
   2008اكتوبردورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية     

  
  المقــــــرر         

  

  

ة ـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت  2008رأكتوبرـلشه

 علي يسيني د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـد عمرئاسة السي

   .المحلية اإلداريةللسلطة  ممثال

بدراسة اتفاقية بين الجماعة من جدول أعماله المتعلقة  العاشرةه للنقطة ـوعند دراست

تهالك الحضرية لمراكش ووالية أمن مراكش تتعلق بنفقات الربط بالماء والكهرباء ونفقات االس

  .سوكوما معطى اهللا  –المصلى  –اآلتية دار تونسي  باألحياءلدوائر أمنية 

  

لجنة األشغال والمصالح العمومية والمصالح ذات االمتياز حول  تقديم نص تقريرد ـوبع

  .النقطـة 

  .و المناقشــــــة ـاتــــد التوضيحــوبع

  .ون ـــا للقانـــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  ي ــر ما يلرــيق  

  

اتفاقية بين الحاضرين على  أعضائه جماع إق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بــواف

الجماعة الحضرية لمراكش ووالية أمن مراكش تتعلق بنفقات الربط بالماء والكهرباء ونفقات 

 اآلتي سوكوما معطى اهللا  –المصلى  –دار تونسي  : اآلتية باألحياءاالستهالك لدوائر أمنية 

  : نصها كاآلتي 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
 



 

 

 

 



  
   2008اكتوبردورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية     
  

  المقــــــرر         
  

  

ة ـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

بشارع محمد السادس تحت بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي  2008ـرأكتوبرلشه

علي يسيني  د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـرئاسة السيد عم

   .ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

بتعديل مقتضيات كناش من جدول أعماله المتعلقة  الحادية عشر ه للنقطة ـوعند دراست

  .التحمالت الخاص بكراء المراحيض العمومية 

  

  .لشؤون القانونية والممتلكات حول النقطـة الجنة   قديم نص تقريرتد ـوبع

  .المقدمـة من طرف رئيس المجلــس الجماعـي  ت اوبعـد التوضيحــ

  .ون ــــا للقانــــــت طبقـــراء التصويـــــــجإد ـوبع

  

  

  ي ــــــرر ما يلــيق  

  

كناش اضرين على الح أعضائه جماع إق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بــواف

لمتعلق بمنح امتياز استغالل بعض المراحيض العمومية بتراب الجماعة الحضرية التحمالت ا

  : لمراكش واآلتي نصه كاآلتي 

  

  كنـــاش التحمــــالت                   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



  
   2008اكتوبردورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية     
  

  المقــــــرر         
  

  

ة ـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت  2008ـرأكتوبرلشه

علي يسيني  د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـرئاسة السيد عم

   .ثال للسلطة اإلدارية المحليةمم

 أرضيةبنزع ملكية قطعة من جدول أعماله المتعلقة  العشرون ه للنقطة ـوعند دراست

  بمنطقة المسار لبناء المحطة الطريقية للمسافرين 

  

  .وبعـد االستماع الى توضيحــات  رئيــــس المجلــس الجماعـي 

  .ون ــــانا للقــــــت طبقـــراء التصويـــــــجإد ـوبع

  

  

  ي ــــــرر ما يلــيق  

  

أعضائه الحاضرين على نزع ملكية  جماع إق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بــواف

والتخلي عن القطع األرضية والحقوق العينية العقارية المرتبطة بها الواردة في الجدول أدناه 

المقطع ف " الطريق المحورية إلحداث المحطة الطريقية الجدية للمسافرين بمراكش الواقعة قرب 

  .الرابطة بين الطريق الرئيسية للدار البيضاء والطريق الرئيسية ألسفي " 

  

  جدول  المراجع العقارية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

  



  
   2008اكتوبردورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية     
  

  المقــــــرر         
  

  

ة ـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـماعس الجـإن المجل

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت  2008ـرأكتوبرلشه

علي يسيني  د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـرئاسة السيد عم

   .ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

بالموافقة على من جدول أعماله المتعلقة   احدة العشرونالوه للنقطة ـوعند دراست

ونزع ملكية ) المقطع الرابط بين طريق أسفي وطريق أكادير (  01تخطيط الطريق المحورية 

  .والتخلي عن القطع األرضية لما تستوجبه العملية من منفعة عامة 

  

  .  لجنة الممتلكات والشؤون القانونية حول النقطة تقديم تقريروبعـد 

وحيث أن النقطة واردة من السلطة إلدارية المحلية وأن المعطيات المتعلقة بها غير 

  .ة ــــكافي

  .ون ـــا للقانـــــت طبقـــراء التصويـــــجإد ـوبع

  

  

  ي ــــــرر ما يلــيق  

  

تخطيط الطريق أعضائه الحاضرين على  جماع إق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بــواف

ونزع ملكية والتخلي عن القطع )  ريأكادالمقطع الرابط بين طريق أسفي وطريق (  01المحورية 

  .األرضية لما تستوجبه العملية من منفعة عامة 

  

  

  

   نائب كاتب المجلس         رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيم ديم                             عمر الجزولي          

  



  
   2008اكتوبردورة                             دينة مراكشالمجلس الجماعي لم

  جلسة علنية     
  

  المقــــــرر         
  

  

 ـرة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة  2008أكتوبر

علي يسيني  ممثال د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـرئي يــر الجزولـالسيد عم

   .للسلطة اإلدارية المحلية

بالموافقة على من جدول أعماله المتعلقة الثانية والعشرون ه للنقطة ـوعند دراست

ونزع ملكية والتخلي ) المقطع الرابط بين أكادير وطريق اكماسة (  01تخطيط الطريق المحورية 

  .ضية لما تستوجبه العملية من منفعة عامة عن القطع األر

  

  .وبعـد تقديم تقرير لجنة الممتلكات والشؤون القانونية حول النقطة  

  .وبعد توضيحات رئيس قسم التعمير بالواليـة

  .ى بها ناقصــــــة ـــوحيث أن المعطيـــات المدل

  .ون ـــا للقانـــت طبقــراء التصويـــــجإد ـوبع

  

  

  ي ــــــيل رر ماــيق  

  

تخطيط الطريق أعضائه الحاضرين على  جماع إق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بــواف

ونزع ملكية والتخلي عن القطع األرضية لما ) أكادير وطريق اكماسةالمقطع الرابط بين (  01المحورية 

  .تستوجبه العملية من منفعة عامة 

  

  

  

   ئب كاتب المجلسنا         رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيم ديم                             عمر الجزولي          

  



  
   2008اكتوبردورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية     
  

  المقــــــرر         
  

  

 ـرة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة  2008كتوبرأ

علي يسيني  ممثال د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـالسيد عم

   .للسلطة اإلدارية المحلية

بتعديل بعض  من جدول أعماله المتعلقة  الخامسة والعشرون ه للنقطة ـوعند دراست

  ) .منه  3خصوصا المادة ( النظام األساسي لشركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش مواد 

  

المقطع الرابط بين طريق أسفي وطريق (  01بالموافقة على تخطيط الطريق المحورية  

  .ونزع ملكية والتخلي عن القطع األرضية لما تستوجبه العملية من منفعة عامة ) أكادير 

  

  .ماع لجنة االستثمـــار   وبعـد تقديم تقرير اجت

  .وبعد التوضيحــات المقدمة في هذا الصـــدد 

  .ون ــا للقانــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  

  ي ــــــرر ما يلــيق  

  

أعضائه الحاضرين على تعديل المادة الثالثة  جماع إق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بــواف

  : تنمية لمدينة مراكش كما يلي لشركة التجهيز وال األساسيمن النظام 

  

 

 

 

 



 

 



 

   2008اكتوبردورة                              المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية     

  
  المقــــــرر         

  

  

 ـرة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

س الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة بقاعة الجلسات الرسمية للمجل 2008أكتوبر

علي يسيني  ممثال د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـالسيد عم

   .للسلطة اإلدارية المحلية

بوضع قرار تنظيمي يحدد من جدول أعماله المتعلقة  الثالثون ه للنقطة ـوعند دراست

  .أجل اداء الضريبة على عملية البناء 

  

ـد تقديم تقرير لجنة التعميـر واعداد التراب حول مشروع القرار التنظيمي وبع

  . الجماعي الذي نص على آجال سحب رخص البناء عوض اإلشارة إلى  آجال منح رخص البناء

  

  .ون ــــا للقانــــــت طبقـــراء التصويـــــــجإد ـوبع

  

  

  ي ــــــرر ما يلــيق  

  

أعضائه الحاضرين على القرار التنظيمي  جماع إنة مراكش بق المجلس الجماعي لمديــواف

  : الجماعي الذي يحدد آجال سحب رخص البناء واآلتي نصه كاآلتي 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

  
  
 



 

 

 



 

   2008اكتوبردورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية     

  المقــــــرر         
  
  

 ـرة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـلمدين يـس الجماعـإن المجل

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة  2008أكتوبر

علي يسيني  ممثال د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـالسيد عم

   .للسلطة اإلدارية المحلية

بالموافقة على من جدول أعماله المتعلقة  وعشرون  الثالثةه للنقطة ـوعند دراست

 50هكتار و 02م البالغ مساحتها /14877معارضة القطعة األرضية المنتمية للصك العقاري عدد 

آر المتواجدة بطريق تحناوت التابعة للجماعة الحضرية لمراكش مع القطعة األرضية المنتمية 

تماعية وتجهيزات رياضية المتواجدة  بالحي م المشيد فوقها مرافق اج/9371للصك العقاري 

  .سنتيار التابعة لملك الدولة الخاص   11آر  27هكتارو 08المحمدي ذات مساحة 

  .وبعـد تقديم تقرير لجنة والشؤون القانونية  والممتلكات حول النقطة  

  .وبعــد المناقشــة وتبــــادل الــــــــــرأي 

  .ون ــــا للقانـــت طبقــراء التصويــــجإد ـوبع
  

  يقــرر ما يلـــي   

أعضائه الحاضرين على إجراء  جماع إق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بــواف

  : يعلى النحو التال) الملك الخاص ( مبادلة عقارية بين الجماعة الحضرية لمراكش والدولة 

القطعة األرضية ) الملك الخاص ( تعطي الجماعة الحضرية لمراكش للدولة   -1

أر المحدد  50هكتار 02م البالغة مساحتها /14877المنتمية للرسم العقاري عدد 

 .درهم  55.000.000.00قيمتها من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم في مبلغ 

قطعتين ) الملك الخاص ( ة وفي المقابل تتسلم الجماعة الحضر ية لمراكش من الدول -2

ستنيار  71أر 75هكتار  06م بمساحة /9371أرضيتين تنتميان للرسم العقاري 

سنتيار بالنسبة للثانية المحددة قيمتها من  40آر و69هكتار و  1بالنسبة  لألولى و 

 درهم  55.002.800.00للتقييم في المبلغ  اإلداريةطرف اللجنة 

 .تتم هذه المعاوضة بدون مدرك  -3

                    نائب كاتب المجلس         رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيم ديم                             عمر الجزولي          



 

   2007يونيودورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية     

  
  

  المقــــــرر         
  
  

و ــر يونية لشهـه العاديـي دورتـفع ـطعة مراكش المدينة المجتممقاس ـإن مجل

االجتماعات الكبرى بمقر المقاطعة تحت رئاسة بقاعة )  2007يونيو  14جلسة يوم الخميس ( 

السيد م الطاهر العزيز رئيس مجلس مقاطعة المدينة وبحضور السيد علي يسيني قائد الملحقة 

   .ة اإلدارية المحليةممثال للسلط باب دكالة  اإلدارية

بمقترح تسمية بعض  المتعلقة  الرابعة من جدول أعمال الدورةه للنقطة ـوعند دراست

  .الفنادق الحرفية بسيدي بودشيش دواراكراوة 

  

  .وبعـد اإلطالع على لجنة لثقافة والمآثر التاريخية والمجتمع المدني  

  .وبناء على مقترحات جمعية الصنــاع التقليديـــــن 

  .وبعـد المناقشــــــــة وإبـــداء الـــــرأي  

  .ون ــا للقانــت طبقــالتصويعملية راء ــجإد ـوبع
  

  

  يقــرر ما يلـــي   

  

الموافقة إجماع السادة األعضاء الحاضرين على تسمية بعض الفنادق الحرفية بسيدي بودشيش 

 : ودواراكراوة كالتالي 

 

 

  

  

  

  

  

  



  



  

   2008اكتوبردورة                              نة مراكشالمجلس الجماعي لمدي
  جلسة علنية     

  
  المقــــــرر         

  

  

 ـرة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة  2008أكتوبر 

علي يسيني  ممثال د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـرئي يــر الجزولـالسيد عم

   .للسلطة اإلدارية المحلية

بسمية بعض شوارع من جدول أعماله المتعلقة   الثالثة عشه للنقطة ـوعند دراست

  وأزقة المدينة 

  .المجلس  أعمالتقرير لجنة نص م ــوبعـد تقدي

  .وبعــد المناقشـــة وتبـــادل الــرأي 

  .ون ــا للقانـت طبقـراء التصويـجإد ــوبع

  

  

  ي ــــــرر ما يلــيق  

  

تسمية شارعين أعضائه الحاضرين على جماع إق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بــواف

  : متواجدين بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية لمراكش باألسمين اآلتيين 

لسطين وينتهي إلى طريق الدار الشارع الذي يبدأ من حدود شارع ف:  عبد الكريم الخطيب -1

 .البيضاء عبر الطريق المتواجد بها المستشفى الجامعي محمد السادس 

 الشارع الذي يبتدأ من مدارة مكناس إلى حدود قنطرة تانسيفت :  يـب الفرقانـالحبي -2

  

  

  

   نائب كاتب المجلس         رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيم ديم                             عمر الجزولي          

  

  



   2008اكتوبردورة                              المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية     

  
  

  
  المقــــــرر         

  

  

 ـرة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

ماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الج 2008أكتوبر 

ي  ـعلي يسيند ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـالسيد عم

   .ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

إفريقي : بإحداث نادي ن جدول أعماله المتعلقة الرابعة عشرة  مه للنقطة ـوعند دراست

   .لبناء النادي المذكور  ةرضية الالزمواقتناء القطعة األ) التمبوكتي  اأحمد باب( 

  .راثـــي والتـث العلمـــالحة ــر لجنــد تقديــم تقريـوبعـ

  .ة ـالتوضيحات التي قدمها رئيس المجلس الجماعي حول النقطوبعـــد 

  .ون ــــا للقانــــــت طبقـــراء التصويـــــــجإد ـوبع

  

  

  ي ــــــرر ما يلــيق  

  

: بإحداث نادي أعضائه الحاضرين على  جماع إاعي لمدينة مراكش بوافق المجلس الجم

  .ادي ـواتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفير المقر الخاص بهذا الن) التمبوكتي  اأحمد باب( إفريقي

  

  

   نائب كاتب المجلس         رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  يم ديم  عبد الرح                           عمر الجزولي          

  

  

  

  

  

  



  

   2008اكتوبردورة                              المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية     

  
  

  المقــــــرر         
  

  

ـر ة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

لسادس تحت رئاسة بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد ا 2008أكتوبر 

علي يسينـي  د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـالسيد عم

   .ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

بتغيير تصميم بقعة ن جدول أعماله المتعلقة الثامنة عشرة  مه للنقطة ـوعند دراست

  .5مخصصة لمساحة خضراء إلى مسجد ودادية المحاميد 

  .ــــة المستفيضـــة للنقطـــــة وبعــد المناقش

  .ون ـــا للقانـــت طبقـــراء التصويـــجإد ـوبع

  

  

  ي ــــــرر ما يلــيق  

  

أعضائه الحاضرين على مبدأ تغيير   بأغلبيةق المجلس الجماعي لمدينة مراكش ــواف

على أساس استكمال  5تصميم بقعة أرضية لمساحة خضراء إلى مسجد ودادية المحاميد 

إلجراءات التقنية واإلدارية الخاصة بالبقعة األرضية موضوع التغيير وعرض الموضوع من ا

  .جديد على أنظار المجلس الجماعي في دورة مقبلة للبث فيه 

  

  

   نائب كاتب المجلس         رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيم ديم                             عمر الجزولي          

  

  

  

  



   2008اكتوبردورة                              المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية     

  
  المقــــــرر         

  

  

ـر ة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة  2008أكتوبر 

علي يسينـي  د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـلسيد عما

   .ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

باسترجاع المرافق ن جدول أعماله المتعلقة السابعة والعشرون مه للنقطة ـوعند دراست

   .الرياضية الموضوعة رهن إشارة المقاطعات والبث في تدبيرها من جديد  

  وة نص تقرير اللجنة حول النقطة وبعــد تال

  .ي حول مقترحات اللجنــة أرـــد فتح باب المناقشة وإبداء الوبع

  .وبعـد تقديم السيد رئيس المجلس الجماعي توضيحات في الموضوع       

  .ون ــــا للقانــــت طبقـــراء التصويــــــجإد ـوبع

  

  

  ي ــــــرر ما يلــيق  

  

أعضائه الحاضرين على استرجاع  جماع إمدينة مراكش بق المجلس الجماعي لــواف

ملعب الحي المحمدي الموضوع رهن إشارة مجلس مقاطعة جليز ليتكلف المجلس الجماعي 

  .بتدبيره وتسييره وتحمل كافة تكاليف الصيانة والتجهيز بهذا الملعب 

  

  

   نائب كاتب المجلس         رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيم ديم                             ر الجزولي عم         

  

  

  

  

  



  

   2008اكتوبردورة                              المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  جلسة علنية     

  
  المقــــــرر         

  

  

ـر ة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

ات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة بقاعة الجلس 2008أكتوبر 

علي يسينـي  د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـالسيد عم

   .ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

بانتخاب بعض ن جدول أعماله المتعلقة الثامنة والعشرون مه للنقطة ـوعند دراست

مراكش للمجلس اإلداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء  ةممثلي المجلس الجماعي لمدين

  .والكهرباء بمراكش 

من المهام التمثيلية لبعض أعضاء المجلس  االستقالةوبعـد اطالع المجلس على طلب 

  .للوكالة  اإلداريبالمجلس 

وحيث تبين للمجلس الجماعي أن طلب قد قدم للمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء 

  .الكهرباء عوض الجهة التي انتدبتهم لهذه المهمة و

  .راي ـــــــادل الـــــــة وتبـــد المناقشـــوبع

   من القاعة إلجراء التصويت  باألمروبعد انسحاب األعضاء المعنيين 

  .ون ـــــا للقانــت طبقـــراء التصويـــــجإد ـوبع

  

  

  ي ــــــرر ما يلــيق  

  

عي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرين لطلب االستقالة عدم قبول المجلس الجما

من المهام التمثيلية الذي تقدم به بعض ممثلي المجلس الجماعي لمدينة مراكش بالمجلس 

  .اإلداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بعيب شكلي في الطلب 

  

  

   لسنائب كاتب المج         رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  عبد الرحيم ديم                             عمر الجزولي          



  
   2008اكتوبردورة                              المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية     
  
  

  
  المقــــــرر         

  
  

  

ـر ة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراكـي لمدينـس الجماعـإن المجل

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة  2008أكتوبر 

علي يسينـي  د ـر السيـي وبمحضـس الجماعـس المجلـي رئيــر الجزولـالسيد عم

   .ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

بالموافقة على مبالغ ن جدول أعماله المتعلقة الثانية الثالثون مه للنقطة ـوعند دراست

  نات المقترحة للجمعيات اإلعا

وبعد اطالع المجلس الجماعي على مضمون تقرير اجتماع اللجنة المكلفة بالعالقات مع 

  .المجتمع المدني الموفق بلوائح الجمعيات المرشحة لالستفادة من مبلغ اإلعانة 

  .وبعـد المناقشـــة المستفيضـــة للنقطـــة  

  .ون ـــا للقانـــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  ي ــــــرر ما يلــيق  

  

بأغلبية  أعضائه الحاضرين على مبالغ ق المجلس الجماعي لمدينة مراكش ــواف

 : اإلعانات المخصصة للجمعيات والموزعة حسب القوائم كاآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

  


