المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالـة سـل
جماعة سل
المديرية العامة للمصالح
قسم شؤون المجلس والتعاون

الجدولة الزمنية لشغال الدورة العادية لشهر ماي 2017
لمــجلس جــماعة سل
 الجلسة الولى:يوم الجمعة  05ماي  ،2017على الساعة الثالثة بعد الزوال.
أ -المدة الزمنية للجلسة:
أربع ساعات ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة السابعة مساءا.
ب -جدول أعمال الجلسة:
 -1التقرير العام الخباري ما بين الدورتين.
 -2ملخص عن أهم النأشطة التي عرفتها المقاطعات ،خلل الفترة الممتدة من شهر أكتــوبر 2016
إلى غاية شهر مارس .2017
 -3إطلعا المجلس على الدعاوى القضائية التي تم رفعها ما بين الدورتين.
 -4انأتخاب نأائب رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة.
 - 5الموافقة على إحداث مكتب للحالة المدنأية بالملحقة الدارية أولد هلل بمقاطعة احصين.
 -6الموافقة على ملحق اتفاقية شراكة بين جماعة سل والجمعية الرياضية السلوية فرعا كرة
السلة ،يتعلق بمراجعة مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لهذه الجمعية.
 -7الموافقة على تنظيم السير والجولن وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل
تراب الجماعة.
 - 8الموافقة على قبول هبة عبارة عن مدرسة مقدمة من طرف شركة "إيمولوج" ،موضــوعا الملــك
المسمى" "Ecole 1رسمها العقاري عدد  53110/58والبالغة مساحتها  3507م  ،2والمتواجــدة
بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل.
 - 9الموافقة على قبول هبة عبارة عن مدرسة مقدمة من طرف شركة "إيمولوج" ،موضــوعا الملــك
المسمى" "Ecole 2رسمها العقاري عدد  53109/58والبالغة مساحتها  1918م  ،2والمتواجدة
بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل.
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 - 10الموافقة على قبول هبة عبارة عن مركز صحي مقدم من طرف شركة "إيمولــوج" ،موضــوعا
الملــك المســمى "مركــز صــحي" رســمه العقــاري عــدد  40920/58والبالغــة مســاحته  261م ،2
والمتواجد بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل.
 - 11الموافقة على قبول هبة عبـارة عـن مقاطعـة مقدمـة مـن طـرف شــركة "إيمولـوج" ،موضـوعا
الملــك المســمى "مقاطعــة " رســمها العقــاري عــدد  40919/58والبالغــة مســاحتها  260م ،2
والمتواجدة بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل.
 - 12الموافقة على قبول هبة عبارة عــن إعداديــة مقدمــة مــن طــرف شــركة "إيمولــوج" ،موضــوعا
الملــك المســمى " " Collègeرس مها العق اري ع دد  53111/58والبالغــة مســاحتها  5076م ،2
والمتواجدة بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل.
 - 13الموافقة على قبول هبة عبــارة عــن مســجد مقدمــة مــن طــرف شــركة "إيمولــوج" ،موضــوعا
الملــك المســمى "مســجد " رســمه العقــاري عــدد  40921/58والبالغــة مســاحتها  1602م ،2
والمتواجد بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل.
 - 14الموافقة علــى قبــول هبــة عبــارة عــن قاعــة للرياضــة مقدمــة مــن طــرف شــركة "إيمولــوج"،
موضــوعا الملــك المســمى " "SALLE DE SPORTرس مها العق اري ع دد  38554/58والبالغــة
مساحتها  1197م  ،2والمتواجدة بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل.
 -15الموافقة على قبول هبـة عبـارة عـن قطعـة أرضـية لجـزء مـن المقـبرة  C3مقدم ة م ن ط رف
السيدة شكيبة علم موضوعا الملك المسمى "نأادية * 69 -182تجهيز المقبرة* " رسمها العقاري
عدد  31292/58والبالغة مساحتها  22م  ،2والمتواجدة بمقاطعة العيايدة بسل.
 -16الموافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية لمنطقة حماية المقبرة  C3مقدم ة م ن ط رف
السيدة شكيبة علم موضوعا الملك المسمى "نأاديــة * 70-182منطقــة حمايــة المقــبرة* " رســمها
العقاري عدد  31293/58والبالغة مساحتها  360م  ،2والمتواجدة بمقاطعة العيايدة بسل.
 - 17الموافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية مخصصة لمرفــق عمــومي مقدمــة مــن طــرف
الســيدة شــكيبة علم موضــوعا الملــك المســمى "نأاديــة * 58-182التجهيــز العمــومي الجمــاعي*"
رسمها العقاري عدد  31281/58والبالغة مساحتها  637م  ،2والمتواجدة بمقاطعة العيايدة بسل.
 - 18الموافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية مخصصة لمسجد بمحلته التجارية وارتفاقاته
والبالغة مساحتها  1100م  2تقريبا ،موضــوعا الرســم العقـاري الـذي ســيتم اســتخراجه مــن الرســم
الصلي عدد  58/7596المقدمة من طرف السيدة شكيبة علم والمتواجدة بمقاطعة العيايدة بسل.
 - 19الموافقة على قبول هبة عبارة عن مسجد فـوق القطعـة الرضــية المقدمـة مــن طــرف "شــركة
نأجـــم العقاريـــة ش م م  ،"SOCIETE *NAJM* IMMOBILIERE S.A.R.Lموض وعا المل ك
المسمى" صفا  ،"MOSQUEE-VIرسمها العقاري ع دد  ،34889/58والبالغــة مســاحتها 2417
متر مربع ،والمتواجدة بمقاطعة العيايدة بسل.
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 -20الموافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضــية مخصصــة لــدار الشــباب مكونأــة مــن طــابق
ســفلي وطــابق أول مقدمــة مــن طــرف"شــركة أصــالة هــوم  ،"ASSALA HOMEموض وعا المل ك
المســمى "بســاتين ســل  "50-2رســمها العقــاري عــدد  49658/58البالغــة مســاحتها  384م 2
والمتواجدة بمقاطعة العيايدة.
 -21الموافقـة علـى قبـول هبـة عبـارة عـن القطعـة الرضـية رق م  34المخصصـة لمرفـق جم اعي
والبالغة مســاحتها  830م  2تقريبــا ،موضــوعا الرســم العقــاري الــذي ســيتم اســتخراجه مــن الرســم
الصلي عدد  R/71811والمقدمة م ن ط رف "ش ركة س مارت ب ب  " SMART BBوالمتواج دة
بمقاطعة باب المريسة.
 -22الموافقة على قبول هبة عبارة عن القطعة الرضية رقم  33المخصصة لفضاء للعاب الطفــال
والبالغة مساحتها  1523م  2تقريبا ،موضـوعا الرسـم العق اري ال ذي سـيتم اسـتخراجه مـن الرسـم
الصلي عدد  R/71811والمقدمة م ن ط رف "ش ركة س مارت ب ب  " SMART BBوالمتواج دة
بمقاطعة باب المريسة.
 -23الموافقة علـى قبـول هبــة عبـارة عـن القطعــة الرضــية رقـم  32المخصصــة لملعـب رياضــي
والبالغة مســاحتها  458م  2تقريبــا ،موضــوعا الرســم العقــاري الــذي ســيتم اســتخراجه مــن الرســم
الصلي عدد  R/71811والمقدمة من ط رف "ش ركة س مارت ب ب  " SMART BBو المتواج دة
بمقاطعة باب المريسة.
 - 24الموافقة على قبول هبة عبارة عــن القطعــة الرضــية المشــار إليهــا بــالرمز  A14المخصص ة
لمرفق عمومي والبالغة مساحتها  547م  2تقريبا ،موضوعا الرسم العقاري الذي ســيتم اســتخراجه
من الرسم الصلي عدد  R (P2)/33055والمقدمة من طرف السيد القادري ومن معه والمتواجدة
بمقاطعة تابريكت.
 -25الموافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية المشار إليها ب "" LOT 4والتي تضم قطعة
أرضية مخصصة لمرفق جماعي تبلغ مساحته  200م  2تقريبا ،و  419م  2كأسقف بالضــافة إلــى
ساحة تبلغ مساحتها  921م  2تقريبا ،الذي سيتم استخراج رسمها العقاري من الرسم الصلي عدد
 R (P2)/33055والمقدمة من طرف السيد القادري ومن معه والمتواجدة بمقاطعة تابريكت.
 - 26الموافقة على قبول هبة عبارة عن مدرسة ،مقدمة مــن طــرف "شــركة نأجــم العقاريــة ش م م
 ،"SOCIETE *NAJM* IMMOBILIERE S.A.R.Lالمشيدة على الملك المسمى" صفا ECOLE-
 ،"VIرسمها العقاري عدد  ،34888/58والبالغة مساحتها  911متر مربــع ،والمتواجــدة بمقاطعــة
العيايدة بسل.
 الجلسة الثانأية:يوم الربعاء  17ماي  ،2017على الساعة الثالثة بعد الزوال.
أ -المدة الزمنية للجلسة:
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أربع ساعات ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة السابعة مساءا.
ب -جدول أعمال الجلسة:
 - 1الموافقة على اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلحية والغذائية والبحرية
بجهة الرباط – سل -القنيطرة.
 -2الموافقة على اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إعادة تأهيل المنطقة الصناعية حي الرحمة بمدينة
سل.
 - 3الموافقــة علــى اتفاقيــة شــراكة وتعــاون بيــن جماعــة ســل وجمعيــة مرايــا للعمــال الجتماعيــة
والخيرية والثقافية ،من أجل المساهمة في استكمال أشغال بنــاء وتجهيــز مركــز التكــوين المســرحي
بمدينة سل.
 - 4الموافقة على اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية تتعلــق بالمســاهمة فــي
مشروعا "بناء المركز الجهوي لطب الدمان لجهة الرباط سل القنيطرة".
 - 5الموافقة على اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية تتعلــق بالمســاهمة فــي
مشروعا "بناء مركز للترويض الطبي للشخاص ذوي الحتياجات الخاصة بمدينة سل".
 -6الموافقة على إجراء تحويلت في اعتمادات التجهيز.
 -7الموافقة على إجراء تحويلت في اعتمادات التسيير.
 -8الموافقة على دفتر الشروط والتحملت الخاص بنصب اللوحات الشهارية.
 -9الموافقة على إحداث لجنة المتابعة لتهيئة غابة المعمورة بتراب جماعة سل.
 -10الموافقة على طلب الحتلل المؤقت للملك الغابوي تقدمت بــه الجامعــة الملكيــة المغربيــة لكــرة
القدم ،وذلك في إطار مشروعا تأهيل المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة.
 -11الموافقة على قرار إغلق مقبرة باب معلقة بسل.
 - 12الموافقة على التراجع على مشــروعا مرســوم يعلــن أن المنفعــة العامــة تقضــي بإحــداث منطقــة
صناعية ببلدية سل – باب المريسة ) عمالة سل(ا وبنزعا ملكية القطع الرضية اللزمة لهذه الغاية.
 - 13الموافقة على إبرام عقد كراء بين جماعة سل وورثة المرحوم محمــد بلمليــح والمــبرم ســابقا
بين جماعة لعيايدة والسيد محمد بلمليــح ،بخصــوص العقــار المتواجــد بحــي واد الــذهب شــارعا ابــن
الهيثم كمقر لمقاطعة لعيايدة.
 -14الموافقة على تقديرات اللجنة الدارية للتقييم بخصوص معاوضة القطعة الرضــية ذات الرســم
العقاري عدد  ،R/216وال تي توج د ف ي ملكي ة ش ركة ري اض س ل ،والمش ار إليه ا حس ب تص ميم
التهيئة بالرمز  ،V17والبالغة مساحتها  4776متر مربــع ،والمتواجــدة بشــارعا المســيرة الخضــراء
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بمقاطعة بطانأة ،بقطعـة أرضــية أخـرى ذات الرسـم العق اري ع دد  ،77890/20والبالغـة مسـاحتها
 1600متر مربع ،والكائنة بطريق مهدية بمقاطعة المريسة.
 -15الموافقة على نأزعا ملكية قطعة أرضية مملوكة على الشياعا ،مساحتها  20مــتر مربــع بوداديــة
النصر بقرية أولد موسى ،لحداث محطة للضــخ مــع العلن أن فــي ذلــك منفعــة عامــة وتخصــيص
المبلغ المحدد من طرف اللجنة الدارية للتقييــم كمصــاريف لتعــويض الملكيــن وتقــديم طلـب لوكالــة
تهيئة ضفتي أبي رقراق لمباشرة إجراءات مسطرة نأزعا الملكية.
 -16الموافقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيئــة  LA128وتعيي ن العق ارات
المراد نأزعا ملكيتها لهذه الغاية وبالحتلل المؤقت ،وذلك وفقا لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم.
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