
  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  المقــــــرر
  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر 

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

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

  . ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

 بتعديل بعض فصول القرارمن جدول أعماله المتعلقة   السادسة عشرة وعند دراستـه للنقطة 

المحدد لنسب وأسعار الرسوم والضرائب المستحقة  19/05/2008بتاريخ  06الجبائي المحلي عدد 

  .لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لمراكش 

  .وبعد تالوة نص تقرير لجنة تنمية الموارد المالية في الموضوع

  .تقديم مقترح تعديل بعض فقرات فصول القرار الجبائي المحلي وبعـد 

  .باب المناقشة وإبداء الرأيفتح وبعد 

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  يقــرر ما يلــي

تعديل بعض فصول أعضائه الحاضرين على  بأغلبيةوافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

المحدد لنسب أسعار الرسوم والضرائب المستحقة لفائدة  19/05/2008بتاريخ  06القرار المحلي عدد 

  :زانية الجماعة الحضرية لمراكش كالتاليمي

الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية، صناعية : 31الفصل 

  .أو مهنية

يحدد سعر الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو  

ع باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام وموقع مهنية عن كل ثالثة أشهر وللمتر المرب

  : الجزء المشغول منه ونوع ما يشغله بعد مداولة المجـلس الجماعــي كما يلي

 : أشهر 3بالمتر الطولي وعن كل )  Tothem( أعمدة اشهارية  �

  ثة أشهردرهم عن كل ثال 1000.00: مترين علويين 2طول العمود االشهاري من سطح األرض إلى  -

 درهم عن كل ثالثة أشهر  1500.00: أربعة أمتار  إلىمترين علويين  2طول العمود االشهاري من  -

 درهم عن كل ثالثة أشهر  2000.0000: أمتار علوية              4طول العمود االشهاري ما فوق  -

 .متر واحد حسب مساحة الرصيف إلىسنتيمتر  20عرض العمود االشهاري من  -

    نائب كاتب المجلس             مجلس الجماعي لمدينة مراكشرئيس ال

  م ـم ديـعبد الرحي                ي ــعمر الجزول           



  

  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  قــــــررالم
  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر 

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

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

  . طة اإلدارية المحليةممثال للسل

بإبرام اتفاقية شراكة بين وعند دراستـه للنقطة السابعة عشرة   من جدول أعماله المتعلقة 

المجلس الجماعي لمدينة مراكش والخازن الجماعي حول تقوية القدرات التدبيرية في مجال تدبير 

  .االلتزام بالنفقات المحلية

  

  .ة والميزانية حول النقطــــة وبعـد تقديم تقرير اجتماع لجنة المالي

  .وبعد المناقشـــة وإبـــداء الـــــرأي

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي

  

إبرام اتفاقية وافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرين على 

جماعي حول تقوية القدرات التدبيرية في شراكة بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش والخازن ال

  .ر مقرالمرفقة بهذا ال مجال تدبير االلتزام بالنفقات المحلية

  

  

  

  

  

  

    لســاتب المجـنائب ك           رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيــم ديــم             عمر الجزولـــي            

  

  

  

  



  

  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  
  المقــــــرر

  
إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر 

د السادس تحت رئاسة السيد بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محم 2009أبريـل 

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

  . ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

بإحــداث سوق جماعــي جدول أعماله المتعلقة  الثامنة عشرة منوعند دراستـه للنقطة 

  .لبيع السيارات المستعملــة

  

  . لجنة الشؤون القانونية والممتلكات حول النقطة تقرير  وبعـد تقديم

  .وبعد المناقشـــة وإبـــداء الـــــرأي

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي

  

إحــداث سوق أعضائه الحاضرين على  بإجماعوافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

فوق جزء من القطعة األرضية المقام فوقها سوق األربعاء  عملــةجماعــي لبيع السيارات المست

  .لبيـــع البهائـــم

  

  

  

  

  

  

    لســاتب المجـنائب ك           رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيــم ديــم             عمر الجزولـــي            

  

 

  

  



  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  
  المقــــــرر

  
إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر 

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

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

  . ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

بإطالق اسم المقاوم المرحوم وعند دراستـه للنقطة العشرون من جدول أعماله المتعلقة 

  .عمومية بالمدينةبوجمعة بن المعطي أبو فراس على إحدى الشوارع أو الساحات ال

  

  . نبذة عن حياة ومسار المقاوم المرحوم بوجمعة بن المعطي أبو فراسوبعـد تقديم 

  .وبعـد اقتراح المحــور الطرقــي المزمع تسميتــه

  .وبعد المناقشـــة

  .ـا للقانـــون ـوبعـد إجــراء التصويـت طبقــ

  

  يقــرر ما يلــي

  

إطالق اسم المقاوم أعضائه الحاضرين على  بإجماع وافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش

المحور الطرقي الرابط بين شارع عبد الكريم الخطابي المرحوم بوجمعة بن المعطي أبو فراس على 

  .وطريق آسفي

  

  

  

  

  

    لســاتب المجـنائب ك           رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  يــم عبد الرحيــم د            عمر الجزولـــي            

  

  

  

  

  



  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  
  المقــــــرر

  
إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر 

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

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

  .ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

   

فقة على بناء بالمواوعند دراستـه للنقطة الواحدة و العشرون من جدول أعماله المتعلقة 

  .وتجهيز نادي نسوي بحي المحاميد 

  

  .وبعـد تقديم تقرير اجتماع اللجنة المحلية للتنمية البشرية  

  .وبعد المناقشـــة وتبادل الرأي  

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقــــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي

  

إحداث إطالق ين على وافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع أعضائه الحاضر

مركز نسوي بحي المحاميد حيث تتكلف الجماعة الحضرية لمراكش بعملية البناء في حدود 

  . درهم 1.400.000.00درهم وصندوق المبادرة بعملية التجهيز بمبلغ  4.000.000.00

  

  

  

  

  

    لســاتب المجـنائب ك           رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيــم ديــم             ولـــي عمر الجز           

  

  

  

  

  



  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  
  المقــــــرر

  
ه العاديـة لشهـر إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـ

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

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

  .ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

   

بالبث في مشروع تصميم من جدول أعماله المتعلقة  الحادية عشرةوعند دراستـه للنقطة 

  .التهيئة القطاعي ألزلي بمقاطعة المنارة

  

المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرفق بتقارير سابقة تقرير اللجنة  نص وبعـد تقديم

  .الموضوعفي نفس  2009عقدت إبان الدورة العادية لشهر فبراير 

  .ن طرف السيد ممثل الوكالة الحضرية لمراكشم توبعـد تقديم التوضيحا

  .فتح باب المناقشة وإبداء الرأي بشأن ما خلصت إليه لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة دـوبع

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقــــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي

  

تصميم التهيئة  أعضائه الحاضرين علىبأغلبية وافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 وإعدادالقطاعي ألزلي بمقاطعة المنارة مع األخذ بعين االعتبار مالحظات اللجنة المكلفة بالتعمير 

  : التراب وكذا مالحظات العموم وهي كما يلي

  .توسيع مجال الدراسة -1

 ).صابة( حذف الممرات المغطاة  -2

 .م 30قل عن إعادة النظر في الطرق المتصلة بشارع الحسن الثاني وجعلها ال ت -3

 ......)الطرق، المجاالت الخضراء( إعادة النظر في الحدود المادية بين األماكن المختلفة  -4

  V70و  6V0حذف المساحات الخضراء -5

مطابقة للواقع مع مراعاة الحدود اليمني للطريق انطالقا من حائط  15اعتماد الطريق  -6

 .الملك المتواجد

 .يم المناطقإلغاء تداخالت البقع الناتجة عن تقس  -7



 

 

محايدة مباشرة   Pa 01 Pa 02، وجعل مواقف السيارات  V04حذف المساحة الخضراء  -8

 .14للطريق 

 .متر أو تركها كما هي في تصميم التهيئة الحالي 30إلى  10تقليص عرض الطريق رقم  -9

  .متر مع خلق منطقة خضراء محايدة 30إلى  9تقليص عرض الطريق رقم   -  10

وذلك بجعل هذه الطريق ال  30اني بين دوار العسكر والطريق رقم خلق نسق عمر - 11

  .طابقينتتعدى 

  . B5خلق عمارة من أربعة طوابق بالمنطقة المسماة  - 12

مع المحافظة على  1بالطريق رقم  V09مكان المنطقة الخضراء  PO6وضع المساحة  - 13

  .نفس المساحة

ع إقامته من طرف الجماعة الحضرية األخد بعين االعتبار مشروع الحافالت المزم - 14

  .  PDUلمراكش وكذا المحطات الوسيطية في إطار تصميم التنقالت الحضرية 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

    لســاتب المجـنائب ك           رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيــم ديــم             عمر الجزولـــي            

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  2009دورة أبريل                   عي لمدينة مراكشالمجلس الجما
  جلسة علنية                                                                                   

  
  المقــــــرر

  
إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر 

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع ) 27/4/2009جلسة يوم االثنين (   2009أبريـل  

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

  .وبمحضـر السيـد عبد الرحيم فاضل ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

   

لبث في مشروع تصميم باوعند دراستـه للنقطة الثانية عشرة من جدول أعماله المتعلقة 

  .مقاطعة جليز) مركز األعمال( التهيئة القطاعي للحي الصناعي القديم 

  

وبعـد تقديم نص تقرير اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرفق بتقارير سابقة 

  .في نفس الموضوع 2009عقدت إبان الدورة العادية لشهر فبراير 

  .طرف السيد ممثل الوكالة الحضرية لمراكش من توبعـد تقديم التوضيحا

  .وبعـد فتح باب المناقشة وإبداء الرأي بشأن ما خلصت إليه لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقــــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي

  

تصميم التهيئة وافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرين على 

مع األخذ بعين االعتبار مالحظات  جليزبمقاطعة  )مركز األعمال( للحي الصناعي القديم القطاعي 

  :التراب وكذا مالحظات العموم وهي كما يلي وإعداداللجنة المكلفة بالتعمير 

حذف شريط التجهيزات المرتقب على أرض المكتب الوطني للسكك الحديدية التي يجب أن  -1

   .ا هي مبينة على الطريقتبقى كم

 .إعادة النظر في المساحات الخضراء التي ليست قطعا زائدة  -2

 ).تخصيص وعاء عقاري لتوسيع الطرق ( توسيع الطرق  -3

 .حذف األقواس ما عدا األقواس المتناسقة مع البنايات -4

 .إعادة النظر في ممرات الراجلين غير المبرر في الغالب -5



 

 

 .متر 30طلة على شارع الحسن الثاني على مدى إعادة النظر في الطرقات الم -6

إعادة النظر في المناطق الخضراء والتجهيزات غير المنظمة والتي التأخد بعين االعتبار  -7

 . المساحات الفارغة

 .ومركز أعمال إدارياأن يكون مركزا  CAيجب على  -8

 .2النظر في نقطة االلتقاء المطلة على الطريق الرئيسية  إعادة -9

 .في شكله العام CAر في مركز إعادة النظ - 10

11 - E03   - P02 – M01  م50مع األخد بعين االعتبار توسيع الطريق في حدود. 

 .VIتوسيع شارع محمد  - 12

 . V29توسيع المنطقة الخضراء  - 13

  E06إعادة النظر في تموضع / خلق قطب/  8إعادة النظر في ممر الراجلين رقم  - 14

  .متر 25إلى  CP 06تمديد ممر الراجلينِ  - 15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    لســاتب المجـنائب ك           رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيــم ديــم             عمر الجزولـــي            

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  المقــــــرر
  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر 

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

سيـد عبد الرحيم فاضل عمـر الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر ال

  .ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

   

بوضع قرار تنظيمي جماعي التاسعة عشرة من جدول أعماله المتعلقة وعند دراستـه للنقطة 

  .يقضي بمنع ضم الجلسات المتواجدة بساحة جامع الفنا وتغيير النشاط المرخص لمستغليها

  

  .لمناقشةعرض مشروع القرار التنظيمي الجماعي لوبعـد 

  .إدخال التعديالت على بعض فصولهوبعد 

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقــــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي

  

قرار ال وضع وافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع أعضائه الحاضرين على

النشاط المرخص ضم الجلسات المتواجدة بساحة جامع الفنا وتغيير المتعلق بمنع جماعي التنظيمي ال

  .هذه الجلسات والمرفق بهذا المقرر لمستغلي

  

  

  

  

  

    لســاتب المجـنائب ك           رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيــم ديــم             عمر الجزولـــي            

  



  

  

  

  

  

  

  2009دورة أبريل                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                   

  المقــــــرر
  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهـر 

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

ئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد عبد الرحيم فاضل عمـر الجزولــي ر

  .ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

   

بعرض حصيلة عمل وعند دراستـه للنقطة الرابعة والعشرون من جدول أعماله المتعلقة 

  .المجلس الجماعي لمدينة مراكش والموافقة على نشرها

  

  .ي واالطالع عليهاوبعـد تقديم حصيلة المجلس الجماع

  .وبعد إبداء مالحظات بشأنها واالتفاق على كيفية نشرها بعد تنقيحها وضبطها

  .وبعد المناقشــة وتبادل الــــرأي

  .وبعـد إجــراء التصويـت طبقــــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي

  

لمجلس الجماعي حصيلة ا أعضائه الحاضرين على بأغلبيةوافــق المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 توطبعها ونشرها بشبكة االنترني 2008و2007و2006و2005و2004لمدينة مراكش برسم سنوات 

  .وذلك بعد أن تقوم لجنة المالية والميزانية بتنقيحها

  

  

  

  

    لســاتب المجـنائب ك           رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  ـم عبد الرحيــم ديـ            عمر الجزولـــي            



  

  

  

  

  

  

 


