الئحة محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية
المتبقية التابعة لنفوذ تراب جماعة مراكش
المزمع كراؤها برسم السنة المالية  2019جلسة 2019 /5 /08
حصـة رقم

عنــوان المحطــة

مقاطعة جليز سيارات
 شارع العراق (مع الدراجات) . محطة أمام مطعم تيفولي بطريق الدار البيضاء . محطة السوق الصغير الزاهرية بالحي المحمدي سينما الريف الجهة اليمنى . حمام القدس بالوحدة األولى . المسبح البلدي بالحي المحمدي . أمام القاعة المغطاة بن شقرون . الحي المحمدي الجنوبي الوحدة األولى صيدلية القاعةالمغطاة وقرب سينما المسيرة.
 محطة بالسوق البلدي الوحدة الثانية الحي المحمدي (معالدرجات ) .
 شارع دوار الكدية ابتداء من مدخل دوار الكدية الى غايةتجزئة النور وامام حمام اكيوض.
 الوحدة األولى خلف المدرسة العليا للدراسات االقتصادية HEECبالليل فقط .
 حانة عمران بجانب مدام بالزا "مع الدراجات". بجانب عمارة تجزئة ياسمين  1بالليل فقط . أمام مطعم فيري بالليل . محطة انطالقا من زاوية شارع عبد الكريم الخطابي إلىالزاوية زنقة محمد البقال مرورا بزنقة رحال ابن احمد
من جهة واحدة (مع الدراجات)
 محطة أمام الملحقة االدارية االزدهار (مع الدراجات)وأمام مصحة الشرف (مع الدراجات).
محطة حدائق المنارة ستة أشهر األخيرة من سنة (2019معالدراجات).
 محطة بباب الجديدستة أشهر األخيرة من سنــــــــــة(2019مع الدراجات).
 محطة بأسواق السالم بشارع  11يناير ستة أشهراألخيرة من سنة (2019مع الدراجات).

01

02

المبلغ التقديـري
بالدرهم
13.300,00

20.000,00

03

240.000,00

04

85.120,00

05

175.370,00

مقاطعة جليز دراجات

-

محطة أمام مقهى الزرقطوني بشارع الزرقطوني .
محطة بالقرب من تأمينات بلكاهية بشارع الزرقطوني .
أمام مقهى كوماسين بشارع الزرقطوني .
مجموعة مدارس زوال .

 محطة أمام مقهى  RedaFastFoodبشارع يعقوبالمنصور.
1

01

30.000,00

-

بجانب ساحة  16نونبر.
مدرسة جبران قرب مدرسة العرفان .
مقهى الجنوب بشارع الحسن الثاني .
مقهى كوميديا بشارع الحسن الثاني .
محطة أمام حا نة السويدي بشارع الحسن الثاني مع
احترام مدخل العمارة السكنية المجاورة .
حانة الساحة بزنقة الحرية .
مقهى و مطعم نرجس (مع السيارات) .
مقهى حسن االستقبال.
مقهى فيردي بزنقة ابن عائشة .
ملعب الحارثي ومقهى نادي الكوكب .
أمام المحافظة العقارية بشارع الحسن األول (أوقات
العمل) .

02

03

29.000,00

49.000,00

 مطعم الدار الخضراء بزنقة خالد بن الوليد جليز. أمام مقهى جمعية األعمال االجتماعية بشارع فلسطين .-

أمام قاعة األفراح الفردوس بزنقة أبي حنيفة.
بجانب المسرح الملكي أوقات السهرات .
أمام عمارة بالزا شارع الحسن الثاني .
أمام مقر الدرك الملكي قرب المقهى .
مقهى ضياء بزنقة طارق بن زياد .
أمام اوطيل امبيلاير شارع موالي رشيد .
خلف إدارة التبغ بزنقة حسن بن امبارك .

04

50.000,00

 محطة أمام المتحف االسالمي بطريق الدار البيضاء (معالسيارات)
 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بشارع يعقوبالمنصور .
 محطة أمام مقهى مانت بشارع الحسن الثاني .-

-

مكتب المقاومة بزنقة خالد بن الوليد .
اتصاالت المغرب بعمارة ياسمين زنقة يعقوب المريني .
أسواق اسيما الجديد بشارع األمير موالي عبد هللا .
محطة أمام المقهى الجديد باب دكالة .
جميع المقاهي و المطاعم و الوكاالت الكائنة بشارع عالل
الفاسي ابتداء من ملتقى طريق الدار البيضاء إلى غاية
إقامة الفضل باستثناء األجزاء المخصصة لسكان االقامات
السكنية و باستثناء الجزء الكائن بالمركب التجاري
مرجان .
القرض العقاري والسياحي بشارع فلسطين .
بجانب مطعم مونتي كريستو بزنقة ابن زيدون .
مقهى األطلس الصغير بشارع فلسطين .
أمام مقهى اثران بشارع فلسطين .
2

05

65.000,00

مدرسة جبران شارع فلسطين .
المركز الصحي الوحدة الثانية.
المستوصف بالوحدة . 5
الحمام بزنقة ابن الهيثم بالوحدة الثانية .
سينما المسيرة بالحي المحمدي .
إدارة البريد بتجزئة المرستان .
مقهى الزيتون بالوحدة الرابعة .
سوق الخضر بالحي المحمدي الشمالي .
مقهى ديامندا حي امرشيش .
شارع حسن بن مبارك أمام مقهى . MARRACUS
المعهد العالي للهندسة التطبيقية زنقة الحبوس .
شارع الصنوبر (مع السيارات) .

-

41.000,00

06

مقاطعة المدينة سيارات
-

أمام سوق المعارة و بجانب المقبرة اليهودية.
ساحة الموقف مدخل حارة الصورة .
طوالةبوسكري ليال .
من ثانوية محمد الخامس باب اغمات إلى غاية الدائرة
الثالثة من الجهة اليمنى من باب اغمات.
جميع المساجد الكائنة بمقاطعة المدينة "وقت الصالة"
باستثناء مسجد الكتبية .
باب دكالة بجانب السور أمام المحكمة االبتدائية ستة
أشهر األخيرة من سنة (2019مع الدراجات).

-

قباضة باب دكالة .
باب الميعارة (السوق) .
محطة بمدخل جنان اكدال ابا احماد.
دائرة باب غمات
محطة بجانب اتصاالت المغرب عرصة موالي عبد السالم
محطة أمام مسجد ابن يوسف ستة أشهر األخيرة من سنة
(2019مع الدراجات).

-

01

38.000,00

02

221.750,00

مقاطعة المدينة دراجات
01

50.000,00

02

61.500,00

مقاطعة المنارة سيارات
-

محطة بالواجهة الرئيسية لسوق ابواب مراكش (مع
الدراجات)
المسيرة  3عملية سبو -ابن خلدون – أم الربيع .
الواجهة الخلفية لعملية الحوز المسيرة  1حر ف ب من
جهة واحدة
أمام مدرسة اإلمام الغزالي ومصحة المسيرة الكائنة
بالمسيرة  1حرف د جهة واحدة.
بجانب مقاولة السفياني و التجاري وفا بنك بحي عين
مزوار طريق الصويرة .
شارع مدارس التكوين المهني من فران التراب إلى
3

01

43.000,00

-

مقبرة دوار العسكر ازلي (شارع المحمدية).
زنقة الريف الى غاية شارع الحسن الثاني جهة واحدة
مع الساحة الكائنة خلف عمارة شيماء
شارع صالح الدين االيوب  :ازيكي من شارع العيون
إلى مدرسة عبد الواحد المراكشي .
المحطة المتواجدة بأسكجورسوكوما قرب حمام الدكالي .
المحطة المتواجدة بحي ازيكي قرب المسجد .
محطة أمام حمام الفتح .
الشارع خلف مطار المنارة وأمام قاعة األفراح (مع
الدراجات)
بجانب الدائرة التاسعة عشرة بوعكاز (مع الدراجات)
باستثناء األجزاء المخصصة لرجال األمن.
من شارع الداخلة أمام مقهى تانسيفت الى شارع
العندليب جهة واحدة مع احترام الوقوف الطولي ومحطة
وقوف الحافالت ألزا.
محطة بجانب حمام دوش ازيكي .
مستوصف المحاميد ومستوصف بالمحاميد . 5
الشارع مابين مقهى البوغاز و مقهى الغورغي .
محطة بدوار الشاوي،وبضيعة الدكالي.
محطة بمجموعة  18 -16-15و  43ابراج الكتبيــة
(مع الدراجات).
محطة باألمان  6المحاميد ( 9مع الدراجات) .

02

62.000,00

03

24.000,00

 محطة اإلمام  7المحاميد . 9 محطة قرب البنك الشعبي المحاميد بشارع عبد هللاإبراهيم .
 محطة قرب دار المواطن بلوك . 30 محطة الشارع الفاصل بين بلوك  31واغلي . 7 بين سعادة  1وسعادة  4تكدة بجانب الدائرة العاشرة -حارس ليلي
 سعادة  1أمام مدرسة االدارسة – حارس ليلي – سعادة بجانب مدرسة بن زيدون – حارس ليلي – المحاميد  5أمام عرصة بن صالح – حارس ليلي – بين المحاميد  5وسعادة  – 1حارس ليلي – سعادة  1أمام فران سعادة  – 1حارس ليلي – أمام مقهى هشام بسعادة  – 1حارس ليلي – المحاميد  5أمام مسجد المحاميد  – 5حارس ليلي – عملية سايس بجانب المنزل رقم  – 132حارس ليلي – المحاميد  5أمام مؤسسة الهمم – حارس ليلي – عملية سايس بلوك  – 21حارس ليلي –4

04

24.500,00

 المحاميد  4قرب مدرسة النسيم – حارس ليلي النهضة قرب مخبزة هاجر – حارس ليلي – تجزئة الزرقطوني قرب بلوك  – 9حارس ليلي –-

برج الزيتون المحاميد . 9
من شارع الداخلة الى من مقهى كوستو (مع
الدراجات) ومحطة من شارع الداخلة ما بين عمارة
تانسيفت ومجموعة مدارس عبدو نزار الخاصة (جهة
واحدة).
من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى غاية
شارع ال داخلة مرورا من أمام الساحة الى غاية شارع
الداخلة ) جهة واحدة).
شارع االدريسي من مقهى ايناس الى مقهى موازين.
القاعة المغطاة المحاميد (مع الدراجات) .
عملية االتفاق المحاميد . 08
شارع النخيل (مع الدراجات) باستثناء الدائرة الحضرية
أسكجور .
محطة أمام منتزه الحي الحسني .
محطة أمام المركب االجتماعي للطفل .
محطة بسوق الخضر و الحبوب و الفواكه بالجملة
المسار ،ستة أشهر األخيرة من سنة (2019مع
الدراجات).

-

اتصاالت المغرب بالمحاميد .
االزدهار  2المحاميد .9
مدخل تجزئة الحسنى . 2
محطة أمام مقهى االصدقاء بالمحاميد . 5

-

شارع المزدلفة البنك الشعبي .
المحاميد  9أمام مدرسة واحة الزيتون . 2
جميع مفوضيات الشرطة بالمحاميد .
محطة أمام مقهى الزين و مقهى النصر بالمحاميد .
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تجزئة الراحة

-

05

06

35.000,00

391.000,00

مقاطعة المنارة دراجات
حصة فريدة

30.000,00

 محطة أمام مقهى ريم بزنقة الريف -المركب السوسيو رياضي النهضة المحاميد

مقاطعة سيدي يوسف بن علي سيارات
 من مدارات سوق الربيع إلى غاية عمارة القباج منالجهتين .
 جميع المساجد الموجودة بتراب مقاطعة سيدي يوسفبن علي (وقت الصالة فقط) باستثناء المسجد الكائن
بشارع اكدال .
 محطة وراء المحافظة العقارية بسيبع". "35

فريدة

29.000,00

 محطة بجانب حمام الرياض . بجانب حمام عمر وكراج احماد اوموح وسويقة مواليعلي .
 -محطة بالحي الصناعي بجانب الدائرة الوسطى .

مقاطعة سيدي يوسف بن علي دراجات
-

المسبح البلدي لسيدي يوسف بن علي.
مستوصف القبة بجانب المسبح البلدي .
مستوصف الشهداء (دوار الجديد) .
مقهى الحرية بشارع المصلى .
مقهى بومزكــور .
المصلى الجديدة (أيام األعياد) .
محطة أمام مدرسة تعليم السياقة بدر سيبع . 3
مقهى شفيرة شارع الكولف .
ملعب سيدي يوسف بن علي
حمام السعادة بشارع المدارس.
محطة بباب جوطية سوق الربيع .
محطة بمنتزه أكدال .
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بشارع بالعريف
مقهى بجانب النادي الرياضي فريدي .
مقهى العز تجزئة الجبيالت .
مقهى أكدال بشارع الصور .
محطة مصرف المغرب سيبع . 3
القاعة المغطاة المتواجدة بحي الجديد .
مقهى الفرح أمام تجزئة الحرية بسيبع ". "3

-

مقهى بمدخل تجزئة الجبيالت .
مقهى تشكا بشارع الصور بباب اغمات
مقهى األقواس .
مقهى الفرجة بسيبع ". "3
البنك المغربي للتجارة الخارجية بشارع الكولف .

01

40.000,00

02

73.000,00

03

21.000,00

04

30.000,00

 محطة بجانب بنك الوفاء . مقهى الناصري أمام المدخل الثانوي للعمالة . محطة بجانب مقهى واحة النخيل .-

محطة أمام دائرة األمن الوطني .
سوق الواحة بدوار الظالم .
محطة أمام نادي فريدي ونادي اولمبيا لحمل األثقال
وتكوين الجسم شارع اكدال .
مقهى الزراع .

 -محطة أمام مالعب القرب بشارع المدارس.

6

05

26.000,00

 محطة أمام مقهى المسبح البلدي بسيدي يوسف بن علي.-

شارع أكدال أمام البنك الشعبي
أمام مقهى ريان دراجات
أمام مقهى عصيري
أمام مقهى امتوكان

مقاطعة النخيل سيارات /دراجات:
 محطة وقوف السيارات بالليل الكائنة بالزهور  1بالحدادعين ايطي .
 -زنقة وليلي النخيل الشمالي .

فريدة

27.000,00

 أمام حي دار التونسي . زنقة المعتمد بن عباد و زنقة أنوال النخيل الشمالي أمام مصلحة البريد بالزهور . 1 زنقة ابن تومرت من القنطرة صقر (بالحداد) إلى مسجدبن عزوز باستثناء المسجد و المركب التجاري الزهور.
 زنقة المنزه النخيل الشمالي . زنقة النيل النخيل الجنوبي . الخزانة البلدية دار التونسي . أمام إعدادية اإلمام علي . القاعة المغطاة دار التونسي . مسبح  la maison blancheخلف محطة توزيعالوقود و مطعم البركة.
 مالعب القرب بمقاطعة النخيل .-

فندق Belive

 بجانب وأمام فندق تيكيدا أمام فندق بلماريفامالحظــة :تستثنى األماكن المرخصة للوكاالت البنكية واألشخاص الذاتيين والمعنويين بتراب جماعة
مراكش.

7

