
       المملكة المغربية                                                                   
وزارة الداخلية                                             

          عمالـة سـل
          جماعة سل

    المديرية العامة للمصالح
قسم شؤون المجلس والتعاون

2017  الجدولة الزمنية لشغال الدورة العادية لشهر ماي 

لمــجلس جــماعة سل 

- الجلسة الولى:

، على الساعة الثالثة بعد الزوال.2017 ماي 05يوم الجمعة 

أ- المدة الزمنية للجلسة:

أربع ساعات ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة السابعة مساءا.

   ب- جدول أعمال الجلسة:

- التقرير العام الخباري ما بين الدورتين.1

2016ملخص عن أهم النأشطة التي عرفتها المقاطعات، خلل الفترة الممتدة من شهر أكـتـوبر - 2
.2017إلى غاية شهر مارس 

- إطلعا المجلس على الدعاوى القضائية التي تم رفعها ما بين الدورتين.3

- انأتخاب نأائب رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة.4

-  الموافقة على إحداث مكتب للحالة المدنأية بالملحقة الدارية أولد هلل بمقاطعة احصين.5

اتفاقية شراكة بين جماعة سل والجمعية الرياضية السلوية فرعا كرة ملحق على الموافقة- 6
. لهذه الجمعية الدعم المالي السنوي المخصصمبلغيتعلق بمراجعة ، السلة

الموافقة على تنظيم السير والجولن وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات داخل- 7
تراب الجماعة.

- الموافقة على قبول هبة عبارة عن مدرسة مقدمة من طرف شركة "إيمولوج"، موـضـوعا المـلـك8
Ecoleالمسمى" ، والمتواـجـدة2 م3507 والبالغة مساحتها 53110/58" رسمها العقاري عدد 1 

بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل. 

- الموافقة على قبول هبة عبارة عن مدرسة مقدمة من طرف شركة "إيمولوج"، موـضـوعا المـلـك9
، والمتواجدة2 م1918 والبالغة مساحتها 53109/58" رسمها العقاري عدد Ecole 2المسمى"

بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل. 
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- الموافقة على قبول هبة  عبارة عن مركز صحي مقدم من طرف شركة "إيموـلـوج"، موـضـوعا10
،2 م261 والبالـغـة مـسـاحته 40920/58المـلـك المـسـمى "مرـكـز ـصـحي" رـسـمه العـقـاري ـعـدد 

والمتواجد بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل. 

- الموافقة على قبول هبة عبـارة عـن مقاطعـة مقدمـة مـن طـرف ـشـركة "إيمولـوج"، موضـوعا11
ـدد  ـاري ـع ـة " رســمها  العـق ـك المســمى "مقاطـع ـة مســاحتها 40919/58المـل ،2 م260 والبالـغ

والمتواجدة بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل. 

- الموافقة على قبول هبة عبارة ـعـن إعدادـيـة مقدـمـة ـمـن ـطـرف ـشـركة "إيموـلـوج"، موـضـوعا12
دد Collègeالمـلـك المـسـمى " اري ع مها العق ،2 م5076 والبالـغـة مـسـاحتها 53111/58 " رس

والمتواجدة بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل. 

- الموافقة على قبول هبة عـبـارة ـعـن مـسـجد  مقدـمـة ـمـن ـطـرف ـشـركة "إيموـلـوج"، موـضـوعا13
ـاري عــدد  ـك المســمى "مســجد " رســمه  العـق ـة مســاحتها 40921/58المـل ،2 م1602 والبالـغ
والمتواجد بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل. 

- الموافقة عـلـى قـبـول هـبـة عـبـارة ـعـن قاـعـة للرياـضـة مقدـمـة ـمـن ـطـرف ـشـركة "إيموـلـوج"،14
ـك المـسـمى " SALLEموـضـوعا المـل  DE  SPORT دد اري ع مها العق  والبالـغـة38554/58" رس

، والمتواجدة بمشروعا الحديقة بمقاطعة العيايدة بسل. 2 م1197مساحتها 

رفC3- الموافقة على قبول هبـة عبـارة عـن قطعـة أرضـية لجـزء مـن المقـبرة 15 ن ط ة م  مقدم
 *تجهيز المقبرة* " رسمها  العقاري69- 182السيدة شكيبة علم  موضوعا الملك المسمى "نأادية 

، والمتواجدة بمقاطعة العيايدة بسل. 2 م22 والبالغة مساحتها 31292/58عدد 

رفC3- الموافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية لمنطقة حماية المقبرة 16 ن ط ة م  مقدم
 *منطـقـة حماـيـة المـقـبرة* " رـسـمها70-182السيدة شكيبة علم  موضوعا الملك المسمى "نأادـيـة 

، والمتواجدة بمقاطعة العيايدة بسل. 2 م360 والبالغة مساحتها 31293/58العقاري عدد 

- الموافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية مخصصة لمرـفـق عـمـومي مقدـمـة ـمـن ـطـرف17
ـة  ـك المـسـمى "نأادـي ـز العـمـومي الجـمـاعي*"58-182الـسـيدة ـشـكيبة علم موـضـوعا المـل  *التجهـي

، والمتواجدة بمقاطعة العيايدة بسل.2 م637 والبالغة مساحتها 31281/58رسمها العقاري عدد 

- الموافقة على قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية مخصصة لمسجد بمحلته التجارية وارتفاقاته18
 تقريبا، موـضـوعا الرـسـم العقـاري الـذي ـسـيتم اـسـتخراجه ـمـن الرـسـم2 م1100والبالغة مساحتها 

 المقدمة من طرف السيدة شكيبة علم والمتواجدة بمقاطعة العيايدة بسل. 58/7596الصلي عدد 

- الموافقة على قبول هبة عبارة عن مسجد فـوق القطعـة الرـضـية المقدمـة ـمـن ـطـرف "ـشـركة19
SOCIETEنأـجــم العقارـيــة ش م م   *NAJM*  IMMOBILIERE  S.A.R.Lك وعا المل "، موض

دد MOSQUEE-VIالمسمى" صفا  2417، والبالـغـة مـسـاحتها 34889/58"، رسمها العقاري ع
متر مربع، والمتواجدة بمقاطعة العيايدة بسل. 
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- الموافقة  على قبول هبة  عبارة عن قطعة أرـضـية مخصـصـة ـلـدار الـشـباب مكونـأـة ـمـن ـطـابق20
كASSALA HOMEـسـفلي وـطـابق أول مقدـمـة ـمـن ـطـرف"ـشـركة أـصـالة ـهـوم  وعا المل "، موض

ـاري ـعـدد 50-2المـسـمى "بـسـاتين ـسـل  ـة مـسـاحتها 49658/58" رـسـمها العـق 2 م384 البالـغ
والمتواجدة بمقاطعة العيايدة.

م 21 اعي34- الموافقـة علـى قبـول هبـة عبـارة عـن القطعـة الرضـية رق  المخصصـة لمرفـق جم
 تقريـبـا، موـضـوعا الرـسـم العـقـاري اـلـذي ـسـيتم اـسـتخراجه ـمـن الرـسـم2 م830والبالغة مـسـاحتها 

مارت ب ب R/71811الصلي عدد  ركة س رف "ش ن ط دةSMART BB والمقدمة م  " والمتواج
بمقاطعة  باب المريسة.

 المخصصة لفضاء للعاب الطـفـال33- الموافقة على قبول هبة عبارة عن القطعة الرضية رقم 22
ذي سـيتم اسـتخراجه مـن الرسـم2 م1523والبالغة مساحتها  اري ال  تقريبا، موضـوعا الرسـم العق

مارت ب ب R/71811الصلي عدد  ركة س رف "ش ن ط دةSMART BB والمقدمة م  " والمتواج
بمقاطعة باب المريسة.

 المخصـصـة لملعـب رياـضـي32- الموافقة علـى قبـول هـبـة  عبـارة عـن القطـعـة الرـضـية رقـم 23
 تقريـبـا، موـضـوعا الرـسـم العـقـاري اـلـذي ـسـيتم اـسـتخراجه ـمـن الرـسـم2 م458والبالغة مـسـاحتها 

مارت ب ب R/71811الصلي عدد  ركة س رف "ش دةSMART BB والمقدمة من ط  " و المتواج
بمقاطعة  باب المريسة.

ةA14- الموافقة على قبول هبة  عبارة ـعـن القطـعـة الرـضـية المـشـار إليـهـا ـبـالرمز 24  المخصص
ـيتم اـسـتخراجه2 م547لمرفق عمومي والبالغة مساحتها   تقريبا، موضوعا الرسم العقاري الذي ـس

 والمقدمة من طرف  السيد القادري ومن معه  والمتواجدةR (P2)/33055من الرسم الصلي عدد 
بمقاطعة  تابريكت.

 "والتي تضم قطعةLOT 4- الموافقة على قبول هبة  عبارة عن قطعة أرضية المشار إليها ب "25
 كأسقف بالـضـافة إـلـى2 م419 تقريبا، و2 م200أرضية مخصصة لمرفق جماعي تبلغ مساحته 

 تقريبا، الذي سيتم استخراج رسمها العقاري من الرسم الصلي عدد2 م921ساحة تبلغ مساحتها 
33055/R (P2).والمقدمة من طرف السيد القادري ومن معه والمتواجدة بمقاطعة  تابريكت 

-  الموافقة على قبول هبة عبارة عن مدرسة، مقدمة ـمـن ـطـرف "ـشـركة نأـجـم العقارـيـة ش م م26
SOCIETE *NAJM* IMMOBILIERE S.A.R.L المشيدة على الملك المسمى" صفا ،"ECOLE-

VI متر مرـبـع، والمتواـجـدة بمقاطـعـة911، والبالغة مساحتها 34888/58"، رسمها العقاري عدد 
العيايدة بسل. 

- الجلسة الثانأية:

، على الساعة  الثالثة بعد الزوال.2017 ماي 17يوم الربعاء 

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:

- الموافقة على اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلحية والغذائية والبحرية1
بجهة الرباط – سل- القنيطرة. 

 وتعاون من أجل إعادة تأهيل المنطقة الصناعية حي الرحمة بمدينةاتفاقية شراكة على الموافقة -2
سل.

- الموافـقـة عـلـى اتفاقـيـة ـشـراكة وتـعـاون بـيـن جماـعـة ـسـل وجمعـيـة مراـيـا للعـمـال الجتماعـيـة3
والخيرية والثقافية، من أجل المساهمة في استكمال أشغال بـنـاء وتجهـيـز مرـكـز التـكـوين المـسـرحي

بمدينة سل.

- الموافقة على اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنـيـة للتنمـيـة البـشـرية تتعـلـق بالمـسـاهمة ـفـي4
مشروعا "بناء المركز الجهوي لطب الدمان لجهة الرباط سل القنيطرة".

- الموافقة على اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنـيـة للتنمـيـة البـشـرية تتعـلـق بالمـسـاهمة ـفـي5
مشروعا "بناء مركز للترويض الطبي للشخاص ذوي الحتياجات الخاصة بمدينة سل".

- الموافقة على إجراء تحويلت في اعتمادات التجهيز.6

- الموافقة على إجراء تحويلت في اعتمادات التسيير.7

- الموافقة على دفتر الشروط والتحملت الخاص بنصب اللوحات الشهارية.8

لى إحداث لجنة المتابعة لتهيئة غابة المعمورة بتراب جماعة سل. ع- الموافقة9

 المؤقت للملك الغابوي تقدمت ـبـه الجامـعـة الملكـيـة المغربـيـة لـكـرةطلب الحتلللى  ع- الموافقة10
 .في إطار مشروعا تأهيل المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورةلك ذ، والقدم

إغلق مقبرة باب معلقة بسل.لى قرار  ع الموافقة-11

- الموافقة على التراجع على مـشـروعا مرـسـوم يعـلـن أن المنفـعـة العاـمـة تقـضـي بإـحـداث منطـقـة12
صناعية ببلدية سل – باب المريسة ( عمالة سل)ا وبنزعا ملكية القطع الرضية اللزمة لهذه الغاية.

- الموافقة على إبرام عقد كراء بين جماعة سل وورثة المرحوم محـمـد بلملـيـح  والـمـبرم ـسـابقا13
بين جماعة لعيايدة والسيد محمد بلملـيـح، بخـصـوص العـقـار المتواـجـد بـحـي واد اـلـذهب ـشـارعا اـبـن

الهيثم كمقر لمقاطعة لعيايدة.

الموافقة على تقديرات اللجنة الدارية للتقييم بخصوص معاوضة القطعة الرـضـية ذات الرـسـم- 14
ميمR/216العقاري عدد  ب تص ا حس ار إليه ل، والمش اض س ركة ري ة ش ي ملكي د ف تي توج ، وال

 متر مرـبـع، والمتواـجـدة بـشـارعا المـسـيرة الخـضـراء4776، والبالغة مساحتها V17التهيئة بالرمز
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دد  اري ع ، والبالغـة مسـاحتها77890/20بمقاطعة بطانأة، بقطعـة أرـضـية أخـرى ذات الرسـم العق
 متر مربع، والكائنة بطريق مهدية بمقاطعة المريسة.1600

 ـمـتر مرـبـع بودادـيـة20- الموافقة على نأزعا ملكية قطعة أرضية مملوكة على الشياعا، مساحتها 15
النصر بقرية أولد موسى، لحداث محطة للـضـخ ـمـع العلن أن ـفـي ذـلـك منفـعـة عاـمـة وتخـصـيص
المبلغ المحدد من طرف اللجنة الدارية للتقيـيـم كمـصـاريف لتـعـويض الملكـيـن وتـقـديم طلـب لوكاـلـة

تهيئة ضفتي أبي رقراق لمباشرة إجراءات مسطرة نأزعا الملكية.

اراتLA128- الموافقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح طريق التهيـئـة 16 ن العق  وتعيي
المراد نأزعا ملكيتها لهذه الغاية وبالحتلل المؤقت، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم.
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