
   

 دراسة المخطط الجماعي للتنمية لمدينة مراكش والتصويت عليه. .1

الموافقة النهائية على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لفتح خط اعتماد بمبلغ  .2

 درهم من أجل المشاركة في تمويل بعض المشاريع المقترحة بالمخطط 300.000.000.00

 الجماعي للتنمية لمدينة مراكش.

دراسة اتفاقية خاصة بتمويل وانجاز برنامج معالجة السكن غير الالئق بالجماعة الحضرية   .3

 لمراكش .

دراسة اتفاقية خاصة بالتمويل االضافي لبرنامج معالجة السكن غير الالئق بمدينة مراكش خالل  .4

  2012-2011فترة 

اقتناء القطعة األرضية المحتضنة للمركب التجاري واالقتصادي بباب الخميس من الدولة " الملك  .5

 الخاص 

 04/83065 وعدد 04/83069اقتناء قطعتين أرضيتين منتميتين للرسمين العقاريين عدد  .6

 المخصص النجاز جزء من الطريق المحورية الرابطة بين طريق اكادير وطريق كماسة.

 المخصصة النجاز جزء من الطريق 04/205017اقتناء قطعة أرضية منتمية للرسم العقاري عدد  .7

 المحورية الرابطة بين طريق أكادير وطريق كماسة.

 اقتناء دكانين بدار الدباغ الكبيرة لك لتخصيصه مدخل رئيسي لدار الباغة. .8

استخراج قطعة أرضية غير محفظة من الملك العام الى الملك الخاص الجماعي المشيدة على  .9

 مدرسة محمد عبده

استخراج قطعتين أرضيتين من الملك العام الجماعي الى الملك الخاص الجماعي المشيدة عليه  .10

 إعدادية بن البناء.

ترتيب القطعة األرضية المتواجدة بعرصة المعاش من الملك الخاص الى الملك العام الجماعي  .11

 والمخصصة كموقف للسيارات.

 تفويت قطعة أرضية جماعية لفائدة الدولة" الملك الخاص" المحتضنة لمدرسة عقبة بن نافع. .12

  تفويت قطعة أرضية جماعية لفائدة الدولة "الملك الخاص" المحتضنة لمدرسة جابر. .13

 تفويت قطعة أرضية جماعية لفائدة الدولة " الملك الخاص" المحتضنة لمدرسة عبد السالم جبران. .14

تخصيص قطعة أرضية تنتمي للملك الخاص الجماعي بالمركب اإلداري سيدي يوسف بن على  .15

لفائدة وزارة الصحة قصد تشييد مركز لتصفية الدم يوضع رهن إشارة جمعية أصدقاء المركز 

 االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

البث في مبلغ تعويض القطعة األرضية المحتضنة للمركب التجاري الزهور بمقاطعة النخيل المراد  .16

 نزع ملكيتها لتسوية الوضعية العقارية للمركب المذكور على ضوء محضر لجنة التقييم اإلقليمية.



البث في هبة عقارية ممنوحة من شركة " رستينكا برومو" عبارة عن جزء من طرق التهيئة  .17

 ومناطق خضر لفائدة الجماعة الحضرية لمراكش 

 دارسة كناش التحمالت المتعلق باستغالل الملك العام لبيع مادة الثلج بسوق السمك بالجملة. .18

 دراسة كناش التحمالت المتعلق باستغالل الملك العام الجماعي إليجار الدراجات المخصصة  .19

 الستعمال سياحي.

 دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش والمكتب الوطني للصيد البحري  .20

 تتعلق ببناء وتفويض استغالل سوق السمك بالجملة لمدينة مراكش

 تعديل مقتضيات كناش التحمالت المتعلق بكراء منتوج المسابح الجماعية. .21

اتفاقية شراكة وتعاون بين الجماعة الحضرية لمراكش ومجلس مقاطعة المنارة من جهة واألكاديمية  .22

الجهوية للتربية والتكوين بمراكش حول خلق أقسام للتكوين في مواد المسرح، الموسيقى الرسم ، 

 والفن التشكيلي .

 تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية الجماعة الحضرية لمراكش. .23

 المحدد لنسب 19/05/2008 بتاريخ 6تعديل وتتميم بعض فصول القرار الجبائي المحلي عدد  .24

 أسس الضرائب والرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لمراكش.

 تعديل بعض مقتضيات كناش التحمالت المتعلق بتدبير وقوف السيارات والدراجات العادية والنارية  .25

 البث في موضوع الرفع من رأس مال شركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش. .26

المواقفة على تفويت حصة صندوق اإليداع والتدبير للتنمية لرأس مال لشركة التجهيز والتنمية  .27

لمدينة مراكش لفائدة الشركة العامة للمراكن ( فرع صندوق اإليداع التدبير للتنمية ) طبقا 

 بروتكول اتفاق بشأن المساهمة في شركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش 5.14لمقتضيات المادة 

A vilmar .    

  من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.14تشكيل لجن مؤقتة طبقا للمادة  .28
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