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عة سال باللجنة املكلفة باختيار    االوىل تعي ممثل ج
 .  سوق الجملة للخرض والفواكه بسالوكالء 

عة سال بأغلبية اعضائه الحارضين عىل تعي السيدة نورة رسبا النائبـة  وافق مجلس ج
عة سال باللجنة املكلفة باختيار وكالء سوق  الثانية للسيد رئيس املجلس كممثلة لج

 .الجملة للخرض والفواكه بسال

 عــــرض إخـــــــبــــــــاري .ما ب الدورتالتقرير العام اإلخباري  الـثـانيـة

ع اعضائه الحارضين عىل تأجيل النقطة املتعلقة بعرض  .عرض حول تقدم أشغال تهيئة املدينة العتيقة لسال الثـالـثـة عة سال بإج وافق مجلس ج
ح حضور ممثل عن  حول تقدم أشغال املدينة العتيقة لسال اىل دورة مقبلة، وذلك اىل
 .رشكة الرباط الجهة للتهيئة لتقديم هذا العرض أمام أنظار املجلس

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

 عــــرض إخـــــــبــــــــاري

عي  الخامسة املوافقة عىل اتفاقية رشاكة ب املجلس الج
عي  ملدينة سال ووزارة التضامن واإلدماج االجت
واألرسة يف مجال توف الولوجيات لفائدة األشخاص 

دينة سال  .يف وضعية إعاقة 

ع اعضائه الحاضــرين عىل اتــفاقية شــراكة ب املجلس  عة سال بإجــ وافق مجلس ج
عي ملد عي واألرسة يف مجال توف الولوجيات الج ينة سال ووزارة التضامن واإلدماج االجت

دينة سال، وهي االتفاقية التي جاءت  عىل الشكل الوارد لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة 
 .يف نص مقرر هذه النقطة



التفاقية الرشاكة ب  1املوافقة عىل امللحق رقم  السادسة
عي ملدي نة سال ووزارة التضامن املجلس الج

عي واألرسة لتوف الولوجيات  واإلدماج االجت
 .لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة

ع اعضائه الحارضين عىل امللحق رقم  عة سال بإج التفاقية الرشاكة ب  1وافق مجلس ج
عي واألرسة لتوف  عي ملدينة سال ووزارة التضامن واإلدماج االجت الولوجيات املجلس الج

الوارد يف نص مقرر لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة، وهو امللحق الذي جاء عىل الشكل 
 .هذه النقطة

الدراسة واملوافقة عىل قرارات التصفيف املتعلقة  السابعة
بالشبكة الطرقية املضمنة بالتصميم القطاعي 

 .األندلس

ع اعضائه الحارضين عىل قر  عة سال بإج ار تخطيط حدود الطرق العامة وافق مجلس ج
مرتا، يف اطار الشبكة الطرقية املضمنة  20ذات العرض  11لفتح جزء من طريق التهيئة رقم 

قاطعة  R/4365و R/49339بالتصميم القطاعي االندلس موضوع الرسم العقاري عدد 
وذلك لفائدة العيايدة، وبنزع ملكية العقارات الالزمة لهذه الغاية وباالحتالل املؤقت، 

 .رشكة العمران وعىل نفقتها، وفقا لتقديرات اللجنة االدارية للتقييم

املوافقة عىل طلب رخصة االحتالل املؤقت تقدمت  الثـامـنـة
، لتمرير خط كهربا بامللك "رشكة ريضال"به 

الغابوي املسمى املعمورة عىل مستوى مقاطعة 
، للجامعة وذلك من أجل ربط املقر الجديد  احص

 .امللكية لكرة القدم بالكهرباء

 

ع اعضائه الحارضين عىل طلب رخصة االحتالل املؤقت الذي  عة سال بإج وافق مجلس ج
، لتمرير خط كهربا بامللك الغابوي املسمى املعمورة عىل مستوى "رشكة ريضال"تقدمت به 

، املغربية لكرة القدم  وذلك من أجل ربط املقر الجديد للجامعة امللكية مقاطعة احص
 .بالكهرباء

 التـاسعة

 

 

 

 

 

املوافقة عىل طلب االحتالل املؤقت لقطعة من 
امللك الغابوي املسمى املعمورة عىل مستوى 

، تقدم به املكتب الوطني للكهرباء " مقاطعة احص
، وذلك بغرض "قطاع املاء –واملاء الصالح للرشب 

ء الصالح للرشب  إنجاز مرشوع مد قناة لل
ومنشآت أخرى من أجل تزويد مدينة سيدي عالل 

 .البحراوي باملاء الصالح للرشب

ع اعضائه الحارضين عىل طلب االحتالل املؤقت لقطعة من  عة سال بإج وافق مجلس ج
، تقدم به  املكتب الوطني "امللك الغابوي املسمى املعمورة عىل مستوى مقاطعة احص

ء "قطاع املاء –للكهرباء واملاء الصالح للرشب  ، وذلك بغرض إنجاز مرشوع مد قناة لل
الصالح للرشب ومنشآت أخرى من أجل تزويد مدينة سيدي عالل البحراوي باملاء الصالح 

 .للرشب



 

املوافقة عىل برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة  العارشة
2021. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ع اعضائه الحارضين عىل برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة  عة سال بإج وافق مجلس ج
  :درهم، وذلك عىل الشكل التايل 14.200.000,00املقدر ب  2021املالية 

 

مج عنوان البند لغ الم  الم

ة تتعلق  ا ة  اط الجهة للتهيئة  اتفاق كة ال دفعات لفائدة 
مدينة سال  ة ع الحوالة   ة الح ة وتثم  وتهيئة الغا حما

 ) 2الشطر (    2020-2022

2 000 000,00 

اط الجهة للتهيئة  للمساهمة  تهيئة   كة ال دفعات لفائدة 
ة  رقم  م ق اإلقل ق  4033الط ة رقم ب الط و شارع  ابن  6الوطن

سال   ) 2الشطر ( الهيثم  

6 750 000,00 

ة   م ق اإلقل ضال  للمساهمة  تهيئة  الط كة ر دفعات لفائدة 
ة رقم  4033رقم  ق الوطن سال   6ب الط ( و شارع  ابن الهيثم  

 ) 2الشطر 

1 500 000,00 

ة  مساهمة  اتفاق اط الجهة للتهيئة   كة ال دفعات لفائدة 
اه العادمة  الم

2 500 000,00 

ة ارات و الدراجات النار  000,00 160 1 اقتناء الس

ة   لدي لحفظ الصحة (الدراسات و المساعدة التقن  000,00 290 )المكتب ال

  

 المجموع

14 200 000,00 

 



 

الحادية 
 عرش

ملوافقة عىل تنظيم الس والجوالن وتشوير الطرق 
العمومية ومحطات وقوف العربات داخل تراب 

عة  .الج

ع اعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل تنظيم الس والجوالن وتشوير وافق مجلس ج
عة سال، الوارد بتفصيل يف نص مقرر هذه وذلك عىل الشكل  الطرق العمومية برتاب ج

 .النقطة

املوافقة عىل إدخال تصحيح عىل املقرر املتخذ  الثانية عرش
يوليوز  21خالل الدورة االستثنائية املنعقدة بتاريخ 

فندق "، بشأن النقطة املتعلقة بنزع ملكية 2020
املتواجد باملدينة العتيقة لسال وذلك وفقا " الركو

 .لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

عة سال بإج  عىل إدخال تصحيح عىل املقرر املتخذ ع اعضائه الحارضين وافق مجلس ج
، بشأن النقطة 2020يوليوز  21من طرف املجلس خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 

املتواجد باملدينة العتيقة لسال وفقا لتقديرات اللجنة " فندق الركو"املتعلقة بنزع ملكية 
سا حة هذا الفندق، حيث أن املساحة الصحيحة التي اإلدارية للتقييم، وذلك في يتعلق 

 814مرتا مربعا عوضا عن  711تش اليها العمليات الطبوغرافية واملحددة يف التصميم هي 
 .مرتا مربعا الواردة خطأ يف املقرر السابق

املوافقة عىل إدخال تصحيح عىل املقرر املتخذ  الثالثة عرش
يوليوز  21خالل الدورة االستثنائية املنعقدة بتاريخ 

فندق "، بشأن النقطة املتعلقة بنزع ملكية 2020
املتواجد باملدينة العتيقة لسال وذلك " الحجام

 .وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

ع اعضائه  عة سال بإج الحارضين عىل إدخال تصحيح عىل املقرر املتخذ وافق مجلس ج
، بشأن النقطة 2020يوليوز  21من طرف املجلس خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 

املتواجد باملدينة العتيقة لسال وفقا لتقديرات اللجنة " فندق الحجام"املتعلقة بنزع ملكية 
ساحة هذا الفندق، حيث أن املساحة الصحيحة التي  اإلدارية للتقييم، وذلك في يتعلق 

 395مرتا مربعا عوض عن  391تش اليها العمليات الطبغرافية واملحددة يف التصميم هي 
 .مرتا مربعا الواردة خطأ يف املقرر السابق

الرابعة 
 عرش

املوافقة عىل استخراج القطعت األرضيت البالغة 
لرسم مرت مربع، جزئ من ا 45,14مساحته  

ة  11203/58العقاري عدد  ارض " للتجزئة املس
، واملشيدت ضمن القطعت موضوع "بنعارش

وعدد  45823/58الرسم العقاري عدد 
عي إىل امللك 45824/58 ، من امللك العام الج

عي قصد تفويته للسيد عبد اللطيف  الخاص الج

ع أعضائه الحارضين عىل تأجيل هذه النقطة اىل وقت الحق،  عة سال بإج وافق مجلس ج
 .وذلك إىل ح استيفاء جميع املعطيات واملعلومات املتعلقة بها بشكل مفصل ودقيق



 .يمتازي، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقي

الخامسة  
 عرش

املوافقة عىل استخراج القطعة األرضية البالغة 
عدد مرت مربع جزء من الرسم العقاري  4مساحتها 

راء، واملشيدة ضمن القطعة األرضية /30917
من تجزئة  96847/20موضوع الرسم العقاري عدد 

، من امللك العام "عرسة محمد عبد اللطيف"
عي قصد تفويتها  عي إىل امللك الخاص الج الج
للسيد محمد الحريش، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

 .اإلدارية للتقييم

 

عة سال  ع أعضائه الحارضين عىل استخراج القطعة األرضية البالغة وافق مجلس ج بإج
راء، واملشيدة ضمن القطعة /30917مرت مربع جزء من الرسم العقاري عدد  4مساحتها 

، من "عرسة محمد عبد اللطيف"من تجزئة  96847/20األرضية موضوع الرسم العقاري عدد 
عي قص عي إىل امللك الخاص الج د تفويتها للسيد محمد الحريش، وذلك امللك العام الج

 .وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

السادسة  
 عرش

املوافقة عىل استخراج القطعة األرضية البالغة 
مرت مربع، جزء من الرسم العقاري عدد  5مساحتها 

ة  15825/20 ، واملشيدة "عرسة سال"للتجزئة املس
قاري عدد ضمن القطعة األرضية موضوع الرسم الع

عي إىل امللك 28348/20 ، من امللك العام الج
عي قصد تفويتها للسيد عبد اإلاله  الخاص الج
السدرا والسيدة إلهام حوزي، وذلك وفقا 

 .لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم

 

 

ع أعضائه الحارضين عىل استخراج القطعة األرضية البالغة  عة سال بإج وافق مجلس ج
ة  15825/20مرت مربع، جزء من الرسم العقاري عدد  5مساحتها  ، "عرسة سال"للتجزئة املس

، من امللك العام 28348/20واملشيدة ضمن القطعة األرضية موضوع الرسم العقاري عدد 
عي قصد تفويتها للسيد عبد اإلاله السدرا والسيدة إلهام  عي إىل امللك الخاص الج الج

 .رات اللجنة اإلدارية للتقييمحوزي، وذلك وفقا لتقدي

السابعة  
 عرش

املوافقة عىل تحي عقود األكرية املتعلقة بالبنايات 
املخصصة للمصالح اإلدارية والتي تفوق مدتها عرش 

ع أعضائه الحارضين عىل تحي عقود األكرية عة سال بإج املتعلقة  وافق مجلس ج
بالبنايات املخصصة للمصالح اإلدارية والتي تفوق مدتها عرش سنوات، وذلك وفق الجدول 



 .سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :املفصل التايل

 التخصيص تاريخ العقد ن الكراء اسم املكري

 مفوضية الرشطة 2012 6000.00 محمد لحلو

مقر املقاطعة  2012 2980.00 الباتول بنخرضاء
 الحرضية الرابعة

دجنرب  26 9075.00 أمال دينيا
2008 

مقاطعة حي 
 السالم اإلضايف

ل  يونيو  19 19800.00 محمد عباس ك
2008 

املقاطعة الحرضية 
  الثانية

مفوضية و  
 الرشطة 

أبريل  03 5324.00 أحمد الجواهري 
2011  

 مفوضية الرشطة 

 

الثامن  
 عرش

األمالك العقارية  املوافقة عىل تحي عقود أكرية
عية املخصصة ألغراض تجارية أو صناعية أو  الج

 .مهنية

 

ع أعضائه الحارضين عىل تحي عقود أكرية األمالك العقارية  عة سال بإج وافق مجلس ج
عية املخصصة ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية  .الج

ع أعضائه الحارضين عىل ملحق عقود األكرية املتعلقة املتعلقة باملحالت  املوافقة عىل ملحق عقود األكريةالتاسعة   عة سال بإج وافق مجلس ج



  .املتواجدة باملنطقة االقتصادية بشارع الزربية عرش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

قطاعة بطانة،  عيل  باملحالت املتواجدة باملنطقة االقتصادية بشارع الزربية حي موالي اس
الخاص بتاريخ رسيان مفعول عقود الكراء املتعلقة باملحالت املشار  وذلك بتعديل الفصل

 :اليها اسفله

  

 السومة الكرائية  تاريخ العقد  رقم املحل  االسم

 600.00 2020مارس  01  01 أيت باسو سعيد 

 600.00 2020مارس  01  02 عرشي املصطفى 

 600.00 2020مارس  01 03 املسكيني سعيد 

وش مصطفى  1200.00 2020مارس  01 04 أع

ن عاطف   650.00 2020نونرب  01 05 عبد الرح

 700.00 2020نونرب  01 مكرر 05 نور الدين لوقيد 

 1200.00 2020مارس  01 06 بنور محمد

 1200.00 2020مارس  01 07 بنور محمد 

 1320.00 2020نونرب  01  08 ابراهيم اوياس

 700.00 2020 دجنرب 01 09 ابراهيم اوياس

 1500.00 2020مارس  01 10 يوسف بن حدو
 

 46-45-44-43-42-41املوافقة عىل حذف الفصول  العرشون 
من القرار الجبا املتعلقة بواجبات كراء األمالك 

ع أعضائه الحارضين عىل حذف الفصول عة سال بإج - 45- 44- 43- 42- 41: وافق مجلس ج
املتعلقة بتحديد نسب وأسعار الرسوم  06/06/2016بتاريخ  236من القرار الجبا رقم  46



عية ألغراض تجارية أو صناعية أو  الخاصة الج
 .من القرار الجبا 29مهنية وتعديل الفصل 

 

  

  

 

عة سال، وكذا تعديل الفصل  ت واألتاوى املستحقة لفائدة ميزانية ج  29والحقوق واملساه
، وذلك بإضافة الخانة التالية اليهمن هذا القرار الجب  : ا

  

 الرسم عن كل ربع سنة نوع النشاط

االحتالل املؤقت للملك العمومي إلقامة محوالت 
 .للمرت املربعمن طرف رشكة ريضال كهربائية 

 درهم  150

 

الواحدة  
 العرشون

 بنارص املوافقة عىل قبول هبة من طرف السيد
عبارة عن محل متواجد بالطابق األريض  الروكا

مخصص ملصالح الهالل األحمر، الذي سيستخرج 
رسمه العقاري من أحد الرسم العقاري األصلي 

والبالغة مساحة أسقفه  R/61731و R/61730عدد 
قاطعة بطانة 2م 40التقريبية   .واملتواجد 

 

ع أعضائه الحارضين عىل  عة سال بإج  قبول هبة مقدمة من طرف السيدوافق مجلس ج
عة سال للمحل املتواجد  بنارص ، وذلك عن طريق التفويت باملجان لفائدة ج الروكا

بالطابق األريض املخصص ملصالح الهالل األحمر، الذي سيستخرج رسمه العقاري من أحد 
 40يبية والبالغة مساحة أسقفه التقر R/61731و R/61730الرسم العقاري األصلي عدد 

قاطعة بطانة  .مرتا مربعا واملتواجد 

الثانية  
 والعرشون

السانية "رشكة   املوافقة عىل قبول هبة من طرف
 SANIALBEIDA" S.A.R.L. "م.م.ش" البيضاء

عبارة عن القطعة األرضية املشار إليها بالرمز 
"EQ3 " املخصصة إلعدادية التي سيستخرج رسمها

البالغة  R/32617من الرسم العقـاري األصيل عدد 
قاطعة  2م 3123مساحتها التقريبية  واملتواجدة 

 .العيايدة

 

ع أعضائه الحارضين عىل قبول هبة مقدمة من طرف عة سال بإج رشكة    وافق مجلس ج
، وذلك بالتفويت باملجان لفائدة SANIALBEIDA "S.A.R.L. "م.م.ش" السانية البيضاء"

عة سال للقطعة االرضية املشار اليها بالرمز  املخصصة إلعدادية، التي سيستخرج " EQ3"ج
مرتا  3123، البالغة مساحتها التقريبية R/32617رسمها من الرسم العقـاري األصيل عدد 

قاطعة العيايدة   .مربعا،  واملتواجدة 

 .االعدادية كمؤسسة تعليمية عمومية هذا مع رضورة تخصيص هذه



الثالثة  
 والعرشون

السانية "املوافقة عىل قبول هبة من طرف رشكة 
 SANIALBEIDA" S.A.R.L. "م.م.ش" البيضاء

عبارة عن القطعة األرضية املشار إليها بالرمز 
"EQ4 " املخصصة ملدرسة التي سيستخرج رسمها

البالغة  R/32617من الرسم العقـاري األصيل عدد 
قاطعة  2م 2855مساحتها التقريبية  واملتواجدة 

 .العيايدة

ع أعضائه الحارضين عىل قبول هبة مقدمة من طرف رشكة  عة سال بإج وافق مجلس ج
، وذلك بالتفويت باملجان لفائدة SANIALBEIDA "S.A.R.L. "م.م.ش" السانية البيضاء"

عة سال للقطعة األرضية املشار إلي املخصصة ملدرسة، التي سيستخرج " EQ4"ها بالرمز ج
مرتا  2855، البالغة مساحتها التقريبية R/32617رسمها من الرسم العقـاري األصيل عدد 

قاطعة العيايدة   .مربعا، واملتواجدة 

 .هذا مع رضورة تخصيص هذه املدرسة كمؤسسة تعليمية عمومية

الرابعة  
 والعرشون

املوافقة عىل عقد اتفاق واستشارة قانونية مع 
عة  .محامي للرتافع والدفاع عن مصالح الج

ع أعضائه الحارضين عىل عقد اتفاق واستشارة قانونية مع  عة سال بإج وافق مجلس ج
عة، ويتعلق األمر باألستاذ حمزة راجي املحامي  محامي رابع للرتافع والدفاع عن مصالح الج

ط، هذا مع االخذ بع االعتبار بعض التعديالت التي اقرتح املجلس ادخالها عىل بهيئة الربا
  :هذا العقد، والتي جاءت ك ييل

وتعويضها " ا فيها محكمة النقض"بالنسبة للفصل األول من العقد، حذف عبارة  - 1
  ".ا يف ذلك مبارشة كل املساطر املتعلقة بالتحكيم"بعبارة 

وكذا : "ثا من العقد، إضافة عبارة إىل هذا الفصل ك ييلبالنسبة للفصل ال - 2
عة يف إعداد املذكرات الدفاعية   ".التنسيق مع الج

وكذا : "بالنسبة للفصل الثالث من العقد، إضافة عبارة إىل هذا الفصل ك ييل - 3
  ".إخبار الطرف االول بجميع مراحل الدعوى

نونية هذا بعد التعديالت السالفة الذكر ليصبح بذلك عقد االتفاق واالستشارة القا
 .عىل الشكل الوارد بتفصيل يف نص املقرر

     


