
  2010 ابريلدورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  جلسة علنية     

  
  المقــــــرر         

  
  

 2010 ابريلر ـة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراآـي لمدينـس الجماعـإن المجل

ة فاطمة دبقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السي

للسلطة  ممثاليوسف حمدون  دـر السيـي وبمحضـس الجماعـالمجل ةسـرئي الزهراء المنصوري

   .المحلية اإلدارية

بقبول هبة عقارية ممنوحة من من جدول أعماله المتعلقة   األولى ه للنقطةـوعند دراست

بارة عن علفائدة الجماعة الحضرية لمراآش " عارف ماروآان ستيت آومباني "طرف شرآة 

موضوع الرسم العقاري عدد  عمتر مرب 64بمنطقة االرتدادي مساحتها  أرضيةقطعة 

199205/04 ,  

و المالية المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والميزانية  لجنةالتقديم نص تقرير د ـوبع

  .حول النقطة

  .تقديم التوضيحات حول النقطة دـوبع

  .ون ـــلقانا لـــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  ي ــرر ما يلــيق  

  

على قبول هبة عقارية  الحاضرينوافق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه 

 Societe aref" عارف ماروآان ستيت آومباني"ممنوحة من طرف شرآة 

Moroaccan Real Estate Company   لفائدة الجماعة الحضرية لمراآش

 متر مربع موضوع الرسم العقاري 64التراجع مساحتها  عبارة عن قطعة أرضية بمنطقة

 .زالخطابي جليعة شارع عبد الكريم الكائنة بزنقة ضر 04/ 199205عدد 

  

  
          آاتب الجلسة                                                ة المجلس الجماعي لمدينة مراآشرئيس           
           

  محمد نكيل                                              ة الزهراء المنصوريفاطم              
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  جلسة علنية     
  

  المقــــــرر         
  
  

 2010 ابريلر ـة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراآـي لمدينـس الجماعـإن المجل

ة فاطمة بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد

يوسف حمدون ممثال للسلطة  دـر السيـي وبمحضـس الجماعـالمجل ةسـرئي الزهراء المنصوري

   .اإلدارية المحلية

ضية مساحتها بتفويت قطعة أرمن جدول أعماله المتعلقة  الرابعة ه للنقطةـوعند دراست

فوقها  ثالمحدم في ملك بلدية مراآش / 13097متر مربع ذات الرسم العقاري عدد  3465

  ).الملك الخاص(مدرسة انس بن مالك لفائدة الدولة 

تقديم نص تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والميزانية و المالية د ـوبع

  .حول النقطة

  

  .ون ـــا للقانـــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  ي ــرر ما يلــيق  

  

وافق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه الحاضرين على تفويت قطعة 

م البالغة /13097أرضية تنتمي للملك الخاص الجماعي موضوع الصك العقاري عدد 

اطعة غشت بمق 20متر مربع تقريبا الكائنة بمنطقة قشيش بجانب ملعب  3465مساحتها 

الملك (لفائدة الدولة مراآش المدينة المشيد عليها المدرسة االبتدائية أنس بن مالك 

متر مربع 3465*450درهم للمتر مربع أي بمبلغ إجمالي قدره  450,00بمبلغ ) الخاص

  درهم وذلك لتسوية وضعيتها القانونية 1.559.250,00= 

  

  

  
  المجلس آاتب                                            ة المجلس الجماعي لمدينة مراآشرئيس
    محمد نكيل            فاطمة الزهراء المنصوري                                         
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  المقــــــرر         

  
  

 2010ابريل ر ـة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراآـي لمدينـاعس الجمـإن المجل

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد  ) 2010/ 04/ 29جلسة يوم الخميس (

ر ـوبمحضلرئيسة المجلس الجماعي  األولالسيد عبد العزيز البنين النائب  السادس تحت رئاسة

عن قسم الجماعات  المطاعيوالسيد المذآور  سلطة اإلدارية المحليةيوسف حمدون ممثال لل دـالسي

   .المحلية بالوالية

بدراسة آناش التحمالت المتعلق من جدول أعماله المتعلقة  السادسة ه للنقطةـوعند دراست

  .بإنجاز الدآاآين المتبقية بالمرآب الرياضي واالقتصادي بباب الخميس 

لمكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والميزانية و المالية تقديم نص تقرير اللجنة اد ـوبع

  .حول النقطة

  .ا الشأنوبعـد التوضيحات المقدمة في هذ

  .ون ـــا للقانـــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  ي ــرر ما يلــيق  

  

آناش التحمالت  على الحاضرينوافق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه 

 واآلتيةيجاز الدآاآين المتبقية بالمرآب الرياضي واالقتصادي بباب الخميس المتعلق بإ

  :يلي فصوله آما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المتبقية دآاآينالآناش التحمالت المتعلق بكراء 
 بالمرآب االقتصادي والرياضي بباب الخميس

  



أآتوبر  03( 1423رجب 25بتاريخ  1-02-297م ـبناء على الظهير الشريف رق  -
آما تم تغييره وتتميمه بالظهير  اق الجماعيـالمتعلق بالميث 78.00القانون رقم بتنفيذ )2002

بتنفيذ القانون رقم ) 2003مارس 24( 1424 محرم 20الصادر في  1-03-82الشريف رقم 
) 2009فبراير 18( 1430صفر 22 الصادر في 08-153-1بالظهير الشريف رقم  و 03-01

  . 17-08 بتنفيذ القانون رقم
المتعلق ) 1921أآتوبر  19( 1340صفر  17بناء على الظهير الشريف المؤرخ في  -
  .الخاصة بالبلديات آما وقع تغييره وتتميمه باألمالك 
 18( 1430 صفر 22الصادر بتاريخ  1-09-02بناء على الظهير الشريف رقـم  -
جماعات المحلية بالتنظيم المالي لل المتعلق 45-08بتنفيد القانون رقم ) 2009فبراير

  .ومجموعاتها 
 )2007فبراير 5( 1428محرم  16الصـادر فـي  2.06.388بناء علـى المرسـوم رقـم  -

  . بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وآذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها
 03(الموافق  1431من محرم 17الصادر في  2.09.441بناء على المرسوم رقم  -
  . ومجموعاتهالجماعات المحلية العمومية ل محاسبةلبسن نظام ل )2010يناير

  2009فبراير  26بناء على محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم المنعقد بتاريـخ  -
ابريل خالل دورته العادية لشهر الجماعي لمراآش  بناء على مداوالت المجلس -

2010  
  

  يقـرر ما يلـي
  مقتضيات عامـة

  

  : صل األول الف
 إن الغاية من آناش التحمالت هي تنظيم عملية آراء الدآاآين المتبقية 

بالمرآب االقتصادي والرياضي بباب   31-30-29-28-27-26التي تحمل أرقام 
 طلبات العروض وذلك وفقا للشروط والمقتضيات المبينة أدناهعن طريق  الخميس

.  
  بيان العقارات المراد آراؤها

  :   ي الفصل الثان
سيتم عن طريق طلبات العروض إجراء عملية آراء الدآاآين المتبقية 
بالمرآب االقتصادي والرياضي بباب الخميس والمشار إليها بتفصيل في الجدول 

  : التوضيحي التالي
  

المسـاحــة   رقـــم الدآــان
  بالمتـر المربع

واجبات حق 
 )بالدرهم(اإلستغالل

الثمن اإلفتتاحي 
للكراء 

 )بالدرهم(يالشهر

  مالحظات

26  13  100.000,00  1500,00    
27  13  100.000,00  1500,00    
28  14  100.000,00  1500,00    
29  13  100.000,00  1500,00    



  
  

  مدة الكراءمدة الك  
  :الفصل الثالث 

في الفصل الثـانـي محـددة في سنة  إن مـدة آـراء العقـارات المشـار إليـها
واحدة تجدد من تلقاء نفسها مالم يعلن احد الطرفين عن فسخها بالبريد المضمون 

 . شهرا قبل حلول اآلجال
  السومة الكرائية

  :الفصل الرابع 
إن مبلغ الكراء سيتحدد طبقا لنتائج طلبات العروض المقدمة واعتبارا 

في الفصل الثاني ، وتراجع السومة الكرائية للثمن التقديري اإلفتتاحي المحدد 
من مبلغ الكراء الشهري على رأس آل ثالث سنوات طبقا للقانون  10بزيادة 

  .الجاري به العمل في هذا الشأن 
  :   الفصل الخامس 
تؤدى واجبات الكراء بصفة منتظمة خالل األسبوع األول من الشهر  

  .المستحق األداء لدى القابض المالي 
  ط المشارآة في طلبات العروضشرو

  :الفصل السادس  
يتعين على المشارك في طلب العروض إيداع ضمانة مؤقتة لدى صندوق  

، على أن ترجع فقط  درهم  5.000 الخازن الجماعي لمدينة مراآش  تعادل
، لن ترجع له  للذين لم يرس وآل من تخلى عن العرض بعد أن رسا عليه

  .الضمانة المحددة أعاله 
  

  : الفصل السابع  
تودع ملفات المشارآة مقابل وصل لدى مصلحة تدبير الملك الجماعي 

  .بالجماعة الحضرية لمراآش
  :الفصل الثامن 

  :يجب أن يتضمن ملف المشارآة في طلب العروض الوثائق اآلتية 
  -  تعهد موقع من قبل المتنافس، وفق النموذج المرفق طيه، يوضح فيه

والعائلي وصفته ومحل سكناه ومهنته وبيان نوع خاصة اسمه الشخصي 
وإذا آان المتنافس . النشاط المزمع القيام به وتعيين العقار المراد آراؤه 

شخصا معنويا، يذآر االسم التجاري وشكله القانوني ورأسماله وعنوان مقره 
آما يبين فيه مبلغ السومة الكرائية الشهرية المقترحة باألرقام و  االجتماعي،

  ،ئر إجراء عملية طلب عروض األثمانتمثل صا 10 ، مع زيادةلحروفا

30  15  100.000,00  1500,00    

31  19  100.000,00  1500,00    



   شهادة مسلمة من طرف الخازن الجماعي لمدينة مراآش  منذ أقل من
سنة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية، أو شهادة تثبت 

  اإلعفاء من أداء الضرائب،
 متنافس ومصحح نظير من دفتر التحمالت موقع عليه من طرف ال

  اإلمضاء ،
  نسخة من وصل أداء الضمانة المؤقتة لدى صندوق الخازن الجماعي

آما هو مبين في الفصل السادس أو شيك مضمون في اسم الخازن الجماعي 
  .لمدينة مراآش يتضمن قيمة الضمانة المؤقتة 

 .  نسخة من وصل أداء المبلغ الجزافي المحدد من طرف اللجنة اإلدارية
تقييم لدى صندوق الخازن الجماعي لمدينة مراآش  أو شيك مضمون في لل

اسم الخازن الجماعي لمدينة مراآش يتضمن قيمة المبلغ الجزافي المتعلق 
  .بالمحل المراد آراؤه

إضافة إلى الوثائق السالفة الذآر يتعين على األشخاص المعنوية 
  :اإلدالء بما يلي 

 لمخولة للوآيل بأن يتصرف باسم الوثائق التي تبين الصالحيات ا
  المتنافس ،

  القانون األساسي والئحة أعضاء مجلس اإلدارة أو المسيرين.  
  :الفصل التاسع 

يوضع الملف الذي يقدمه آل متنافس في ظرف مختوم داخل األجل 
  :المحدد ، ويحتوي هذا الظرف على غالفين مختومين 

  يه أعاله ووصل أو شيك يتضمن التعهد المشار إل  :الغالف األول
يتضمن قيمة  مضمون بقيمة الضمانة باإلضافة إلى وصل أوشيك مضمون 

 ".العرض المالي"المبلغ الجزافي، وتكتب عليه عبارة 
   يشمل باقي الوثائق المشار إليها أعـاله وتكتب عليه   :الغالف الثاني

  ". الملف اإلداري "عبــارة 
 

  اإلعالن عن نتائج فحص العروض
 

 :الفصل العاشر 
تنعقد لجنة فحص العروض وتقييم األثمان بمقر الجماعة الحضرية  

  . لمراآش في جلسة عمومية طبقا للقانون الجاري به العمل 
  :الفصل الحادي عشر 

تخبر الجماعة المحلية المتنافس المقبول عرضه بواسطة رسالة مع  
وآذا باقي المتنافسين  من أجل استكمال باقي إجراءات الكراء إشعار بالتوصل

الذين تم إقصاؤهم أو لم تقبل ملفاتهم أو رفضت عروضهم لسحب الضمانة 
  .مقابل وصل 

  :الفصل الثاني عشر 
يجب على المتنافس الفائز استكمال الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها  
يوما من تاريخ اإلشعار بالتوصل السالف الذآر، وفي حالة تجاوزه لهذه  15



إنه يفقد حقه في الكراء ويتم تحويل مبلغ الضمانة المشار إليها أعاله المدة ف
  .لفائدة الجماعة الحضرية لمراآش 

 
  :مقتضيات خاصـة 
 

  :الفصل الثالث عشر 
ال يحق للمستفيد تولية أو التنازل للغير عن استغالل العقار المكرى إال 

راآش وحصول بعد  الموافقة الكتابية لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة م
درهم يؤديه المستغل الجديد مقابل  10.000الجماعة على مبلغ جزافي قدره 

إبرام عقدة جديدة معه وفقا للشكليات واإلجراءات القانونية المعمول بها في 
  .هذا الصدد 
درهم سيعمم عل  10.000في  لالمذآور المتمثالمبلغ الجزافي  أنعلى 

بجميع الدآاآين التي يشتمل عليها المرآب المرتبطة  االسمباقي عمليات تغيير 
  .والرياضي بباب الخميس االقتصادي

 
  
  

  :  الفصل الرابع عشر 
يمنع إجراء تغييرات بالمحل المكترى أو استغالل الملك العمومي المحيط 
به إال بعد الموافقة الكتابية لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش وأداء 

ل الملك العمومي وفقا للقوانين الجاري بها الوجبات المستحقة على احتال
  .العمل 

 :الفصل الخامس عشر 
يتعين على المكتري السماح لمصالح الجماعة القيام بمعاينة المحل 

  . المكترى آلما دعت الضرورة إلى ذالك 
  

  :الفصل السادس عشر 
يتحمل المكتري أداء واجبات االشتراك بوآاالت الماء والكهرباء والهاتف 

.  
 :الفصل السابع عشر 

يمكن للجماعة عند االقتضاء إلزام المكتري بالحصول على التأمينات 
  .الضرورية لدى المؤسسات المرخص لها بذلك 

  :الفصل الثامن عشر 
تصبح عملية الكراء الغية بعد إنذار المكتري آتابيا طبقا للمسطرة 

الحاالت التالية الجاري بها العمل مع حجز الضمانة لدى الخازن الجماعي في 
:  

عدم أداء الوجيبة الكرائية خالل المدة المحددة في الفصل  -
  .الخامس 

  . إغالق المحل المكترى لمدة تزيد عن ستة أشهر  -



 .عدم احترام مقتضيات آناش التحمالت وعقد الكراء  -
 : الفصل التاسع عشر 

ى في حالة وفاة المكتري يحق لورثته االستمرار باستغالل المحل المكتر
إذا ما أعربوا عن رغبتهم في ذلك عن طريق توجيه طلب في الموضوع إلى 
السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش داخل أجل ثالثة أشهر من 

 .وفاة المكتري وإال اعتبر العقد الغيا 
  :الفصل العشرون 

إذا أراد المكتري فسخ عقد الكراء وجب عليه إشعار الجماعة برغبته عن 
بريد المضمون شهرا على األقل قبل األجل المحدد، وتصفية مابذمته طريق ال

  . من مستحقات للجماعة
  : الفصل الواحد والعشرون 

ال يعفي عقد الكراء المستفيد من الحصول على الرخص والتصاريح 
الضرورية لممارسة نشاط تجاري أو مهني أو صناعي وذلك طبقا لألنظمة 

  .ضرائب المترتبة عن هذا النشاط الجاري بها العمل وأداء آل ال
  

  :   الفصل الثاني والعشرون 
يلتزم المستفيد بالحفاظ على العقار موضوع الكراء وصيانته وحراسته 
ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع األضرار التي يمكن أن تلحق به وبالغير 

. 
  :الفصل الثالث والعشرون 

ش والمكتري حول أحد بنود آل نزاع بين المجلس الجماعي لمدينة مراآ
  .   آناش التحمالت يعود البث فيه للمحاآم المختصة 

                     
  

                      
  

  آاتب المجلس                                النائب األول لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش    
   محمد نكيل                                       عبد العزيز البنين                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2010 ابريلدورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  جلسة علنية     

  
  المقــــــرر         

  
  

 2010ابريل ر ـة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراآـي لمدينـس الجماعـإن المجل

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد  ) 2010/ 04/ 29جلسة يوم الخميس (

ر ـوبمحضلرئيسة المجلس الجماعي  األولالسيد عبد العزيز البنين النائب  السادس تحت رئاسة

عن قسم الجماعات  المطاعييوسف حمدون ممثال للسلطة اإلدارية المحلية والسيد المذآور  دـالسي

   .لمحلية بالواليةا

 قالتحمالت المتعلبدراسة آناش من جدول أعماله المتعلقة السابعة  ه للنقطةـوعند دراست

  .بإيجار الدآاآين المتبقية بسوق الخميس

تقديم نص تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والميزانية و المالية د ـوبع

  .حول النقطة

   .مقترحات اللجنة المذآورة وآذا المجلس وتضمينهش التحمالت مناقشة فصول آنا وبعـد

  .وبعد التوضيحات المقدمة في هذا الشأن

  .ون ـــا للقانـــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  ي ــرر ما يلــيق  

  

على آناش التحمالت  الحاضرينوافق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه 

  :فصوله آما يلي  اآلتيةالمتبقية بسوق الخميس و  المتعلق بإيجار الدآاآين

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 آناش التحمالت المتعلق بكراء الدآاآيــن
 المتبقية بســوق الخمــيس
 

أآتوبر  03( 1423رجب 25بتاريـخ  1-02-297بنـاء على الظهير الشريـف رقـم   -
م تغييره وتتميمه بالظهير المتعلق بالميثـاق الجماعي آما ت 78.00بتنفيذالقانون رقم ) 2002

بتنفيذ القانون رقم ) 2003مارس 24( 1424 محرم 20الصادر في  1-03-82الشريف رقم 
) 2009فبراير 18( 1430صفر 22 الصادر في 08-153-1و بالظهير الشريف رقم  03-01

  . 17-08 بتنفيذ القانون رقم
المتعلق ) 1921ر أآتوب 19( 1340صفر  17بناء على الظهير الشريف المؤرخ في  -
  .الخاصة بالبلديات آما وقع تغييره وتتميمه باألمالك 
 18( 1430صفـر  22الصادر بتاريخ  1-09-02بناء على الظهير الشريف رقـم  -
المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية  45-08بتنفيذ القانون رقم ) 2009فبراير

 .ومجموعاتها 
 5( 1428محـرم  16الصـادر فـي  2.06.388بنـاء علـى المرسـوم رقـم  -
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وآذا بعض القواعد المتعلقة ) 2007فبراير

  . بتدبيرها ومراقبتها
 03(الموافـق  1431من محرم  17الصادر في  2.09.441بناء على المرسـوم رقم  -
  . لية ومجموعاتهابسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المح) 2010يناير

بناء على مداوالت المجلس الجماعي لمراآش خالل دورته العادية لشهر  -
   2010ابريل

  2010/04/14  بناء على محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم المنعقد بتاريـخ -
  

  يقرر مايلي
  

  مقتضيات عامـة
  

  : الفصل األول 
اء الدآاآين المتبقية إن الغاية من آناش التحمالت هي تنظيم عملية آر 

بسوق الخميس عن طريق طلبات  597،551،525،82،77،73،21التي تحمل أرقام 
  . العروض وذلك وفقا للشروط والمقتضيات المبينة أدناه
  بيان العقارات المراد آراؤها

  :   الفصل الثاني 
سيتم عن طريق طلبات العروض إجراء عملية آراء الدآاآين المتبقية 

  :والمشار إليها بتفصيل في الجدول التوضيحي التالي  بسوق الخميس



  

  مدة الكراء     
  :الفصل الثالث 

إن مـدة آـراء العقـارات المشـار إليـها في الفصل الثـانـي محـددة في سنة 
فسخها بالبريد المضمون واحدة تجدد من تلقاء نفسها مالم يعلن احد الطرفين عن 

  . شهرا قبل حلول اآلجال
  السومة الكرائية

  :الفصل الرابع 
إن مبلغ الكراء سيتحدد طبقا لنتائج طلبات العروض المقدمة واعتبارا 
للثمن التقديري اإلفتتاحي المحدد في الفصل الثاني ، وتراجع السومة الكرائية 

ثالث سنوات طبقا للقانون  من مبلغ الكراء الشهري على رأس آل 10بزيادة 
  .الجاري به العمل في هذا الشأن 

  :   الفصل الخامس 
تؤدى واجبات الكراء بصفة منتظمة خالل األسبوع األول من الشهر  

  .المستحق األداء لدى القابض المالي 
  شروط المشارآة في طلبات العروض

  :الفصل السادس  
انة مؤقتة لدى صندوق يتعين على المشارك في طلب العروض إيداع ضم 

درهم ، على أن ترجع فقط   5000الخازن الجماعي لمدينة مراآش  تعادل 
في حين تعتبر ضمانة . للذين لم يرس عليهم العرض بعد انتهاء هذه العملية 

نهائية بالنسبة للمستفيدين ، وآل من تخلى عن العرض بعد أن رسا عليه ، 
  .لن ترجع له الضمانة المحددة أعاله 

  
  :الفصل السابع  

تودع ملفات المشارآة مقابل وصل لدى مصلحة تدبير الملك الجماعي 
  .بالجماعة الحضرية لمراآش

رقـــم 
 الدآــان

المسـاحــة 
بالمتـر 
 المربع

واجبات حق 
)بالدرهم(اإلستغالل

الثمن اإلفتتاحي 
للكراء 

)بالدرهم(الشهري

 مالحظات

21 09 40.000 1000  
73 09 40.000 1000  
77 18 50.000 1500  
82 09 40.000 1000  
حاليا آمكتب  يستغل 1000 40.000 09 525

مقدم (عون السلطة
  )حي الزرايب

551  09  40.000  1000   

597  15  45.000  1400   



  :الفصل الثامن 
  :يجب أن يتضمن ملف المشارآة في طلب العروض الوثائق اآلتية 

  -  تعهد موقع من قبل المتنافس، وفق النموذج المرفق طيه، يوضح فيه
لعائلي وصفته ومحل سكناه ومهنته وبيان نوع خاصة اسمه الشخصي وا

وإذا آان المتنافس . النشاط المزمع القيام به وتعيين العقار المراد آراؤه 
شخصا معنويا، يذآر االسم التجاري وشكله القانوني ورأسماله وعنوان مقره 
االجتماعي، آما يبين فيه مبلغ السومة الكرائية الشهرية المقترحة باألرقام و 

  تمثل صائر إجراء عملية طلب عروض األثمان، 10روف، مع زيادة الح
   شهادة مسلمة من طرف الخازن الجماعي لمدينة مراآش  منذ أقل من

سنة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية، أو شهادة تثبت 
  اإلعفاء من أداء الضرائب،

 نافس ومصحح نظير من دفتر التحمالت موقع عليه من طرف المت
  اإلمضاء ،

  نسخة من وصل أداء الضمانة المؤقتة لدى صندوق الخازن الجماعي
آما هو مبين في الفصل السادس أو شيك مضمون في اسم الخازن الجماعي 

  .لمدينة مراآش يتضمن قيمة الضمانة المؤقتة 
 .  نسخة من وصل أداء المبلغ الجزافي المحدد من طرف اللجنة اإلدارية
ييم لدى صندوق الخازن الجماعي لمدينة مراآش  أو شيك مضمون في للتق

اسم الخازن الجماعي لمدينة مراآش يتضمن قيمة المبلغ الجزافي المتعلق 
  .بالمحل المراد آراؤه

إضافة إلى الوثائق السالفة الذآر يتعين على األشخاص المعنوية اإلدالء بما 
  : يلي

  
 مخولة للوآيل بأن يتصرف باسم الوثائق التي تبين الصالحيات ال

  المتنافس 
  القانون األساسي والئحة أعضاء مجلس اإلدارة أو المسيرين.  

  
  :الفصل التاسع 

يوضع الملف الذي يقدمه آل متنافس في ظرف مختوم داخل األجل 
  :المحدد ، ويحتوي هذا الظرف على غالفين مختومين 

  ه أعاله ووصل أو شيك يتضمن التعهد المشار إلي  :الغالف األول
يتضمن قيمة  مضمون بقيمة الضمانة باإلضافة إلى وصل أوشيك مضمون 

  ".العرض المالي"المبلغ الجزافي، وتكتب عليه عبارة 
   يشمل باقي الوثائق المشار إليها أعـاله وتكتب عليه   :الغالف الثاني

 ". الملف اإلداري "عبــارة 
 

 اإلعالن عن نتائج فحص العروض
  

 :الفصل العاشر 



تنعقد لجنة فحص العروض وتقييم األثمان بمقر الجماعة الحضرية  
 . لمراآش في جلسة عمومية طبقا للقانون الجاري به العمل 

  :الفصل الحادي عشر 
تخبر الجماعة المحلية المتنافس المقبول عرضه بواسطة رسالة مع  

وآذا باقي المتنافسين من أجل استكمال باقي إجراءات الكراء  إشعار بالتوصل
الذين تم إقصاؤهم أو لم تقبل ملفاتهم أو رفضت عروضهم لسحب الضمانة 

  .مقابل وصل 
  :الفصل الثاني عشر 

ال الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها يجب على المتنافس الفائز استكم 
يوما من تاريخ اإلشعار بالتوصل السالف الذآر، وفي حالة تجاوزه لهذه  15

المدة فإنه يفقد حقه في الكراء ويتم تحويل مبلغ الضمانة المشار إليها أعاله 
  .لفائدة الجماعة الحضرية لمراآش 

  
 :مقتضيات خاصـة 
  

 :الفصل الثالث عشر 
تفيد تولية أو التنازل للغير عن استغالل العقار المكرى إال ال يحق للمس 

بعد  الموافقة الكتابية لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش وحصول 
درهم يؤديه المستغل الجديد مقابل  10.000الجماعة على مبلغ جزافي قدره 

في إبرام عقدة جديدة معه وفقا للشكليات واإلجراءات القانونية المعمول بها 
  .هذا الصدد 

درهم سيعمم عل  10.000على ان المبلغ الجزافي المذآورالمتمثل في 
باقي عمليات تغيير اإلسم المرتبطة بجميع الدآاآين التي يشتمل عليها سوق 

 .الخميس
  

  :  الفصل الرابع عشر 
يمنع إجراء تغييرات بالمحل المكترى أو استغالل الملك العمومي المحيط 

افقة الكتابية لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش وأداء به إال بعد المو
الواجبات المستحقة على احتالل الملك العمومي وفقا للقوانين الجاري بها 

  .العمل 
  :الفصل الخامس عشر 

يتعين على المكتري السماح لمصالح الجماعة القيام بمعاينة المحل 
 . المكترى آلما دعت الضرورة إلى ذالك 

  
  :لسادس عشر الفصل ا

يتحمل المكتري أداء واجبات االشتراك بوآاالت الماء والكهرباء والهاتف 
.  

  :الفصل السابع عشر 



يمكن للجماعة عند االقتضاء إلزام المكتري بالحصول على التأمينات 
 .الضرورية لدى المؤسسات المرخص لها بذلك 

  :الفصل الثامن عشر 
لمكتري آتابيا طبقا للمسطرة تصبح عملية الكراء الغية بعد إنذار ا

الجاري بها العمل مع حجز الضمانة لدى الخازن الجماعي في الحاالت التالية 
:  

عدم أداء الوجيبة الكرائية خالل المدة المحددة في الفصل  -
  .الخامس 

  . إغالق المحل المكترى لمدة تزيد عن ستة أشهر  -
  .عدم احترام مقتضيات آناش التحمالت وعقد الكراء  -

 : فصل التاسع عشر ال
في حالة وفاة المكتري يحق لورثته االستمرار باستغالل المحل المكترى 
إذا ما أعربوا عن رغبتهم في ذلك عن طريق توجيه طلب في الموضوع إلى 
السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش داخل أجل ثالثة أشهر من 

 .وفاة المكتري وإال اعتبر العقد الغيا 
 :لعشرون الفصل ا

إذا أراد المكتري فسخ عقد الكراء وجب عليه إشعار الجماعة برغبته عن 
طريق البريد المضمون شهرا على األقل قبل األجل المحدد، وتصفية مابذمته 

  . من مستحقات للجماعة
  : الفصل الواحد والعشرون 

ال يعفي عقد الكراء المستفيد من الحصول على الرخص والتصاريح 
ممارسة نشاط تجاري أو مهني أو صناعي وذلك طبقا لألنظمة الضرورية ل

  .الجاري بها العمل وأداء آل الضرائب المترتبة عن هذا النشاط 
  :   الفصل الثاني والعشرون 

يلتزم المستفيد بالحفاظ على العقار موضوع الكراء وصيانته وحراسته 
تلحق به وبالغير ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع األضرار التي يمكن أن 

.  
 :الفصل الثالث والعشرون 

آل نزاع بين المجلس الجماعي لمدينة مراآش والمكتري حول أحد بنود 
  آناش التحمالت يعود البث فيه للمحاآم المختصة 

  
  
  

آاتب                                           رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  المجلس

المنصوري                   فاطمة الزهراء    
  .   محمد نكيل

  
  



                                      
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  2010 ابريلدورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  جلسة علنية     

  
  المقــــــرر         

  
  

 2010 ابريلر ـة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراآـيني لمدـس الجماعـإن المجل

ة فاطمة بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد

يوسف حمدون ممثال للسلطة  دـر السيـي وبمحضـس الجماعـالمجل ةسـرئي الزهراء المنصوري

   .اإلدارية المحلية

بدراسة آناش التحمالت المتعلق من جدول أعماله المتعلقة لثامنة ا ه للنقطةـوعند دراست

سنتيار  92آر  01م مساحتها /8074بتفويت قطعة أرضية جماعية موضوع الصك العقاري عدد 

  . بواسطة مسطرة السمسرة العمومية عن طريق المزاد العلني

ة والميزانية و المالية تقديم نص تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصاديد ـوبع

  .حول النقطة

  .المناقشة وتقديم التوضيحاتوبعـد 

  .ون ـــا للقانـــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  ي ــرر ما يلــيق  

  



آناش التحمالت على  الحاضرينوافق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه 

الكائن بزنقة  يالخاص الجماع التابعة للملك األرضيةوالشروط المتعلق ببيع القطعة 

  :هارون الرشيد بمقاطعة جليز عن طريق مسطرة المزاد العلني و اآلتي نصه آاآلتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 آــــناش التحمالت  والشـــــــــروط المتعلـــــــق ببيع
 القطعة األرضية التابعة للملك الخاص الجماعي

 الكائنة بزنقة هارون الرشيد.
 
 

 الصادر بتنفيذ القانون  2002أآتوبر  03بتاريخ  1-2-297ظهير الشريف رقم بناء علي ال

الصادر  01- 03م تغييره وتتميمه بالقانون رقم تآما . المتعلق بالميثاق الجماعي78.00رقم 

 18( 1430من صفر  22الصادر في  01-08- 153الظهير الشريف رقم  هبتنفيذ

   ). 2009فبراير

 المتعلق  1921أآتوبر  19موافق  1340صفر  17مؤرخ في بناء على الظهير الشريف ال

 .باألمالك الخاصة بالبلديات

  فبراير  18( 1430صفر  22الصادر في  01. 09. 02بناء علي الظهير الشريف رقم

 .الي للجماعات المحلية ومجموعاتهامالمتعلق بالتنظيم ال 45-  08بتنفيذ  القانون رقم ) 2009

  يناير   03الموافق  1431من محرم  17( الصادر في 02- 09 441بناء علي المرسوم رقم

 .نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها  بسن 2010

  1921دجنبر  31الموافق  1340بناء على القرار الوزاري المؤرخ في فاتح جمادى األولى 

  . المتعلق بكيفية تدبير األمالك الخاصة بالبلديات

 2010أبريل المجلس الجماعي لمدينة مراآش خالل دورته العادية لشهر  تبعا لمداولة.   



  للتقييم المنعقد بمقر والية جهة مراآش تانستفت الحوز  محضر اللجنة اإلداريةلبناء

  .06/03/2007بتاريخ

  

 موضوع آناش الحمالت
 

تفويت بة المتعلقة تحديد وضبط الشروط اإلدارية والمالي ىيهدف آناش التحمالت هذا إل: الفصل األول

 والبالغة مساحتها م/8074القطعة األرضية المنتمية للملك الخاص الجماعي ذات الصك العقاري عدد 

ة حدودها في التصميم المرفق بكناش التحمالت هذا عن طريق السمسرة العلنية وذلك ينوالمب  2م192

إلجراء المزايدة العلنية وفقا لما حدده  ، على أن الثمن اإلفتتاحية أدناهينوالتحمالت المب وفقا للشروط 

  .درهم للمتر المربع الواحد 20.000.00المجلس الجماعي لمدينة مراآش هو 

وفقا لما هي مخصصة له حسب مقتضيات تصميم  األرضية هذه القطعة استعماليحدد  :الفصل الثاني 

 . التهيئة لمدينة مراآش

  اإلعالن عن السمسرة العلنية وطريقة إجرائها

تقوم الجماعة الحضرية لمراآش بتفويت القطعة االرضية الجماعية المشار إليها أعاله : الفصل الثالث

عن طريق السمسرة العلنية وعلى آل راغب في المشارآة في السمسرة العمومية المتعلقة بعملية 

  :لتاليةالتفويت هاته أن يتقدم عند اإلعالن عنها لدى المصالح الجماعية المختصة بالوثائق ا

إذا آان يتصرف  باسم ما و للمتنافسهوية المتنافس تصريح بالشرف بين اإلسم الشخصي والعائلي *  

يبين االسم التجاري للشرآة وشكلها القانوني ورأسمالها وعنوان العقد اإلجتماعي  آما يجب أنالشرآة 

القيد في السجل التجاري والصفة التي يتصرف بها، والسلطات المخولة إليه آما يبين التصريح رقم 

ورقم الضريبة المهنية ورقم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ورقم الحساب 

  .التجاري البريدي أو البنكي

إشهاد مصادق على صحة إمضائه يبين فيه المتنافس إطالعه على آناش التحمالت هذا وموافقته * 

  .على مختلف بنوده

درهم مسلمة من طرف الخازن الجماعي لمدينة  200.000.00درها ضمانة مالية مؤقتة وق* 

  .مراآش 

يعلن عن تاريخ السمسرة العلنية ومكانها في الصحف الوطنية ومقر المجلس الجماعي : الفصل الرابع

  .وآذا مقرات مجالس المقاطعات



  :تتكون لجنة السمسرة من السادة : الفصل الخامس

  .مثله بصفة رئيسرئيس المجلس الجماعي أو من ي -1

  السلطة اإلدارية المحلية  -2

  .الخازن الجماعي -3

ويمكن أن تضم اللجنة أيضا، بطلب من رئيس المجلس الجماعي آل شخص، خبيرا أو تقنيا تعتبر 

  .مشارآته مفيدة

يتعين على المشارك في المزاد العلني باسم الغير إيداع وآالة مصححة اإلمضاء : الفصل السادس

  . بث قدرة موآله على األداءوشهادة تت

يفرض في المستفيد من القطعة األرضية موضوع البيع معرفة القطعة األرضية : الفصل السابع

معرفة تامة، وأنه سيصبح مالكها على الكيفية الموجودة عليها حسب الحدود المشار إليها في التصميم 

وال يجوز له مطالبة المجلس الجماعي بأي المرفق لهذا الكناش مع جميع اإلرتفاقات الظاهرة والخفية، 

  .ضمان أو تعويض في مايرجع لهذه العيوب

يعتمد الثمن الذي تم به التفويت للفصل في الخالف القائم بشأن أي زيادة في المساحة : الفصل الثامن

  .أو نقصانها

سرة وفي يوقع أعضاء لجنة السمسرة والمستفيد أو وآيله على مسودة محضر السم :الفصل التاسع

هذه الحالة فإن توقيعات أعضاء اللجنة تشكل تصديقا من المستفيد أو وآيله على مسودة محضر 

السمسرة، بعد المصادقة على محضر السمسرة من طرف الجهات المختصة تقوم الجماعة الحضرية 

نصوص لمراآش بإبرام عقد بيع مع المستفيد، يجب أن يتضمن البيع جميع الشروط  واإللتزامات الم

  .عليها بدفتر التحمالت

إن جميع المصاريف المتعلقة بإبرام هذا العقد من تسجيل وتنبر ومصاريف نقل ملكية : الفصل العاشر

  .القطعة األرضية  تكون على عاتق المستفيد

إن الثمن الذي أسفرت عليه المزايدة يؤدى برمته إلى الخازن الجماعي خالل : الفصل الحادي عشر

  .بوشرت فيها السمسرة الذي يسلم وصوال باإلبراء من األداءالجلسة التي 

  المسستفيدلتزامات إ

يلتزم المستفيد وعلى نفقته خالل أجل سته أشهر من تاريخ إبرام عقد البيع : ي عشرثانالفصل ال  

  .بمباشرة إجراءات االتسجيل 



المنصوص عليها في يجب على المستفيد إحترام التوجهات العامة للمنطقة : الفصل الثاني عشر

  .تصميم التهيئة من الناحية المعمارية والهندسية

يلتزم المستفيد باإلمتثال لجميع الضوابط والنصوص اإلدارية وخاصة مقتضيات : الفصل الثالث عشر

  .قانون التعمير

إبرام في حالة وفاة المستفيد إذا آان شخصا طبيعيا بعد رسو المزاد عليه فإن إجراءات : اتــــــالنزاع

   .المعني باألمرذوي حقوق مع ورثته بعد إدالئهم برسم اإلراثة الذي يثبت أنهم  ستتم عقد البيع

في حالة حدوث نزاع بين المستفيد والجماعة الحضرية لمراآش حول تنفيذ : الفصل الخامس عشر

لحوز تحت بنود آناش التحمالت هذا، يحتكم الطرفين إلى تحكيم السيد والي جهة مراآش تانسيفت ا

  .طائلة رفع النزاع إلى المحاآم المختصة بمراآش

آاتب                                                 رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش      

  الجلسة

محمد     فاطمة الزهراء المنصوري                                                                      

  يلنك

  2010 ابريلدورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  جلسة علنية     

  
  المقــــــرر      

  
  

 2010 ابريلر ـة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراآـي لمدينـس الجماعـإن المجل

ة فاطمة دبقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السي

يوسف حمدون ممثال للسلطة  دـر السيـي وبمحضـس الجماعـالمجل ةسـرئي الزهراء المنصوري

   .اإلدارية المحلية

بتعديل مقتضيات االتفاقية من جدول أعماله المتعلقة  السابعة عشرة ه للنقطةـوعند دراست

  .دفن الموتى المعوزينالمبرمة بين الجماعة الحضرية لمراآش و السيد محمد تسيلة و المتعلقة ب

  .تقديم نص تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والميزانية و الماليةد ـوبع

فتح باب المناقشة وإبداء الرأي حول الفصل الخامس من االتفاقية و المتعلق وبعـد 

  .بمسطرة تجديدها تلقائيا

  .ون ـــا للقانـــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  ي ــرر ما يلــقي  



  

اضرين على تعديل الفصل حبإجماع أعضائه الوافق المجلس الجماعي لمدينة مراآش 

الخامس من االتفاقية المبرمة بين الجماعة الحضرية لمراآش والسيد محمد تسيلة 

  :والمتعلقة بدفن الموتى المعوزين و اآلتي نصه آاآلتي

                

  :ـــسالفصـــل الخام              

  أبرمت هذه االتفاقية لمدة ثالث سنوات من تاريخ توقيعها و تجدد تلقائيا، وإذا رغب أحد                          

  .ــن ستة أشهرـر في أجل ال يقــل عفي فسخها يتعين عليها إخبـار الطرف اآلخالطرفين               

  

      

  آاتب الجلسة                                       رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش       

  فاطمة الزهراء المنصوري                                                     محمد نكيل          

  
  2010 ابريلدورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  جلسة علنية     
  

  المقــــــرر        
  
  

 2010 ابريلر ـة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراآـي لمدينـس الجماعـجلإن الم

ة فاطمة بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد

يوسف حمدون ممثال للسلطة  دـر السيـي وبمحضـس الجماعـالمجل ةسـرئي الزهراء المنصوري

   .اإلدارية المحلية

بمراجعة بنود التفاقية من جدول أعماله المتعلقة  التاسعة عشرة   ه للنقطةـدراست وعند

المبرمة بين المجلس الجماعي لمدينة مراآش و االستاذ عبد الرحمان آاسم الوآيل الخاص 

  .للجماعة الحضرية لمراآش 

ة و المالية تقديم نص تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والميزانيد ـوبع

  .حول النقطة

  

  .ون ـــا للقانـــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  ي ــرر ما يلــيق  

  



وافق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه الخاضرين على االتفاقية المبرمة 

بين المجلس الجماعي لمدينة مراآش واالستاذ عبد الرحمان آاسم الوآيل الخاص 

  :مرآش اآلتي نصها آاآلتيحضرية لللجماعة ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةـــــــفاقيــــات
  

  شـــة مراآـي لمدينـن رئيسة المجلس الجماعـبي
  من جهــة                                             

  
  مــان آاســـد الرحمــاذ عبـــن األستـــوبي                

  ام بهيئة مراآشمح                                        
  

  من جهــة أخــرى                                      
  

 2009فبراير  18الموافق  1430صفر  22الصادر في  1- 08-153بناء على الظهير الشريف رقم  -
 .المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00المغير والمتمم بموجبه القانون رقم  17-08بتنفيذ القانون رقم 

  لحق القاضي بتعديل العقدان الخاضعان لمقتضيات القانون الخاص المبرمان بين األستاذوبناء على الم -
 .           عبد الرحمان آاسم والسيدان رئيس المجموعة الحضرية لمراآش وبلدية مراآش المدينة سابقا    
ألجل مراجعة بنود وبناء على الطلب الذي تقدم به األستـاذ عبد الرحمـان آاسـم الوآيـل الخاص للجماعة  -

 .عقد التوآيل
 .2010وتبعا لمداوالت المجلس الجماعي لمدينة مراآش خالل دورته العادية لشهر ابريل  -
  

  :ي ــى ما يلــي علــوالتراض اقــاالتفوقع 
  

يمنح المجلس الجماعي لمراآش تفويضا لفائدة األستاذ عبد الرحمان آاسم المحامي بهيئة : األولالفصل 
وافق على ذلك ألجل تمثيله والدفاع على مصالحه أمام مختلف درجات المحاآم المغربية، وفي  مراآش الذي

جميع القضايا المعروضة أمام القضاء والتي يكون المجلس طرفا فيها سواء آان مدعيا، أو مدعى عليه، أو 
  .مدخال في الدعوى

مطالب وفي آل حين بتزويد المصالح  وبصفته وآيال خاصا لهذه الجماعة، فإن األستاذ عبد الرحمان آاسم
الجماعية باإلرشادات ذات الصبغة القانونية آلما دعت الضرورة لذلك، والسهر على تنفيذ األحكام القضائية 

  .الصادرة لفائدة الجماعة



  
يحدد التعويض الشهري الذي سيتقاضاه األستاذ عبد الرحمان آاسم ابتداء من فاتح يناير : الفصل الثاني

  .يؤدى له وبانتظام عند نهاية آل شهر) درهم 20.000.00(ي مبلغ عشرون ألف درهم ف 2010
  

إلى غاية متم  2010لمدة سنتين يبتدئ العمل بها من فاتح يناير  االتفاقيةلقد أبرمت هذه : الفصل الثالث
صرام مدة وتجدد من تلقاء نفسها لنفس المدة مالم يطلب أحد الطرفين بفسخها شهرين قبل ان 2011دجنبر 

  .االتفاقيةهذه 
  

يتحمل المجلس الجماعي لمراآش أداء جميع المصاريف القضائية المترتبة عن مختلف : الفصل الرابع
  .الدعاوي، وآذا أتعاب الخبرات القضائية المقررة من طرف المحاآم المختصة

  
جلس الجماعي لمراآش يتعين على األستاذ عبد الرحمان آاسم أن يقدم سنويا لموآله الم: الفصل الخامس

ي دافع في شأنها لفائدته سواء آان يلخص مآل القضايا التخالل دورته العادية لشهر فبراير جردا مفصال 
  .مدعيا أو مدعى عليه

  
ال تصبح هذه االتفاقية سارية المفعول إال بعد موافقة المجلس الجماعي لمدينة : الفصل السادس

  .صية عليهامراآش،ومصادقة السلطات اإلدارية الو
  

يلغى عقدي التوآيل الخاضعين للقانون الخاص والمتعلقين بالتفويض الممنوح لفائدة األستاذ : الفصل السابع
عبد الرحمان آاسم المحامي بهيئة مراآش من طرف رئيسا المجموعة الحضرية لمراآش وبلدية مراآش 

ام القضاء، وآذا ملحق عقدي التوآيل المدينة ألجل تمثيل المجموعة الحضرية وبلدية مراآش المدينة أم
عمالة  لالحوز عاممن طرف السيد والي جهة مراآش تانسيفت  2004دجنبر  30المصادق عليه بتاريخ 

  .مراآش
  

عند فسخ عقد التوآيل المبرم بين الجماعة ووآيلها الخاص، يلتزم هذا األخير بتسليم المصالح : الفصل الثامن
الملفات المتعلقة بالقضايا التي آان يترافع في شأنها لفائدتها مع إعطاء جرد  الجماعية المختصة جميع وثائق

  .يلخص مآلها
  
  
  
  
  

  آاتب المجلس                                                رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  محمد نكيل              فاطمة الزهراء المنصوري                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2010 ابريلدورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  جلسة علنية     

  
  المقــــــرر         

  
  

 2010 ابريلر ـة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراآـي لمدينـس الجماعـإن المجل

ة فاطمة ة للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيدبقاعة الجلسات الرسمي

يوسف حمدون ممثال للسلطة  دـر السيـي وبمحضـس الجماعـالمجل ةسـرئي الزهراء المنصوري

   .اإلدارية المحلية

بدراسة موضوع من جدول أعماله المتعلقة  السابعة و العشرون ه للنقطةـوعند دراست

م الكائنة بملتقى شارع االدريسي /14227الصك العقاري عدد  تخصيص القطعة االرضية ذات

إلحداث سوق لبيع السمك بالجملة ) سوق االربعاء لبيع البهائم سابقا(وزنقة عبد اهللا بن ياسين 

عوض القطعة األرضية المتواجدة بمنطقة المسار وإلغاء مقرر المجلس الجماعي المتخذ في 

  . 2006دورته العادية لشهر أآتوبر 

تقديم نص تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والميزانية و المالية د ـوبع

  .حول النقطة

  .وبعـد تقديم التوضيحات حول النقطة

  .ون ـــا للقانـــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  ي ــرر ما يلــيق  

  

   :مايلي وافق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه الخاضرين على



إلغاء مقرر المجلس الجماعي لمدينة مراآش المتخذ خالل الدورة العادية لشهر  - 1

المتعلق بنزع ملكية مجموعة من القطع االرضية و الحقوق العينية  2006أآتوبر 

  .المرتبطة بها إلحداث سوق بيع السمك بالجملة بمنطقة المسار

م الكائنة بمنطقة /2923 تخصيص القطعة االرضية المنتمية للرسم العقاري عدد - 2

هكتار الحتضان سوق بيع السمك بالجملة الخاص بمدينة  3المحاميد مساحتها 

  .مراآش

  
  المجلس آاتب                                         ة المجلس الجماعي لمدينة مراآشرئيس

  محمد نكيل                        فاطمة الزهراء المنصوري  
                                                                        

  2010 ابريلدورة                             المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  جلسة علنية     

  
  المقــــــرر         

  
  

 2010 ابريلر ـة لشهـه العاديـي دورتـد فـش المنعقـة مراآـي لمدينـس الجماعـإن المجل

ة فاطمة للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد بقاعة الجلسات الرسمية

يوسف حمدون ممثال للسلطة  دـر السيـي وبمحضـس الجماعـالمجل ةسـرئي الزهراء المنصوري

   .اإلدارية المحلية

أرضية بتفويت قطعة من جدول أعماله المتعلقة  الثامنة والعشرون ه للنقطةـوعند دراست

النجاز مرآب إ داري وثقافي ومتحف للماء تابع لوزارة االوقاف ) الخاصالملك (لفائدة الدولة 

  . الشؤون االسالمية

تقديم نص تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والميزانية و المالية د ـوبع

  .حول النقطة

  .المناقشة وتقديم التوضيحاتوبعـد 

  . ونـــا للقانـــت طبقـراء التصويــجإد ـوبع

  

  ي ــرر ما يلــيق  

  

تفويت قطعة وافق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه الخاضرين على 

 4مساحتها  197594/04أرضية تنتمي للملك الجماعي موضوع الصك العقاري عدد 

آر متواجدة بباب اغلي على الطريق المؤدية إلى مدينة تحناوت لفائدة الدولة  80هكتار 

النجاز مرآب إداري وثقافي ومتحف للماء تابع لوزارة االوقاف و ) الملك الخاص(



هكتار 4*300درهم للمتر المربع أي بمبلغ إجمالي قدره  300الشؤون االسالمية بمبلغ 

  .درهم  14.400.000= آر 80و
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