الدورة العادية لشهر فبراير 4002
النقطة جدول أعمال

 -دراسة الوضعية القانونية لمقر

منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

 -أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش هـذه النقطة على

مجلس مقاطعـة مراكش المدينــة

مجلس مقاطعة مراكش المدينة إلبداء الرأي حول الموضوع

-دراسة القرار الجماعي المستمر

 -وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه

المتعلق بالتعمير والبنايات والطرق .

الحاضرين على إحالة النقطة على اللجنة المكلفة بالتعمير
وإعداد التراب لدراستها وتهيئ قرار جماعي مستمر يتعلق
بالتعمير والبنايات والطرق يعرض على المجلس الجماعي في
دورة الحقة.

 -دراسة قرار جماعي مستمر يقضي

 -أجل المجلس الجماعي لمدينة مراكش هذه النقطة إلى

بتنظيم ومراقبة سيارات نقل البضائع

دورة الحقــة

-المخطط المديري للسير والجوالن

 -أجل المجلس الجماعي لمدينة مراكش هذه النقطة إلى

وعربات النقل المجرورة بالدواب

دورة الحقــة
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مآل المقررات

استثنائية 4002-00-00
منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

النقطة جدول أعمال

مآل المقررات

 دراسة الحسابات اإلدارية أ و ال :وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع أعضائه الحاضرين
برسم سنة  4000للجماعات
الحضرية السابقة والتصويت على الموافقـة باألغلبية على الحسابات اإلدارية برمتها لسنة 4000
للمجموعة الحضرية والجماعات المكونة لها وهي :
عليها
صودق عليه
 المنــارة جليــز المجموعة الحضرية مراكـش المدينـة المنــارة جليــزبتاريخ 4002/8/71
 سيدي يوسف بن علي مراكـش المدينـة النخيــــــــل سيدي يوسف بن علي النخيــــلثانيــا :
استمـرار اللجنة المكلفة بشؤون المالية والميزانية في تقصي
مختلف الوثائق المتعلقة بالحسابات اإلدارية للمجموعة الحضرية
والجماعات الحضرية المكونة لها .
ثالثــا :
طلـب القيـام بافتحاص وتدقيـق للحسابات اإلدارية للمجموعة
الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها من طرف الدوائر
المختصــة .

برمجـة فائـض ميزانيـات
الجماعات الحضرية السابقـة
برسـم سنــة 4000

وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع أعضائه الحاضرين
على برمجة فائض ميزانيات الجماعات الحضرية السابقة برسم سنة
 4000ومبلغه  17.028.840.27درهم حسب المحاور اآلتيـة :
00.47.77/77
42.780.000.00
الطـــــــرق
00.40.70/77
71.400.000.00
اإلنارة العموميــة
00.74.00/44
1.400.000.00
المناطق الخضراء
70.77.47/44
4.700.000.00
البنايـــات
70.40.47/4
7.800.000.00
المرافق الرياضية
صـودق عليـه
00.77.40
/47
4.000.000.00
الساحات العمومية
بتاريــخ 4002/8/71
20.00.40/41
0.700.000.00
المرافق االقتصادية
00.77.70/77
4.000.000.00
الدراســــات
مساهمـة
الجماعـي
زلــزال
ضحايـا
الحسيمــة
المجلس
مساهمـة
لبنـاء
الجماعـي
المنشـآت الفنيـة
اآلليـــــــات
تجهيـز المكاتـب
اإلعالميـــــات
آليـات مختلفــة
العتــاد التقنــي
المجمــــوع

70.00.70/77

70.40.40/47

2.000.000.00

70.74.70/77
70.74.70/74
70.74.70/72
70.74.70/70
40.04.40/70

2

المجلس

لمساعدة 7.000.000.00

7.000.000.00
7.100.000.00
018.840.27
200.000.00
7.000.000.00
17.028.840.27

الدورة العادية لشهر أبريل 4002
النقطة جدول أعمال

منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

 طلب قرض من صندوق تجهيزالجماعات المحلية إلنجاز مشاريع
تنمويـة طبقا للتوجهات العامـة
لمخطط التنمية اإلقتصاديـــة
واإلجتماعية لمدينـة مراكــش

 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائهالحاضرين على طلب قرض من صندوق تجهيز الجماعات
المحلية ومبلغه  480.000.000.00درهم وذلك إلنجاز مشاريع
تنموية المبينة في الجدول أدناه طبقا للتوجهات العامة لمخطط
التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدية مراكش (.)4008-4002
 التفويض لرئيس المجلس الجماعي باتخاذ اإلجراءاتاإلدارية والقانونية لحصول الجماعة الحضرية لمراكش على
القرض إلنجاز المشاريع المشار إليها .
أ و ال  :إحالة النقطة من جديد على اللجنة المكلفة بالسكن
غير الالئق لدراستها بحضور السـادة :
 مدير الوكالة الوطنية لمحاربـة السكـن غير الالئـق مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت المدير الجهوي لإلسكان مدير األمالك المخزنيـةثانيـــا :
انجاز تقرير مفصل يتضمن الالئحة النهائية لمجموع
الدواوير المتواجدة بالمدار الحضري لمدينة مراكش
ثالثـــا :
إبراز تحديد مسؤولية كل مصلحة خارجية على حدة في إطار
تسوية الوضعية الحالية للدواوير والمراحل التي قطعتها هذه
العملية
رابعــا :
عرض نتائج اللجنة المكلفة بالسكن غير الالئق على المجلس
إلى دورة الحقة .
 أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة على اللجنةالمكلفة بالشؤون القانونية والممتلكات لدراستها وتقديم تقرير
حولها للدورة المقبلة .
 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش مبدئيا باألغلبيةأعضائه الحاضرين على اقتنـاء سـت( )2بقــع أرضيـة تابعـة
للخـواص من اجـل تكملـة الوعـاء العقـاري المخصص لبنـاء
سـوق الخضـر والفواكـه بالجملـة بمنطقـة سيدي غانــم .

 اطـالع المجلـس لجماعـي لمدينةمراكش على الوضعيـة الحاليـة
للدواوير داخل المدار الحضري
للمدينة والتعرف على ما ستشمله
الهيكلة أو الترحيل

 تفويت قطعة أرضية لفائدةشركـة المحطــة الطريقيــة
للمسافرين
 باقتناء بقع أرضية تابعةللخـواص لتكملة الوعاء العقاري
المخصص النجاز مشروع سوق
الخضر والفواكه بالجملة .
 تسويـة الوضعيـة العقاريـةللدور الكائنة بحـي دوار العسكـر
وحـي سيدي مبارك

أ و ال :
وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع أعضائه
الحاضرين على الموافقة باإلجماع بحي دوار العسكر القديم
وحي سيدي مبارك.

ثانيـا :

مراسلة الجماعات المعنية بهذا الموضوع من أجل تسوية
الوضعية العقارية للدور بالحيين المذكورين انفا واإلسراع
باتخاذ اإلجراءات القانونية الخاصة بتمليك الدور لمستغليها.
 اطالع المجلس الجماعي علىالدعاوي المرفوعة ضد المجلس
الجماعي لمدينة مراكش
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 -تم اإلطالع على الدعاوي المرفوعة ضد المجلس الجماعي

مآل المقررات

وقعت االتفاقية بين رئيس
المجلس الجماعي والمدير
العام لصندوق التجهيــز
الجماعي وهي في طـور
اإلنجــاز

 الرفع من اعتمادات بعض فصولميزانية التجهيز والتسيير

 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع أعضائهالحاضرين على الرفع من اعتمادات بعض فصول ميزانية
التسيير والتجهيز برسم سنة  4002على النحو اآلتـي :
 -7ميزانية التسييـر ( الجزء األول ) .

صودق على ميزانية التسيير
بتاريخ 4002/02/77

 -4ميزانية التجهيز (الجزء الثانـي)
 تعديل المادة  71من النظامالداخلي للمجلس الجماعي لمدينة
مراكش بإحداث لجنة دائمة من
مهامها شؤون المنتخبين
واالختصاصات االستشارية
والمنقولـة والبروتوكول وانتخاب
رئيسها ونائبه

 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش باجماع اعضائهالحاضرين علــــى :
أ و ال  :تشكيل لجنة دائمة رقم  47تسمى اللجنة المكلفة
بأعمال المجلس
ثانيــا  :ال يجوز لعضو المجلس الجماعي أن يكون عضوا في
أكثر من خمس لجان
ثالثــا  :انتخاب السيد عبد العزيز بندنون رئيسا للجنة المكلفة
بأعمال المجلس وعبد الصادق أيت بومنقار نائبا .

 دراسة مشروع تصميم التهيئةالمتعلق بقطاع المدينة العتيقة
طبقا للمادة  47من القانون رقم
 74.80المتعلق بالتعمير الصادر
بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم
 7-84-07بتاريخ  77ذي الحجة
 71 ( 7274يونيو )7884
 دراسة مبدأ تفويت جناح إداريبمقر مقاطعة سيدي يوسف بن
علي إلى مجلس جهة مراكش
تانسيفت الحوز

 أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش هذه النقطة علىأنظار مجلس مقاطعة مراكش المدينة إلبداء الرأي حول
مشروع تصميم التهيئة الخاص بقطاع المدينة العتيقة .

 الموافقة على إخراج عقارموجود بتجزئة صقر من المكل
العام
 الموافقـة على معاوضـة العقـارالسالف الذكر طبقا لالتفاقية
المقترحة من لدن وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية
 اقتناء بعض الدكاكين المجاورةلمسجد بن صالح بهدف توسيع
الساحة والطريق

نفــد المقٍــرر

لم يبث مجلس المقاطعة
في النقطة لحد اآلن

أ و ال  :وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع
أعضائه الحاضرين على مبدأ تفويت جناح إداري بمقر مقاطعة
سيدي يوسف بن علي لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز
ثانيــا  :أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش على اللجنة
المكلفة بالشؤون القانونية والممتلكات للدراسة وتهيئ تقرير
يعرض على المجلس الجماعي في دورة الحقة
 أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة على اللجنةالمكلفة بالشؤون القانونية والممتلكات لدراستها وعرض نتائج
أعمالها على المجلس الجماعي في دورة الحقة.
 أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة على اللجنةالمكلفة بالشؤون القانونية والممتلكات لدراستها وعرض نتائج
أعمالها على المجلس الجماعي في دورة الحقـة .

 -وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش باإلجماع على اقتناء صودق

عليه

ستة دكاكين متواجدة قرب مسجد بن صالح لتوسيع الساحة  4007/02/7عدد 2008
والطريق حسب األثمنة اآلتيـة :

ابريل 4002
النقطة جدول أعمال

 تفويـت قطعـة أرضية لفائدة4

بتاريخ

منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

مآل المقررات

 أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة على اللجنةشركـــة المحطـة الطريقيـة
المكلفة بالشؤون القانونية والممتلكات لدراستها وتقديم تقرير
للمسافرين
حولها للدورة المقبلة .
احال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة على انظار دراسة مشروع تصميم التهيئةمجلس مقاطعة مراكش المدينة إلبداء الرأي حول مشروع
المتعلق بقطاع المدينة العتيقة
تصميم التهيئة الخاص بقطاع المدينة العتيقة .
 أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة على اللجنة الموافقة على اخراج عقارالمكلفة بالشؤون القانونية والممتلكات لدراستها وعرض نتائج
موجود بتجزئة صقر من المكل
أعمالها على المجلس الجماعي في دورة الحقـــة
العام
 الموافقـة علــى معاوضـة العقـار  -أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة على اللجنةالمكلفة بالشؤون القانونية والممتلكات لدراستها وعرض نتائج
السالف الذكـر طبقــا لالتفاقية
المقترحة من لدن وزارة األوقاف أعمالها على المجلس الجماعي في دورة الحقـة .
والشؤون اإلسالمية

يوليوز 4002
النقطة جدول أعمال
 تعديل وتتميم القرار الجماعـي5

منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

مآل المقررات

وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش الموافقة بإجماع الحاضرين لم تتوصل الجماعة الحضرية

المستمر عدد  7بتاريخ  47مارس02
المحدد لنسب وأسعار الضرائـب
والرسوم المستحقة لفائدة ميزانيـة
الجماعة الحضرية لمراكش.
 برمجـة اعتمـاد مالــي قدره0.487.780.12درهم لتغطيـــة
مصاريف الصفقات الملتزم بها من
طرف بلدية مراكش المدينة سابقا
برسم سنة .4000
 -برمجة منتوج العاب الكازينو

 الموافقة على فتح حساب المبالغالمرصودة  :إتالف الطرق
 تحويل اعتمادات بعض فصــولالميزانية .
 نزع ملكية كراج المتوكي( مستودعبناني ) بمدخل زنقة الكتبية وبعض
المحالت المجاورة مع تعويض االصل
التجاري .
/دراسة كنانيش التحمالت المتعلقة بـ
:
 محطة وقوف الدراجات والسيارات بيع المنتوجات الفالحيةكراء اسواق االغنــام الموازين العموميــة ســـوق الصبــار استغالل االمالك الجماعية الموافقـة على القرار المستمـرالمتعلق بالوقاية الصحية لمدينــة
مراكش.

/دراسة تفويت جناح اداري بمقر
مقاطعة سيدي يوسف بن علــي
لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز
.

 نزع ملكية قطعة ارضية بجوار دارالقايد العيادي بشارع  77يناير .

 الموافقة على اتفاقية شراكة بيـنوزارة التنمية االجتماعية واالسـرة
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على تعديل وتتميم وتصحيح القرار الجماعي المستمر عدد  7بتاريخ لمراكش لحد اآلن بجواب من
 4002/0/47المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق المصالح المركزية المختصة
والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية .
 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرينعلى برمجة اعتماد مالي قدره  0.487.780.12درهم لتغطية
مصاريف الصفقات الملتزم بها .

صـودق عليـه
بتاريخ 4002/77/71
صـودق عليـه
بتاريخ 4007/07/71

 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرينعلى برمجة منتوج العاب الكازينو ومبلغه  7.870.221.00درهم
النجاز ما يلــــي :
*الفصل  : 81.8047.00.44.70/74تهيئة نقط الماء العمومي
المجموع  7.870.221.00 :درهم
 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع أعضائه الحاضرين في طور المصادقةعلى فتح حساب المبالغ المرصودة ألمور خصوصية يتعلق بإتالف
الطرق.
صودق عليه
 وافق المجلس الجماعي الموافقة بإجماع األعضاء على تحويلاعتمادات بعض فصول الميزانية .
بتاريخ 4002/74/77
 نزع ملكية كراج المتوكي( مستودع بناني ) بمدخل زنقة الكتبيةوبعض المحالت المجاورة مع تعويض االصل التجاري .

 صودق عليه* وافـق المجلس الجماعي لمدينة مراكش باجماع اعضائه
الحاضرين على كنانيش التحمالت المتعلق بـــ :
بتاريخ  02/74/7عدد7708
 صودق عليه بتاريخ كراء اسواق االغنام بمدينة مراكش. محطة وقوف الدراجات والسيارات 02/74/42عدد2107
 بيع المنتوجات الفالحية صودق عليه الموازين العموميــةبتاريخ 02/74/70
 ســوق الصبــــار صودق عليه بتاريخ استغالل االمالك الجماعية 02/07/42عدد2107
 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش باجماع اعضائه الحاضرين أرجع الملف بدون مصادقةلمالحظات أبدتها المصالح
على القرار المستمر المتعلق بالوقاية الصحية لمدينة مراكش .
المركزيةبوزارة الداخليـة و
سيناقش المجلس الجماعي
الموضوع في إطار دورة
أكتوبر 4007
 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرينعلى تفويت جناح اداري بمقر مقاطعة سيدي يوسـف بن علي لفائدة
مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز المنتمي للصك العقاري عدد
 77727مساحته  4201م 4بثمن اجمالي قدره 77000....0.. :
درهم يؤدى على سنتين :
في سنة 4002
 2.000.000.00درهم
في سنة 4007
 7.000.000.00درهم
 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش باجماع اعضائه الحاضرينعلى نزع ملكية القطعة االرضية العائدة ملكيتها للسيد مبارك
القلعاني ووزارة االوقاف والشؤون االسالمية مساحته االجماعية
7000م 4تقريبا الكائنة بجوار دار القايد العيادي بشارع  77يناير
وذلك من اجل خلق منطقة خضراء .
 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش باجماع اعضائه الحاضرين صودق على اإلتفاقية بتاريخالموافقة على اتفاقية شراكة بين وزارة التنمية االجتماعية واالسرة 4002/01/00

والتضامن والمجلس الجماعي لمدينة
مراكش .
احــداث مقبــرة نموذجيــة بمراكش. اقتناء بقع ارضية الحداث خمسدوائر حضرية بمقاطعتي جليز
والمنارة
 وضـع كناش التحمالت المتعلـقباستغالل المطرح العمومي.

 تعييـن عضـو عن كل هيئــةسياسية لها فريق في مجلس النواب
وممثلة في المجلس الجماعي لمدينة
مراكش في المجلس االداري للمركز
االستشفائي الجامعي محمد السادس
 تعديل مقتضيات بعض مواد النظامالداخلي للمجلس الجماعي لمدينــة
مراكش .
 اطــالع المجلس الجماعي علىالتدابير المتخذة اللزام المنعشيــن
العقاريين واساسا مالكي التجزئـات
العقارية على احترام دفتر التحمالت
والقوانين الجاري بها العمل .

والتضامن والمجلس الجماعي لمدينة مراكش .
 أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة على لجنة الدراسات لم يجتمع اللجنةوالتخطيط لدراستها وتقديم نتائج اعمالها في دورة الحقة .
 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش موافقة مبدئية باجماع لم تتوصل الجماعة مناالعضاء الحاضرين على اقتناء البقع االرضية الالزمة الحداث دوائر المقاطعتين بمواقع القطع
حضرية بالمقاطعات الحضرية لمدينة مراكش لتقريب االدارة من االرضية
المواطنين .
 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش موافقة المبدئية باجماع لم تجتمع اللجنة لحد اآلناالعضاء على وضع كناش التحمالت المتعلق باستغالل منتوج
المطرح العمومي مع تكليف لجنة للدراسات والتخطيط بإنجاز
مشروع كناش التحمالت وعرضه على المجلس الجماعي في الدورة
العادية لشهر اكتوبر . 4002
 أجـل المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكــشالنقطة الى دورة اكتوبر 4002
 تشكيل لجنة مختصة برئاسة السيد خالد الفتاوي وبعضوية بعضاعضاء المجلس الجماعي  ،لدراسة مالحظات المصالح المركزية
بوزارة الداخلية حول مقتضيات بعض مواد النظام الداخلي وتقديم
تقرير للمجلس الجماعي حول التعديالت المقترحة .
 أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش الموضوع على اللجنة لم تجتمع اللجنة لحد اآلنالمكلفة بالتعمير واعداد التراب لدراسة ملفات التجزئات المرخصة
سابقا والقيام بمعاينة ميدانية لتصنيف المشاكل التي تعرفها كل
تجزئة على حدة وتقديم تقرير مفصل للمجلس الجماعي في دورة
الحقة التخاذ القرار المالئم .

الدورة العادية لشهر يوليوز 4002
النقطة جدول أعمال
 -احداث مقبرة نموذجية بمراكـش.
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 أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة على لجنةالدراسات والتخطيط لدراستها وتقديم نتائج اعمالها في دورة الحقة
.

مآل المقررات

 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش مبدئيا باجماع االعضاءعلى وضع كناش التحمالت المتعلق باستغالل منتوج المطرح
العمومي مع تكليف لجنة للدراسات والتخطيط بإنجاز مشروع كناش
التحمالت وعرضه على المجلس الجماعي في الدورة العادية لشهر
اكتوبر . 4002

وضـع كناش التحمالت المتعلـقباستغالل المطرح العمومي.

تعييـن عضـو عن كل هيئـــةسياسية لها فريق في مجلس النواب
وممثلة في المجلس الجماعي لمدينة
مراكش في المجلس االداري للمركز
االستشفائي الجامعي محمد السادس
 تعديل مقتضيات بعض مواد النظامالداخلي للمجلـس الجماعي لمدينـة
مراكش .
 اطــالع المجلس الجماعي علىالتدابير المتخذة اللـزام المنعشيـن
العقاريين واساسا مالكي التجزئـات
العقارية على احترام دفتر التحمالت
والقوانين الجاري بها العمل .

تأجيل هذه النقطة الى دورة اكتوبر 4002

 تشكيل لجنة مختصة برئاسة السيد خالد الفتاوي وبعضوية بعضاعضاء المجلس الجماعي  ،لدراسة مالحظات المصالح المركزية
بوزارة الداخلية حول مقتضيات بعض مواد النظام الداخلي وتقديم
تقرير للمجلس الجماعي حول التعديالت المقترحة .
 أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش الموضوع على اللجنةالمكلفة بالتعمير واعداد التراب لدراسة ملفات التجزئات المرخصة
سابقا والقيام بمعاينة ميدانية لتصنيف المشاكل التي تعرفها كل
تجزئة على حدة وتقديم تقرير مفصل للمجلس الجماعي في دورة
الحقة التخاذ القرار المالئم .

13/09/2004

النقطة جدول أعمال

 -تحديـد المبلـغ الكل ـي

للمنحـة اإلجمالية المخصصة
للمقاطعات برسم السن ـة
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مآل المقررات

 -وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش باجماع اعضائه الحاضرين على

تحديد منحة التسيير المخصصة للمقاطعات الخمس برسم سنة  4007على

الشكل اآلت ــي :

نوقش هذا الشق في إطار نقطة دراسة مشروع

المالية2005

 مقاطعة مراكش المدينة  8.000.000.00درهم مقاطعة جليـ ــز  8.000.000.00درهم مقاطعة المنـ ــارة  1.240.000.00درهم -مقاطعة سيدي يوسف بن علي  7.000.000.00درهم

 -مقاطعـ ــة المخي ــل  2.700.000.00درهم

 -4تحديد مبلغ اإلعانات

التي يقترح المجلس منحها

للجمعيات بناء على البرامج

والمشاريع المقدمة من طرفهـ ــا

 -وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية اعضائه الحاضرين على

تحديد إعانة قدرها  770.000.00درهم لفائدة الجمعيـات حسب

وظيفتها ونشاطها بتراب المقاطعــات :
 مقاطعة مراكـش المدينـة -مقاطع ــة جلي ــز

 -مقاطع ــة المن ــارة

 -مقاطعة سيدي يوسف بن علي

وإعانة قدرها  707.000.00درهم لفائدة الجمعيات حسب
وظيفتها ونشاطها بتراب مقاطعة النخي ــل .

 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية اعضائه الحاضرين علىتحديد إعانة قدرها  770.000.00درهم لفائدة الجمعيـات حسب

وظيفتها ونشاطها بتراب المقاطعــات :
 مقاطعة مراكـش المدينـة -مقاطع ــة جلي ــز

 -مقاطع ــة المن ــارة

 -مقاطعة سيدي يوسف بن علي

وإعانة قدرها  707.000.00درهم لفائدة الجمعيات حسب
وظيفتها ونشاطها بتراب مقاطعة النخي ــل .

 -4يطلـب من مجالس المقاطعات إبداء الرأي حول مبلغ اإلعانة
للجمعيـات وفق األجال المنصوص عليه في المادة . 704

 -0إحالـة النقطة على اللجنة المشكلة من رؤساء اللجن الدائمة

المعنية بالموضوع بمشاركة كل عضو يرغب في المشاركة في أعمالها

وذلك لتحديد مقاييس ومعايير توزيع مبلغ المنـح .

 -2احالة المعايير والمقاييس المتفق عليها على اللجن الدائمة
للمجلس الجماعي المعنية بالموضوع العتمادها في اقتراح توزيع مبلغ
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الميزانية برسم سنة 4007

االعانة على الجمعيات.
 -7عرض نتائج اعمال هذه اللجن على انظار المجلس الجماعي
خالل الدورة العادية لشهر اكتوبر  4002للبث فيها.

اكتوبر 4002
النقطة جدول أعمال

 دراسـة ميزانيـة الجماعـةالحضريـة لمراكـش برســم
سنــة 4007والتصويت عليها
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مآل المقررات

 وافق المجلس على ميزانية الجماعة الحضرية لمراكش4007

ملتمس إلى السيد وزيرالداخلية للتدخل لدى وزير الفالحة
والصيد البحري لدعم المصالح البيطرية العاملة بمراكش من

صودق عليه
بتاريخ 4002/74/07

اجل توفير الوسائل الضرورية لضبط ومراقبة اللحوم التي
تستهلك بالمدينة حفاظا على صحة المواطنين .
 دراسـة حساب النفقات منالمبالغ المرصودة لمقاطعات برسم
سنة  4007والتصويت عليها.

 وافـق المجلس على حساب النفقات من المبالغ المرصودةبرسم سنة  4007للمقاطعات على الشكل اآلتـي :
 8.000.000.00 :درهم
 جليــــــز سيدي يوسف بن علي  7.000.000.00 :درهم 8.000.000.00 :درهم
 مراكش المدينـة 2.700.000.00 :درهم
 النخيـــــل 1.240.000.00 :درهم
 -المنـــــارة

صودق عليه
بتاريخ 4002/74/07

 وافق المجلس على تحويل اعتمادات بعض الفصول لم يؤشر على مقرر تحويل اعتمادات بعض فصولالتحويالت إال بتاريخ
ميزانية الجماعة الحضرية لمراكش على التوالـي :
ميزانية الجماعة الحضرية
 4002/74/70مما حال
لمراكش .
دون إجراء التحويل لعامل
الزمان
صـودق عليه
 برمجـة منتـوج ألعـاب الكازينـو  -وافق المجلس الجماعي على برمجة منتوج ألعاب الكازينوبرسم الثالثة أشهر الثانية من سنة  4002وقدره  4.021.820.00بتاريخ4007/2/8
درهم إلنجاز ما يلـي :
الفصـل 81.8047.00.44 70/74
تهيئــة نقــط المــاء العمومـي
 وافق المجلس على المقاييس والمعايير التي حددتها اللجنة البث في اإلعانات المقترحةالمشكلة بمقتضى مقرر المجلس المتخذ في دورة يوليوز
لفائدة جمعيات المجتمع المدني
 4002وهذه المقاييس هـي :
على ضوء تقارير اللجان الدائمة
 -7أن تكون الوضعية القانونية للجمعية سليمة خاصة من
المعنية بالموضوع
حيث احترامها لقوانينها األساسية أو الداخلية .
 -4أن تتوفر على حساب بنكي أو بريدي وتدلي بنسخ عن
بياناتـــه
 -0أن يكون قد مـر على تأسيسها عام كامل إنطالقا مـن
تاريخ طلب المنحة .
-2أال يزيد مجموع ما تروجه من مصاريف على أنشطتها
على مليون درهم في العام.
-7أال تكون لنفس العام مستفيدة من دعم لمشاريعها من
قبل مؤسسة مدنية تابعة للدولة .
-2ال يجوز ألية جمعية أن تستفيد ولنفس العام من منحتين
 -1ال تستفيد من منح المجلس الجمعيات التالية :
 الجمعيات القطاعية التابعة لمختلف الوزارات
 الجمعيات المهنية التي يدفع منخرظوها
واجبات شعرية أو سنوية
 الجمعيات التعاونية اإلنتاجية أو اإلستهالكية
أو غيرهـا .
 جمعيــات أبـاء وأوليــاء التالميــذ.
 الموافقة على تحويل اعتمادات  -وافق المجلس الجماعي على تحويل بعض فقرات حسابلم يصادق على مقررات
بعض فقرات حساب النفقات من النفقات من المبالغ المرصودة برسم سنة  4002لمقاطعة
التحويالت بسبب التاخير
المبالغ المرصودة برسم سنة سيدي يوسف بن علي على النحو اآلتي
 4002للمقاطعات اآلتية  :جليز ،
المنارة ،سيدي يوسف بن علي
الموافقة على فتح حساب خصوصي وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش علـى :( حساب النفقات مـن المبالـــغ
صودق عليه
اتفاقية بين الجماعة الحضرية لمراكش واإلتحاد
أوال:
11

المرصودة) يتعلق بتمويل أوروبـي
إلنجاز مشاريع تهم مجال البيئة.

األروبي .
ثانيـا :فتح حساب خصوصي ( حساب النفقات من المبالغ
المرصودة) يتعلق بالتمويل األوروبي إلنجاز مشاريع تهم مجال
البيئــــة .

 الموافقة على اتفاقية شراكة بينالجماعة الحضرية لمراكش ومندوبية
وزارة الصحة

 وافـق المجلس الجماعي على اتفاقية إطار للشراكة بين الجماعةالحضرية لمراكش ومندوبية وزارة الصحة تتعلق بدعم إمكانيات
الجماعة الحضرية لمراكش في مجال حفظ الصحة والمحافظة على
البيئة
صودق عليه
 وافـق المجلس الجماعي على اتفاقية بين الجماعة الحضريةلمراكش ومدينة سلفيس البرتغالية حول احداث جمعية المعتمد ابن
بتاريخ 4007/02/01
عباد
تحت عدد 2448

 المواققة على اتفاقية الشراكة بينالجماعة الحضرية لمراكش وبلدية
سلفيس حول إحــداث جمعيــة
المعتمــد ابن عبـــاد
 الموافقة على اتفاقية تعاون بيـنالجماعــة الحضريــة لمراكـش
والمجلس الجهوي للمهندسين
المعماريين لجهة تانسيفــت
 الموافقة على اتفاقية شراكة بينالجماعة الحضرية لمراكش ووزارة
اإلسكان حول تمويل انجاز برنامج
مدينة مراكش بدون صفيح .

 اإلذن للرئيــس المجلــسالجماعي في اتخاذ اإلجــراءات
المسطرية المبدئية إلبرام اتفاقية
الشراكة مع المؤسسات والمنظات
الغير الحكومية والجمعيـات ذات
الطابع اإلجتماعي واإلنسانـــي
وجميع أنواع اعمال التعـاون في
انتظار عرض اإلتفاقــيات على
المجلس الجماعي للبث فيها .
 تصحيح خطأ مادي بمقـــررالمجلس الجماعي المتخــذ في
دورة أبريل  4002المتعلق باقتناء
ستة دكاكين قرب مسجد بن صالح
لتوسيع الطريق و الساحة
 -72تفويت قطعة أرضية لفائدة
شركة المحطة الطريقية للمسافرين

 تفويت قطعة ارضية لفائدةالنادي الملكي لكرة المضرب
بمراكش إلقامة عمارة في الواجهة
 تفويت قطعة أرضية ذات الصكالعقاري عدد  72400لفائدة شركة
فرامكو إلحداث تجزئة سكنية
 تاكيد مقرر مجلس بلدية المنارةجليز سابقا القاضي باإلعالن على
أن المنفعة العامة تقضي بتخطيط
حدود الطرق العامة وبنزع ملكية
قطعة أرضية بدوار الحرش
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بتاريخ 4007/07/77

صودق عليها
بتاريخ 4007/07/42

أجلـــــــــت

أجلـــــــــت

 وافـق المجلس الجماعي على اإلذن للرئيس في اتخاذاإلجراءات المسطرية المبدئية إلبرام اتفاقية الشراكة مع
المؤسسات والمنظات الغير الحكومية والجمعيات ذات الطابع
اإلجتماعي واإلنساني وجميع أنواع اعمال التعاون في انتظار
عرض اإلتفاقيات على المجلس الجماعي للبث فيهـا .

نفــد المقــرر

 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على تصحيح خطأينماديين بمقرر المجلس الجماعي المتخذ في دورة أبريل 4002
يتعلقان بمساحة وثمن اقتناء ستة دكاكين قرب مسجد بن
صالح لتوسيع الطريق والساحة حسب الجدول اآلتي
وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على تفويت قطعة لم تتوصل الجماعة بأي
أرضية بباب دكالة لفائدة شركة المحطة الطريقية للمسافرين جواب في الموضوع
صكها العقاري  /7888مساحتها اإلجمالية 7120م 4وبثمن
 7.000.00درهم أي بثمن إجمالي قدره 7120م= 7.000.00 x 4
 8.100.000.00درهم إلحداث محالت تجارية
أجلـــــت
أجلـــــت
وافق المجلس الجماعي على تاكيد مقرر مجلس بلدية المنارة
جليز سابقا القاضي باإلعالن على أن المنفعة العامة تقضي
بتخطيط حدود الطرق العامة وبنزع ملكية قطعة أرضية بدوار
الحرش المسيرة األولى في ملكية شركة التأمين وإعادة التأمين
4
النهضة من أجل خلق ممر سكان حي الحرش مساحتها 420م

المسيرة األولى في ملكية شركة
التأمين وإعادة التأمين النهضة من
أجل خلق ممر سكان حي الحرش

ذات الصك العقاري  02/28210بثمن  4000درهم للمتر المربع
الواحد أي بثمن إجمالي قدره 282.000.00 = 420 X 4000.00
درهم .

 نزع ملكية الدور المتواجدة فوقشبكة التطهير السائل

وافق المجلس على أن تقوم الجماعة الحضرية لمدينة مراكش
مقام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش في
اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بنزع ملكية القطعة األرضية والدور
المتواجدة فوق شبكة تطهير السائل المشار إليها أدناه على أن
تتحمل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش
المصاريف والتعويضات الناجمــة عن ذلك

 المواقفة على مطابقة الثمنالوارد بمقرر المجلس الجماعي
المتعلق بتفويت جزء من مقر
مقاطعة سيدي يوسف بن علي
لفائدة جهة مراكش تانسيفت
الحوز مع الثمن المصادق عليه
بمقرر المجلس جهة مراكش
تانسيفت الحوز

وافق المجلس الجماعي على مايلي :
اوال -مطابقة الثمن الوارد في مقرر المجلس الجماعي
المتعلق بتفويت جزء من مقر مقاطعة سيدي يوسف بن علي
لفائدة جهة مراكش تانسيفت الحوز مع الثمن المصادق عليه
مقرر مجلس جهة مرا كش تانسيفت الحوز.
ثانيا – يفوت جزء من مقر مقاطعة سيدي يوسف بن علي
4
لفائدة مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز مساحته  4484م
تقريبا بثمن اجمالي قدره  77.700.000.00درهم يؤدى
للجماعة الحضرية لمراكش على ثالث سنوات :
سنة 4002
 2.000.000.00درهم في
سنة 4007
 0.000.000.00درهم في
سنة 4002
 4.700.000.00درهم في

 الموافقة على معاوضة عقار فيالملك العام موجود بتجزئة صقر
وذلك طبقا لالتفاقية المقترحة من
طرف وزارة االوقاف والشؤون
االسالمية
 االعالن عن ان المنفعة العامةتقضي بتخطيط حدود الطرق
العامة والتخلي عن القطع
االرضية الالزمة لفتح طريق
عمومية مرتقبة في تصميم التهيئة
لمدينة مراكش المؤدية من طريق
اسفي الى تجزئة مبروكـة.
( نقطة واردة من السلطة االدارية

أجلـــت

أجلـــت

المحلية )

 دراسة موضوع معاوضةعقارية بين الجماعة الحضرية
لمراكش واالمالك المخزنيــة
( نقطة واردة من السلطة االدارية

أجلـــــت

المحلية )

 دراسة وضعية العقارات المفوتةلبعض الشركات والتي لم تكتمل بها
االشغال :

 شركة النقل المغربية13

أجلـــــت

 شركة حدائق الهسبريداالعالن عن ان المنفعة العامةتقضي بتخطيط حدود الطرق
العامة والتخلي عن القطع
االرضية لتوسيع الممر المؤدي
من طريق الجبل االخضر في اتجاه
شارع فاطمة الزهراء.
 االعالن عن ان المنفعة العامةتقضي بتخطيط حدود الطرق
العامة والتخلي عن القطع
االرضية الالزمة لفتح طريق خلف
ماكدونالد رابطة بين طريق الدار
البيضاء وطريق اسفــي.
 تعيين عضو عن كل هيئةسياسية لها فريق في مجلس
النواب الممثلة في المجلس
الجماعي لمدينة مراكش بالمجلس
االداري بالمركز االستشفائي
الجامعي محمد السادس.
 اعــادة النظر في مقتضياتالنظام الداخلي للمجلس على ضوء
تقريـر اللجنة المنبثقة عن
المجلــس في دورة يوليوز 4002
.
 برمجة الفائض التقديريللميزانية برسم سنة ( 4007
نقطة مشتركة ).

أجلـــــت

أجلــــت

أجلــــت
 احالة المجلس للنقطة من جديد على اللجنة المختصة برئاسةالسيد خالد الفتاوي وبعضوية السادة االعضاء المدرجة
اسماؤهم في المقرر المتخذ في دورة يوليوز  4002وبمشاركة
كل عضو في اعمالها وتقديم نتائج اعمالها للمجلس في دورة
الحقة .
الحضرية
للجماعة
التسيير
ميزانية
على
المجلس
وافق
صـودق عليـه
لمراكش ( المداخيل – المصاريف – الحسابات الخصوصية ) بتاريخ 4002/74/07
وحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات الخمس وكذا
برمجة الفائض التقديري للميزانية برسم سنة .4007

4007/2/2

النقطة جدول أعمال

تحديـد مبلـغ اإلعانات التـييقترح المجلس الجماعي منحها
للجمعيات بناء على البرامج
والمشاريع المقدمة من طرفها.

 تقديم عرض حول الخدماتالمقدمة من طرف الوكالة
المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
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منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

مآل المقررات

وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش باجماع اعضائه
الحاضرين على توزيع مبلغ إعانة لجمعيات المقاطعات
الخمـس :
770.200.00 :
 جليــز718.400.00 :
 النخيل سيدي يوسف بن علي 082.800.00 :882.000.00 :
 المنــارة701.200.00 :
 مراكش المدينةتــم اإلطالع على النقطة
واالستماع إلى رؤســاء
المصالح الخارجية

والمكتب الوطني للماء الصالح
للشرب والمكتب الوطني للكهرباء
للمدينة
الحضري
بالمجال
والمشاكل المترتبة عنها.
دراسة طلب مدير المكتبالجهوي لالستثمار بمراكش
والمتعلق بإبداء الرأي حول
االحتالل المؤقت للملك الغابوي
بممر النخيل لفائدة شركة نخيل
مراكش من اجل توسيع الفضاء
المخصص للكولف.
 الموافقــة على االتفاقيــةالمبرمة بين المجلس الجماعـي
لمدينة مراكش ومجلـس جهـة
مراكش تانسيفت الحوز حــول
شروط اقتناء مقر الجهة

 وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائهالحاضرين على طلب شركة نخيل مراكش المتعلق باإلحتالل
المؤقت للملك الغابوي الكائن بممر النخيل الداخل في المدار
الحضري للجماعة الحضرية لمراكش مساحته  00هكتار من
اجل توسيع الفضاء المخصص للكولف
وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه
الحاضرين على :
 -7إلغاء مقرر المجلس الجماعي المتخذ في الدورة العادية
لشهر أكتوبر 4002
-4وافق المجلس على تفويت جزء من مقر مقاطعة سيدي
يوسف بن علي ذي الصك العقاري عدد  77727مساحته
 4484م 4تقريبا لفائدة جخة مراكش تانسيفت الحز بثمن
إجمالي قدره  77.700.000.00درهم ينجز بمقتضاه مجلس
جهة مراكش أشغال بالنفود الترابي بمقاطعة سيدي يوسف
حسب الجدول الزمني التالي :
 2.000.000.00درهم لسنة 4002
 0.000.000.00درهم لسنة 4007
 4.700.000.00درهم لسنة 4002
 -0وافق المجلس على اإلتفاقية المبرمة بين المجلس
الجماعـي ومجلس جهة تانسيفت الحوزالمتعلقة بشروط اقتناء
مقر الجهة.

يوليوز 4007
النقطة جدول أعمال

 وضعية واقع الرياضة بمدينةمراكش

منطوق المقرر المتخذ أو التوصية
أحال المجلس النقطة على اللجنة المكلفة بالشؤون الرياضية لتعميق
النقاش علـى ضوء اقتراحات السـادة أعضـاء المجلس بهـدف
اقتـراح استراتيجية للنهوض بقطاع الرياضة بالمدينة مع اشراك
جميـع األطـراف المهتمـة

 تحويل اعتمادات بعض فصـولالميزانيــة

وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على تحويل اعتمادات
بعض فصول الميزانية
( التسييـر والتجهيــز )

 برمجـة اعتماد مالي قـدره 78.000.000.00درهم لتتمة بناء
سوق الخضر والفواكه بالجملـة
بسيدي غانـم
( الشطر الثالث )
 االذن لرئيس الجماعة الحضريةلمراكش في إقامة دعوى قضائية
ضد شركة نور كمبيوتر من أجل

وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على برمجة اعتماد مالي
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قدره  78.000.000.00درهم لتتمة بناء سوق الخضر والفواكه
بالجملة بسيدي غانـم
( الشطـر الثالـث )
وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على االذن لرئيس
الجماعة الحضرية لمراكش في إقامة دعوى قضائية ضد السيد
نور الدين نفداوي الممثل القانوني لشركة نور كمبيوتر

مآل المقررات

ادخال معلومات الحالة المدنية
للحاسوب .
 الموافقة على كناش التحمالتالمتعلق بكراء مقهـى مسبح
سيـدي يوسف بن علي .
 الموافقة المبدئية على طلبقرض من منظمة المدن العربية
إلتمام أشغال المسرح الملكي .
 الموافقة على عقد اتفاقية شراكةمع منظمة المدن العربية من أجل
انجاز مشروع سياحي بمدينة
مراكش.
 الموافقـة على اتفاقية شراكـةواحتضان برنامج مدكرة 47
المحلية بين وزارة إعداد التراب
الوطني والبيئة والجماعةالحضرية
لمراكش.
 دراسة مشكل تقسيم العقاراتالملكية المشتركة بمدينة مراكش

وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على كناش التحمالت
المتعلق بكراء مقهى مسبـح سيدي يوسف بن علي .
وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على مبدأ طلب قرض
من صندوق تنمية المدن العربية إلنهاء أشغل المنشآت الثقافية
بمدينة مراكش .
وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على عقد اتفاقية
شراكة مع منظمة المدن العربية من أجل انجاز مشروع سياحي
بمدينة مراكش.
وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على واحتضان
الجماعة الحضرية لمراكـش لبرنامج مدكرة  47المحلية في
إطار اتفاقية شراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة
وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على إحالة الموضوع
على اللجنة المختصة للمجلس من أجل الدراسة وتهيء جميع
المعطيات والحيتيات المتعلقة به وعرضها على السيد الوالي
لبرمجته في إطار اللجنة المختلطة . ADHOC

 وضعية التعمير بالجماعةالحضرية
 تصحيح خطأ مادي في مقرر أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة من جديد علىمجلس بلدية المنارة جليز سابقا لجنة الشؤون القانونية والممتلكات للدراسة وتقديم تقرير في
يقضي بتفويت بقع أرضية لفائدة الموضوع في دورة الحقة
بعض الخواص بدوار حي العرب

 تحديد المبلغ الكلي للمنحةاإلجمالية للتسيير للمقاطعـــات
برسم سنة 4002

 -/الموافقة على مبالغ اإلعانات
المقترحة للجمعيات

 -/الموافقة على تحويل اعتمادات
بعض فقرات حساب النفقات من
المبالغ المرصودة برسم سنة
 4007لبعض المقاطعات طبقا
لمقررات مجالسها المتخذة في
دورة يونيو 4007
(جليـز ،مراكـش المدينـة ،سيـدي
يوسف بن علي ) .
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وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على تحديد منحة
التسيير المخصصة للمقاطعات برسم سنة 4002
 8.000.000.00درهم
 مراكش المدينة 8.000.000.00درهم
 جليـــــز 1.240.000.00درهم
 المنــــارة 7.000.000.00درهم
 سيدي يوسف بن علي 2.700.000.00درهم
 لنخيــــلإرجاء البث في هذه النقطة إلى دورة أكتوب  4007مع إحالة
قوائم ولوائح الجمعيات والمؤسسات العمومية واألندية
الرياضية والثقاقية على المقاطعات إلبداء الرأي حول المبالغ
المقترحة للجمعيات في إطار دورتها العادية لشهر شتنبر
. 4007
وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش تحويـل اعتمــادات
بعـض فقـرات حسـاب النفقـات من المبالـغ المرصـود
برسـم سنة  4007لبعض المقاطعـات
(جليـز ،مراكـش المدينـة ،سيـدي يوسف بن علـي ) .

 -/االعـالن على ان المنفعــة
تقضي بتخطيط حدود الطـــرق
العامة والتخلــي عــن القطع
األرضية الالزمة لفتـح طريــق
عمومية مرتقبة في تصميــم
التهيئة لمدينة مراكش المؤديــة
من طريق أسفي إلى تجزئـــة
مبروكة
 -/ترقيم وتسمية المنازل واألزقة
واألحياء التابعة للجماعة التي لن
تشملها بعد هذه العملية قصد
تسهيل مأمورية بعض المصالح
التقنية
 -/الموافقة على تعديل مساحات
البقع األرضية المفوتة بالمركب
اإلداري لسيدي يوسف بن علي .

وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش موافقـة المبدئية مع
إحالة النقطة من جديد على أنظار لجنـة الشؤون القانونية
والممتلكات لدراستها من جميع الجوانب .

أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة على المقاطعات
من اجل استيفاء الدراسة حولها

 -/االعـالن أن المنفعة تقضـي
بتصفيف طر يق التهيئة رقـم 020
الكائنة بحي تاركة .

تأجل النقطـــة

تأجل النقطـــة

قسم الميزانية والمحاسبة يوليوز2005

النقطة جدول أعمال

 تحويل اعتمادات بعض فصولالميزانيـة
برمجة اعتماد مالي قدره 78.000.000.00لتتمة بناء
سوق الخضر والفواكه بالجملة
بسيدي غانم ( الشطر الثالث )
 تحويل اعتمادات بعض فقراتحســاب النفقات من المبالـغ
المرصودة برسم سة  4007لبعض
المقاطعات طبقا لمقررات مجالسها
المتخذة في دورة يونيو4007
(جليـز ،مراكـش المدينـة ،سيدي
يوسف بن علي)
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منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

مآل المقررات

قسم التعميروإعداد التراب
تدبير الممتلكات
النقطة جدول أعمال

الموافقـة على كناش التحمالت
المتعلق بكـراء مقهـى مسبـح
سيـدي يوسف بن علي .
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منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

مآل المقررات

قسم التعميروإعداد التراب
تدبير الممتلكات
النقطة جدول أعمال

منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

 دراسة ميزانية الجماعةالحضريةلمراكش برسم سنة  4002و
سنة  ( 4002المداخيل والمصاريف والحسابات الخصوصية
التصويت عليها.

وافق المجلس على ميزانية الجماعة الحضرية لمراكش برسم

برمجة الفائض التقديري للميزانية وافق المجلس على برمجة الفائض التقدير للميزانية برسمسنة  4002ومبلغه  707.000.000.00درهم .
برسم سنة .4002
 دراسة حساب النفقات من المبالغالمرصودة للمقاطعات برسم سنة
 4002و التصويت عليها.

وافق المجلس على حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم سنة
 4002المرصودة للمقاطعات على الشكل التالي :
 1.240.000.00 :درهم
 المنــارة 8.000.000.00 :درهم
جليــــز 8.000.000.00 :درهم
 مراكــش المدينة 7.000.000.00 :درهم
سيدي يوسف بن علي 20700.000.00 :درهم
 -النخيـــــل

 الموافقة على مبالغ اإلعانات وافق المجلس على قوائم الجمعيات واالعانات المقترحة لها برسمالمقترحة للجمعيات من قبل سنة  4007كما يلــي :
مجالس للمقاطعات .
عنوانه :الجمعيـات الثقافيــة
الفصل 87/40.80.80
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مآل المقررات

المبلغ المخصص بالدرهم 227.700.00
عنوانه :الجمعيات الرياضيــة
الفصل 70/70.40.40
المبلغ المخصص بالدرهم 20.000.00
عنوانه  :األنديــة الرياضيــة
الفصل 74/70.40.4
المبلغ المخصص بالدرهم 20.000.00
مقاطعة مراكش المدينة
عنوانه  :المؤسسات العمومية الخيري
الفصل 74/70.70.40
المبلغ المخصص له بادرهم 702.700.00
عنوانه األعمــال اإلنسانيـــة
الفصل 70/70.70.40
المبلغ المخصص له بالدرهم 777.700.00
عنوانه :جمعيات اجتماعية أخرى
الفصل 72/70.70.40
المبلغ المخصص بالدرهم 777.700.00
مقاطعــــة جليـــز
عنوانه :المؤسسات العمومية الخيرية
الفصل 74/70.70.40
المبلغ المخصص بالدرهم 708.170.00
عنوانــه :األعمـال اإلنسانيــة
الفصل 70/70.70.2.
المبلغ المخصص بالدرهم 778.470.00
عنوانه :جمعيات إجتماعية
الفصل 72/70.70.40
أخرى
المبلغ المخصص بالدرهم 778.470.00
عنوانه :الجمعيات الثقافيـــة
الفصل 87/40.80.80
المبلغ المخصص بالدرهم 27.770.00
عنوانه :الجمعيات الرياضيـة
الفصل 70/70.40.40
المبلغ المخصص بالدرهم 22.700.00
عنوانه :األنديـة الرياضيــة
الفصل 74/70.40.40
المبلغ المخصص بالدرهم 22.700.00
مقاطعــة المنـــارة
عنوانه  :المؤسسات العمومية
الفصل 74/70.70.40
الخيرية
المبلغ المخصص بالدرهم 441.700.00
عنوانه  :األعمــال اإلنسانيـــة
الفصل 70/70.70.40
المبلغ المخصص بالدرهم 784.700.00
عنوانه :جمعيات إجتماعيةأخرى
الفصل 72/70.70.40
المبلغ المخصص بالدرهم 784.700.00
عنوانه :الجمعيــات الثقافيــة
الفصل 87/40.80.80
المبلغ المخصص بالدرهم 10.700.00
عنوانه :جمعيــات رياضيــة
الفصل 70/70.40.40
المبلغ المخصص بالدرهم 707.000.00
عنوانه :األنديــة الرياضيــة
الفصل 74/70.40.40
المبلغ المخصص بالدرهم 707.000.00
مقاطعة سيدي يوسف بن علي
الفصل  74/70.70.40عنوانه :المؤسسات العمومية الخيرية
المبلغ المخصص بالدرهم 700.170.00
الفصل  70/70.70.40عنوانه :األعمـــال اإلنسانيـــة
المبلغ المخصص بالدرهم 87.470.00
عنوانه :جمعيات إجتماعيةأخرى
الفصل 72/70.70.40
المبلغ المخصص بالدرهم 87.470.00
عنوانه :الجمعيــات الثقافيـــة
الفصل 87/40.80.80
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المبلغ المخصص بالدرهم 04.770.00
عنوانـه :جمعيــات رياضيـــة
الفصل 70/70.40.40
المبلغ المخصص بالدرهم 22.700.00
عنوانــه :األنديــة الرياضيــة
الفصل 74/70.40.40
المبلغ المخصص بالدرهم 22.000.00

مقاطعة النخيــل
عنوانه :المؤسسات العمومية الخيرية
الفصل 74/70.70.40
المبلغ المخصص بالدرهم 27.700.00
عنوانه :األعمــال اإلنسانيــة
الفصل 70/70.70.40
المبلغ المخصص بالدرهم 08.700.00
عنوانه :جمعيات إجتماعيةأخــرى
الفصل 72/70.70.40
المبلغ المخصص بالدرهم 08.700.00
عنوانه :الجمعيـــات الثقافيــة
الفصل 87/40.80.80
المبلغ المخصص بالدرهم 72.100.00
عنوانه :جمعيــات رياضيــة
الفصل 70/70.40.40
المبلغ المخصص بالدرهم 47.000.00
عنوانه :األنديــة الرياضيـــة
الفصل 74/70.40.40
المبلغ المخصص بالدرهم 47.000.00

 برمجة اعتماد مالي قدره 4.817.180.00درهم ناتج عن بيع
أراضي غير مبنية.

وافق المجلس على برمجة اعتماد مالي قدره  4.817.180.00درهم
المتأتي من بيع أراضي مبنية في الفصل  70/70.74.70المتعلق
بعتاد النظافة
( أوعيــة لجمــع النفايـات ).

 تحويل اعتمادات بعض فصول وافق المجلس على تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانيةالميزانية.
لسنة  ( 4007التسيير والتجهيز ) .
( أنظر الجداول في محضرالدورة )
 تصحيح مبلغ التعويض الوارد فيمقرر المجلس الجماعي المتخذ في
دورة أبريل  4007المتعلق بنزع
ملكية القطعة األرضية العائدة ملكيتها
للسيد امبارك القلعاني الكائنة بجوار
دار القايد العيادي بشارع  77ينايرمن
أجل خلق منطقة خضراء بناء على
محضرلجنة التقويم.
تعديل و تتميم مقتضيات بعضفصول القرار الجماعي المستمر
المتعلق بالوقاية الصحية و البيئة و
النظافة على ضوء مالحظات وزارة
الداخليــة.
 إطالع المجلس الجماعي لمدينةمراكش على الوضعية الحالية للوكالة
المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و
اإلستراتيجية المعتمدة من طرفها
لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية (يطلب من السلطة اإلدارية
المحلية استدعاء السيد مدير الوكالة
المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء).
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وافق المجلس علـى :
أ وال  :إلغاء مقرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش المتخذ في
دورته العادية لشهر أبريل  ( 4007جلسـة يـوم . )4007/07/48
ثانيا  :نزع ملكية القطعة األرضية العائدة ملكيتها للسيد امبارك
القلعاني الكائنة بجوار دار القايد العيادي بشارع  77يناير ذات
الصك العقاري عدد  77142/02مساحتها 220م بثمن 7000.00
درهم للمتر المربع الواحد أي بثمن إجمالي قدره 220.000.00
درهم وذلك من اجل إحداث منطقة خضراء مع ضمان حقوق
الساكنة في المرور والولوج إلى مساكنها ومحالتها التجارية .
وافق المجلس على تعديل و تتميم مقتضيات بعض فصول القرار
التنظيمي الجماعي المتعلق بالوقاية الصحيةو البيئة و النظافة
لمدينة مراكش.

اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة

 إطالع المجلس الجماعي علىالدخول المدرسي و وضعية التعليم
برسم سنة  4002/4007و مناقشة
المشاكل المصاحبة له (يطلب من
السلطة اإلدارية المحلية استدعاء
الجهوية
مديراألكاديمية
السيد
لمراكش تانسيفت الحــوز)

تأجيل النقطة إلى دورة الحقة

دراسـة إمكانيـة تسييـر مرفـق المـاءوافق المجلس على مبدإ إمكانية تسييرمرفق الماء
و الكهرباء و التطهيرالسائل عن والكهرباء والتطهير السائل عن طريق التدبير المفوض على
طريق التدبير المفـــوض.
أساس :
 -7إعداد الدراسات التقنية
 -4تهييء كناش التحمالت
 -0مراسلة المقاطعات في الموضوع إلبداء الرأي
 -2إرجاع الملف للمجلس الجماعي للتداول فيه.

 دراسة إمكانية تسيير مرفقوافق المجلس على مبدأ إمكانية تسيير مرفق التطهير الصلب عن
التدبير
التطهير الصلب عن طريق
طريق التدبير المفوض على أساس :
المفوض.
 إنجاز دراسات تقنية إعداد كناش التحمالت في الموضوع إحالة الموضوع بعد إنجاز ما ذكر على المجلس الجماعيللتداول فيه
 دراسة إمكانية إسناد تدبير ووافق المجلس على مبدأ إمكانية إسناد تدبير و صيانة اإلنـارة
صيانة اإلنارة العمومية للخواص العمومية للخواص عن طريق التدبير المفوض على أساس
عن طريق التدبير المفوض.
 - 7إنجاز الدراسات التقنية .
 - 4إعداد كناش التحمالت في الموضوع
 - 0إحالة الملف من جديد على المجلس الجماعي للتداول
فيه .
 دراسة إمكانية تدبير و تسييروافق المجلس على مبدأ إمكانية تدبير وتسيير المطرح العمومي
المطرح العمومي عن طريق عن طريق التدبير المفوض على أسـاس :
التدبير المفوض.
 إعــداد دراسات تقنية . إعــداد كناش تحمالت .وافق المجلس على مبدأ تفويت الممتلكات الجماعية الخاصة (
 دراسة إمكانية تفويت الممتلكاتالدكاكين والمحالت باألسواق والمراكز التجارية والسكنية ) على
الجماعية الخاصة.
أساس :
 - 7تهيء الملفات التقنية لألمالك الجماعية الخاصة ( تحديد
مشموالت هذه المالك  -النوعية  -المصدر -الموقع  -والسومة
الكرائية مع مراعاة المصلحة العامة في ذك )
 -4اعداد كنانيش التحمالت الخاصة بهذه األمالك .
 -0عرض الموضوع بعد انجاز الوثائق األساسية على لجنة الشؤون
القانونية والممتلكات للدراسة وتهيء تقرير مفصل .
 -2إحالة الموضوع من جديد على أنظار المجلس الجماعي للبث فيه
 دراسة وضعية الدور المكتراةلغرض إداري و تحديد معايير
اإلستفادة منها.
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تاجيل النقطة إلى دورة الحقة

استثنائية 21 09 2005

النقطة جدول أعمال

منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

 الموافقة على تعديل اإلتفاقيةالمتعلقة بحماية مدينة مراكش من
الفياضانات.
 انتخـاب ممثلي الجماعــةالحضرية لمراكش ضمن مجموعة
الجماعات المحلية

وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش على انتخاب ممثلي
الجماعة الحضرية لمراكش وعددهـم  78ضمن مجموعات
الجماعات المحلية بمراكش وهم :
 محمد باقة ،خديجة الفضي ،خالد الفتـاوي ،عبد الهاديبنبويلـة،
علي الشتوي ،عباس صابر ،عبد الكبير العرباطي ،عبد الغني
دريوش ،عبد هللا صبري  ،جمال أيت محماد ،محمد العربي بلقايد
 ،محمد الشوا ،عبد العالي حكشي ،عمر ردناوي  ،محمد أيت
بويدو ،محمد بوغربال  ،المصطفى أيت الصوابني ،عبد الهادي
برادة العزيزي .

 تكوين لجنة محلية لتتبع وتنسيق تشكيل لجنة محلية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش لتتبعالبرامج موضوع المبادرة الوطنية وتنسيق برامج موضوع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
محليا من :
للتنمية البشرية محليا
 عمرالجزولـي ،حـسـن المتلبـي ،عبد الهـادي بـرادة العزيـزي ،عبد المجيد الدمناتـي ،جمــال بـرادة العزيـزي ،مصطفى الرافعـي،
محمد الباكومـي ،خالـد الفتـاوي ،مليكـة زنبـوع ،محمـد عبـدون،
ي مصطفى مطهر ،خديجةالفضي ،عبد الغني دريوش ،محمد العربي
بلقايد محمد نكيل.
 ممثل السلطة المحليـة :الكاتب العام للجماعة الحضرية لمراكش ،المهندس رئيس القسم
التقني ممثلوا المصالح الحكومية بتراب الجماعة ( التعليم ،
الصحة ،الفالحة ،التعاون الوطني) .
 ممثلون عن النسيج الجمعوي بالجماعة ممثلون عن التعاونيات منشطة في ورشة محو األمية -مندوب متطوع عن القطاع الخاص بالجماعة
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مآل المقررات

 الموافقـة على إتفاقيات التعـاون  -وافق المجلس على اتفاقية تعاون بين مدينة واكادوكوببوركينافاسو والجماعة الحضرية لمراكش حول وضع برنامج
والشراكة اآلتيـة :
 اتفاقية تعاون بين مدينة لتعاون الالمركزي بين المدينتين .واكادوكو ببوركينافاسووالجماعة
الحضرية لمراكش حول وضع  -على اتفاقية تعاون إطار بين مجلس اقليم برشلونة باسبانيا
برنامج لتعاون الالمركزي بين والجماعة الحضرية لمراكش حول انعاش برنامج التعاون
المدينتيـن .
والتبادل في ميدان التنمية المحلية.
 اتفاقية تعاون إطار بين مجلساقليم برشلونة باسبانيا والجماعة
الحضرية لمراكش حول انعاش
برنامج التعاون والتبادل في ميدان
تأجيــل البــث فـــي االتفاقيـــة
التنمية المحلية.
 اتفاقية شراكة بين الجماعةالحضرية لمراكش من جهة وقطاع
الرياضة بالوزارة األولى والجامعة  -وافق المجلس على اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية
الملكية المغربية أللعاب القوى لمراكش ووالية مراكش تانسيفت الحوز من جهة ووزارة
حول دعم وتنمية رياضة ألعاب التشغيل للشغل والتضامن االجتماعي وصندوق االيداع واإلئتمان
القوى بجهة مراكش تانسيفت الحوز
بمركز سيدي يوسف بن علي أللعاب

القوى.
 اتفاقية إطار للشراكة بينالجماعة الحضرية لمراكش ووالية
مراكش تانسيفت الحوز من جهة
ووزارة التشغيل للشغل والتضامن
االجتماعي

وصندوق

االيداع

واإلئتمان حول إعادة تأهيل حي
السالم
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حول إعادة تأهيــل حي السـالم

الـدورة العاديـة لشهـر أكتوبـر 4007
النقطة جدول أعمال

منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

 الموافقة على مبالغ اإلعانات  -وافق المجلس باالجماع على قوائم الجمعيات واالعانــات المقترحةالمقترحة للجمعيات من قبل لها برسم سنة 4007
مجالس المقاطعات
 وافق المجلس باالجماع على برمجة اعتماد مالي قدره برمجة اعتماد مالي قدره 4.817.180.00درهم المتعلق بعتاد النظافة.
 4.817.180.00درهم ناتج عن
( أوعية لجمع النفايــات ).
بيع أراضي مبنية
 وافق المجلس باإلجمـاع على : تصحيح مبلغ التعويض الواردأ وال  :غلغاء مقرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش المتخذ في
في مقرر المجلس الجماعي المتخذ
دورته العادية لشهر أبريل  ( 4007جلسـة يـوم )4007/07/48
في دورة أبريل  4007المتعلق
ثانيا  :نزع ملكية القطعة األرضية العائدة ملكيتها للسيد امبارك
بنزع ملكية القطعة األرضية العائدة
ملكيتها للسيد امبارك القلعاني
القلعاني الكائنة بجوار دار القايد العيادي بشارع  77يناير ذات الصك
الكائنة بجوار دار القايد العيادي
العقاري عدد  77142/02مساحتها 220م بثمن  7000.00درهم
بشارع  77يناير من اجل خلق
للمتر امربع الواحد أي بثمن إجمالي قدره  220.000.00درهم وذلك
منطقة خضراء بناء على محضر
من اجل إحداث منطقة خضراء مع ضمان حقوق الساكنة في المرور
لجنة التقويـــم .
والولوج إلى مساكنها ومحالتها التجارية .
 دراسة امكاتية تفويت الممتلكات  -وافق المجلس باإلجماع على مبدأ تفويت الممتلكات الجماعيةالخاصـة ( الدكاكين والمحالت باألسواق والمراكز التجارية والسكنية )
الجماعية الخاصة .
على أساس :
 - 7تهيء الملفات التقنية لألمالك الجماعية الخاصة ( تحديد مشموالت
هذه المالك  -النوعية  -المصدر -الموقع  -والسومة الكرائية مع
مراعاة المصلحة العامة في ذك )
 -4اعداد كنانيش التحمالت الخاصة بهذه األمالك .
 -0عرض الموضوع بعد انجاز الوثائق األساسية على لجنة الشؤون
القانونية والممتلكات للدراسة وتهيء تقرير مفصل .
 -2إحالة الموضوع من جديد على أنظار المجلس الجماعي للبث فيه
 الموافقة على ابرام اتفاقية وافق المجلس باإلجماع على اتفاقية السداء خدمات بين الجماعةللتعاقد مع مستشاري قانوني ملحق الحضرية لمراكش والسيد عبد الحق الصبان.
برئاسة المجلس الجماعي لمدينة
مراكش
 وافق المجلس باإلجماع على : تفويت بقع أرضية بالحي اإلداريأوال  :تفويت قطعة أرضية بلدية بالتجزئة االدارية بسيدي يوسف بن
لقطاع سيدي يوسف بن علي
لفائدة وزارة العدل والمجلس
علي ذات الصك العقار ي عدد  77727مساحتها 0827.82م 4بثمن
الجهوي للحسابات بعد ادخال
 270.00درهم لمتر المربع أي بثمن اجمالي قدره 7.180.201.00
تعديالت علىتصميم التجزئة مع
درهم لفائدة المجلس الجهوي للحسابات لبناء مقره.
الموافقة على كنانيش التحمالت
ثانيا  :كناش التحمالت المنظم لعملية التفويت .
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مآل المقررات
نفـد المقـرر المتخـذ

المتعلقة بهذه العملية

الـدورة العاديـة لشهـر أكتوبـر 4007
النقطة جدول أعمال
 اتخاذ قرار القيام بدراسة تصميمتهيئة قطاعي بتراب الجماعة
الحضرية لمراكش

مآل المقررات

منطوق المقرر المتخذ أو التوصية
 وافق المجلس علـى مايلــي :أ و ال  :القيام بدراسة تصميم تهيئة قطاعي بتراب الجماعة
الحضرية لمراكش ( أجزاء من النفود الترابي لمقاطعتي المنارة
وجليز) وتحديد الرقعة األرضية التي يشملها تصميم التهيئة المزمع
دراسته طبقا للتصميم المعروض على أنظار المجلس .
ثانيـا  :احترام جميع النصوص القانونية المنظمة لهذه الدراسة
والمساطر اإلدارية المعمول بها وبتنسيق تام مع المجلس الجماعي
لمدينة مراكش وموافقته الضرورية على جميع القرارات المتخذة .

ثالثـا  :احترام الحقوق المكتسبة للغير طبقا للتراخيص المسلمة
سابقـــا .
رابعـا  :عدم تحمل المجلس الجماعي لمدينة مراكش تبعات
ورقات المعلومات المسلمة من طرف الوكالة الحضرية لمراكش
 -الموافقة على قرار التصفيف

للطريق رقم  720من عرض  70متر  -وافق المجلس الجماعي على تخطيط حدود الطريق العمومي
بتصميم تهيئة بلدية مراكش المتجهة رقم  720من عرض  70متر بتصميم تهيئة بلدية مراكش المتجهة من
من طريق أسفي إلى حي تاركة .

طريق أسفي إلى حي تاركة وبنزع ملكية األراضي لما تستوجبه
العملية وذلك حسب الجدول األتي :

الصـك العقـاري
20117/02
م07814/
م01072/
20708/02
 الموافقة على قرار التصفيفللطريق رقم  020من عرض 40
متر بتصميم تهيئة بلدية مراكش
بحي تاركة المتجهة من الحي
الصناعي سيدي غانم نحو طريق
تاركة
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اسمـاء المالكين
المحتلمين

المساحة المـراد
نزع ملكيتها

المختار الوجدامـي
المختار الوجدامـي
بـالل برتجانـي
عائلـة زميميتـة

ارض عارية 4122م
ارض عارية7702م
4
ارض عارية 0728م
4
ارض عارية 0071م

4

4

 وافق المجلس على تخطيط حدود الطريق العموي رقم  020منعرض  40متر بتصميم تهيئة بلدية مراكش بحي تاركة المتجهة من
الحي الصناعي سيدي غانم نحو طريق تاركة وبنزع ملكية األراضي
لما تستوجبه هذه العملية حسب الجدول اآلتي .

الصـك العقـاري

اسمـاء المالكين
المحتلمين

المساحة المـراد
نزع ملكيتها

78047/02

نعيمة الشرايبي

ارض عارية

4

08747/02

نعيمة الشرايبي

غير محفظة

وزارة االوقاف
والشؤون االسالمية

 840.02م
ارض عارية
4
7082.12م
ارض عارية
 7208.42م4

 الموافقـة على قرار التصفيف  -وافق المجلس الجماعي على تخطيط حدود الطريق العموميةللطريق المحادية لبقع األرضية المحادية للبقعة األرضية ذات الصك العقاري عدد  878/20مساحتها
رقم  04/07/00بتجزئة مجاط  482م 4في ملكية أجانب وبنزع ملكية هذه القطعة األرضية لما
بمقاطعة النخيل
تستوجبه هذه العملية حسب الجدول التالي:
الصك العقاري
878/20

اسماء المالكين
المحتملين
أجانـــــب

المساحة المراد نزع
ملكيتها
4
أرض عارية 482م

 اقتناء بقع ارضية موضوع الرسمالعقاري  02/700020المتواجدة  -وافق المجلس على مبدأ اقتناء البقعة األرضية ذات الصك العقاري
بملتقى زنقتي عقبة بن نافع وعرصة عدد  02/700020مساحتها  088م 4العائدة ملكيتها للسيد حماد
المعاش من أجل تمديد الطريق
الرشيدي الكائنة بملتقى زنقتي عقبة بن نافع وعرصة المعاش من أجل

توسيع الطريق
 استصدار قرار جماعي يتعلق بمنع إرجاء البث في الموضوع إلى حين توصل رئيس المجلس الجماعياحتالل الملك العمومي بشارعي شارع برأي مجالس المقاطعات حول مشروع القرار التنظيمي الجماعي
محمد السادس والحسن الثاني وممر المتعلق بتنظيم وتقنين استغالل الملك العمومي الجماعي مؤقتا لغرض
موالي رشيد
تجاري ومهني وصناعي أو لغرض البناء
 اإلعالن عن المنفعة العامة تقضي  -وافق المجلس على تخطيط حدود الطريق العمومي الكائنة خلفبتحديد حدود الطرق العامة والتخلي ماكدونالد رابطة بين طريق الدار البيضاء وطريق أسفي بنزع ملكية
عن القطعةاألرضية الالزمة لفتح القطع األرضية لما تستوجبه هذه العملية لذلك حسب الجدول اآلتي :

طريق خلف ماكدونالد رابطة بين
طريق الدار البيضاء وطريق أسفي

الصك العقاري
مطلب عدد
08270/02
مطلب عدد
08071/02

اسماء المالكين
المحتملين
عبد النبي الـدوش
بنلعربي
الشركــة العقارية
فضيل ونورا بنت
المختار بن التونسي

المساحة المراد نزع
ملكيتها
أرض عاريـــة
4
 2218م
أرض عاريــــة
4
 8070م

 الموافقة على تخطيط حدود الطرق  -وافق المجلس الجماعي على تخطيط حدود الطريق العامة رقمالعامة المعينة فيها األراضي المراد  240بالمحاميد وبنزع ملكية القطع األرضية لما تستوجبه هذه
نزع ملكيتها لما تستوجبه عملية فتح
العملية وذلك حسب الجدول األتي :
الطريق رقم  240بالمحاميد .
الصك العقاري
مطلب عدد
80022/02
مطلب عدد
80022/02

 الموافقة على قرار التصفيفللطريق الثالثية رقم 2008
عرضها  40متر بتصميم التهيئة
لمدينة مراكش " مقاطعة النخيل "
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اسماء المالكين
المحتملين
عزي بوجمعة كلثوم
 جــدي محمـدبن عبد السالم.
 جدي عبد الجليلبن عبد السالم

المساحة المراد نزع
ملكيتها
أرض عاريـــة
4
 7828م
أرض عاريــــة
4
 808م

 وافق المجلس الجماعي على تخطيط حدود الطريق الثالثية رقم 2008عرضها  40مترا بتصميم التهيئة لمدينة مراكش رابطة بين
دوار كنون ( مقاطعة النخيل ) وطريق الدار البيضاء وبنزع ملكية
القطعة األرضية لما تستوجبه العملية وذلك حسب الجدول أالتي :

الرابطة بين دوار كنون وطريق
الدار البيضاء .

 اإلعالن عن أن المنفعة العامةتقضي بتخطيط حدود الطرق العامة
والتخلي عن القطعة األرضية لتوسيع
الممر بملتقى طريق الجبــل األخضــر
وشــارع فاطمة الزهراء.

المساحة المراد نزع
اسماء المالكين
الصك العقاري
ملكيتها
المحتملين
أرض عارية
عبد اللطيف موميل
74078/20
4
4011م
 وافق المجلس الجماعي على تخطيط حدود الطريق العمومي بملتقىطريق الجبل األخضر و شارع فاطمة الزهراء وبنزع ملكية القطع
األرضية لما تستوجبه عملية توسيع الممر وذلك حسب الجدول اآلتي

الصـك العقـاري

اسمـاء المالكين
المحتلمين

المساحة المـراد
نزع ملكيتها

م102/

ورشة المالكيـن
المحتملين
ورثة ي الحســن بودرقة
ورثة ي الحسـن بودرقة
ورثة ي الحسـن بودرقة
مكتب المقدم

 070م

م102/
م102/
م102/
م70770/

4

4

 48م
 47م
4
 40م
4
 78م
4

 -دراسة مشروع قرار تنظيمي

جماعي يتعبلق بتنظيم األنشطة إحالة مشروع القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بتنظيم األنشطة
التجارية الحرفية والخدماتية وشروط التجارية الحرفية والخدماتية وشروط ممارستها بمدينة مراكش
على مجالس المقاطعات إلبدا ء الرأي وتقديم اإلقتراحات للمجلس
ممارستها بمدينة مراكش
الجماعي لمدينة مراكش للبث فيه في دورة الحقة .
-دراسة وضعية الصناع التقليديين

والحرفيين بالكراجات والفنادق إحالة الموضوع على اللجن الدائمة للمجلس ذات الصلة به مع
المتواجدة بدوار كراوة وسيدي دعوة المصالح الخارجية المختصة لدراسة الوضعية الحالية
للحرفيين والصناع التقلديين بالمستودعات والفنادق بدوار كراوة
بودشيش .
وحي سيدي بو دشيش ومالمسة ظروف ممارسة عملهم بهذه
المستودعات واقتراح االجراءات والحلول الواجب اتخاذها
لتسوية هذه الوضعية .

-وضعيـة حي السـالم بمراكش
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إحالة الموضوع على اللجن الدائمة للمجلس ذات الصلة به مع
دعوة الجهات المكلفة بإعداد الدراسات المعلقة بتاهيل حي السالم
على المراحل التي قطعها هذا الملف مع إعداد تقارير تعرض على
المجلس الجماعي في دورة الحقة .

دورة العادية فبراير 4002
النقطة جدول أعمال
دراسة الحساب اإلداري للجماعةالحضرية لمراكش لسنة 4007
والتصويت عليه
 برمجـة فائـض الميزانـية برسـمسنـة 4007

منطوق المقرر المتخذ أو التوصية
وافق المجلس علـى :
 باب المداخيل للحساب اإلداري للجماعة الحضرية لمراكشبرسم سنة . 4007
 الحساب اإلداري للجماعة الحضرية لمراكش برسم سنة 4007وافق المجلس على برمجة فائض الميزانية برسم سنة 4007
ومبلغه  8.701.828.70درهم إلنجاز األشغال االتية
التبويب
70/48-44-77
70/00-40-77

القطاع

نوع األشغال

حفر االبار ،نقط الماء
العمومي
االنـــارة العمومية

حفر االبار بالمناطق
الخضراء
تقوية وتوسيع شبكة
االنارة العمومية

المجمـــــــــــــــوع

 برمجة اعتماد مالي قدره 7.110.000.00درهم متبقى من
الفائض الحقيقي لسنة .4002

التبويب

القطاع

70/77-77-00

الدراســــات

40/44-17-40

الثقافــة والفنـون
الجميلــة

40/20-00-42

االسـواق المغطـاة

التبويب
00/07-47-40
40/47-77-00
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8.000.000.00

نوع األشغال
دراسة جدوى التدبير
المفوض لقطاع الماء
والكهرباء والتطهير
السائل
بناء الشطر الثاني من
الثقافـي
المركــب
الزهــور  7مقتطعة
النخيل
بناء سوق الربيع
الشطر الخامس

المبلغ
0.000.000.00

7.410.000.00
7.700.000.00
7.110.000.00

القطاع

نوع األشغال

قطاع المالعب
والمركبات الرياضية

توسيع مسبح المركب
والثقافي
الرياضي
لباب الخميس
إعادة تهيئة النافورات

4.400.000.00

الساحـات العمومية
والنافـورات
المناطـق الخضـراء

44/40-77-40
70/71-74-70

بنايـــــات
عتاد اإلشارات

70/71-74-70

عتاد اإلشارات
المجمـــــــــــوع

 تصحيح مقرر المجلس الجماعيالمتخذ في دروة أبريل 4007
المتعلق بنزع ملكية المحالت
بناني
بمستودع
المتواجدة
والمحالت التجارية المالصقة له
بشارع فاطمة الزهراء وتعويض
أصولها التجارية من اجل إحداث
محطة لوقوف السيارات
 -تخطيط حدود الطريق العمومي

701.828.70

المبلغ

40/44-74-00

 تحويـل اعتمـادات بعـض فصــولالميزانيــة

المبلغ

8.701.828.70

المجمـــــــــــــــوع

 برمجة اعتماد مالي قدره 8.870.080.00درهم المتحصل
من بيع األراض غير المبنية

مآل المقررات

إحــداث مناطــق
خضــراء بأحيـاء
المدينــة
إحداث دار المواطن
المـدارات
تجهيــز
باإلشارات الضوئية
التشويــر األفقـي
للطرق

7.700.000.00
4.400.000.00
000.000.00
7.000.000.00
7.270.000.00
8.870.000.00

واقف المجلس على تحويل اعتمادات بعض فصـول الميزانيـة
( أنظر الجداول في مقرر الدورة ).
وافق المجلس الجماعي على تصحيح مساحة القطعة األرضية موضوع
مقرر المجلس الجماعي المتخذ في دروة أبريل  4007وذلك باعتماد
مساحة  4101م 4عوض  7101م 4وبنزع ملكية القطعة األرضية الكائنة
بمدخل زنقة الكتبية العائدة ملكيتها لورثة المتوكي وكذا المحالت وأصولها
التجارية المالصقة للمستودع على واجهة شارع فاطمة الزهراء المضافة
إلى مشروع إحداث محطة لوقوف السيارات من عدة مستويات والتخلي
عن البقع األرضية الالزمة إلنجاز المشروع .
وافق المجلس على تخطيط حدود الطريق العمومي رقم  774غير محفظة

المتواجد خلف ماكدونالد ونزع
ملكية القطع األرضية لما تستوجبه
هذه العمليــة .

 الموافقة على اتفاقية شراكة بينالجماعة الحضرية لمراكش
ووزارة اإلسكان والتعمير حول
تمويل برنامج معالجة إشكالية
البنايات اآليلة للسقوط بالمدينة
العتيقة

بمساحة إجمالية  7828م 4والطريق العمومية رقم  727دات الصك
العقاري عدد  02/17217لمساحة إجمالية قدرها  7022م 4والطريق
الرابطة بينهما للمشروع السكني المسمى حديقة جليـز ذو الصكين
4
العقاريين  02/704740و  02/17217لمساحة إجمالية قدرها  7788م
والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لما تستوجبه هذه العملية .

وافق المجلس على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش
ووزارة اإلسكان والتعمير حول تمويل برنامج معالجة إشكالية
البنايات اآليلة للسقوط بالمدينة العتيقة( مقاطعة مراكش المدينة مع
األخذ بعين اإلعتبار كل التوصيات والمالحظات التي تقدم بها أعضاء
لجنة التعمير وإعداد التراب )

 اطالع المجلس الجماعي علىالبرامج اإلسكانية للمؤسسة
الجهوية للبناء والتجهيز
الحالية والمستقبلية

اطلع المجلس الجماعي على البرامج اإلسكانية للمؤسسة الجهوية
للبناء والتجهيز الحالية والمستقبلية

 اطالع المجلس الجماعي لمدينةمراكش على البرامج اإلسكانية
للتهيئة والعمران .

اطلــع المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش علــى
البرامج اإلسكانية للتهيئة والعمران .

 الموافقة على طلب قرض منصندوق التجهيز الجماعي من
التبليط
انجازأشغال
اجل
والتزليج وإحداث طرق بتراب
الجماعة الحضرية لمراكــش

 الموافقة على اتفاقية بينالجماعة الحضرية لمراكش
ووزارة النقل والتجهيز من اجل
إتمام الطريق المحورية ( شطر
طريق أسفي وطريق الدار
البيضاء ) .
 الجماعي بالترافع أمام القضاءمن اجل استخالص المبالغ
المتخلدة بذمة بعض الملزمين
الجماعة
ميزانية
لفائدة
الحضرية لمراكش
 تخطيط حدود الطريق العموميرقم  707الرابطة بين شارع
موالي رشيد وشارع الحسن
الثاني الشطر االول مرتقبة في
تصميم التهيئة لمدينة مراكش
ونزع ملكية القطع األرضية لما
تستوجبه العمليـــة
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 -7وافق المجلس على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي من اجل
.
 تهيئة الطرق واألزقة بالحجر الالصق والزليج واإلنارة العمومية. بناء وتوسيع وتقوية الشوارع واألزقة بتراب الجماعة الحضريةبمراكش
 -4التفويض لرئيس الجماعة الحضرية لمراكش باتخاذ كافة اإلجراءات
اإلدارية القانونية للحصول على القرض المذكور لفائدة الجماعة الحضرية
لمراكش .
وافق المجلس على اتفاقية بين الجماعة الحضرية لمراكش ووزارة النقل
والتجهيز من اجل إتمام الطريق المحورية.
( شطـر طريق أسفي وطريــق الدار البيضاء ) .

وافق المجلس على اإلذن لرئيس المجلس الجماعي بالترافع أمام القضاء
من اجل استخالص المبالغ المتخلدة بذمة بعض الملزمين لفائدة ميزانية
الجماعة الحضرية لمراكش طبقا لالئحة المقدمة في هذا الشأن .
وافق المجلس على تخطيط حدود الطريق العمومي الرابطة بين المدخل
الرئيسي لحدائق المنارة بشارع موالي رشيد مرورا بالسور المجاور لها
وشارع الحسن الثاني على القطعتين األرضيتين المخزنيتين المنتميتين
للصكين العقاريين األول عدد /7820م مساحتها  77048م 4والثاني عدد
4
/74204م مساحتها  42128م 4أي المساحة اإلجمالية قدرها  01188م
ونزع ملكية والتخلي عن القطعتين األرضيتين المذكورتين إلنجاز العملية

الدورة االستثنائيــة المنعقــدة بتاريـخ 4002/00/48
النقطة جدول أعمال

 فتـح حساب المبالغ المرصودةألمور خصوصية بميزانية
الجماعة الحضرية لمراكش
يتعلق بأموال دعم المبادرة
المحلية للتنمية البشرية

مآل المقررات

منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

وافق المجلس علـى فتح حساب المبالغ المرصودة ألمور
خصوصية بميزانية الجماعة الحضرية لمراكش يتعلق بأموال
دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية.
أنظار اللجنتين

تعديـل وتتميم مقتضيات بعض
فصول كناش التحمالت المتعلق
بإيجار منتوج المسابح الجماعية

احال المجلس الموضوع من جديد على
الدائمتين للمجلـــس
 لجنة الشؤون القانونية والممتلكات . لجنـة تنميـة المـوارد الماليـة .لدراسة المشاكل وتقديم اإلقتراحات والتعديالت الممكن إدخالها
على كناش التحمالت المصادق عليه وعرض الموضوع في
صيغته المعدلة على أنظار المجلس الجماعي في دورة أبريل
 4002للبث فيه

 تعديـل وتتميم مقتضيـات بعضمـواد النظام الداخلي للمجلس وافق المجلس الجماعي على تعديل وتتميم مقتضيـات بعض مـواد
النظام الداخلي للمجلس الجماعـي
الجماعـي لمدينة مراكش
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دورة عادية لشهر ابريل 4002
منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

النقطة جدول أعمال

 تصحيح خطأ مادي وارد فيمقرر المجلس القاضي بتفويت
قطعة ارضية بشارع يعقوب
المنصور لفائدة الوكالة المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء .
 تفويت بقايا من الصك العقاري 77022بحي السماللية لفائدة
السيد عبد العالي برادة .
 تفويت شريط ارضي بحيالسماللية لفائدة السيد خالد
الغريب .
 اقتناء بقعة ارضية بتجزئةتاشفين قرب الملحقة االدارية
ازلي لتشييد دار الشباب .
 اقتنـاء قطعــة ارضيـة بـدوارالسراغنـة .

اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة

اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة

اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة
اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة

اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة

 نزع ملكية قطع ارضية وافق المجلس على اقتناء قطعة أرضية من شركة كيتيكومتواجدة مابين سوق الخضر متواجدة بدوار الشراغنة قرب مرجان ذات الصك العقاري عدد
والفواكه بالجملة والطريق / 7200م بثمن درهم واحد للمتـر المربع مساحتها اإلجماليـة 4
هكتار  28أر  20سنتيار أي بثمن إجمالي قدره 42.820.000.00
المحورية بتجزئة المسار . 4
درهم
 تفويت قطعة ارضية بلديةاجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة
بباب اغلي لفائدة المؤسسة
الجهوية للتجهيز والبناء لجهة
تانسيفت .
اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة
اطالع المجلس الجماعي علىوضعية الممتلكات الجماعية .
 تفويت قطعة ارضية بحياجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة
المحاميد لفائدة السيد نبيل
عيوش الحداث دار السينما
وادارة .
 تحويل اعتمادات بعض فصول وافق المجلس على مبدأ تفويت قطعة أرضية منتمية للصكالميزانية .
العقاري عدد  4840مساحتها  4000مترمربع الكائنة بحي
المحاميد لفائدة السيد نبيل عيوش إلحداث دار للسينما وإدارة
شريطة تسوية الوضعية القانونية للقطعة األرضية المدكورة
وتحديد ثمن التفويت من طرف اللجنة اإلدارية للتقويم وعرض
الموضوع من جديد بعد استكمال جميع المعطيات على أنظار
المجلس الجماعي في دورة الحقة التخاد المقرر النهائي.
-

برمجة
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منتوج

العــاب

وافق المجلس على تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية "

مآل المقررات

الكازينـو برســم سنة 4007
 تعديل وتتميم مقتضيات بعضفصول القرار التنظيمي الجماعي
الرسوم
بتحديد
المتعلق
والواجبات المستحقة لفائدة
ميزانية الجماعة الحضرية
لمراكش .

 تعديل وتتميم مقتضيات بعضفصول كناش التحمالت المتعلق
بكراء منتوج المسابح الجماعية

 دراسة دفتر التحمالت لتسييرمصلحتي جمع وتفريق النفايات
المنزلية والنظافة من طرف
شركة خاصة .
 الموافقة على احداث شركةاالقتصاد المختلط بين الجماعة
الحضرية لمراكش وشركة
صندوق االيداع والتدبير للتنمية
CDG
(
 )DEVELOPPEMENTمع
الجماعة
مساهمة
تحديد
الحضرية لمراكش في رأسمال
الشركة .
 احداث مركز للتوثيقوالمستندات حول مدينة مراكش
 تشكيل بعض اللجان الدائمةعلى ضوء النظام الداخلي
المعدل وانتحاب رؤسائها
ونوابها .
 الموافقة على مبلغ االعاناتالمقترحة لجمعيات المجتمع
المدني برسم سنة 4002
وتحديد طريقة توزيعها .
 تسمية بعص الشوارع واالزقةوالساحات العمومية باسماء
ضباط وضباط الصف الذين
استشهدو في سبيل الوطن .
 الموافقة على احداث شركةاالقتصاد المختلط بين الجماعة
الحضرية لمراكش وشركة
صندوق االيداع والتدبير للتنمية
()CDG DEVELOPPEMENT
مع تحديد مساهمة الجماعة
الحضرية لمراكش في رأسمال
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التجهيز" ( أنظر الجداول في محضر الدورة ).
وافق المجلس على برمجة منتوج العاب الكازينو برسم سنة
 4007حسب الفقرات اآلتية:
7
4
0
2
7
2
1
8
8

-

 4.000.000.00:درهم
تهيئة المناطق الخضراء
 421.780.00:درهم
بناء مختبرإلنتاج أغراس النخيل
 7.000.000.00 :درهم
بناء مراكز الشرطة
4.200.000.00 :
توسيع وتقوية شبكة اإلنارة العمومية
7.000.000.00 :درهم
تهيئة وتجهيز دار التقافة بسبع
 200.000.00 :د
تجهيز المركب الثقافي بمقاطعة النخيل
تجهيز الخزانة البلديبة بمقاطعة مراكش لمدينة بأليات لمراقبة  200.000.00 :درهم
 200.000.00 :درهم
تهيئة مراكز الهالل األحمر
 400.000.00:درهم
تجهيز قاعة األفراح

 8.421.780.00 :درهم
المجمــــــــــــوع
وافق المجلس على تتميم مقتضيات الفصل  02من القرار
التنظيمي الجماعي رقم  7بتاريخ  47مارس  4002المحدد
لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة
ميزانية الجماعة الحضرية لمراكش وذلك بإضافة تتعلق بالرسم
المفروض على المشاتل المزمع إحداثها على طول جنبات وادي
اسيل
وافق المجلس على تعديل وتتميم بعض فصول كناش التحمالت
المتعلق بكراء منتوج المسابح الجماعية.
وافق المجلس على دفتر التحمالت المنظم لعقد التدبير المفوض
لمرفقي جمع النفايات المنزلية والنظافة لمدينة مراكش عمال
بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم
 7.02.77الصادر في  77من محرم  (7241موافق  72فبراير
 ) 4002بتنفيذ القانون رقم  72.07المتعلق بالتدبير المفوض
للمرافق العامة .

اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة
اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة
وافق المجلس على مقترح توأمة مدينة مراكش مع مدينة
حضرموت باليمن مع التفويض لرئيس المجلس الجماعي
باتخاد كافة التدابير الالزمة لتحقيق هده العملية .
إعادة النظر في تمثيلية السادة  :جمــال أيت محمــاد  ،عمر
ردناوي  ،عبد السالم لمغرتي  ،ي مصطفى مطهر  ،للمجلس
في حضيرة الوكالة المستقلة
اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة

الشركة .
 احداث مركز للتوثيقوالمستندات حول مدينة مراكش
 تشكيل بعض اللجان الدائمةعلى ضوء النظام الداخلي
المعدل وانتحاب رؤسائها
ونوابها .
 الموافقة على مبلغ االعاناتالمقترحة لجمعيات المجتمع
المدني برسم سنة 4002
وتحديد طريقة توزيعها .
 تسمية بعض الشوارع واالزقةوالساحات العمومية باسماء
ضباط وضباط الصف الذين
استشهدو في سبيل الوطن .

اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة
اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة

وافق المجلس على شروط صرف دعم الجمعيات برسم سنة
 (. 4002انظر محضر الدورة )
وافق المجلس على اطالق اسماء شهداء الوحدة الترابية على
شارع وزنقتين بالحي العسكري كمــا يلــي :
 - 7شارع مدرسة الدرك الملكي الذي يربط شارع السويهلة
بشارع المقاومة يطلق عليه اسم ( المقدم محمد الركراكي ) .
 -4الزنقة المسماة (باني ) التي تبتدئ من شارع محمد المومن
الى شارع محمد السادس يطلق عليها اسم (النقيب محمد
الموتواج ).
 - 0الزنقة المسماة ( فرقلة ) التي تبتدئ من شارع السويهلة
حتى شارع محمد السادس المتفرعة عنها زنقة علي بالحاج
يطلق عليها اسم ( الرقيب االول حسن المعتصم ) .

الدورة االستثنائية بتاريخ 4002/2/1
النقطة جدول أعمال
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منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

مآل المقررات

 تصحيح خطأ مادي وارد فيالمجموعة
مجلس
مقرر
الحضرية سابقا القاضي بتفويت
قطعة أرضية بشارع يعقوب
المنصور لفائدة الوكالة المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء
 نزع ملكية قطع أرضيةبتجزئة المسار  4الستكمال
الوعاء العقاري لسوق الخضر
والفواكه بالجملة .
 تخطيط حدود الطريقالعمومية الرابطة بين شارع
عبد الكريم الخطابي وشارع
األمير ي عبد هللا بمحاداة
المدرسة العليا للتجارة وبنزع
ملكية القطع األرضية الالزمة
لما تستوجبه هذه العملية .
 نزع مكلية قطع ارضية الكائنةبشارع عالل الفاسي من اجل
إحداث حديقة عمومية
 تخطيط حدود الطريق العامةلتوسيع جزء من الطريق
الرابطة بين حي جليز وحي
تاركة في الجزء الكائن بالمنشأة
الفنية بمحاداة دواوير :
* 772شمـاال  7787 :م4
*  722جنوب  7470 :م4
*إليكـرو  772 :م4
المجمـوع  4787 :م4
 تصحيح خطأ مادي الوارد فيمقرر المجلس الجماعي لمدينة
مراكش المتخذ خ الل دورته
االستثنائية المنعقدة بتاريخ 7
يناير  4002المتعلق بعدم صحة
المساحات المراد نزع ملكيتها
لتخطيط الطريق رقم 720
الرابطة بين طريق أسفي وحي
تاركة .

وافق المجلس على تصحيح رقم الصك العقاري للقطعة
األرضية المفوتة من قبل المجموعة الحضرية لمراكش سابقا
للوكاب المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لبناء وكالة بشارع
يعقوب المنصور وذلك باعتماد رقم الصك العقاري عدد/7828م
عوض /7824م
وافق المجلس على نزع ملكية والتخلي عن القطعة االرضية
بتجزئة المسار  4وذلك الستكمال الوعاء العقاري لسوق
الخضر والفواكه بالجملة وفق الجدول التالي :

اجل المجلس النقطة إلى دورة الحقة

وافق المجلس على نزع ملكية والتخلي عن القطعة االرضية
الكائنة بشارع عالل الفاسي العائدة ملكيتها لمدينة تيبيني
الفرنسية (  )mairie de tupignyصكها العقاري عدد
/4081م مساحتها 027م 4وذلك من اجل إحداث حدية
عموميـــة
وافق المجلس على تحديد حدود الطريق العامة لنوسيع جزء
من الطريق الرابطة بين حي جليز و حي تاركة في الجزء
الكائن بالمنشأة الفنية بمحاداة الدواوير و بنزع الملكية و
التخلي عن القطع األرضية العائدة ملكيتها لوكالة السكن و
التجهيزات العسكرية لما تستوجبه هذه العملية على النحو
النالي:
 7402:م4
 772شمال
7077 :م4
 722جنوب
772 :م4
اليكرو
4107 :م4
المجموع
وافق المجلس على تصحيح الخطأ المادي لوارد في مقرر
المجلس الجماعي لمراكش المتخذ خالل دورته االستثائية
المنعقدة بتاري  71يناير  4002القاضي بتحديد خطوط الطريق
العمومي رقم  720بتصميم تهيئة لبلدية مراكش المتجهة من
طريق أسفي إلى حي تاركة وبنزع الملكية والتخلي عن القطع
األرضية لما تستوجبه العملية وذلك وفق الجدول التالي:

الصكوك
العقارية

اسماءامالكين
المحتملين

02/20117

المختارالوج
الوجدامي
المختار
الوجدامي
بالل البرتجان

/07814م
02/01072
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المالحظات

المساحات
الصحيحة
المراد نزع
ملكيتها
7821م4

ارض عارية

0177م4

ارض عارية

4144

ارض عارية

0182م4

 استخراج قطعة ارضية بشارععالل الفاسي من الملك العام إلى
الملك الخاص الجماعي لتفويتها
لفائدة مؤسسة محمد السادس
للنهوض باألعمال االجتماعية
للتربية والتكوين .

 تحويل اعتمادات بعض فصولالميزانية لسنة 4002

 02/20708عائشة زميمة
وافق المجلس على:
أوال:
مبدأ تفويت قطعة أرضية بشارع عالل الفاسي لفائــــدة
مؤسسةمحمد السادس للنهوض باألعمال اإلجتماعية للتربية
والتكوين
ثانيا:
استخراج القطعة األرضية المذكورة من الملك العام إلى الملك
الخاص.
وافق المجلس على تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية
برسم  4002التجهيز كأالتي :
تحويل اعتماد مالي قدره  48.000.000.00درهم من الفصل
 74/877/70/74/70/77الخاص بشاء أليات وشاحنات إلى
الفصول االتية :
الفصل  77/00.40.70اإلنارة العمومية  77.000.000.00درهم
الفصل  44/40.77.40بنايات اجتماعية 0.000.000.00درهم
الفصل  40/40.00.20بناء أسواق الجملة 70.000.000.00درهم
70.000.000.00درهم

 الموافقة على إحداث شركةلالقتصاد المختلط بين الجماعة
الحضرية لمراكش وشركة
صندوق االيداع والتدبير للتنمية
مع مساهمة الجماعة الحضرية
لمراكش في رأسمال الشركة

للتوثيــق
مركز
إحــداث
والمستندات حول مدينة مراكش

تحييــن قائمة التجهيــزات
واالجتماعية
االقتصادية
والثقافية والرياضية الموضوعة
رهن إشارة المقاطعات

ا وال  :وافق المجلس على تأسيس مركز للمستندات والوثائق
والتوثيق حول مدينة مراكش يعمل تحت إشراف المجلس
الجماعي لمدينة مراكش.
- 70ثانيا  :يحدد النظام الداخلي لهذا المجلس ويعرض على
أنظار المجلس الجماعي في دورة مقبلة للمناقشة
والموافقة عليه
أحال المجلس الجماعي لمدينة مراكش النقطة
إلــــى دورة الحقــــة

الدورة العادية لشهر يوليوز 4002
النقطة جدول أعمال

اتفاقيات
 الموافقة علىالتعـاون والشراكة االتيـة :
* اتفاقية اطار للشراكة بين
الجماعة الحضرية لمراكش من
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منطوق المقرر المتخذ أو التوصية

 وافق المجلس على اتفاقية اطار للشراكة حول تفعيل مشروعانقاد واحة النخيل لمراكش واحيائها  ،مبرمة بين مؤسسة
محمد السادس لحماية البيئة من جهة والمندوبية السامية
للمياه ومحاربة التصحر والمديرية العامة للجماعة الجضرية

مآل المقررات

جهة والمندوبية السامية للمياه
ومحاربة التصحر
والغابات
ومؤسسة محمد السادس لحماية
العامة
والمديرية
البيئة
للجماعات المحلية ووالية
مراكش والمعهد الوطني للبحث
الزراعي من جهة اخرى حول
تفعيل مشروع انقاد واحة النخيل
لمراكش واحيائها .
* اتفاقية شراكة بين الجماعة
الحضرية لمراكش ومنظمة
الهالل االحمر المغربي مكتب
والية مراكش من اجل تفعيل
دور المؤسستين لخدمة المواطن
.
اتفاقية شراكة بين الجماعة
الحضرية لمراكش واالكادمية
الجهوية للتربية والتكوين.

ووالية مراكش والمجلس الجماعي لمراكش والمعهد الوطني
للبحث الزراعي من جهة اخرى .
 وافق المجلس على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعيلمراك ش و منظمة الهالل االحمر من اجل تفعيل دور المؤسستين
لخدمة المواطن .
 وافق المجلس على اتفاقية شراكة بين االكاديمية الجهويةللتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز والمجلس
الجماعي لمدينة مراكش.
 وافق المجلس على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعيلمدينة مراكش ووزارة التنمية االجتماعية واالسرة والتظامن في
شأن احداث دار المواطن بمنطقة المحاميد .
 وافق المجلس على اتفاقية دعم وتعاون بين المجلس الجماعيلمدينة مراكش وجمعية االعمال االجتماعية لموظفي واعوان
ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش.

*

اتفاقية شراكة بين الجماعة
الحضرية لمراكش ووزارة
التنمية االجتماعية واالسرة
والتضامن حول احداث دار
المواطن بالمحاميد .
*اتفاقية الدعم والتعاون بين
الجماعة الحضرية لمراكش
وجمعية االعمال االجتماعية
لموظفي واعوان ومتقاعدي
الجماعة الحضرية لمراكش .
 عرض مدير المؤسسةالجهوية للتجهيز والبناء بمنطقة
تانسيفت حول المحاور التي
طرحت خالل دورة فبراير 4002
.
 تفويت قطعة ارضية بلديةبباب اغلي لفائدة المؤسسة
الجهوية للتجهيز والبناء لجهة
تانسيفت .

*

 اطالع المجلس الجماعي علىبالمدينة
التعليم
مشاكل
واالستعدادات المقبلة للدخول
سنة
برسم
المدرسي
. 4001/4002

إلغاء االتفاقية المبرمة معوزارة التربية والتعليم العالي
بخصوص احداث مركز الرشـاد
الطالب .
 دراسة مشروع قرار تنظيمي37

وافق المجلس على الغاء االتفاقية المبرمة بين مجلس بلدية
المنارة جليز سابقا ( الجماعة الحضرية لمراكش حاليا )
ووزارة التربية والتعليم العالي حول احداث مركز الرشاد
الطالب والتفويض لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش
للتفاوض مع الجهة المعنية لحل المشكل القائم .

جماعي يتعلق بتنظيم االنشطة
التجارية والحرفية والخدماتية
وشروط ممارستها بمدينة
مراكش .
 تحيين قائمة التجهيزاتواالجتماعية
االقتصادية
والثقافية الرياضية الموضوعة
رهن اشارة المقاطعات.
 دراسة كناش التحمالتبالتدبيرالمفوض
الخاص
للمطرح العمومي .
 دراسة كناش التحمالتالخاص بصيانة وتدبير االنارة
العمومية عن طريق التدبير
المفوض .
 تحويل اعتمادات بعض فصولالميزانية .

 عرض مدير الوكالة المستقلةلتوزيع الماء والكهرباء حول
البرامج االستعجالية لضمان
تزويد المدينة بالماء والكهرباء
وصيانة قطاع التطهيرالسائل.
 -74توحيد الشبكة الكهربائية
بالمدار الحضري لمدينة
مراكش بتخلي المكتب الوطني
للكهرباء عن الشبكة المسيرة
من طرفه بالمدار الحضري
لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء .

وضعية

 دراسةالجماعي.
 انتخاب ممثلي المجلسالجماعي ضمن المجلس االداري
لشركة مراكش للتنمية .
 تشكيل بعض اللجن الدائمةللمجلس الجماعي وانتخاب
رؤساءها ونوابهم .
اعادة النظر في تمثيلية بعضاعضاء المجلس الجماعي في
حضيرة الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء .
 المصادقة على كناش38

 وافق المجلس على تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانيةبرسم سنة  ( 4002التسيير والتجهيز ) .
(انظر الجدول )
أجلت إلى دورة الحقة

 وافق المجلس على تكليف الوكالة المستقلة لتوزيع الماءوالكهرباء التخاذ كافة التدابير االدارية والقانونية والمالية
الالزمة لتسلم الشبكة الكهربائية المسيرة من طرف المكتب
الوطني للكهرباء داخل المدار الحضري للمدينة .

أجلت إلى دورة الحقة

االسواق

أجلت إلى دورة الحقة
أجلت إلى دورة الحقة
أجلت إلى دورة الحقة

 -وافق المجلس على كناش التحمالت المتعلق بتفويت

التحمالت المتعلق ببيع المحالت
التجارية والمكاتب االدارية و4
مقاهي بالمركز التجاري بالحي
المحمدي .
 تفويت بقايا من الصك العقاريعدد  77022بحي السماللية
لفائدة شركة غيتة احمد .
 نزع ملكية قطعة ارضية بدارالدباغ الحدات محطة وسيطة
لجمع االزبال ( بقايا الدباغة ).

المحالت التجارية والمكاتب االدارية ومقهيين بالمركب التجاري
بالحي المحمدي .
 وافق المجلس على تفويت بقايا من الصك العقاري عدد 77022بحي السماللية لفائدة شركة غيتة احمد مساحته 777
م 4بثمن  000.000.00درهم للمتر المربع الواحد اي بثمن
اجمالي قـدره  227.000.00 :درهـم .

 وافق المجلس على نزع ملكية قطعتين ارضيتين والتخليعنهما الحداث محطة وسيطية لجمع النفايات بدار الدباغة
سيدي يعقوب بباب الدباغ بمقاطعة مراكش المدينة لما
تستوجبه العملية من منفعة عامة وذلك وفق للجدول التالي :
رقم القطعة

المساحـة

المراجع
العقارية
غير محفظ

 48سنتيار

غير محفظ

 42سنتيار
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 دراسة ملتمس مجلسمقاطعة سيدي يوسف بن علي
المتخذ في دورة يونيو 4002
القاضي بتغيير تخصيص قطعة
ارضية ضمن تصميم تجزئة حي
تاسلطانت  4تابعة لمجموعة
التهيئة العمران مساحتها 140
م 4من منطقة خضراء الى
قطعة خاصة ببناء مسجد .
 اقتناء بقعة ارضية بتجزئةتاشفين قرب الملحقة االدارية
ازلي لبناء دار المواطن .
تخطيط حدود الطريق العموميةالرابطة بين شارع عبد الكريم
الخطابي وشارع االمير ي عبد
هللا بمحاداة المدرسة العليا
للتجارة وبنزع ملكية القطعة
االرضية الالزمة لما تستوجبه
هذه العملية

 تخطيط حدود الطريق العموميالمتواجد بها صهريج مائي امام
فندق كامبا فيل بطريق الدار
البيضاء وبنزع ملكية القطع
االرضية لما تستوجبه العملية .
 تحديد المبلغ الكلي للمنحة39

المالكين
المفترضين
احمد
المزوادي
احمد
المزوادي

 وافق المجلس على تغيير تخصيص قطعة ارضية ضمنتصميم تجزئة حي تاسلطانت  4التابعة لمجموعة العمران ذات
الصك العقاري /77727م عدد مساحتها  140م 4من منطقة
خضراء الى قطعة خاصة ببناء مسجد .

 وافق المجلس على اقتناء قطعة ارضية بتجزئة تانسيفت بحيازلي في ملكية الشركة العامة العقارية دات الصك العقاري عدد
 27170/02مساحتها 420م 4بثمن7700.00درهم
 وافق المجلس على تخطيط حدود الطريق العمومية الكائنةبشارع عبد الكريم الخطابي والمسمـاة " طريق الراجليـن"
 CP 45بتصميم التهيئة الخاص بمدينة مراكش والتخلي عن
البقع االرضية الالزمة لما تستوجبه العملية من مصلحة عامة
وذلك كاالتي :
المراجع
العقارية

المالك
المحتمل

القطع المزمع
نزع ملكيتها

المساحة

7

741م4

70482/02

المدرسة
العليا للتجارة

0

24م4

() P8
70118
أجلت إلى دورة الحقة

-وافق المجلس على تحديد منحة للتسيير المخصصة للمقاطعات

للتسييرللمقاطعات
االجمالية
برسم سنة .4001

برسم سنة  4001على الشكل االتي :
* مقاطعة سيدي يوسـف 2.000.000.00 :درهم
* مقاطعة مراكش المدينة  1.000.000.00 :درهم
* مقاطعــة النخيـــل 2.000.000.00 :درهم
* مقاطعـة المنـــارة  2.000.000.00 :درهم
* مقاطعـة جليــــز  2.000.000.00 :درهم

 اقتراح مبالغ االعاناتالمخصصة للجمعيات بناء على
المشاريع المقدمة من طرفها .

 وافق المجلس على مايلي :توزع اعانة قدرها  7.010.000.00درهم تخصم من المبلغ
درهم على الجمعيات
المرسوم وهو 0.078.280.00
والمؤسسات االتية :

 وافق المجلس على: -7تحدد اعانة قدرها  270.000.00درهم لفائدة جمعيات
بمقاطعة المنارة وفق الجدول االتي :

 -4يطلب من مجلس مقاطعة المنارة ابداء الرأي حول مبلغ
االعانة المقترحة للجمعيات المذكورة اعاله في الفقرة االولى
طبقا للمادة  704من الميثاق الجماعي .
 وافق المجلس على ما يلي : -7تحدد اعانة قدرها  470.000.00درهم لفائدة الجمعيات
40

بمقاطعة جليز وفق الجدول االتي :

-4يطلب من مجلس مقاطعة جليز ابداء الرأي حول مبلغ
االعانة المقترحة للجمعيات المذكورة اعاله في الفقرة االولى
طبقا للمادة  704من الميثاق الجماعي .
 وافق المجلس على مايلي:-7تحدد اعانة قدرها  288.200.00درهم لفائدة الجمعيات
بمقاطعة سيدي يوسف بن علي وفق الجدول االتي :

-4يطلب مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي ابداء الرأي
حول مبلغ االعانة المقترحة للجمعيات المذكورة اعاله في
الفقرة االولى طبقا للمادة  704من الميثاق الجماعي .
 وافق المجلس على مايلي:-7تحدد اعانة قدرها  70.000.00درهم لفائدة الجمعيات
بمقاطعة النخيل وفق الجدول االتي :

-4يطلب من مجلس مقاطعة النخيل ابداء الرأي حول مبلغ
االعانة المقترحة للجمعيات المذكورة اعاله في الفقرة االولى
طبقا للمادة  704من الميثاق الجماعي .
 وافق المجلس على مايلي:-7تحدد اعانة قدرها  270.000.00درهم لفائدة الجمعيات
41

بمقاطعة مراكش المدينة وفق الجدول االتي :

-4يطلب من مجلس مقاطعة مراكش المدينة ابداء الرأي حول
مبلغ االعانة المقترحة للجمعيات المذكورة اعاله في الفقرة
االولى طبقا للمادة  704من الميثاق الجماعي.

 اجراء معاوضة عقارية بينالمجموعة االسبانية للبناء
والجماعة الحضرية لمراكش .

 وافق المجلس على مبدأ اجراء معاوضة عقارية بين الجماعةالحضرية لمراكش والمجموعة االسبانية للبناء على النحو
االتي :
 -7تعطي الجماعة الحضرية لمراكش للمجموعة االسبانية
للبناء القطعة االرضية البلدية ذات الصك العقاري عدد /2021م
مساحتها االجمالية 4200م 4الكائنة بشارع االمير ي عبد هللا .
 -4تتسلم الجماعة الحضرية لمراكش من المجموعة االسبانية
 Societé PROARGOS-RABATالقطعة
للبناء
االرضية العائدة ملكيتها للشركة المذكورة وجان البيرفرنسوا
سيمون ذات الصك العقاري  02/ 20272مساحتها االجمالية
4200م 4المتواجدة بمحاداة حدائـق ماجوريـل ببـاب دكالـة (
الرويضات ).
 -0تتم هذه المعاوضة العقارية بين الطرفين وفق الثمن الذي
ستحدده لجنة التقويم للقطعتين االرضيتين.
 -2طرح الموضوع من جديد على انظار المجلس الجماعي
للبث فيه .
 -7التتحمل الجماعة الحضرية لمراكش الصوائر وتبعة هذه
المعاوضة او تعويضات اخرى .
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 تخصيص بنايات للملحقاتاالدارية المحدثة مؤخرا بمدينة
مراكش .

 دراسة كناش التحمالتوالشروط المفروضة على بيع
القطعة االرضية المتواجد فوقها
سوق الخضر والفواكه اليابسة
بالجملـة ببـاب دكالـة .
 معاوضة بخصوص الصكالعقاري /8271م 4بجوار حدائق
ماجوريل لصاحبته شركة
سطوح مراكش ذات مساحة
 4002م 4بصك عقاري في ملك
الجماعة الحضريـة لمراكـش
صـك عقـاري عدد / 4782م( 4
بقعة رقم  ) 4بالحي الشتوي
زنقة حافظ ابراهيم ذات مساحة
7242

م4

 وافق المجلس على مايلي : -7كراء او بناء مقرات الدوائر الحضرية والملحقة بتراب
الجماعة الحضرية لمراكش وفق قرار السيد وزير الداخلية عدد
 781/02بتاريخ . 4002/07/ 00
 -4تكليف قسم الممتلكات الجماعية واللجنة المكلفة بالشؤون
القانونية والممتلكات بالتنقيب عن القطع االرضية الشاغرة
والمناسبة لبناء او كراء مقرات الدوائر الحضرية والملحقات
االدارية المحدثة بتنسيق كامل مع السادة رؤساء المقاطعات
وممثلي السلطة المحلية المختصة .
 -0احالة الموضوع من جديد على انظار المجلس الجماعي
للتداول فيه على ضوء النتائج والمعطيات المنجزة .
 وافق المجلس على كناش التحمالت والشروط المفروضةعلى بيع القطعة االرضية المتواجد فوقها سوق الخضر
والفواكه بالجملة بباب دكالة .
وافق المجلس على مبدأ اجراء معاوضة عقارية بين الجماعةالحضرية لمراكش وشركة سطوح مراكش على النحو التالي :
 -7تعطي الجماعة الحضرية لمراكش لشركة سطوح مراكش
القطعة االرضية البلدية ذات الصك العقاري /4712م مساحتها
االجمالية 7242م 4الكائنة بالحي الشتوي زنقة حافظ ابراهيم .
 -4تتسلم الجماعة الحضرية لمراكش من شركة سطوح
مراكش القطعة االرضية العائدة ملكيتها للشركة المذكورة ذات
الصك العقاري عدد /8271م مساحتها االجمالية 7002م4
المتواجدة بمحاداة حدائق ماجوريل .
 -0تتم هذه المعاوضة العقارية بين الطرفين وفق الثمن الذي
ستحدده لجنة التقويم للقطعتين االرضيتين .
 -2طرح الموضوع من جديد على انظار المجلس الجماعي
للبث فيه .
 -7ال تتحمل الجماعة الحضرية لمراكش الصوائر وتبعات هذه
المعاوضة او تعويضات اخرى .
 موافقة المجلس على مبدأ اجراء معاوضة عقارية بينالجماعة الحضرية لمراكش وشركة سطوح مراكش على النحو
التالي :
 -7تعطي الجماعة الحضرية لمراكش لشركة سطوح مراكش
القطعة االرضية البلدية ذات الصك العقاري /4712م مساحتها
االجمالية 7242م 4الكائنة بالحي الشتوي زنقة حافظ ابراهيم .
 -4تتسلم الجماعة الحضرية لمراكش من شركة سطوح
مراكش القطعة االرضية العائدة ملكيتها للشركة المذكورة ذات
الصك العقاري عدد /8271م مساحتها االجمالية 7002م4
المتواجدة بمحاداة حدائق ماجوريل .
 -0تتم هذه المعاوضة العقارية بين الطرفين وفق الثمن الذي
ستحدده لجنة التقويم للقطعتين االرضيتين .
 -2طرح الموضوع من جديد على انظار المجلس الجماعي
للبث فيه .
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 -7ال تتحمل الجماعة الحضرية لمراكش الصوائر وتبعات هذه
المعاوضة او تعويضات اخرى .
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