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2015الدورة العادية لشهر فبراير  مداوالت  

 فق عليهامواالنقاط ال النقاط المؤجلة
 

 والتصويت عليه 2014. دراسة الحساب االداري للجماعة الحضرية لمراكش برسم سنـة1
 

 .2014. برمجة الفائض الحقيقي للميزانية برسم السنة المالية 2
 

 . برمجة المتحصل من بيع اراضي مبنية.3
 

. البث في عملية ايجار المحالت التجارية المتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة 12
 المستفيدين من عملية الترحيل مع البث في القيمة االيجارية.

 

. الدراسة والموافقة على كناش التحمالت لكراء مقهيين ومحلين تجاريين متواجدة بمداخل 13
 وواجهات سوق ازيكي.

 

عملية ايجار المحالت التجارية المتواجدة بالسوق الجماعي ازيكي لفائدة المستفيدين من  .البث في14
 عملية الترحيل مع البث في القيمة االيجارية.

 

.تعديل كناش التحمالت والتصميم الخاص بتفويت المحالت التجارية والمكاتب بالمركب التجاري 15
 الحي المحمدي

 

 عية المتواجدة جوار المسبح الجماعي بسيدي يوسف بن علي.تسوية وضعية المساكن الجما. 17
 

 .A la bonne bouffeنونبر لفائدة شركة  16. البث في عملية ايجار قطعة ارضية بساحة 20
 

 

البـث في تجديد عملية إيجار القطعة األرضية الكائنة بجوار المقر الجديد لمجلس مقاطعة المنارة . 21
 الصويرة لفائدة الشركة المغربية لتوزيع الوقود "افريقيا.بشارع الحسن الثاني طريق 

 

/م البالغة 5948البث في تجديد أو تمديد عقد إيجار القطعة األرضية المنتمية للرسم العقاري عدد . 22
متر مربع الكائنة بباب دكالة شارع المختار السوسي لفائدة شركة بترول  2228مساحتها حوالي 

 المغرب "بتروم".
 

البث في تخطيط حدود الطرق العامة قصد إحداث طرق بمشروع أبواب مراكش الكائن بطريق . 28
 اكادير ونزع ملكية القطع األرضية الالزمة لذلك والحقوق العينية المرتبطة بها الكائن بطريق اكادير.

 

 )نقطة واردة من السلطة اإلدارية المحلية(
 

 .لالتفاقية الخاصة بالنقل الحضري بمدينة مراكش ملحق اضافي. الدراسة والموافقة على مشروع 7

 

نيسان متنازل عليها ج مننوع 156422لة  للرقم حامة نقل آليهبة منقول وهي عبارة عن  قبول.8
 .والية مراكش تانسيفت الحوز لفائدة الجماعة الحضرية لمراكشمن طرف 

 

هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة الضحى وهي عبارة عن قطعة ارضية خصصت  قبول. 11
 وكذا فضاء مغطى للباعة المتجولين. شلبناء سوق جماعي بأبواب مراك

 

ة لسوق الواح من الدولة الملك الخاص تسوية الوضعية العقارية عن طريق مسطرة االيجار. 16
 .للدكاكين والباعة المتجولين بسيدي يوسف بن علي

 

 . الموافقة على ترتيب القصر البلدي في عداد االمالك العامة الجماعية.18
 

. الموافقة على ترتيب االمالك التي خصصت إلنجاز طرق التهيئة والطرق والمناطق الخضراء 19
 بالجماعة في عداد االمالك العامة الجماعية.

 

الكائنة بنفوذ تراب  102ريق رقم . . الموافقة على تخطيط حدود الطرق العامة قصد إحداث الط27
 مقاطعة جليز ونزع ملكية القطع األرضية الالزمة لذلك.

 

 . تسوية وضعية الفيال المتواجدة داخل فندق المامونية. 32
 )نقطة واردة من السلطة اإلدارية المحلية(

 

شركة للتنمية المحلية لتدبير النقل الحضري عن طريق حافالت ذات الجودة  . الموافقة على احداث4
 العالية والمساهمة في رأسمالها.

 

. تصحيح خطا مادي وارد في الفصل الرابع من كناش التحمالت الخاص بمرفق وقوف الدراجات 5
 والسيارات المفوض تدبيره لشركة "افلمار".

 

لشركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش "افلمار" مع مقتضيات الميثاق  . مالئمة القانون االساسي6
 الجماعي.

 

 . تعديل كناش التحمالت الخاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل االموات المسلمين.9
 

 . تعديل كناش التحمالت الخاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل المرضى والجرحى.10
 

ارضية من االستعمال الحالي كساحة عمومية الى فضاء . الموافقة على تغيير تخصيص قطعة 23
 تابع مخصص لمسجد الصفا بسيدي يوسف بن علي.
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 النقاط المؤجلة عليها النقاط الموافق النقاط المؤجلة
 

 . وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم السير والجوالن بمدينة مراكش.29
 

وتعاون بين الجماعة الحضرية لمراكش وهيئة المحامين . الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة 30
 بمراكش.

 

. الدراسة والموافقة على اتفاقية اطار للشراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش والفرق واالندية 31
 الرياضية بمراكش المنضوية تحت لواء الجامعات الوطنية.

 
 

 

 

 . الموافقة على احداث مسجد بتجزئة االختيار.24
 

 .9. الموافقة على احداث مسجد بالمحاميد 25
 

 . 3. الموافقة على توسيع مسجد حليمة السعدية بالمسيرة 26
 

. الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة خاصة بربط نظام المراقبة بالكاميرات بمدينة مراكش 33
 بشبكة الكهرباء.

 )نقطة واردة من السلطة اإلدارية المحلية(

 

 


