
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

جراءاهتااس تكامل  أ وواحملاةل عىل املصاحل املعنية هبا كصد املصادكة  2013امعادية مشهر فرباير ورة ادلخالل  اميت وافق علهيا اجمللس امجلاعي ملدينة 3مس تخلص مللفات امنلط   ا 

 

 

 

 رقم ومضمون النقطة

 

 رقم وتاريخ اإلصدار

  هـــه إليـــالموج

 وبـــالمطل

 
 

على مستوى إدارة  مالحظـة

 الجماعة

على مستوى 

المصالح 

 الخارجية

دراسة الحساب اإلداري للجماعة الحضرٌة لمراكش  -1
 والتصوٌت علٌه 2012برسم سنة 

 

بتارٌخ  12890

30/04/2013  

 
قسم المٌزانٌة 

 والمحاسبة

  
استكمال اإلجراءات اإلدارٌة والقانونٌة 

 الالزمة
 
 

 

بتارٌخ  12890 2012برمجة الفائض الحقٌقً للمٌزانٌة برسم سنة  -2

30/04/2013 

 
قسم المٌزانٌة 

 والمحاسبة

  
 

استكمال اإلجراءات اإلدارٌة والقانونٌة 
 الالزمة

 

 

 
 برمجة المتحصل من بٌع عقارات جماعٌة  -3

بتارٌخ  12890

30/04/2013 

قسم المٌزانٌة 
 والمحاسبة

  
اإلدارٌة والقانونٌة  استكمال اإلجراءات

 الالزمة
 

 

 

 

 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش



جراءاهتااس تكامل  أ وواحملاةل عىل املصاحل املعنية هبا كصد املصادكة  2013خالل دورة ابريل  اميت وافق علهيا اجمللس امجلاعي ملدينة 27مس تخلص مللفات امنلط   ا 

 

 رقم ومضمون النقطة

 

رقم وتاريخ 

 اإلصدار

  هـــه إليـــالموج

 وبـــالمطل

 
 

على مستوى إدارة  مالحظـة

 الجماعة

على مستوى 

المصالح 

 الخارجية
"   DOUJA PROMOTION" دوجا انعاش" البـث فً هبتٌن مالٌتٌن ممنوحتٌن من طرؾ شركة  -1

درهم والثانٌة مبلؽها  1.000.000.00لفائدة الجماعة الحضرٌة لمراكش األولى مبلؽها 
درهم مساهمة من الشركة  2.000.000.00درهم على دفعتٌن أي ما مجموعه  1.000.000.00

 .المذكورة فً انجاز مخطط التنقل الحضري لمدٌنة مراكش الخاص بمشروع أبواب مراكش

 
 

 2013-7-8فً  20756
 

 

 قسم التعمٌر
  

 لكل غاٌة مفٌدة
 

 

 2013-7-8فً  20757

 

قسم تنمٌة الموارد 
 المالٌة

استكمال اإلجراءات اإلدارٌة الالزمة  
 المتعلقة بالتحمل لدى الخازن الجماعً

 

البـث فً هبـة مالٌـة ممنوحـة من طرؾ السٌد حسـن الشامـً لفائدة الجماعـة الحضرٌة لمراكـش  -2

 .درهم 995.400.00قدرها 
 2013-7-8فً  20756

 

  لكل غاٌة مفٌدة  قسم التعمٌر

 2013-7-8فً  20757

 

قسم تنمٌة الموارد 
 المالٌة

استكمال اإلجراءات اإلدارٌة الالزمة  
 بالتحمل لدى الخازن الجماعًالمتعلقة 

 

 
البـث فً هبة عقارٌة ممنوحة من طرؾ السٌد عبد الؽنً المتسلً لفائدة الجماعة الحضرٌة  -3

متر  9600م مساحتها /35488لمراكش وهً عبارة عن قطعة أرضٌة منتمٌة للصك العقاري عدد 
الشطر الثانً بحً تاركة والمخصصة النجاز جزء من طرٌق  مربع تقرٌبا المتواجدة بتجزئة اورٌدة

 .التهٌئة

 
 2013-7-18فً  21698

 
 قسم التعمٌر

  
 لكل غاٌة صالحة

 

 

قسم الممتلكات  2013-7-18فً  21699
 الجماعٌة

استكمال اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة  
على أساس موافاتً بمالها عند المصادقة 

 تنفٌذ المقرراتحتى ٌتسنى للقسم تتبع 

 

قسم المٌزانٌة  2013-6-25فً  19580 .2013تحوٌـل اعتمادات بعض فصول المٌزانٌة برسم سنة  -5
 والمحاسبة

  استكمال اإلجراءات اإلدارٌة الالزمة 
 

البـث فً عملٌة تفوٌـت المحالت التجارٌة بالسوق العصري الحً المحمدي والموافقة على ثمن  -7

 .البٌـع

قسم الممتلكات  2013-7-18فً  21699
 الجماعٌة

استكمال اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة  
 على أساس موافاتً بمالها عند المصادقة

 
 

 

م والجزء / 16902البـث فً طلب تفوٌت قطعة أرضٌة جماعٌة  منتمٌة  للرسم العقاري عدد  -8

وذلك لتوسٌع بناٌة الملحقة االبتدائٌة متر مربع لفائدة وزارة العدل  67الؽٌر المحفظ البالؽة مساحتها 

 .بمراكش

 
 

 2013-9-12فً  26704

 
 

قسم الممتلكات 
 الجماعٌة

استكمال اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة  
الالحقة على مسطرة الموافقة المبدئٌة 
بعقد اجتماع اللجنة المختصة بالتقٌٌم 
وموافاة القسم بالنتٌجة على أساس 

 ةعرضها للموافقة النهائً

 
 
 
 
 

والمتعلق بالموافقة على  2012تعـدٌل المقرر المتخذ من المجلس الجماعً خالل دورة ٌولٌوز  -14
طلب السٌد حسن اعرٌوش للحصول على رخصة مؤقتة الستؽالل الملك العمومً بممر موالي رشٌد 

 .بمقاطعة مراكش المدٌنة

 
 2013-7-18فً  21699

 
قسم الممتلكات 

 الجماعٌة

اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة استكمال  
على أساس موافاتً بمالها عند المصادقة 

 حتى ٌتسنى للقسم تتبع تنفٌذ المقررات

 

 

 استكمال اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة  قسم الشؤون القانونٌة  اإلذن لرئٌسة المجلس الجماعـً برفـع دعـوى قضائٌة مـن اجـل إفراغ سكن إداري الذي كان  -16



 لدى المصالح المختصة والمنازعات القضائٌة 2013-7-8فً  20758 .ٌشؽله السٌد عبد الرزاق البودالً والذي الزال محتال

اإلذن لرئٌسة المجلس الجماعً برفع دعوى قضائٌة من اجل استخالص الواجبات الجماعٌة  -17
 المتأتٌة من كراء محالت تجارٌة وسكنٌات جماعٌـة

قسم الشؤون القانونٌة   2013-7-8فً  20758
 والمنازعات القضائٌة

استكمال اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة  
 لدى المصالح المختصة

 

تصحٌـح خطأ مادي وارد فً مقرر المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش متخذ فً دورة ابرٌل  -19

 .والمتعلق بتخصٌص قطعة أرضٌة بتالوجت بالحً المحمـدي 2012

 

 
 2013-7-18فً  21699

 
قسم الممتلكات 

 الجماعٌة

استكمال اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة  
على أساس موافاتً بمالها عند المصادقة 

 حتى ٌتسنى للقسم تتبع تنفٌذ المقررات

 

البـث فً مبلػ التعوٌض المحدد من طرؾ اللجنة اإلدارٌة للتقٌٌم والمخصص لتعوٌض حق  -21

الملكٌة والحقوق العٌنٌة والعقارٌة المتعلقة بعملٌتً تخطٌط حدود الطرق العامة من اجل إتمام الطرٌق 

كذا الواقعة خلؾ المشروع السكنً جنان اوراد الرابطة بٌن طرٌق اسفً وطرٌق التهٌئة و 112رقم 

 .إحداث طرٌق التهٌئة الرابطة بٌن طرٌق اسفً والمشروع السكنً جنان اوراد

 
 

 2013-7-18فً  21699

 
 

قسم الممتلكات 
 الجماعٌة

  
استكمال اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة 

على أساس موافاتً بمالها عند المصادقة 
 حتى ٌتسنى للقسم تتبع تنفٌذ المقررات

 

البـث فً منح قرار استؽالل الملك العام بساحة جامع الفنا لوضع عربة لبٌع الحلوٌات لفائدة السٌد  -23

 .عبد الؽنً بوعصٌـدة

 

 
 2013-7-18فً  21699

 
قسم الممتلكات 

 الجماعٌة

استكمال اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة  
على أساس موافاتً بمالها عند المصادقة 

 تنفٌذ المقرراتحتى ٌتسنى للقسم تتبع 

 

 

البـث فً تؽٌٌر قرار استؽالل الملك العام الجماعً بساحة جامع الفنا من صنؾ بٌع المالبس  -25

 .المستعملة إلى بٌع المأكوالت لفائدة السٌد مٌلود العنقاوي

قسم الممتلكات  2013-7-18فً  21699
 الجماعٌة

استكمال اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة  
 موافاتً بمالهاعلى أساس 

 

البـث فً تعدٌل اتفاقٌة شراكة مبرمة بٌن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش، مجلس مقاطعة  -26

المركب : المنارة ومندوبٌة التعاون الوطنً تتعلق بتدبٌر وتسٌٌر المرافق االجتماعٌة التالٌة 

االجتماعً للمرأة والطفل االجتماعً للمرأة والطفل بالحً الحسنً، النادي النسوي بوعكاز والمركب 

 .بالمحامٌد

 
 

 2013-7-29فً  22766

 
 

 قسم العمل االجتماعً

استكمال اإلجراءات الخاصة بالتوقٌع  
وإعداد الملفات القانونٌة واإلدارٌة من 
اجل رفعها للمصادقة لدى الجهات 

المختصة مع موافاتً بمالها حتى ٌتسنى 
 لنا تتبعها

 

شراكة بٌن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش ومؤسسة دعم حركٌة دراسة مشروع اتفاقٌة  -27

 .األشخاص فً وضعٌة إعاقة

 
 

 2013-7-29فً  22766

 
 

 قسم العمل االجتماعً

استكمال اإلجراءات الخاصة بالتوقٌع  
وإعداد الملفات القانونٌة واإلدارٌة من 
اجل رفعها للمصادقة لدى الجهات 

ٌتسنى المختصة مع موافاتً بمالها حتى 
 لنا تتبعها

 

قسم الشباب، الثقافة،   2013-6-25فً  19574 دعـم الفـرق الرٌاضٌـة المنضوٌـة تحـت لـواء الجامعـات الملكٌـة المؽربٌـة -29
 الرٌاضة والتربٌة

  استكمال اإلجراءات اإلدارٌة الالزمة 

لمراكش ونادي الكوكب الرٌاضً الدراسـة والموافقـة على اتفاقٌة شراكة بٌن الجماعة الحضرٌة  -30

 .المراكشً فرع كرة القدم

 
 2013-6-6فً  17347

 
 

والً جهة مراكش 
 تانسٌفت الحوز

 
 التفضل بالدراسة والمصادقة

 

 
 

  PRODUCTIONوشركةراكة بٌن الجماعة الحضرٌة لمراكش لدراسة والموافقة على اتفاقٌة شا -31
DEBJAM حول تنظٌم المهرجان الدولً للضحك بمدٌنة مراكش 

 
 

 2013-7-29فً  22764

 
 

 قسم الشباب، الثقافة، 
 الرٌاضة والتربٌة

استكمال اإلجراءات الخاصة بالتوقٌع وإعداد  
الملفات القانونٌة واإلدارٌة من اجل رفعها 

للمصادقة لدى الجهات المختصة مع موافاتً 
 تتبعهابمالها حتى ٌتسنى لنا 

 
 
 
 

 الدراسـة والبث فً اتفاقٌة شراكة من اجل النهوض بالصناعة التقلٌدٌة بٌن جمعٌة مركز التكوٌن  -32
 

  
 

 
 

 
 



والتأهٌل فً حرؾ الصناعة التقلٌدٌة ومجلس جهة مراكش تانسٌفت الحوز ومجلس عمالة مراكش 

     .                         القصبة والمجلس الجماعً لمدٌنة مراكش ومجلس الجماعة الحضرٌة المشور

 (.نقطة سبق أن وردت من السلطة اإلدارٌة المحلٌة )

والً جهة مراكش  2013-9-6فً  26438
 تانسٌفت الحوز

صودق  استكمال إجراءات التوقٌع والمصادقة 
 علٌها

الموافقـة على اتفاقٌة شراكة بٌن وزارة الصناعة التقلٌدٌة ، وكالة الشراكة من اجل التنمٌة و  -33

والٌة مراكش المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش، الجماعة الحضرٌة للمشور القصبة، المجلس الجهوي 

عة للسٌاحة بمراكش من اجل استدامة مشروع إحداث وإنعاش المدارات السٌاحٌة المحتضنة للصنا

 (.نقطة واردة من وزٌر الصناعة التقلٌدٌة)    . التقلٌدٌة بمراكش 

 
 

 2013-7-29فً  22767

 
 

قسم التنمٌة االقتصادٌة 
 وإنعاش الشغل

استكمال اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة  
لدى الجهات المختصة مع موافاتً 

بمالها عند المصادقة حتى ٌتسنى للقسم 
 تتبع تنفٌذ المقررات

 

 
وضع برنامج تعاقدي جهوي ٌتعلق بانجاز وتفعٌل األوراش اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لتنمٌة قطاع  -34

 (نقطة سبق أن وردت من السلطة اإلدارٌة المحلٌة )     (   2020رؤٌة ) السٌاحة 

 

 
 

 2013-7-11فً  21144

 
 

قسم التنمٌة االقتصادٌة 
 وإنعاش الشغل

واإلدارٌة استكمال اإلجراءات القانونٌة  
لدى المصالح الخارجٌة المختصة مع 
موافاتً بمال البرنامج بعد المصادقة 
 حتى ٌتسنى للقسم تتبع تنفٌذ هذا الملف

 

 
الدراسـة والموافقة على اتفاقٌة شراكة بٌن الجماعة الحضرٌة لمراكش وجمعٌة مستخدمً المٌاه  -35

المخصصة لألؼراض الزراعٌة بشأن أشؽال صٌانة وتنقٌة ساقٌة تاركة اسكجور التً تزود ؼابة 
 .الشباب بمٌاه السقً

 

 
 

 2013-7-29فً  22765

 
 

 قسم األشغال الجماعٌة

الخاصة بالتوقٌع استكمال اإلجراءات  
وإعداد الملفات القانونٌة واإلدارٌة من 
اجل رفعها للمصادقة لدى الجهات 

المختصة مع موافاتً بمالها حتى ٌتسنى 
 لنا تتبعها

 

والً جهة مراكش   2013-9-13فً  27016 .الموافقـة على اتفاقٌـة لدعـم مصالـح األمـن الوطنـً لمدٌنـة مراكـش بدراجـات نارٌـة -38
 تانسٌفت الحوز

التفضل باستكمال إجراءات التوقٌع 
 والمصادقة

 

 
البث فً قرار تنظٌمً جماعً ٌتعلق باستؽالل الملك الجماعً مؤقتا لوضع لوحات اشهارٌة  -39

 .والموافقة على االتاوة المضمنة به

 
 

 2013-9-12فً  26703

 
 

قسم الممتلكات 
 الجماعٌة

واإلدارٌة استكمال اإلجراءات القانونٌة  
لدى المصالح المختصة على أساس 
موافاة القسم بالقرار التنظٌمً بعد 

 المصادقة علٌه من اجل ترقٌمه

 

 .وضـع قرار تنظٌمً جماعً ٌتعلق بتنظٌم السٌر والجوالن بمدٌنة مراكش -40

 

والً جهة مراكش   2013-9-30فً  28716
 تانسٌفت الحوز

 علٌهصودق  التفضل بالدراسة والمصادقة

انتخاب ممثل للمجلس الجماعً لمدٌنة مراكش لـدى شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش  -46
AVILMAR خلفا للسٌد خالد الفتاوي المستقٌـل. 

قسم المرافق العمومٌة  2013-7-22فً  22014
 الكبرى المحلٌة

استكمال اإلجراءات اإلدارٌة لدى شركة  
 افلمار

 

انتخـاب ممثل للمجلس الجماعً لمدٌنة مراكش بلجنة التسٌٌر لدى دار المنتخب لجهة مراكش  -47

 تانسٌفت الحوز

والً جهة مراكش   2013-7-26فً  23331
 تانسٌفت الحوز

موافاته بمقرر المجلس لإلخبار تبعا 
 لمقتضٌات الفصل الرابع من االتفاقٌة

 

 

 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

جراءاهتااس تكامل  أ وواحملاةل عىل املصاحل املعنية هبا كصد املصادكة  2013 يوميوزخالل دورة  اميت وافق علهيا اجمللس امجلاعي ملدينة 19مس تخلص مللفات امنلط   ا 



 

 رقم ومضمون النقطة

 

رقم وتاريخ 

 اإلصدار

  هـــه إليـــالموج

 وبـــالمطل

 
 

على مستوى إدارة  مالحظـة

 الجماعة

على مستوى 

المصالح 

 الخارجية

 .2014تحدٌد المبلغ الكلً للمنحة اإلجمالٌة لتسٌٌر المقاطعات برسم سنة  -1
 

 
 

 27284الى  27280من 

  17/09/2013بتارٌخ 

 

مجالس المقاطعات 
 الخمس

  

قصد برمجة مبلغ المنحة المخصصة 
حساب النفقات من  للمقاطعات فً اطار

 2014المبالغ المرصودة برسم سنة 

 

بتارٌخ  27817

25/09/2013 

قسم المٌزانٌة 
 والمحاسبة

لكل غاٌة مفٌدة فً انتظار برمجة المنحة  
 من طرف مجالس المقاطعات

 

 2013تحوٌل اعتمادات بعض فصول المٌزانٌة برسم سنة   -2

 

بتارٌخ  27818

25/09/2013 

قسم المٌزانٌة 
 والمحاسبة

  
 قصد استكمال االجراءات االدارٌة

 

البث فً هبة عقارٌة ممنوحة من طرف السٌد عبد الهادي لزرق لفائدة الجماعة  -3
 الحضرٌة لمراكش و هً عبارة هن قطعة أرضٌة منتمٌة للصك العقاري عدد

متر مربع متواجدة بشارع عبد الكرٌم الخطابً طرٌق  2126مساحتها  04/229357
 .الدار البٌضاء و المخصصة لطرٌق التهٌئة 

 
 

 
بتارٌخ  27868

25/09/2013 

 
قسم الممتلكات 

 الجماعٌة 

  
قصد استكمال االجراءات القانونٌة 
 واالدارٌة لدى المصالح المختصة

 

 
بتارٌخ  27867

25/09/2013 

 
قسم التعمٌر واعداد 

 التراب

  
 لالخبار ولكل غاٌة مفٌدة

 

والموافقـة على اتفاقٌة تتعلـق بتموٌـل وانجاز برنامج معالجة الدور المهددة الدراسة  -6

 .باالنهٌار بسٌدي ٌوسف بن علً

     
 

الدراسة والموافقـة على اتفاقٌة تتعلـق بتموٌـل وانجاز برنامج معالجة الدور المهددة  -7
 .باالنهٌار بحً الحارة

     
 

الدراسة والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر  -8
 . القاضً بتخصٌص جزء من قطعة أرضٌة لبناء مسجد بعٌن مزوار  2013ٌونٌو 

 
 
بتارٌخ  32310

19/11/2013 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

قسم التعمٌر وإعداد 
 التراب

  

 قسم التعمٌر
استكمال االجراءات الخاصة قصد 

بموضوع النقط مع موافاة قسم اعمال 
المجلس بالمال النهائً لها حتى ٌتسنى لنا 

 تتبع تنفٌذ مقررات المجلس
 

 
 

 
 

 
 

 مجالس المقاطعات

المجلس  احالة المستخرجات بعد ان ابدى

 
 
 
 
 

الدراسة والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر  -9
 .7القاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة لبناء مسجد بالمحامٌد  2013ٌونٌو 

 

والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو  الدراسة -10
 .القاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة لبناء مسجد بتجزئة الضاوي 2013

 
 
 
 

 

الدراسة والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فـً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو  -11
 .9القاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة لبناء مسجد بالمحامٌد  2013

 

 والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فـً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو  الدراسة -12



  .3القاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة لتوسعة مسجد حلٌمة السعدٌة بالمسٌرة  2013
 

 مجالس المقاطعات الخمس
 

بتارٌخ  32251
19/11/2013 

 
 
 
 

مجالس المقاطعات 
 الخمس

الجماعً موافقته على مساطر التخصٌص 
لبناء مساجد على اساس احترام مقتضٌات 
قانون التعمٌر ودون اللجوء لمسطرة نزع 

والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فـً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو  الدراسة -13   الملكٌة
 .القاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة لبناء مسجد بمعطى هللا 2013

 

الدراسة والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فـً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو  -14
 .ناء مسجد بأبراج الزٌتونالقاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة لب 2013

 
 

 

 تسمٌة بعض الشوارع واألزقة بتراب مدٌنة مراكش -15

 
 

32309 

 19/11/2013بتارٌخ  

 
 
 

قسم الشباب، الثقافة، 
 الرٌاضة والتربٌة

استكمال اإلجراءات القانونٌة واإلدارٌة لدى  
المصالح المختصة المعنٌة سواء بحالة 
قرارات التسمٌات الخاضعة لمسطرة 

من  69مصادقة سلطة الوصاٌة تبعا للفصل 

المٌثاق الجماعً أو بإحالة األخرى غٌر 
المعنٌة بمسطرة المصادقة على أنظار 

 المصلحة الجماعٌة المختصة قصد التنفٌذ 

 

 وضع قرار تنظٌمً جماعً ٌتعلق بتنظٌم السٌر والجوالن بمدٌنة مراكش -16

 

بتارٌخ  32619
21/11/2013 

 

 
 

 الوالٌة
 

 

 قصد الدراسة والمصادقة 
 

 

 الرفع من رأسمال شركة المامونٌـة -17

 
 

بتارٌخ  32311
19/11/2013 

 

قسم المرافق العمومٌة 
 المحلٌة الكبرى

 

القانونٌة واإلدارٌة استكمال اإلجراءات  
 لدى المصالح المختصة المعنٌة

 

الدراسة والموافقة على اتفاقٌة إلسداء خدمات بٌن الجماعة الحضرٌة لمراكش والسٌد محمد  -18
 .البرودي

     

البث فً تخطٌط حدود الطرق العامة ونزع ملكٌة القطع األرضٌة الالزمة إلحداث طرق بعملٌة  -24
 .بتراب مقاطعة النخٌل بومنقار

 
 

 
 

 
 
 

 

البث فً تخطٌط الطرق العامة و نزع ملكٌة القطع األرضٌة الالزمة إلحداث طرق بعملٌة  -25
 .لكحٌلً المالخ بتراب مقاطعة النخٌل

 
 
 

 
 

   

 16643/43البث فً اقتناء قطعة أرضٌة من الدولة الملك الخاص ذات الرسم العقاري عدد  -26
 .كراء طوٌل األمد قصد إحداث المطرح العمومً الجدٌد لمدٌنة مراكش أو كراؤها

 

بتارٌخ  32598
21/11/2013 

قسم البٌئة ومحاربة 
 السكن غٌر الالئق

 
 

 

لكل ؼاٌة صالحة علما انه تم إرسال نفس 
 المستخرج لمصالح الوالٌة

 

بتارٌخ  32597
21/11/2013 

قسم الممتلكات 
 الجماعٌة

   

 
نونبر  22بتارٌخ  32736

2013 

  
 الوالٌة

احالة مستخرج النقطة بعد ان تم الموافقة 
على مقرر مبدأ االقتناء على اساس ضمان 

تعوٌض ذوي الحقوق من المستؽلٌن من 
 طرؾ جهات اخرى

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

جراءاهتااس تكامل  أ وواحملاةل عىل املصاحل املعنية هبا كصد املصادكة  27/09/2013 الاس تثنائيةورة ادلخالل  اميت وافق علهيا اجمللس امجلاعي ملدينة 3مس تخلص مللفات امنلط   ا 

 

 



 

 رقم ومضمون النقطة

 

 رقم وتاريخ اإلصدار

  هـــه إليـــالموج

 وبـــالمطل

 
 

على مستوى إدارة  مالحظـة

 الجماعة

مستوى على 

المصالح 

 الخارجية

الدراسة والموافقة على كناش التحمالت المتعلق  -1
 .بالتدبٌر المفوض لقطاع النظافة وجمع النفاٌات

 
   

 
 

 

الموافقة على قرار تنظٌمً جماعً ٌتعلق بإزالة أشجار  -2
 .النخٌل بالطرق العمومٌة والمشكلة خطرا على مستعملٌها

 
  

 مصالح الوالٌة
 
 
 

 

 

الموافقة على تغٌٌر مكان سوق السمك بالجملة من  -3
موقعه الحالً بشارع عبد هللا بن ٌاسٌن جوار المجزرة 

 .البلدٌة إلى موقعه الجدٌد بطرٌق كماسة المحامٌد

 
31027 

 30/10/2013بتارٌخ   

 
 

  
 

 مصالح الوالٌة

 
 

 المصادقة على القرار 
 
 

 
صودق 

 علٌه

 

 

كتوبر مال ملفات امنلط املوافق  جراءاهتا 2013علهيا يف دورة أ  كسام ال دارية امجلاعية أ و املصاحل اخملتصة بوزارة ادلاخلية نلمصادكة أ و لس تكامل ا   واحملاةل عىل ال 

رقم 
 النقطة

الموجه له من المصالح المختصة بالمصادقة أو  تارٌخ ورقم اإلصدار موضوع النقطة
 الخارجٌةاستكمال إجراءاتها سواء الجماعٌة أو 

 المال النهائً

المصالح 
 الجماعٌة

المصالح 
 الخارجٌة

تارٌخ ورقم  المال المطلوب
 ملف المصادقة

1  
 والتصوٌت علٌه 2014دراسة مٌزانٌة الجماعة الحضرٌة لمراكش برسم السنة المالٌة 

قسم المٌزانٌة   2013-12-02بتارٌخ  33390
 والمحاسبة

استكمال اإلجراءات  
والقانونٌة لدى اإلدارٌة 

 المصالح المختصة

  

2  
  2014برمجة الفائض التقدٌري للمٌزانٌة برسم السنة المالٌة 

قسم المٌزانٌة  2013-12-02بتارٌخ  33390
 والمحاسبة

استكمال اإلجراءات  
اإلدارٌة والقانونٌة لدى 

 المصالح المختصة

  



قسم التخطٌط    
والدراسات 
 اإلستراتٌجٌة

  
 غاٌة صالحة لكل

  

3  
 2014دراسة حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالٌة 

قسم المٌزانٌة  2013-12-02بتارٌخ  33390
 والمحاسبة

استكمال اإلجراءات  
اإلدارٌة والقانونٌة لدى 

 المصالح المختصة

  

بناء لفائدة السٌد مصطفى شراعو إلحداث  البث فً استغالل الملك العام الجماعً باقامة 5
 "دار لوضو"مراحٌض عمومٌة فً إطار مشروع 

      

الدراسة والموافقة على اتفاقٌة شراكة بٌن الجماعة الحضرٌة لمراكش ومجموعة  7
 الضحى من اجل التكفل بالنظافة وجمع النفاٌات بمنطقة ابواب مراكش

   الدراسة والمصادقة الوالٌة   2013-12-13بتارٌخ  34483

بجلٌز منتمٌة  3تخصٌص قطعة أرضٌة عارٌة متواجدة بتجزئة حً الشرف المنار  9

 متر مربع وذلك لبناء مسجد 760م مساحتها /127328للصك العقاري عدد 

التعمٌر وإعداد   2013-12-17بتارٌخ  34963
 التراب

   لكل غاٌة صالحة 

       الرٌاضً موالي الحسنتعدٌل النظام الداخلً للمنتزه  10

11  
 2013دعم جمعٌات المجتمع المدنً برسم سنة 

قسم الشباب  
الثقافة الرٌاضة 

 والتربٌة

استكمال اإلجراءات  
 اإلدارٌة والقانونٌة

  

إلغاء مقرر المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المتخذ خالل الدورة العادٌة لشهر ابرٌل  12
القاضً بالموافقة على اتفاقٌة إطار بٌن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش ووزارة  2009

 الداخلٌة بشان المساعدة القضائٌة لفائدة الجماعة الحضرٌة لمراكش 

   
وزارة 
 الداخلٌة

 
التفضل بالتوقٌع 

 والمصادقة

  

الموافقة على اتفاقٌة اطار بٌن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش ووزارة الداخلٌة بشان  13
 المساعدة القضائٌة لفائدة الجماعة الحضرٌة لمراكش

   

الدراسة والموافقة على اتفاقٌة شراكة من اجل تموٌل مشروع سقً واحة النخٌل مراكش  14
 (ن و س ا م)المعالجة  بالمٌاه العادمة

      

تخطٌط حدود الطرق العامة ونزع ملكٌة القطع األرضٌة الالزمة لربط مشروع البث فً  15
 (ن و س ا م) عٌن سلٌم بمقاطعة النخٌل بالطرٌق الرئٌسة

      

البث فً تخطٌط حدود الطرق العامة ونزع ملكٌة القطع األرضٌة الالزمة إلحداث جزء من طرٌق  17

الكائنة بمنطقة عش بالرج وذلك فً اتجاه  225الرابطة بٌن طرٌق التهٌئة رقم  710التهٌئة رقم 

 (ن و س ا م) طرٌق الدار البٌضاء

الممتلكات  2013-12-13بتارٌخ  34745
 الجماعٌة

جراءات استكمال اإل 
اإلدارٌة والقانونٌة 

لدى المصالح 
المختصة مع 
 موافاتنا بالناتج

  

الدراسة والبث فً نزع ملكٌة القطع األرضٌة الالزمة من اجل المنفعة العامة قصد ربط دوار اشاللكة  18

 (ن و س ا م) بقنوات الماء الصالح للشرب والتطهٌر السائل والكهرباء

      



  

 

 

 

 2013التي اجلها المجلس الجماعي خالل مداوالت الدورة العادية لشهر اكتوبر  النقط

رقم 
 النقطة

المتخذ على  موضوع النقطة
 مستوى المجلس

 سبب التأجٌل

 

4 
 

  التأجٌل "الدور االٌلة للسقوط"و " مدن بدون صفٌح"اطالع المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش على برنامجً 

  التأجٌل . 206تخطٌط حدود الطرق العامة الحداث الطرٌق الرابطة بٌن شارع المقاومة وطرٌق التهٌئة رقم  6
 

8 
 

  التأجٌل تعدٌل كناش التحمالت المتعلق بمنح امتٌاز استغالل محطات وقوف السٌارات والدراجات النارٌة والعادٌة بموجب عدادات زمنٌة للوقوف

المؤدٌة الى مشروع عملٌة تٌلٌال  111الستكمال طرٌق التهٌئة رقم  الطرق العامة ونزع ملكٌة القطع األرضٌة الالزمةتخطٌط حدود البث فً  16

 (ن و س ا م)ونوارة

  التأجٌل

 

 

 

 الاس تثنائية 2013ملفات امنلط املوافق علهيا يف دورة دجنرب 

جراءاهتا  كسام ال دارية امجلاعية أ و املصاحل اخلارجية اخملتصة نلمصادكة أ و لس تكامل ا   واحملاةل عىل ال 

 رقمم
مالنقطة

م
مةــــوعمالنقطــموض

م
متا يخمو رقماإلصدا 

اللووجملجمممماللماللماللمخمةم اللماارةم ومااختلاام وجاااتتاماواامم
 الجلاعيةم ومالما وية

 اللاامالنتائي

المصالح 
 الجماعٌة

المصالح 
 الخارجٌة

تارٌخ ورقم  المال المطلوب
 ملف المصادقة

 
 

تأكٌد موافقة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش على المقرر المتخذ 
والقاضً بالموافقة على  2011فً الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

 
 

استكمال اإلجراءات اإلدارٌة   
والقانونٌة الخاصة بملف 

  



الجنوبً مع البث فً  تصمٌم التهٌئة القطاعً لمنطقة المحامٌد 1
مالحظات العموم الخاصة بهذا التصمٌم تبعا إلرسالٌة السٌد االمٌن 

  2013ٌونٌو  26بتارٌخ  3035العام للحكومة عدد 

 
 09/01/2014بتارٌخ  685

التعمري وإعداد 
 الرتاب

النقطة ورفعه لدى المصالح 
المختصة للدراسة والتداول 
والمصادقة مع موافاة القسم 

 بالناتج

 
 
2 

 
 

الموافقة على فتح حساب خصوصً لمشروع مركز التراث الالمادي 
 بساحة جامع الفنا

 
 

 09/01/2014بتارٌخ  686

 

امليزانية 
 واحملاسبة

استكمال اإلجراءات اإلدارٌة  
والقانونٌة الخاصة بملف 

المصالح النقطة ورفعه لدى 
المختصة للمصادقة مع موافاة 

 القسم بالناتج

  

 
 
 
3 

 
 
 

الموافقة على إبرام اتفاقٌة شراكة تتعلق باالستغالل المشترك 
للمطرح العمومً لمدٌنة مراكش بٌن الجماعة الحضرٌة لمراكش 

 وبعض الجماعات الترابٌة التابعة القلٌم الحوز

 
 

 13/01/2014بتارٌخ  646

  

والية 
 مراكش

إخبار الوالً بالموافقة وفق 
الشروط المضمنة فً المقرر 
على أساس موافاة الجماعة 
باالتفاقٌة الموقعة من لدن 

 .األطراف ومصادقا علٌها

  

 
 

 13/01/2014بتارٌخ  1049

 

البيئة والسكن 
 غري الالئق

لإلخبار بإحالة بموافقة  
وبإحالة  من جهة المجلس

الملف على أنظار السٌد الوالً 
الستكمال إجراءات التوقٌع 
والمصادقة وفق الشروط 
 المحددة فً مقرر المجلس

  

 

 

 


