
                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 01/07مقرر عدد        
  : ةــالمتعلقو الرابعـة مـن جدول أعمال الدورة ةـلنقطا          

  بتغيير مسار الطريق المحورية الرابطة بين الطريق المؤدية إلى مدينة أآادير وطريق آماسة    
  

  

خالل الجلسة  2010 لشهر يوليوزالمجتمع في الدورة العادية  نة مراآشالجماعي لمديمجلس الإن  ▪

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

السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش وبمحضر السيـد عبد الحق 

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

في بابه ة ـره وتتميمه وخاصـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

  . الرابـع

  .تقديم تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والميزانية والمالية حول النقطة  وبعـد ▪

 .وبعـد دراسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش للنقطة المشار اليها اعاله ▪

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  45  :  عدد األعضـاء الحاضريـن

  45  :  عدد األصوات المعبـر عنها

  : الســـادةوهـم       45  :  عدد األعضــاء الموافقيـن

  

راء المنص ة الزه رجسـفاطم د ن د الدمنات ،وري، حمي د المجي د نكيـعب ـد، محم ـي، محم ي بلقاي د العرب ـودة ل، محم ـة، ميل ـد باق

ي ايت      الد بالدي، خالد اجديري، خالد بك ازب،احمد محفوظ، عبد العزيز لحويدق، احمد انوس، خح ارد، عل د اللطيف عط وش، عب

داوي،   د الحي ـاج، محم طفى          الح ر، المص د الح ـاري، محم دوني خي د العب وابني، محم ت الص طفى اي ي، المص الي حكش د الع عب

ـس بنسليم ـي، يون ـال النميلـالوجدان د اهللا االمكـان، ام ـوع، عب ـاة المشف ـان بنخالتـي، حي د الصـاري، سفي ـاري، ـي، عب ادق بيط

دين هب   ـان اشتي ـعبد الرحمد بن آريـن، ـي، حميـافي، احمـد اطرحـد بنسـنجيب رفـوش، احم ور ال ل الشليخ   ـا، ن د الجلي ي، ـاح، عب

وب رف د شيحـاح المنصـي، صبـد بنلعروسـوش، محمـالمحج د الكريـوري، محم ـوار، محمـوم، الحسيـم لمشـة، عب د ـن ن

  .بـور،عبد الرزاق ج يـل ايت القاضـوري، عبد الجليـدق، عبد السالم سي آـالمعطـاوي، احمـد المتص

  

          دــال أح  :    دد األعضاء الرافضيـنع    

      دــال أح  :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت
  

  

  يقـرر مايلـــي



تغيير مسار الطريق اع أعضائه الحاضرين على ـبإجم الجماعي لمدينة مراآش المجلس وافـق

  .ةـالمحورية الرابطة بين الطريق المؤدية إلى مدينة أآادير وطريق آماس

  

  

  

  
 

  سـب المجلـآات                                           ة المجلس الجماعي لمدينة مراآشرئيس
  فاطمة الزهراء المنصوري        

  محمد نكيل                                                                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  جلس الجماعي لمدينة مراآشالم
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 07/ 2/1مقرر عدد     
  : ةــالمتعلقو ن جدول أعمال الدورةـم االولى ةـلنقطا      

  2011بتحديد المبلغ الكلي للمنح اإلجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات برسم سنة      
  

  



  درهم 7.500.000.00 في مبلغ 2011 رة برسم سنةمبلغ منحة التسيير المخصصة لمقاطعة المنا
  

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

بقاعة االجتماعـات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسة  2010يوليوز19دة بتاريخ ـالعلنية المنعق

عبد الحق ة المجلس الجماعي لمدينـة مراآـش وبمحضر السيـد السيـدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسـ

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

 - 111المواد ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن 115و  113 - 112

ير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والمالية والميزانية ودراسة المجلس وبعـد عرض تقر ▪

بتحديد مبلغ منحة التسيير الجماعي لمدينة مراآش للنقطة المشار اليها أعاله في شقها المتعلق 

  .درهم  7.500.000.00في  2011برسم سنة  المخصصة لمقاطعة المنارة

 طبقا للقانــوني ـعلنت  الـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  42  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  42  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      41  :  اء الموافقيـنــعدد األعض
         
حازب،   ميلودة   د باقـة، ـال، محمـبوغرب ي بلقايـد، محمدـوري، حميد نرجـس، محمـد نكيـل، محمد العربـفاطمة الزهراء المنص  

د العبدون   ري، عبد العالي حكشي، حميد الشهواني، ـدق، لحسن حبيبو، خالد اجديـوظ، عبد العزيز لحويـاحمد محف ي ـمحم

ور    ور، ـرزاق جبـي، عبد الـت القاضأيـى الوجدانـي، عبد المجيـد ـخيـاري، محمـد الحـر، المصطف وري، ن ي آ الم س د الس  عب

د   الدين آويحيى، امال النميلي، حياة المشفوع، عبد اهللا االمكاري،سفيان بنخالتي، عبد الصادق  وش، عب ب رف اري، نجي بيط

ـور  اشتيـا،   بن آرين، عبد الرحمان   المجيد الدمناتي، احمد بن سافي، احماد اطرحي، حميد  ـدوح،    ن ف اب ـاح،عبد اللطي ـن هب الدي

د        صباحليل الشليخي،محمد بنلعروسي، احمـد خليـل بوستـة، عبد الج وم، محم ريم لمش ـة،عبد الك د شيح وري، محم المنص

  .لسيقي، المحجوب رفوش

  ال أحــد  :      عدد االعضـاء الرافضيـن -    

  عبد الجليل بنسعــود         01  :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت -    

      
  

  

  

  
    

  يقـرر مايلـــي
  



 لالصوات المعبر عنها على منحة التسيير باألغلبيـة المطلقـة مدينة مراآـشالجماعـي ل سـالمجل وافـق

  :ستوزع على الشكل االتــي  درهم 7.500.000.00في مبلغ  2011 المخصصة لمقاطعة المنارة برسم سنة

   درهم  1.996.650.00:حصة متعلقة بالتنشيط المحلي وتبلغ على األقل  

  درهم 5.503.440.00: تبلــغ  حصـة متعلقــة بالتدبيـر المحلـي  

  

  

  

  

  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                            رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  فاطمة الزهراء المنصوري                                                          محمد نكيل         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  مراآش المجلس الجماعي لمدينة
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 07/ 2/2مقرر عدد     
  : ةــالمتعلقو ن جدول أعمال الدورةـم األولى ةـلنقطا      

  2011بتحديد المبلغ الكلي للمنح اإلجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات برسم سنة      
  

  

  درهم 6.500.000.00 بلغفي م 2011 برسم سنة جليزمبلغ منحة التسيير المخصصة لمقاطعة 
  

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

بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسة  2010يوليوز19دة بتاريخ ـلنية المنعقعال

عبد الحق نة مراآـش وبمحضر السيـد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسـة المجلـس الجماعـي لمدي

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



 - 111المواد ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن 115و  113 - 112

خطيط والتنمية االقتصادية والمالية والميزانية ودراسة المجلس وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة بالت ▪

بتحديد مبلغ منحة التسيير الجماعي لمدينة مراآش للنقطة المشار إليها أعاله في شقها المتعلق 

  .درهم  6.500.000.00في  2011جليز برسم سنة المخصصة لمقاطعة 

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـأن عملية التصوي وحيث ▪
  

  42  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  42  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      41  :  اء الموافقيـنــعدد األعض
         
حازب،   ميلودة   د باقـة، ـال، محمـي بلقايـد، محمد بوغربـوري، حميد نرجـس، محمـد نكيـل، محمد العربـفاطمة الزهراء المنص  

د العبدون   ري، عبد العالي حكشي، حميد الشهواني، ـدق، لحسن حبيبو، خالد اجديـوظ، عبد العزيز لحويـاحمد محف ي ـمحم

ور     ور، ـرزاق جبـي، عبد الـت القاضأيـى الوجدانـي، عبد المجيـد ـخيـاري، محمـد الحـر، المصطف وري، ن ي آ الم س د الس عب

د   لي، حياة المشفوع، عبد اهللا االمكاري،سفيان بنخالتي، عبد الصادق الدين آويحيى، امال النمي وش، عب ب رف اري، نجي بيط

ـور  اشتيـا،   بن آرين، عبد الرحمان   المجيد الدمناتي، احمد بن سافي، احماد اطرحي، حميد  ـدوح،    ن ف اب ـاح،عبد اللطي ـن هب الدي

د        صباح، احمـد خليـل بوستـة، عبد الجليل الشليخي،محمد بنلعروسي وم، محم ريم لمش ـة،عبد الك د شيح وري، محم المنص

  .لسيقي، المحجوب رفوش

  ال أحــد  :      عـدد االعضـاء الرافضين -    

  عبد الجليل بنسعــود         01  :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت -    

  

  

  

  

  يقـرر مايلـــي
  

 لألصوات المعبرعنها على منحة التسيير قـةباألغلبيـة المطل الجماعـي لمدينـة مراآـش سـالمجل وافـق

  :على الشكل االتــي  موزعة درهم 6.500.000.00في مبلغ  2011 برسم سنة جليـزة ـالمخصصة لمقاطع

   درهم  1.223.880.00: حصة متعلقة بالتنشيط المحلي وتبلغ على األقل  

   درهم 5.276.120.00: حصـة متعلقــة بالتدبيـر المحلـي تبلــغ  

  



  

  

  

  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                            رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  فاطمة الزهراء المنصوري                                                          محمد نكيل         

  

  

  

  

  

 
 

                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 07/ 2/3مقرر عدد     
  : ةــالمتعلقو ن جدول أعمال الدورةـم األولى ةـلنقطا      

  2011بتحديد المبلغ الكلي للمنح اإلجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات برسم سنة      
  

  

  درهم 6.000.000.00 في مبلغ 2011 سنة برسم مراآش المدينةمبلغ منحة التسيير المخصصة لمقاطعة 
  

خالل الجلسة  2010 لشهر يوليوزالمجتمع في الدورة العادية  الجماعي لمدينة مراآشمجلس ال إن ▪

بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسة  2010يوليوز19دة بتاريخ ـلنية المنعقعال

بد الحق عالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش وبمحضر السيـد 

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

 - 111المواد ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن 115و  113 - 112

والمالية والميزانية ودراسة المجلس وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية  ▪

بتحديد مبلغ منحة التسيير الجماعي لمدينة مراآش للنقطة المشار إليها أعاله في شقها المتعلق 

  .درهم  6.000.000.00في  2011مراآش المدينة برسم سنة المخصصة لمقاطعة 



 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  42  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  42  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      41  :  اء الموافقيـنــعدد األعض
         
حازب،   ميلودة   د باقـة، ـال، محمـي بلقايـد، محمد بوغربـوري، حميد نرجـس، محمـد نكيـل، محمد العربـفاطمة الزهراء المنص  

د العبدون   ري، عبد العالي حكشي، حميد الشهواني، ـدق، لحسن حبيبو، خالد اجديـوظ، عبد العزيز لحويـمد محفاح ي ـمحم

ور     ور، ـرزاق جبـي، عبد الـت القاضأيـى الوجدانـي، عبد المجيـد ـخيـاري، محمـد الحـر، المصطف وري، ن ي آ الم س د الس عب

د   ، عبد اهللا االمكاري،سفيان بنخالتي، عبد الصادق الدين آويحيى، امال النميلي، حياة المشفوع وش، عب ب رف اري، نجي بيط

ـور   اشتيـا،   بن آرين، عبد الرحمان   المجيد الدمناتي، احمد بن سافي، احماد اطرحي، حميد  ـاح،عبد اللطي    ن ـن هب دوح، ـف ابـ ـالدي

منصوري، محمد شيحـة،عبد الكريم لمشوم، محمد لسيقي،  الصباح   ي، ـد بنلعروسـي،محمـل الشليخـاحمـد خليـل بوستـة، عبد الجلي

  .المحجوب رفوش

  ال أحــد  :      عـدد األعضـاء الرافضيـن -    

  عبد الجليل بنسعــود         01  :    عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت -    

  

  

  

  

  يقـرر مايلـــي
  

 صوات المعبرعنها على منحة التسييرلأل باألغلبيـة المطلقـة الجماعـي لمدينـة مراآـش سـالمجل وافـق

على الشكل  موزعة درهم 6.000.000.00في مبلغ  2011 برسم سنة مراآش المدينةة ـالمخصصة لمقاطع

  :االتــي 

  

   درهم  1.128.000.00: حصة متعلقة بالتنشيط المحلي وتبلغ على األقل  

   درهم 4.872.000.00: حصـة متعلقــة بالتدبيـر المحلـي تبلــغ  

  

  

  

  



  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                            رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  فاطمة الزهراء المنصوري                                                          محمد نكيل         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 07/ 2/4مقرر عدد     
  : ةــالمتعلق ن جدول أعمال الدورةـم االولى ةـلنقطا      

  2011بتحديد المبلغ الكلي للمنح اإلجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات برسم سنة      
  

  

 في مبلغ 2011 برسم سنة سيدي يوسف بن عليمبلغ منحة التسيير المخصصة لمقاطعة 

  همدر 4.200.000.00
  

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

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

عبد الحق سيـد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسـة المجلـس الجماعـي لمدينة مراآـش وبمحضر ال

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

 - 111المواد ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن 115و  113 - 112

صادية والمالية والميزانية ودراسة المجلس وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقت ▪

بتحديد مبلغ منحة التسيير الجماعي لمدينة مراآش للنقطة المشار اليها أعاله في شقها المتعلق 

  .درهم  4.200.000.00في  2011سيدي يوسف بن علي برسم سنة المخصصة لمقاطعة 

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـية التصويوحيث أن عمل ▪
  

  42  :  اء الحاضريـنـعدد األعض



  42  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      41  :  اء الموافقيـنــعدد األعض
         
حازب،   ميلودة   د باقـة، ـال، محمـي بلقايـد، محمد بوغربـوري، حميد نرجـس، محمـد نكيـل، محمد العربـفاطمة الزهراء المنص  

د العبدون   ري، عبد العالي حكشي، حميد الشهواني، ـدق، لحسن حبيبو، خالد اجديـوظ، عبد العزيز لحويـاحمد محف ي ـمحم

ور     ور، ـرزاق جبـي، عبد الـت القاضأيـى الوجدانـي، عبد المجيـد ـخيـاري، محمـد الحـر، المصطف وري، ن ي آ الم س د الس عب

د   ة المشفوع، عبد اهللا االمكاري،سفيان بنخالتي، عبد الصادق الدين آويحيى، امال النميلي، حيا وش، عب ب رف اري، نجي بيط

ـور  اشتيـا،   بن آرين، عبد الرحمان   المجيد الدمناتي، احمد بن سافي، احماد اطرحي، حميد  ـدوح،    ن ف اب ـاح،عبد اللطي ـن هب الدي

د        صباحاحمـد خليـل بوستـة، عبد الجليل الشليخي،محمد بنلعروسي،  وم، محم ريم لمش ـة،عبد الك د شيح وري، محم المنص

  .لسيقي، المحجوب رفوش

  ال أحــد  :      عـدد االعضـاء الرافضين -    

      عبد الجليل بنسعــود         01  :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت -    
  

  

  

  

  
    

  يقـرر مايلـــي
  

 لالصوات المعبر عنها على منحة التسيير باألغلبيـة المطلقـة الجماعـي لمدينة مراآـش سـالمجل وافـق

ستوزع على  درهم 4.200.000.00في مبلغ  2011 برسم سنة سيدي يوسف ين عليالمخصصة لمقاطعة 

  :الشكل االتــي 

   درهم  885.480.00:حصة متعلقة بالتنشيط المحلي وتبلغ على األقل  

   همدر 3.314.520.00: حصـة متعلقــة بالتدبيـر المحلـي تبلــغ  

  

  

  

  

  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                            رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  فاطمة الزهراء المنصوري                                                          محمد نكيل         



  

  

  

 
 
 
 
 
 

                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 07/ 2/5د مقرر عد    
  : ةــالمتعلقو ن جدول أعمال الدورةـم األولى ةـلنقطا      

  2011بتحديد المبلغ الكلي للمنح اإلجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات برسم سنة      
  

  

  درهم 00.4.000.000 في مبلغ 2011 ةــم سنـبرس النخيــل ة ـــة التسيير المخصصة لمقاطعــمبلغ منح
  

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

بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسة  2010يوليوز19دة بتاريخ ـلنية المنعقعال

عبد الحق ضر السيـد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش وبمح

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

 - 111المواد ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن 115و  113 - 112

االقتصادية والمالية والميزانية ودراسة المجلس وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية  ▪

بتحديد مبلغ منحة التسيير الجماعي لمدينة مراآش للنقطة المشار إليها أعاله في شقها المتعلق 

  .درهم  4.000.000.00في  2011النخيـــل  برسم سنة المخصصة لمقاطعة 

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـة التصويوحيث أن عملي ▪
  

  42  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  42  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      41  :  اء الموافقيـنــعدد األعض
         
حازب،   ميلودة   د باقـة، ـال، محمـي بلقايـد، محمد بوغربـوري، حميد نرجـس، محمـد نكيـل، محمد العربـفاطمة الزهراء المنص  

د العبدون   ري، عبد العالي حكشي، حميد الشهواني، ـدق، لحسن حبيبو، خالد اجديـوظ، عبد العزيز لحويـاحمد محف ي ـمحم

ور     ور، ـرزاق جبـي، عبد الـت القاضأيـى الوجدانـي، عبد المجيـد ـخيـاري، محمـد الحـر، المصطف وري، ن ي آ الم س د الس عب

د   المشفوع، عبد اهللا االمكاري،سفيان بنخالتي، عبد الصادق  الدين آويحيى، امال النميلي، حياة وش، عب ب رف اري، نجي بيط



ـور  اشتيـا،   بن آرين، عبد الرحمان   المجيد الدمناتي، احمد بن سافي، احماد اطرحي، حميد  ـدوح،    ن ف اب ـاح،عبد اللطي ـن هب الدي

د      ا  صباحاحمـد خليـل بوستـة، عبد الجليل الشليخي،محمد بنلعروسي،  وم، محم ريم لمش ـة،عبد الك د شيح وري، محم لمنص

  .لسيقي، المحجوب رفوش

  ال أحــد  :    عـدد االعضـاء الرافضيـن -    

  عبد الجليل بنسعــود         01  :  عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت -    

  

  

  

  

  يقـرر مايلـــي
  

 وات المعبرعنها على منحة التسييرلألص باألغلبيـة المطلقـة الجماعـي لمدينـة مراآـش سـالمجل وافـق

  :على الشكل االتــي  ستوزع درهم 4.000.000.00في مبلغ  2011 برسم سنة النخيلة ـالمخصصة لمقاطع

  

   درهم  564.000.00 : حصة متعلقة بالتنشيط المحلي وتبلغ على األقل  

   درهم 3.436.000.00: حصـة متعلقــة بالتدبيـر المحلـي تبلــغ  

  

  

  

  

  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                            ئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآشر

  فاطمة الزهراء المنصوري                                                          محمد نكيل         

  

  

  

  

  



                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 7/ 03مقرر عدد     

  : ةــالمتعلق ن جدول أعمال الدورةـم الثانية ةـلنقطا      

  بتحويــل اعتمــادات بعــض فصــول الميزانيـــة                 
  

  

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

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

عبد الحق السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش وبمحضر السيـد 

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

 37المـادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن

 .مشروع التحويالت على المجلس الجماعي لمدينة مراآش وبعـد عرض  ▪

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  41  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  41  :  ر عنهاـالمعبعدد األصوات 

  : وهـم الســـادة      41  :  اء الموافقيـنــعدد األعض

      
     
ودة    حميد نرجـس، محمد نكيـل، محمد العربـي بلقايـد، محمد بوغربـال، محمـد باقـة،  فاطمة الزهراء المنصوري،    ميل

د    لطيف عطارد، حـازب، احمد محفـوظ، عبد العزيز لحويـدق، لحسـن حبيبـو، خالـد اجديري، عبد ال ـاج، محم ت الح ي اي عل

  ،يـعبد المجيد الدمنات، احمـد براضـي، محمـد غربـال، ودـعبد الجليل بنسعالحيـداوي،

ور   الشهوانـي،محمد العبدونـي خيـاري، محمد الحـر،عبد المجيـد ايت القاضـي،عبد السالم سي آـوري،   حميـد    ن

ـد   بيطـاري،   وع، عبد اهللا االمكاري،سفيان بنخالتي، عبد الصادق الدين آويحيـى، امال النميلي، حيـاة المشف احم

ل    بـن سافـي، احمـاد اطرحي، حميـد بن آرين، عبد الرحمان اشتيا، نور الدين هباح، عبد اللطيف ابدوح،  د الجلي عب

  .الشليخي،محمـد بنلعروسي، صباح المنصوري، محمد شيحة، المحجوب رفوش، عمر بنيطو 
  

  ال أحــد   :      األعضاء الرافضيـنعـدد  -    
  

  ال أحــد   :  عـدد األعضاء الممتنعين عن التصويت -    
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

      

  يقـرر مايلـــي

 مقرر النقطة المتعلقة علىبإجماع أعضائه الحاضرين  الجماعـي لمدينة مراآـش سـالمجل وافـق    

  :على النحو االتــي  2010برسم سنة ) تجهيز التسيير وال( ل اعتمـادات بعض فصـول الميزانيـة ـتحويب
  

   ميزانية التسيير - 1

  : المحول منه الفصل    

  المبلغ المحول           الفصل             رمز الميزانية   
  

 35/10.20.30  
   

  تأمين الموظفين    
  

-70 000.00 

 000.00 70-    المجموع

  : إليهالفصل المحول 

  المبلغ المحول            الفصل            رمز الميزانية   
  

 52/10.10.50  
   

  االشتراك في وآاالت االنباء
  

70 000.00 

 000.00 70    المجموع

 

   التجهيزميزانية  - 2

  : الفصول المحول منها    

  المبلغ المحول            الفصل           رمز الميزانية   
  

 12/20.12.10  
   

  العتاد التقنـي    
  

-50 000.00 

 000.00 809 4-  بنايات - الثقافة والفنون الجميلة  20 71/70 22/20

 000.00 859 4-    المجموع

  : إليهاالفصول المحول 

  المبلغ المحول            الفصل            رمز الميزانية   
  

 12/10.12.10  
   

  عتاد وأثاث المكتب
  

50.000.00 

  دراسات عامـة  30 11/10 11/10
  

4.809.000.00 

 4.859.000.00    المجموع

  
  

  سـب المجلـآات                                            رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  فاطمة الزهراء المنصوري                                                          محمد نكيل         

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                  مدينة مراآشالمجلس الجماعي ل
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 07/ 4/1مقرر عدد     
  : ةــالمتعلق ن جدول أعمال الدورةـم الثالثة ةـلنقطا      
 IMMOLOG(درهم تشمل تحمالت ممنوحة من شرآة ايملوك  2.000.000.00بقبول هبة مالية قدرها 

 لفائدة الجماعة الحضرية لمراآش )
  

  

  

خالل الجلسة  2010 لشهر يوليوزالمجتمع في الدورة العادية  لمدينة مراآش الجماعيمجلس الإن  ▪

بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسة  2010يوليوز 19دة بتاريخ ـلنية المنعقعال



ش وبمحضر السيـد عبد الحق ـي لمدينة مراآـس الجماعـة المجلـالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيس

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

 37المادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن

لس وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والمالية والميزانية ودراسة المج ▪

 .الجماعي لمدينة مراآش للهبة المالية الممنوحة لـه 

  وبعــد المناقشــــة ▪

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  36  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  36  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      36  :  اء الموافقيـنــعدد األعض
         
ـة،   حميد نرجـس،عبد المجيـد الدمناتي، محمد نكيل، محمد العربي بلقايـد، محمد  فاطمة الزهراء المنصوري،   باق

عود،              ل بنس د الجلي داوي، عب د الحي اج، محم ت الح ي اي ـارد، عل ف عط د اللطي ـدق، عب ز لحوي د العزي ازب، عب ودة ح ميل

د    ال، محم د غرب د براضي، محم ت القاضي،    احم د اي د المجي ـي، عب د الشهوان ر، حمي د الح وش، محم د بك اوي، خال المعط

د    عبد السالم سي آـوري، نـور الدين آويحيى، امـال النميلـي، حيـاة المشفوع، عبد اهللا االمكـاري،خالـد بـالدي،    عب

باح   المحجوب رفـوش، الصـادق بيطـاري، نـور الديـن هبـاح، عبد اللطيـف ابـدوح، احمـد خليل بوستـة، ي، ص د بنلعروس محم

  .المنصـوري، محمد شيحـة، محمد لسيقـي، عبد الجليل الشليخي، لحسن حبيبو
  

  ال أحــد   :      عـدد االعضـاء الرافضين -    

  ال أحــد   :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت -    

  

  

  

  يقـرر مايلـــي
  

ـة مراآـش   سـالمجل وافـق   درها         باج الجماعـي لمدين ة ق ة مالي ول هب ى قب اع اعضائه الحاضرين عل م

رآة   2.000.000.00 ن ش ة م الت ممنوح مل تحم م تش رية  ) IMMOLOG(دره ة الحض دة الجماع لفائ

 .لمراآش 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                            رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  لمنصوري                                                          محمد نكيلفاطمة الزهراء ا         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 07/ 4/2مقرر عدد       
  : ةــالمتعلق ن جدول أعمال الدورةـم الثالثة ةـلنقطا          

  درهم تشمل تحمالت ممنوحة 000.00.1.000بقبول هبة مالية قدرها 
 لفائدة الجماعة الحضرية لمراآش )TTCO( عبد الغني خلدون  السيد من                   

  
  

  

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

ت الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسة بقاعة االجتماعا 2010يوليوز 19دة بتاريخ ـلنية المنعقعال

ش وبمحضر السيـد عبد الحق ـي لمدينة مراآـس الجماعـة المجلـالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيس

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

 37المادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن



وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والمالية والميزانية ودراسة المجلس  ▪

 .الجماعي لمدينة مراآش للهبة المالية الممنوحة لـه 

  وبعــد المناقشــــة ▪

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـث أن عملية التصويوحي ▪
  

  36  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  36  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      36  :  اء الموافقيـنــعدد األعض

      
     
ـ  حميد نرجـس،عبد المجيـد الدمناتي، محمد نكيل، محمد العربي بلقايـد، محمد  فاطمة الزهراء المنصوري،   ة، باق

عود،              ل بنس د الجلي داوي، عب د الحي اج، محم ت الح ي اي ـارد، عل ف عط د اللطي ـدق، عب ز لحوي د العزي ازب، عب ودة ح ميل

ت القاضي،       د اي د المجي ـي، عب د الشهوان ر، حمي د الح وش، محم د بك اوي، خال د المعط ال، محم د غرب د براضي، محم احم

د    ميلـي، حيـاة المشفوع، عبد اهللا االمكـاري،خالـد بـالدي، عبد السالم سي آـوري، نـور الدين آويحيى، امـال الن   عب

باح   الصـادق بيطـاري، نـور الديـن هبـاح، عبد اللطيـف ابـدوح، احمـد خليل بوستـة،المحجوب رفـوش،  ي، ص د بنلعروس محم

  .المنصـوري، محمد شيحـة، محمد لسيقـي، عبد الجليل الشليخي، لحسن حبيبو

  ال أحــد   :      لرافضيـنعـدد األعضاء ا -    

  ال أحــد   :  عـدد األعضاء الممتنعين عن التصويت -    

  

  

  

  
  

  يقـرر مايلـــي
  

ـة مراآـش   سـالمجل وافـق   درها          الجماعـي لمدين ة ق ة مالي ول هب ى قب اع اعضائه الحاضرين عل باجم

ة    1.000.000.00 الت ممنوح مل تحم م تش دون    دره ي خل د الغن يد عب ن الس ة لفائ ) TTCO( م دة الجماع

 .الحضرية لمراآش 

  

  

  

  



  

  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                            رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  فاطمة الزهراء المنصوري                                                          محمد نكيل         

  

  

  

  

  

  

  

                  اآشالمجلس الجماعي لمدينة مر
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 07/ 4/3مقرر عدد       
  : ةــالمتعلق ن جدول أعمال الدورةـم الثالثة ةـلنقطا          

  درهم ال تشمل تحمالت ممنوحة 200.000.00بقبول هبة مالية قدرها 
 لفائدة الجماعة الحضرية لمراآشاسماء اطلسي  من                         

  
  

  

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

بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسة  2010يوليوز19دة بتاريخ ـلنية المنعقعال

الحق ش وبمحضر السيـد عبد ـي لمدينة مراآـس الجماعـة المجلـالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيس

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

 37المادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن

ودراسة المجلس وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والمالية والميزانية  ▪

 .الجماعي لمدينة مراآش للهبة المالية الممنوحة لـه 

  وبعــد المناقشــــة ▪

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪



  

  36  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  36  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      36  :  يـناء الموافقــعدد األعض

      
     
ـة،   حميد نرجـس،عبد المجيـد الدمناتي، محمد نكيل، محمد العربي بلقايـد، محمد  فاطمة الزهراء المنصوري،   باق

عود،              ل بنس د الجلي داوي، عب د الحي اج، محم ت الح ي اي ـارد، عل ف عط د اللطي ـدق، عب ز لحوي د العزي ازب، عب ودة ح ميل

د براضي، م   ت القاضي،    احم د اي د المجي ـي، عب د الشهوان ر، حمي د الح وش، محم د بك اوي، خال د المعط ال، محم د غرب حم

د    عبد السالم سي آـوري، نـور الدين آويحيى، امـال النميلـي، حيـاة المشفوع، عبد اهللا االمكـاري،خالـد بـالدي،    عب

باح   ـد خليل بوستـة،المحجوب رفـوش، الصـادق بيطـاري، نـور الديـن هبـاح، عبد اللطيـف ابـدوح، احم ي، ص د بنلعروس محم

  .المنصـوري، محمد شيحـة، محمد لسيقـي، عبد الجليل الشليخي، لحسن حبيبو

  ال أحــد   :      عـدد االعضـاء الرافضين -    

  ال أحــد   :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت -    

  

  
  

  يقـرر مايلـــي
  

ـة مراآـش  الجماعـي لمدي سـالمجل وافـق   درها          ن ة ق ة مالي ول هب ى قب اع أعضائه الحاضرين عل بإجم

 .ة لمراآش ـة الحضريـدة الجماعـلفائ  اسماء اطلسين ـمدرهم ال تشمـل تحمالت ممنوحـة  200.000.00

  

  

  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                            رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  اطمة الزهراء المنصوري                                                          محمد نكيلف         

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 07/ 4/4مقرر عدد       
  : ةــالمتعلق ن جدول أعمال الدورةـم الثالثة ةـلنقطا          

  درهم ال تشمل تحمالت ممنوحة 200.000.00ية قدرها بقبول هبة مال
  لفائدة SURRIN IMMOطرف السيد محمد الحسن الشاوي ممثل شرآة  من              

 الجماعة الحضرية لمراآش
  

  

  

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

بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسة  2010يوليوز19خ دة بتاريـلنية المنعقعال

ش وبمحضر السيـد عبد الحق ـي لمدينة مراآـس الجماعـة المجلـالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيس

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

 37المادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـعلق بالميثون المتـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن

وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والمالية والميزانية ودراسة المجلس  ▪

 .الجماعي لمدينة مراآش للهبة المالية الممنوحة لـه 

  وبعــد المناقشــــة ▪

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  36  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  36  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      36  :  اء الموافقيـنــعدد األعض

  63            :         اء التصويـــتــعـدد االعضـاء الحاضريـن بالقاعـة أثن -    

    36     :                    الموافقـــــــــون -    
     



ـة،   حميد نرجـس،عبد المجيـد الدمناتي، محمد نكيل، محمد العربي بلقايـد، محمد  فاطمة الزهراء المنصوري،   باق

عود،              ل بنس د الجلي داوي، عب د الحي اج، محم ت الح ي اي ـارد، عل ف عط د اللطي ـدق، عب ز لحوي د العزي ازب، عب ودة ح ميل

ت القاضي،    ا   د اي د المجي ـي، عب د الشهوان ر، حمي د الح وش، محم د بك اوي، خال د المعط ال، محم د غرب د براضي، محم حم

د    عبد السالم سي آـوري، نـور الدين آويحيى، امـال النميلـي، حيـاة المشفوع، عبد اهللا االمكـاري،خالـد بـالدي،    عب

باح   ابـدوح، احمـد خليل بوستـة،المحجوب رفـوش،  الصـادق بيطـاري، نـور الديـن هبـاح، عبد اللطيـف ي، ص د بنلعروس محم

  .المنصـوري، محمد شيحـة، محمد لسيقـي، عبد الجليل الشليخي، لحسن حبيبو

  ال أحــد   :    عـدد االعضـاء الرافضيـن -    

  ال أحــد   :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت -    

  

  
  

  يقـرر مايلـــي
  

ـة مراآـش  ا سـالمجل وافـق   درها          لجماعـي لمدين ة ق ة مالي ول هب ى قب اع أعضائه الحاضرين عل بإجم

ـة  200.000.00 الت ممنوح ـل تحم م ال تشم رآة     دره ل ش اوي ممث ن الش د الحس يد محم رف الس ن ط م

SURRIN IMMO ة لمراآش ـة الحضريـدة الجماعـلفائ. 

  

  

  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                            رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  فاطمة الزهراء المنصوري                                                          محمد نكيل         

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش
 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 07/ 4/5مقرر عدد       
  : ةــالمتعلق ن جدول أعمال الدورةـم الثالثة ةـلنقطا          

  بقبول هبة عقارية ومالية ممنوحة من طـرف شرآة رياض القصر
 شـة لمراآـة الحضريـالجماع دةـلفائ                        

  
  

  

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

بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسة  2010يوليوز19يخ دة بتارـلنية المنعقعال

ش وبمحضر السيـد عبد الحق ـي لمدينة مراآـس الجماعـة المجلـالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيس

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

 37المادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـتعلق بالميثون المـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن

وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والمالية والميزانية ودراسة المجلس  ▪

 .الجماعي لمدينة مراآش للهبة المالية الممنوحة لـه 

  وبعــد المناقشــــة ▪

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـيالتصو إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  36  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  36  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      36  :  اء الموافقيـنــعدد األعض

      
     
ـة،   محمد العربي بلقايـد، محمد حميد نرجـس،عبد المجيـد الدمناتي، محمد نكيل،  فاطمة الزهراء المنصوري،   باق

عود،              ل بنس د الجلي داوي، عب د الحي اج، محم ت الح ي اي ـارد، عل ف عط د اللطي ـدق، عب ز لحوي د العزي ازب، عب ودة ح ميل

ت القاضي،       د اي د المجي ـي، عب د الشهوان ر، حمي د الح وش، محم د بك اوي، خال د المعط ال، محم د غرب د براضي، محم احم

د    ي، نـور الدين آويحيى، امـال النميلـي، حيـاة المشفوع، عبد اهللا االمكـاري،خالـد بـالدي، عبد السالم سي آـور   عب

باح   الصـادق بيطـاري، نـور الديـن هبـاح، عبد اللطيـف ابـدوح، احمـد خليل بوستـة،المحجوب رفـوش،  ي، ص د بنلعروس محم

  .لحسن حبيبو المنصـوري، محمد شيحـة، محمد لسيقـي، عبد الجليل الشليخي،



  ال أحــد   :    عـدد االعضـاء الرافضيـن -     

  ال أحــد   :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت -    

  
  

  

  

  

  

  يقـرر مايلـــي
  

  :بإجماع أعضائه الحاضرين على ما يلــي  الجماعـي لمدينـة مراآـش سـالمجل وافـق  

ي دورة   -1 ذ ف راآش المتخ ة م اعي لمدين رر المجلس الجم اء مق ل  الغ ة   2007ابري ول هب القاضي بقب

دد        اري ع م العق ى الرس ة ال ية منتمي ة ارض ن قطع ارة ع ة عب احتها /5284عقاري م  115,30م مس

  .ممنوحة من طرف شرآة رياض القصر لفائدة الجماعة الحضرية لمراآش 

دة الجماعة الحضرية     RIAD DU PALAISقبول هبة عقارية ممنوحة من شرآة رياض القصر  -2 لفائ

آر  60هكتار 1م مساحتها /5284ش عبارة عن قطعة ارضية بمنطقة أزلي صكها العقاري عدد لمراآ

 .مخصصة الحداث تجهيزات  رياضية 

ـدرها      -3 ـة ق ـة مالي ـول هب ـاض القصـر        4.000.000.00قب ـة ري م ممنوحة من شرآ  RIAD DUدره

PALAIS  لفائدة الجماعة الحضرية لمراآـش. 

  

  

  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                            لمدينة مراآش رئيسة المجلس الجماعي

  فاطمة الزهراء المنصوري                                                          محمد نكيل         

  

  

  

  

                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  
 



  2010يوليوز  19 بتاريخ 07/ 4/6مقرر عدد        
  : ةــالمتعلق ن جدول أعمال الدورةـم الثالثة ةـلنقطا            

  بقبـول هبـة عقاريـة ممنوحـة من طـرف جوهرة العمران 
 شـة لمراآـة الحضريـالجماع دةـلفائ                        

  

  

  

ة خالل الجلس 2010 لشهر يوليوزالمجتمع في الدورة العادية  الجماعي لمدينة مراآشمجلس الإن  ▪

بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئاسة  2010يوليوز 19 دة بتاريخـلنية المنعقعال

ش وبمحضر السيـد عبد الحق ـي لمدينة مراآـس الجماعـة المجلـالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيس

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

 37المادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـقوطب ▪

 .ه ــمن

وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والمالية والميزانية ودراسة المجلس  ▪

 .الجماعي لمدينة مراآش للهبة المالية الممنوحة لـه 

  ــــةوبعــد المناقش ▪

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  36  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  36  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      36  :  اء الموافقيـنــعدد األعض

        
     
ـة،   جيـد الدمناتي، محمد نكيل، محمد العربي بلقايـد، محمد حميد نرجـس،عبد الم فاطمة الزهراء المنصوري،   باق

عود،              ل بنس د الجلي داوي، عب د الحي اج، محم ت الح ي اي ـارد، عل ف عط د اللطي ـدق، عب ز لحوي د العزي ازب، عب ودة ح ميل

ت ا      د اي د المجي ـي، عب د الشهوان ر، حمي د الح وش، محم د بك اوي، خال د المعط ال، محم د غرب د براضي، محم لقاضي، احم

د    عبد السالم سي آـوري، نـور الدين آويحيى، امـال النميلـي، حيـاة المشفوع، عبد اهللا االمكـاري،خالـد بـالدي،    عب

باح   الصـادق بيطـاري، نـور الديـن هبـاح، عبد اللطيـف ابـدوح، احمـد خليل بوستـة،المحجوب رفـوش،  ي، ص د بنلعروس محم

  .سيقـي، عبد الجليل الشليخي، لحسن حبيبوالمنصـوري، محمد شيحـة، محمد ل

  ال أحــد   :    عـدد االعضـاء الرافضيـن -    

  ال أحــد   :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت -    

  
  

  

  

  



  

  

  

  يلـــي يقـرر ما
  

ـق   ـش   سـالمجل واف ـة مراآ ـي لمدين ـة      الجماع ـة عقاري ـول هب ى قب رين عل ائه الحاض اع أعض  بإجم

ة     لفائـدة الجماعـة الحضريـة لمراآـش  "جوهرة العمران "   رآةش ممنوحـة من طـرف ارة عن قطع عب

مساحتها   69966/04أرضية توجد بمحاذاة الطريق المؤدية إلى مدينة الدار البيضاء صكها العقاري عدد 

 .مخصصة النجاز طرق تجزئة ومناطق خضراء  2م 2608

  

  

  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                            رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  فاطمة الزهراء المنصوري                                                         محمد نكيل         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  2010يوليوز  19 بتاريخ 05/7مقرر عدد 

  : ةــالمتعلق رةن جدول أعمال الدوـم الخامسة ةـلنقطا 



وق بيع الفواآه والخضر بباب دآالة ـالبث في موضوع تفويت القطعة األرضية التي آانت تحتضن س    

وتقرير   2010سابقا على ضوء تقرير اللجنة المختصة المنبثقة عن المجلس الجماعي خالل دورة ابريل 

  لجنة التحكيم
  

خالل الجلسة  2010 لشهر يوليوز ورة العادية المجتمع في الد 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 

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

  37المـادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

  .منـه 

 .حول النقطـة بالتخطيط والتنمية االقتصادية والمالية والميزانية المكلفة لجنةالتقرير  عرض وبعـد ▪

ر اللجنة المنبثقة عن المجلس الجماعي وآذا محضر اجتماع وبعـد اطالع المجلس الجماعي على محض ▪

 . لجنـة التحكيـم 

 .وبعـد دراسـة النقطـة المشـار إليهـا اعـاله  ▪

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪

  49  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  49  :  عنهار ـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      47  :  اء الموافقيـنــعدد األعض

  حميـد نرجـس،عبد المجيـد الدمناتي، محمـد نكيـل،محمد بوغربال،محمد باقة، فاطمة الزهراء المنصوري،    

  ميلودة حازب،عبد العزيز بوسعيد،احمد محفوظ،عبد العزيز لحويدق،خالد بالدي،خالد بكوش،عبد اللطيف عطارد،    

  براضي،محمد غربال،محمد المعطاوي، الحيداوي،عبد العالي حكشي،عبد الجليل بنسعود،احمدعلي ايت الحاج،محمد     

  ي ادريس اورآيم،المصطفى الوجداني،محمد العبدونـي خيـاري،محمد الحـر،حميد الشهوانـي، عمر بنيطـو،    

  حمد المتصـدق،عبد السالم سي آوري،يونـس بنسليمـان،عبد المجيد ايت القاضـي، عبد الرزاق جبـور، ا    

  نور الدين آويحيى،امال النميلي، حيـاة المشفوع،عبد اهللا االمكـاري،سفيان بنخالتـي،عبد الصادق بيـطاري،    

  احمد بن سافي، نور الدين هباح،عبد اللطيف ابدوح،عبد الجليل الشليخي،المحجوب رفـوش،محمـد بنلعروسي،    

  .، عبد الكريم لمشوم، محمد لسيقيصباح المنصوري،محمد شيحة    

          دــال أح  :      اء الرافضيـنـدد األعضـع-  

  خالد اجديري-احمد خليل بوستة    02  :  دد األعضاء الممتنعين عن التصويتع -  

        

  يلـــي يقـرر ما



  

رر ا     وافـق المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش      ى مق ا عل ر عنه لنقطة  باألغلبية المطلقة لألصوات المعب

ه والخضر       المتعلقة بالبث ع الفواآ ة  في موضوع تفويت القطعة األرضية التي آانت تحتضن سـوق بي اب    بالجمل بب

ل           اعي خالل دورة ابري ة عن المجلس الجم ة المختصة المنبثق ر اللجن ر    2010دآالة سابقا على ضوء تقري وتقري

  :وفق ما يلــي  لجنة التحكيم

س  :  أوال   رر المجل اء مق وز      إلغ هر يولي ة لش ه العادي ي دورت ذ ف راآش المتخ ة م اعي لمدين ق    2006الجم المتعل

     بالموافقة على آناش التحمالت المحدد للشروط اإلداريـة والمالية والتقنيـة المتعلقة بعملية تفويت       

     لة سابقا النجاز المتواجد فوقها سوق الخضر والفواآه اليابسة بالجملة بباب دآا -القطعة األرضية البلدية

     عن طريق السمسرة العلنية وما يترتب عنه من آثار والتزامات  -مرآب حضري تجاري سكني وسياحي

  .قانونية بين الجماعة الحضرية لمراآش والمستفيد

ة المحدد في الفص           :  ثانيا  ة المؤقت غ الضمانة المالي دة الجماعة الحضرية لمراآش مبل ل أداء مجموعة فاديسا لفائ

ة  3        تحمالت البالغ اش ال الغ  10.000.000.00من آن غ التسبيق الب م تخصم من مبل  60.000.000.00دره

       0628036052درهم المودع لدى الخازن الجماعي بمدينة مراآش مع ارجـاع الجماعة للشيك رقـم        

  .الحامل السـم بنك مصرف المغرب، لفائدة مجموعة فاديسا

  .ل الطرفين عن المطالبة بأي تعويض مرتبط بهذه العمليـة تناز:  ثالثا 

  .لفائدة مجموعة فاديسا  50.000.000.00إرجاع المبلغ المتبقي من التسبيق والبالغ  :رابعا

  

  

  

  

  سـب المجلـآات                                           رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش

  الزهراء المنصوري                                                            محمد نكيلفاطمة                    

                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش    
  

 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 7/ 06مقرر عدد     
  : ةـالمتعلق ن جدول أعمال الدورةـم السابعة ةـلنقطا      

     ـق بتنظيم استغــالل المعارض وضع قـرار تنظيمي جماعـي يتعلب    
  والترفيهية والمهنيـة  بمدينـة مراآـش  التجاريــة

  
  

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

اسة بقاعة االجتماعات الرسميـة بشارع محمد السادس برئ 2010يوليوز19دة بتاريخ ـالعلنية المنعق



عبد الحق السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش وبمحضر السيـد 

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

 37المادة ره وتتميمه وخاصة ـم تغييـا تـي آمـاق الجماعـون المتعلق بالميثـا لمقتضيات القانـوطبق ▪

 .ه ــمن  39و

بالتخطيط والتنمية االقتصادية والمالية والميزانية ودراسة المجلس  وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة ▪

 . الجماعي لمدينة مراآش للنقطة المشار اليها أعاله

 .وبعـد إدخـال التعديـالت على مشـروع القـرار التنظيمي ▪

 نطبقا للقانــوي ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  31  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  31  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      31  :  اء الموافقيـنــعدد األعض
               
  ، احمد محفوظ حميد نرجس، محمد نكيـل، محمد العربي بلقايد،محمد بوغربال، فاطمة الزهراء المنصوري،     

    محمد لسيقـي،  علي ايت الحـاج، عبد اللطيف عطارد، عبد العزيزلحويدق ،خالـد بـالدي، خالـد اجديري،    

     الصوابني، عبد العزيز مروان، المصطفى ايتخالد بكوش، محمد المعطاوي، ،محمد الحيداوي،عبد الجليل بنسعود  

    م سي آـوري، امـال النميلي، حياة المشفوع، محمد العبدوني خياري،محمد الحر، حميد الشهواني،عبد السال  

    عبد اللطيف ابـدوح، احمد خليل بوستـة،عبد الجليل الشليخـي،المحجـوب رفـوش، محمد بنلعروسـي،   

  .صباح المنصوري، عبد الرزاق جبـور  

  ال أحــد   :    عـدد االعضـاء الرافضيـن -    

  دال أحــ   :  عدد االعضاء الممتنعين عن التصويت -    
  

  يلـــي يقـرر ما  
  

ـق   ـش  سـالمجل واف ـة مراآ ـي لمدين ة    الجماع ة المتعلق رر النقط ى مق ائه الحاضرين عل اع أعض بإجم

ة أو   بوضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق باستغالل الملك العام مؤقتا لغرض تنظيم المعارض التجارية أو الترفيهي

   . واالتي نصه آاالتي  مدينة مراآشالمهنية ب

 

 

  

  ..............بتاريخ .......... ار تنظيمي جماعي عدد قر



  يتعلق باستغالل الملك العام مؤقتا لغرض تنظيم المعارض
                .التجارية أو الترفيهية أو المهنية بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية لمراآش  

  :بنـاء على               
 3( 1423من رجب  25في الصادر  1.02.297الظهير الشريف رقم  -

آما تم  يالمتعلق بالميثاق الجماع 78.00بتنفيذ القانون رقم ) 2002أآتوبر 
 1424محرم  20الصادر في  1.23.82تغييره و تتميمه بالظهير الشريف رقم 

و بالظهير الشريف رقم        01.03بتنفيذ القانون رقم ) 2003مارس  24(
بتنفيذ القانون ) 2009فبراير  18( 1430صفر  22الصادر في  1.08.153

  . 17.08رقم 
فبراير  18( 1430صفر  22الصادر في  1.09.02الظهير الشريف رقم  -
المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية  08.45بتنفيذ القانون رقم ) 2009

  .ومجموعاتها 
 1428من ذي القعدة  19صادر في  01.07.195الظهير الشريف رقم  -

المتعلق بجبايات الجماعات  45.06بتنفيذ القانون رقم ) 2007ر نونب 30(
  .المحلية 

 1918نونبر  30الموافق  1337صفر  24الظهير الشريف المؤرخ في  -
  .المتعلق باستغالل األمالك العمومية مؤقتا

المتعلق  1921أآتوبر  19موافق  1340صفر  17الظهير الشريف رقم  -
  .وآذا الظهائر الشريفة المغيرة و المتممة له باألمالك الخاصة بالبلديات 

 1949نونبر  14موافق  1369محرم  22الظهير الشريف المؤرخ في  -
  .و المتعلق بمنح بعض الرخص في استغالل الملك العمومي البلدي 

 05( 1428محرم  16الصادر في  2.06.388بناء على المرسوم رقم   -
رام صفقات الدولة وآذا بعض القواعد بتحديد شروط وأشكال إب) 2007فبراير 

  .المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها 
من محرم الحرام  17الصادر في  2.09.441بناء على المرسوم رقم  -
بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ) 2010يناير  03(الموافق  1431

  .المحلية ومجموعاتها 
 1980ارس م 26 1400رجب  11بتاريخ  2.78.157المرسوم رقم  -

المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان 
   . سالمة المرور و المحافظة على الصحة العمومية

و بناء على جميع القوانين و األنظمة ذات الصلة بهذا الموضوع و  -
  .الجاري بها العمل 

خالل دورته العادية لشهر  وتبعا لمداولة المجلس الجماعي لمدينة مراآش -
  . 2010يوليوز 

  : يقـرر مايلـي 
  

  :القرار التنظيمي الهدف من    :المادة األولى 



يهدف القرار التنظيمي هذا إلى تحديد آيفية إقامة واستغالل 
التجارية والترفيهية والمهنية المراد إقامتها بتراب الجماعة  ضالمعار

  .ن الحضرية لمراآش عن طريق عروض األثما
و يسري هذا القرار  على جميع المواقع التي ستحددها الجماعة 
الحضرية لمراآش آفضاءات إلقامة المعارض التجارية والترفيهية والمهنية 
التي سيتم اإلعالن عن أماآنها ومساحتها ومدة استغاللها في إعالنات 

  .طلبات العروض 
  شروط المشارآة   :المادة الثانية 

ين في عروض األثمان الخاص بتنظيم المعارض يتعين على المشارآ
تقديم طلباتهم بواسطة أغلفة مختومة مكتوب عليها عرض األثمان المتعلق 
باستغالل المعارض التجارية أو الترفيهية أو المهنية وذلك وفق الشروط 

  :التالية 
  :الغالف اإلداري ويتضمن   :أوال  

شخص ذاتي أو (ثبتة هوية المتقدم بعرض األثمان والوثائق الم -1
  ) .معنوي

  .شهادة تثبت الوضعية الجبائية للمشارك ال تقل مدتها عن سنة  -2
درهم بواسطة ضمانة  50000,00ضمانة مالية مؤقتة قدرها  -3

مالية بنكية في اسم المشارك أو توصيل من الخازن الجماعي يثبت إيداع 
  .المبلغ المذآور 

عليه من طرف المشارك، التصريح بالشـرف موقع و مصادق  -4
  .و قبوله مقتضيات القرار التنظيمي   يصرح من خالله اطالعه

  .شهادة القيد في السجل التجاري  -5
شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من الصندوق الوطني للضمان  -6

  .االجتماعي 
  :الملف المالي ويتضمـن : ثانيا 

  .عقد التزام مصادق عليه موقع من طرف المشارك  -1  
شيك مضمون يتضمن المبلغ المقترح من طرف المشارك  -2  

.  
على أنه ستودع ضمانة مالية دائمة لدى الخازن الجماعي لمدينة 

في المائة  من قيمة  7مراآش بعد اإلعالن عن نائل الصفقة تحدد في نسبة 
  .الواجب المالي المقترح من طرف المتعهد المقبول 

  .التزامات ومسؤوليات المستفيد 
تضع الجماعة الحضرية لمراآش الفضاء المخصص لتنظيم    :لمادة الثالثة ا

المعرض رهن إشارة المستفيد و الذي يجب أن يكون محاطا بأماآن معدة 
  .لوقوف السيارات والدراجات النارية و العادية 

إن محطة وقوف السيارات و الدراجات المرتبطة بالمعرض تكون :  المادة الرابعة
وفق آناش التحمالت تتم عن طريق عروض األثمان  صفقة موضوع

المتعلق باستغالل محطات وقوف السيارات و الدراجات المتواجدة بالنفوذ 
  .الترابي للجماعة الحضرية لمراآش 

  



  :يجب على المستفيد توفير الشروط التالية و ذلك على نفقته    :المادة الخامسة 
رية التي يحتاجها التجهيزات و المعدات و الخدمات الضرو -
وزوار المعرض، ويمكن للمنظم القيام بأعمال التهيئة واإلصالح  نالعارضو

والصيانة وآل المستلزمات الضرورية لتنظيم المعرض دون استعمال 
اإلسمنت و اآلجور في هذه اإلصالحات أو تجاوز المساحة المحددة للمعرض 

.  
رافق الصحية ربط مكان العرض بشبكة الماء و الكهرباء و الم -

 .و مرحاضين للنساء لكل ألف متر مربع         بمعدل مرحاضين للرجال
التوفر على جميع شروط ووسائل المحافظة على السالمة و  -

السكينة و الوقاية الصحية بما في ذلك تلك التي يحتاجها المتدخلون في 
  .حالة الطوارئ 

    :المادة السادسة 
خطار واألضرار الناجمة عن استغالل يعتبر المستفيد مسؤوال عن األ

  .المعرض 
  :ويلتزم بما يلي 

  
احترام المدة المخصصة للمعرض و التي تبتدئ عند افتتاحه، على  -

أن المدة الزمنية الخاصة بتهيئة المعرض وإعداد األروقة يجب أال تتعدى 
  .على األرجح أسبوعا قبل االفتتاح 

آيفية العرض و المساحة تقديم تصميم المعرض يبين بشكل واضح  -
المخصصة للعارضين بطريقة تضمن سهولة التنقل داخل المعرض و تفسح 

  .المجال للتدخل في حالة الطوارئ 
  .أداء واجبات الربط واستهالك الماء والكهرباء  -
 .توفير الحراسة والنظافة  -
 .توفير آالت إطفاء الحريق  -
ومختلف الطوارئ التأمين عن الحريق والمسؤولية المدنية  -

العرضية وغير العرضية خالل مدة إقامة المعرض ، ولهذا يتوجب على 
المستفيد قبل افتتاح المعرض اإلدالء بعقود التأمين الالزمة لتغطية هذه 

 .المسؤولية 
  .التأمين عن حوادث الشغل  -
وضع نظام داخلي لفضاء العرض ، توزع نسخة منه على  -

  .رض سلعهم داخل أروقة المعرض العارضين عند شروعهم في ع
فتح مكان العرض أمام جميع أجهزة المراقبة سواء التابعة  -

  .للجماعة أو مصالح الدولة 
تخصيص موقع للمخابرة بعين المكان من طرف المستفيد طيلة مدة  -

العرض، ويجب عليه        أو على ممثله التواجد بهذا المكان طيلة أيام 
  .المعرض 
قوانين و األنظمة الجاري بها العمل في مجال الضرائب الخضوع لل -

و السكينة العمومية و سالمة و الوقاية الصحية و النظافة  و الرسوم
  .المرور 



إعادة العقار إلى الحالة التي آان عليها دون المطالبة بأي تعويض  -
  .عن التحسينات التي يمكن إحداثها خالل فترة االستغالل 

   ولوج المعارض   :المادة السابعة 
دراهم للكبار وبالمجان  5يحدد واجب الدخول في مبلغ ال يتجاوز 

سنوات وآذا بالنسبة للمعارض المهنية التي تتوخى  10لألطفال أقل من 
  .تشجيع الصناعة التقليدية 

  توقيت افتتاح وإغالق المعارض    :المادة الثامنة 
رار لرئيسة إن توقيت افتتاح وإغالق المعارض سيكون محدد بق

  .المجلس الجماعي لمدينة مراآش 
  .مخالفة مقتضيات القرار التنظيمي     :المادة التاسعة 

يجب على األعوان التابعين للمصالح الجماعية المختصة القيام 
  .بعملية مراقبة المعارض مع تحرير محاضر ترتبط بالمعاينات المذآورة 

مي هذا أو سوء استغالل في حالة اإلخالل بإحدى مواد القرار التنظي
درهم  5000,00المعرض تطبق في حق المستفيد ذعيرة مالية وقدرها 

  . تخصم من مبلغ الضمانة المالية الدائمة الموضوعة لدى الخازن الجماعي 
  انقضاء مدة االستغالل     :المادة العاشرة 

  :تنقضي مدة االستغالل في الحاالت التالية 
  .المحددة في قرار الترخيص بانتهاء مدة االستغالل * 
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك آتزامن فترة تنظيمه مع زيارة * 

أو إجراءات تنظيمية أو أمنية وفي هذه         رسمية أو تظاهرة وطنية
الحالة يمكن للجنة عروض األثمان تعويض المعني باألمر بفترة موازية 

لجماعة الحضرية لمراآش الحقة وإذا رفض المستفيد هذا المقترح يمكن ل
إعداد قرار اإللغاء من أجل استرداد المبالغ المستحقة لصاحبها طبقا 

  .للقوانين الجاري بها العمل 
في حالة عدم وفاء المستفيد بالتزاماته أو مخالفة إحدى مواد * 

القرار التنظيمي لسبب ما، يحق للجماعة الحضرية لمراآش إلغاء الترخيص 
  .يحق للمستفيد المطالبة بأي تعويض  باالستغالل دون أن

بعد خصم الذعيرة المالية المقررة في المادة السابعة   :المادة الحادية عشر 
مرتين بسبب مخالفة المستغل ألحد بنود القرار التنظيمي أو سوء استغالله 
لمرفق المعرض وفي حالة قيامه بمخالفة ثالثة يتم سحب قرار الترخيص 

ال يكون للمعني باألمر الحق بالمطالبة بأي تعويض بعد إشعاره بذلك، و
  .جراء ذلك 

وتقوم الجماعة الحضرية لمراآش بمصادرة ما تبقى من الضمانة 
 .المالية الدائمة المودعة لدى الخازن الجماعي 

  الجهة المختصة في حالة النزاع  :المادة الثانية عشر 
يق مواد القرار يعهد البث في النزاعات الناتجة عن الخالف في تطب

 .التنظيمي هذا إلى المحاآم المختصة بمراآش 
 

  سـب المجلـآات                                           رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراآش



  لفاطمة الزهراء المنصوري                                                            محمد نكي                   

 
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                  المجلس الجماعي لمدينة مراآش
  

 

  2010يوليوز  19 بتاريخ 7/ 07مقرر عدد     
  : ةـالمتعلق ن جدول أعمال الدورةـم الثانية عشرة ةـلنقطا      

  

وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بإحداث وتهيئة بعض المدارات ب    
  بمدينة مراآش

  
  

خالل الجلسة  2010 لشهر يوليوز المجتمع في الدورة العادية  جماعي لمدينة مراآشالمجلس الإن  ▪

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

عبد السيد محمد العربي بلقائد النائب الرابع لرئيسة المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش وبمحضر السيـد 

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

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

 .ه ــمن

س الجماعي لمدينة بالتعمير واعداد التراب والبيئة ودراسة المجل وبعـد عرض تقرير اللجنة المكلفة ▪

 . مراآش للنقطة المشار اليها أعـاله

 طبقا للقانــوني ـت  العلنـالتصوي إجــراء وبعـد ▪

 :ت أسفرت على ما يلـــي ـوحيث أن عملية التصوي ▪
  

  25  :  اء الحاضريـنـعدد األعض

  25  :  ر عنهاـعدد األصوات المعب

  : وهـم الســـادة      22  :  اء الموافقيـنــعدد األعض
      

      
     
  محمد نكيـل، محمد باقـة، عبد العزيز مـروان، محمد العبدوني خياري، احمد محفـوظ،  ،محمد العربي بلقايـد    

  عبد العزيز لحوديـق، لحسن حبيبو، خالـد بـالدي، خالـد اجديري، عبد اللطيف عطـارد، علي ايت الحاج،     

وب     ـور، حيـاة المشفـوع، عبد الجليل الشليخي، لسيقـي، عبد المجيد ايت القاضـي، عبد الـرزاق جب  محمد    المحج

  . رفوش، محمد بنلعروسي، صباح المنصوري، عبد اللطيف ابدوح، احمد خليل بوستة 
        

  

  ال أحــد     :    عـدد االعضـاء الرافضين -    

  03    :    عـدد األعضاء الممتنعيـن -  

  ي ادريس اورآيم  -خالد بكوش -عبد الجليل بنسعود  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  يلـــي يقـرر ما  
  

ـش باألغلبي       ـة مراآ ـي لمدين ـس الجماع ـق المجل ر عنه  ـة المطلقـواف وات المعب ة  ـة لألص رر النقط ى مق  ا عل

  .ي يتعلق بإحداث وتهيئة بعض المدارات بمدينة مراآشـرار تنظيمي جماعـع قـالمتعلقة بوض
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  سـب المجلـآات                                             النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي

  محمد نكيل                                                     محمد العربي بلقايد           

  

  

  

  

  

  

  

  

 


