال بإج وافق مجلس ج
يل يف  املرتتبة عن بعض امللفات املتعلقة بالتعم والقابلة للربمجة، واملحدد مبلغها اإلج

  :وذلك وفق التفصيل التايلدرهم،  2.778.145,99
عةدرهم لفائدة برنامج عمل  1.000.000,00تخصيص مبلغ -    .الج
  .درهم لرشاء عتاد املعلومات لفائدة قسم التعم 200.000,00تخصيص مبلغ - 
  .درهم لفائدة املجزرة 400.000,00تخصيص مبلغ - 
  .لفائدة صيانة البنايات اإلدارية 1.178.145,99تخصيص مبلغ - 
 

املوافقة عىل تعديل دفرت الرشوط والتحمالت الخاص بكراء  الثالثة عرش
قاطعة املحالت  التجارية باملركز التجاري سيدي عبد هللا 
 .العيايدة

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين  عىل تعديل دفرت الرشوط وافق مجلس ج
قاطعة  والتحمالت الخاص بكراء املحالت التجارية باملركز التجاري سيدي عبد هللا 

  .هذه النقطة العيايدة، وقد جاء هذا الدفرت عىل الشكل املفصل يف نص مقرر
 

الرابعة 
 عرش

املوافقة عىل تعديل دفرت الرشوط والتحمالت الخاص بكراء 
املحالت التجارية وأبساط السمك بسوق الحي سعيد 

قاطعة املريسة  .حجي 

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين  عىل تعديل دفرت الرشوط وافق مجلس ج
وأبساط السمك بسوق الحي سعيد حجي والتحمالت الخاص بكراء املحالت التجارية 

  .وقد جاء هذا الدفرت عىل الشكل املفصل يف نص مقرر هذه النقطة. قاطعة املريسة 
 


