
                 المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 08/7مقرر عدد 

  : ةــالمتعلقو ن جدول أعمال الدورةـم الثالثة عشرة ةـلنقطا 

  وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بإحداث شـارات ضوئية ببعض نقط المدينـة  
  

خالل الجلسة  2010 لشهر يوليوز ة المجتمع في الدورة العادي الجماعي لمدينة مراآشمجلس الإن  ▪

بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسـة  2010يوليوز  19دة بتاريخ ـالعلنية المنعق

السيدة فاطمة الزهـراء المنصوري رئيسـة المجلـس الجماعـي وبمحضـر السيـد عبد الحق دريوشي 

 ).ي يوسف بن علي رئيس منطقة سيد( ممثال للسلطة اإلدارية المحلية 

  39المـادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

  .منـه 

تقديم تقرير لجنة التعمير واعداد التراب والبيئة ودراسة المجلس الجماعي للنقطة المشار اليها  وبعـد ▪

 .اعاله 

 قا للقانــونطبي ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  25  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  25  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      25  :  اء الموافقيـنــعدد األعض

  
         
  العزيز لحويدق،عبد  محمد نكيـل، محمد باقة،احمد محفوظ، ،محمد العربي بلقايـد،فاطمة الزهراء المنصوري    

    عبد اللطيف عطـارد، علي ايت الحاج، محمد لسيقـي، عبد الجليل بنسعـود، لحسن حبيبو، خالـد اجديري،  

     خالد بكوش، ي ادريس اورآيم ،عبد العزيز مـروان، محمد العبدوني خياري، محمد الحر، محمد بنلعروسي،  

عبد       خي،عبد اللطيف ابـدوح، احمد خليل بوستـة ، المحجـوب رفـوش، حيـاة المشفـوع، عبد الجليـل الشلي  

  . الرزاق جبور، عبد المجيد ايت القاضي
            

          دــال أح  :      اء الرافضيـنـدد األعضـع-

        دــال أح  :  دد االعضاء الممتنعين عن التصويتع -  

  يلـــي يقـرر ما



  

ائه ال       اع أعض ـش بإجم ـة مراآ ـي لمدين ـس الجماع ـق المجل ة  واف ة المتعلق رر النقط ى مق  حاضرين عل

  :آالتالــي  شـارات ضوئية ببعض نقط المدينـةإي يتعلق بإحداث ـبوضع قرار تنظيمي جماع



                 المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

 

 2010يوليوز  19بتاريخ  9/07مقرر عدد 

  : لنقطـة الرابعة عشرة مـن جدول أعمال الدورة والمتعلقــةا 

  " نقطة واردة من السلطة االدارية المحلية"  ة على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة  بالموافق  

  

خالل الجلسة  2010إن المجلس الجماعي لمدينة مراآش المجتمع في الدورة العادية لشهر يوليوز   ▪

السادس برئاسـة بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد  2010يوليوز  19العلنية المنعقـدة بتاريخ 

السيدة فاطمة الزهـراء المنصوري رئيسـة المجلـس الجماعـي وبمحضـر السيـد عبد الحق دريوشي 

  ).رئيس منطقة سيدي يوسف بن علي ( ممثال للسلطة اإلدارية المحلية 

وطبقـا لمقتضيات القانـون المتعلق بالميثـاق الجماعـي آمـا تـم تغييـره وتتميمه وخاصة في بابـه  ▪

 .الرابع 

  .وبعـد عرض ودراسة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ▪

 وبعـد إجــراء التصويـت  العلنـي طبقا للقانــون ▪

 :وحيث أن عملية التصويـت أسفرت على ما يلـــي  ▪
 

  20  :  عدد األعضـاء الحاضريـن

  20  :  عدد األصوات المعبـر عنها

  : وهـم الســـادة      20  :  عدد األعضــاء الموافقيـن

فاطمة الزهراء المنصوري، محمد نكيـل، محمد باقـة، لحسن حبيبـو، علي ايت الحـاج، عبد اللطيف عطارد،  محمد 

لسيقـي، عبد الجليل بنسعـود، خالد بكوش، عبد العزيز مروان، محمد العبدوني خياري ،محمـد الحــر، محمـد 

لرزاق جبـور، عمـر بنيطـو، حيـاة المشفــوع، خالـد اجديـري، عبد بنلعروسـي،عبد المجيد ايت القاضـي، عبد ا

  .الجليل الشليخي، عبد اللطيف ابـدوح 
  

          ال أحــد  :    عدد األعضاء الرافضيـن

        ال أحــد  :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت
    

  يقـرر مايلـــي
    

رين على الميثاق الوطني للبيئة وافـق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه الحاض

  :والتنمية المستدامة واآلتية توجيهات فصوله آما يلــي 



 



                 المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 10/07مقرر عدد 

  : ةــالمتعلقو ن جدول أعمال الدورةـم الحادية عشرة ةـلنقطا 

  تأهيل المطرح العمومي للجماعة الحضرية لمراآشدراسة مشروع اتفاقية خاصة تتعلق ب      
  

خالل الجلسة  2010 لشهر يوليوز المجتمع في الدورة العادية  الجماعي لمدينة مراآشمجلس الإن  ▪

بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسة  2010يوليوز19 دة بتاريخـالعلنية المنعق

يسة المجلـس الجماعـي وبمحضـر السيـد عبد الحق دريوشي ممثال السيد محمد الحـر النائـب الثالث لرئ

 ).رئيس منطقة سيدي يوسف بن علي ( للسلطة اإلدارية المحلية 

 39المــادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

  .ه ــمن

المطرح  مرافق العمومية في موضوع االتفاقية المتعلقة بتأهيلتقديـم تقريـر اللجنة المكلفة بال وبعـد ▪

 .العمومي للجماعة الحضرية لمراآش

 وبعـد دراســة المجلـس لمشــروع االتفاقيــة ▪

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  21  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  21  :  ر عنهاـاألصوات المعب عدد

  : وهـم الســـادة      21  :  اء الموافقيـنــعدد األعض

محمد الحـر، محمد العربي بلقايد، محمد نكيــل، عبد العزيز مروان، محمد العبدوني خياري، احمد محفـوظ، عبد  

بكــوش، عبد الجليل  العزيز لحويـدق، خالـد بالدي،خالـد اجديـري،عبد اللطيف عطـارد، محمد لسيقـي، خالد

بنسعـود، ي ادريس اورآيـم، عبد الرزاق جبـور، حيـاة المشفـوع، محمد بنلعروسـي، المحجوب رفوش،عبد الجليل 

  .الشليخي، محمد باقـة ، احمد خليل بوستـة

          دــال أح  :    عدد األعضاء الرافضيـن

        دــال أح  :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت
    

  لـــييقـرر ماي



المطرح االتفاقية الخاصة بتأهيل بإجماع أعضائه الحاضرين على  الجماعي لمدينة مراآش المجلس وافـق  

  .العمومي للجماعة الحضرية لمراآش
  



                 المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 11/07مقرر عدد 

   : ةــالمتعلقو ة من جدول أعمال الدورةـالتاسع ةـالنقط 

  2012-2010 االتفاقية الموضوعاتية الخاصة ببرنامج التأهيل البيئي لعمالة مراآشب
  

خالل الجلسة  2010 لشهر يوليوز المجتمع في الدورة العادية  الجماعي لمدينة مراآشمجلس الإن  ▪

ئاسـة بقاعة االجتماعات الرسمية بشارع محمد السادس بر 2010 يوليوز 19دة بتاريخ ـالعلنية المنعق

السيـد محمد الحـر النائب الثالـث لرئيسـة المجلـس الجماعـي وبمحضـر السيـد عبد الحق دريوشي 

 ).رئيس منطقة سيدي يوسف بن علي ( ممثال للسلطة اإلدارية المحلية 

 40المــادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

  .ه ــمن

لعمالة  االتفاقية الموضوعاتية الخاصة ببرنامج التأهيل البيئيلمشروع دراسة المجلس عرض ووبعـد  ▪

 .2012-2010مراآش 

 طبقا للقانــوني ـالتصويت  العلن إجــراء وبعـد ▪

 :وحيث ان عملية التصويت أسفرت على ما يلـــي  ▪
  

  19  :    عدد األعضاء الحاضريـن

  19  :    ر عنهاـوات المعبـاألص 

  : وهـم الســـادة        19  :    دد األعضاء الموافقيـنـع

محمد الحـر، محمد العربي بلقايد، محمد نكيــل، عبد العزيز مروان، محمد العبدوني خياري، احمد محفـوظ، عبد 

العزيز لحويـدق، خالـد بالدي،خالـد اجديـري،عبد اللطيف عطـارد، محمد لسيقـي، خالد بكــوش، عبد الجليل 

عـود، ي ادريس اورآيـم، عبد الرزاق جبـور، حيـاة المشفـوع، محمد بنلعروسـي، المحجوب رفوش،عبد الجليل بنس

  .الشليخي

          دــال أح  :  اء الرافضيـنـعدد األعض

        دــال أح  :  عدد الممتنعين عن التصويت
    

  يقـرر مايلـــي
    



االتفاقية الموضوعاتية الخاصة ن على بإجماع أعضائه الحاضري الجماعي لمدينة مراآش المجلس وافق

  :مقتضيات موادها آاالتــي ة ـواآلتي 2012- 2010لعمالة مراآش  ببرنامج التأهيل البيئي

  

  



                 المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 12/07مقرر عدد 

   : ةــالمتعلقو من جدول أعمال الدورة العاشــرة ةـالنقط 

  2012- 2010التدبير المندمج للموارد المائية بعمالة مراآش قية الموضوعاتية الخاصة ببرنامج االتفاب
  

خالل الجلسة  2010 لشهر يوليوز المجتمع في الدورة العادية  الجماعي لمدينة مراآشمجلس الإن  ▪

برئاسـة  بقاعة االجتماعات الرسمية بشارع محمد السادس 2010 يوليوز 19دة بتاريخ ـالعلنية المنعق

السيـد محمـد الحـر النائب الثالث لرئيسـة المجلـس الجماعـي وبمحضـر السيـد عبد الحق دريوشي 

 ).رئيس منطقة سيدي يوسف بن علي ( ممثال للسلطة االدارية المحلية 

- 39المــادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

  .ه ــمن 40

التدبير المندمج االتفاقية الموضوعاتية الخاصة ببرنامج لمشروع دراسة المجلس عرض ووبعـد  ▪

 .2012- 2010للموارد المائية بعمالة مراآش 

 طبقا للقانــوني ـالتصويت  العلن إجــراء وبعـد ▪

 :وحيث ان عملية التصويت أسفرت على ما يلـــي  ▪
  

  19  :    عدد األعضاء الحاضريـن

  19  :    ر عنهاـوات المعبـألصا 

  : وهـم الســـادة        19  :    دد األعضاء الموافقيـنـع

محمد الحـر، محمد العربي بلقايد، محمد نكيــل، عبد العزيز مروان، محمد العبدوني خياري، احمد محفـوظ، عبد 

بكــوش، عبد الجليل  العزيز لحويـدق، خالـد بالدي،خالـد اجديـري،عبد اللطيف عطـارد، محمد لسيقـي، خالد

بنسعـود، ي ادريس اورآيـم، عبد الرزاق جبـور، حيـاة المشفـوع، محمد بنلعروسـي، المحجوب رفوش،عبد الجليل 

  .الشليخي

          دــال أح  :  اء الرافضيـنـعدد األعض

        دــال أح  :  عدد الممتنعين عن التصويت
    

  يقـرر مايلـــي
    



االتفاقية الموضوعاتية الخاصة بإجماع أعضائه الحاضرين على  شالجماعي لمدينة مراآ المجلس وافق

  :مقتضيات موادها آاالتــي ة ـواآلتي 2012- 2010 التدبير المندمج للموارد المائية بعمالة مراآشببرنامج 

  



                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 13/07مقرر عدد 

  : ةــالمتعلقو ن جدول أعمال الدورةـم الخامسة عشرة ةـلنقطا 

  " نقطة واردة من السلطة االدارية المحلية"   بدراسة إمكانية االنخـراط في دار المنتخب الجهويـة        
  

خالل الجلسة  2010 لشهر يوليوز المجتمع في الدورة العادية  الجماعي لمدينة مراآشمجلس الإن  ▪

بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسـة  2010يوليوز19دة بتاريخ ـالعلنية المنعق

السيـد محمد الحـر النائب الثالـث لرئيسـة المجلـس الجماعـي وبمحضـر السيـد عبد الحق دريوشي 

 ).رئيس منطقة سيدي يوسف بن علي ( ممثال للسلطة اإلدارية المحلية 

 42المــادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـعاق الجماـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

  .ه ــمن

  االطـالع على مقتضيات اتفاقيـة شراآـة تتعلق بإحداث دار للمنتخـب وبعـد ▪

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  20  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  20  :  ر عنهاـت المعبعدد األصوا

  : وهـم الســـادة      20  :  اء الموافقيـنــعدد األعض

محمد الحـر، محمد العربي بلقايد، محمد نكيــل، عبد العزيز مروان، محمد العبدوني خياري، احمد محفـوظ، عبد  

، عبد الجليل العزيز لحويـدق، خالـد بالدي،خالـد اجديـري،عبد اللطيف عطـارد، محمد لسيقـي، خالد بكــوش

بنسعـود، ي ادريس اورآيـم، عبد الرزاق جبـور، حيـاة المشفـوع، محمد بنلعروسـي، المحجوب رفوش،عبد الجليل 

  .الشليخي، محمد باقـة 

          دــال أح  :    عدد األعضاء الرافضيـن

        دــال أح  :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت
    

  يقـرر مايلـــي

االنخـراط في دار المنتخـب اع أعضائه الحاضرين على ـبإجم ي لمدينة مراآشالجماع المجلس وافـق

الجهويـة وفـق مقتضيـات اتفاقية الشراآة المتعلقة بإحداث دار للمنتخب المبرمـة بين وزارة الداخليـة وجهـة 

 مراآش تانسيفـت الحـوز 

  سـب المجلـآات                                        النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي



  محمد الحـر                                                           محمد نكيل           
  

   

  



 


