
         لمجلس الجماعً لمدٌنة مراكشا  

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  07/ 1/1مقرر عدد     

 : لنقطـة األولى مـن جدول أعمال الدورة والمتعلقـةا      

 2014بتحدٌد المبلػ الكلً للمنح اإلجمالٌة للتسٌٌر المخصصة للمقاطعات برسم سنة         

 درهم 7.500.000.00 فً مبلغ 2014 مبلغ منحة التسٌٌر المخصصة لمقاطعة المنارة برسم سنة

خالل الجلسة العلنٌة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً الدورة العادٌة لشهر ٌولٌوز  ▪

بقاعة االجتماعـات الرسمٌـة بشارع محمد السادس برئاسة السٌـدة فاطمة  2012شتنبـر  10المنعقـدة بتارٌخ 

الزهراء المنصوري رئٌسـة المجلس الجماعً لمدٌنـة مراكـش وبمحضر السٌـد محمد حمٌم رئٌس منطقة 

 .النخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌة 

 -112 -111تؽٌٌـره وتتمٌمه وخاصة المواد وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثـاق الجماعـً كمـا تـم  ▪

 .همنـ 115و  113

وبعـد عرض تقرٌر اللجنة المكلفة بالتخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة والمٌزانٌة ودراسة المجلس  ▪

بتحدٌد مبلغ منحة التسٌٌر الجماعً لمدٌنة مراكش للنقطة المشار إلٌها أعاله فً شقها المتعلق 

 .درهم  7.500.000.00فً   2014نارة برسم سنة المخصصة لمقاطعة الم

 .وبعـد إجــراء التصوٌـت  العلنـً طبقا للقانــون ▪

 :وحٌث أن عملٌة التصوٌـت أسفرت على ما ٌلـــً  ▪
  

 44:    عدد األعضـاء الحاضرٌـن -

 44:    عدد األصوات المعبـر عنها -

 : وهـم الســـادة   44:    عدد األعضــاء الموافقٌـن -

حٌاة المشفوع، عبد هللا االمكاري، عبد اللطٌؾ ابدوح، فاطمة الزهراء المنصوري، محمد بوؼربال، محمد نكٌل،      

ي، احمد حبٌبة كرشـال، محمد الحبٌب البردعر، ـدق، محمد الحـاحمد محفوظ، علً اٌت الحاج، عبد العزٌز لحوي

خالد  ، حمٌد الشهوانً، خالد اجدٌري، عبد العزٌز بوسعٌد، محمد دابـً،فنٌدة حرفانًمحمد بلعروسً، انوس، 

احمد عبد الرحٌم الهواري، ال ، احمد براضً، الحسٌن نوار، محمد بنشقرون، محمد ؼرب، يمحمد لسٌق، الفتاوي

لحسن  عبد الرحمان اشتٌا، المصطفى الشهوانً، مٌلودة حازب،، عبد الرزاق نصوحعبـد العزٌز مروان، ربٌعً، 

عبد المجٌد ، سً كوريعبد السالم و، سفٌان بنخالتً، عبد العزٌز الباز، ي ادرٌس اوركٌم، محمد الحٌداوي، ـحبٌب

 .ي طوالبصباح المنصـوري، عبد الؽن وش،المحجوب رفـدق، ـد المتصـور، احمـي، عبد الرزاق جبـاٌت القاض

 ال أحــد:    الرافضٌـن األعضـاءعدد  -

 ال أحــد:  الممتنعٌن عن التصوٌت األعضـاءعدد  -

   



 

ٌقـرر ماٌلـــً 

 

 وافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجمـاع األعضـاء الحاضرٌـن على منحـة التسٌٌـر  

ستـوزع علـى الشكـل  درهـم 7.500.000.00فً مبلـػ  2014المخصصـة لمقاطعـة المنـارة برسـم سنـة 

 :اآلتـً 

 

  درهم  1.423.937,36: ( الحد األدنى) المخصصة للتنشٌط المحلً الحصة الجزافٌة 

     ًدرهم 6.076.062,64: الحصة المخصصة للتدبٌـر المحلـ 

 

 

 كاتـب المجلس                                           رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش 

 محمد نكٌل   فاطمة الزهراء المنصوري                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         لمجلس الجماعً لمدٌنة مراكشا



 

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  07/ 1/2مقرر عدد     

 : لنقطـة األولى مـن جدول أعمال الدورة والمتعلقــةا      

 2014بتحدٌد المبلػ الكلً للمنح اإلجمالٌة للتسٌٌر المخصصة للمقاطعات برسم سنة         

 درهم 6.500.000.00 فً مبلغ 2014 مبلغ منحة التسٌٌر المخصصة لمقاطعة جلٌـز برسم سنة

خالل الجلسة العلنٌة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً الدورة العادٌة لشهر ٌولٌوز  ▪

بقاعة االجتماعـات الرسمٌـة بشارع محمد السادس برئاسة السٌـدة فاطمة  2013 شتنبر 10المنعقـدة بتارٌخ 

الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنـة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم رئٌس منطقة 

 .النخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌة 

 -112 -111ات القانـون المتعلق بالمٌثـاق الجماعـً كمـا تـم تؽٌٌـره وتتمٌمه وخاصة المواد وطبقـا لمقتضً ▪

 .منــه 115و  113

تقرٌر اللجنة المكلفة بالتخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة والمٌزانٌة ودراسة المجلس  وبعـد عرض ▪

بتحدٌد مبلغ منحة التسٌٌر الجماعً لمدٌنة مراكش للنقطة المشار إلٌها أعاله فً شقها المتعلق 

 .درهم  6.500.000.00فً   2014المخصصة لمقاطعة جلٌـز برسم سنة 

 .العلنـً طبقا للقانــون وبعـد إجــراء التصوٌـت  ▪

 :وحٌث أن عملٌة التصوٌـت أسفرت على ما ٌلـــً  ▪

 44:    عدد األعضـاء الحاضرٌـن  -

 44:    عدد األصوات المعبـر عنها -

 : وهـم الســـادة   44:    عدد األعضــاء الموافقٌـن -

، محمد نكٌل، حٌاة المشفوع، عبد هللا االمكاري، عبد اللطٌؾ ابدوح، فاطمة الزهراء المنصوري، محمد بوؼربال     

احمد محفوظ، علً اٌت الحاج، عبد العزٌز لحوٌـدق، محمد الحـر، حبٌبة كرشـال، محمد الحبٌب البردعً، احمد 

خالد انوس، محمد بلعروسً، فنٌدة حرفانً، حمٌد الشهوانً، خالد اجدٌري، عبد العزٌز بوسعٌد، محمد دابـً، 

الفتاوي، محمد لسٌقً، محمد ؼربال ، احمد براضً، الحسٌن نوار، محمد بنشقرون، عبد الرحٌم الهواري، احمد 

ربٌعً، عبـد العزٌز مروان، عبد الرزاق نصوح، عبد الرحمان اشتٌا، المصطفى الشهوانً، مٌلودة حازب، لحسن 

، محمد الحٌداوي، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد حبٌبـو، سفٌان بنخالتً، عبد العزٌز الباز، ي ادرٌس اوركٌم

 .اٌت القاضـً، عبد الرزاق جبـور، احمـد المتصـدق، المحجوب رفـوش، صباح المنصـوري، عبد الؽنً طوالب

 ال أحــد:    عدد األعضـاء الرافضٌـن -

 ال أحــد:  عدد األعضـاء الممتنعٌن عن التصوٌت -

   

 



ٌقـرر ماٌلـــً 

 

 المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجمـاع األعضـاء الحاضرٌـن على منحـة التسٌٌـروافـق 

ستـوزع علـى الشكـل  درهـم 6.500.000.00فً مبلـػ  2014المخصصـة لمقاطعـة جلٌـز برسم سنة 

 :اآلتـً 

 

  ًدرهم 856.547,03: ( الحد األدنى) الحصة الجزافٌة المخصصة للتنشٌط المحل 

 درهم  5.643.452,97: ة للتدبٌـر المحلـً  الحصة المخصص 

 

 

 

 

  كاتـب المجلس                                      رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 فاطمة الزهراء المنصوري                                               محمد نكٌل        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         لمجلس الجماعً لمدٌنة مراكشا

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  07/ 1/3مقرر عدد     



 : لنقطـة األولى مـن جدول أعمال الدورة والمتعلقــةا      

 2014بتحدٌد المبلػ الكلً للمنح اإلجمالٌة للتسٌٌر المخصصة للمقاطعات برسم سنة         

 درهم 4.000.000.00 فً مبلغ 2014 مبلغ منحة التسٌٌر المخصصة لمقاطعة النخٌـل برسم سنة

خالل الجلسة العلنٌة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً الدورة العادٌة لشهر ٌولٌـوز  ▪

بقاعة االجتماعـات الرسمٌـة بشارع محمد السادس برئاسة السٌـدة فاطمة  2013 شتنبر 10المنعقـدة بتارٌخ 

الزهراء المنصوري رئٌسـة المجلس الجماعً لمدٌنـة مراكـش وبمحضر السٌـد محمد حمٌم رئٌس منطقة 

 .النخٌل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌة 

 -111تؽٌٌـره وتتمٌمه وخاصة المواد وطبقـا لمقتضٌات القانـون المتعلق بالمٌثـاق الجماعـً كمـا تـم  ▪

 .منــه  115و  113 -112

وبعـد عرض تقرٌر اللجنة المكلفة بالتخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة والمٌزانٌة ودراسة المجلس  ▪

بتحدٌد مبلغ منحة التسٌٌر الجماعً لمدٌنة مراكش للنقطة المشار إلٌها أعاله فً شقها المتعلق 

 .درهم  4.000.000.00فً   2014المخصصة لمقاطعة النخٌــل برسم سنة 

 .وبعـد إجــراء التصوٌـت  العلنـً طبقا للقانــون ▪

 :وحٌث أن عملٌة التصوٌـت أسفرت على ما ٌلـــً  ▪
 

 44:    عدد األعضـاء الحاضرٌـن -

 44:    عدد األصوات المعبـر عنها -

 : وهـم الســـادة   44:    األعضــاء الموافقٌـنعدد  -

فاطمة الزهراء المنصوري، محمد بوؼربال، محمد نكٌل، حٌاة المشفوع، عبد هللا االمكاري، عبد اللطٌؾ ابدوح،      

احمد محفوظ، علً اٌت الحاج، عبد العزٌز لحوٌـدق، محمد الحـر، حبٌبة كرشـال، محمد الحبٌب البردعً، احمد 

، محمد بلعروسً، فنٌدة حرفانً، حمٌد الشهوانً، خالد اجدٌري، عبد العزٌز بوسعٌد، محمد دابـً، خالد انوس

الفتاوي، محمد لسٌقً، محمد ؼربال ، احمد براضً، الحسٌن نوار، محمد بنشقرون، عبد الرحٌم الهواري، احمد 

مصطفى الشهوانً، مٌلودة حازب، لحسن ربٌعً، عبـد العزٌز مروان، عبد الرزاق نصوح، عبد الرحمان اشتٌا، ال

حبٌبـو، سفٌان بنخالتً، عبد العزٌز الباز، ي ادرٌس اوركٌم، محمد الحٌداوي، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد 

 .اٌت القاضـً، عبد الرزاق جبـور، احمـد المتصـدق، المحجوب رفـوش، صباح المنصـوري، عبد الؽنً طوالب

 ال أحــد:    عدد األعضـاء الرافضٌـن -

   ال أحــد:  عدد األعضـاء الممتنعٌن عن التصوٌت -

 

 

 

ٌقـرر ماٌلـــً 



 

 وافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجمـاع األعضاء الحاضرٌن على منحـة التسٌٌـر

ستـوزع على الشكـل  درهـم 4.000.000.00فً مبلـػ  2014المخصصة لمقاطعـة النخٌـل برسم سنة 

 :اآلتـً 

 

  ًدرهم  274.910,98: ( الحد األدنى) الحصة الجزافٌة المخصصة للتنشٌط المحل 

     ًدرهم 3.725.089,02: الحصة المخصصة للتدبٌـر المحلـ 

 

 

 كاتـب المجلس                                           رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 محمد نكٌل    فاطمة الزهراء المنصوري                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         لمجلس الجماعً لمدٌنة مراكشا

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  07/ 1/4مقرر عدد     

 : لنقطـة األولى مـن جدول أعمال الدورة والمتعلقــةا      

 2014بتحدٌد المبلػ الكلً للمنح اإلجمالٌة للتسٌٌر المخصصة للمقاطعات برسم سنة         



 درهم 6.000.000.00 فً مبلغ 2014 مبلغ منحة التسٌٌر المخصصة لمقاطعة مراكش المدٌنة برسم سنة

خالل الجلسة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً الدورة العادٌة لشهر ٌولٌـوز  ▪

بقاعة االجتماعـات الرسمٌـة بشارع محمد السادس برئاسة السٌـدة  2013 شتنبر 10العلنٌة المنعقـدة بتارٌخ 

فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسـة المجلس الجماعً لمدٌنـة مراكـش وبمحضر السٌـد محمد حمٌم رئٌس 

 .منطقة النخٌل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌة 

 -111ضٌات القانـون المتعلق بالمٌثـاق الجماعـً كمـا تـم تؽٌٌـره وتتمٌمه وخاصة المواد وطبقـا لمقت ▪

 .منــه 115و  113 -112

تقرٌر اللجنة المكلفة بالتخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة والمٌزانٌة ودراسة المجلس  وبعـد عرض ▪

بتحدٌد مبلغ منحة التسٌٌر الجماعً لمدٌنة مراكش للنقطة المشار إلٌها أعاله فً شقها المتعلق 

 .درهم  6.000.000.00فً   2014المخصصة لمقاطعة مراكش المدٌنة برسم سنة 

 .التصوٌـت  العلنـً طبقا للقانــونوبعـد إجــراء  ▪

 :وحٌث أن عملٌة التصوٌـت أسفرت على ما ٌلـــً  ▪
 

 44:    عدد األعضـاء الحاضرٌـن -

 44:    عدد األصوات المعبـر عنها -

 : وهـم الســـادة   44:    عدد األعضــاء الموافقٌـن -

، محمد نكٌل، حٌاة المشفوع، عبد هللا االمكاري، عبد اللطٌؾ ابدوح، فاطمة الزهراء المنصوري، محمد بوؼربال     

احمد محفوظ، علً اٌت الحاج، عبد العزٌز لحوٌـدق، محمد الحـر، حبٌبة كرشـال، محمد الحبٌب البردعً، احمد 

خالد انوس، محمد بلعروسً، فنٌدة حرفانً، حمٌد الشهوانً، خالد اجدٌري، عبد العزٌز بوسعٌد، محمد دابـً، 

الفتاوي، محمد لسٌقً، محمد ؼربال ، احمد براضً، الحسٌن نوار، محمد بنشقرون، عبد الرحٌم الهواري، احمد 

ربٌعً، عبـد العزٌز مروان، عبد الرزاق نصوح، عبد الرحمان اشتٌا، المصطفى الشهوانً، مٌلودة حازب، لحسن 

، محمد الحٌداوي، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد حبٌبـو، سفٌان بنخالتً، عبد العزٌز الباز، ي ادرٌس اوركٌم

 .اٌت القاضـً، عبد الرزاق جبـور، احمـد المتصـدق، المحجوب رفـوش، صباح المنصـوري، عبد الؽنً طوالب

 ال أحــد:    عدد األعضـاء الرافضٌـن -

   ال أحــد:  عدد األعضـاء الممتنعٌن عن التصوٌت -

 

 

 

 

ٌقـرر ماٌلـــً 

 



 المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجمـاع األعضاء الحاضرٌن على منحـة التسٌٌـروافـق 

ستـوزع على  درهـم 6.000.000.00فً مبلـػ  2014ة لمقاطعـة مراكش المدٌنة برسم سنة المخصص

 :الشكـل اآلتـً 

 

  ًدرهم  846.975,37: ( الحد األدنى) الحصة الجزافٌة المخصصة للتنشٌط المحل 

  درهم 5.153.024,63: المخصصة للتدبٌـر المحلـً   الحصة 

 

 

 كاتـب المجلس                                           رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 محمد نكٌل     فاطمة الزهراء المنصوري                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         لمدٌنة مراكشلمجلس الجماعً ا

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  07/ 1/5مقرر عدد     

 : لنقطـة األولى مـن جدول أعمال الدورة والمتعلقــةا      

 2014بتحدٌد المبلػ الكلً للمنح اإلجمالٌة للتسٌٌر المخصصة للمقاطعات برسم سنة         

 درهم 4.200.000.00 فً مبلغ 2014 منحة التسٌٌر المخصصة لمقاطعة سٌدي ٌوسف بن علً برسم سنة مبلغ



خالل الجلسة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً الدورة العادٌة لشهر ٌولٌـوز  ▪

بقاعة االجتماعـات الرسمٌـة بشارع محمد السادس برئاسة السٌـدة  2013 شتنبر 10العلنٌة المنعقـدة بتارٌخ 

فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسـة المجلس الجماعً لمدٌنـة مراكـش وبمحضر السٌـد محمد حمٌم رئٌس 

 .منطقة النخٌل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌة 

 -111لمقتضٌات القانـون المتعلق بالمٌثـاق الجماعـً كمـا تـم تؽٌٌـره وتتمٌمه وخاصة المواد  وطبقـا ▪

 .منــه 115و  113 -112

وبعـد عرض تقرٌر اللجنة المكلفة بالتخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة والمٌزانٌة ودراسة المجلس  ▪

بتحدٌد مبلغ منحة التسٌٌر قها المتعلق الجماعً لمدٌنة مراكش للنقطة المشار إلٌها أعاله فً ش

  .درهم 4.200.000.00فً   2014المخصصة لمقاطعة سٌدي ٌوسف بن علً برسم سنة 

 .وبعـد إجــراء التصوٌـت  العلنـً طبقا للقانــون ▪

 :وحٌث أن عملٌة التصوٌـت أسفرت على ما ٌلـــً  ▪
 

 44:    عدد األعضـاء الحاضرٌـن -

 44:    عنهاعدد األصوات المعبـر  -

 : وهـم الســـادة   44:    عدد األعضــاء الموافقٌـن -

فاطمة الزهراء المنصوري، محمد بوؼربال، محمد نكٌل، حٌاة المشفوع، عبد هللا االمكاري، عبد اللطٌؾ ابدوح،      

لبردعً، احمد احمد محفوظ، علً اٌت الحاج، عبد العزٌز لحوٌـدق، محمد الحـر، حبٌبة كرشـال، محمد الحبٌب ا

انوس، محمد بلعروسً، فنٌدة حرفانً، حمٌد الشهوانً، خالد اجدٌري، عبد العزٌز بوسعٌد، محمد دابـً، خالد 

الفتاوي، محمد لسٌقً، محمد ؼربال ، احمد براضً، الحسٌن نوار، محمد بنشقرون، عبد الرحٌم الهواري، احمد 

الرحمان اشتٌا، المصطفى الشهوانً، مٌلودة حازب، لحسن ربٌعً، عبـد العزٌز مروان، عبد الرزاق نصوح، عبد 

حبٌبـو، سفٌان بنخالتً، عبد العزٌز الباز، ي ادرٌس اوركٌم، محمد الحٌداوي، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد 

 .اٌت القاضـً، عبد الرزاق جبـور، احمـد المتصـدق، المحجوب رفـوش، صباح المنصـوري، عبد الؽنً طوالب

 ال أحــد:    عدد األعضـاء الرافضٌـن -

 ال أحــد:  عدد األعضـاء الممتنعٌن عن التصوٌت -

   

 

 

ٌقـرر ماٌلـــً 

 



 رعضاء الحاضرٌن على منحـة التسٌٌـوافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجمـاع األ

ستـوزع  مدره 4.200.000.00غ فً مبل 2014ة سٌدي ٌوسؾ بن علً برسم سنة المخصصة لمقاطع

 :على الشكـل اآلتـً 

 

  ًدرهم 634.696,80: ( الحد األدنى) الحصة الجزافٌة المخصصة للتنشٌط المحل 

    ًدرهم 3.565.303,20: الحصة المخصصة للتدبٌـر المحلـ 

 

 

 

 كاتـب المجلس                                           رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 محمد نكٌل    فاطمة الزهراء المنصوري                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  2/07مقرر عدد        

 : النقطـة الثانٌة من جـدول أعمـال دورة ٌولٌوز المتعلقـة          

 2013اعتمـادات بعض فصـول المٌزانٌة برسم سنة بتحوٌـل  

 



  خالل الجلسة العلنٌة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً الدورة العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعة االجتماعـات الرسمٌـة بشارع محمد السادس برئاسة السٌـدة فاطمة  2013 شتنبر 10المنعقـدة بتارٌخ 

ش وبمحضر السٌـد محمد حمٌم رئٌس منطقة رئٌسـة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكوري الزهراء المنص

 .ل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌةـالنخً

 منه 37ادة ا تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المـوطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كمـ. 

 ول النقطـةالقتصادٌة والمٌزانٌة والمالٌة حاة المكلفـة بالتخطٌط والتنمٌة وبعـد تقدٌـم تقرٌر اللجن . 

  وبعـد دراستـه لمقتـرح التحوٌـل واالستماع إلى التوضٌحات فً الموضوع. 

 وبعـد إجــراء التصوٌت  العلنـً طبقـا للقانــون. 

  ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 

 47:    عدد األعضـاء الحاضرٌـن -

 47:    المعبـر عنهاعدد األصوات  -

 : وهـم الســـادة   43:    عدد األعضــاء الموافقٌـن -

حبٌبة محمد الحـر، فاطمة الزهراء المنصوري، محمد بوؼربال، عبد اللطٌؾ ابدوح، محمد نكٌل، حٌاة المشفوع،      

رشٌد علوي عزٌزي، محمد عبد هللا االمكاري، احمد محفوظ، ال، محمد الحبٌب البردعً، محمد بنلعروسً، كرش

خالد  الحٌداوي، علً اٌت الحاج، عبد الصمد الهنٌدي، عبد العزٌز لحوٌـدق، فنٌدة حرفانً، حمٌد الشهوانً،

ال، عبد الرزاق نصوح، محمد ؼربي، عبد العزٌز بوسعٌد، نورالدٌن هباح، محمد لسٌقً، محمد داب تاوي،الؾ

الرحٌم الهواري، مٌلودة حازب، احمد براضً، ي ادرٌس اوركٌم، الحسٌن نوار، خالد اجدٌري، احمد انوس، عبد 

ز احمد ربٌعـً، عبد العزيا، ـان اشتًـوالب، عبد الرحمـي طـي، عبد الؽنـى الشهوانـارد، المصطؾـؾ عطـعبد اللطً

 .لحسن حبٌبـو، سفٌان بنخالتً،  عبد العزٌز الباز محمد بنشقرون، المحجوب رفـوش،مروان، 

 ال أحــد:    عدد األعضـاء الرافضٌـن -

  04:  عدد األعضـاء الممتنعٌن عن التصوٌت -

 .عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد اٌت القاضـً، عبد الرزاق جبـور، احمـد المتصـدق

 

يقـرر ما يلـــي 

 بتحوٌـلمقـرر النقطة المتعلقـة أعضائه الحاضرٌن على  بأؼلبٌـةس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش ـوافـق المجل

 :على النحـو اآلتـً  2013برسم سنة  بعض اعتمـادات التسٌٌـر بمٌزانٌة الجماعـة الحضرٌـة لمراكش

 : الفصل المحول منـه* 



 

 : الفصل المحول إليـه*

 

 كاتـب المجلس                                       رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش    

 محمد نكٌل  فاطمة الزهراء المنصوري                                                         

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  3/7مقرر عدد   

: ٌولٌوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  الثالثةالنقطـة 

ة عقارٌة ممنوحة من طرف السٌد عبد الهادي لزرق لفائدة الجماعة الحضرٌة بالبث فً هب

  04/229357لمراكش وهً عبارة عن قطعة أرضٌة منتمٌة للصك العقاري عدد 

 المجموع المبلػ المحول االعتماد المفتوح الفصـل رمـز المٌزانٌـة

 

12/10 20 10   

األجور والتعويضات 
 المؤقتينللموظفين 

 

 درهم   9.257.000,00

 

 درهم  -400.000,00

 

 درهم 8.857.000,00

 

 المجمـــوع

 

 درهم   9.257.000,00

 

 درهم  -400.000,00

 

 درهم 8.857.000,00

 المجموع المبلػ المحول إلٌه االعتماد المفتوح الفصـل رمـز المٌزانٌـة

 

14/10 10.20  

 

 أجور األعوان العرضيين

 

 درهم 1.800.000,00

 

 درهم  400.000,00

 

 درهم 2.200.000,00

 

 المجمـــوع

 

 درهم 1.800.000,00

 

 درهم  400.000,00

 

 درهم 2.200.000,00



متر مربع المتواجدة بشارع عبد الكرٌم الخطابً طرٌق الدار البٌضاء  2126مساحتها 

 والمخصصة لطرٌق التهٌئة 

 ة العلنٌـة خـالل الجلسـ 2013وز ـنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولًإن المجلس الجماعً لمدي

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم 

 . لنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـةلرئٌس المنطقة الحضرٌة 

 منه 37لجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادة وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق ا. 

 وبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالتخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة والمٌزانٌة والمالٌة. 

 وبعـد تقدٌم التوضٌحات فً الموضوع. 

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانون. 

 على ما ٌلـــً وحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت: 

 39:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 39:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة  39:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن  -

عبد العزٌز لحوٌدق، فاطمة الزهراء المنصوري، محمد نكٌل، محمد بوؼربال، محمد الحر، حبٌبة كرشال، 

د لسٌقً، محمي، احمد براضالحاج، عبد الصمد الهنٌدي، محمد الحٌداوي، رشٌد علوي عزٌزي،  علً اٌت

اري، احمد ـي، محمد بنلعروسً، عبد هللا االمكـي، خالد الفتاوي، حمٌد الشهوانً، فنٌدة حرفانـمحمد داب

جدٌري، مصطفى محفوظ، الحسٌـن نــوار، ثورٌــة بوعبـاد، مٌلودة حازب، عبد اللطٌؾ عطارد، خالد ا

لحســن حبٌبـو، الشهوانـً، احمد اشتٌا، عبد العزٌز مـروان، احمد ربٌعً، احمد انوس، محمد بنشقرون، 

سفٌان بنخالتً، عبد العزٌز الباز،  عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد اٌت القاضً، عبد الرزاق جبور، 

  .المحجوب رفوش، صباح المنصوري، عبد المجٌد الدمناتً

  ال أحـد :    ــدد األعضــاء الرافضٌــنع-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

ة عقارٌة هب أعضائـه الحاضرٌن على قبول بإجماعوافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش 

وهً عبارة عن قطعة أرضٌة لمراكش  ممنوحة من طرؾ السٌد عبد الهادي لزرق لفائدة الجماعة الحضرٌة



متر مربع المتواجدة بشارع عبد الكرٌم الخطابً  2126ا ـمساحته 04/229357ك العقاري عدد ـمنتمٌة للص

  .طرٌق الدار البٌضاء والمخصصة لطرٌق التهٌئة

 

 

 كاتب المجلس            رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 محمد نكٌــل                       فاطمة الزهراء المنصوري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  4/7مقرر عدد   

: وز والمتعلقة ـٌولًمن جدول أعمال دورة  السادسـةالنقطـة 



 بالدراسة والموافقة على اتفاقٌة تتعلق بتموٌل وانجاز 

 الدور المهددة باالنهٌار بسٌدي ٌوسف بن علً  برنامج معالجة

  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم 

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة

 منه 38لجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادة وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق ا. 

 وبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئة. 

 وبعـد المناقشـة وتقدٌم التوضٌحات فً الموضوع. 

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانون. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 38:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 38:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 38:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن  -

محمد  عبد المجٌد الدمناتً، حٌاة المشفوع، عبد اللطٌؾ عطارد،ل، ـفاطمة الزهراء المنصوري، محمد نكً

وار، ـ، عبد الرزاق نصوح، احمد محفوظ، لحسن حبٌبو، الحسٌن نالحر، حبٌبة كرشال،  عبد العزٌز لحوٌدق

فنٌدة  حمٌد الشهوانً،  اوي،ـي، عبد العزٌز بوسعٌد، خالد الفتمحمد لسٌقً، محمد دابـعبد الؽنً طوالب، 

، محمد لكبار، محمد عبدون، عبد خالد اجدٌريمحمد بوؼربال، حرفانـً، محمد بنلعروسً، ثورٌــة بوعبـاد، 

از،  ـي، عبد العزٌز البـالرحمان اشتٌا، احمد ربٌعً، عبد العزٌز مـروان، محمد بنشقرون، سفٌان بنخالت

و، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد اٌت القاضً، عبد الرزاق جبور، احمد بنسافً، صباح ـعمر بنٌط

  .المنصوري، عبد الصادق بٌطاري

 ال أحـد  :    ألعضــاء الرافضٌــنعــدد ا-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

بٌن وزارة ة ـاتفاقًوافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجماع أعضائـه الحاضرٌن على 

السكنى والتعمٌر وسٌاسة المدٌنة، وزارة االقتصاد والمالٌة، والٌة جهة مراكش تانسٌفت الحوز، الجماعة 



ة الدور المهددة باالنهٌار ـبرنامج معالجاز ـل وانجـالحضرٌة لمراكش وشركة العمران بمراكش حول تموي

 : يـاآلتواآلتٌة فصولها ك 2014 – 2013خالل فترة بسٌدي ٌوسؾ بن علً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  5/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  السابعـةالنقطـة 



 بالدراسة والموافقة على اتفاقٌة تتعلق بتموٌل وانجاز 

 برنامج معالجة الدور المهددة باالنهٌار بحـً الحـارة 

  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم السٌدة فاطمة 

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة

  منه 38وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادة. 

  اللجنة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئةوبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع. 

 وبعـد المناقشـة وتقدٌم التوضٌحات فً الموضوع. 

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانون. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 38:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 38:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 38:    األعضـاء الموافقٌـن عــدد  -

محمد  فاطمة الزهراء المنصوري، محمد نكٌـل، عبد المجٌد الدمناتً، حٌاة المشفوع، عبد اللطٌؾ عطارد،

الحر، حبٌبة كرشال،  عبد العزٌز لحوٌدق، عبد الرزاق نصوح، احمد محفوظ، لحسن حبٌبو، الحسٌن نـوار، 

حمٌد الشهوانً،  فنٌدة  سٌقً، محمد دابـً، عبد العزٌز بوسعٌد، خالد الفتـاوي،عبد الؽنً طوالب، محمد ل

حرفانـً، محمد بنلعروسً، ثورٌــة بوعبـاد، محمد بوؼربال، خالد اجدٌري، محمد لكبار، محمد عبدون، عبد 

، سفٌان بنخالتـً، عبد العزٌز البـاز،  الرحمان اشتٌا، احمد ربٌعً، عبد العزٌز مـروان، محمد بنشقرون

عمر بنٌطـو، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد اٌت القاضً، عبد الرزاق جبور، احمد بنسافً، صباح 

 . المنصوري، عبد الصادق بٌطاري

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

وافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجماع أعضائـه الحاضرٌن على اتفاقٌـة بٌن وزارة 

السكنى والتعمٌر وسٌاسة المدٌنة، وزارة االقتصاد والمالٌة، والٌة جهة مراكش تانسٌفت الحوز، الجماعة 



ج معالجـة الدور المهددة باالنهٌار الحضرٌة لمراكش وشركة العمران بمراكش حول تموٌـل وانجـاز برنام

 : واآلتٌة فصولها كاآلتـً 2014 – 2013بحـً الحـارة خالل فترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  6/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  الثامنـةالنقطـة 

الدراسة والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

 القاضً بتخصٌص جزء من قطعة أرضٌة لبناء مسجد بعٌن مزوار   2013



  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم 

 . لمحلٌـةرئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة ا

  منه 37وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادة. 

 وبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئة. 

 وبعـد المناقشـة وتقدٌم التوضٌحات فً الموضوع. 

 االتفاق على صٌؽة شكلٌة وحٌدة فً الموافقة على مقررات النقط من الثامنة إلى الرابعة عشر وبعـد  . 

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانون. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 40:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 40:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 40:    األعضـاء الموافقٌـنعــدد   -

حٌاة ال، ـة كرشـحبٌب ر،محمد الحـي، ـد نكٌـل، عبد المجٌد الدمناتـة الزهراء المنصوري، محمـفاطم

ة، ـو، محمد باقـعبد العزٌز لحوٌدق، علً اٌت الحاج، محمد الحٌداوي، احمد محفوظ، لحسن حبٌبالمشفوع، 

خالد ي، محمد لسٌقً، الحسٌن نـوار، ـمحمد دابي، ـان، حمٌد الشهوانـبنسلٌممحمد بنلعروسً، ٌونس 

ثورٌــة بوعبـاد، احمد براضً، احمد انوس، محمد بوؼربال، المصطفى  عبد اللطٌؾ عطارد،  الفتـاوي،

احمد ربٌعً، محمد بنشقرون، سفٌان بنخالتـً، عبد العزٌز عبد الرزاق نصوح، الشهوانً، محمد لكبار، 

، عبد بنسافًالرزاق جبور، احمد  عبدالبـاز، عمر بنٌطـو، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد اٌت القاضً، 

   .المنصوري، نجٌب رفوش، صباح اٌت بوٌدو، محمد الصادق بٌطاري

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

 



مجلس ملتمس  علىمبدئٌا وافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجماع أعضائـه الحاضرٌن 

رضٌة األقطعة التخصٌص جزء من ب القاضً  2013مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

شرٌطة  لبناء مسجد بعٌن مزوار   04/14230منتمٌة للصك العقاري متر مربع وال 5968ذات المساحة 

ودون اللجوء  بالتعمٌر المتعلق 12.90رقم المقتضٌات القانونٌة المنصوص علٌها فً القانون تطبٌق احترام 

 .لمسطرة نزع الملكٌة

 

 

 

 كاتب المجلس            رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش  

 محمد نكٌــل      فاطمة الزهراء المنصوري                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  7/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  التاسعةالنقطـة 

الدراسة والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

   . 7القاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة لبناء مسجد بالمحامٌد  2013



  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم 

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة

 منه 37بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادة  وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق. 

 وبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئة. 

 وبعـد المناقشـة وتقدٌم التوضٌحات فً الموضوع. 

 االتفاق على صٌؽة شكلٌة وحٌدة فً الموافقة على مقررات النقط من الثامنة إلى الرابعة عشر وبعـد  . 

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانون. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 40:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 40:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 40:    عضـاء الموافقٌـنعــدد األ  -

حبٌبـة كرشـال، حٌاة  فاطمـة الزهراء المنصوري، محمـد نكٌـل، عبد المجٌد الدمناتـً، محمد الحـر،

المشفوع، عبد العزٌز لحوٌدق، علً اٌت الحاج، محمد الحٌداوي، احمد محفوظ، لحسن حبٌبـو، محمد باقـة، 

بنسلٌمـان، حمٌد الشهوانـً، محمد دابـً، محمد لسٌقً، الحسٌن نـوار، خالد محمد بنلعروسً، ٌونس 

ثورٌــة بوعبـاد، احمد براضً، احمد انوس، محمد بوؼربال، المصطفى  عبد اللطٌؾ عطارد،  الفتـاوي،

الشهوانً، محمد لكبار، عبد الرزاق نصوح، احمد ربٌعً، محمد بنشقرون، سفٌان بنخالتـً، عبد العزٌز 

، عبد بنسافًالرزاق جبور، احمد  عبدـاز، عمر بنٌطـو، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد اٌت القاضً، الب

   .المنصوري، نجٌب رفوش، صباح اٌت بوٌدو، محمد الصادق بٌطاري

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

 



مجلس ملتمس  وافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجماع أعضائـه الحاضرٌن مبدئٌا على

ذات رضٌة األقطعة التخصٌص القاضً ب 2013مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

المقتضٌات القانونٌة المنصوص تطبٌق شرٌطة احترام  7بالمحامٌد لبناء مسجد متر مربع  3719المساحة 

 .ودون اللجوء لمسطرة نزع الملكٌة المتعلق بالتعمٌر 12.90علٌها فً القانون رقم 

 

 

 

 كاتب المجلس            رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش  

 محمد نكٌــل      فاطمة الزهراء المنصوري                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         لمدٌنة مراكشالمجلس الجماعً 

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  8/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  العاشرةالنقطـة 



 2013الدراسة والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

   . القاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة لبناء مسجد بتجزئة الضاوي

  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

بمحضر السٌد محمد حمٌم السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش و

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة

  منه 37وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادة. 

 وبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئة. 

 االتفاق على صٌؽة شكلٌة وحٌدة فً الموافقة على مقررات النقط من الثامنة إلى الرابعة عشر وبعـد  . 

 وبعـد المناقشـة وتقدٌم التوضٌحات فً الموضوع. 

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانون. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 40:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 40:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 40:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن  -

حبٌبـة كرشـال، حٌاة  فاطمـة الزهراء المنصوري، محمـد نكٌـل، عبد المجٌد الدمناتـً، محمد الحـر،

حبٌبـو، محمد باقـة، المشفوع، عبد العزٌز لحوٌدق، علً اٌت الحاج، محمد الحٌداوي، احمد محفوظ، لحسن 

محمد بنلعروسً، ٌونس بنسلٌمـان، حمٌد الشهوانـً، محمد دابـً، محمد لسٌقً، الحسٌن نـوار، خالد 

ثورٌــة بوعبـاد، احمد براضً، احمد انوس، محمد بوؼربال، المصطفى  عبد اللطٌؾ عطارد،  الفتـاوي،

بنشقرون، سفٌان بنخالتـً، عبد العزٌز  الشهوانً، محمد لكبار، عبد الرزاق نصوح، احمد ربٌعً، محمد

، عبد بنسافًالرزاق جبور، احمد  عبدالبـاز، عمر بنٌطـو، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد اٌت القاضً، 

   .المنصوري، نجٌب رفوش، صباح اٌت بوٌدو، محمد الصادق بٌطاري

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

 

 

يقـرر مايلـــي 



 

مجلس ملتمس  وافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجماع أعضائـه الحاضرٌن مبدئٌا على

تابعة رضٌة األقطعة التخصٌص القاضً ب 2013مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

لبناء مسجد  04/155345متر مربع والمنتمٌة للصك العقاري  2173ذات المساحة سكن  لشركة الضاوي

 12.90المقتضٌات القانونٌة المنصوص علٌها فً القانون رقم تطبٌق شرٌطة احترام  بتجزئة الضاوي

 .ودون اللجوء لمسطرة نزع الملكٌة المتعلق بالتعمٌر

 

 

 

 كاتب المجلس            رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش  

 محمد نكٌــل      فاطمة الزهراء المنصوري                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  9/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  الحادٌة عشرالنقطـة 

 2013الدراسة والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

   . 9القاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة لبناء مسجد بالمحامٌد 



  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم 

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة

  منه 37بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادة وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق. 

 وبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئة. 

 وبعـد المناقشـة وتقدٌم التوضٌحات فً الموضوع. 

 االتفاق على صٌؽة شكلٌة وحٌدة فً الموافقة على مقررات النقط من الثامنة إلى الرابعة عشر وبعـد  . 

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانون. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 40:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 40:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 40:    األعضـاء الموافقٌـنعــدد   -

حبٌبـة كرشـال، حٌاة  فاطمـة الزهراء المنصوري، محمـد نكٌـل، عبد المجٌد الدمناتـً، محمد الحـر،

المشفوع، عبد العزٌز لحوٌدق، علً اٌت الحاج، محمد الحٌداوي، احمد محفوظ، لحسن حبٌبـو، محمد باقـة، 

مـان، حمٌد الشهوانـً، محمد دابـً، محمد لسٌقً، الحسٌن نـوار، خالد محمد بنلعروسً، ٌونس بنسلً

ثورٌــة بوعبـاد، احمد براضً، احمد انوس، محمد بوؼربال، المصطفى  عبد اللطٌؾ عطارد،  الفتـاوي،

الشهوانً، محمد لكبار، عبد الرزاق نصوح، احمد ربٌعً، محمد بنشقرون، سفٌان بنخالتـً، عبد العزٌز 

، عبد بنسافًالرزاق جبور، احمد  عبد، عمر بنٌطـو، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد اٌت القاضً، البـاز

   .المنصوري، نجٌب رفوش، صباح اٌت بوٌدو، محمد الصادق بٌطاري

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

 

 

مايلـــي يقـرر 

 



مجلس ملتمس  وافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجماع أعضائـه الحاضرٌن مبدئٌا على

ذات رضٌة األقطعة التخصٌص القاضً ب 2013مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

المقتضٌات القانونٌة المنصوص تطبٌق شرٌطة احترام  9بالمحامٌد لبناء مسجد متر مربع  1140المساحة 

 .ودون اللجوء لمسطرة نزع الملكٌة المتعلق بالتعمٌر 12.90علٌها فً القانون رقم 

 

 

 

 كاتب المجلس            رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش  

 محمد نكٌــل      فاطمة الزهراء المنصوري                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         لمدٌنة مراكشالمجلس الجماعً 

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  10/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  الثانٌة عشرالنقطـة 

 2013الدراسة والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

   . 3حلٌمة السعدٌة بالمسٌرة مسجد  لتوسعةالقاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة 



  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم 

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة

 منه 37لجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادة وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق ا. 

 وبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئة. 

 وبعـد المناقشـة وتقدٌم التوضٌحات فً الموضوع. 

 روبعـد االتفاق على صٌؽة شكلٌة وحٌدة فً الموافقة على مقررات النقط من الثامنة إلى الرابعة عش  . 

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانون. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 40:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 40:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 40:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن  -

حبٌبـة كرشـال، حٌاة  فاطمـة الزهراء المنصوري، محمـد نكٌـل، عبد المجٌد الدمناتـً، محمد الحـر،

المشفوع، عبد العزٌز لحوٌدق، علً اٌت الحاج، محمد الحٌداوي، احمد محفوظ، لحسن حبٌبـو، محمد باقـة، 

، الحسٌن نـوار، خالد محمد بنلعروسً، ٌونس بنسلٌمـان، حمٌد الشهوانـً، محمد دابـً، محمد لسٌقً

ثورٌــة بوعبـاد، احمد براضً، احمد انوس، محمد بوؼربال، المصطفى  عبد اللطٌؾ عطارد،  الفتـاوي،

الشهوانً، محمد لكبار، عبد الرزاق نصوح، احمد ربٌعً، محمد بنشقرون، سفٌان بنخالتـً، عبد العزٌز 

، عبد بنسافًالرزاق جبور، احمد  عبداٌت القاضً، البـاز، عمر بنٌطـو، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد 

   .المنصوري، نجٌب رفوش، صباح اٌت بوٌدو، محمد الصادق بٌطاري

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

 



مجلس ملتمس  مراكـش بإجماع أعضائـه الحاضرٌن مبدئٌا علىوافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة 

متر  300ذات المساحة قطعة  بتوسعةالقاضً  2013مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

شرٌطة  3حلٌمة السعدٌة بالمسٌرة مسجد  لتوسعة 04/101455والمنتمٌة للصك العقاري تقرٌبا مربع 

ودون اللجوء  المتعلق بالتعمٌر 12.90المقتضٌات القانونٌة المنصوص علٌها فً القانون رقم تطبٌق احترام 

 .لمسطرة نزع الملكٌة

 

 

 

 كاتب المجلس            رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش  

 محمد نكٌــل      فاطمة الزهراء المنصوري                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         لمدٌنة مراكشالمجلس الجماعً 

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  11/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  الثالثة عشرالنقطـة 

 2013الدراسة والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

   . القاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة لبناء مسجد بمعطى هللا



  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

بمحضر السٌد محمد حمٌم السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش و

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة

  منه 37وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادة. 

 وبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئة. 

  المناقشـة وتقدٌم التوضٌحات فً الموضوعوبعـد. 

 وبعـد االتفاق على صٌؽة شكلٌة وحٌدة فً الموافقة على مقررات النقط من الثامنة إلى الرابعة عشر  . 

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانون. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 40:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 40:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 40:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن  -

حبٌبـة كرشـال، حٌاة  فاطمـة الزهراء المنصوري، محمـد نكٌـل، عبد المجٌد الدمناتـً، محمد الحـر،

حبٌبـو، محمد باقـة، المشفوع، عبد العزٌز لحوٌدق، علً اٌت الحاج، محمد الحٌداوي، احمد محفوظ، لحسن 

محمد بنلعروسً، ٌونس بنسلٌمـان، حمٌد الشهوانـً، محمد دابـً، محمد لسٌقً، الحسٌن نـوار، خالد 

، المصطفى ثورٌــة بوعبـاد، احمد براضً، احمد انوس، محمد بوؼربال عبد اللطٌؾ عطارد،  الفتـاوي،

الشهوانً، محمد لكبار، عبد الرزاق نصوح، احمد ربٌعً، محمد بنشقرون، سفٌان بنخالتـً، عبد العزٌز 

، عبد بنسافًالرزاق جبور، احمد  عبدالبـاز، عمر بنٌطـو، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد اٌت القاضً، 

   .المنصوري، نجٌب رفوش، صباح اٌت بوٌدو، محمد الصادق بٌطاري

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

 



مجلس ملتمس  وافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجماع أعضائـه الحاضرٌن مبدئٌا على

األرضٌتٌن  القطعتٌن إحدى القاضً بتخصٌص 2013مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

شرٌطة احترام  بمعطى هللا مسجد لبناءمتر مربع  1996متر مربع والثانٌة  836المقترحتٌن األولى بمساحة 

ودون اللجوء  المتعلق بالتعمٌر 12.90المقتضٌات القانونٌة المنصوص علٌها فً القانون رقم تطبٌق 

 .لمسطرة نزع الملكٌة

 

 

 

 كاتب المجلس            المجلس الجماعً لمدٌنة مراكشرئٌسة   

 محمد نكٌــل      فاطمة الزهراء المنصوري                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  12/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  الرابعة عشرالنقطـة 

 2013الدراسة والموافقة على ملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

   . القاضً بتخصٌص قطعة أرضٌة لبناء مسجد بأبراج الزٌتون



  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم 

 . لمحلٌـةرئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة ا

  منه 37وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادة. 

 وبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئة. 

 وبعـد المناقشـة وتقدٌم التوضٌحات فً الموضوع. 

 االتفاق على صٌؽة شكلٌة وحٌدة فً الموافقة على مقررات النقط من الثامنة إلى الرابعة عشر وبعـد  . 

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانون. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 40:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 40:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 40:    األعضـاء الموافقٌـنعــدد   -

حبٌبـة كرشـال، حٌاة  فاطمـة الزهراء المنصوري، محمـد نكٌـل، عبد المجٌد الدمناتـً، محمد الحـر،

المشفوع، عبد العزٌز لحوٌدق، علً اٌت الحاج، محمد الحٌداوي، احمد محفوظ، لحسن حبٌبـو، محمد باقـة، 

بنسلٌمـان، حمٌد الشهوانـً، محمد دابـً، محمد لسٌقً، الحسٌن نـوار، خالد محمد بنلعروسً، ٌونس 

ثورٌــة بوعبـاد، احمد براضً، احمد انوس، محمد بوؼربال، المصطفى  عبد اللطٌؾ عطارد،  الفتـاوي،

الشهوانً، محمد لكبار، عبد الرزاق نصوح، احمد ربٌعً، محمد بنشقرون، سفٌان بنخالتـً، عبد العزٌز 

، عبد بنسافًالرزاق جبور، احمد  عبدـاز، عمر بنٌطـو، عبد السالم سً كوري، عبد المجٌد اٌت القاضً، الب

   .المنصوري، نجٌب رفوش، صباح اٌت بوٌدو، محمد الصادق بٌطاري

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

 



مجلس ملتمس  وافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجماع أعضائـه الحاضرٌن مبدئٌا على

 مسجد أرضٌة لبناء قطعة القاضً بتخصٌص 2013مقاطعة المنارة المتخذ فً دورته العادٌة لشهر ٌونٌو 

 12.90المقتضٌات القانونٌة المنصوص علٌها فً القانون رقم تطبٌق شرٌطة احترام بأبراج الزٌتون 

 .ودون اللجوء لمسطرة نزع الملكٌة المتعلق بالتعمٌر

 

 

 

 كاتب المجلس            رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش  

 محمد نكٌــل      فاطمة الزهراء المنصوري                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         لمدٌنة مراكشالمجلس الجماعً 

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  13/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  الخامسة عشرالنقطـة 

 بتسمٌة بعض الشوارع واألزقة بتراب مدٌنة مراكش  



  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم 

 . لمحلٌـةرئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة ا

  والمادة 69المادة روح وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة 

 .منه 102

 وبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئة. 

 خصوصا فً مقترحات التسمٌة التً ستخضع لمسطرة  وبعـد المناقشـة وتقدٌم التوضٌحات فً الموضوع

 .المصادقة

 ونـوبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقان. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 39:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 39:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : الســـادةوهـم  39:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن  -

محمد الحـر، حبٌبـة كرشـال، عبد حٌاة المشفوع، فاطمـة الزهراء المنصوري، محمـد نكٌـل، عبد المجٌد الدمناتـً، 
ان، قـة، محمد بنلعروسً، ٌونس بنسلٌممحمد باالعزٌز لحوٌدق، علً اٌت الحاج، محمد الحٌداوي، احمد محفوظ، 

احمد انـوس، خالد اجدٌـري، محمد و، لحسن حبٌبرد، ثورٌة بوعبـاد، حمٌد الشهوانً، محمد دابً، عبد اللطٌؾ عطا
ي، محمد ـبوؼربـال، المصطفى الشهوانً، محمد لكبـار، عبد الرحمان اشتٌا، عبد الرزاق نصوح، احمد ربٌع

ي، عبد ـوري، عبد المجٌد اٌت القاضـوط، عمـر بنٌطـو، عبد السالم سً كـي، محمد شحمـبنشقرون، سفٌان بنخالت
دو، نجٌب رفوش، صباح المنصوري، عبد ـاري، محمد اٌت بويـالرزاق جبـور، احمد بنسافـً، عبد الصادق بٌط

 .  العزٌز البـاز

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

ض ـة بعـتسمً ن  علىـاع أعضائـه الحاضريـلمدٌنـة مراكـش بإجموافـق المجلـس الجماعـً 

ات ـم التجزئـوته أدناهحسب اللوائح ا ـبناء على ملتمس مجلسهارة  ـة بتراب مقاطعة المنـوارع واألزقـالش

 :اآلتٌـة



  (.6)بستة شوارع ( عٌن مزوار)ٌاسمٌنة 

 (.22)زقاقا و اثنان وعشرون ( 9)بتسع شوارع ( اسكجور) 1زئة الرومٌة تج 

  (.24)و أربعة وعشرون زقاقا ( 9)تجزئة دوار بن الراضً بتسع شوارع 

  (. 40)بخمسة شوارع وأربعون زقاقا ( المحامٌد)تجزئة النهضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاتب المجلس            رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش  

 محمد نكٌــل      فاطمة الزهراء المنصوري                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  14/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  السادسة عشرالنقطـة 

 بوضع قرار تنظٌمً جماعً ٌتعلق بتنظٌم السٌر والجوالن بمدٌنة مراكش  

  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم  فاطمة الزهراء المنصوريالسٌد 

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة



  منه 39وخاصة المادة وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه. 

   تعمٌر وإعداد التراب والبٌئةبالوبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة. 

  وتقدٌـم المقترحات من أجل الدراسة مستقبـالوبعـد المناقشـة. 

 ونـوبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقان. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 44:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 44:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 44:    األعضـاء الموافقٌـنعــدد   -

محمد بوؼربال،  ر،محمد الحي، حٌاة المشفوع، محمد نكٌل،عبد المجٌد الدمناتة الزهراء المنصوري، فاطم

محمد الحٌداوي، احمد محفوظ، ي ادرٌس اوركٌم، ال، عبد العزٌز لحوٌدق، علً اٌت الحاج، حبٌبـة كرش

حمٌد الشهوانً، محمد دابً، محمد لسٌقً، محمد ؼربال، عبد محمد باقـة، محمد بنلعروسً، لحسن حبٌبـو، 

خالد اجدٌـري، احمد  الؽنً طوالب، احمد براضً، ثورٌة بوعبـاد، الحسٌن نوار، عبد الصمد الهنٌدي،

محمد  ، عبد العزٌز البـازسفٌان بنخالتً،  انـوس، عبد الرزاق نصوح، احمد ربٌعً، محمد بنشقرون،

محمد اٌت بوٌدو، عبد المجٌد اٌت القاضً، عبد ٌونس بنسلٌمـان، عبد السالم سً كوري، شحموط،  

صباح ار، المصطفى الشهوانً، محمد لكبـالمحجوب رفوش،  احمد بنسافً، الرزاق جبور، نجٌب رفوش،

   .، عبد الرحمان اشتٌاوريالمنص

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

يقـرر مايلـــي 

قرار تنظٌمً جماعً  أعضائـه الحاضرٌن  على بإجماعوافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش 

   : بتراب مدٌنة مراكش على النحو اآلتـًٌتعلق بتنظٌم السٌر والجوالن 

 

 

 

 كاتب المجلس            رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش  

 محمد نكٌــل      فاطمة الزهراء المنصوري                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  15/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  السابعـة عشرالنقطـة 

 بالرفـع من رأسمـال شركـة المامونٌـة 

  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

السٌد فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم 

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة



 منه 36وخاصة المادة جماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق ال. 

   بالتخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة والمٌزانٌةوبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة. 

  واقتراح تكوٌن لجنة لتدارس ملؾ وضعٌة فندق المامونٌةالتوضٌحات وتقدٌـم وبعـد المناقشـة. 

  ًونـطبقا للقانوبعـد إجراء التصوٌت العلن. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 48:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 48:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 48:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن  -

ال، عبد العزٌز ـة كرشحبٌب وع،ـي، حٌاة المشؾـعبد المجٌد الدمنات ل،ـوري، محمد نكًـة الزهراء المنصـفاطم

لحوٌدق، علً اٌت الحاج، محمد الحٌداوي، رشٌد علوي عزٌزي، احمد محفوظ، احمد ربٌعً، لحسن 

ي، ـي، محمد دابـة، محمد بنلعروسً، محمد باقـة، حمٌد الشهوانـحبٌبـو، المصطفى الوجدانً، محمد شٌح

عبد  دي،ـد الهنًـي، ثورٌة بوعبـاد، عبد الصمـبراضوالب، احمد ـال، عبد الؽنً طـي، محمد ؼربـد لسٌقـمحم

وح، ـوس، المصطفى الشهوانً، عبد الرزاق نصاحمد انـوار، خالد اجدٌـري، ـالحسٌن ن ارد،ـؾ عطـاللطً

محمد  واري،ـال، عبد العزٌز مروان، عبد الرحٌم الهـا، محمد بوؼربـن، عبد الرحمان اشتًـحمٌد بن كري

، ٌونس بنسلٌمان، عبد السالم سً كوري،محمد العربً عبد العزٌز البـاز، سفٌان بنخالتـً، بنشقـرون

  احمد بنسافً، نجٌب رفوش،عبد الصادق بٌطاري،  د الرزاق جبور،عبعبد المجٌد اٌت القاضً، بلقاٌد، 

 .محمد اٌت بوٌدومحمد شحموط،  

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

 الـرأسمع من ـعلى الرؾاع أعضائـه الحاضرٌن ـوافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بإجم

ن ـللمساهمًاري ـاب الجـات الجماعة الحضرٌة لمراكش بالحسـوذلك بتحوٌـل مستحقة ـة المامونًـشرك

 . 2006و ـٌونً 29 ن بتارٌخ ـع العام العادي للمساهمًـالجمفً محضر اجتماع ماهو مقرر ق ـوؾ ةـلشركبا

 

 

 كاتب المجلس            رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش  

 محمد نكٌــل      فاطمة الزهراء المنصوري                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  16/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  عشر الثامنةالنقطـة 

 بالدراسة والموافقة على اتفاقٌة إلسداء خدمات

   بٌن الجماعة الحضرٌة لمراكش والسٌد محمد البرودي 

  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013ٌولٌـوز إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

السٌد محمد الحـر النائب الثالث لرئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم رئٌس 

 . سلطة اإلدارٌة المحلٌـةالمنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال لل

  وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه. 

   بالتخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة والمٌزانٌةوبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة. 

 ةـالتفاقًمضامٌـن اوبعـد المناقشـة المستفٌضـة ل. 



  تعدٌالت فً البند األول من االتفاقٌـةوبعـد إدخـال. 

 ونـوبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقان. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 45:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 45:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 39:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن  -

ة كرشـال، عبد حبٌب اة المشفوع، ،حًمحمد بوؼربال، ل، محمـد نكًعبد المجٌد الدمناتـً، ، محمد الحـر 
عبد الرحٌم الهواري، محمد بنلعروسً، لحسن عبد اللطٌؾ عطارد، عواطؾ البردعً، العزٌز لحوٌدق، 

حمٌد بن كرٌن، عبد الرحمان المصطفى الشهوانً، حبٌبـو، محمد شٌحة، احمد انـوس، عبد العزٌز بوسعٌد، 
اشتٌا، محمد بنشقرون، سفٌان بنخالتً، احمد ربٌعً، احمد براضً، ثورٌة بوعبـاد، المحجوب رفوش، 

 .نورالدٌن هباح، حمٌد الشهوانً، الحسٌن نوار، علً اٌت الحاجصباح المنصوري، 

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

  06:   الممتنعٌن عن التصوٌتعـدد األعضاء   -

محمد العربً بلقاٌد، محمد لكبار، ور، ـعبد السالم سً كوري، عبد المجٌد اٌت القاضً، عبد الرزاق جب 
  .المصطفى الوجدانً

يقـرر مايلـــي 

إلسداء خدمات اتفاقٌة  وافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بأؼلبٌة أعضائـه الحاضرٌن  على

  :واآلتٌة بنودها كالتالًبٌن الجماعة الحضرٌة لمراكش والسٌد محمد البرودي  

 

 لمملكة المغربٌةا            
 

 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش                     

 الكتابة العامـــــة                       

                ----   

 

 

 

 



 

 ننــــبي

 

 الحضرٌة لمراكشالجماعة 

 مننجهــةننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 

 والسٌد محمد البرودي

 

ننننننننننننننننمننجهةناخرى           

 

 

 

 

 03الموافق ل ) 1423رجب  25الصادر فً  297 – 02 – 1: اء على الظهٌر الشرٌف رقم ـبن

  .المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تعدٌله وتتمٌمه 78.00بتنفٌذ القانون رقم ( 2002أكتوبر 

فبراٌر  18الموافق ) 1430ر صف 22الصادر فً  02-09-1بناء على الظهٌر الشرٌف رقم و

 .المالً للجماعات المحلٌة ومجموعاتهاالمتعلق بالتنظٌم  45-08بتنفٌذ القانون رقم ( 2009

( 2010ٌناٌر  3الموافق ) 1431محرم من  17الصادر فً  441-09-2اء على المرسوم رقم ـوبن

 .بسن نظام المحاسبة العمومٌة للجماعات المحلٌة ومجموعاتها

 مارس 5الموافق ) 1422ذي الحجة  20الصادر فً  02-365اء على قرار وزٌر الداخلٌة رقم ـوبن

 . والة الجهات إلىبتفوٌض السلطة  ( 2002

المجلس والخبرة  أعمالونظرا للسنوات الطوال التً قضاها السٌد محمد البرودي كرئٌس لقسم  

 .التً راكمها فً شرطة السٌر والجوالن

جلسة ) 2013وتبعا لمداوالت المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش خالل الدورة العادٌة لشهر ٌولٌوز 

 ( 2013شتنبر  10بتارٌخ 



 تم االتفاق بٌن

  فً شخص رئٌستها السٌدة فاطمة الزهراء المنصوريالجماعة الحضرٌة لمراكش   

 من جهة                                                                      
 

 والسٌد محمد البرودي 
  1953يونيو  16المزداد بتاريخ 

 E 61274الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

 السماللية جليز مراكش  119الساكن بزنقة الساقية الحمراء رقم 

 المجلس وشرطة السير والجوالن أعمالشغل مهمة رئيس قسم 

 بكلية الحقوق محمد بن عبد هللا بفاس  1981في العلوم السياسية في سنة  اإلجازةالحاصل على 

 أخرىمن جهة                                                                            

يـٌلعلـى ما  

 

 تارٌخ بدء سرٌانها -موضوع االتفاقٌة:نناألولاالبننن

بتقدٌم الجماعً رئاسة المجلس دٌوان لدى  2013شتنبرٌكلف السٌد محمد البرودي ابتداء من فاتح 
  .االستشارٌة للجماعة الحضرٌة لمراكشخدماته خبرته و

 مدة االتفاقٌة وتجدٌدهانننن:ناالبننااثاني

عبر  إذا إالقابلة للتجدٌد بصفة تلقائٌة  2013هذه االتفاقٌة لمدة سنتٌن ابتداء من فاتح شتنبر أبرمت
مدة ٌقل عن شهرٌن قبل انتهاء  احد الطرفٌن كتابة عن رغبته فً عدم تجدٌدها وذلك داخل اجل ال

ن.ناالتفاقٌة

 األجـــر :ناالبننااثااث

مرتبا صافٌا شهرٌا  أعاله إلٌهامقابل خدماته االستشارٌة فً المجاالت المشار  ٌتقاضى المتعاقد معه
 .درهـم 13.000,00 قدره

 تعوٌضات االستقرار-نفقات النقل: االبنناارابع

من التعوٌض الٌومً لإلقامة  إدارٌةاستقراره من اجل مصلحة  أوٌستفٌد المتعاقد بمناسبة تنقله 
 .المتصرفٌن الممتازٌن  إلطارالمخول 

العمل من وسٌلة التنقل للقٌام بالخدمات المسندة الٌه وكذا التجهٌزات  أدوات إشارتهوتوضع رهن 
 .المكتبٌة



 التكوٌــن: االبننااخامس

 .الجماعة الحضرٌة لمراكشٌستفٌد المتعاقد من الدورات التكوٌنٌة المبرمجة لفائدة موظفً 

 ةـاإلداريالعطلة :  االبننااسادس

ٌتمتع المتعاقد بنفس المقتضٌات المنصوص علٌها فً التشرٌع بالنسبة للموظفٌن الرسمٌٌن فٌما 
ن.ٌخص العطلة اإلدارٌة واإلذن االستثنائً فً التغٌب

ناإلذن بالتؽٌب ألسباب صحٌةننن:ناالبننااسابع

إذا ثبت طبٌا أن المتعاقد مصاب بمرض من شأنه ان ٌجعله غٌر قادر على مزاولة مهامه، فإنه 
ٌوضع فً رخصة مرض ولإلدارة الحق فً إجراء فحص مضاد تبعا للمسطرة الطبٌة المنصوص 

 .علٌها فً القوانٌن الجاري بها العمل 

 التزامات المتعاقد   :االبننااثامن

 : ٌلتزم المتعاقد بما ٌلــً

 .القٌام بالواجبات التً تفرضها المهام المسندة إلٌه -
المحافظة على السرٌة المطلقة بالنسبة لألعمال واألخبار والوثائق التً اطلع علٌها بحكم  -

 .عند انتهاء مدة االتفاقٌة أوانتدابه للقٌام بها  أثناءمزاولته لخدماته سواء 

نشاط له مردود مالً سواء كان ذلك  أيالمتعاقد طٌلة مدة االتفاقٌة بعدم ممارسة  ٌلتزم -
 .غٌر مباشرة أوبكٌفٌة مباشرة 

 وإبداءتقدٌم تقارٌر دورٌة لرئٌسة المجلس الجماعً فً المواضٌع المحالة علٌه لدراستها  -
 .بشأنها الرأي

ملٌة بخصوص المجاالت اطالع رئاسة المجلس الجماعً على االقتراحات والتصورات الع -
 .من االتفاقٌة األولالمنصوص علٌها فً الفصل 

  

 فســخ االتفاقٌــــــــة   :اتاسعلنااافص

 :اآلتٌةالحاالت  إحدىفً  تصبح هذه االتفاقٌة قابلة للفسـخ

 إذا تعرض المعنً باألمر للمحاكمة ألسباب تمس بالشرف والمروءة -
 .إذا تبث تلبسه بإحدى المخالفات المنصوص علٌها فً الفصل التاسع المشار إلٌه أعاله -

المهنٌة على أن تبعث رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش تقرٌرا  إذا تبث عدم كفاءته -
 .مدعما بالحجج إلى المعنً باألمر

 .ةفسخ االتفاقٌـانه ٌحتم  ولكل سبب ترى اإلدارة -

 

 فـــض النـــــزاع  :   ااعاشرناافصل



كـل خـالف ناجـم عن تنفٌذ مقتضٌات هذه االتفاقٌة ٌرجع البث فٌه إلى المحاكم   
 .المختصــة

 المصادقـة على االتفاقٌة   :ااحادينعشراافصلنن

 .ال ٌمكـن اعتبار هذه االتفاقٌة سارٌة المفعول إال بعد المصادقـة علٌها من طرف سلطة الوصاٌة

  

 سـب المجلـكات   لرئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكشالنائب الثالث 

 محمـد نكٌـل  محمـد الحـــر                  

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  17/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  السادسة والعشرونالنقطـة 

أو  43/16643فً اقتناء قطعة أرضٌة من الدولة الملك الخاص ذات الرسم العقاري عدد  بالبث

 كراءها كراء طوٌل األمد قصد إحداث المطرح العمومً الجدٌد لمدٌنة مراكش 
   المحلٌة  دارٌةاإلنقطة واردة من السلطة                                                                                      

  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد حمٌم  فاطمة الزهراء المنصوري ةالسٌد

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة

 منه 39 و 37وخاصة المادتان ه ثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌما لمقتضٌات القانون المتعلق بالمًوطبق. 

   بالتخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة والمٌزانٌةوبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة. 

 ةـد تقدٌم التوضٌحات فً موضوع النقطـوبع. 

 وبعـد المناقشـة وإبداء الـرأي. 

 ونـوبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقان. 



 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 43:    األعضــاء الحاضرٌـن عـدد   -

 43:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 43:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن  -

 ر،مد بوؼربال، عبد المجٌد الدمناتً، حٌاة المشفوع، محمد الحد نكٌل،محفاطمة الزهراء المنصوري، محم
وظ، لحسن حبٌبـو، رشٌد علوي عزٌزي،احمد محؾعواطؾ البردعً، حبٌبة كرشال،عبد العزٌز لحوٌدق،

ري، محمد ـة، حمٌد الشهوانً، خالد اجديـالمصطفى الوجدانً، علً اٌت الحاج، محمد بنلعروسً، محمد باق
عبد اللطٌؾ م، ثورٌة بوعبـاد، الحسٌن نوار، ـلسٌقً، محمد ؼربال، عبد الصمد الهنٌدي، ي ادرٌس اوركً

ٌز بوسعٌد، عبد العزٌز مروان، نورالدٌن هباح، محمد لكبار، محمد عبدون، احمد انـوس، عبد العزعطارد، 
عبد السالم سً عبد الرحمان اشتٌا، عبد الرزاق نصوح، محمد بنشقرون، سفٌان بنخالتً، احمد ربٌعً، 

ٌونس بنسلٌمـان، محمد السركوتـً، محمد شحمـوط، احمد بنسافـً، المحجوب رفوش، صباح وري، ـك
 .المنصوري

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

 ال أحـد  :   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

  

 

 

 

 يقـرر مايلـــي

 

قطعة الاقتناء مبـدأ  أعضائـه الحاضرٌن  على بإجمـاعوافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش 

قصد إحداث المطرح العمومً  43/16643ذات الرسم العقاري عدد ( الملك الخاص  )التابعة للدولة رضٌة األ

 . الجدٌد على أساس ضمان تعوٌض ذوي الحقوق من المستؽلٌن من طرؾ جهات أخرى

 

 

 

 سـب المجلـكات                          رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 محمـد نكٌـل         فاطمة الزهراء المنصوري               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  18/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  الرابعة والعشرونالنقطـة 

بالبث فً تخطٌط حدود الطرق العامة ونزع ملكٌة القطع األرضٌة الالزمة إلحداث طرق بعملٌة 

 بومنقار بتراب مقاطعة النخٌل 
 نقطة واردة من السلطة اإلدارٌة المحلٌة                                                                                        

  خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

بمحضر السٌد محمد حمٌم السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش و

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة

  منه 37وخاصة المادة وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه. 

   والمٌزانٌةبالتخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة وبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة. 

 د تقدٌم التوضٌحات فً موضوع النقطةـوبع. 



 ونـوبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقان. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 47:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 47:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : الســـادةوهـم  44:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن  -

عبد  ال،ـحبٌبة كرش ر،ـمحمد بوؼربال، حٌاة المشفوع، محمد الح فاطمة الزهراء المنصوري، محمد نكٌل،
ي، علً اٌت ـوظ، رشٌد علوي عزٌزي، المصطفى الوجدانـي، احمد محؾـدق، عواطؾ البردعـالعزٌز لحوي

ال، عبد ـاجدٌـري، محمد لسٌقً، محمد ؼربي، خالد ـاج، محمد بنلعروسً، محمد باقـة، حمٌد الشهوانـالح
اري، احمد انـوس، لحسن حبٌبـو، ـعبد الصادق بٌطدي، ي ادرٌس اوركٌـم، ثورٌة بوعبـاد، ـالصمد الهنً

ا، ـدون، عبد الرحمان اشتًـنورالدٌن هباح، محمد لكبار،  محمد عب عبد العزٌز بوسعٌد، عبد العزٌز مروان،
وح، محمد بنشقرون، سفٌان بنخالتً، احمد ربٌعً، ـي، عبد الرزاق نصـالدمناتحمٌد بن كرٌن، عبد المجٌد 

احمد براضً، عبد الحسٌن نوار، محمد شحمـوط، احمد بنسافـً، المحجوب رفوش، صباح المنصوري،  
 .الرحٌم الهواري، عبد الؽنً طوالب

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

  03:   ٌن عن التصوٌتعـدد األعضاء الممتنع  -

  .محمد السركوتً، محمد اٌت بوٌدوعبد السالم سً كوري،  

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

تخطٌط حدود الطرق  أعضائـه الحاضرٌن  على بأؼلبٌـةوافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش 

 .... بتراب مقاطعة النخٌل العامة ونزع ملكٌة القطع األرضٌة الالزمة إلحداث طرق بعملٌة بومنقار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013 شتنبر 10بتارٌخ  19/7مقرر عدد   

: ٌولٌـوز والمتعلقة من جدول أعمال دورة  الخامسة والعشرونالنقطـة 

بالبث فً تخطٌط حدود الطرق العامة ونزع ملكٌة القطع األرضٌة الالزمة إلحداث طرق بعملٌة 

 لكحٌلً المالخ بتراب مقاطعة النخٌل 
 نقطة واردة من السلطة اإلدارٌة المحلٌة                                                                                        

 خـالل الجلسـة العلنٌـة  2013لجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته العادٌة لشهر ٌولٌـوز إن المجلس ا

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رئاسة تحت رئاسة  09/2013/ 10المنعقـدة بتارٌـخ 

محمد حمٌم  السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري رئٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد

 . رئٌس المنطقة الحضرٌة للنخٌـل ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة

  منه 37وخاصة المادة وطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه. 

   بالتخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة والمٌزانٌةوبعـد تقدٌم تقرٌر اجتماع اللجنة المكلفة. 

 د تقدٌم التوضٌحات فً موضوع النقطةـوبع. 

 ونـوبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقان. 



 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 47:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 47:    األصـوات المعبـر عنهـــا  -

 : وهـم الســـادة 44:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن  -

عبد  حبٌبة كرشـال، فاطمة الزهراء المنصوري، محمد نكٌل، محمد بوؼربال، حٌاة المشفوع، محمد الحـر،
العزٌز لحوٌـدق، عواطؾ البردعـً، احمد محفـوظ، رشٌد علوي عزٌزي، المصطفى الوجدانـً، علً اٌت 

لسٌقً، محمد ؼربـال، عبد الحـاج، محمد بنلعروسً، محمد باقـة، حمٌد الشهوانـً، خالد اجدٌـري، محمد 
الصمد الهنٌـدي، ي ادرٌس اوركٌـم، ثورٌة بوعبـاد، عبد الصادق بٌطـاري، احمد انـوس، لحسن حبٌبـو، 

نورالدٌن هباح، محمد لكبار،  محمد عبـدون، عبد الرحمان اشتٌـا،  عبد العزٌز بوسعٌد، عبد العزٌز مروان،
لرزاق نصـوح، محمد بنشقرون، سفٌان بنخالتً، احمد ربٌعً، حمٌد بن كرٌن، عبد المجٌد الدمناتـً، عبد ا

محمد شحمـوط، احمد بنسافـً، المحجوب رفوش، صباح المنصوري،  الحسٌن نوار، احمد براضً، عبد 
 .الرحٌم الهواري، عبد الؽنً طوالب

 ال أحـد  :    عــدد األعضــاء الرافضٌــن-  

  03:   عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت  -

  .محمد السركوتً، محمد اٌت بوٌدوعبد السالم سً كوري،  

 

 

 

يقـرر مايلـــي 

تخطٌط حدود الطرق العامة  وافـق المجلـس الجماعـً لمدٌنـة مراكـش بأؼلبٌـة أعضائـه الحاضرٌن  على

 .........لكحٌلً المالخ بتراب مقاطعة النخٌل ونزع ملكٌة القطع األرضٌة الالزمة إلحداث طرق بعملٌة


