
  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  المقــــــرر
  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر أبريـل 

سات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد عمـر بقاعة الجل 2009

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد عبد الرحيم فاضل ممثال 

  . للسلطة اإلدارية المحلية

التفويت  إجراءاتبالموافقة على استكمال وعند دراستـه للنقطة األولى من جدول أعماله المتعلقة 

بناء  one-Cityوان -بالمجان للقطعة األرضية المتواجدة بالحي الشتوي امتداد في ملكية شركة سيتي

وقرار لجنة  4/3/2004بتاريخ  2985المسجل بمكتب الضبط عدد  26/02/2004التزامها المؤرخ في 

راكش والتفويض االستثناءات برئاسة والي جهة مراكش تانسيفت الحوز لفائدة الجماعة الحضرية لم

اإلجراءات والتدابير القانونية واإلدارية لحيازة العقار  التخاذلرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

   .المذكور

  

  .  تالشؤون القانونية والممتلكاوبعـد تقديم تقرير اجتماع لجنة 

  .الـــــرأي تبادل وبعد المناقشـــة و

  .وبعد التوضيحــات المقدمة في الموضوع 

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  يقــرر ما يلــي

    :ما يلي وافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرين على

-بالحي الشتوي امتداد في ملكية شركة سيتيالتفويت بالمجان للقطعة األرضية المتواجدة  إجراءات -1

م لفائدة الجماعة الحضرية لمراكش بناء على التزامها المؤرخ في /34164وان المنتمية للصك العقاري 

وقرار لجنة  2004مارس  4بتاريخ  2985والمسجل بمكتب الضبط تحت عدد  2004فبراير  26

  .االستثناءات برئاسة السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز

التدابير القانونية واإلدارية في التفويض لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش التخاذ اإلجراءات و -2

  . الموضوع

  

  كاتب الجلســـة           رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جمال ايت محماد                عمر الجزولــــي    

 

  



  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   
  المقــــــرر

  
إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر أبريـل 

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد ) 27/04/2009جلسة يوم االثنين (   2009

جلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السادس تحت رئاسة السيد عمـر الجزولــي رئيـس الم

  . السيـد عبد الرحيم فاضل ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

بإبرام اتفاقية بين المجلس الجماعي وعند دراستـه للنقطة الثالثة  من جدول أعماله المتعلقة 

كش طبقا للمادة لمدينة مراكش ووزارة الداخلية بشأن المساعدة القضائية لفائدة الجماعة الحضرية لمرا

  . المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها  45.08من القانون رقم  38

  في الموضوع  وبعد تالوة نص تقرير اللجنة المكلفة بالممتلكات والشؤون القانونية

  

  .وبعد تقديم التوضيحــات من طرف السيد  رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

  .وترتيب بعض فقرات االتفاقية شكليا  ـرأيال  وإبداء  المناقشـــةباب فتح  وبعد

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  يقــرر ما يلــي

  

اتفاقية اطار بين وافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرين على 

ساعدة القضائية لفائدة الجماعة الحضرية المجلس الجماعي لمدينة مراكش ووزارة الداخلية بشأن الم

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها  45.08من القانون رقم  38لمراكش طبقا للمادة 

  :واآلتي نصها كاآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  



  

  



 

  



  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  المقــــــرر
  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر أبريـل 

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد ) 27/04/2009جلسة يوم االثنين (   2009

السادس تحت رئاسة السيد عمـر الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر 

  . السيـد عبد الرحيم فاضل ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

اإلذن لرئيس المجلس الجماعي لمدينة عماله المتعلقة وعند دراستـه للنقطة الثانية  من جدول أ

  .وان-مراكش برفع دعاوي قضائية ضد ممثل شركة سيتي

  

  .وبعد تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والممتلكات 

  .وبعد المناقشـــة وتبادل   الـــــرأي

  وبعد التوضيحات المقدمة في الموضوع

  .نـــون وبعـد إجــراء التصويـت طبقـــا للقا

  يقــرر ما يلــي

  

لرئيس المجلس  اإلذنوافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرين على 

  .وان-ية في مواجهة ممثل شركة سيتيالجماعي لمدينة مراكش برفع دعاوي قضائ

  

  

  

  

  

  

  

  

  كاتـب الجلســـة               رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

  زولي                                                                   جمال ايت محمادعمر الج     

 

  

  



  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  المقــــــرر
  

المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر أبريـل إن 

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد عمـر   2009

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد عبد الرحيم فاضل ممثال 

  . لمحليةللسلطة اإلدارية ا

بتغيير تخصيص قطعة وعند دراستـه للنقطة الثانية والعشرون  من جدول أعماله المتعلقة 

من منطقة خضراء إلى قطعة خاصة ببناء مسجد بناء على مقرر مجلس  2أرضية ضمن تجزئة تسلطانت 

  .2009سيدي يوسف بن علي في دورة يناير 

  

  .تلكاتوالمم وبعد تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  يقــرر ما يلــي

  

الموافقة بإجماع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش على تغيير تخصيص قطعة أرضية 

عدد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي في ملكية مؤسسة العمران صكها العقاري  2ضمن تجزئة تسلطانت 

T 15145/M.P1  من منطقة خضراء إلى قطعة خاصة لبناء مسجد 2م 624مساحتها.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كاتـب الجلســـة               رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

  عمر الجزولــي                                                                 جمال ايت محماد   

 

  

  



  2009يل دورة أبر                  المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  المقــــــرر
  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر أبريـل 

حت رئاسة السيد عمـر بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس ت  2009

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد عبد الرحيم فاضل ممثال 

  . للسلطة اإلدارية المحلية

بتخطيط حدود الطرق والعشرون  من جدول أعماله المتعلقة  الخامسةوعند دراستـه للنقطة 

مدينة الصويرة وطريق كماسة ونزع  إلىق المؤدية العامة إلحداث الطريق المحورية الرابطة بين الطري

 العينية المرتبطة بها لما تستلزمه العملية من منفعة عامة معالتخلي عن القطع األرضية والحقوق وملكية 

  .المالكين المفترضين والحقوق العينية المراد نزع ملكيتها تحديد

  .والممتلكات وبعد تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية

  .عد المناقشة وتبادل الرأيوب

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  يقــرر ما يلــي

  

بتخطيط حدود الطرق وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع أعضائه الحاضرين على 

 العامة إلحداث الطريق المحورية الرابطة بين الطريق المؤدية إلى مدينة الصويرة وطريق كماسة ونزع

عامة وفق ملكية التخلي عن القطع األرضية والحقوق العينية المرتبطة بها لما تستلزمه العملية من منفعة 

  :الجدول اآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  



  

  



  


