
  2009فبراير دورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية   

  
  
  

  المقــــــرر
              

  

  لشهر فبرايرإن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة 

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

ممثال  سمير فشتاليوبمحضـر السيـد  لمدينة مراكش الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي

  . للسلطة اإلدارية المحلية

اقتناء قطعة أرضية تنتمي للملك بمن جدول أعماله المتعلقة  العاشرةوعند دراستـه للنقطة 

  اهيةالخاص للدولة من اجل تخصيصها كمقر للملحقة اإلدارية الب

  

  .لجنة الشؤون القانونية و الممتلكاتتقرير  تقديمـد ـوبع

  .ة في الموضوعــات المقدمــــالتوضيحـد ـوبع

  .ـد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون ـوبع

  

  يقــرر ما يلــي   

  

اقتناء قطعة أرضية تنتمي الموافقة بإجماع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش على 

متر مربع المتواجدة بطريق  348م مساحتها /8555اص للدولة ذات الصك العقاري عدد للملك الخ

درهم و ذلك   1.044.000.00قدره  إجماليدرهم للمتر المربع أي بثمن  3000.00لالرقية بثمن 

  لتخصيصها كمقر للملحقة اإلدارية الباهية

  

  
  
  
  
  

  ةجلسلاتب اك                                    رئيس المجلس الجماعي
  يدوومحمد ايت ب                               عمر الجزولــي     

      
  

  



  

  2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية   

  
  
  

  المقــــــرر
              

  

فبراير   إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر

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

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد سمير فشتالي ممثال 

  . للسلطة اإلدارية المحلية

بطريق  4الدكان رقم ناء اقتبمن جدول أعماله المتعلقة  عشرة الحادية وعند دراستـه للنقطة

  .درب ضبشي لتسوية وضعيته و ذلك لتوسيع الطريق المذكور

  

  .لجنة الشؤون القانونية و الممتلكات عتقرير اجتماـد تقديم ـوبع

  .اتـــــالتوضيح ة و تقديمــــالمناقش دـوبعـ

  .ـد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون ـوبع

  

  يقــرر ما يلــي   

  

بطريق  4الدكان رقم  اقتناءبإجماع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش على الموافقة 

العائدة ملكيته لورثة علي بن احمد الفشاش غير محفظ مساحته ثمانية أمتار بثمن  درب ضبشي

   .درهم و ذلك لتوسيع الطريق 88.000.00درهم للمتر المربع أي بثمن إجمالي قدره  10.000.00

   

  
  
  
  
  

  ةجلسلكاتب ا                                       س الجماعيرئيس المجل
  يدوومحمد ايت ب                                 ولــي عمر الجز    

      
  

  

  



  

  2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية   

  
  
  

  لمقــــــررا
              

  

لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير  إن المجلـس الجماعـي 

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

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد سمير فشتالي ممثال 

  . للسلطة اإلدارية المحلية

بلدية  سمقرر مجل بإلغاءمن جدول أعماله المتعلقة  عشرة الثانية للنقطةوعند دراستـه 

إلحداث  1المتعلق باقتناء قطعة أرضية بعملية الزهور  1999النخيل سابقا المتخذ في دورة فبراير 

     .1المركب التجاري الزهور 

  

  .حول النقطة وبعــد تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الممتلكات

  

  .ـد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون وبعـ

  

  يقــرر ما يلــي   

  

بلدية  سإلغاء مقرر مجلالموافقة بإجماع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش على 

إلحداث  1المتعلق باقتناء قطعة أرضية بعملية الزهور  1999النخيل سابقا المتخذ في دورة فبراير 

     .1المركب التجاري الزهور 

  

  
  
  
  
  

  ةجلسكاتب ال                                       رئيس المجلس الجماعي
  يدوومحمد ايت ب                                 ــي عمر الجزول    

      
  



  
  2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية   
  
  
  

  المقــــــرر
              

  

جلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير  إن الم

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

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد سمير فشتالي ممثال 

  . للسلطة اإلدارية المحلية

بالموافقة النهائية على من جدول أعماله المتعلقة  عشرة السادسةوعند دراستـه للنقطة 

  .تغيير تصميم بقعة مخصصة لمساحة خضراء إلى مسجد ودادية المحاميد

موافقته  2008خالل دورته االستثنائية  أبدىو حيث أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش قد 

  .المبدئية على تغيير التخصيص

  

  . د التوضيحات المقدمة في هدا الشأن وتحديد مساحة البقعة األرضيةوبع

    

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

بقعة التغيير تصميم الموافقة بإجماع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش على 

  .5 ية المحاميدإلى مسجد وداد  2م 2000مساحتها  مخصصة لمساحة خضراءال

  
  
  
  
  

  كاتب المجلسنائب                                     رئيس المجلس الجماعي
  عبد الرحيم ديم                                ــي عمر الجزول    

      
  

  

  



  

  2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية   

  
  
  

  المقــــــرر
              

  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير  

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

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد سمير فشتالي ممثال 

  . إلدارية المحليةللسلطة ا

 بكراء العقار الجماعيوعند دراستـه للنقطة السابعة عشرة من جدول أعماله المتعلقة 

  .المتواجد داخل فندق المامونية لفائدة شركة المامونية

  

  .وبعــد التوضيحات التي قدمها رئيس المجلس الجماعي حول النقطة

  .وبعــد المناقشــــة و تبادل الرأي

  .اء التصويـت طبقـــا للقانـــون وبعــد إجــر

  

  يقــرر ما يلــي   

  

على كراء العقار الجماعي الموافقة بإجماع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

على أساس أداء مبلغ جزافي  لفائدة شركة المامونية ة عن فيالالمتواجد داخل فندق المامونية عبار

درهم و ذلك لمدة خمس  100.000.00قدره  درهم وواجب كراء شهري 1.000.000.00قدره 

  .سنوات 

   

  
  
  
  
  

  جلسكاتب الم نائب                                    رئيس المجلس الجماعي
  عبد الرحيم ديم                              الجزولــي عمر      

      
  



  2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية                                                                                         

  
  
  

  المقــــــرر
              

  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير  

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

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد سمير فشتالي ممثال 

  . للسلطة اإلدارية المحلية

بالبث في هبة عقارية وعند دراستـه للنقطة الثالثة عشرة من جدول أعماله المتعلقة 

لفائدة   2م 480مساحتها  41102عدد  ممنوحة من طرف السيد احمد طراشن ذات الصك العقاري

  .الجماعة الحضرية لمراكش
  

  .وبعــد تقديم تقرير لجنة تنمية الموارد المالية

  .وبعــد المناقشــــة و تبادل الرأي

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

عبارة عن  هبة عقارية قبول علىالموافقة بإجماع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 2م480 م مساحتها/6711ذات الصك العقاري بتجزئة كدية العبيد مقاطعة المنارة  أرضيةقطعة 

  .طراشن لفائدة الجماعة الحضرية لمراكشممنوحة من طرف السيد احمد 

    

   

  
  
  
  
  

  كاتب الجلسة                                       رئيس المجلس الجماعي
  يدوومحمد ايت ب                                 ولــي عمر الجز    

      



  

  2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية   

  
  
  

  المقــــــرر
              

  

المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير  إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش 

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

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد سمير فشتالي ممثال 

  . للسلطة اإلدارية المحلية

بالبث في هبة عقارية عشرة من جدول أعماله المتعلقة وعند دراستـه للنقطة الرابعة 

 23آر و  44هكتار و  5م مساحتها /3030ممنوحة من طرف إقامة السعادة ذات الصك العقاري عدد 

  .سنتيار لفائدة الجماعة الحضرية لمراكش

  

  .المقدمة في هذا الشأن التوضيحـــــاتوبعــد المناقشــــة و

  .بقـــا للقانـــون وبعــد إجــراء التصويـت ط

  

  يقــرر ما يلــي   

  

على قبول هبة عقارية عبارة عن أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش  بأغلبيةالموافقة 

م مساحتها /3030ذات الصك العقاري عدد  أرضية تتواجد بتجزئة كدية العبيد مقاطعة المنارةقطعة 

لفائدة الجماعة الحضرية  إقامة السعادةممنوحة من طرف شركة  سنتيار 23آر و  44هكتار و  5

  .لمراكش

  

   

  
  
  
  
  

  كاتب الجلسة نائب                                     رئيس المجلس الجماعي
  عبد الرحيم ديم                                 ــي عمر الجزول   



      
  2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  لسة علنية ج  
  
  
  

  المقــــــرر
              

  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير  

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

يـد سمير فشتالي ممثال الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر الس

  . للسلطة اإلدارية المحلية

عبارة عن  بالبث في هبةوعند دراستـه للنقطة الخامسة عشرة من جدول أعماله المتعلقة 

  خزانة متنقلة و إصدارات مقدمة من المدير العام لالتصاالت و العالقات الخارجية لمدينة مرسيليا 

  .لفائدة الجماعة الحضرية لمراكش
  

  .د تقديم تقرير لجنة تنمية الموارد المالية حول النقطةوبعــ

  .وبعــد التوضيحات المقدمة في هذا الشأن

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

هبة عبارة عن خزانة  قبول علىالموافقة بإجماع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

و إصدارات مقدمة من المدير العام لالتصاالت و  VF 9207 13ذات الرقم متنقلة بواسطة سيارة 

  .لفائدة الجماعة الحضرية لمراكش  العالقات الخارجية لمدينة مرسيليا 

     

   

  
  
  
  
  

  جلسمكاتب ال نائب                                    رئيس المجلس الجماعي
  الرحيم ديم عبد                                ــي عمر الجزول   



      
  2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية   
  
  
  

  المقــــــرر
              

  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير  

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

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد سمير فشتالي ممثال 

  . للسلطة اإلدارية المحلية

بدراسة اتفاقية شراكة بين من جدول أعماله المتعلقة  الخامسةوعند دراستـه للنقطة 

افقين ومرشدي السياحة ومرشدي الجبل حول الجماعة الحضرية لمراكش والجمعية الجهوية للمر

  .انجاز مخابئ للمرشدين فوق الملك العمومي قرب الفنادق بمدينة مراكش 
  

  .وبعد تقديم مشروع االتفاقية للمناقشة 

  .وبعــد المناقشــــة و تبادل الرأي

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

اتفاقية شراكة بين الجماعة  علىماع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش الموافقة بإج

حول انجاز  الجبلالحضرية لمراكش والجمعية الجهوية للمرافقين ومرشدي السياحة ومرشدي 

شريطة أن تحدث المخابئ بجوار  مخابئ للمرشدين فوق الملك العمومي قرب الفنادق بمدينة مراكش

سؤولية ومراقبة أرباب الفنادق مع انجاز الملف التقني المتعلق الفنادق المصنفة وتحت م

بالمواصفات الخاصة بهذه المخابئ وعرض النقطة من جديد على أنظار المجلس الجماعي في دورة 

  . الحقة للتداول فيها على دور المعطيات الجديدة 

    

  
  

  المجلسكاتب  نائب                                    رئيس المجلس الجماعي
  عبد الرحيم ديم                                ولــي عمر الجز    



  2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية   

  
  
  

  المقــــــرر
              

  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير  

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

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد سمير فشتالي ممثال 

  . للسلطة اإلدارية المحلية

طأ مادي بتصحيح خمن جدول أعماله المتعلقة  الواحدة والعشرون وعند دراستـه للنقطة 

المتعلق ببرامج المبادرة  2007بمقرر المجلس الجماعي بمدينة مراكش المتخذ في دورة أكتوبر 

  .المخلية للتنمية البشرية 
  

للتعديالت المالية المدخلة  ةالمتضمنتقرير اجتماع اللجنة المحلية للتنمية البشرية وبعد تقديم 

  .على بعض المشاريع

  .ــا للقانـــون وبعــد إجــراء التصويـت طبقـ

  

  يقــرر ما يلــي   

  

بإجماع أعضائه الحاضرين على تصحيح األخطاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش وافق 

المتعلق ببرامج  2007بمقرر المجلس الجماعي بمدينة مراكش المتخذ في دورة أكتوبر المادية 

  :وفق الجدول اآلتيالمبادرة المخلية للتنمية البشرية 

  
  
  
  
  
  
  
  







  

  

  

  

  2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية   

  
  
  

  المقــــــرر
              

  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير  

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

الجزولــي رئيـس المجلـس الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد سمير فشتالي ممثال 

  . للسلطة اإلدارية المحلية

بدراسة مشروع برمجة وعند دراستـه للنقطة الثانية والعشرون من جدول أعماله المتعلقة 

  . 2009مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية برسم سنة 
  

  .وبعد تقديم تقرير اجتماع اللجنة المحلية للتنمية البشرية المتعلق بالمشاريع

  

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

مشاريع المبادرة وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع أعضائه الحاضرين على 

  .في الجدول آنفا إليهاالمشار  2009ة المحلية للتنمية البشرية برسم سن

  

  

  

  

  
  
  

  كاتب المجلسنائب                                   رئيس المجلس الجماعي
 عبد الرحيم ديم                               عمر الجزولــي     


