
1 
 

 

 اململكة املغربية
 وزارة الداخليــة

لة ســـال  عــ
عة ســال  جــ

 املديرية العامة للمصالح
والرشاكة والتعاون القانونيةشؤون القسم   

 مصلحة شؤون املجلس

 

 املقرر املتخذ عنوان النقطة النقطة الجلسة

لسة ج
 فريدة 
 بتاريخ

28 
يوليوز 
2022 

  

  األوىل  

انتخاب رئيس لجنة املرافق العمومية والخدمات 
 والشؤون االقتصادية.

ع أعضائه الحارضين عىل تأجيل النقطة املتعلقة  عة سال بإج وافق مجلس ج
ىل دورة إبانتخاب رئيس لجنة املرافق العمومية والخدمات والشؤون االقتصادية 

عة.  الحقة ملجلس الج
الدراسة والتصويت عىل مرشوع اتفاقية الرشاكة   الثانية

) Technoparkاملتعلقة بإنشاء حاضنة املقاوالت (
لة سال.   بع

ع أعضائه الحارضين عىل  عة سال بإج مرشوع اتفاقية الرشاكة وافق مجلس ج
لة سال) Technoparkاملتعلقة بإنشاء حاضنة املقاوالت ( ، وذلك مع رفع التوصية بع

  التالية:

عة سال يف إطار   خاصة في  ،هذه االتفاقيةتنفيذ مقتضيات "رضورة دعم دور ج
  يتعلق بعملية التدب والتتبع واملواكبة الخاصة بهذا املرشوع مستقبال".

  تفصيل الوارد يف نص املقرر.الوارد بوقد جاءت هذه االتفاقية عىل الشكل 
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 P28املوافقة عىل تخصيص القطعت األرضيت   الثالثة
املستخرجت من الرسم العقاري عدد  P29و

 2320مرت مربع و 2060ر البالغة مساحته /20426
مرت مربع، وذلك بغرض إحداث حاضنة املقاوالت 

  بسال.

عة سال بأغلبية أعضائه الحارضين عن وامتناع ثالثة اعضاء ،وافق مجلس ج
 و P28 القطعت األرضيت ملوافقة عىل تخصيصباعىل النقطة املتعلقة  التصويت،

P29  مرت  2060ر البالغة مساحته /20426املستخرجت من الرسم العقاري عدد
  .مرت مربع، وذلك بغرض إحداث حاضنة املقاوالت بسال 2320مربع و

املوافقة عىل تخطيط حدود الطرق العامة لفتح   الرابعة
ما ب طريق التهيئة أوطا  SHS11طريق التهيئة 

 إىل غاية طريق التهيئة  RP4029احص 
SHS39 وبنزع ملكية العقارات ، قاطعة احص

الالزمة لهذا الغرض وباالحتالل املؤقت، وذلك وفقا 
وزارة لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم وعىل نفقة 

  التجهيز واملاء.
  

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل تخطيط حدود الطرق وافق مجلس ج
إىل  RP4029ما ب طريق التهيئة أوطا احص  SHS11العامة لفتح طريق التهيئة 

، وبنزع ملكية العقارات الالزمة لهذا SHS39 غاية طريق التهيئة  قاطعة احص
، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة اإلدارية للتقييم وعىل نفقة الغرض وباالحتالل املؤقت

  وزارة التجهيز واملاء.
تفصيل الوارد بوقد جاء جدول العقارات املراد نزع ملكيتها لهذا الغرض عىل الشكل 

  الوارد يف نص املقرر.

يل املرصود للمقاطعات   الخامسة املوافقة عىل املخصص اإلج
  .2023برسم سنة 

  

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج املخصص  توزيع عىلوافق مجلس ج
يل املرصود للمقاطعات برسم  يل: 2023 املالية سنةالاالج ، والبالغ حجمه االج

  التايل: التفصيلدرهم، وذلك حسب  60.861.073,14
  درهم 15.215.268,28مقاطعة تابريكت:  -
  -   :   درهم 12.780.825,36مقاطعة احص
  درهم 10.954.993,16مقاطعة العيايدة:  -  
  درهم 9.737.771,70مقاطعة بطانة:     -  
  درهم 12.172.214,63مقاطعة املريسة:   -  
    درهم  60.861.073,14:    املجموع            

  
عة سال للقطع األرضية الالزمة   السادسة ع أعضائه الحارضين وافق املوافقة عىل اقتناء ج عة سال بإج عة سال للقطع مجلس ج عىل اقتناء ج
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لتحويل شبكة التطه السائل الشتوي بالنفق تحت 

أريض عىل مستوى املمر تحت أريض ملرشوع دراسة 

(طريق مكناس)،  6بناء وتثليث الطريق الوطنية رقم 

لفائدة رشكة ريضال، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة 

  اإلدارية للتقييم.

  

الالزمة لتحويل شبكة التطه السائل الشتوي بالنفق تحت أريض عىل  األرضية

(طريق  6وتثليث الطريق الوطنية رقم  مستوى املمر تحت أريض ملرشوع دراسة بناء

  اللجنة اإلدارية للتقييم. مكناس)، لفائدة رشكة ريضال، وذلك وفقا لتقديرات

تفصيل الوارد يف نص الوارد ب وقد جاء جدول العقارات املعنية بهذا االمر عىل الشكل

  املقرر.

املوافقة عىل طلب االحتالل املؤقت للملك الغابوي   السابعة

تقدمت به رشكة "وانا"، وذلك لتمرير خط األلياف 

.   البرصية عىل مستوى مقاطعة احص

  

ع أعضائه الحارضين  عة سال بإج عىل طلب االحتالل املؤقت وافق مجلس ج

للملك الغابوي تقدمت به رشكة "وانا"، وذلك لتمرير خط األلياف البرصية عىل 

عة سال.   مستوى مقاطعة احص برتاب ج

  
 


