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 الجلسة ألاولى:

 .إخباري لرئٌس المجلس حول األعمال التً لام بها فً إطار الصالحٌات المخولة له رٌردٌم تمتم -1

 .تمدٌم تمارٌر رؤساء اللجن حول اجتماعات لجان المجلس -2

 .والمصادلة على المانون األساسً للشركة )موارد( الموافمة على إحداث شركة التنمٌة المحلٌة -3

 .على إحداث شركة التنمٌة المحلٌة للنمل والتنمل الموافمة -4

ستلالل الطالة ال شراكة بٌن جماعة فاس والوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء اتفالٌةتجدٌد  -5

الكهربائٌة الناتجة عن تثمٌن اللاز العضوي المستخلص من المطرح العمومً المرالب للنفاٌات الصلبة 

 .بفاس

بٌن جماعة فاس ومؤسسة دمحم الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماٌة اتفالٌة شراكة وتعاون  -6

من أجل إنجاز مركزٌن طبٌٌن بعمالة االجتماعٌة ووالٌة جهة فاس مكناس ومجلس جهة فاس مكناس 

 فاس.

 .والسمط كناش التحمالت المتعلك بالتدبٌر المفوض لنمل اللحومالمصادلة على مشروع -7

لشركة والعائد ملكٌته  131169/77 الموافمة على التناء جزء من العمار موضوع الرسم العماري عدد-8

 جماعٌة جدٌدة و إطالق الدراسات المتعلمة بالمشروع.حالٌا وذلن إلنجاز مجزرة  فاس العمران

ٌته و العائد ملك 131177/77الموافمة على التناء جزء من العمار موضوع الرسم العماري عدد -9

 و إطالق الدراسات المتعلمة بالمشروع.حالٌا وذلن إلنجاز سوق جدٌد للسمكفاس العمران لشركة 

 .و إطالق الدراسات المتعلمة بالمشروع جدٌدةمحطة طرلٌة إنجاز الموافمة على -17

/ف 2792/ف و 2791المصادلة على تفوٌت الوعاء العماري موضوع الرسمٌن العمارٌٌن عدد  -11

وزارة األولاف والشؤون اإلسالمٌة بالمجان وذلن لتشٌٌد المسجد الكبٌر لمدٌنة فاس مع إللاء لفائدة 

 .2718الممرر المتخذ فً إطار دورة أكتوبر 

المصادلة على ملحك االتفالٌة المتعلمة بالمطب الثمافً لمدٌنة فاس تساهم بموجبه جماعة فاس  -12

 إلحداث المسرح الكبٌر. 11127عدد  بحوالً هكتار ونصف تمتطع من الرسم العماري

 ةيالمملكة المغرب
 وزارة الداخلية

 والية جهة فاس مكناس
 عمالة فاس

 ماعة فاسـج
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/ف الكائن 11127الموافمة على تخصٌص جزء من الوعاء العماري موضوع الرسم العماري  -13

هكتارات إلحداث منطمة للترفٌه و مناطك لألنشطة الرٌاضٌة والثمافٌة  17بوادي فاس والبالغ مساحته 

 والسٌاحٌة. 

نفعة العامة ونزع ملكٌة العمارات المتواجدة بمحٌط الموافمة على مشروع مرسوم إلعالن الم -14

 األسوار التارٌخٌة إلحداث مناطك خضراء.

الموافمة على مشروع لرار تخطٌط حدود الطرق العامة واإلعالن عن المنفعة العامة ونزع ملكٌة  -15

 العمارات المتواجدة بحدود ساحة البلدادي إلحداث ساحة عمومٌة.

/ف وذلن على 11127الموافمة على تخصٌص جزء من العمار موضوع الرسم العماري عدد -16

 .إلحداث منطمة لألنشطة التجارٌة والترفٌهٌة2م 5777مساحة تمدر بحوالً 

الموافمة على استصدار ممرر لوضع الوعاء العماري المسمى المركب التربوي المرجة، بمماطعة -17

جهوٌة لمطاع الشباب لتنفٌذ مشروع إحداث المركب الجهوي للشباب زواغة، رهن إشارة المدٌرٌة ال

 والطفولة.

المطعة األرضٌة  هبة من أجلوالشؤون اإلسالمٌة  األولاف االلتماس لوزارة استصدار على الموافمة-18

 .ممبرة وسالنلتوسٌع F/25136ذات الرسم العماري  

الحتضان سوق  األولاف والشؤون اإلسالمٌةلوزارة تابعة  ،الموافمة على كراء لطعة أرضٌة -19

 .245777/77، ذات الرسم العماري عدد الباعة المتجولٌن بعٌن النمبً

 اإلستعجالًمن أجل تموٌل البرنامج  وعمالة فاسبٌن جماعة فاس  اتفالٌة شراكةالمصادلة على  -27

 والمنطمة الشمالٌة بفاس. لفائدة لاطنً البناٌات المهددة باالنهٌار بالجنانات

تتعلك بتموٌل وإنجاز برنامج  وشركة العمران بفاس شراكة بٌن جماعة فاس اتفالٌةالمصادلة على  -21

 .معالجة السكن المهدد باالنهٌار وتهٌئة الموالع بأحٌاء السكن غٌر المانونً بمدٌنة فاس

 :مشروع لرارات تخطٌط حدود الطرق العامة -22

 العمارٌةم المار بالرسوم 16ٌط فتح الطرٌك ذات العرض مشروع لرار تخط*

 ببالد بنعبد هللا مماطعة ساٌس فاس. F/22975؛77/34679؛77/33376

حسب  455مترا عدد 27م وحذف طرٌك عرضها 47* مشروع لرار تخطٌط فتح الطرٌك عرضها 

 .مماطعة ساٌس تصمٌم التهٌئة فاس
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م الكائنة بطرٌك صفرو المارة بالرسوم العمارٌة 14 *مشروع لرار تخطٌط لفتح طرٌك عمومً عرضها

 ؛ مماطعة ساٌس.32و ف/ 77/227972

و  77/73843م والمارة بالرسوم العمارٌة 13* مشروع لرار تخطٌط فتح الطرٌك عرضها 

 ساٌس. صفرو؛ مماطعةبطرٌك  77/28373

 و F/7786و F/8135و 77/15324م المارة بالرسوم العمارٌة 12* مشروع لرار تخطٌط فتح الطرٌك 

 ؛ مماطعة اكدال فاس.77/13746

 ،مماطعة زواغة.ATACADAOم بنسودة لرب المركز التجاري 16* مشروع لرار تخطٌط فتح الطرٌك 

حسب تصمٌم التهٌئة لفاس  984مترا وعددها  25*مشروع لرار تخطٌط لحذف الطرٌك عرضها 

 ، مماطعة ساٌس.CHUالمجاورة لمركب االستشفائً بطرٌك صفرو والكائنة 

 م ببنسودة، مماطعة زواغة.57عرضها  77وع لرار تعدٌل مسار طرٌك التهٌئة رلم * مشر

حدود طرٌك التهٌئة  إلىمترا 27عرضها  182لفتح جزء من طرٌك التهٌئة رلم  تخطٌط* مشروع لرار 

 ساٌس.، شارع ولٌلً، طرٌك اٌموزار، مماطعة م 17متر وإحداث ممر 15ذات العرض  179رلم 

تخطٌط حدود  الطرق العامة إلحداث طرٌك عمومٌة بمنطمة اللواجرٌٌن، مماطعة فاس  * مشروع لرار

 المدٌنة.

 *تحٌٌن مشروع لرار التخطٌط حدود الطرق العامة بمنطمة وسالن.

 * لرار تخطٌط حدود الطرق العامة الطرٌك الممابلة للطرٌك المؤدٌة لباب الجدٌد.

 جات الهوائٌة بالجهة الشمالٌة لشارع عالل الفاسً.* خلك مجال خاص بالدرا

 585و 586مترا وحذف جزئ للطرٌك رلم  12إلحداث طرٌك عمومً ذات العرض  تخطٌط*لرار 

 بدوار البركانً مماطعة زواغة.

الملرب الرٌاضً الفاسً فرع كرة ونادي بٌن جماعة فاس  شراكة اتفالٌة تجدٌدالمصادلة على  -23

 المدم.

 اتفالٌة شراكة بٌن جماعة فاس ونادي الوداد الرٌاضً الفاسً فرع كرة المدم. تجدٌدادلة على المص -24

الوفاء الرٌاضً الفاسً فرع كرة  اتفالٌة شراكة بٌن جماعة فاس ونادي مشروعالمصادلة على  -25

 المدم.

وشاااباب الكواكاااب الرٌاضاااً الفاساااً  باااٌن جماعاااة فااااس شاااراكة اتفالٌاااة مشاااروعالمصاااادلة علاااى -26

 لكرة المدم.
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باااٌن جماعاااة فااااس وناااادي الملااارب الرٌاضاااً الفاساااً  شاااراكة اتفالٌاااة تجدٌااادالمصاااادلة علاااى  -27

 كرة السلة. فرع

 اتفالٌة شراكة بٌن جماعة فاس و الملرب الرٌاضً الفاسً لكرة الٌد. -28

 الفاسً للكرة الطائرة.اتفالٌة شراكة بٌن جماعة فاس و الملرب الرٌاضً  -29

المدٌرٌااااة اإلللٌمٌااااة للتعلااااٌم بفاااااس والعصاااابة  جماعااااة فاااااس و اتفالٌااااة شااااراكة وتعاااااون بااااٌن -37

الجهوٌااة فاااس مكناااس لكاارة الماادم ماان أجاال النهااوض بممارسااة كاارة الماادم النسااوٌة الموساام الدراسااً 

2721-2722. 

 /ف:11127الرسوم العمارٌة التالٌة المستخرجة من الرسم  ترتٌب-31

184234/77 – 184235/77 – 184236/77 – 18423/77 – 184238/77 – 184239/77 – 

البالغ  184242/77. باإلضافة إلى جزء من الرسم العماري عدد 184241/77 – 184247/77

 لجماعً.من الملن الخاص الجماعً إلى الملن العام ا 2م4375مساحته 

الماضً بالمصادلة على مشروع دفتر التحمالت  2719تحٌٌن الممرر المتخذ خالل دورة أكتوبر  -32

الخاص بوضع شروط و ضوابط البٌع بالمنافسة عن طرٌك طلبات العروض لعمارات تابعة للملن 

 الخاص للجماعة.

علك بتفوٌت لطعة أرضٌة المت 2717فبراٌر  23الصادر بتارٌخ  58تعدٌل المرار الجماعً رلم  -33

/ف المتواجدة بتجزئة السالم طرٌك صفرو لفائدة 177967جماعٌة موضوع الرسم العماري عدد 

 المدٌرٌة الجهوٌة ألمالن الدولة من أجل إحداث منطمة األمن الوطنً.

الماضً بتفوٌت لطعة أرضٌة  2719ٌونٌو  5الصادر بتارٌخ  32تعدٌل المرار الجماعً رلم  -34

المتواجدة بطرٌك عٌن الشمف والتً شٌدت علٌها  35689/69ة موضوع الرسم العماري عدد جماعٌ

 .ثانوٌة االزدهار لفائدة الملن الخاص للدولة

الموافمة على مشروع مرسوم لنزع ملكٌة المطعة األرضٌة موضوع الرسم العماري عدد  -35

 الكائنة بنسودة والمنجز فولها دار الشباب. 69764/77

 184242/77مراجعة مشروع شركة آدم استثمار المتعلك بحدود استلالل الرسم العماري عدد  -36

 على أساس مراعاة ضوابط التهٌئة المرتبطة بإحداث منطمة خضراء وطرٌك عمومً.

ستراتٌجً للتكوٌن  ABELبٌن جماعة فاس ومكتب الدراسات اتفالٌة شراكة المصادلة على مشروع  -37

 تلف المبارٌات الخاصة بالموظفٌن.المستمر وإجراء مخ
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 .المحامٌنبٌن جماعة فاس ومجموعة من  اتفالٌة شراكةالمصادلة على مشروع  -38

بٌن جماعة فاس ومكتب المفوضٌن المضائٌٌن للمٌام  اتفالٌة شراكةالمصادلة على مشروع  -39

 .بإجراءات التبلٌغ والمعاٌنة لفائدة الجماعة

اتفالٌة شراكة بٌن جماعة فاس وجمعٌة "طفرة" للرفع من مستوى موافمة المصادلة على مشروع  -47

 المولع اإللكترونً لجماعة فاس بالللتٌن الفرنسٌة والعربٌة لضمان تواجدها على شبكة األنترنت.

المتعلك بتسوٌة الوضعٌة اإلدارٌة والمالٌة والمانونٌة  2716تحٌٌن الممرر المتخذ خالل دورة ماي   -41

ومختلف االستلالالت الوالعة على الملن  ٌة للمحالت التجارٌة الكائنة بمختلف المرافك الجماعٌةوالعمار

 .العام

سوق  إلنجاز ) الملن الخاص( الموافمة على مشروع كراء لطعة أرضٌة تابعة ألمالن الدولة -42

 .ضالمحدد لهذا اللر الماشٌة والمحجز الجماعً الجدٌد والمصادلة على دفتر التحمالت

 .تحٌٌن لرار جماعً تنظٌمً ٌمضً بتوحٌد صباغة الواجهات -43

المحالت  على أساس االستلالل المؤلت لبعض بكراء مشارٌع دفتر التحمالت خاص دراسة -44

 التجارٌة بالمرافك الجماعٌة:

 * المحطة الطرلٌة.

 * المركب الثمافً الحرٌة.

 ساٌس. المصادلة على تعدٌل الهٌكل التنظٌمً لمماطعة -45

 :الثانية الجلسة 

من المانون التنظٌمً  46األجوبة على األسئلة الكتابٌة الموجهة إلى رئٌس المجلس طبما للمادة  -46

 من النظام الداخلً لمجلس جماعة فاس. 27إلى  14للجماعات والمواد من 


