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 الئحة محطات وقوف السيارات التابعة لنفوذ تراب مقاطعة جليز
 ( .المرحلة األولى) 7102برسم السنة المالية ها المزمع كراؤ

الرقم 
 الترتيبي

المبلغ التقديري  عنوان المحطة 
 بالدرهم

ملتقى شارع محمد الخامس و شارع الحسن الثاني أمام البريد الرئيسي مع  - 0
الدرجات و جميع أبواب اتصاالت المغرب الكائنة بشارع محمد الخامس و بزنقة 

 اإلمام مالك )دراجات( .

057281011 

إلى غاية المستشفى العسكري ابن سينا  ن شارع عبد الكريم الخطابيابتداء م - 7
 )مع الدراجات( .

000011011 

خالد بن الوليد إلى غاية شارع الحسن الثاني زنقة اإلمام مالك ابتداء من زنقة + - 3
 منع الوقوف . أماكن مرورا خلف بريد المغرب مع احترام

770111011 

 01081011 مقهى ديامان فير . أمام محطة - 7

 770311011 .منع الوقوف  أماكن مع احترامزنقة الشهداء  - 8

و زنقة ابن سينا ابتداء من باستثناء الجهة اليمنى زنقة الماكينة )مع الدراجات(  - 0
 إلى غاية الزنقة المؤدية إلى الملحق األمريكي )مع الدراجات( . 3عمارة النخيل 

81081011 

 380081011 مقهى اوتار )دراجات( . زنقة القادسية و محطة أمام - 2

01170181 . 0محطة أمام حمام و مخبزة دار السعادة  - 5  

011079701 زنقة بودرعة أمام إقامة األندلس . - 9  

و  دون أمام الكنيسة و زنقة اإلمام علي من جهة واحدة زنقة المعتمد ابن عباد - 01
 زنقة يعقوب المريني و زنقة أم البنين .

381701011 

 72381011 زنقة حسن بن مبارك. - 00

 إقامة أمامو د من فندق مراكش إلى غاية الدار الخضراء زنقة خالد بن الولي - 07
+  مكتب مؤسسة العمران )مع الدراجات( و)مع الدراجات(  soluna سوالنا 

 . الممر المؤدي إلى حي الحارة

015111011 

 28111011 . قة الكل من جهة واحدةو زنقة الزال زنقة بدر بجليز و زنقة ابن عطية - 03

بزنقة رياض ارفود إقامة إلى  le votreمخبزة و  00من عمارة سامي رقم  - 07
 المزدلفة )مع الدرجات ( .

85111011 

 8111011 لى زنقة محمد البقال .إ كلية الطب من - 08

و  أمام و خلف مصحة نرجس مع احترام األماكن المخصصة )مع الدراجات( - 00
 . مام مختبر التحليالت الطبية تانسيفت و المسجد المجاور لهمحطة أ

078811011 

 

 la table deزنقة هارون الرشيد أمام مطعم قصر جاد محل و أمام مقهى  - 02

marché            و الممر الجديد ابتداء من كزينو  و زنقة ابراهيم المازوني
 . السعدي الى غاية شارع م رشيد

370111011 

غاية مقهى لوبو مع  إلى planet foodsة ابتداء من أمام مقهى و مطعم محط - 05
غاية  إلى+ الزنقة ابتداء من ساحة لوبو  أسني أطلسالدراجات مرورا خلف 

الزنقة من شارع محمد السادس إلى زنقة االدارسة شارع محمد السادس + 
زه بزنقة + محطة أمام فندق المن ابتداء من وكالة الخطوط الملكية المغربية

771781011 

       ROYAUME DU MAROC 

         Ministère de l’intérieur 

              Wilaya de la Région 
                Marrakech Safi 

   Commune Urbaine de Marrakech 

           Secrétariat Générale 
        Division du Patrimoine Communal  

  Service Patrimoine Communal public 

 المملكـة المغربيـة 
 وزارة الداخليـة
 أسفي والية جهة مراكش

 الجماعـة الحضريــة لمراكـش
 الكتابــة العامـــة

 قســم الممتلكـات الجماعيـة
 مصلحة شغل الملك العام الجماعي
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من  االدارسة و المركز الجهوي للبحث الزراعي و أمام العلبة الليلية ماست
 .الجهتين 

بالزاوية  )مع الدراجات( و محطة بغابة الشباب أمام منارة مولحدائق المنارة  - 09
)دراجات( و بجانب منتزه األمير  بين شارع محمد السادس و شارع م رشيد

 الدراجات( .موالي الحسن  )مع 

721111011 

 300001011 . زنقة لبنان مع جميع محطات الدراجات النارية والعادية الكائنة بهذه الزنقة - 71

 و محطة بجانب مقهى باما من جهة واحدةزنقة الكابتن اريكي و إقامة حنان  - 70
الجيش ) بشارع الشيخ الرابحي + مقهى الفالم و مدرسة فول كروب دراجات()

 .)دراجات( (الملكي

770111011 

 00211011 .)دراجات(  grilladereو أمام مطعم زنقة ابن حنبل  - 77

 030511011 زنقة المستشفى )ابن طفيل سابقا( و زنقة ابي حيان التوحيدي مع الدراجات . - 73

 30301011 .(مع الدراجات)مصحة ابن طفيل  - 77

ة اليسار اتجاه كلية الطب مستشفى بن طفيل و زنقة عبد الوهاب الدراق من جه - 78
. 

010511011 

 71701011 . من جهة واحدة محطة أمام البعثة الثقافية الفرنسية - 70

الشركة الوطنية للنقل إلى غاية  شارع محمد السادسزنقة أبو بكر الصديق من  - 72
CTM  من الجهتين )باستثناء الجهة اليسرى ابتداء من شارع محمد السادس

لخاص بالمجلس الجماعي + أمام عمارة جوهرة األطلس + إلى غاية المدخل ا
 . +زنقة عمر بن الخطاب جميع واجهات السوق الصغير )مع الدراجات(

702281011 

 82701011 شارع أبي حنيفة أمام قاعة األفراح الفردوس . - 75

 51711011 محطة بباب الجديد . - 79

الممر المحاذي للزنقة  محطة أمام السجن المدني بجليز )مع الدرجات ( و - 31
 . )مع الدراجات( المؤدية للسجن المدني

91111011 

 03311011 .  )مع الدراجات(بطريق الدار البيضاء   joe iceمحطة بجانب مقهى  - 30

سوق جليز الجديد داخل السور )الساحة التابعة لسوق جليز( دون زنقة ابن  - 37
 تومرت .

28111011 

 8111011 جات( .شارع العراق )مع الدرا - 33

 20511011 من جهة واحدة .زنقة سوريا  - 37

 altamaria . 3111011محطة من مخفر الشرطة بإقامة السعادة إلى غاية مقهى  - 38

 019111011 .و زنقة حافظ إبراهيم أمام المطعم المتواجد بشارع احمد شوقي  - 30

)مع الدراجات( و شارع مشعر الحرام وبجانب مقهى مودي دينو ومقهى مالزيا  - 32
البنين  شارع مشعر الحرام منع الجهة اليمنى في  إلقامةبجانب الحديقة المقابلة 

زنقة لالمخرج المؤدي ل إلىاتجاه شارع موالي عبد الله من نقطة عالمة قف 
 المتواجدة خلف مقهى ساليس .

037711011 

 

عة شارع عالل و بجانب البنك المغربي للتجارة و الصنا 0أمام إقامة نفيس  - 35
الفاسي من باب دكالة أمام متجر بوصبع إلى غاية زاوية شارع عالل الفاسي و 

 شارع المزدلفة و مع ساحة الجواهر.

311111011 

البنك الشعبي ومصرف المغرب  أمام ومرجان  ألسواقعمارة المتسلي المقابلة  - 39
 . (مع الدراجاتومقهى لرفيرونس )

75511011 

 78181011 .زنقة الحبوس  - 71

 3111011 محطة أمام مطعم تيفولي بطريق الدار البيضاء . - 70

زنقة الرقيب االول حسن المعتصم وزنقة الرقيب االول الكبير بن بوعزة وزنقة  - 77
    إقامة أمام RUE SERGENTالرقيب محمد مؤمن وزنقة سارجان 

FLEUR D’ORANGER  . 

08111011 
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نية و الطريق الجديدة الكائنة بحي الحارة من الجهة الساحة الخلفية للوقاية المد - 73
 باتجاه الحي بباب دكالة .ابتداء من شارع الحسن الثاني اليمنى 

78511011 

 7081011 أمام حمام السالمة بعرصة با طا بباب دكالة . - 77

 77011011 إسيل )مع الدراجات( . اإلداريةأمام الملحقة  - 78

 077111011 . كب وأمام عمارة األطلسي باب دكالة )مع الدراجات(قاعة األفراح بنادي الكو - 70

 70381011 .و زنقة اإلمام مسلم ( حمام بوكار )مع الدرجات - 72

لحمام  المحاذيةشارع فلسطين أمام المسجد إلى حدود شارع فلسطين و الزنقة  - 75
 لحمام الياسمين . المحاذيةالياسمين من جهة شارع فلسطين الجهة اليمنى 

031511011 

 8111011 . أثناء المباريات ملعب الحي المحمدي - 79

و محطة بجانب المستشفى محطة قرب مدرسة سيدي بلعباس بالوحدة الثانية  - 81
 . المركزي الوحدة الثانية بالليل فقط

71111011 

انب مدرسة محمد عبده )مع و بج محطة بجانب جمعية الرفق بالحيوانات - 80
 . (الدرجات

090111011 

 7111011 محطة السوق الصغير الزاهرية بالحي المحمدي - 87

 7111011 سينما الريف الجهة اليمنى . - 83

 0811011 ة .انب حمام األحباس بالوحدة الثالثساحة بج - 87

 7111011 . ىحمام القدس بالوحدة األول - 88

اذية لمقر إدارة المراقبين اإلقليمية المح أمام المديرية الجهوية للتخطيط و - 80
أمام مندوبية وزارة التخطيط و االقتصاد و مقر ومحطة خلف الوالية الوالية 

 . ملحقة الخزينة الجهوية

01170011  

 7111011 . ديالمسبح البلدي بالحي المحم - 82

 7111011 ديبالحي المحماة أمام القاعة المغط - 85

مغطاة وقرب سينما الحي المحمدي الجنوبي الوحدة األولى صيدلية القاعة ال - 89
 المسيرة.

7111011 

 733711011 .بكلتا الواجهتين محطة أمام السوق العصري بالحي المحمدي )مع الدراجات(  - 01

شارع ابن برجان أمام مقهى ديامندا و قرب مؤسسة الحسن الثاني للمعوقين و  - 00
 أمام مؤكوالت شعيب .

07111011 

 

 73111011 . مع الدراجات ( ) صهريج البقر البلديأمام المسبح  - 07

 7111011 مقهى تالوجت قرب الحي الجامعي )مع الدراجات ( . - 03

مقر المكتب و أمام   كلية اللغة بالرويضاتو  ،امرشيشأمام كلية الحقوق  - 07
 الوطني للضمان االجتماعي بالداوديات .

02811011 

 88011011 .  يعزنقة البد آخرزنقة الرازي ابتداء من صيدلية اللي إلى  - 08

 3111011 محطة بالسوق البلدي الوحدة الثانية الحي المحمدي )مع الدرجات ( . - 00

 7111011 مقهى جنان السبيل بجانب إقامة جيت سكن )مع الدراجات( . - 02

مكتب المخالفات والغرامات الصلحية )مع  أماموالية األمن بلبكار الداوديات  - 05
 مكتب تسجيل المعطيات التعريفية دراجات فقط . أمام و         الدراجات( 

38111011 

محطة أمام إقامة طيبة شارع  المزدلفة  )مع الدراجات( و أمام مقهى نيوباروكا  - 09
 )دراجات( .

01381011 

محطة  أيتراب مدينة مراكش والغير المدرجة في  بنفوذجميع المعارض الكائنة  - 21
 )مع الدراجات( .

011211011 

 02081011 مقهى كارمل . خلف - 20

 73521011 أمام فندق تيشكا وبجانب فندق صحرائين . - 27

سوق الفتح بالحي المحمدي الرئيسي و الخلفي ل ابالب أمام بريد المغرب و - 23
 . شارع شكيب ارسالن مع الدراجات

81711011 
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 00711011 زنقة الواد الكبير السماللية . - 27

ابتداء من شارع يعقوب المنصور إلى غاية مدخل    YVE SAINT LAURENTزنقة  - 28

 . من جهة واحدةحديقة ماجوريل 
30511011 

 FRINDSأمام مقهى وسناك  وصيدلية كاليان و EMSIمحطة أمام مدرسة  - 20

PLACE . )زنقة بويزكران خلف دوار الكدية )مع الدراجات 
01181811  

 08001011 مة منيس .محطة أمام الباب الرئيسي  لفندق تروبيكانا إقا - 22

و باستثناء مسجد تركيا  "وقت الصالة"جميع المساجد الكائنة بمقاطعة جليز  - 25
و مسجد  تين و مسجد ابن بطوطة من الجهتينبزنقة اإلمام مالك من الجه

حي السعادة و المسجد الكائن مسجد األنوار بشارع عالل الفاسي و باستثناء 
 قرب مختبر تانسيفت .

3111011 

 3111011 بالليل فقط . HEECالوحدة األولى خلف المدرسة العليا للدراسات االقتصادية  - 29

 7111011 ."مع الدراجات" عمران بجانب مدام بالزاحانة  - 51

 7111011 بالليل فقط . 0بجانب عمارة تجزئة ياسمين  - 50

 7111011 أمام حمام الكرماعي مارشي عرصة بن عالل بالليل فقط . - 57

زنقة الكائنة بين شارع عبد الكريم الخطابي و شارع األمير موالي عبد الله ال - 53
 .  SUP DE COخلف المدرسة العليا 

71011011 

و أمام وكالة التأمين )مع الدراجات( من جهة واحدة زنقة الزوبير ابن العوام  - 57
 .الوطنية بعمارة االصبهاني بشارع الحسن الثاني )دراجات( 

782511011 

 70001011 زنقة الحسنية خلف مسجد تركيا . - 58
 

 

بغداد و مصحة الكتبية )مع  يزنقة باريس الحي الشتوي و أمام الملهى الليل - 50
 . من جهة واحدة الدراجات(

80511011 

 07011011 .من جهة واحدة زنقة واد نفيس  - 52

 01111.11 لدراجات".روزا بجانب البنك المغربي للتجارة الخارجية "مع ا مقهى ماما أمام - 55

 03111011 زنقة احمد الموازني . - 59

 0711011 .الزنقة المقابلة الستوديو مصر سابقا "تجزئة الحسنية" - 91

 071111011 الغنم بتراب الجماعة )مع الدراجات( . محطات أسواق - 90

 07011011 مركز تجديد الرخصة السياقة و الورقة الرمادية ماجوريل )مع الدرجات ( . - 97

إلى غاية إقامة األسرة بشارع محمد  LE GRAND Caféمحطة ابتداء من مقهى  - 93
و أمام مقهى ألف ليلة و ليلة السادس اإلضافي مع احترام أماكن منع الوقوف 

 LE GRANDو محطة بجانب مقهى  بشارع محمد السادس )مع الدراجات(

Café  )مقهى سكرى إلى باستثناء الجهة اليمنى من )سكرى سابقا( )دراجات
 . + أمام منطقة المنارة غاية شارع الجيش الملكي

720089011 

 7111011 أمام مطعم فيري بالليل . - 97

شارع عالل الفاسي من مدارة ملتقى شارع عالل الفاسي و شارع المزدلفة  إلى  - 98
غاية مدارات الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء عند المشروع السكني جوهرة 

 ن .العمرا

377011011 

شارع محمد السادس إلى غاية  الحارثيابتداء من ساحة  عياض قاضيزنقة ال - 90
زاوية شارع كنيدي يمينا + زنقة  إلىباستثناء من مدخل زنقة موريطانيا 

)مع من جهة واحدة غاية زنقة بن سهل مع زنقة بن سهل  إلىبالقاضي 
لمحور المتواجد امام نيابة )مع الدراجات( و ا RDVالدراجات( و مطعم الموعد 

 التعليم و خلف جنان الحارثي + محطة امام نيابة التعليم دراجات .

059011011 

شارع الشيخ الرابحي )الجيش الملكي قديما( من مدار الحامية العسكرية إلى  - 92
غاية المنشأة الفنية قنطرة ثاركة و أمام مطعم نياكارا بشارع الجيش الملكي و 

370701011 
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 رعة عنه باستثناء المدرجة في المحطات المكتراة .األزقة المتف

 77711011 زنقة ابن زيدون ابتداء من المدخل الرئيسي لمطعم مونتي كرستو. - 95

من مدارات ملتقى شارع عالل الفاسي و طريق الدار البيضاء إلى غاية إقامة  - 99
القامات السكنية و السعادة و إقامة الفضل باستثناء األجزاء المخصصة لسكان ا

باستثناء الجزء الكائن بالمركب التجاري مرجان و شارع إقامة السعادة حي 
السعادة أمام البنك المغربي للتجارة والصناعة والبنك المغربي للتجارة الخارجية 

 .+ الممر المؤدي الى غاية حديقة بالوزا 

70111011 

 05نة من مقهى شيكاكو إلى شارع شارع األمير موالي عبد الله و الزنقة الكائ - 011
 نونبر )مع الدراجات( و بريد المغرب بسيدي عباد )دراجات(.

308111011 

الزنقة المقابلة لمطعم فيروز الكائن بشارع عبد الكريم الخطابي إلى غاية  كيز  - 010
 . crey-clubكلوب 

0781011 

 22211011 الفاسي . مركز تسجيل السيارات باستثناء الجزء الواقع بشارع عالل - 017

 711111011 يناير )مع الدراجات( . 00محطة بأسواق السالم بشارع  - 013
 

 

 8181011 دون شارع عبد الكريم الخطابي .بجانب مقهى اوسابير  - 017

 01111011 . شارع عبد الكريم الخطابيدون  مخبزة أمود - 018

 77081011 دراجات( .أمام الملحقة اإلدارية جليز و مدرسة اكنسوس )مع ال - 010

 50811011 ( .زه قرب صهريج البقر )مع الدراجاتالمصحة الدولية بتجزئة المن - 012

 3111011 ( .ا شارع عالل الفاسي )مع الدراجاتبجانب مقهى تنزاني - 015

 5811011 . ةباستثناء الجزء المخصص للهيئة القضائيزنقة ابن الخطيب  - 019

سادس و شارع عبد الكريم الخطابي بجانب الغرفة الزنقة بين شارع محمد ال - 001
 . من جهة واحدة الفالحية

72111011 

و محطة ابتداء من زنقة سوريا إلى شارع يعقوب المنصور خلف فندق كنزة  - 000
 .من جهة واحدة ( أمام مصحة ياسمين )مع الدراجات

78511011 

الزاوية زنقة محمد  محطة انطالقا من زاوية شارع عبد الكريم الخطابي إلى - 007
 . (من جهة واحدة )مع الدراجاتالبقال مرورا بزنقة رحال ابن احمد 

0811011 

محطة أمام المستشفى الجامعي محمد السادس الجهة اليسرى فقط )مع  - 003
+ محطة من مستشفى ابن النفيس إلى نهاية مستعجالت المستشفى الدراجات( 

احترام المواقف الخاصة بالهيئة مع  (الجامعي محمد السادس)مع الدراجات
 . الطبية

872311011 

احترام أماكن المنع  مع La bel vieمحطة بشارع اليرموك أمام متجر البيل في  - 007
 .)مع الدراجات( 

030511011 

 75881011 محطة أمام كلية الطب بجليز من جهة واحدة )مع الدرجات( . - 008

 08111011 .محطة بصهريج البقر )مع الدراجات(  - 000

 7111011 محطة بصهريج االبل . - 002

 090178011 . شارع محمد الخامس من مدارة الحامية العسكرية إلى غاية نافورة البردعي  - 005

 702903011 . شارع المنصور الذهبي  - 009

 071071011 . دراجات()+ السوق الممتاز  + النادي الليلي الجوهرة السوداء زنقة أم الربيع  - 071

زنقة الساقية الحمراء تبتدئ من خلف الجوهرة الخضراء إلى غاية فندق   - 070
 . تروبيكانا

07557011 

 792050011 شارع يوغوسالفيا - 077

جميع المقاهي و الوكاالت و المؤسسات العمومية و الشبه العمومية و الخاصة  - 073
ع الماء الوكالة المستقلة لتوزي ابتداء منشارع محمد السادس الكائنة ب

)مع  واتإلى غاية ملتقى شارع محمد السادس و طريق تحنا والكهرباء

220577011 
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+ من الوكالة العقارية اوبرا إلى حدود وكالة الحوض المائي مع  (الدراجات
محطة احترام أبواب مفتشية المآتر التاريخية و وكالة الحوض المائي باستثناء 

مد السادس وشارع م وقوف الدراجات الكائنة منارة مول بزاوية شارع مح
 رشيد+ جميع المقاهي و مؤسسة العمران بطريق تاحناوت .

 075781011 شارع يعقوب المنصور - 077

إلى غاية زنقة القاضي عياض )أمام   محمد الخامس من شارع موريطانيازنقة  - 078
 فندق الحارتي( .

20587011 

 77188011 زنقة عالل بن احمد - 070

 070581011 تومرت زنقة ابن - 072

 371117011 شارع الزرقطوني انطالقا من الفندق الكبير إلى غاية شارع عبد الكريم الخطابي - 075

 358203011 زنقة ابن عائشة - 079

 79502011 زنقة ابن سينا - 031

 77511011 زنقة رحال بن احمد - 030

ى طة أمام مقهعاب الكوكب و محة أمام قاعة األل+ محط زنقة اإلمام الشافعي - 037
ى الدوراد دوسود بالمركب تجاري الكوكب و محطة أمام مقهأالدان بالمركب ال

 )مع الدراجات( . يجاري الكوكب بزنقة اإلمام الشافعالت

059928011 

جميع المقاهي و الوكاالت و المؤسسات +  (سيارات)شارع عبد الكريم الخطابي  - 033
شارع عبد الكريم الخاصة الكائنة بو الشبه العمومية و           العمومية
 . دراجات( ) الخطابي

531911011 

 8338011 . زنقة العلويين - 037

باستثناء الجهة اليسرى ابتداء من زنقة ابن عائشة إلى غاية  زنقة محمد البقال - 038
و شارع محمد الخامس + جميع المقاهي و الوكاالت و المؤسسات العمومية 

باستثناء محطة الدراجات الدالية أمام دراجات( ة )الشبه العمومية و الخاص
 عمارة البتول .

011511011 

 000133011 زنقة موالي علي جليز - 030

011771101 زنقة الحرية من جوار اوطوهول إلى غاية زنقة لبنان مع احترام أماكن الوقوف - 032  

01107105 زنقة سبو بجليز - 035  

من جهة  نونبر إلى غاية المسرح الملكي 00شارع الحسن الثاني من ساحة  - 039
 . و أمام عمارة االحباس بباب دكالة واحدة

01198913  

شارع موالي الحسن وزنقة ابن خفاجة باستثناء األماكن المخصصة لمحكمة  - 071
 االستئناف وإدارة الجمارك

011007071  

و  يشارع موالي رشيد من الجهتين مع احترام محطة سيارات النقل السياح - 070
 . احترام الوقوف الطولي

011007700  

مع احترام  نونبر إلى غاية نادي كرة المضرب 00زنقة واد المخازن من ساحة  - 077
وأمام )دراجات( أمام حانة النجم و  مكان وقوف العربات المجرورة )كوتشي(

 و النادي الملكي للتنس و نادي السيارات)دراجات(            مطعم الحدائق 
 + محطة امام مصحة الحارثي )دراجات(. ت()دراجا

011080313  

011727112 زنقة طارق بن زياد - 073  

 018111,00 مابين محطة وقوف حافالت سوبراتور و فندق ابيس بشارع الحسن الثاني . - 077

 77281011 محطة خلف مقهى الجوهرة الخضراء بجانب العمارة . - 078

 8111011 ادسية إلى زنقة الحسيمة .زنقة شفشاون ابتداء من زنقة الق - 070

زنقة ابن عداري و زنقة عبد المالك ابتداء من شارع كنيدي إلى شارع محمد  - 072
 السادس مع احترام محطة الطاكسيات و محطة العربات المجرورة )كوتشي( .

8111011 
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 الدراجات النارية و العاديةئحة محطات وقوف ال
 .( المرحلة االولى) 7102المزمع كرؤاها برسم السنة المالية  جليزالتابعة لنفوذ تراب مقاطعة  

الرقم 
 الترتيبي

المبلغ  عنوان المحطة 
 التقديري 

جميع المقاهي و المطاعم و الوكاالت و المؤسسات العمومية و الشبه العمومية و  - 0
ران رة البردعي إلى مؤسسة العموالخاصة الكائنة بشارع محمد الخامس ابتداء من ناف

. 

31.101011 

جميع المقاهي و المطاعم و الوكاالت و المؤسسات العمومية و الشبه العمومية و  - 7
الخاصة الكائنة بشارع محمد الخامس ابتداء من زنقة اإلمام مالك إلى ملتقى شارع 

محمد زنقة و محطة بجانب مطعم الدالية ب محمد الخامس و شارع عبد الكريم الخطابي
 .البقال 

787011011 

 7111011 إقامة انس ماجوريل . - 3

 71181011 أمام إقامة الحديقة الكبرى بزنقة ابن عائشة . - 7

 3111011 ى الزرقطوني بشارع الزرقطوني .محطة أمام مقه - 8

 01081011 ي و جانب  التجاري وفا بنك بشارع الزرقطوني .بشارع الزرقطونقاعة األلعاب بسمة  - 0

 0811011 ي .يروا بشارع الزرقطونمحطة بجانب مقهى الس - 2

 75.811011 ي .تأمينات بلكاهية بشارع الزرقطون ة بالقرب منمحط - 5

 03111011 ي .ماسين بشارع الزرقطونى كوأمام مقه - 9

 71081011 مجموعة مدارس زوال . - 01

 71100,00 محطة أمام تأمينات أطلنتا بزنقة طارق بن زياد . - 00

 71011011 ختبر التحليالت الطبية .أمام إقامة رقية و م - 07

 3111011 مدرسة جبران قرب مدرسة العرفان . - 03

 31111011 حي الزيتون )مع السيارات( .ب الملحقة اإلدارية - 07

 07801011 ول .المعهد الثقافي الفرنسي بتكنة الغ - 08

 3111011 . اإلضافي بشارع محمد السادس Avenue 0أمام مقهى  - 00

 KFC . 077001011نونبر بجانب مطعم  00مؤسسة الضحى بساحة  مأمامحطة  - 02

 88381011 إقامة حمدان بزاوية شارع الحسن الثاني وزنقة خالد بن الوليد . - 05

 3111011 ى الجنوب بشارع الحسن الثاني .مقه - 09

 7811011 ى وركان بشارع الحسن الثاني .مقه - 71

 00881011 باس بشارع الحسن الثاني باب دكالة .ي و األبناك بعمارة األحجميع المقاه - 70

 70111011 . من جهة واحدة المكتب الصحي البلدي باب دكالة )مع السيارات( - 77

 3111011 . ى كوميديا بشارع الحسن الثانيمقه - 73

ة أمام المديرية الجهوية للضرائب بشارع الحسن األول )مصلحة التسجيل محط - 77
 والتنبر()أوقات العمل(.

71381011 

 3000,00 القرض العقاري والسياحي بشارع الحسن الثاني . - 78

 000811011 إكدوم عمارة البردعي شارع الحسن االول . محطة بالقرب من البنك الشعبي و - 70

 3711011 تيريا .مقهى ايريبجانب ة محط - 72

 071181011 دور .الغناإلذاعة ومحطـة بجانب ممر  ة بزنقة يوغزالفيا( جانبمقهى أطلس )محط - 75

 7111011 ة يوغزالفيا أمام زنقة موالي علي .محطة بزنق - 79

 3111011 جانب حانة السويدي بشارع الحسن الثاني . - 31

محطة أمام الباب الرئيسي لمسجد تركيا الكائن بزنقة اإلمام مالك دون الباب الخلفي  - 30
 الكائن بزنقة الحسنية .

003111011 

 7081011 . ة الحريةبزنق حانة الساحة - 37
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 8111011 مقهى و مطعم نرجس )مع السيارات( . - 33

 27000,00 سوق جليز الجديد بزنقة ابن تومرت . - 37

 7111011 ال .مقهى حسن اإلستقب - 38

 16000,00 محطة بجانب مصحة الجنوب بزنقة ابن عائشة . - 30

 7111011 مقهى فيردي بزنقة ابن عائشة . - 32

 07011011 ى نادي الكوكب .ارثي ومقهملعب الح - 35

 02781011 أمام المحافظة العقارية بشارع الحسن األول )أوقات العمل( . - 39

 02111011 الملحقة اإلدارية بالبكار بجانب إعدادية الشاطبي )مع السيارات( . - 71

تركيا باستثناء الباب الرئيسي لمسجد  ة جليز أوقات الصالةالمساجد الموجودة بمقاطع - 70
 . الكائن بزنقة االمام مالك

90111011 

 8111011 م الدار الخضراء بزنقة خالد بن الوليد جليز.مطع - 77

 8881011 أمام مقهى جمعية األعمال االجتماعية بشارع فلسطين . - 73

 7111011 أمام قاعة األفراح الفردوس بزنقة أبي حنيفة. - 77

 8150,00 . راتبجانب المسرح الملكي أوقات السه - 78

 8111011 نونبر خالل المناسبات و المعارض . 00بجانب ساحة  - 70

 6000,00 أمام عمارة بالزا شارع الحسن الثاني . - 72

 7111011 أمام مقر الدرك الملكي قرب المقهى . - 75

 18350,00 أمام مصحة الشفاء وقرب مقهى ديسكوفالدي بزنقة بن تومرت. - 79

 3111011 بن زياد .مقهى ضياء بزنقة طارق  - 81

 7111011 محطة بزنقة ابن الخطيب . - 80

 2000,00 . محطة أمام مقهى الكونتوار بزنقة الشهداء - 87

 75181011 أمام محكمة االستئناف . - 83

ام مقر التيرسي بشارع محطة أمام مطاعم األسماك البحرية و أمام مطعم طوجين و أم - 87
 .موالي رشيد 

005511011 

 2800,00 رشيد .والي الجهوية للمملكة بشارع م الخزينة - 88

 21800,00 أمام اوطيل امبيريال شارع موالي رشيد . - 80

 20511011 ة بجانب مكتب التشغيل سابقا بزنقة الحرية وطارق بن زياد .محط - 82

 01181011 محطة أمام حانة زيزي و محطة أمام حانة بابيلون بزنقة المنصور الذهبي . - 85
 ادبزنقة طارق بن زي  pool 8وب بالرو و قاعة األلعاب بجانب قاعة األلعاب كل محطة - 89

. 
28811011 

 7111011 خلف إدارة التبغ بزنقة حسن بن امبارك . - 01

 90701011 ي .م المثلجات بشارع المنصور الذهبى عالمقه - 00

 8111011 . ل بشارع المنصور الذهبيمقهى مودي - 07

 98881011 ا ملتقى شارع المنصور الذهبي وزنقة موريطانيا .محطة أمام الشوارم - 03

 73011011 محطة أمام اوريفالم شارع يعقوب المنصور . - 07

 77211011 ة لتوزيع الماء والكهرباء بشارع يعقوب المنصور .الوكالة المستقل - 08

 30811011 بجانب مطعم استوديو مصر ومقهى الفاضل شارع يعقوب المنصور. - 00

 0311011 أمام مقهى رباب شارع يعقوب المنصور . - 02

 73271011 مقهى الفرح + مختبر النخيل شارع يعقوب المنصور . - 05

 3111011 محطة أمام مقهى مانت بشارع الحسن الثاني . - 09

 3111011 مكتب المقاومة بزنقة خالد بن الوليد . - 21

 7111011 ي .رينغرب بعمارة ياسمين زنقة يعقوب الماتصاالت الم - 20

 02181011و أمام المندوبية للتشغيل مفتشية الشغل  أمام الخزينة العامة للمملكة شارع الشهداء - 27
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 شارع الشهداء .

 8111011 أمام البنك التجاري وفا بنك شارع الشهداء . - 23

 3111011 شارع الجيش الملكي . ءأسماأمام إقامة  - 27

 22200,00 ألمير موالي عبد الله .جميع المقاهي المتواجدة بشارع ا - 28

 8000,00 محطة أمام مكتب اطالنطا للتامين عمارة سعيدة شارع األمير موالي عبد الله . - 20

 77311011 أسواق اسيما الجديد بشارع األمير موالي عبد الله . - 22

 72001011 الكائنة بزنقة درعة   longe lerollsمحطة أمام مطعم  - 25

 701081011 قية للمسافرين باب دكالة .رالمحطة الط - 29

 051111011 الة بجانب الطاكسيات )مع السيارات( .النقب مدخل قبور الشو بباب دك أمام باب - 51

 7111011 . الةحطة أمام المقهى الجديد باب دكم - 50

11110117 بزنقة يوغوزالفيا firstبزنقة المعتمد بن عباد وقاعة  firstمحطة أمام قاعة األلعاب  - 57  

عرصة باطا أمام الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات )السيارات( و أمام مقهى  - 53
 قصر لبنان )دراجات( .

75011011 

 12800,00 يناير أمام مقهى تساوت بجانب محطة إفريقيا للبترول . 00شارع  - 57

بتداء من باب دكالة جميع المقاهي و المطاعم و الوكاالت الكائنة بشارع عالل الفاسي ا - 58
 أمام متجر بوصبع إلى غاية ملتقى شارع فلسطين و خلف مقهى كارمل .

095081011 

جميع المقاهي و المطاعم و الوكاالت الكائنة بشارع عالل الفاسي ابتداء من ملتقى  - 50
 شارع فلسطين إلى غاية ملتقى طريق الدار البيضاء .

55600,00 

الوكاالت الكائنة بشارع عالل الفاسي ابتداء من ملتقى  جميع المقاهي و المطاعم و - 52
طريق الدار البيضاء إلى غاية إقامة الفضل باستثناء األجزاء المخصصة لسكان 

 االقامات السكنية و باستثناء الجزء الكائن بالمركب التجاري مرجان .

01111011 

 008811011 مركز تسجيل السيارات بحي إسيل . - 55

 2111011 العلوم السماللية . بجانب كلية - 59

 22150,00 الملحقة اإلدارية  الحي المحمدي . - 91

 8200,00 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالحي المحمدي . - 90

 71111011 المسبح البلدي الحي المحمدي . - 97

 3111011 القرض العقاري والسياحي بشارع فلسطين . - 93

 50511011 قا بشارع فلسطين .أمام سوق القدس ساب - 97

 71111011 بجانب مطعم مونتي كريستو بزنقة ابن زيدون . - 98

 3111011 مقهى األطلس الصغير بشارع فلسطين . - 90

 3111011 أمام مقهى اثران بشارع فلسطين . - 92

 8111011 مدرسة جبران شارع فلسطين . - 95

 7811011 المركز الصحي الوحدة الثانية . - 99

 7111011 . 8دة وحالمستوصف بال - 011

 09111011 أمام قباضة الحي المحمدي بجانب المسبح البلدي الحي المحمدي . - 010

 7111011 الحمام بزنقة ابن الهيثم بالوحدة الثانية . - 017

 8111011 اة بالحي المحمدي أثناء المباريات .القاعة المغط - 013

 17700,00 سينما المسيرة بالحي المحمدي . - 017

 3111011 ساحة بجانب األحباس الوحدة الثالثة . - 018

 3111011 . د الجديد بالحي المحمديمركز البري - 010

 3111011 ملعب الحي المحمدي المعشوشب أثناء المباريات . - 012

 7111011 رستان .ة المد بتجزئارة البريإد - 015

 7111011 مقهى الزيتون بالوحدة الرابعة . - 019
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 3111011 دي الشمالي .الخضر بالحي المحم سوق - 001

 15560,00 وكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بحي أمرشيش .ال - 000

 7111011 مقهى ديامندا حي امرشيش . - 007

 00111011 محطة بجانب جاد محل بشارع هارون الرشيد . - 003

 27800,00 أمام ثانوية القادسية . - 007

 90111011 اوديات سوق الخير )مع السيارات( .السوق الجديد الد - 008

 20011011 الضمان االجتماعي الداوديات . - 000

 MARRACUS . 3111011حسن بن مبارك أمام مقهى شارع  - 002

 5111011 مدرسة ابن خلدون . - 005

 8111011 المعهد العالي للهندسة التطبيقية زنقة الحبوس . - 009

 31381011 ليز .زنقة سبو جبقاعة األلعاب  - 071

 70511011 . يوغزالفياأمام مطعم آزر بزنقة  - 070
 

 

 

 المنارةالئحة محطات وقوف السيارات التابعة لنفوذ تراب مقاطعة 
 .( المرحلة األولى) 7102برسم السنة المالية المزمع كرائها 

الرقم 
 الترتيبي

 المبلغ التقديري  عنوان المحطة 

 01111011 ديق .أبو بكر الصرة المنارة بزنقة أمام دائ - 0

مع )نادي كنال فورم و محطة أمام مقهى بغداد  أمامبكر الصديق  أبو زنقة - 7
 ( .الدراجات

08111011 

 073511011 . المسارمحطة بسوق الخضر بالجملة و الحبوب والفواكه اليابسة  - 3

 01381011 الملحقة اإلدارية سيدي غانم . - 7

 01011011 مرخصة الوقوف . المحالتمع احترام ة كمديرية الضرائب طريق تار - 8

طريق تاركة أمام التجاري وفابنك صيدلية اسفارن حمام هلطون إلى غاية الطريق  - 0
مرخصة  المحالتمع احترام  المؤدية إلى اسيما المسيرة مع الطرق المتفرعة

 . الوقوف

08011011 

 3111011 ل .بزنقة االب 0ي المسيرة محطة بح - 2

 770081011 ع الداخلة )مع الدراجات( باستثناء مقهى فيسطا .شار - 5

)صيالن سابقا( و أمام الشركة العامة المغربية لالبناك المسيرة   cosmosببجان - 9
+  األولى طريق الصويرة و أمام مقهى ماريتاليا و مقهى الطوسي )مع الدرجات(

 .الساحة امام المركب الرياضي الزرقطوني و عمارة البركة 

005080011 

 00111011 بجانب القنطرة . 0المسيرة محطة  أمام مقهى زيزينيا  - 01

 00711011 . البنك التجاري بجانب إقامة العكاري - 00

 07711011 محطة أمام المسبح المغطى بالمسيرة )مع الدراجات( . - 07

 7111011 الربيع . أم –ابن خلدون  -عملية سبو 3المسيرة  - 03

 07211011 ور حفص زنقة الموز )مع الدراجات (شارع  بوجد - 07

 7111011 ح ف ب . 0الواجهة الخلفية لعملية الحوز المسيرة  - 08

-727-723-727-720االقامات رقم  و 00جنبات الطريق الفاصلة بين الدائرة  - 00
 حرف أ . 0الكائنة المسيرة  728-720-722-725

7111011 

 7811011 حرف د . 0ة المسيرة الكائنة بالمسيرة أمام مدرسة اإلمام الغزالي ومصح - 02

 7111011 شارع اإلنارة ابتداء من المدخل الى حدودها . - 05

 7111011 رة .أمام عمارات تافياللت بشارع الصوي - 09
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 8111011 زوار طريق الصويرة .التجاري وفا بنك بحي عين مي و ولة السفيانابجانب مق - 71

 80701011 أبواب سوق ازلي . - 70

 7111011 شارع مدارس التكوين المهني من فران التراب إلى مقبرة دوار العسكر ازلي . - 77

 7111011 أمام وكالة فياط بعين مزوار . - 73

 003111011 شارع اإلخاء عين مزوار أمام مقهى تينفو ) مع الدرجات ( . - 77

 33511011 أمام إقامة الدفالي + وفا بنك طريق الصويرة . - 78

إقامة ابن تومرت عمارة أ إلى عمارة ف الموقع أمام ملحق المكتب الوطني  - 70
 .للكهرباء طريق الصويرة )مع الدراجات(

75311011 

 2371011 ي .أمام الجوطية بالحي الحسني + سينما السعادة بالحي الحسن - 72

 3111011 أمام مدرسة األميرة لال أسماء بالحي الحسني ) سيارات جهة واحدة ( . - 75

 8081011 زنقة صالح الدين االيوبي بالحي الحسني ) سيارات الجهة اليسرى فقط( . - 79

 5511011 ازيكي . أبواب سوق  - 31

كي من شارع العيون إلى مدرسة عبد الواحد المراكشي يمحطة شارع العيون : از - 30
. 

7111011 

 7111011 المحطة المتواجدة بأسكجور سوكوما قرب حمام الدكالي . - 37

 7111011 المحطة المتواجدة بحي ازيكي قرب المسجد . - 33

 7111011 محطة أمام حمام الفتح . - 37

 7111011 محطة بجانب حمام دوش ازيكي . - 38

الساحة مابين مصحة األطلس الكبير و مصحة األمومة )المصمودي( و كذا األزقة  - 30
 المتفرعة عن الساحة )مع الدراجات( .

98911011 

 7111011 . 8توصف المحاميد و مستوصف بالمحاميد مس - 32

 08111011 محطة بصهريج البقر . - 35

 7111011 محطة بدوار الشاوي. - 39

 7111011 محطة بضيعة الدكالي . - 71

 7111011 ابراج الكتبية )مع الدراجات(. 08محطة بمجموعة  - 70

 7111011 ابراج الكتبية )مع الدراجات(. 00محطة بمجموعة  - 77

 7111011 ابراج الكتبية )مع الدراجات(. 05محطة بمجموعة  - 73

 7111011 . ابراج الكتبية )مع الدراجات( 73محطة بمجموعة  - 77

 7111011 . )مع الدراجات( 9المحاميد  0محطة باألمان  - 78

 7111011 . 9المحاميد  2محطة اإلمام  - 70

 7111011 ه إبراهيم .محطة قرب البنك الشعبي المحاميد بشارع عبد الل - 72

 7111011 . 31محطة قرب دار المواطن بلوك  - 75

 7111011 . 2واغلي  30محطة الشارع الفاصل بين بلوك  - 79

 7111011 –حارس ليلي  -تكدة بجانب الدائرة العاشرة   7وسعادة  0بين سعادة  - 81

 7111011 –حارس ليلي  –أمام مدرسة االدارسة  0سعادة  - 80

 7111011 –حارس ليلي  –جانب مدرسة بن زيدون سعادة ب - 87

 7111011 –حارس ليلي  –أمام عرصة بن صالح  8المحاميد  - 83

 7111011 –حارس ليلي  – 0وسعادة  8بين المحاميد  - 87

 7111011 –حارس ليلي  – 0أمام فران سعادة  0سعادة  - 88

 7111011 –حارس ليلي  – 0أمام مقهى هشام بسعادة  - 80

 7111011 –حارس ليلي  – 8أمام مسجد المحاميد  8حاميد الم - 82

 7111011 –حارس ليلي  – 037عملية سايس بجانب المنزل رقم  - 85

 7111011 –حارس ليلي  –أمام مؤسسة الهمم  8المحاميد  - 89
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 7111011 –حارس ليلي  – 70عملية سايس بلوك  - 01

 7111011 –حارس ليلي  –قرب مدرسة النسيم  7المحاميد  - 00

 7111011 –حارس ليلي  –النهضة قرب مخبزة هاجر  - 07

 7111011 –حارس ليلي  – 9تجزئة الزرقطوني قرب بلوك  - 03

جميع المساجد الكائنة بمقاطعة المنارة ) باستثناء الواقعة في أي محطة مدرجة  - 07
 من بين المحطات( .

01111011 

 08351011 اجات(.محطة أمام مصلحة الجمارك حي تاركة )مع الدر - 08

مع أمام قباضة الحي الحسني )مع الدراجات( و أمام ملحقة الحي الحسني ) - 00
 ( .الدراجات

00111011 

 37088011 أمام البنك الشعبي . 0محطة المسيرة  - 02

 7811011 . 9برج الزيتون المحاميد  - 05

رية بين بملتقى الطرق الطريق المحو 3محطة أمام المركب التجميل المسيرة  - 09
و الطريق المؤدية لألفاق انطالقا من طريق اسيما  طريق اكادير و طريق تاركة 

 بتاركة .

7811011 

+ الشارع الموازي  محطة ما بين تانسيفت و مجموعة مدارس نزار الخاصة - 21
 .)مع الدراجات(  شارع الداخلة إلىالمؤدي 

07311011 

 0011011 مقهى موازين بسيدي امبارك مع الدراجات . - 20

مع احترام اماكن منع الوقوف  بجانب و خلف مصحة المطار)مع الدراجات(محطة  - 27
. 

030111011 

 7111011 حمام طيبة و المقهى و المخبزة المجاورة له المحاميد )مع الدراجات( . - 23

 7811011 القاعة المغطاة المحاميد )مع الدراجات( . - 27

 7111011 ب مراكش الضحى .شارع أبواب مراكش بعملية أبوا - 28

معهد التكوين المهني بدوار شعوف بالعزوزية )مع القاعة المغطاة الجديدة و  - 20
 الدراجات(.

71111011 

 00881011 أمام مقاطعة المنارة بشارع الصويرة )مع الدراجات(. - 22

 7111011 أمام مسلم )مع الدراجات( . 5محطة بعملية االتفاق المحاميد  - 25

الوكالة المستقلة إلى غاية شارع الداخلة مع الساحة المتواجدة أمام مخبزة من  - 29
+ محطة امام البريد و الوكالة المستفلة لتوزيع الماء و و حلويات البشرى 

 حرف ب )دراجات( . 0الكهرباء بحي المسيرة 

33721011 

ة زنقة الريف الى غاية شارع الحسن الثاني مع الساحة الكائنة خلف عمار - 51
 شيماء

01011011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراجات النارية و العاديةالئحة محطات وقوف 
  ( .المرحلة األولى) المنارةالتابعة لنفوذ تراب مقاطعة  
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الرقم 
 الترتيبي

 المبلغ التقديري  عنوان المحطة 

باستثناء الملحقة اإلدارية الحي  جميع الملحقات اإلدارية بتراب مقاطعة المنارة - 0
 . الحسني

070111011 

 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بحي المحاميد و السوق الممتاز - 7

COSTCUSTER  لهاالمجاورة . 
37311011 

 29.111011 وق المحاميد .أبواب س - 3

 0711011 اتصاالت المغرب بالمحاميد . - 7

 7111011 المسبح البلدي المحاميد . - 8

 7111011 .9 المحاميد 7االزدهار  - 0

 7111011 . 7مدخل تجزئة الحسنى  - 2

 3111011 . 8مقهى االصدقاء بالمحاميد  أماممحطة  - 5

 I . 027111011محطة بالقرب من البنك الشعبي بحي المسيرة  - 9

أمام المستشفى المركزي للوالدة بالمسيرة األولى أمام ثانوية الزرقطوني )مع  - 01
 السيارات( .

00781011 

 70081011 ان االجتماعي بحي اإلنارة .الضم - 00

+  شارع الداخلة القرض العقاري والسياحي و القرض الفالحي )مع السيارات( - 07
 . LA FIESTAمقهى  أمام

075111011 

 8111011 )مع السيارات( . 3منطقة الحي الحسني المسيرة  - 03

 071111011 سوق السمك بالجملة المحاميد )مع السيارات( . - 07

 07011011 بجانب الجوطية بالحي الحسني+ ملعب الحي الحسني . - 08

 8111011 مسبح الحي الحسني المسيرة . - 00

 5781011 أمام سوق الخضر بالحي الحسني ومركز البريد )مع السيارات( . - 02

 0811011 . 0مدرسة الصدارة المسيرة  - 05

 35511011 أبواب سوق أزلي . - 09

 75711011 باء بشارع الصويرة مع اتصاالت المغرب .المكتب الوطني للكهر - 71

 3111011 شارع المزدلفة البنك الشعبي . - 70

 3111011 . 7أمام مدرسة واحة الزيتون  9المحاميد  - 77

 30811011 . أبواب سوق إزيكي - 73

 5511011 أمام إدارة البريد بحي إزيكي . - 77

 8111011 المحاميد .بجميع مفوضية الشرطة  - 78

 3111011 محطة أمام مقهى الزين و مقهى النصر بالمحاميد . - 70

 37081011 مصحة تاركة . - 72

 28551011 ريق تاركة .ة الجهوية للضرائب بطالمديري - 75

 3111011 أمام المعهد الدولي للفندقة و المطعمة بمدار حي اإلنارة . - 79

 771111011 . المسار ر بالجملة و الحبوب والفواكه اليابسةمحطة بسوق الخض - 31

 08511011 . البلدية محطة بالمجازر - 30

 00011011 . )مع السيارات( 3معهد التكوين المهني في حرف البناء المسيرة  - 37

 07511011 . مدرسة اكسيل المسيرةمجموعة  - 33

 3111011 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تجزئة الراحة . - 37

 7111011 . ليك كروب المسيرةأمام مدرسة مو - 38

جميع المساجد الموجودة بمقاطعة المنارة وقت الصالة و المدارس التي تقام بها  - 30
 صالة التراويح خالل شهر رمضان .

00811011 

 3111011 ( .سيارات)مع ال 9مقهى برج المنارة بالمحاميد  - 32
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 00111011 وبي .الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بازلي الجن - 35

 03711011 محطة أمام سوق بيع السيارات المستعملة . - 39

 3111011 مقهى ريم بزنقة الريف . أماممحطة  - 71

اتصاالت المغرب و مقهى توباري و اوطو ميال و مقهى اكمونت  أماممحطة  - 70
 )مع السيارات( . 0المسيرة 

01111011 

 3111011 ( .)مع السيارات 0مؤسسة الصدارة المسيرة  - 77

 3111011 .و مقهى هوليود مقهى أيوب طريق كماسة  –مقهى البوغاز  –مقهى بريق  - 73
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدينةالئحة محطات وقوف السيارات التابعة لنفوذ تراب مقاطعة 
 ( .المرحلة األولى) 7102برسم السنة المالية المزمع كرائها 

الرقم 
 الترتيبي

 المبلغ التقديري  المحطة عنوان 

 070111011 .)مع الدراجات( ش مع احترام أبواب المدارس بودشي ة بسيديمحط - 0

 077111011 . ريمةاحة بس + محطة جنان العافية - 7

طريق دار الضو و محطة أمام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بعرصة  - 3
 دراجات( مع الالمعاش )

730011011 

 20511011 نب ضريح يوسف بن تاشفين سيدي ميمون )مع الدراجات( .بجا - 7

 0511011 أمام سوق المعارة بجانب المقبرة اليهودية . - 8

من أمام مدرسة العيون إلى غاية محطة طوطال )الفارسي( مرورا بمقر  - 0
 اتصاالت المغرب الباب الرئيسي لالرقية و أمام اتصاالت المغرب لالرقية

 . الوقوف الطوليمع  )دراجات(

010511011 

 05511011 محطة امام وكالة المداخيل الجماعية بعرصة الحامض )مع الدراجات( . - 2
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 00511011 محطة ابتداء من مدرسة الكتبية إلى غاية المحكمة اإلدارية الجهة اليمنى فقط . - 5

شارع فاطمة الزهراء من مخبزة المهدي إلى حدود الطريق المؤدية لسينما  - 9
 الفتح )الجهة اليمنى( .

71111011 

 780811011 ( و أمام التكوين المهني .)مع الدرجات ة الجبل األخضرمحط - 01

الساحة الكائنة أمام الباب الرئيسي للمسجد الكبير باب دكالة )مع الدراجات(  - 00
 باستثناء الجزء المخصص لمطعم الدار العربية بالجهة اليسرى للمسجد .

710081011 

 77011011 رماعي .باب دكالة أمام حمام الك - 07

 097111011 بوطويل باب دكالة )بجانب السور( )مع الدراجات( . - 03

 7111011 محطة بجانب دار الشباب عرصة الحامض باستثناء أمام الخزينة الجماعية . - 07

 9011011 زنقة العدالة أمام المعهد الموسيقي . - 08

مع محطة  ام المحكمة اإلبتدائية )مع الدراجات(باب دكالة بجانب السور أم - 00
 . وقوف الدراجات بجانب المحكمة االبتدائية الجهة المقابلة ألقواس باب دكالة

398111011 

 97011011 .)مع الدراجات(  زاساحة لك - 02

)تستثنى الجهة المتواجدة أمام باب  حديقة سيدي بوعمر أماممحطة بالساحة  - 05
إدارة أمام  محطة أمام باب المستودع البلدي( و و حديقة سيدي بوعمرو،

ة برياض العروس مع الدراجات و ما بين فران األوقاف والشؤون اإلسالمي
 النصر و إعدادية محمد الخامس برياض العروس.

071111011 

 000501011 ة .بجانب محطة الوقود المقابلة للواليس سوق الخمي - 09

 28011011 رب المستوصف .حة باب تاغزوت قوت، جزء من سازطريق باب تاغ - 71

اقواس العودة السعدية  غاية  إلى جانب المقهى البلدي  طريق األسوار ابتداء من - 70
. 

72111011 

ب البريد مع طوالة ساحة ساحة األنطاكي للسيارات الخفيفة على مدار مكت - 77
ركز الصحي المحطة الكائنة أمام المستشفى األنطاكي و أمام الم واألنطاكي 

المقابل لمدرسة سيدي سليمان و الخاصة بالدراجات النارية  و العادية و مركز 
)مع البريد بساحة األنطاكي دراجات و أمام ومدرسة سيدي بن سليمان 

 و ساحة البرادعية  . )مع الدراجات( و مدرسة عقبة بن نافعالدراجات( 

711011011 

 8111011 ل حارة الصورة .ساحة الموقف مدخ - 73

 7111011 ال .طوالة بوسكري لي - 77

 7111011 ساحة بن صالح )مع الدراجات( . - 78

 770511011 جانب أقواس باب ايالن . - 70

 90011011 محطة بساحة بيوبة العيادي . - 72

 8111011 . غاية الدائرة الثالثة من جهة واحدة إلى ثانوية محمد الخامس باب اغمات من - 75

و باستثناء مسجد  "وقت الصالة"الكائنة بمقاطعة المدينة   جميع المساجد - 79
 الكتبية .

01111011 

محطة أمام فندق الشرف ) فندق الباتول و أمام مشروع العجالت الجديدة  - 31
PERRILLY). 

711111011 

خارج أوقات جانب المستوصف ب )مع الدراجات( و محطة محطة بو عشرين - 30
 العمل .

301111011 

 90581011 أمام الملحقة اإلدارية الباهية بعرصة المعاش )مع الدراجات( .محطة  - 37

لمامونية إلى محطة بلالرقية محاذية إلعدادية العيون و الطريق من صيدلية ا - 33
 غاية شارع ابن رشد 

32821011 

 771111011 زنقة موالي اسماعيل . - 37

موقف السيارات خل مدلصحي الجماعي إلى غاية مكتب االمحطة ابتداء من  - 38
 . الخاص الكتبية جهة واحدة

311111011 

 088111011 زنقة تطوان . - 30
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شارع حمان الفطواكي من أمام سوق الخير إلى غاية برج التازي + محطة أمام  - 32
إعدادية ابن البناء )الساحة( دون الموقف المخصص لألمن الوطني + أمام 

 .ر دراجات + أبواب سوق الخيمصرف المغرب )دراجات( 

728011011 

شارع ابن رشد الجهة اليمنى خاصة بالسيارات الخفيفة مع احترام الوقوف  - 35
 الطولي .

873781011 

 ربي للتجارة و الصناعة إلى مداراةشارع فاطمة الزهراء من أمام البنك المغ - 39
 ساحة الكتبية )الجهة اليمنى( .

019783011 

 705910011 ازي إلى مقهى الترسي )الجهة اليمنى( .طريق رياض الموخى من فندق الت - 71
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الدراجات النارية و العاديةالئحة محطات وقوف 
 ( .المرحلة األولى)المدينةالتابعة لنفوذ تراب مقاطعة  

الرقم 
 الترتيبي

 المبلغ التقديري  عنوان المحطة 

 37811011 . الةمحكمة التوثيق وقباضة باب دك - 0

 00511011 . الةالدائرة الحضرية بباب دك - 7

 5811011 دائرة باب الدباغ . - 3

قباضة مراكش  –قباضة عرصة المعاش  و محطة امامد محطة بشارع بن رش - 7
 .بشارع حمان الفطواكي ة المدين

011311011 

 3111011 وق( .باب الميعارة )الس - 8

صادي و الرياضي و االجتماعي محطة أمام المقهى البلدي الكائن بالمركب االقت - 0
 باب الخميس .

01111011 

اعة، غرب، البنك المغربي للتجارة والصنى الممقهى الجنوب، البنك الشعبي، مقه - 2
مقهى األحباب، مقهى بزنقة م اسماعيل،  و وفاكاش يالبنك التجاري المغرب

 و.ايكل

731081011 

 3111011 د.محطة بداخل جنان اكدال ابا احما - 5

 071811011 سارية  لالرقية بجانب إعدادية العيون .ق - 9

 90081011 مستشفى بن زهر . - 01

 07311011 دائرة باب تاغزوت . - 00

 0911011 دائرة باب غمات  - 07

 700211011 ة .محطة بسوق المعزي بالرحبة القديم - 03
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 077881011 . وسفمسجد بن ي اماممحطة  - 07

 20511011 )مع السيارات( . محطة بجانب مقبرة باب الدباغ - 08

 05511011 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بقشيش - 00

أمام مدخلي حديقة لالحسناء و الخزانة البلدية مع السيارات )الجهة محطة  - 02
 . اليمنى فقط(

070111011 

 جميع المساجد الكائنة بدائرة جامع الفنا ودائرة الباهية باستثناء مسجد ابن - 05
يوسف" وقت الصالة " والمدارس التي تقام بها صالة التراويح خالل شهر 

 رمضان .

3111011 

 033.111011 محطة بجانب اعدادية احمد شوقي سوق الداللة باب الخميس بجانب قشيش - 09

 02511011 باب صاغة الذهب المالح . - 71

 3111011 .محطة بجانب اتصاالت المغرب عرصة موالي عبد السالم  - 70

 791111011 محطة خلف مصلحة الشرطة السياحية بجامع الفنا . - 77

 070511011 مقهى افران و محطة أمام صيدلية المغرب . - 73

 328111011 ة .محطة سوق الخميس الباب المقابل للوالي - 77
 

 

 

 

 

 

 

 سيدي يوسف بن عليالئحة محطات وقوف السيارات التابعة لنفوذ تراب مقاطعة 
 . ( المرحلة األولى)7102برسم السنة المالية ئها المزمع كرا

الرقم 
 الترتيبي

 المبلغ التقديري  عنوان المحطة 

 731811011 دي يوسف بن علي )مع الدراجات( ." بجانب قطاع سي3محطة بسيبع " - 0

+ من مدارات سوق شارع البرادة أمام صيدلية تيشكا )مع الدراجات(  - 7
 .ج من الجهتين الربيع الى غاية عمارة القبا

3711011 

 7111011 اد( و شارع اكدال .يوسف بن علي )أيام األعي ى سيديمصل - 3

 7111011 قرب إعدادية الصفا أمام مستودع صنع مواد البناء . - 7

 7111011 ة .محطة بزنقة الحرية بجانب التجزئة اإلداري - 8

 3011011 )مع الدراجات(. 7المحطة الليلية بجانب المسجد سيبع  - 0

 8711011 شارع المدارس - 2

ط( جميع المساجد الموجودة بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي )وقت الصالة فق - 5
. 

7111011 

 7111011 . "3بع"لمحافظة العقارية بسية وراء امحط - 9

ة بجانب جوطية سوق الربيع قرب قنطرة وادي اسيل لكل أصناف السيارات محط - 01
 جات المستعملة دراجات.و سوق الدرا مع الدراجات()

750511011 

 7111011 جميع المحطات المتواجدة بدوار الجديد . - 00

و أمام  اء والكهرباء بشارع المصلىالمستقلة لتوزيع الم ةمحطة أمام الوكال - 07
مع احترام الممر أمام  و محطة أمام ابتدائية المصلى )مع الدراجات( المحافظة

 . صلى + محطة أمام مختبر الصورالمدخل المؤسسة التعليمية الم

720011011 

 7111011 ن .ثانوية يوسف بن تاشفيام محطة أم - 03

 7111011 اض .محطة بجانب حمام الري - 07

 00581011 انت .وحمام البهجة بحي تسلط ةمحطة بزنقة السراغن - 08

 070111011)مع الدراجات( إلى غاية ع بن علي وزنقة أوالد بن السبوسف ملعب سيدي ي - 00
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 .ادية بالعريف من الجهتين و أمام الملعب من الجهة اليسرى إعد

 7111011 ي .وموح وسويقة موالي علاد ابجانب حمام عمر وكراج احم 02

 7111011 . ىبجانب الدائرة الوسط يمحطة بالحي الصناع - 05

 011011011 . ة بجانب دار الوالدة سيبع  )مع الدراجات(محط - 09

أمام تجزئة الجبيالت من اليمين و أمام تجزئة داية شارع ابن العريف محطة من ب - 71
 .من الجهتين مع الدراجات  0المرستان 

70511011 

و مدخل شارع حمان الفطواكي إلى  عركب التجاري لسوق الربيانب الممحطة بج - 70
 .  مع الدراجات(غاية مداراة سوق الربيع )

78511011 

 7111011 عبد الله القهواجي ) سيارات ليال ( .شارع البرادة أمام درب  - 77

 7111011 جنبات حمام وفرن اطرحي وشارع الواحة الجبيالت )مع الدراجات(. - 73

 71111011 زنقة الحرية و الحي اإلداري بسيدي يوسف بن علي . - 77
 

 الدراجات النارية و العاديةالئحة محطات وقوف 
 ( .المرحلة األولى)ف بن عليسيدي يوسالتابعة لنفوذ تراب مقاطعة  

الرقم 
 الترتيبي

 المبلغ التقديري  عنوان المحطة 

 75511011 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بشارع المصلى . - 0

 3111011 مسبح سيدي يوسف بن علي . - 7

 3111011 مستوصف القبة بجانب المسبح البلدي . - 3

10238101 أمام المحافظة العقارية . - 7  

 3111011 ( .دوار الجديد) الشهداء مستوصف - 8

 3111011 ى .مقهى الحرية بشارع المصل - 0

" بزنقة اإلمام مالك ووكالة التأمين السعادة بزنقة 3ى زين العابدين بسيبع "مقه - 2
 اإلمام مالك .

03511011 

و  ة بسوق بولرباح بجانب المستوصف وجانب ثانوية موسى بن نصيرمحط - 5
 . ادةشارع البر

087111011 

 3111011 اد( .المصلى الجديدة )أيام األعي - 9

 0081011 أمام إدارة البريد بديور الشهداء و البنك التجاري وفا بنك المقابل لها . - 01

 3111011 . 3محطة أمام مدرسة تعليم السياقة بدر سيبع  - 00

 711111011 نع الوقوف .مع السيارات مع احترام أماكن م محطة بجانب مقبرة باب أغمات - 07

 7711011 مقهى العهد الجديد ومقهى لوزان شارع اكدال . - 03

و مقهى البستان و مقهى سيمو  7سيبع محطة مقهى المسار و مقهى الترسي  - 07
 .7و مقهى يحيى سيبع  7و مقهى باريس سيبع  7سيبع 

75581011 

 8111011 ملعب سيدي يوسف بن علي . - 08

 3111011 شارع المدارس .حمام السعادة ب - 00

 3111011 محطة بباب جوطية سوق الربيع . - 02

 35711011 دائرة سيدي يوسف بن علي الشمالية . - 05

 7111011 ى .دائرة سيدي يوسف بن علي الوسط - 09

 00011011 . وبيةدائرة سيدي يوسف بن علي الجن - 71

 3111011 دال .بمنتزه أك ةمحط - 70

 8111011 توزيع الماء والكهرباء بشارع بالعريفالوكالة المستقلة ل - 77

 3111011 دال .و مقهى اليسر بشارع أكدال مقهى الرياض بشارع أك - 73

 3111011 مقهى بجانب النادي الرياضي فريدي . - 77

 3111011 مقهى العز تجزئة الجبيالت . - 78
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 3111011 ور .مقهى أكدال بشارع الص - 70

 3111011 . 3محطة مصرف المغرب سيبع  - 72

 3111011 رة .مقهى الجوه - 75

 3111011 القاعة المغطاة المتواجدة بحي الجديد . - 79

 3111011 " .3ة بسيبع "مقهى الفرح أمام تجزئة الحري - 31

 7811011 مقهى بمدخل تجزئة الجبيالت . - 30

 7811011 . سابقا اضمقهى موسن - 37

 7811011 ة .حمام البهج - 33

 7811011 بنك الشعبي بالتجزئة اإلدارية .الة الأمام وك - 37

 7811011 مقهى تشكا بشارع الصور بباب اغمات . - 38

 7811011 " .3ة بسيبع "مقهى الفرج - 30

 3111011 البنك الشعبي بشارع الكولف . - 32

اجد المتواجدة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي "وقت الصالة" و جميع جميع المس - 35
و الساحات التي تقام فيها صالة التراويح خالل شهر                     المدارس 
 رمضان .

07511011 

 77318011 أمام قطاع سيدي يوسف بن علي و أمام مكتب الضمان االجتماعي بسيبع . - 39

 7111011 محطة بجانب بنك الوفاء . - 71

 7111011 ى .محطة بجانب حمام المصل - 70

 7111011 ا ( بشارع المدارس .ى الشريف  )ايت السكراتي سابقمقه - 77

 3111011 ى الناصري أمام المدخل الثانوي للعمالة .مقه - 73

 7811011 محطة بجانب الملحقة االدارية الحي الجديد - 77

 02781011 ل .محطة بجانب مقهى واحة النخي - 78

 7811011 محطة أمام دائرة األمن الوطني . - 70

 7111011 الشهداء .محطة بجانب اتصاالت المغرب ديور  - 72

 0711011 . المالواحة بدوار الظسوق  - 75

مقهى املكيس قرب سوق الربيع " + ع أبواب المركب التجاري الجديد "جمي - 79
 المركب التجاري 

01111011 

مركز تنمية الكفاءات في الفندقة والسياحة ومكتب التكوين المهني و إنعاش  - 81
 . الشغل بواحة الحسن الثاني

11070711  

 00381011 3مقهى اوسكار سيبع  - 80

 7111011 محطة أمام نادي فريدي ونادي اولمبيا لحمل اإلثقال وتكوين الجسم شارع اكدال . - 87

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و الدراجات النارية و العادية الئحة محطات وقوف السيارات 
 النخيلالتابعة لنفوذ تراب مقاطعة 

 .( المرحلة األولى) 2710برسم السنة المالية المزمع كرائها 
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الرقم 
 الترتيبي

 المبلغ التقديري  عنوان المحطة 

01170211 .+ المركز الصحي الحضري  ة النخيلأمام مقر مقاطع - 0  

 7111011 بالحداد عين ايطي . 0محطة وقوف السيارات بالليل الكائنة بالزهور  - 7

 7111011 زنقة وليلي النخيل الشمالي . - 3

دون من الجهتين عبيد من القنطرة إلى غاية إعدادية اإلمام علي  شارع المعطي بو - 7
 إعدادية اإلمام علي.

73911011 

 7111011 وبي .الملحقة اإلدارية النخيل الجنأمام  - 8

 07711011 . 7لة لتوزيع الماء والكهرباء بالزهور أمام ملحق الوكالة المستق - 0

 7111011 ي .دار التونس أمام حي  - 2

 7111011 ون .ي  بيوت البأمام ح - 5

 01101011 . 7و  0ور أمام حمام الزه - 9

 7111011 . 0+ المركب التجاري الزهور 0د بالزهور أمام مصلحة البري - 01

 71111011 ي .المركز التجاري دار التونس - 00

زنقة ابن تومرت من القنطرة صقر )بالحداد( إلى مسجد بن عزوز باستثناء  - 07
 المسجد .

7111011 

المستخدمين  أمام مدخل الموظفين و د وأمام فندق تيكي –بجانب فندق تيكيدا  - 03
 لفندق تيكدا .

7111011 

 7111011 زنقة المنزه  النخيل الشمالي . - 07

 7111011 زنقة النيل النخيل الجنوبي . - 08

 02511011 مسبح متبتش النخيل . - 00

 7111011 أمام فندق كولف بالص . - 02

 7111011 ندق بالمريفا .أمام ف - 05

 7111011 أمام إعدادية اإلمام علي . - 09

 0811011 القاعة المغطاة دار التونسي . - 71

 000011011 بين مطحنة الزمراني ومحطة توزيع الوقود طوطال تاكريانت. - 70

 7111011 أمام مقهى بإقامة نور النخيل. - 77

 7111011 مطعم البركة . خلف محطة توزيع الوقود و  extra blattمسبح  - 73

 7111011 .0أمام المعهد الخاص للتكنولوجيا بالزهور  - 77

 7111011 من قنطرة صقر إلى إدارة األمن و أمام مقهى الترسي . - 78

جميع المساجد الكائنة بمقاطعة النخيل باستثناء المدرجة في أي محطة من بين  - 70
 يح خالل شهر رمضان .المحطات و المدارس التي تقام بها صالة التراو

5111011 

 7111011 زنقة المعتمد بن عباد و زنقة أنوال النخيل الشمالي . - 72

 071111011 المراب تحت ارضي بالمركب التجاري الزهور النخيل . - 75

 


