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 2021 ماي احملضر العام للدورة العادية لشهر

 لدورةا يتلسجلفهرست 
 

 جمللس جامعة مراكش 2021  ماي من ادلورة العادية لشهر   2021/ 05/ 06فهرست حمرض اجللسة الأوىل بتارخي  
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 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ 
 

 الصفحات 

 

 
 حافظة الجلسة األولى  •

 الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية •

 احاطة علما •

 
 

 

 

05 - 07 

08 – 11 

12 

 

 

1 
اطالع مجلس جماعة مراكش عىل التقرير االخباري لرئيس املجلس يف شأن االعمال التي تم القيام بها يف إطار الصالحيات  

 املتعلق بالجماعات. من القانون التنظيمي  106املخولة اليه طبقا ملقتضيات املادة 

 

  تم إطالع المجلس 
13 – 32 

 

 

2 
املصادقة عىل اتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش واالتحاد الوطني لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي دار 

 البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية. 

 
 المصادقة باإلجماع 

 
 

33 – 45 

 

 

3 
دعم   حول  الدويل  مراكش  ماراطون  وجمعية  مراكش  جماعة  مجلس  بني  رشاكة  اتفاقية  تعديل  عىل  واملصادقة  الدراسة 

 املاراطون الدويل ملراكش. )يف إطار تجديد االتفاقية(.  

 
 مقرر التأجيل
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4 
الكوكب الريايض املراكيش لكرة السلة يف شأن  الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش وجمعية  

 تدبري وتسيري القاعة املغطاة الزرقطوني.

 

  واحالته مقرر التأجيل
 على المقاطعة 

 
 

52 – 66 

 

5 

 
 

 الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهبي. 

 

دون  المصادقة باإلجماع
  األغلبيةالحصول على 

  لألعضاء المطلقة 
المزاولين مهامهم،  

وعرضت النقطة في  
  الجلسة الثانية

 

 

 
 
 

67 – 79 
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الحرضية الدراسة   للرياضات  املغربية  امللكية  والجامعة  مراكش  جماعة  مجلس  بني  رشاكة  اتفاقية  عىل  واملصادقة 

 والرياضات املشابهة يف موضوع تدبري وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج. 

 

  واحالته مقرر التأجيل
 النخيل مقاطعةعلى 

 

 

80 – 88 
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يف موضوع احداث بنية )مركز( استقبال   2021 يناير 22التداول يف شأن عريضة مقدمة من طرف جمعية "أفروميد" بتاريخ 

 للخدمات النهارية يراعي النوع االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية. 
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 تم إطالع المجلس  .2020مراكش برسم السنة املالية اطالع املجلس الجماعي عىل بيان حرص النتيجة العامة مليزانية جماعة  8
 

120 –  169 

 .2020الغاء املشاريع التي لم يتم تحقيق اعتماداتها برسم السنة املالية  9
 

 باألغلبية المصادقة 
 

170 –  192 

 

10 

 لتغطية عجز ميزانية   2020موضوع فائض نهاية السنة املالية  جماعة مراكش  تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز ل

 من خالل:  وذلك 2020التسيري لسنة 

 .(Chutes des marchés)الغاء بعض االعتمادات املتبقية من الصفقات املربمة من طرف الجماعة والتي تم انجازها  -10.1

  برنامج عمل الجماعة او أي برنامج موضوع اتفاقيات. الغاء بعض املشاريع التي لم تعد ذات أولوية وغري مضمنة يف -10.2

 برمجة املداخيل املتأتية من بيع أرايض مبنية تابعة لجماعة مراكش. -10.3

 اسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات والتي لم يتم رصفها ملدة ثالث سنوات.  -10.4

 
 
 
 

 المصادقة باألغلبية 

 
 
 
 

170 –  203 

 211  – 204 المصادقة باألغلبية  .  (Ex RATMA)تحويل اعتماد من ميزانية التجهيز تتعلق بحل الوكالة الحرضية للنقل الحرضي  11

12 

رقم   واملصادقة عىل ملحق  النارية   2الدراسة  والدراجات  السيارات  استغالل مواقف  بكراء منتوج  املتعلق  التحمالت  لكناش 

الطوارئ الصحية   الجماعي عدد  والعادية برتاب جماعة مراكش )يف ظل حالة  املجلس  بتاريخ   2020/ 517/12وتبعا ملقرر 

 (. 2020 دجنرب 17

 
 

 المصادقة باألغلبية 

 
 

212 –  226 

13 
مجلس    عىل الساحة املحاذية لشارع الداخلة املتواجدة بامللحقة االدارية الحي الحسني تبعا ملقرتح   إطالق تسمية الكركرات

 .2021 ينايراملتخذ خالل الدورة العادية لشهر  املنارةمقاطعة 

 
   المصادقة باإلجماع

 

227 –  240 

 241  – 227   المصادقة باإلجماع إطالق اسم محمد بوستة عىل الطريق العمومي من مدارة الريموك )باب اغيل( اىل ملتقى الطرق الرشيفية.  14

15 
االدارية   امللحقة  الواقعة برتاب  الحديدية  السكة  الفنية عىل  املنشاة  الوفا عىل الطريق العمومي من مدارة  إطالق اسم محمد 

 رياض السالم اىل شارع الرشف امتداد مرورا بمسجد السعادة. 

 
   المصادقة باإلجماع

227 –  242 

16 

 املصادقة عىل تنظيم وتحديد اختصاصات ادارات مجالس املقاطعات الخمس: 

 مراكش املدينة،   - 16.1

 املنارة،    - 16.2

 جليز،   - 16.3

 سيدي يوسف بن عيل،  - 16.4

 النخيل. -16.5
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 الثانيةحافظة الجلسة  • 

 الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية •

 
 

4 – 6   
7 – 8   

المصادقة   الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهبي.  05
 باإلجماع 

 

 

09 – 12 

17 

مرفق   لتدبري  املحلية  التنمية  رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  املسافرين استكمال  لنقل  الطرقية    املحطة 

 الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما ييل: 

 التحمالت لتدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  الدراسة واملصادقة عىل كناش - 17.1

 املصادقة عىل بروتوكول اتفاق املساهمني بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك. - 17.2

 نقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.املصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية ل -17.3

 
 
 

مقرر  
 التأجيل 

 

 
 
 

13 – 19    

18 
املصادقة عىل اتفاقية رشاكة إلنجاز برنامج مشاريع التطهري السائل بمدينة مراكش يف إطار الربنامج الوطني للتطهري السائل 

  )نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(املندمج وإعادة استعمال املياه العادمة املعالجة.                                         

 

المصادقة  
 باإلجماع 

 

 

20 – 32 

19 
ب التجارية  املحالت  استغالل  بتنظيم  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  العزوزية    السوقالبث  تأهيل الجماعي  برنامج  إطار  يف  املنجز 

 . الباعة الجائلني

 

المصادقة  
 باألغلبية 

 

33 – 60     

21 
كناش يف  ب  البث  التجارية  املحالت  استغالل  بتنظيم  املتعلق  بالداوديات    السوقالتحمالت  الخري  برنامج  الجماعي  إطار  يف  املنجز 

 . تأهيل الباعة الجائلني

 

المصادقة  
 باألغلبية 

 

33 – 65     

المصادقة   الجماعي الواحة بسيدي يوسف بن عيل. السوقالتحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية ب البث يف كناش 25
 لبية غباأل

33 – 71     

مقرر   الجماعي بولرباح بسيدي يوسف بن عيل. السوقالبث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية ب 23
 التأجيل 

 
 

72 – 73    

مقرر   الجماعي بولرباح بسيدي يوسف بن عيل.  السوقباستغالل املحالت التجارية ب عىل السومة الكرائية املتعلقة املصادقة 24
 التأجيل 

 

72 – 74    

20 
املتعلقة  املصادقة الكرائية  السومة  ب  عىل  التجارية  املحالت  العزوزية  السوقباستغالل  تأهيل   الجماعي  برنامج  إطار  يف  املنجز 

 . الباعة الجائلني

مقرر  
  باإلجماع

 التأجيلعلى 

 
 
 

75 – 78    

22 
املتعلقة  املصادقة الكرائية  السومة  ب  عىل  التجارية  املحالت  بالداوديات  السوقباستغالل  الخري  برنامج    الجماعي  إطار  املنجز يف 

 . تأهيل الباعة الجائلني

مقرر  
  باإلجماع

 التأجيلعلى 

 
 

75 – 80    

المصادقة   الجماعي الواحة بسيدي يوسف بن عيل.  السوقباستغالل املحالت التجارية ب عىل السومة الكرائية املتعلقة املصادقة 26
 لبية غباأل

 

81 – 85    

المصادقة   البث يف عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ازيل مع البث يف القيمة اإليجارية. 27
 لبية غباأل

 

86 – 92    

28 
لفائدة   ازيل  الجماعي  بالسوق  الكائنة  التجارية  املحالت  تفويت  إمكانية  قرارات دراسة  بأصل  أسماؤهم  املحددة  املستغلني 

 االستغالل املتعلقة بهذا السوق. 

 

المصادقة  
 لبية غباأل

 
 

 

86 – 94    

29 
/م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها 9371املصادقة عىل تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد  

 املتواجدة بجوار املسبح البلدي الداوديات. 

 

مقرر  
 التأجيل 

 
 

 

95 – 100    

30 
رئيس   يف تعيني  الجماعي  للمجلس  املمثلني  املترصفني  بني  من  متجددة"  سيتي  "باص  املحلية  التنمية  لرشكة  اإلداري  املجلس 

 .2020 يوليوز  02بتاريخ  487/5/2020الرشكة املذكورة موضوع املقرر عدد  

 

مقرر  
 التأجيل 

 
 

101 –  102    

31 
الجماعي املجلس  ممثيل  بتقارير  علما  املجلس  للقانون    احاطة  الخاضعة  االعتبارية  لألشخاص  التداولية  الهيئات  لدى  املنتدبني 

   العام وبالهيئات االستشارية وكذا بالقرارات املتخذة يف اجهزة رشكات التنمية املحلية.

 

تم إطالع  
 المجلس

 
 

 

103 –  152    

تم تالوة   الربقية املرفوعة اىل السدة العالية بالله صاحب الجاللة امللك محمد السادس
 البرقية

 

153 –  155   
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  2021الدورة العادية لشهر ماي                                  مراكشلالمجلس الجماعي 

 علنيةجلسة                                                             

 2021 مايدورة العادية لشهر حمضر 

 06/05/2021بتاريخ  اجللسة االفتتاحية
 

وكذا النظام الداخلي   على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعاتبناء   

مراكش جماعة  من  وعمال    ،لمجلس  لكل  المشترك  البالغ  في  المضمنة  العامة  بالتوجيهات  )المديرية  الداخلية  وزارة 

لرؤ المغربية  والجمعية  المغرب  الترابية( وجمعية جهات  المغربية للجماعات  والجمعية  واألقاليم  العماالت  مجالس  ساء 

والذي    رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بمستوياتها الثالث وهيئاتها إلى  الموجه  لرؤساء مجالس الجماعات، 

بشكل حضوري بتنسيق   الدورات العادية واالستثنائية  وهيئاتها  رؤساء مجالس الجماعات الترابيةيقضي بإمكانية عقد  

كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص مع اتخاذ    ع والة الجهات وعمال العماالت واألقاليمم

الظروف في أحسن  االجتماعات  تمر هذه  المحلية حتى  اإلدارية  السلطة  مع  بتنسيق  ذلك  الموجهة وتبعا  ،  على  للدعوة 

العادية لشهر ماي  لحضور اشغال    مراكش  للسادة اعضاء مجلس جماعة تحت عدد    23/04/2021بتاريخ    2021الدورة 

  عقد ،  والنقط المقرر التداول بشأنها خالل كل جلسة من جلستي الدورةالمتضمنة لجدول االعمال والجدولة الزمنية    5492

على   2021  ماي  06  الخميسيوم  في جلسة افتتاحية    2021دورته العادية لشهر ماي  مراكش اشغال  لالمجلس الجماعي  

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد محمد  الثانية عشرة زواال  الساعة  

ممثال    رئيس المنطقة الحضرية جامع الفنا   عبد هللا سلمان مراكش وبمحضر السيد    ةرئيس مجلس جماع  بلقائدالعربي  

 المذكور الموطاعي رئيس قسم الجماعات المحلية بالوالية. للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد 
 

 :    حضـر من  اطـر مجاعة ملراكش بصفة استشارية الســادة - 
 لمصالح جماعة مراكش المدير العام  :   عبد الكريم الخطيب 

 إدارة شؤون المجلس مصلحة رئيـس  :       محمد المحير          

 رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجيستيك  :    بشرى نبيل 

 عن قسم الميزانية والصفقات واللوجيستيك  :    السعيد باكا 

 رئيس قسم تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية  :   عبد الحق مدا 

 والمرافق االقتصادية رئيس مصلحة تدبير الملك الجماعي  :   عباس شتوان 

 االجتماعية والثقافية والرياضية عن قسم الشؤون :  عبد الرحمان الخاضري 

 مصلحة إدارة شؤون المجلسعن  :    خليل مولح 

 مصلحة إدارة شؤون المجلسعن  :     سعد نجاي 

 ممثلي مجعيات اجملتمع املدني السادة:من  واكب االجتماع -
 

 رئيس مركز "أفروميد".  :   الصادق حيدار عبد 
 رئيسة جمعية "أليونس الزيتون" مراكش.  :  نادية البوزيدي 

 عن جمعية "أليونس الزيتون" مراكش.  :   رجاء لحلو 
 

 عضوا 86 : لمراكش العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا 62 :     األعضــاء الحاضريـــنعـدد   -
 

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 2
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 3

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 4

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 5
 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 6

 النائب السادس لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 7
 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 8

 جملس مجاعة مراكشالنائب الثامن لرئيس  امال ميصرة 9
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 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 10

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 11
 نائب كاتب اجمللس ي. احفيظ قضاوي العباسي 12
 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 13

 "          "          " توفيق بلوجور 14

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 15

 "          "          " عادل املتصدق 16

 "          "          " عبد اهلادي فاري 17

 "          "          " حممد الزراف 18

 "          "          " عبد االله الغلف 19

 "         "          "  أمينة العمراني االدريسي 20
 "          "          " أمحد حمفوظ 21

 "          "          " عبد اهلل االمكاري 22
 "          "          " سفيان بنخاليت 23
 "          "          " عبد الصمد العمراني 24
 "          "          " خليل بوحلسن 25
 "          ""           حممد ايت بويدو 26
 "          "          " محيد خورزك 27
 "          "          " حممد بن بال 28
 "          "          " أمحد عبيلة 29
 "          "          " حسن بباوي 30

 "          "          " إشراق البويسفي 31
 "          "          " مريم خاي 32
 "          "          " حممد لكبار 33
 "          "          " السعيد ايت احملجوب 34
 "          "          " حممد احلر 35

 "          "          " محيد الشهواني 36
 "          "          " حممد االدريسي 37
 "          "          " حممد بنلعروسي 38
 "          "          " حممد باقة 39

 "          "          " املصطفى الوجداني 40

 "          "          " عبد الصمد العكاري 41

 "          "          " ابراهيم بوحنش 42
 "          "          " عبد الرحيم الفربامي 43

 "         "          "  ي. عبد احلفيظ املغراوي 44
 "          "          " احلسني نوار 45

 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 46
 "          "          " يوسف بن الزاهر 47
 "          "          " سعيدة ساللة 48

 "          "          " حممد نكيل 49
 " "          "          حسن اهلواري 50

 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 51
 "          "          " ثورية بوعباد 52
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 "          "          " موالي البشري طوبا 53

 "          "          " عبد الغين دريوش 54

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 55

 "         "          "  حفيظة جمدار 56

 "          "          " امساعيل امغاري 57

 "          "          " حممد ايت الزاوي 58

 "          "          " عبد الكريم ملشوم 59

 "          "          " فاطمة ملكهون 60

 "          "          " امحاد اطرحي 61
 "         "          "  جويدة العويدي 62

 

 عضوان   02    :   الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء -
 

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 1
 عضو اجمللس اجلماعي خليفة الشحيمي 2

 

 عضـوا     22     :   الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

 عضو اجمللس اجلماعي عبد اجمليد ايت القاضي 1

 "          "          " عبد الواحد الشافقي 2
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 3
 "          "          " عبد الرمحان وافا 4
 "          "          " حياة املشفوع 5
 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 6
 "     "          "      عبد الفتاح رزكي 7

 "          "          " زكية ملريين 8
 "          "          " عبد العزيز مروان 9
 "          "          " عبد اجمليد بناني 10
 "          "          " حبيبة الكرشال 11
 "          "          " عبد العزيز البنني 12
 "        "          "   رشيد التمادلي 13
 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 14
 "          "          " خالد اجديري 15
 "          "          " عفيفة الزجناري 16

 "          "          " جنيب رفوش 17

 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 18

 "          "     "      عبد اللطيف أبدوح 19
 "          "          " حليمة باحممد 20

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 21
 "          "          " حممد بوغربال 22

 

 ال أحـــــد       : غير المزاولين مهامهم  عـدد األعضاء -
 

القاضي بتعويض الشغور الحاصل بمجلس جماعة مراكش    2021مارس  10بتاريخ   415تبعا لقرار السيد الوالي عامل عمالة مراكش عدد  : ملحوظة 

 ومجلس مقاطعة مراكش المدينة، فان السيد خالد اجديري يعتبر عضوا بمجلس جماعة مراكش بدل السيد مصطفى الشهواني. 
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 مراكشلالجماعي  رئيس المجلس السيد محمد العربي بلقائد

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

  ه نائب   أطلب من ،  بعذر  وفي غياب كاتب المجلس  ،2021  ماي  قبل أن نفتتح أشغال هذه الدورة العادية لشهر

توفر    مدى   التفضل بالمناداة على أسماء السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد من 

 . صاب القانوني النعقاد هذه الدورةالن

القانوني، النصاب  توفر  التأكد من  الدورة    إذن، وبعد  افتتاح هذه  تتضمن جدولتها  وأعلن رسميا عن  التي 

 (. 31)  نقطة ثالثين احدى   الزمنية

دورتنا   من  االولى  جلستنا  اشغال  االنتدابيةنفتتح  المدة  هذه  خالل  عادية  دورة  اخر  تعتبر  ان  والتي  اود   ،

ابارك لكم ايام عشر االواخر من هذا الشهر المبارك، نسأل هللا سبحانه وتعالى ان يعيننا فيه على القيام والصيام 

 وعلى اعمال الخير و ان يرفع عنا هذا الوباء . 
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 جمللس مجاعة مراكش 2021اجلدولة الزمنية للدورة العادية لشهر ماي 

 والنقط املتداول يف شانها خالل كل جلسة
 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

  النقــــــط موضــــــوع التـــداول ر.ت

 
 

 
 
 
 

 
الجلسة 
 االولى

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 يوم الخميس

06/05 /2021 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

الحادية  الساعة 
 عشرة صباحا 

بقاعة 
االجتماعات  

الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 

 
 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 
 
 

 

1 
جماعة مراكش عىل التقرير االخباري لرئيس املجلس يف شأن االعمال التي تم القيام بها يف إطار الصالحيات املخولة اليه طبقا اطالع مجلس  

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  106ملقتضيات املادة 

 

 

 

2 
الوطني   واالتحاد  مراكش  جماعة  مجلس  بني  اتفاقية رشاكة  عىل  البارود سابقا  املصادقة  دار  الصحي  املكتب  مقر  لتخصيص  املغرب  لنساء 

 كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية. 

 

 

 

3 
الدراسة واملصادقة عىل تعديل اتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش وجمعية ماراطون مراكش الدويل حول دعم املاراطون الدويل ملراكش. 

 تجديد االتفاقية(.  )يف اطار

 

 

 

4 
ة  الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش و جمعية الكوكب الريايض املراكيش لكرة السلة يف شأن تدبري وتسيري القاع

 املغطاة الزرقطوني. 

 

 

  بالتدرج املنصور الذهبي.الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة من اجل تسيري مركز التكوين  5
 

 

 

6 
الجامعة و  مراكش  جماعة  مجلس  بني  رشاكة  اتفاقية  عىل  واملصادقة  يف    الدراسة  املشابهة  والرياضات  الحرضية  للرياضات  املغربية  امللكية 

 موضوع تدبري وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج. 

 

 

7 
بتاريخ   "أفروميد"  جمعية  طرف  من  مقدمة  عريضة  شأن  يف  للخدمات   2021يناير    22التداول  استقبال  )مركز(  بنية  احداث  يف موضوع 

 االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية.النهارية يراعي النوع 

 

 

  .2020اطالع املجلس الجماعي عىل بيان حرص النتيجة العامة مليزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية   8

  .2020املالية الغاء املشاريع التي لم يتم تحقيق اعتماداتها برسم السنة  9

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المديرية العامة للمصالح 

 مصلحة إدارة شؤون المجلس             
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10 

ل التجهيز  ميزانية  اعتمادات  مراكش  تخصيص بعض  املالية  جماعة  السنة  نهاية  فائض  ميزانية  2020موضوع  لسنة   لتغطية عجز  التسيري 

 من خالل:  وذلك 2020

انجازها    -10.1 تم  والتي  الجماعة  طرف  من  املربمة  الصفقات  من  املتبقية  االعتمادات  بعض   Chutes des)الغاء 

marchés) . 

موضوع   -10.2 برنامج  أي  او  الجماعة  عمل  برنامج  يف  مضمنة  وغري  أولوية  ذات  تعد  لم  التي  املشاريع  بعض  الغاء 

 اتفاقيات.

 أرايض مبنية تابعة لجماعة مراكش.برمجة املداخيل املتأتية من بيع  -10.3

 اسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات والتي لم يتم رصفها ملدة ثالث سنوات. -10.4

 

  .  (Ex RATMA)تحويل اعتماد من ميزانية التجهيز تتعلق بحل الوكالة الحرضية للنقل الحرضي  11

 

12 
رقم   ملحق  عىل  واملصادقة  برتاب   لكناش  2الدراسة  والعادية  النارية  والدراجات  السيارات  مواقف  استغالل  منتوج  بكراء  املتعلق  التحمالت 

 (. 2020 دجنرب 17بتاريخ  517/12/2020جماعة مراكش )يف ظل حالة الطوارئ الصحية وتبعا ملقرر املجلس الجماعي عدد 

 

 

13 
الكركرات تسمية  ملقرتح  إطالق  تبعا  الحسني  الحي  االدارية  بامللحقة  املتواجدة  الداخلة  لشارع  املحاذية  الساحة  مقاطعة    عىل   املنارة مجلس 

 .2021 ينايراملتخذ خالل الدورة العادية لشهر  

 

  عىل الطريق العمومي من مدارة الريموك )باب اغيل( اىل ملتقى الطرق الرشيفية. إطالق اسم محمد بوستة 14

 

15 
السالم االدارية رياض  امللحقة  الواقعة برتاب  الحديدية  السكة  الفنية عىل  املنشاة  العمومي من مدارة  الطريق  الوفا عىل  اىل    إطالق اسم محمد 

 السعادة.شارع الرشف امتداد مرورا بمسجد 

 

 

 
 

16 

 املصادقة عىل تنظيم وتحديد اختصاصات ادارات مجالس املقاطعات الخمس:  

 مراكش املدينة،   - 16.1

 املنارة،    - 16.2

 جليز،   - 16.3

 سيدي يوسف بن عيل،  - 16.4

 النخيل. -16.5

 

 
 

الجلسة 
 الثانية 
 
 
 
 

 
 
 

 يوم الخميس

20/05 /2021 

 
 

 

الحادية  الساعة 
 عشرة صباحا 

بقاعة 
االجتماعات  

الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 

 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 
 

17 

الجديدة املتواجدة   املحطة الطرقية لنقل املسافريناستكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس رشكة التنمية املحلية لتدبري مرفق  

 بمنطقة العزوزية من خالل ما ييل: 

 التحمالت لتدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  الدراسة واملصادقة عىل كناش  - 17.1

 املصادقة عىل بروتوكول اتفاق املساهمني بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك.  - 17.2

 نقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. املصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية ل -17.3

 

18 
عادة  املصادقة عىل اتفاقية رشاكة إلنجاز برنامج مشاريع التطهري السائل بمدينة مراكش يف إطار الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج وإ 

   الوايل عامل عمالة مراكش()نقطة مضافة من طرف السيد استعمال املياه العادمة املعالجة.                                                                     
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  .املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلني الجماعي العزوزية  السوقالبث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية ب 19

  .املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلني  الجماعي العزوزية السوقباستغالل املحالت التجارية ب عىل السومة الكرائية املتعلقة املصادقة 20
 

  .املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلنيالجماعي الخري بالداوديات  السوقالبث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية ب 21

  .املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلني الجماعي الخري بالداوديات السوقباستغالل املحالت التجارية ب عىل السومة الكرائية املتعلقة املصادقة 22

  الجماعي بولرباح بسيدي يوسف بن عيل.  السوقالتحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية ب البث يف كناش 23

  الجماعي بولرباح بسيدي يوسف بن عيل.  السوقباستغالل املحالت التجارية ب عىل السومة الكرائية املتعلقة املصادقة 24

  الجماعي الواحة بسيدي يوسف بن عيل. السوقالتحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية ب البث يف كناش 25

  الجماعي الواحة بسيدي يوسف بن عيل. السوقباستغالل املحالت التجارية ب عىل السومة الكرائية املتعلقة املصادقة 26

  التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ازيل مع البث يف القيمة اإليجارية. البث يف عملية ايجار املحالت  27

  املستغلني املحددة أسماؤهم بأصل قرارات االستغالل املتعلقة بهذا السوق. التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ازيل لفائدةدراسة إمكانية تفويت املحالت  28

29 
عدد   العقاري  للصك  املنتمية  األرضية  القطعة  تفويت  املتواجدة 9371املصادقة عىل  املشيدة فوقها  السكنية  الدور  لتسوية وضعية  /م وذلك 

 بجوار املسبح البلدي الداوديات. 

 

30 
التنمية املحلية "باص سيتي متجددة" من بني املترصفني   .1 املمثلني للمجلس الجماعي يف الرشكة املذكورة تعيني رئيس املجلس اإلداري لرشكة 

 .2020 يوليوز 02بتاريخ  487/5/2020موضوع املقرر عدد 

 

31 
املنتدبني لدى الهيئات التداولية لألشخاص االعتبارية الخاضعة للقانون العام وبالهيئات    احاطة املجلس علما بتقارير ممثيل املجلس الجماعي

    االستشارية وكذا بالقرارات املتخذة يف اجهزة رشكات التنمية املحلية.
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

اطلب منكم تالوة الفاتحة ترحما على روح المستشار بمقاطعة المدينة هشام صامد و بعض    قبل البدء 

 اقارب المستشارين ومنهم اخ ي البشير طوبا نسأل هللا لهم الرحمة والمغفرة في هذا الشهر المبارك. 

ن على  هذه اخر دورة عادية ال يسعني بهذه المناسبة الى ان اتقدم بالشكر الجزيل لإلخوة المستشاري

تضحية وعمل من اجل ارضاء ساكنة هذه المدينة والعناية بها واتقدم بالشكر الجزيل    وبدل ما قدموه من جهد 

بأطره للجماعة  االداري  والمثمر    للطاقم  الجاد  العمل  من  المرحلة  هذه  في  بدلوه  ما  وعماله على  وموظفيه 

 هللا تعالى ان يتقبل منا جميعا عملنا هذا   سنوات نسأل لست 

 عضو المجلس الجماعي سيد  م .عبد الحفيظ المغراويال

لم تقم لحد  ،  أشهر  6بخصوص قطاع النظافة، فإن الشركة المفوض إليها بمقاطعة المدينة، وقد مرت  

أما الحاويات    اآلن بتوفير اآلليات الجديدة وأنها ما زالت تشتغل باآلليات القديمة والتي هي في حالة مـزرية. 

 فأغلبها قديم. 

عنه   السكوت  باإلمكان  يعد  لم  األمر  الخدمة ألن  حيز  الجديدة  التجهيزات  متى ستدخل  نتساءل  لذلك 

 أكثر من ذلك، وأنه ال بد من تنفيذ مقتضيات كناش التحمالت بالحرف كما كان يقال لنا سابقا.  

قدماء   جمعية  عن  الخير  المقاومين أما  ب  ،بسوق  الناس افأطالب  ألن  وضعيتها  بتسوية    إلسراع 

   مهمة. يتساءلون عن السبب في احتفاظها لحد اآلن بالمتجرين المعلومين مفوتة بذلك على الجماعة مداخيل 

 األموات. ونفس الشئ بالنسبة لموضوعي سيارات اإلسعاف وسيارات نقل 

 عضو المجلس الجماعيالسيد خليل بولحسن 

بالوضعية المزرية والكارثية التي آلت إليها  في إطار التدبير المفوض لقطاع النظافة، أود أن أخبركم  

إذ يكفي القيام بجولة صغيرة للوقوف على غياب الكنس في العديد من األحياء،    المدينة بسبب سوء التدبير،

من   يكون  بينما  جديدة  حاويات  األحياء  بعض  تنال  بحيث  الحاويات  توزيع  في  المحسوبية  إلى  اإلشارة  مع 

القديمة والمكسورة الموروثة عن الشركات السابقة، مما يوجب إعادة التفكير    نصيب بعض األحياء الحاويات

 في طريقة تدبير القطاع بالمدينة. 

مما   الجماعية  المصالح  مراقبة  غياب  مفادها  حقيقة مخجلة  أمام  اليوم  نقف  فإننا  المعدات،  أما عن 

 يطرح العديد من التساؤالت . . . 

 الكالم.كالمية بين المتدخل والرئيس تشوش معها التسجيل ولم يعد باإلمكان تبين  مشادات بعد ذلك ثارت  ملحوظة:

 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

 ننتقل لعرض التقرير االخباري لرئيس المجلس الجماعي للفترة ما بين الدورات موضوع النقطة األولى. 
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 :  (06/05/2021بتاريخ  االفتتاحيةالجلسة ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر  األولى ة طالنق

إطار  في  بها  القيام  تم  التي  االعمال  شأن  في  املجلس  لرئيس  االخباري  التقرير  على  مراكش  جماعة  مجلس  اطالع 

 التنظيمي املتعلق بالجماعات. من القانون  106الصالحيات املخولة اليه طبقا ملقتضيات املادة 

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد
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خباري عن مجمل أأنشطة الرئاسة واجمللس خالل الفرتة ما بني دوريت  فرباير وماي 2021  تقرير ا 
 

 

ىل   2021  فرباير   دورة   بني   ما   املمتدة   الفرتة   خالل     ، 2021  شهر ماي   من   ادلورة   هذه   افتتاح   غاية   وا 

 ابرزها   انشطة   بعدة   املسي   ومكتبه   اجمللس   رئاسة   قامت 
 

 املؤسسات  خمتلف  طرف  من  املبذوةل  اجملهودات  يف  اخنراطها  يف  مراكش  جامعة  اس مترت 

  معليات   يف  اس مترت  حيث  واملقاطعات،  للجامعة  التابعة  املصاحل  مبختلف  والفاعلني  واملتدخلني

 اىل  اضافة  والفاعلني،  واملتدخلني  واملقاطعات  للجامعة   التابعة  املصاحل  خملتلف  والتحسيس  التطهي

 . املفتوحة  واملساجد الاسواق بعض

  للتخفيف من أ اثر  امجلاعة   تدخالت  اس مترار .1

 كورون  جاحئة 

 قسم  مصاحل  طرف  من  ، " مراكش  ربيع "  شعار  حتت  التحسيس ية  البيئية  الاايم  فعاليات  تنظمي  مت

 ورشاكت   النظافة  قطاع  يف  املفوض  التدبي  رشاكت  مع   برشاكة  مراكش  جبامعة   الصحة  وحفظ  البيئة

 .اخلرضاء املساحات بصيانة امللكفة املناوةل

مناس بةوقد   الافتتاح  حفل    هذه  يف  واملوظفني  واملس تخدمني  العامل  من  العديد  لتكرمي  اكن 

  ورونق   ونظافهتا  مدينتنا  جباملية  العناية  جمال  يف  املبذوةل   جملهوداهتم  وتقديرا   اعرتافا  القطاعات،

 .اجملال هذا يف رايدهتا عىل  واحلفاظ اخلرضاء فضاءاهتا

"  شعار   حتت  التحسيس ية   البيئية  تنظمي الاايم  .2

 2021 ابريل  10اىل     08من   " مراكش   ربيع 

 

 اململكة املغربية 

 وزارة ادلاخلية 

 والية هجة مراكش أ سفي

 عامةل مراكش 

 جامعة مراكـش

 ديوان الرئاسة 
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فرباير    مراكش  مبدينة  النظافة  قطاع  لتدبي   تقيميي  اجامتع   عقد شهر   حبضور   ،2021بداية 

 التقنية  املصاحل  ورؤساء  املقاطعات،  جمالس  ورؤساء  الرئيس  نواب   والسادة  الس يدة

  اخلدمة   انطالق  عىل  شهر  مرور  بعد  القطاع،  هذا  تدبي  لها  املفوض  والرشاكت  ابملقاطعات،

  حصيل   حول  تفصيلية  بعروض  الرشكتني  تقدمت   حيث   املفوض،  للتدبي  اجلديد  العقد  مبقتىض

  التأأكيد  ومت اال كراهات، خمتلف وكذا املنجزات  عرض خالل من ،2021 يناير شهر طيل معلهم

 . املشألك  هذه لتجاوز  اجلهود من املزيد  بذل عىل

بتارخي   - اثن  اجامتع  لها  2021ابريل    30عقد  املفوض  الرئيس  نئبة  الس يدة  حبضور   ،

عىل امجلاعة   الصحة  وحفظ  البيئة  قسم  الارشاف  واطر  املقاطعات  جمالس  رؤساء  والسادة 

   املعنيني، خصص ملتابعة معل الرشكتني خالل الاربعة اشهر من معلها هذه الس نة.

 

 

 قطاع النظافة متابعة تدبي   .3

 قطاع   بتدبي  امللكفة  "الانوار   حارضة "   احمللية  التمنية  رشكة  ومنجزات  معل  ملتابعة  اجامتععقد  

دارة  جملس  اعضاء ض عوب املفوض الرئيس نئب  الس يد حبضور، مراكش مبدينة العمومية الانرة   ا 

تقدمي عرض مفصل  ، واذلي مت فيه  الرشكة  وهمنديس  مسؤويل  ا ىل  اضافة  امجلاعة  واطر  الرشكة

الاشاكالت   خمتلف  اىل  اضافة  الربنمج  العقد  يف  الاجناز  ونس بة  الرشكة  منجزات  حول 

 والاكراهات املطروحة وس بل جتاوزها. 

  حارضة "  احمللية   التمنية   رشكةمتابعة معل  .4

 " الانوار 

  املباراة  بعد  اجلدد  الاقسام  رؤساء  واختيار  مراكش   مجلاعة  والتنظميي  اال داري   الهيلك  تزنيل  بعد

  والسادة   الس يدة  مع   اجامتع، مت عقد  العمل  هبا  اجلاري  القانونية  للمسطرة  طبقا  اجرؤها  مت  اليت

 املرفق   جناعة  أ لياتيف    امجلعي  والتفكي  عمل،ال  ملتابعة  خصصواذلي    ابمجلاعة،  الاقسام  رؤساء

   .واملصاحل الاقسام معل  البرشية يف املوارد وفاعلية

  مجلاعةاجلديد    والتنظميي   اال داري  الهيلك   تزنيل .5

 مراكش 
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  التقليدايت، حيث مت التداول يف   ابلصانعات  تعىن  اليت  املعلمة  دار   مجعية  رئيسة  اس تقبال ✓

ماكنية   تعىن   اليت  هذه امجلعية  معل  دلمع  مراكش  جامعة  وجملس  امجلعية  بني  رشاكة  اتفاقية  عقد  ا 

 الصناعة  قطاع  يف  تش تغل  اليت  للمرأأة  والاجامتعية  والاقتصادية  احلرفية  القدرات  من  ابلرفع 

 .التقليدية

  أأن  ميكن  اليت  ادلمع  س بل  خبصوص  مبراكش،  العسكريني  قدماء  مجعية   عن  ممثلني  اس تقبال ✓

 الصعبة  الاجامتعية  للظروف  نظرا  العسكريني،  وارامل  املتقاعدين  لفائدة  مراكش  جامعة  تقدهما

 .الفئة هذه مهنا تعاين اليت

 احملاميد  3 بسعادة للتضامن العزيزية  مجعية عن ممثلني اس تقبال ✓

   7ابحملاميد السبيت الامام ودادية  عن ممثلني اس تقبال ✓

 حبي  والتوحيد  جلي   أأبواب   مبنطقة  السكنية  والودادايت   امجلعيات  عن  ممثلني   اس تقبال ✓

 الساكنة  مطالب  من مجموعة خبصوص مربوكة

 العزوزية بسوق الأمل  مجعية عن ممثلني اس تقبال ✓

 مبراكش  والفواكه للخرض  امجلل بسوق الفواكه، لتجار التضامن مجعية اس تقبال ✓

 العتيقة ابملدينة ضبيش يح وحريف جتار  مجعية عن ممثلني اس تقبال ✓

  املطالب  من  مجموعة  خبصوص  مبراكش  الرايضية  والأندية  امجلعيات  عن  ممثلني  اس تقبال  ✓

ماكنيات القرب مالعب  وفتح الس نوية املنحة يف اساسا املمتثل  . رشاكة اتفاقيات  عقد وا 

 

  بعض   وساكنة املدين   اجملمتع   هيئات   اس تقبال  .6

 والأحياء   املناطق
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o قلميية  اللجنة  اجامتع   يف   املشاركة   وايل   الس يد  رئاسة  حتت   مراكش  لعامةل   البرشية  للتمنية  اال 

حيث   أأعضاء  ابيق  وحبضور  مراكش،  عامةل  عامل  أ سفي  مراكش  هجة   اللجنة   صادقت   اللجنة، 

  للش باب،   الاقتصادي  والادماج  التشغيل  دمع  برنمج   ا طار  يف  جديدا   مرشوعا  36  عىل

  ادلرايس   املوس  برس   القروي  ابلوسط  الاويل  التعلمي  ا ىل  الولوج  بدمع  اخلاص  العمل  وبرنمج

  مصاريف   يف  والطالبة  الطالب   ودور  الاجامتعية  الرعاية  مؤسسات  ، اضافة دلمع2022  -2021

طار يف  رشاكة اتفاقية 12 توقيع  مت كام .التس يي  .للش باب  الاقتصادي  والادماج التشغيل  دمع برنمج ا 

o هذا  الاقلميي،  ابملندوب  مرفوقا  مبراكش  املغرب  اتصاالت  لرشكة  اجلهوي  املدير  اس تقبال 

  يف   رشاكة مع امجلاعة    موضوع  تكون  أأن  ميكن  اليت  املشاريع   بعض  يف  للتداول   مناس بة  اكن  اللقاء

 .ذكية"   مدينة   مراكش "اطار 

o لال ساكن  اجلهوية  الرتاب واملديرة  واعداد   للتعمي   اجلهوي  املفتش  حبضور  موسع  عقد اجامتع  

ورئيسة  العمران  لرشكة  العام  واملدير  املدينة  وس ياسة  ورئيس  ابلوالية،  التعمي  قسم  مراكش 

  امللكف   العمدة  نئب  الس يد  ايل  اضافة  احلرضية،  ابلواكةل  والعقارية  القانونية  الشؤون  مديرية

املشألك  خصص  واذلي  امجلاعة،  واطر  ابلتعمي خبصوص   مبختلف   املرتبطة  العالقة   للتداول 

جياد عىل مبراكش، والعمل العمران رشكة مشاريع   .لها الناجعة احللول  ا 

o املبادرة  الوطنية  للمبادرة  اجلهوية  اللجنة  اجامتع  يف  بعد   عن  الفيديو  تقنية  عرب   املشاركة 

 برس   املنجزة  للمشاريع   تفصييل  تقريرمت فيه عرض    اسفي،  مراكش  جلهة  البرشية  للتمنية   الوطنية

 اخلصوص  عىل  مهنا  ،2023  -2022  -2021  لس نوات  املالية  الربجمة  وكذا  ،2020  -2019

دماج املتعلقة  املشاريع   ....القروي ابلوسط المتدرس ودمع الش باب اب 

 معل   لقاءات  .7
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 :اس تقبال سفراء بعض ادلول الاجنبية مت الفرتة  هذه خالل

o تعزيز   أ ليات  يف  للتداول  مناس بة  اكن  اللقاء  هذا  ابملغرب،  كرواتيا  دوةل  سفية  اس تقبال  

  الطاقات   يف  ابالستامثر  يتعلق  ما   خاصة...املشرتك  الاهامتم  ذات  اجملاالت  يف  والتعاون  الرشاكة

 .املس تدامة احمللية التمنية يف يساه  مبا والبديل املتجددة

o ابلرابط من طرف الس يدة نئبة رئيس امجلاعة املفوضة يف العالقات   كندا  سفية  اس تقبال

اخلارجية والتعاون الالمركزي، يف اطار زايرة جمامل والتفكي يف اماكنية التعاون خبصوص بعض 

 املشاريع الثقافية.

o مناس بة   اكن  اللقاء  هذا  ابملغرب،  أأفريقيا  جنوب  دوةل  سفي  ا دريس  ابراهمي  الس يد  اس تقبال  

 وس بل  مراكش،  ملدينة  الس ياحية  وخاصة  والاقتصادية  والثقافية  التارخيية  ابملؤهالت  فللتعري

  وتبادل   افريسييت،  احمللية  واحلكومات  املدن  منظمة  اطار  يف  جنوب  جنوب  العالقات  تعزيز

 .الأفريقية املدن وتأأهيل احمللية التمنية خيدم مبا والتجارب  اخلربات

 اس تقباالت  .8
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 نظرا لمغادرة نائب كاتب المجلس القاعة، بعد موافقتكم نعين السيد عبد الهادي بن عال كاتبا للجلسة. 

 

 :   ( 06/05/2021الجلسة االفتتاحية بتاريخ ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الثانيةالنقطة 

املصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش واالتحاد الوطني لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب 

 الصحي دار البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية. 

                                            

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية  رئيس اللجنة المكلفة  للسيد عبد الهادي فاري نائب    الكلمةبداية، أعطي  

 اللجنة المتعلق بهذه النقطة.  بص تقرير لتالوة  االجتماعية وإشراك المجتمع المدني 

 

 نائب رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني عبد الهادي فاري  السيد
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  املصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش واالتحاد الوطني لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب

 دار البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية. يالصح

 

 

 
 

  

 

 

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة 
 للسـادة أعضـاء المجلـسالموجهـة  21/04/2021بتاريخ  5401لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم  2021العادية لشهر ماي 

، انعقـد بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية  وإشـراك المجتمـع المـدنيللحضور والمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة  
على الساعة الثانية عشر زواال بقاعة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر البلـدي شـارع   2021أبريل    29  الخميساجتماع أول للجنة يوم  

 رئيس اللجنة، وذلك لتدارس النقط االتية:  خليفة الشحيميد  محمد الخامس برئاسة السي
 

املصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش واالحتاد الوطين لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي دار البارود سابقا كفضاء : 2النقطة رقم  
 حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية.

يف الدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية ماراطون مراكش الدولي حول دعم املاراطون الدولي ملراكش. ): 3النقطة رقم 
 جتديد االتفاقية(. إطار

الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة يف شأن تدبري وتسيري القاعة  ومجعيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 4النقطة رقم 
 املغطاة الزرقطوني.

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهيب.: 5النقطة رقم 
امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات املشابهة يف موضوع  واجلامعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 6النقطة رقم 

 تدبري وتنشيط مالعب القرب اخلاصة بالتزجل.
يف موضوع احداث بنية )مركز( استقبال للخدمات النهارية  2021يناير  22التداول يف شأن عريضة مقدمة من طرف مجعية "أفروميد" بتاريخ : 7النقطة رقم 

 يراعي النوع االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية.
 
 

   اللجنة السيد:حضر االجتماع من أعضاء  -
 بال.  لكبار، محمد بنعبد الهادي فاري، محمد ايت بويدو، عبد الهادي بن عال، محمد 

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدانمن  كما حضر -
    . النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش :  ي. الحسن المنادي

 . )عضو اللجنة( النائب التاسع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش    :  عواطف البردعي 
 

  السادة: الجماعي   المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
ال الحفيظ  الزراف، ي. عبد  الفيرامي، توفيق بلوجور، عبد هللا األمكاري، محمد باقة، محمد  الرحيم  الهادي ويسالت، عبد  مغراوي،  أحمد محفوظ، عبد 

 إبراهيم بوحنش، عبد االله الغلف، سفيان بنخالتي، عادل المتصدق، ي. احفيظ قضاوي العباسي، السعيد ايت المحجوب. 
 

 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما  -
 

 . المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 . رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس :   محمد المحير 

 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  : عبد الرحمان الخضيري 
 . الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية عن قسم  :   امحمد محترام 

 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  طور يرشيدة ب 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  حياة البصري 
 . ة عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضي :   محمد انحيلى 
 . الميزانية والصفقات واللوجستيكعن قسم  :  أمين بهلولي 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  رشيد بوزيتي 

 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  

 جملس مجاعة مراكش

  2النقطة رقم 

 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني اللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 (29/04/2021بتاريخ  )اجللسة األوىل

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   
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 ممثلي جمعيات المجتمع المدني السادة: من  واكب االجتماع -
 

 رئيس مركز "أفروميد".  :   الصادق حيدار عبد 
 . أفروميد"مركز "عن  : عبد الفتاح بن نجخوخ 

 رئيسة جمعية "أليونس الزيتون" مراكش.  :  نادية البوزيدي 
 عن جمعية "أليونس الزيتون" مراكش.  :   رجاء لحلو 

 الرئيس المنتدب لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة السلة. :  محمد نجيب جندوب 
 السلة.عن جمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة  :  عبد الرحيم حنفي 

 عن جمعية الماراطون الدولي لمراكش. :  فؤاد بنخطاب  
 
 

 
 

املصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش واالحتاد الوطين لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي دار البارود سابقا كفضاء :  2النقطة رقم 
 حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية.

للمجلس الجماعي أن صادق على   اتفاقية شراكة بين  في مستهل مناقشة هذه النقطة، ذكر السيد رئيس اللجنة أنه سبق 

مجلس جماعة مراكش واالتحاد الوطني لنساء المغرب لتخصيص مقر المكتب الصحي دار البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت  

، ولمعرفة اسباب عرض النقطة من جديد، اعطيت الكلمة للسيد رئيس  2021اير  خالل الدورة العادية لشهر فبر   الناشئة النسوية

 مصلحة ادارة شؤون المجلس لتقديم التوضيحات في الموضوع. 

وفي هذا الصدد، أكد السيد رئيس المصلحة من جديد على انه تم سابقا عرض االتفاقية موضوع النقطة سواء على انظار  

عضوا خالل الجلسة الثانية من الدورة    34جلس التداولي وحضي بمصادقة هذا االخير بما مجموعه  اللجنة الوظيفية الدائمة او الم 

 . 2021/ 535/02بمقرر عدد  02/2021/ 18بتاريخ  2021العادية لشهر ماي 

غير انه، يضيف السيد رئيس المصلحة، عرف هذا المقرر تعرضا من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش على اساس  

الم المادة  ان  لمقتضيات  خالفا  اتخذ  رقم    43قرر  التنظيمي  القانون  الخاصة    113.14من  المقررات  ان  اذ  بالجماعات  المتعلق 

لم   الذي  األمر  مهامهم،  المزاولين  لألعضاء  المطلقة  االغلبية  تصويت  لشكلية  تخضع  ان  يجب  الجمعيات  مع  الشراكة  باتفاقيات 

 رة المذكورة.يتحقق عند عرض الموضوع للتصويت خالل الدو

وتأسيسا على ذلك، وبعد تقديم كافة اإليضاحات الضرورية، وحيث تبين للسادة األعضاء أن األمر يتعلق بتصحيح مسطرة 

التصويت على موضوع النقطة التي سبق تدارسها في الدورة السابقة ولم تحظ باألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم،  

اطال  بعد  اللجنة  ارتأت  العيب  فقد  لتدارك  العامة  الجلسة  خالل  الجماعي  المجلس  إلى  الموضوع  رفع  الحيثيات  هذه  على  عها 

، علما انه سبق ان تداول بشأنها المجلس  المسطري المرتبط بالتصويت وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل 

 . الجماعي
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، فهذه النقطة سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليها في الدورة السابقة  

لكن أثناء عملية التصويت اتضح أنها لم تحض بموافقة أغلبية األعضاء المزاولين مهامهم ولهذا تم التعرض على  

 المقرر. 

العملية   هذه  ستتم  حيث  التصويت  مسطرة  بتصحيح  تتعلق  شكلية  مسألة  على  فقط  يقتصر  فاألمر  وعليه 

 باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها لألعضاء الحاضرين وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 

 واآلن باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

 الموضوع، سنمر إلى عملية التصويت. إذن، وفي غياب أي تدخل في 
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 اتفاقية شراكة

 بني

 جملس مجاعة مراكش
 و

 اإلحتاد الوطين لنساء املغرب

 لتخصيص مقر املكتب الصحي "دار البارود" سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة والصغرى

 متهيـــد

خطب صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا الداعية إلى ترسيخ الشراكة بين  عمال بالتوجيهات امللكية السامية الواردة في 

 الدولة وهيئات املجتمع املدني؛

 بأوضاع املرأة والفتاة في وضعية هشاشة؛ بناء على التوجيهات النيرة لصاحبة السمو امللكي األميرة الجليلة لال مريم الرامية إلى النهوض  ❖

افق ل    20الصادر في    1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم   ❖   113-14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم     2015يوليوز    07من رمضان املو

 املتعلق بالجماعات؛

افق    1378جمادى االولى    03الصادر في    1.58.376بناء على الظهير الشريف عدد   ❖ بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،    1958نونبر    15املو

، والظهير الشريف  2002يوليوز    05بتاريخ    1.02.206الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    75.00تم تعديله بموجب القانون عدد  كما  

 ؛ 07.09بتنفيذ القانون  2009فبراير  18الصادر في  1.09.39رقم 

الشريف رقم   ❖ الظهير  بتاريخ    1.69.130بناء على  ال  1970يناير    31الصادر  املغرب صفة جمعية ذات  الذي خول لالتحاد  وطني لنساء 

 املنفعة العامة؛ 

طبقا ملقتضيات القانون األساس ي لالتحاد الوطني لنساء املغرب املتعلقة بتحسين الظروف االجتماعية واملادية للنساء وذلك بالعمل   ❖

 على تكوينهن وتيسير اندماجهن في الحياة السوسيو اقتصادية؛

املوقعين على هذه ❖ الطرفين  الفاعلين    سعيا من  التعاون مع مختلف  تعزيز  إلى  الرامية  التعاقدية  الشراكة  آليات  لتفعيل  االتفاقية 

 واملتدخلين وفق أهداف نوعية وكمية مدروسة ومحددة؛

شغل   ❖ عن  الباحثين  من  الخدمات  تقريب  طريق  عن  املحلي  املستوى  على  التشغيل  إلنعاش  شراكة  وضع  الطرفين  إلرادة  اعتبارا 

 واملقاوالت؛ 

 .18/02/2021الجلسة الثانية بتاريخ  2021مجلس جماعة مراكش خالل دورته العادية لشهر فبراير داوالت مل  تبعاو  ❖

 . 06/05/2021الجلسة االولى بتاريخ  2021 مايمجلس جماعة مراكش خالل دورته العادية لشهر داوالت وتبعا مل ❖



 ( 06/05/2021بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش )الجلسة األولى 2021ماي محضر الدورة العادية لشهر 

44 
 

 بني:االتفاق  ابرام هذا مت
، الكائن مقره بالقصر البلدي شارع محمد الخامس مراكش، ممثال في شخص رئيسه السيد  جملس مجاعة مراكش -

 محمد العربي بلقائد، 

، الكائن مقره بشارع األوكاليبتوس، حي الرياض الرباط، ممثال في شخص مديرها  واإلحتاد الوطين لنساء املغرب -

 التنفيذي السيد يوسف غرادي.

 ومت االتفاق على ما يلي:

 األول: موضوع االتفاقيةالبند 
أجل             من  املغرب  لنساء  الوطني  واالتحاد  مراكش  جماعة  مجلس  بين  والشراكة  للتعاون  إطار  وضع  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف 

 إحداث فضاء للعمل الجماعي لفائدة املقاوالت الناشئة والصغرى. 
 

 أهداف االتفاقية  الثاني:البند 
الجم العمل  إلى وضع خدمات "فضاء  واملقاوالت  Coworking space  –اعي  تهدف هذه االتفاقية  املبدعة  األفكار  إشارة ذوي  " رهن 

 الناشئة والصغرى عبر: 

   االجتماعي؛مواكبة تنزيل مشاريعهم ذات الطابع  ❖

 لالبتكار؛إعداد فضاء مفتوح   ❖
 

 البند الثالث: مدة االتفاقية

 يعرب أحد الطرفين كتابة عن رغبته في فسخها. ( سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، ما لم 03تمتد هذه االتفاقية ملدة ثالث ) 
 

 التزامات جملس مجاعة مراكش الرابع:البند 

يلتزززززززززم مجلززززززززس جماعززززززززة مززززززززراكش بوضززززززززع مقززززززززر املكتززززززززب الصززززززززحي سززززززززابقا "دار البززززززززارود" رهززززززززن إشززززززززارة االتحززززززززاد الززززززززوطني لنسززززززززاء املغززززززززرب 

تنزيزززززززززززززل مشزززززززززززززاريعهم ذات الطززززززززززززززابع اوالت الناشزززززززززززززئة والصزززززززززززززغرى قصززززززززززززززد مواكبزززززززززززززة قززززززززززززز إلنشزززززززززززززاء فضزززززززززززززاء للعمزززززززززززززل الجمزززززززززززززاعي لفائززززززززززززززدة امل

 االجتماعي.
  

 التزامات االحتاد الوطين لنساء املغرب اخلامس:البند 
أهداف   ❖ تنفيذ  في  مراكش  جماعة  مجلس  من طرف  إشارته  رهن  املوضوع  املقر  باستغالل  املغرب  لنساء  الوطني  االتحاد  يلتزم 

 املقاوالت الناشئة والصغرى بمدينة مراكش؛ االتفاقية، وذلك بتخصيصه إلنشاء فضاء ومشتل لفائدة 

افاة جماعة مراكش بتقرير سنوي مفصل حول مختلف الخدمات واألنشطة ذات الصلة بالفضاء املذكور؛ ❖  مو

افقة من املجلس.  ❖  ال يحق لالتحاد إحداث أي تعديالت جذرية من شأنها تغيير الشكل الهندس ي واملعماري للبناية إال بعد مو
 

 جلنة التتبع والتقييم السادس:البند 
 يتم إحداث لجنة للتتبع يترأسها السيد رئيس مجلس جماعة مراكش أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها: 

 ممثلين عن جماعة مراكش يعينهما رئيس جماعة مراكش؛ ❖

 وممثلين عن االتحاد الوطني لنساء املغرب؛  ❖

 جماعية أو الخارجية التي يرى فائدة في حضور أشغالها.ويمكن للسيد رئيس اللجنة استدعاء مختلف املصالح ال

املنجزة   والخدمات  األنشطة  مختلف  لدراسة  املوقعين،  الطرفين  أحد  بذلك  طالب  كلما  أو  كل سنة،  مرة  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد 

 واإلكراهات اإلدارية والتنظيمية التي قد تعترض سير الفضاء املذكور. 
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 :   ( 06/05/2021الجلسة االفتتاحية بتاريخ ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الثالثةالنقطة 

الدولي  مراكش  ماراطون  وجمعية  مراكش  جماعة  مجلس  بين  شراكة  اتفاقية  تعديل  على  واملصادقة  الدراسة 

 تجديد االتفاقية(.  إطار حول دعم املاراطون الدولي ملراكش. )في  

                                            

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية  رئيس اللجنة المكلفة  للسيد عبد الهادي فاري نائب    الكلمةبداية، أعطي  

 اللجنة المتعلق بهذه النقطة.  بص تقرير لتالوة  االجتماعية وإشراك المجتمع المدني 

 

 نائب رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني عبد الهادي فاري  السيد
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البارود املصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش واالحتاد الوطين لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي دار  :2النقطة رقم 
 سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية.

الدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية ماراطون مراكش الدولي  :3النقطة رقم 

 تجديد االتفاقية(. إطارحول دعم املاراطون الدولي ملراكش. )في 
الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة  وجمعيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش  :4النقطة رقم 

 السلة في شأن تدبير وتسيير القاعة املغطاة الزرقطوني.
 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهيب. :5النقطة رقم 

امللكية املغربية للرياضات  والجامعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش  :6النقطة رقم 

 الحضرية والرياضات املشابهة في موضوع تدبير وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج.
يف موضوع احداث بنية )مركز( استقبال  2021يناير  22التداول يف شأن عريضة مقدمة من طرف مجعية "أفروميد" بتاريخ  :7النقطة رقم 

 للخدمات النهارية يراعي النوع االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية.

 

 

 
 

  

 

 

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال اسـتكمال طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار 

للسـادة أعضـاء الموجهـة  29/04/2021بتـاريخ   5930لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للـدعوة رقـم    2021الدورة العادية لشهر ماي  

بالشـؤون الثقافيـة والرياضـية والتنميـة االجتماعيـة  وإشـراك المجتمـع للحضور والمشـاركة فـي أشـغال اللجنـة المكلفـة    المجلس
علـى السـاعة الثانيـة عشـر زواال بقاعـة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر   2021  ماي  04  الثالثاءللجنة يوم    ثان، انعقد اجتماع  المدني

 االتية:  المعلقة  رئيس اللجنة، وذلك لتدارس النقط  عبد الهادي فاري نائبد  البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السي
 

  
يف الدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية ماراطون مراكش الدولي حول دعم املاراطون الدولي ملراكش. ): 3النقطة رقم 

 جتديد االتفاقية(. إطار
الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة يف شأن تدبري وتسيري القاعة  ومجعيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 4النقطة رقم 

 املغطاة الزرقطوني.
امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات املشابهة يف موضوع  واجلامعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 6النقطة رقم 

 تدبري وتنشيط مالعب القرب اخلاصة بالتزجل.
 

 

   اللجنة السيد:حضر االجتماع من أعضاء  -
 اشراق البويسفيعبد الهادي بن عال، 

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدانمن   كما حضر -
    . النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش :  ي. الحسن المنادي

 

  السادة: الجماعي   المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
 العباسي، السعيد ايت المحجوب.   عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي، ي. احفيظ قضاوي

 

 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما  -
 

 . المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 . رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس :  محمد المحير 

 . والرياضية عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية  : عبد الرحمان الخضيري 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  امحمد محترام 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  حياة البصري 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  رشيد بوزيتي 

 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  
 

 المجتمع المدني السادة: ممثلي جمعيات  من  واكب االجتماع -
 

 رئيس جمعية الماراطون الدولي لمراكش.  :  محمد الكنيدري 
 أمين مال جمعية الماراطون الدولي لمراكش. :  فؤاد بنخطاب  
 عن جمعية الماراطون الدولي لمراكش. :  مصطفى باتيت

 
 

 

 جملس مجاعة مراكش

 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني اللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 (04/05/2021الثانية بتاريخ )اجللسة 

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

 6و  4،  3النقط ذات االرقام: 
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الدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية ماراطون مراكش الدولي حول دعم املاراطون  :3النقطة رقم 
 جتديد االتفاقية(. إطارالدولي ملراكش. )يف 

في مستهل مناقشة هذه النقطة، وتمكين السادة األعضاء من نسخة من مشروع االتفاقية موضوع الدراسة، اعطى  

يس اللجنة الكلمة للسيد رئيس جمعية الماراطون الدولي لمراكش الذي قدم عرضا معززا بشريط فيديو حول هذه  السيد رئ 

لها سنة   اول نسخة  التي نظمت  الدولية  الرياضية  الصعيد  1987التظاهرة  األولى على  منها  دوليا جعل  إشعاعا  واكتسبت   ،

عداء    13900عالميا، شكلت النسخة األخيرة سابقة قياسية بمشاركة    11في الرتبة    2013االفريقي، كما صنف في نهاية سنة  

 انطالقة لتألق العديد من العدائين دوليا.   منهم من خارج المغرب، مشيرا ان هذا الحدث كان %40نسبة 
 

وأن مجلس   قليلة خاصة  باتت  الدولي  المحفل  هذا  أوجه دعم  أن  الجمعية  رئيس  السيد  أوضح  التمويل،  وفي شق 

الجماعة  الجهة   طرف  من  الممنوح  الحالي  بالدعم  الوقت  نفس  في  مشيدا  الرياضية،  األنشطة  دعم  في  الحق  لديه  يعد  لم 

درهم، مطالبا    4.000.000درهم معتبرا اياه ضئيال نسبيا مقارنة بالتكلفة االجمالية للماراطون البالغة قرابة    300.000والبالغ  

 . درهم 500.000اللجنة بالرفع من المبلغ إلى  
 

ولتقديم مزيد من التوضيحات، أعطيت الكلمة للسيد النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي الذي نوه بمجهودات  

يفوق   دعما  تستحق  أنها  مؤكدا  الحمراء،  للمدينة  دولي  إشعاع  ذات  تظاهرة  تنظيم  في  لمراكش  الدولي  الماراطون  جمعية 

الصعبة التي أضحت تعيشها ميزانية جماعة مراكش بسبب تداعيات    الدعم الحالي، لكنه في المقابل طرح الوضعية المادية

 والتي ال تمكن من رفع قيمة الدعم الممنوح للجمعية.  19انتشار وباء كوفيد 
 

قاطرة  يعتبر  لمراكش  الدولي  الماراطون  أن  جهته  من  أكد  الذي  الجماعية  للمصالح  العام  المدير  السيد  تدخل  كما 

تفشي فيروس   للجماعة بسبب  الصعبة  المادية  الوضعية  الحمراء، مشيرا أن  للمدينة  وافتخارا  دوليا  للتنمية ويمثل إشعاعا 

طرف من  الممنوح  المبلغ  من  بالرفع  تسمح  ال  مع   كورونا  االتفاقية  في  آخرين  فرقاء  إشراك  إمكانية  مقترحا  الجماعة، 

بعد خروج  للدعم  التدريجي  الرفع  أنه باإلمكان بحث سبل  الدولي، مضيفا  الرياضي  المحفل  لهذا  الداخلي  التسويق  ضرورة 

 الجماعة من أزمتها والمرتبط بمدى تطور الوضعية الوبائية واستمرار حالة الطوارئ الصحية. 
 

لك، وبعد فتح باب المناقشة وإبداء الرأي، وبعد التوضيحات المقدمة في الموضوع، واعتبارا للضائقة المالية  عقب ذ 

التي تعرفها ميزانية جماعة مراكش من جراء تداعيات الوضعية الوبائية، وحيث ان الطلب المقدم من طرف الجمعية لرفع 

هم صعب التحقق في الوضعية الراهنة، وحيث ان االتفاقية موضوع  در  500.000,00درهم الى    300.000,00الدعم المالي من  

فقد خلصت  التعديل هي سارية المفعول بفعل مسطرة التجديد التلقائي، مما ال يستدعي عرضها على انظار المجلس التداولي،  

تو رفع  مع  الذكر،  السالفة  لالعتبارات  المعروضة  االتفاقية  على  تعديل  أي  ادخال  عدم  الى  المجلس  اللجنة  لرئاسة  صية 

الجماعي برفع الدعم المالي لجمعية الماراطون بشكل تدريجي مستقبال حالما تتحسن الوضعية المالية، بالنظر للتكلفة الثقيلة  

 .   لهذه التظاهرة من جهة و أهميتها دوليا في إعطاء اشعاع للمدينة في فترة خاصة من الموسم السياحي

 

 النظرولمجلسكم الموقر واسع 
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

الدولي لمراكش   بعد استماعكم لتقرير اللجنة، فاالتفاقية موضوع النقطة تجدد تلقائيا، لكن جمعية الماراطون

مبلغ   من  لها  الممنوح  الدعم  قيمة  من  الرفع  إلى    300.000طلبت  الماراطون    500.000درهم  تظاهرة  لتنظيم  درهم 

الدولي للمدينة الحمراء الذي أضحى يعطيها إشعاعا كبيرا، وعليه فالمجلس الجماعي ليس لديه أي إشكال في تقديم  

  19مالية الصعبة التي تعرفها الجماعة بسبب تداعيات انتشار وباء كوفيد  مزيد من الدعم له، لكن بالنظر للظرفية ال

األمر،   هذا  الرياضية  المنافسة  هذه  تنظيم  المشرفة على  الجمعية  رئيس  تفهم  وقد  الدعم،  قيمة  رفع  الصعب  فمن 

حدود   في  الدعم  مبلغ  فسنبقي  ان    300.000وبالتالي  على  مستقبال  فيه  النظر  إعادة  أساس  على  درهم 

 

 واآلن، باب المناقشة مفتوح. 

ريثما  إذن، وإن لم يكن هناك أي متدخل في الموضوع، اقترح عليكم تأجيل البث في النقطة الى دورة الحقة  

 عية المالية لجماعة مراكش تتحسن الوض

 أقترح عليكم المرور إلى تدارس النقطة الموالية.  
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 :   ( 06/05/2021الجلسة االفتتاحية بتاريخ ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الرابعة النقطة 

بين مجلس جماعة مراكش   اتفاقية شراكة  لكرة    وجمعيةالدراسة واملصادقة على  املراكش ي  الرياض ي  الكوكب 

 السلة في شأن تدبير وتسيير القاعة املغطاة الزرقطوني.

                                            

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

بالشؤون رئيس اللجنة المكلفة  من جديد للسيد عبد الهادي فاري نائب    الكلمةفي مستهل مناقشة هذه النقطة،  

 التقرير الخاص بها. لتالوة الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني 

 

 المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني نائب رئيس اللجنة  عبد الهادي فاري  السيد
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املصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش واالحتاد الوطين لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي دار البارود سابقا  :2النقطة رقم 
 كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية.

الدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية ماراطون مراكش الدولي حول  :3النقطة رقم 

 تجديد االتفاقية(. إطاردعم املاراطون الدولي ملراكش. )في 
الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة  وجمعيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش  :4النقطة رقم 

 السلة في شأن تدبير وتسيير القاعة املغطاة الزرقطوني.
 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهيب. :5النقطة رقم 
امللكية املغربية للرياضات الحضرية  والجامعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش  :6النقطة رقم 

 والرياضات املشابهة في موضوع تدبير وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج.
يف موضوع احداث بنية )مركز( استقبال للخدمات  2021يناير  22التداول يف شأن عريضة مقدمة من طرف مجعية "أفروميد" بتاريخ  :7النقطة رقم 

 النهارية يراعي النوع االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية.

 

 

 
 

  

 

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة 
 للسـادة أعضـاء المجلـسالموجهة    21/04/2021بتاريخ    5401لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2021العادية لشهر ماي  

، انعقـد لشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية  وإشـراك المجتمـع المـدنيباللحضور والمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة  
على الساعة الثانية عشر زواال بقاعة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر البلـدي شـارع   2021أبريل    29  الخميساجتماع أول للجنة يوم  

 رئيس اللجنة، وذلك لتدارس النقط االتية:  خليفة الشحيميمحمد الخامس برئاسة السيد  
 

املكتب الصحي دار البارود سابقا كفضاء املصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش واالحتاد الوطين لنساء املغرب لتخصيص مقر : 2النقطة رقم  
 حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية.

يف الدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية ماراطون مراكش الدولي حول دعم املاراطون الدولي ملراكش. ): 3النقطة رقم 
 جتديد االتفاقية(. إطار

الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة يف شأن تدبري وتسيري القاعة املغطاة  ومجعيةواملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش الدراسة : 4النقطة رقم 
 الزرقطوني.

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهيب.: 5النقطة رقم 
امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات املشابهة يف موضوع  واجلامعةسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش الدرا: 6النقطة رقم 

 تدبري وتنشيط مالعب القرب اخلاصة بالتزجل.
موضوع احداث بنية )مركز( استقبال للخدمات النهارية يف  2021يناير  22التداول يف شأن عريضة مقدمة من طرف مجعية "أفروميد" بتاريخ : 7النقطة رقم 

 يراعي النوع االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية.
 

   اللجنة السيد:حضر االجتماع من أعضاء  -
 بال.  محمد بنعبد الهادي فاري، محمد ايت بويدو، عبد الهادي بن عال، محمد لكبار، 

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدانمن   كما حضر -
    . النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش :  ي. الحسن المنادي

 . عضو اللجنة(لمراكش )النائب التاسع لرئيس المجلس الجماعي  :  عواطف البردعي 
 

  السادة: الجماعي   المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
ال الزراف، ي. عبد الحفيظ  الفيرامي، توفيق بلوجور، عبد هللا األمكاري، محمد باقة، محمد  الرحيم  الهادي ويسالت، عبد  مغراوي،  أحمد محفوظ، عبد 

 إبراهيم بوحنش، عبد االله الغلف، سفيان بنخالتي، عادل المتصدق، ي. احفيظ قضاوي العباسي، السعيد ايت المحجوب. 
 

 

 السادة: بصفة استشارية رك من أطر جماعة مراكششاكما  -
 

 . المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 . رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس :  محمد المحير 

 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  : عبد الرحمان الخضيري 
 . االجتماعية والثقافية والرياضية عن قسم الشؤون  :  امحمد محترام 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  رشيدة بطور 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  حياة البصري 
 . ة عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضي :  محمد انحيلى 
 . والصفقات واللوجستيكعن قسم الميزانية   :  أمين بهلولي 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  رشيد بوزيتي 

 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  

 جملس مجاعة مراكش

 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني اللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 (29/04/2021بتاريخ  )اجللسة األوىل

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

  4النقطة ذات الرقم: 
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 ممثلي جمعيات المجتمع المدني السادة: من  واكب االجتماع -
 

 رئيس مركز "أفروميد".  :   الصادق حيدار عبد 
 . مركز "أفروميد"عن  : عبد الفتاح بن نجخوخ 

 رئيسة جمعية "أليونس الزيتون" مراكش.  :  البوزيدي نادية 
 عن جمعية "أليونس الزيتون" مراكش.  :   رجاء لحلو 

 الرئيس المنتدب لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة السلة. :  محمد نجيب جندوب 
 عن جمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة السلة. :  عبد الرحيم حنفي 

 عن جمعية الماراطون الدولي لمراكش. :  فؤاد بنخطاب  
 
 

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش و مجعية الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة يف شأن :  4النقطة رقم 
 تدبري وتسيري القاعة املغطاة الزرقطوني.

السادة   تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  الدراسة،  في مستهل  االتفاقية موضوع  األعضاء من نسخة من مشروع 
الذي أكد في بداية تدخله أن الجمعية   جمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة السلةمنحت الكلمة للسيد الرئيس المنتدب ل

األساسي   نظامها  الموافقة على  وتمت  والرياضة  الشبيبة  وزارة  من  دعم  على  أنها حصلت  بدليل  النشاط  نفس  وحيدة  من 
الوزارة، مذكرا أن فريقي الكوكب المراكشي لكرة السلة ذكور وإناث ينشطان بالقسم الممتاز، وينافسان على أعلى مستوى 
حيث تأهل كال الفريقين للعب نصف نهائي البطولة الوطنية، إضافة إلى تواجد فريق ينافس بالقسم الثالث مع االهتمام بفرق  

الجنس من  العمرية  الفئات  في  كافة  تمارس  الجمعية  فرق  أن  مشيرا  والقاعة    3ين،  النخيل  قاعة  بنشقرون،  قاعة  قاعات: 

المغطاة الزرقطوني في محاولة لخلق إشعاع لرياضة كرة السلة محليا في كل تراب الجماعة، مضيفا أن الجمعية عملت على  
المراكشي   الكوكب  فرق  مع  تشتغل  وهي  بها  معترف  دبلومات  على  وحصلت  أطر  أن  تكوين  كما  أجر  مقابل  السلة  لكرة 

الجمعية في حاجة إلى توسيع قاعدتها من خالل السماح لها بتدبير وتسيير القاعة المغطاة الزرقطوني، مما دفعها إلى طلب  
عقد اتفاقية شراكة مع المجلس الجماعي لمراكش لتحقيق هذه األهداف من خالل تقديم دعم مادي سيساهم في حصد الفريق  

 لقاب وتشجيع ممارسة رياضة كرة السلة بالمدينة الحمراء. لمزيد من األ
عقب ذلك، وبعد االطالع على مضامين االتفاقية موضوع الدراسة، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي، حيث انقسمت  

 تدخالت السادة بين رأيين: 

وضع القاعة المغطاة  كذا  ة ومالي سنوي يليق باإلنجازات المحقق   بمبلغيرى ضرورة دعم هذه الجمعية     -

على اعتبار أن فرع كرة  تحفيزا لها على تقديم المزيد، ووتقديم كافة المساعدات الممكنة    إشارتهاالزرقطوني رهن  
المراكشي  السلة   الكوكب  الفرع    هومن جمعية  الحاليا  أعلى مستوىي  ذالوحيد  المدينة    وطنيا  ينافس على  ويمثل 

 الفروع األخرى. في ظل تراجع  مشرفبشكل الحمراء 
بسبب تداعيات جائحة  الوضع المادي للجماعة ال يسمح بهذا النوع من الدعم    استقر هذا الرأي على أن   -

مستغربا ومتسائال حول أسباب تخصيص دعم مالي لفرع كرة السلة دون الفروع األخرى، متحفظا حول    كورونا،
اق توقيت  في  النقطة  هذه  المجلس  إدراج  سترهن  االتفاقية  مقتضيات  أن  كما  االنتخابية  االستحقاقات  فيه  تربت 

الجمعيات   لكافة  الوحيد  المتنفس  الزرقطوني هي  المغطاة  القاعة  أن  ومعتبرا  سنوات،  لمدة خمس  القادم  الجماعي 
 ياضة. الرياضية بأحياء المسيرات بتراب مقاطعة المنارة وال يجب أن تكون حكرا على نوع واحد من الر

 

المقترحة للدعم غلبية ا وتأسيسا على ذلك، وبعد نقاش مستفيض، وحيث اتضح أل الكتلة المالية  لسادة األعضاء أن 
، وحيث أن هذه االتفاقية  19مرتفعة في ظل الوضعية المالية الصعبة التي تعرفها الجماعة بسبب تداعيات انتشار وباء كوفيد  

من   مزيد  لطلب  وتبعا  الجماعة،  عاتق  على  سترتبها  التي  لاللتزامات  بالنظر  أخرى  اتفاقيات  مع  مقارنة  استثناء  ستشكل 
ورئيس   بالقطاع  المكلف  النائب  من  الموضوع  حول  مقاطعة  ال اإليضاحات  مجلس  رأي  أخذ  ضرورة  وكذا  المختص،  قسم 

ممارستهالمنارة   الكوكب  لسياسة    بحكم  جمعية  إشارة  رهن  الزرقطوني  المغطاة  القاعة  وضع  إمكانية  مدى  حول  القرب 
بالمدينة،  متنوعة  رياضات  تمارس  أخرى  لجمعيات  متنفس  أنها  اعتبار  السلة على  كرة  فرع  اللجنة    فقد  المراكشي  ارتأت 

 تأجيل البث في النقطة إلى جلسة قادمة. 
 

 رئيس اللجنة          

 
من جدول اعمال الدورة الى    الثالثة والسادسة سحاب مجموعة من االعضاء من القاعة، فقد تم تأجيل تدارس النقطتين  ملحوظة: نظرا الن 

 الجلسة الموالية للجنة 
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 اتفاقية شراكة

 بني
 جملس مجاعة مراكش

 و
 مجعية الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة

 وتسيري القاعة املغطاة الزرقطونيمن أجل تدبري 
 وتوسيع قاعدة رياضة كرة السلة

 مع االستفادة من دعم مادي سنوي
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 ديباجة:

البرشية بتارخي ة الوطنية للتمنية  متاش يا مع التعلاميت امللكية السامية الواردة يف اخلطاب املليك السايم لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، املؤسس للمبادر  •

 . 2005ماي  18

 كام جاء تعديهل وتمتميه.    14( بتنفيذ القانون التنظميي رمق  2015يوليوز  7)  1423من رمضان  20الصادر يف  1-15-85بناء عىل الظهي الرشيف رمق  •

 2003ونيو  ي 27الصادر بتارخي  7/ 3002بناء عىل دورية الس يد الوزير الأول حول موضوع الرشاكة مع امجلعيات رمق  •

 املتعلق مبدونة احملامك املالية. 62.99مبوجبه القانون رمق  واملمتماملغي   52.06بناء عىل القانون رمق  •

 امجلاعات. ( بسن نظام احملاس بة العمومية ومؤسسات التعاون بني 2017نومفرب  23املوافق ) 1439ربيع الأول   04الصادر يف  2.17.451بناء عىل املرسوم عدد   •

 . 2003يونيو  27ربيع الثاين املوافق ل  26الصادرة بتارخي  وامجلعياتاملتعلقة ابلرشاكة بني املؤسسات العمومية  2003/ 7بناء عىل دورية الوزير الأول عدد  •

برام اتفاقيات  ابململكة حول دمع   والأقالمي ا ىل السادة والة اجلهات وعامل العامالت    D2185بناء عىل دورية وزير ادلاخلية رمق  •  امجلعيات من طرف امجلاعات الرتابية و ا 

 التعاون و الرشاكة معها. 

 ( بسن النظام الأسايس المنوذيج للجمعيات الرايضية2013مارس   18)   1434جامدى الأوىل  6الصادر يف  2647.12قرار لوزير الش باب والرايضة رمق  •

 ملراكيش لكرة السل. بناء عىل القانون التنظميي مجلعية الكوكب الراييض ا •

 امجلعيات النش يطة يف اجملال الراييض  ودمعاجمللس امجلاعي عىل تمنية الأنشطة امجلعوية ابملدينة  وحرصا من  •

 ووعيا منا برضورة تضافر اجلهود الهادفة عىل تدعمي الأنشطة ذات املصلحة العامة خدمة لساكنة املدينة  •

 التالية:واعتبارا للمقتضيات العامة  •

 التحتية ملامرسة الأنشطة املتعلقة هبا يف ا طار مقاربة تشاركية.  والبنياتية تدخل امجلاعات احمللية يف تمنية احلركة الرايضية أأه  -

 وتشكيلها لرافعة التمنية البرشية وعنرصا همام يف الرتبية و الثقافة. والتسامح  والتضامن واملواطنةأأهية الرايضة يف ا شاعة القمي الوطنية  -

 

 مت االتفاق بني 

 اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش ممثال برئيس اجمللس اجلماعي

 و

 مجعية الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة ممثلة برئيس اجلمعية

 الفئات التالية: تتكون جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة السلة من 

 الكبار: القسم الوطني املمتاز   -

 الكبيرات: القسم الوطني املمتاز   -

 الشبان، الفتيان، الفتيات، الصغار ومدرسة كرة السلة  -

كما أن جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة السلة يفرض وجوده داخل الساحة الوطنية بفضل اإلقبال الجماهيري الكبير على متابعة 

 مباريات البطولة الوطنية بكل فئاتها، وبروز نجم العبين نحتوا أسماءهم في تاريخ كرة السلة الوطنية والعاملية.
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تعتبر هذه االتفاقية وثيقة تحدد أهداف املجلس والجمعية في توحيد جهودهما من أجل دعم األنشطة الرياضية الخاصة بكرة 

وتعميمها لدى الفئات العمرية بصفة عامة وخاصة الفئات الفقيرة باألحياء الهامشية عبر توفير مدرسة للتكوين والتدريب في كرة    السلة

 السلة عبر توسيع قاعدة املمارسين وخلق جمعيات متخصصة في كرة السلة باملدينة واالنفتاح على املؤسسات التعليمية. 

الخاص بالتربية البدنية   30.09تدبير وتسيير القاعة املغطاة الزرقطوني تدبيرا حديثا باملعايير الدولية لكرة السلة وبناء على قانون  .1

 والرياضة. 

 اعتماد أطر مكونة تكوينا أكاديميا وفيدراليا وكفئة ومتخصصة في تكوين الرياضيين.  .2

زام الجمعية باالنخراط الفعلي عبر برنامجها املقدم وبمصاحبة الجماعة في اتخاذ كل األعمال الضرورية إلنعاش وتنمية كرة الت .3

 السلة.

العمل على تحقيق األهداف املبرمة بين جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة السلة والجامعة امللكية املغربية لكرة السلة على   .4

 مستوى التكوين. 

 ين جميع املمارسين واألطر.  تأم .5

 التكوين ملمارس ي رياضة كرة السلة.  .6

 توفير أطر ذات كفاءة دولية ووطنية في مجال التربية والتكوين.  .7

 توفير عمال من أجل النظافة واملحافظة على البناية.  .8

 توفير حارس خاص للقاعة  .9

 وكذا كرة السلة الثالثية.تنظيم بطوالت جهوية ووطنية ودولية في رياضة كرة السلة )إناث وذكور(  .10

 املحافظة على التجهيزات واملشموالت املوضوعة رهن إشارة الجمعية. .11

 أداء واجبات األطر التقنية واإلدارية. .12

 التزام الجمعية بتعبئة كل الوسائل الضرورية لتنفيذ األهداف املشار إليها أعاله.  .13

 يلي:يلتزم بما 

من أجل تدبيرها    1في إطار تنفيذ الجمعية لألهداف املسطرة تلتزم الجماعة اتجاهها بوضع رهن إشارتها القاعة املغطاة الزرقطوني املسيرة   .1

 وتسييرها كمركز للتكوين وتأطير رياضة كرة السلة بمدينة مراكش.

 الكبرى. تلتزم الجماعة بتأدية واجبات املاء والكهرباء والصيانة  .2

وضع وسائل النقل املتوفرة لدى الجماعة رهن إشارة الجمعية إلجراء مباريات البطولة الوطنية وكاس العرش الخاصة بكرة السلة املنظمة   .3

 خارج املدينة. 

 وضع الوسائل اللوجيستيكية املتوفرة لدى الجماعة رهن إشارة فرق الجمعية  .4

 اعة الترابية ملمارسة أنشطتها.منح التراخيص باستعمال الفضاءات التابعة للجم .5
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 تقديم دعم سنوي نقدي دفعة واحدة حسب الجدول التالي: .6

2020 /2021 2021 /2022 2022 /2023 2023 /2024 

 درهم 1.500.000,00 درهم 1.400.000,00 درهم 1.200.000,00 درهم 1.000.000,00

 

مدة   ) تحدد  في خمس  تريد  5االتفاقية  التي  الجهة  بإبالغ  املوقعين على فسخها  الطرفين  أحد  يعرب  لم  ما  مرتين  للتجديد  قابلة  ( سنوات 

 الفسخ ثالثة أشهر على األقل بواسطة رسالة مضمونة التوصل. 

االتفاقية عبر تشكيل لجنة مكونة من رئيس مجلس جماعة مراكش أو    يتم تتبع وتقييم شروط تطبيق وإنجاز األهداف والبرامج املسطرة في -

 من ينوب عنه ورئيس جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة السلة أو من ينوب عنه.

 تتم الدعوة الجتماع لجنة التتبع كل ثالثة أشهر أو بناء على طلب أحد الطرفين.  -

الجماع من  كل  بأحد تلتزم  االخالل  حالة  وفي  وبالتوافق  حبية  بطرق  الخالفات  لحل  الضرورية  الوسائل  بجميع  بالقيام  والجمعية  ة 

مضمونة   رسالة  بواسطة  األقل  على  شهر  األخرى  الجهة  وإبالغ  االتفاقية  فسخ  طلب  طرف  ألي  يحق  املوقعين،  الطرفين  بين  االلتزامات 

 التوصل. 

 

 رئيس جملس مجاعة مراكش
 
 
 
 
 
 

 رئيس مجعية الكوكب الرياضي املراكشي
 لكرة السلة

 والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش
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تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال اسـتكمال طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار 

للسـادة أعضـاء الموجهـة  29/04/2021بتـاريخ   5930لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للـدعوة رقـم    2021الدورة العادية لشهر ماي  

بالشـؤون الثقافيـة والرياضـية والتنميـة االجتماعيـة  وإشـراك المجتمـع للحضور والمشـاركة فـي أشـغال اللجنـة المكلفـة    المجلس
علـى السـاعة الثانيـة عشـر زواال بقاعـة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر   2021  ماي  04  الثالثاءللجنة يوم    ثان، انعقد اجتماع  المدني

 االتية:  المعلقة  رئيس اللجنة، وذلك لتدارس النقط  عبد الهادي فاري نائبد  البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السي
 

  
يف الدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية ماراطون مراكش الدولي حول دعم املاراطون الدولي ملراكش. ): 3النقطة رقم 

 جتديد االتفاقية(. إطار
الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة يف شأن تدبري وتسيري القاعة  ومجعيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 4النقطة رقم 

 املغطاة الزرقطوني.
امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات املشابهة يف موضوع  واجلامعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 6النقطة رقم 

 تدبري وتنشيط مالعب القرب اخلاصة بالتزجل.
 

 

   اللجنة السيد:حضر االجتماع من أعضاء  -
 اشراق البويسفيعبد الهادي بن عال، 

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدانمن   كما حضر -
    . النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش :  ي. الحسن المنادي

 

  السادة: الجماعي   المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
 العباسي، السعيد ايت المحجوب.   عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي، ي. احفيظ قضاوي

 

 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما  -
 

 . المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 . رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس :  محمد المحير 

 . والرياضية عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية  : عبد الرحمان الخضيري 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  امحمد محترام 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  حياة البصري 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  رشيد بوزيتي 

 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  
 

 المجتمع المدني السادة: ممثلي جمعيات  من  واكب االجتماع -
 

 رئيس جمعية الماراطون الدولي لمراكش.  :  محمد الكنيدري 
 أمين مال جمعية الماراطون الدولي لمراكش. :  فؤاد بنخطاب  
 عن جمعية الماراطون الدولي لمراكش. :  مصطفى باتيت

 
 

للسيد رئيس اللجنة شاكرا للسادة الحضور تلبية الدعوة، وتذكيره  في مستهل هذا االجتماع، وبعد الكلمة الترحيبية  

 ، تم االتفاق على تدارسها على الشكل التالي:    04/2021/ 29بالنقط المؤجلة والمعلقة من الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 

 جملس مجاعة مراكش

 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني اللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 (04/05/2021الثانية بتاريخ )اجللسة 

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

 6و  4،  3النقط ذات االرقام: 
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الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة يف شأن تدبري  ومجعيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 4النقطة رقم 
 وتسيري القاعة املغطاة الزرقطوني.

امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات  واجلامعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 6النقطة رقم 
 املشابهة يف موضوع تدبري وتنشيط مالعب القرب اخلاصة بالتزجل.

 

بتاريخ    للجنة  السابق  االجتماع  في  مناقشته  تم  بما  ارتباطا  و  النقطة،  هاتين  وبعد  2021/ 29/04بخصوص   ،

الموضوع، في  اللجنة  رئيس  نائب  السيد  قدمها  التي  المقاطعات    التوضيحات  لمجالس  المسندة  الجوار  لقضايا  اعتبارا  و 
الترابي  وتداولها الدائرة  جزئيا  او  كليا  تهم  التي  النقط  الرياضية  مقاطعة،  لكل    ةحول  المرافق  من  مجموعة  ان  وحيث 

مسطرة والمنتزهات موضوعة رهن إشارة المقاطعات، فقد خلصت اللجنة الى رفع توصية لرئاسة المجلس الجماعي بإحالة  
  2021اي  من جدول اعمال دورة م  6و    4ن موضوع النقطتين  ي حول االتفاقيتتداوليا    ابداء الرأي عبر    التدبير على المقاطعات

 في اقرب دورة مقبلة : 

الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة يف شأن تدبري وتسيري القاعة املغطاة  ومجعيةاتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش  ▪
 )مقاطعة املنارة(  الزرقطوني.

امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات املشابهة يف موضوع تدبري وتنشيط  واجلامعةاتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش  ▪
 مالعب القرب اخلاصة بالتزجل.

 )مقاطعة املنارة(   .احلي احلس ن   املنزته الراييض ❖

 )مقاطعة جلي(  .الازدهار حبي الرشف  املنزته الراييض ❖

 )مقاطعة س يدي بوسف بن عيل( .يوسف بن عيل  املنزته الراييض احلي اجلديد س يدي ❖

 
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
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 اتفاقية رشاكة                        

 بني 

 راكش جامعة م 

 و 

 اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية 

 والرايضات املشاهبة 

 من أأجل 
 

 

 

 

 تدبي وتنش يط مالعب القرب اخلاصة ابلزتجل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 06/05/2021بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش )الجلسة األولى 2021ماي محضر الدورة العادية لشهر 

63 
 

 

 
 

 

 املبادرة الوطنية للتمنية البرشية.  بشأأن 2005ماي  18اس تلهاما من التوهجات السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا يف خطابه السايم ليوم   •

 ابلصخيات   2008أأكتوبر   25و 24انعقدت بقرص املؤمترات ابلصخيات يويم   الرايضة اليتوتفعيال ملضامني ودالالت الرساةل امللكية السامية املوهجة للمشاركني يف فعاليات املناظرة الوطنية حول  •

طار العناية اخلاصة اليت تولهيا السلطات العمومية   •  . لقطاع الش باب والرايضة والثقافة ابملدينة  مراكش احمللية واجمللس امجلاعي ملدينة وتندرج هده االتفاقية كذكل يف ا 

 املتعلق ابمجلاعات.  113-14 التنظميي رمق ( بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07) 1436رمضان   20الصادر يف   1-15-85بناء عىل الظهي الرشيف رمق   •

 .تغييه وتمتـميــه ( املتعلق بتنظمي حق تأأسيس امجلعيات كام مت 1958نونرب   15) 1378جامدى الأولـى   3الصـادر يف  1-58-  376بناء عىل الظهيـر الرشيف رمق   •

 بسن نظام احملاس بة العمومية للجامعات ومؤسسات التعاون بني امجلاعات.  2017نونرب  23املوافق )  1439ربيع الاول  4الصادر يف   2.17.451بناء عىل املرسوم عدد   •

برام اتفاقيات للتعاون والرشاكة مع القطاع العام واخلاص.املتعلق ابمجلاعات الرتابية واليت جت  113-14للقانون التنظميي رمق  92تنفيذا للمقتضيات املادة  •  ي للمجالس الرتابية ا 

 املنظم لعالقة الرشاكة بني القطاع العام ومجعيات اجملمتع املدين.   2003يونيو  27بتارخي  2003/ 7بناء عىل منشور الس يد الوزير الأول رمق  •

 2021/ 02/ 03بتارخيكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات املشاهبة اذلي تقدمت هبا اجلامعة املل بناء عىل االتفاقية اليت  •

 بناء عىل القانون الأسايس والأنظمة العامة املنظمة للجامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات املشاهبة.  •

 .املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة   30-09بتنفيذ القانون رمق   (2010أأغسطس  24) 1431من رمضان   13صادر يف   1-10-150ظهي رشيف رمق  •

 مت مبوجبه املوافقة واملصادقة عىل االتفاقية.  2021وتبعا ملداوالت اجمللس امجلاعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر ماي   •

 : 1املادة  

 : هدف االتفاقية 

 .  Skate Parkهتدف هذه االتفاقية ا ىل حتديد الرشوط والقواعد املنظمة للرشاكة بني الأطراف املتعاقدة وذكل من أأجل تدبي وتنش يط مالعب للزتجل 

 : 2املادة  

 مكونت املرشوع: 

 ويتعلق الأمر ابملنزتهات التالية: داخل تراهبا، مجلاعة مراكش واملقاطعات امخلس   التابعةيتعلق الأمر بتدبي وتس يي مالعب الزتجل 

   . احلي احلس ن   املنزته الراييض  ❖

 . الازدهار حبي الرشف   املنزته الراييض  ❖

   . يوسف بن عيل   املنزته الراييض احلي اجلديد س يدي  ❖

 : 3املادة  

 وتنفيذ االتفاقية:   املدة 

 .  من طرف الرشاكء واملصادقة علهيا من طرف السلطات اال دارية اخملتصة التوقيع عىل هذه االتفاقيةتدخل بنود هذه االتفاقية حي التنفيذ ابتداء من اترخي 

 قابل للتجديد بعد معلية التقيمي عند هناية لك س نة وطيل مدة االتفاقية.   أأربع س نوات ومتتد

 : 4املادة  

 الزتامات اجمللس وامجلاعة: 
 راكش مبا ييل:  جامعة متقوم 

 واملذكورة يف املادة الأوىل أأعاله.لرايضية اخلاصة ابلزتجل ا فضاءات الاس تغالل    اجلامعة منح ❖

 لهذا الغرض.   كناش حتمالت معداملرافق الرايضية وفق  هاال رشاف وتتبع اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات املشاهبة يف تدبيها لهذ ❖

 املندمج البحث عن رشاكء ا ضافيني لتعزيز التدبي ❖

   ترشف عليه هذه الأخية. وذكل بوضع جسل تسطر فيه لك الأنشطة اليومية الرايضية، فقااملر ه لهذ امراقبة اجلامعة يف تدبيه  ❖

 القيام بأأشغال صيانة املالعب القرب موضوع هذه االتفاقية.  ❖

 الزتامات اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات املشاهبة: 
 تقوم اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات املشاهبة مبا ييل: 

 عىل تأأطي الش باب الراغب يف مزاوةل هذه الرايضة وكذا امجلعيات واملدارس. اال رشاف  ✓

 ا حداث مدرسة رايضية لفائدة الأطفال وتعيني مؤطرين للسهر عىل حسن اس تعامل هذه املرافق.   ✓

اليت تتوفر فهيا الرشوط املناس بة قصد املساهة يف تأأطي وتنش يط  حتت لواهئا و   املعمتدة واملنضوية  كام أأن للجامعة احلق بعد التنس يق مع رئيس اجمللس يف دعوة بعض امجلعيات  ✓

 الرايضية.  هذه الفضاءات

 تلزتم اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية بتنفيذ الربامج الس نوية لهذا الصنف من الرايضات برشاكة اجمللس.  •

 ادليباجة
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   للمجلس دورية تلزتم اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية برفع تقارير   •

الرايضية اخلاصة ابلزتجل لأي اكن أأن ميارس هذه الرايضة وسط املالعب التابعة لها يف غياب تأأمني عن طريق  جيب ان ا ال تسمح امجلعيات اليت تنشط يف هذه الفضاءات  •

 اجلامعة. 

 . ويمجتدر اال شارة ا ىل أأن مالعب الزتجل س تظل مفتوحة يف وجه العموم خارج احلصص اخملصصة للجامعة ضامن لالس تفادة امجلاعية من املرفق العم
 : 5املادة  

 املبادئ املؤسسة لعقد الرشاكة  

 تلزتم الأطراف املوقعة عىل االتفاقية ابلعمل جامعيا عىل ا جناز املرشوع مع مراعاة أأهداف وفلسفة ومقاربة حتديد وخطة ومهنجية معلها. 

 : 6املادة  

 الراييض: امجلعية املرشفة عىل الفضاء  

املعمتدة واملنضوية حتت لواء اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات  تعني اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية يف خشص رئيسها القانوين تعيني امجلعية  

، غي ان هذا  يض املعمتد من طرف اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضيةاليت لها حق الارشاف والتنش يط للفضاء الراييض عىل الصعيد احمليل طبقا لربنجمها الراياملشاهبة و 

                                              التفويض ال جيعل من امجلعية املذكورة طرفا يف هذه االتفاقية يف لك الأحوال.                                                      

 : 7املادة  

 احرتام املعايي التقنية:   
ابعتبارها طرفا    القيام جبميع البحوث وادلراسات التقنية اليت من شأأهنا أأن تضمن رشوط السالمة والنجاعة اخلاصة ابلفضاء الراييض  عىل اجلامعة  االتفاقية جيب   تنفيذ لهذه

 .  مس تغال للمرفق 

 : 8املادة  

 الفسخ: 

اجلامعة تلقائيا ودون اللجوء للقضاء يف مجيع حاالت ا خالل الطرفني اباللزتامات امللقاة عىل عاتقهام، مبقتىض هذه االتفاقية وذكل  تفسخ هذه االتفاقية من طرف امجلاعة او   

نذار كتايب ومنحهام أأجل ثالثة أأشهر للوفاء هبذه الالزتامات:   بعد ا 
 . يف حاةل حل اجلامعة  ➢

ذا أأصبح الفضاء الراييض تقنيا ال يؤدي ال ➢  غرض اذلي من أأجهل متت املوافقة عليه من طرف امجلاعة. يف حاةل ما ا 

 : 9املادة  

 التتبع، املواطنة واحلاكمة ادلاخلية 

 تتكون جلنة التتبع من: 

 أأو من ينوب عنه بصفته رئيسا للجنة. رئيس جامعة مراكش  •

 أأو نئبه القانوين. اجلامعة رئيس  •

 ممثل السلطة احمللية. •

 الرايضية.ممثل قطاع الشؤون  •

 حبضور مجيع املتعاقدين للتأأكد من حسن مدى اس تغالل هذه الفضاءات س نوية او لكام دعت الرضورة ذلكل تعقد جلنة التتبع اجامتعات 

 وتتعهد امجلعية بتعليق نص هذه االتفاقية مبقر امجلعية تسهيال الطالع الأعضاء والرشاكء واملس تفيدين والعموم علهيا.  

 : 10املادة  

 : الزناعات فض    
احللول املالمئة هل يف ا طار الرتايض. ويف حاةل تعذر ذكل يرفع    مؤسسة معمتدة للواسطة ال جياد حيال عىل  االتفاقية،عن تأأويل أأو تنفيذ مواد هذه    حممتل نت لك نزاع  

 . يتفق علهيا الطرفنيالأمر ا ىل جلنة عليا 

 : 21املادة  

 : املراجعة 

تـتـم ابقتــراح كتابــي وموافقـــة الأطراف املوقعــــة    االتفاقية جيبة مراجعة او تعديل مقتضيات هذه  أأي ترايض بني    يكون موضعوذكل بواسطة ملحق    عليــــها.أأن 

 الاطراف. 

 : 31املادة  

 تنفيذ االتفاقية 

 علهيا من طرف لك الرشاكء واملصادقة علهيا من طرف السلطات اال دارية اخملتصةيمت الرشوع يف تنفيذ بنود هذه االتفاقية ابتداء من اترخي التوقيع 
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 المجلس الجماعي لمراكش  رئيسبلقائد محمد العربي  السيد 

ال   الجماعة  أن  أولها  أساسية  أمور  ثالث  تتمحور حول  فهي  النقطة،  اللجنة حول  تقرير  لنص  إنصاتكم  بعد 

للجمعية، ومع ذلك أغتنم الفرصة باسمكم جميعا لتهنئة فريق الكوكب المراكشي لكرة  تملك حاليا دعما ماليا لتقديمه  

السلة إناث على إنجازه الكبير بتحقيقه للقب الدوري المحلي وهو أمر غير مسبوق ومشرف، وعدم دعمه في هذه  

عقد شراكات لكن ال بد من  الشراكة ال ينتقص من قيمته، ثانيا استقبلت عدد من الفرق والنوادي وبحثت معهم إمكانية 

النظر إلى هذا الموضوع في شموليته في إطار مشروع متكامل يتقدم به طالب الشراكة، وثالثا بالنسبة الستغالل قاعة  

الزرقطوني من طرف جمعية الكوكب المراكشي لكرة السلة فهو أمر غير ممكن بحكم أن هذه القاعة موضوعة رهن  

 لتالي ال بد له من إبداء رأيه في الموضوع. إشارة مجلس مقاطعة المنارة وبا

 واآلن، باب المناقشة مفتوح. 

إذن، وإن لم يكن هناك أي تدخل في موضوع النقطة، أقترح عليكم تأجيل البث في النقطة الى  

للمادة   الرأي طبقا  المنارة إلبداء  مقاطعة  الموضوع على مجلس  احالة  اساس  رقم    235على  التنظيمي  القانون  من 

المتعلق بالجماعات باعتبار    113.14
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 :   ( 2021/ 06/05الجلسة االفتتاحية بتاريخ  ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الخامسة النقطة 

  الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تسيير مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهبي.

                                            

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

بالشؤون الثقافية  رئيس اللجنة المكلفة  للسيد عبد الهادي فاري نائب    الكلمةفي مستهل مناقشة هذه النقطة،  

 الخاص بها. التقرير لتالوة والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني 

 

 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني نائب رئيس اللجنة المكلفة عبد الهادي فاري  السيد
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 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تسيير مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهبي.

 

 

 
 

  

 

 

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة 

 للسـادة أعضـاء المجلـسالموجهة    21/04/2021بتاريخ    5401لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2021العادية لشهر ماي  

، انعقـد بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية  وإشـراك المجتمـع المـدنيللحضور والمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة  
على الساعة الثانية عشر زواال بقاعة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر البلـدي شـارع   2021أبريل    29  الخميساجتماع أول للجنة يوم  

 رئيس اللجنة، وذلك لتدارس النقط االتية:  خليفة الشحيميد  محمد الخامس برئاسة السي
 

املصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش واالحتاد الوطين لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي دار البارود سابقا كفضاء : 2النقطة رقم  
 حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية.

يف الدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية ماراطون مراكش الدولي حول دعم املاراطون الدولي ملراكش. ): 3النقطة رقم 
 جتديد االتفاقية(. إطار

ة السلة يف شأن تدبري وتسيري القاعة الكوكب الرياضي املراكشي لكر ومجعيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 4النقطة رقم 
 املغطاة الزرقطوني.

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهيب.: 5النقطة رقم 
امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات املشابهة يف موضوع  واجلامعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 6النقطة رقم 

 تدبري وتنشيط مالعب القرب اخلاصة بالتزجل.
يف موضوع احداث بنية )مركز( استقبال للخدمات النهارية  2021يناير  22التداول يف شأن عريضة مقدمة من طرف مجعية "أفروميد" بتاريخ : 7النقطة رقم 

 يراعي النوع االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية.
 

   اللجنة السيد:حضر االجتماع من أعضاء  -
 بال.  لكبار، محمد بنعبد الهادي فاري، محمد ايت بويدو، عبد الهادي بن عال، محمد 

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدانمن   كما حضر -
    . النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش :  ي. الحسن المنادي

 . )عضو اللجنة( النائب التاسع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش    :  عواطف البردعي 
 

  السادة: الجماعي   المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
ال الزراف، ي. عبد الحفيظ  الفيرامي، توفيق بلوجور، عبد هللا األمكاري، محمد باقة، محمد  الرحيم  الهادي ويسالت، عبد  مغراوي،  أحمد محفوظ، عبد 

 ، عبد االله الغلف، سفيان بنخالتي، عادل المتصدق، ي. احفيظ قضاوي العباسي، السعيد ايت المحجوب. إبراهيم بوحنش
 

 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما  -
 

 . المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 . رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس :  محمد المحير 

 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  : الرحمان الخضيري عبد 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  امحمد محترام 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  رشيدة بطور 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  حياة البصري 

 . ة عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضي :  لى محمد انحي 
 . عن قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك :  أمين بهلولي 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  رشيد بوزيتي 

 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  

 جملس مجاعة مراكش

 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني اللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 (29/04/2021بتاريخ  )اجللسة األوىل

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

  5النقطة رقم 
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 ممثلي جمعيات المجتمع المدني السادة: من  واكب االجتماع -
 

 رئيس مركز "أفروميد".  :    الصادق حيدار عبد 
 . مركز "أفروميد" عن  :  عبد الفتاح بن نجخوخ 

 رئيسة جمعية "أليونس الزيتون" مراكش.  :  نادية البوزيدي 
 عن جمعية "أليونس الزيتون" مراكش.  :   رجاء لحلو 

 السلة. الرئيس المنتدب لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة  :  محمد نجيب جندوب 
 عن جمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة السلة.  :  عبد الرحيم حنفي 

 عن جمعية الماراطون الدولي لمراكش.  :  فؤاد بنخطاب  
 

 

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهيب.: 5النقطة رقم 
 

في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من الوثائق المرجعية المتعلقة بها، أعطى السيد رئيس  
موضوع   االتفاقية  مشروع  في  معه  المتعاقد  الطرف  مراكش"  الزيتون  أليانس  "نادي  جمعية  ممثلة  للسيدة  الكلمة  اللجنة 

الطبي كالقيام بعمليات جراحة غشاء العين في إطار قوافل طبية داخل   الدراسة، والتي أوضحت أن الجمعية تشتغل في الجانب 
فترة جائحة   تتوقف حتى خالل  لم  األعمال  أن هذه  الثدي والرحم، مؤكدة  المدينة وخارجها وحمالت سنوية لعالج سرطان 

 كورونا. 
للسيدة منسقة   الكلمة  االتفاقية، منحت  إبرام  مولتقديم دواعي  الزيتون  التي قدمت عرضا    راكش"جمعية "أليانس 

 مفصال حول الجمعية ومركز التكوين بالتدرج موضوع النقطة جاءت أهم معطياته كاآلتي: 
 عضوا كلهم نساء.  30وتضم  1996دجنبر  20تأسست الجمعية يوم  
 ناد عبر العالم.  55الجمعية تابعة لجمعية "أندية اليوم" الدولية التي تضم  
سنة    الذهبي  المنصور  بالتدرج  التكوين  مركز  بإنشاء  الجمعية  المهني    2008قامت  التكوين  في  المختص 

وولوج سوق الشغل بشراكة مع مجلس عمالة مراكش الذي تكلف بترميم المركز، وزارة التربية الوطنية  
 مدت الجمعية بمعدات التجهيز والتعاون الوطني الذي خصص أطر في التكوين. التي 

تطور عمل المركز من تنظيم ورشات لمحاربة األمية والتعليم األولي إلى تجهيز ورشات مهنية محضة )فن   
 الحلويات، الطبخ، الحالقة، الخياطة التقليدية والعصرية واالعالميات(. 

 خريج بشهادات مهنية معترف بها.  1206مستفيد منهم  3400استفاد من خدمات المركز   
قدم المجلس الجماعي منحة تسيير للمركز في إطار اتفاقية في ظل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ   

دجنبر    200.000,00 في  تمديدها  بعد  االتفاقية  هذه  مدة  وانتهت  تنظيم  ،  2020درهم  يكلف  أصبح  بعدها 

 ة خاصة مع االقبال الكبير على المركز بفضل سمعته الجيدة. الورشات مصاريف إضافي
  معاناة المركز من نقص في األطر بعد إحالة أغلبهم على التقاعد. 

 

الذي   الجماعية  للمصالح  العام  المدير  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  متصل،  سياق  بالدور وفي  أشاد 
مستوى   على  الجمعية  به  تقوم  الذي  معتبرا  والتكوين  التأطيرالطالئعي  نموذجا  ،  الذهبي  المنصور  بالتدرج  التكوين  مركز 

العام أنه  ،على المستوى الجهوي والوطني   به  يحتذى السيد المدير  على هامش مؤتمر عمداء  سبق لوفد افريقي    بل وأكد 
االفريقية   زار  المدن  التكوين    مقران  بمركز  اعجابه  عن  وعبر  به  المذكورالجمعية  الصعيد  تك   مشيدا  على  نموذجية  جربة 

 ، مضيفا أن المدينة الحمراء بحاجة ماسة لمراكز من هذا النوع. االفريقي 
 

عقب ذلك، وبعد االطالع على العرض المقدم ومضامين االتفاقية موضوع الدراسة، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي،  
معية وخاصة مركز التكوين في ميادين التأطير واالدماج  حيث أشاد السادة األعضاء بالعمل الكبير والجاد الذي تقوم به الج

في سوق الشغل، مؤكدين أن هذه المبادرة تستحق كل الدعم والتشجيع من خالل اقتراح رفع قيمة الدعم الممنوح للمركز  
 .19فيد رغم صعوبة تحديد مبلغه بالنظر للوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الجماعة بسبب تداعيات انتشار وباء كو

مركز التكوين بالتدرج المنصور  وتأسيسا على ذلك، وحيث أجمع السادة األعضاء على الدور الطالئعي الذي يقوم به 
في مساعدة شباب المدينة على ولوج سوق الشغل، ونظرا إلى أن االستمرار في تقديم هذه الخدمة يتطلب تقديم دعم    الذهبي

أبدت اللجنة  ذكور في أحسن الظروف خاصة مع االقبال الكبير الذي أضحى يعرفه،  مالي للجمعية من أجل تسيير المركز الم
مع التماس رفع   كما هي مرفقة بالتقرير  على اتفاقية شراكة من اجل تسيير مركز التكوين بالتدرج المنصور الذهبي  موافقتها

للجماعة  المالية  الوضعية  يراعي  بشكل  العامة  الجلسة  خالل  بتحديده  وذلك  المقدم  الدعم  المجلس  قيمة  للرئاسة  ورافعة   ،
 الجماعي التوصية اآلتية: 

 

في ميادين التكوين   مركز التكوين بالتدرج المنصور الذهبيتقديم عرض مصور خالل الجلسة العامة يبرز إنجازات  ✓
 ج في سوق الشغل واالدما
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 اتفاقية الشراكة 

 بـــيــــن
 

 مجاعــــة مراكــــش
 و

 مجعية نادي الليونس كلوب الزيتون
 و 

 املندوبية اجلهوية للتعاون الوطين
 و

 التكوينواألكادميية اجلهوية للرتبية 
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 مدخل عام

عام تستوجب تدخال فعاال للمؤسسات الحكومية يطرح موضوع اإلقصاء االجتماعي إشكالية ذات طابع   

برنامج يمكن من تحسين ظروف العيش داخل املجتمع، وكذا اإلشكاليات   وتنفيذ املجتمع املدني من اجل وضع  وهيئاتاملحلية   والجماعات

 تها. حاجياوضعها معالجة تالئم خصوصية  ويستدعيالخاصة املتعلقة بالفئات التي تعاني من اإلقصاء االجتماعي 

إن الهدف األساس ي من معالجة اإلقصاء االجتماعي بحي املالح يكمن في تامين الظروف الالزمة للعيش الكريم لساكنة هذا الحي مع توفير  

 متابعة تهدف إلى إعادة إدماج مختلف الشرائح املجتمعية التي تعيش وضعية صعبة داخل الدورة السوسيو اقتصادية.

 ديبــــاجـــــة
 

رمق    بناء ✓ الرشيف  يف    1.15.85الظهي  رمق  2015يوليوز    7)  1436رمضان    20صادر  التنظميي  القانون  بتنفيذ  املتعلق    113.14( 

 ابمجلاعات؛ 

يضبط مبوجبه حق تأأسيس   1958نونرب    15املوافق    1378جامدى الأوىل    03الصادر يف    1.58.376بناء عىل الظهي الرشيف عدد   ✓

، والظهي  2002يوليوز    05بتارخي    1.02.206الصادر بتنفيذه الظهي الرشيف رمق    75.00تعديهل مبوجب القانون عدد  امجلعيات كام مت  

 . 07.09بتنفيذ القانون  2009فرباير  18الصادر يف  1.09.39الرشيف رمق 

ن  2017نونرب    23املوافق )  1439ربيع الاول    4الصادر يف    2.17.451بناء عىل املرسوم عدد   ✓ للجامعات  بسن  العمومية  ظام احملاس بة 

 ومؤسسات التعاون بني امجلاعات.

ربيع الثاين    26املتعلقة ابلرشاكة بني ادلوةل واجملالس املنتخبة وامجلعيات، الصادرة بتارخي    7.2003وبناء عىل دورية الوزير الأول عدد   ✓

 نتخبة وامجلعيات. ابلرشاكة بني ادلوةل واجملالس امل  املتعلقة  2003يونيو  27املوافق  1422

 املتعلق مبدونة احملامك املالية؛  62.99املغي واملمتم مبوجبه القانون رمق  52.06وبناء عىل القانون رمق  ✓

بني جملس جامعة مراكش ومجعية ندي الليونس   3-2-1واملالحق    2008نونرب    25بتارخي  U/2008/144وبناء عىل اتفاقية الرشاكة رمق   ✓

والأاكد الزيتون،  املبادرة  لكوب  طار  ا  يف  أأسفي  مراكش  هجة  ووالية  الوطن  للتعاون  اجلهوية  واملندوبية  ـ  والتكوين  للرتبية  اجلهوية  ميية 

 الوطنية للتمنية البرشية. 

 )جلسة يوم .......( 2021ماي داوالت جملس جامعة مراكش خالل دورته العادية لشهر  مل وتبعا ✓

 صرف منحة سنوية لفائدة مجعية مجعية ليونس كلوب بوضع آليات تنظيمية وإدارية تهمالشراكة هذه اخلاصة  اتفاقيةمتت صياغة 
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 االتفاقية موضوع :األوىل املادة

السوسيو   وتشجيع دعم    اإلدماج  بهدف  الذهبي  املنصور  االختصاصات  املتعدد  املستفيدين    املركز  عدد  وزيادة  للشباب  منهي 

 ومحاربة الهشاشة بحي املالح. 

 االتفاقيـــة: أهداف ةالثاني املادة

 تسعي هذه االتفاقية إلى تحقيق األهداف التالية: 

 تلقين تكوين منهي مالئم يساعد على اإلدماج في سوق الشغل -           

 عن التمويل والبحثالتشغيل الذاتي وخلق املقاوالت   ودعممواكبة الشباب في خلق فرص شغل   -           

 الخاص  والقطاعمع املؤسسات العمومية  والشراكةتوطيد التعامل  -           

 قاعدة املستفيدين باستقطاب فئات أكثر هشاشة من الشباب  وتوسيعالفئات املستهدفة   بةومواكتتبع  -           

 ببرمجة تكاوين تساير سوق الشغل.              

 مركز االستماع...( وخلق املوسيقى الخبازةورشة  –البستنة  )ورشة فتح ورشات جديدة تستجيب لتطلعات املستفيدين امللحة -         

 . ملستفيديناعدد الرفع من  -

 ضمان تكوين جيد عبر استقطاب اطر محترفة ومتخصصة. -

 تسهيل ادماج خريجي املركز في سوق الشغل.  -

 األطراف. بين مختلف  والتنسيقانفتاح املركز على كافة الشركاء   -

 عالية  واجتماعيةالحرص على توفير فضاء يضمن تكوينا ذو معايير أخالقية  -

 والتكوين(مستلزمات الدراسة –خدمات طبية -)النقل ضمان مجانية كافة الخدمات املقدمة لرواد املركز -

 توصيات وقرارات لجنة التتبع. تنفيذ -

    هشاشة. لفئات األكثر  اعتماد مقاربة النوع اثناء تسطير برنامج عمل املركز عبر استهداف ا -

 املادة الثالثة: االلتزامــــات

 جملس مجاعة مراكش: 

.............................. درهم لفائدة جمعية نادي الليونس كلوب الزيتون      بـ  يلتزم مجلس جماعة مراكش بتقديم منحة سنوية تقدر 

 بحساب الجمعية املفتوح لدى إحدى الوكاالت البنكية. 

  مجعية نادي الليونس كلوب الزيتون:

 جمعية نادي الليونس كلوب الزيتون ب: تلتزم 

 مؤشر عليهما من قبل خبير محاسباتي.  تقديم التقريرين املالي واألدبي املتعلقين بأوجه عمليات صرف املنحة املالية ▪

 تنفيذ توصيات وقرارات لجنة التتبع. ▪

 وضع شارة الجماعة على كل نشاط تقوم به الجمعية.  ▪

 املندوبية اجلهوية للتعاون الوطين:

 تسليم الشواهد مؤشر عليها من قبل املندوبية.  االمتحانات معتلتزم املندوبية الجهوية للتعاون الوطني باإلشراف على عملية    

 االكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين: 

 تتبع عمل الجمعية باعتبارها الجهة املانحة للمقر 
 

 الفصل الرابع: مدة اإلتفاقية

 سنوات قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد الطرفين املتعاقدين عن فسخها.   05اإلتفاقية في تحدد مدة هذه 



 ( 06/05/2021بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش )الجلسة األولى 2021ماي محضر الدورة العادية لشهر 

75 
 

 

 : جلنة التتبع والتقييمالفصل اخلامس

 يترأسها السيد رئيس جماعة مراكش أو من ينوب عنه وفي عضويتها:تقييم التتبع و ليتم إحداث لجنة ل

 ممثل السيد والي جهة مراكش أسفي   -

 . ة الجهوية للتربية والتكوين بمراكشممثل األكاديمي -

 ممثل املندوبية الجهوية للتعاون الوطني   - 

 رئيسة جمعية نادي الليونس كلوب الزيتون.  -
 

 املراقبة: الفصل السادس

 تخضع العمليات اإلدارية واملالية املتعلقة بتدبير وتسيير املركز إلى املراقبة والتحقق من طرف املصالح املكلفة باالفتحاص املالي.
 

 تسوية النزاعات: الفصل السابع

من   إطار  في  الحلول  كل  استنفاد  وبعد  االتفاقية،  مدلول هذه  تنفيذ  أو  تأويل  ناتج عن  نزاع  بين األطراف  عند حدوث  والتوافق  التراض ي 

 املتعاقدة يحال ملف النزاع على أنظار الهيئة املكلفة بالوساطة والتحكيم، وفي حالة استمرار الخالف تعرض على أنظار الجهات املختصة. 
 

 مراجعة االتفاقية: الفصل الثامن

 املوقعين على االتفاقية، يتم إدراجه ضمن ملحق خاص بها. يمكن لالتفاقية ان تكون موضوع مراجعة بناء على طلب من أحد الطرفين 
 

 شروط فسخ االتفاقية :الفصل التاسع

 يتم اإلعالن عن فسخ هذه االتفاقية بطلب صريح ومبرر من أحد الطرفين. 
 

 سريان مفعول االتفاقية: الفصل العاشر

   .املختصةسلطات ال وتأشير ، مراكش وتوقيعها من األطراف املعنية ةمجلس جماع مصادقةاملفعول إال بعد   ةسارياالتفاقية  هذه صبح تال 

 

 .............................................  في:حرر بمراكش  

 

 نادي الليونس كلوب الزيتونمجعيـــة السيدة رئيسة  رئيس مجاعة مراكشالسيد 

 

 املندوب اجلهوي للتعاون الوطين

 

 األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 السيد والي جهة مراكش أسفي
 عامل عمالة مراكش
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد  

بعد إنصاتكم لنص تقرير اللجنة في الموضوع، فاألمر يتعلق بمركز التكوين المنصور الذهبي الذي كان محل  

المبادرة   إطار  في  والتكوين  للتربية  الجهوية  واألكاديمية  الوطني  التعاون  الجماعي،  المجلس  من  كل  بين  شراكة 

مشروع هام يقدم أعماال جليلة تخص التكوين في  الوطنية للتنمية البشرية انتهت مدتها، لكن المشروع مستمر وهو  

المركز عرضا مصورا حول   السيدة مديرة  اللجنة قدمت  الشغل، وخالل اجتماع  اليدوية واالدماج في سوق  المهن 

البالغ   السابق  الدعم  مبلغ  بنفس  االتفاقية  لكن سنجدد  التقدير والدعم،  المتنوعة، وعليه يستحق كل  هذه األنشطة 

ألنه ولألسف من الصعب الرفع من هذا الدعم نظرا للوضعية المادية الصعبة التي تعيشها الجماعة  درهم    200.000

 بسبب تداعيات جائحة وباء كورونا، ولهذا أقترح على مسيري المركز البحث عن جهات أخرى للدعم. 

 واآلن، باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

 قترح عليكم المرور إلى عملية التصويت. إذن، وإن لم يكن هناك أي متدخل في الموضوع، أ 
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 اجلهوية للتعاون الوطين واألكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين واملندوبيةنادي الليونس كلوب الزيتون  ومجعيةبني مجاعة مراكش اتفاقية الشراكة 
 مدخل عام

تستوجب تدخال فعاال للمؤسسات الحكوميةيطرح موضوع اإلقصاء االجتماعي إشكالية ذات طابع عام   

برنامج يمكن من تحسين ظروف العيش داخل املجتمع، وكذا اإلشكاليات الخاصة املتعلقة بالفئات   وتنفيذاملجتمع املدني من اجل وضع  وهيئاتاملحلية  والجماعات

 حاجياتها. وضعها معالجة تالئم خصوصية  ويستدعيالتي تعاني من اإلقصاء االجتماعي 

كريم لساكنة هذا الحي مع توفير متابعة تهدف إلى إعادة إدماج  إن الهدف األساس ي من معالجة اإلقصاء االجتماعي بحي املالح يكمن في تامين الظروف الالزمة للعيش ال

 مختلف الشرائح املجتمعية التي تعيش وضعية صعبة داخل الدورة السوسيو اقتصادية. 

 ديبــــاجـــــة
 

 املتعلق ابمجلاعات؛  113.14( بتنفيذ القانون التنظميي رمق 2015يوليوز  7)  1436رمضان  20صادر يف  1.15.85الظهي الرشيف رمق   بناء ✓

ب القانون عدد  يضبط مبوجبه حق تأأسيس امجلعيات كام مت تعديهل مبوج   1958نونرب    15املوافق    1378جامدى الأوىل    03الصادر يف    1.58.376بناء عىل الظهي الرشيف عدد   ✓

 . 07.09بتنفيذ القانون  2009فرباير  18الصادر يف   1.09.39، والظهي الرشيف رمق  2002يوليوز  05بتارخي    1.02.206الصادر بتنفيذه الظهي الرشيف رمق  75.00

 ة العمومية للجامعات ومؤسسات التعاون بني امجلاعات. بسن نظام احملاس ب  2017نونرب  23املوافق ) 1439ربيع الاول  4الصادر يف  2.17.451بناء عىل املرسوم عدد   ✓

بتارخي    7.2003وبناء عىل دورية الوزير الأول عدد   ✓   املتعلقة  2003يونيو    27املوافق    1422ربيع الثاين    26املتعلقة ابلرشاكة بني ادلوةل واجملالس املنتخبة وامجلعيات، الصادرة 

 عيات. ابلرشاكة بني ادلوةل واجملالس املنتخبة وامجل 

 املتعلق مبدونة احملامك املالية؛ 62.99املغي واملمتم مبوجبه القانون رمق  52.06وبناء عىل القانون رمق   ✓

بني جملس جامعة مراكش ومجعية ندي الليونس لكوب الزيتون، والأاكدميية اجلهوية للرتبية    3-2-1واملالحق    2008نونرب    25بتارخي   U/2008/ 144وبناء عىل اتفاقية الرشاكة رمق   ✓

 والتكوين ـ واملندوبية اجلهوية للتعاون الوطن ووالية هجة مراكش أأسفي يف ا طار املبادرة الوطنية للتمنية البرشية.

 . 2021-05-06الافتتاحية بتارخي لسة اجل ) 2021اكش خالل دورته العادية لشهر ماي  وتبعا ملداوالت جملس جامعة مر  ✓

 صرف منحة سنوية لفائدة مجعية مجعية ليونس كلوب بوضع آليات تنظيمية وإدارية تهمالشراكة هذه اخلاصة  اتفاقيةمتت صياغة 
 االتفاقية : موضوعاألوىل املادة

 املركز املتعدد االختصاصات املنصور الذهبي بهدف اإلدماج السوسيو منهي للشباب وزيادة عدد املستفيدين ومحاربة الهشاشة بحي املالح.  وتشجيعدعم  

 االتفاقيـــة: أهداف ةالثاني املادة

 تسعي هذه االتفاقية إلى تحقيق األهداف التالية: 

o  الشغل تلقين تكوين منهي مالئم يساعد على اإلدماج في سوق 

o  عن التمويل والبحثالتشغيل الذاتي وخلق املقاوالت   ودعممواكبة الشباب في خلق فرص شغل 

o  الخاص والقطاعمع املؤسسات العمومية  والشراكةتوطيد التعامل 

o  ببرمجة تكاوين تساير سوق الشغل قاعدة املستفيدين باستقطاب فئات أكثر هشاشة من الشباب وتوسيعالفئات املستهدفة  ومواكبةتتبع . 

o مركز االستماع...( وخلق املوسيقى الخبازةورشة –البستنة  )ورشة فتح ورشات جديدة تستجيب لتطلعات املستفيدين امللحة . 

o  عدد املستفيدين. الرفع من 

o  محترفة ومتخصصة. ضمان تكوين جيد عبر استقطاب اطر 

o .تسهيل ادماج خريجي املركز في سوق الشغل 

o  األطراف. بين مختلف  والتنسيقانفتاح املركز على كافة الشركاء 

o  عالية  واجتماعيةالحرص على توفير فضاء يضمن تكوينا ذو معايير أخالقية 

o  والتكوين(لدراسة مستلزمات ا–خدمات طبية -)النقل ضمان مجانية كافة الخدمات املقدمة لرواد املركز 

o توصيات وقرارات لجنة التتبع.  تنفيذ 

o  هشاشة.اعتماد مقاربة النوع اثناء تسطير برنامج عمل املركز عبر استهداف الفئات األكثر    

 املادة الثالثة: االلتزامــــات

 جملس مجاعة مراكش: 

بتقديم   مراكش  جماعة  مجلس  بز  يلتزم  تقدر  سنوية  درهم(درهم    200.000,00منحة  ألف  الجمعية    )مائتا  بحساب  الزيتون  كلوب  الليونس  نادي  جمعية  لفائدة 

 لدى إحدى الوكاالت البنكية.  املفتوحلدى املفتوح 
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 :   ( 2021/ 06/05الجلسة االفتتاحية بتاريخ  ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر    السادسةالنقطة 

مراكش   جماعة  مجلس  بين  شراكة  اتفاقية  على  واملصادقة  للرياضات   والجامعةالدراسة  املغربية  امللكية 

 الحضرية والرياضات املشابهة في موضوع تدبير وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج.

                                            

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

أعطي   النقطة،  هذه  مناقشة  بداية  نائب    الكلمة في  فاري  الهادي  عبد  المكلفة  للسيد  اللجنة  بالشؤون  رئيس 

 التقرير الخاص بها. لتالوة الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني 

 

 المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني نائب رئيس اللجنة  عبد الهادي فاري  السيد
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املصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش واالحتاد الوطين لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي دار البارود سابقا  :2النقطة رقم 
 كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية.

الدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية ماراطون مراكش الدولي حول  :3النقطة رقم 

 تجديد االتفاقية(. إطاردعم املاراطون الدولي ملراكش. )في 
الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة  وجمعيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش  :4النقطة رقم 

 السلة في شأن تدبير وتسيير القاعة املغطاة الزرقطوني.
 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهيب. :5النقطة رقم 
امللكية املغربية للرياضات الحضرية  والجامعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش  :6النقطة رقم 

 والرياضات املشابهة في موضوع تدبير وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج.
يف موضوع احداث بنية )مركز( استقبال للخدمات  2021يناير  22التداول يف شأن عريضة مقدمة من طرف مجعية "أفروميد" بتاريخ  :7النقطة رقم 

 النهارية يراعي النوع االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية.

 

 

 
 

  

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال اسـتكمال طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار 

للسـادة أعضـاء الموجهـة  29/04/2021بتـاريخ   5930لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للـدعوة رقـم    2021الدورة العادية لشهر ماي  

بالشـؤون الثقافيـة والرياضـية والتنميـة االجتماعيـة  وإشـراك المجتمـع مكلفـة  للحضور والمشـاركة فـي أشـغال اللجنـة ال  المجلس
علـى السـاعة الثانيـة عشـر زواال بقاعـة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر   2021  ماي  04  الثالثاءللجنة يوم    ثان، انعقد اجتماع  المدني

 االتية:  المعلقة  وذلك لتدارس النقطرئيس اللجنة،    عبد الهادي فاري نائبالبلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد  
 

  
يف الدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية ماراطون مراكش الدولي حول دعم املاراطون الدولي ملراكش. ): 3النقطة رقم 

 جتديد االتفاقية(. إطار
الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة يف شأن تدبري وتسيري القاعة  ومجعيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 4النقطة رقم 

 املغطاة الزرقطوني.
امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات املشابهة يف موضوع  واجلامعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 6النقطة رقم 

 تدبري وتنشيط مالعب القرب اخلاصة بالتزجل.
 

 

   اللجنة السيد:حضر االجتماع من أعضاء  -
 اشراق البويسفيعبد الهادي بن عال، 

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدانمن   كما حضر -
    . النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش :  ي. الحسن المنادي

 

  السادة: الجماعي   المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
 العباسي، السعيد ايت المحجوب.   عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي، ي. احفيظ قضاوي

 

 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما  -
 

 . المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 . رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس :  محمد المحير 

 . والرياضية عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية  : عبد الرحمان الخضيري 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  امحمد محترام 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :  حياة البصري 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  رشيد بوزيتي 

 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  
 

 المجتمع المدني السادة: ممثلي جمعيات  من  واكب االجتماع -
 

 رئيس جمعية الماراطون الدولي لمراكش.  :  محمد الكنيدري 
 أمين مال جمعية الماراطون الدولي لمراكش. :  فؤاد بنخطاب  
 عن جمعية الماراطون الدولي لمراكش. :  مصطفى باتيت

 
 

للسيد رئيس اللجنة شاكرا للسادة الحضور تلبية الدعوة، وتذكيره  في مستهل هذا االجتماع، وبعد الكلمة الترحيبية  

 ، تم االتفاق على تدارسها على الشكل التالي:    04/2021/ 29بالنقط المؤجلة والمعلقة من الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 

 جملس مجاعة مراكش

 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني اللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 (04/05/2021الثانية بتاريخ )اجللسة 

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

 6و  4،  3النقط ذات االرقام: 
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الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة يف شأن تدبري  ومجعيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 4النقطة رقم 
 وتسيري القاعة املغطاة الزرقطوني.

امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات  واجلامعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 6النقطة رقم 
 املشابهة يف موضوع تدبري وتنشيط مالعب القرب اخلاصة بالتزجل.

 

بتاريخ    للجنة  السابق  االجتماع  في  مناقشته  تم  بما  ارتباطا  و  النقطة،  هاتين  وبعد  2021/ 29/04بخصوص   ،

الموضوع، في  اللجنة  رئيس  نائب  السيد  قدمها  التي  المقاطعات    التوضيحات  لمجالس  المسندة  الجوار  لقضايا  اعتبارا  و 
الترابية  وتداولها الدائرة  جزئيا  او  كليا  تهم  التي  النقط  الرياضية  مقاطعة،  لكل    حول  المرافق  من  مجموعة  ان  وحيث 

رة مسطوالمنتزهات موضوعة رهن إشارة المقاطعات، فقد خلصت اللجنة الى رفع توصية لرئاسة المجلس الجماعي بإحالة  
  2021من جدول اعمال دورة ماي    6و    4ن موضوع النقطتين  ي حول االتفاقيتتداوليا    ابداء الرأي عبر    التدبير على المقاطعات

 في اقرب دورة مقبلة : 

الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة يف شأن تدبري وتسيري القاعة املغطاة  ومجعيةاتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش  ▪
 )مقاطعة املنارة(  الزرقطوني.

امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات املشابهة يف موضوع تدبري وتنشيط  واجلامعةاتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش  ▪
 مالعب القرب اخلاصة بالتزجل.

 )مقاطعة املنارة(   .احلي احلس ن   الراييضاملنزته  ❖

 )مقاطعة جلي(  .الازدهار حبي الرشف  املنزته الراييض ❖

 )مقاطعة س يدي بوسف بن عيل( .يوسف بن عيل  املنزته الراييض احلي اجلديد س يدي ❖

 
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
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 اتفاقية رشاكة                        

 بني 

 راكش جامعة م 

 و 

 اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية 

 والرايضات املشاهبة 

 من أأجل 
 

 

 

 

 تدبي وتنش يط مالعب القرب اخلاصة ابلزتجل
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 املبادرة الوطنية للتمنية البرشية.  بشأأن 2005ماي  18اس تلهاما من التوهجات السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا يف خطابه السايم ليوم   •

 ابلصخيات   2008أأكتوبر   25و 24انعقدت بقرص املؤمترات ابلصخيات يويم   الرايضة اليتوتفعيال ملضامني ودالالت الرساةل امللكية السامية املوهجة للمشاركني يف فعاليات املناظرة الوطنية حول  •

طار العناية اخلاصة اليت تولهيا السلطات العمومية   •  . لقطاع الش باب والرايضة والثقافة ابملدينة  مراكش احمللية واجمللس امجلاعي ملدينة وتندرج هده االتفاقية كذكل يف ا 

 املتعلق ابمجلاعات.  113-14 التنظميي رمق ( بتنفيذ القانون  2015يوليوز  07) 1436رمضان   20الصادر يف   1-15-85بناء عىل الظهي الرشيف رمق   •

 .( املتعلق بتنظمي حق تأأسيس امجلعيات كام مت تغييه وتمتـميــه 1958نونرب   15) 1378جامدى الأولـى   3 الصـادر يف 1-58-  376بناء عىل الظهيـر الرشيف رمق   •

 بسن نظام احملاس بة العمومية للجامعات ومؤسسات التعاون بني امجلاعات.  2017نونرب  23املوافق )  1439ربيع الاول  4الصادر يف   2.17.451بناء عىل املرسوم عدد   •

برام اتفاقيات للتعاون والرشاكة مع القطاع العام واخلاص. 113-14للقانون التنظميي رمق  92ضيات املادة تنفيذا للمقت  •  املتعلق ابمجلاعات الرتابية واليت جتي للمجالس الرتابية ا 

 ام ومجعيات اجملمتع املدين. املنظم لعالقة الرشاكة بني القطاع الع  2003يونيو  27بتارخي  2003/ 7بناء عىل منشور الس يد الوزير الأول رمق  •

 2021/ 02/ 03بتارخياذلي تقدمت هبا اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات املشاهبة بناء عىل االتفاقية اليت  •

 املشاهبة. بناء عىل القانون الأسايس والأنظمة العامة املنظمة للجامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات  •

 .املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة   30-09بتنفيذ القانون رمق   (2010أأغسطس  24) 1431من رمضان   13صادر يف   1-10-150ظهي رشيف رمق  •

 مت مبوجبه املوافقة واملصادقة عىل االتفاقية.  2021وتبعا ملداوالت اجمللس امجلاعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر ماي   •

 : 1ادة  امل 

 : هدف االتفاقية 

 .  Skate Parkهتدف هذه االتفاقية ا ىل حتديد الرشوط والقواعد املنظمة للرشاكة بني الأطراف املتعاقدة وذكل من أأجل تدبي وتنش يط مالعب للزتجل 

 : 2املادة  

 مكونت املرشوع: 

 ويتعلق الأمر ابملنزتهات التالية: مجلاعة مراكش واملقاطعات امخلس داخل تراهبا،  التابعةيتعلق الأمر بتدبي وتس يي مالعب الزتجل 

   . احلي احلس ن   املنزته الراييض  ❖

 . الازدهار حبي الرشف   املنزته الراييض  ❖

   . يوسف بن عيل   املنزته الراييض احلي اجلديد س يدي  ❖

 : 3املادة  

 وتنفيذ االتفاقية:   املدة 

 .  من طرف الرشاكء واملصادقة علهيا من طرف السلطات اال دارية اخملتصة االتفاقيةتدخل بنود هذه االتفاقية حي التنفيذ ابتداء من اترخي التوقيع عىل هذه 

 قابل للتجديد بعد معلية التقيمي عند هناية لك س نة وطيل مدة االتفاقية.   أأربع س نوات ومتتد

 : 4املادة  

 الزتامات اجمللس وامجلاعة: 
 راكش مبا ييل:  جامعة متقوم 

 واملذكورة يف املادة الأوىل أأعاله.لرايضية اخلاصة ابلزتجل ا فضاءات الاس تغالل    اجلامعة منح ❖

 لهذا الغرض.   كناش حتمالت معداملرافق الرايضية وفق  هاال رشاف وتتبع اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات املشاهبة يف تدبيها لهذ ❖

 املندمج البحث عن رشاكء ا ضافيني لتعزيز التدبي ❖

   ترشف عليه هذه الأخية. وذكل بوضع جسل تسطر فيه لك الأنشطة اليومية الرايضية، فقااملر ه لهذ امراقبة اجلامعة يف تدبيه  ❖

 القيام بأأشغال صيانة املالعب القرب موضوع هذه االتفاقية.  ❖

 املشاهبة: الزتامات اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات  
 تقوم اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات املشاهبة مبا ييل: 

 عىل تأأطي الش باب الراغب يف مزاوةل هذه الرايضة وكذا امجلعيات واملدارس. اال رشاف  ✓

 ا حداث مدرسة رايضية لفائدة الأطفال وتعيني مؤطرين للسهر عىل حسن اس تعامل هذه املرافق.   ✓

اليت تتوفر فهيا الرشوط املناس بة قصد املساهة يف تأأطي وتنش يط  حتت لواهئا و   املعمتدة واملنضوية  كام أأن للجامعة احلق بعد التنس يق مع رئيس اجمللس يف دعوة بعض امجلعيات  ✓

 الرايضية.  هذه الفضاءات

 تلزتم اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية بتنفيذ الربامج الس نوية لهذا الصنف من الرايضات برشاكة اجمللس.  •

 ادليباجة
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   للمجلس دورية تلزتم اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية برفع تقارير   •

الرايضية اخلاصة ابلزتجل لأي اكن أأن ميارس هذه الرايضة وسط املالعب التابعة لها يف غياب تأأمني عن طريق  جيب ان ا ال تسمح امجلعيات اليت تنشط يف هذه الفضاءات  •

 اجلامعة. 

 . ويمجتدر اال شارة ا ىل أأن مالعب الزتجل س تظل مفتوحة يف وجه العموم خارج احلصص اخملصصة للجامعة ضامن لالس تفادة امجلاعية من املرفق العم
 : 5املادة  

 املبادئ املؤسسة لعقد الرشاكة  

 تلزتم الأطراف املوقعة عىل االتفاقية ابلعمل جامعيا عىل ا جناز املرشوع مع مراعاة أأهداف وفلسفة ومقاربة حتديد وخطة ومهنجية معلها. 

 : 6املادة  

 الراييض: امجلعية املرشفة عىل الفضاء  

املعمتدة واملنضوية حتت لواء اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية والرايضات  ئيسها القانوين تعيني امجلعية  تعني اجلامعة امللكية املغربية للرايضات احلرضية يف خشص ر 

، غي ان هذا  رضيةللرايضات احلاليت لها حق الارشاف والتنش يط للفضاء الراييض عىل الصعيد احمليل طبقا لربنجمها الراييض املعمتد من طرف اجلامعة امللكية املغربية  املشاهبة و 

                                              التفويض ال جيعل من امجلعية املذكورة طرفا يف هذه االتفاقية يف لك الأحوال.                                                      

 : 7املادة  

 احرتام املعايي التقنية:   
ابعتبارها طرفا    القيام جبميع البحوث وادلراسات التقنية اليت من شأأهنا أأن تضمن رشوط السالمة والنجاعة اخلاصة ابلفضاء الراييض  عىل اجلامعة  االتفاقية جيب   تنفيذ لهذه

 .  مس تغال للمرفق 

 : 8املادة  

 الفسخ: 

حاالت ا خالل الطرفني اباللزتامات امللقاة عىل عاتقهام، مبقتىض هذه االتفاقية وذكل  تفسخ هذه االتفاقية من طرف امجلاعة او اجلامعة تلقائيا ودون اللجوء للقضاء يف مجيع   

نذار كتايب ومنحهام أأجل ثالثة أأشهر للوفاء هبذه الالزتامات:   بعد ا 
 . يف حاةل حل اجلامعة  ➢

ذا أأصبح الفضاء الراييض تقنيا ال يؤدي الغرض اذلي من أأجهل متت املوافقة عليه من طرف ا ➢  مجلاعة. يف حاةل ما ا 

 : 9املادة  

 التتبع، املواطنة واحلاكمة ادلاخلية 

 تتكون جلنة التتبع من: 

 أأو من ينوب عنه بصفته رئيسا للجنة. رئيس جامعة مراكش  •

 أأو نئبه القانوين. اجلامعة رئيس  •

 ممثل السلطة احمللية. •

 ممثل قطاع الشؤون الرايضية. •

 حبضور مجيع املتعاقدين للتأأكد من حسن مدى اس تغالل هذه الفضاءات س نوية او لكام دعت الرضورة ذلكل تعقد جلنة التتبع اجامتعات 

 وتتعهد امجلعية بتعليق نص هذه االتفاقية مبقر امجلعية تسهيال الطالع الأعضاء والرشاكء واملس تفيدين والعموم علهيا.  

 : 10املادة  

 : الزناعات فض    
احللول املالمئة هل يف ا طار الرتايض. ويف حاةل تعذر ذكل يرفع    مؤسسة معمتدة للواسطة ال جياد حيال عىل  االتفاقية،عن تأأويل أأو تنفيذ مواد هذه    حممتل نت لك نزاع  

 . يتفق علهيا الطرفنيالأمر ا ىل جلنة عليا 

 : 21املادة  

 : املراجعة 

تـتـم ابقتــراح كتابــي وموافقـــة الأطراف املوقعــــة    االتفاقية جيبة مراجعة او تعديل مقتضيات هذه  أأي ترايض بني    يكون موضعوذكل بواسطة ملحق    عليــــها.أأن 

 الاطراف. 

 : 31املادة  

 تنفيذ االتفاقية 

 . علهيا من طرف لك الرشاكء واملصادقة علهيا من طرف السلطات اال دارية اخملتصةيمت الرشوع يف تنفيذ بنود هذه االتفاقية ابتداء من اترخي التوقيع 
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

، فالجماعة ككل لديها ثالث مالعب  4بعد استماعكم لتقرير اللجنة حول الموضوع، وعلى غرار النقطة رقم  

بمقاطعات   المتنوعة  هذه  للرياضات  مجالس  إشارة  رهن  موضوعة  وهي  والمنارة،  علي  بن  يوسف  سيدي  جليز، 

 المقاطعات وبالتالي فال بد من إبداء رأيها في هذا الشأن.

 واآلن، باب المناقشة مفتوح. 

على اساس  إذن، وإن لم يكن هناك أي متدخل في الموضوع، سنؤجل البث في هذه النقطة إلى دورة قادمة  

للمادة   طبقا  الرأي  إلبداء  المعنية  المقاطعات  مجالس  على  النقطة  موضوع  رقم    235احالة  التنظيمي  القانون  من 

 المتعلق بالجماعات ويتعلق االمر بالمنتزهات التالية: 113.14

 الرياض ي الحي الحسني. )مقاطعة املنارة(  املنتزه ❖

 املنتزه الرياض ي االزدهار بحي الشرف. )مقاطعة جليز(  ❖

 .املنتزه الرياض ي الحي الجديد سيدي يوسف بن علي. )مقاطعة سيدي بوسف بن علي(  ❖
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 :   ( 2021/ 06/05الجلسة االفتتاحية بتاريخ  ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر    السابعةالنقطة 

في موضوع احداث بنية )مركز( استقبال   2021يناير    22التداول في شأن عريضة مقدمة من طرف جمعية "أفروميد" بتاريخ  

  واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية. للخدمات النهارية يراعي النوع االجتماعي لفائدة املهاجرات  

                                        

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش     محمد العربي بلقائدالسيد 

في مستهل التداول في هذه النقطة، أعطي الكلمة للسيد عبد الهادي فاري نائب رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون 

 الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني لتالوة التقرير المتعلق بها. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة عبد الهادي فاري  السيد
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في موضوع احداث بنية )مركز(  2021يناير  22تداول في شأن عريضة مقدمة من طرف جمعية "أفروميد" بتاريخ ال

استقبال للخدمات النهارية يراعي النوع االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني 

 واملساعدة االجتماعية.

 

 

 
 

  

 

 

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
 



 ( 06/05/2021بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش )الجلسة األولى 2021ماي محضر الدورة العادية لشهر 

91 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة 
 للسـادة أعضـاء المجلـسالموجهة    21/04/2021بتاريخ    5401لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2021العادية لشهر ماي  

، انعقـد لشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية  وإشـراك المجتمـع المـدنيباللحضور والمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة  
على الساعة الثانية عشر زواال بقاعة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر البلـدي شـارع   2021أبريل    29  الخميساجتماع أول للجنة يوم  

 رئيس اللجنة، وذلك لتدارس النقط االتية:  خليفة الشحيميمحمد الخامس برئاسة السيد  
 

كتب الصحي دار البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت املصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش واالحتاد الوطين لنساء املغرب لتخصيص مقر امل: 2النقطة رقم  
 الناشئة النسوية.

 جتديد االتفاقية(. إطارالدولي حول دعم املاراطون الدولي ملراكش. )يف  جملس مجاعة مراكش ومجعية ماراطون مراكشالدراسة واملصادقة على تعديل اتفاقية شراكة بني : 3النقطة رقم 
 الكوكب الرياضي املراكشي لكرة السلة يف شأن تدبري وتسيري القاعة املغطاة الزرقطوني. ومجعيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 4النقطة رقم 
 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهيب.: 5النقطة رقم 
امللكية املغربية للرياضات احلضرية والرياضات املشابهة يف موضوع تدبري وتنشيط مالعب  واجلامعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش : 6النقطة رقم 

 القرب اخلاصة بالتزجل.
يف موضوع احداث بنية )مركز( استقبال للخدمات النهارية يراعي النوع  2021يناير  22التداول يف شأن عريضة مقدمة من طرف مجعية "أفروميد" بتاريخ : 7النقطة رقم 

 االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية.
 
 

  اللجنة السيد:حضر االجتماع من أعضاء  -
 بال.  لكبار، محمد بنعبد الهادي فاري، محمد ايت بويدو، عبد الهادي بن عال، محمد 

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدانمن  كما حضر
    . النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش :  ي. الحسن المنادي

 . )عضو اللجنة( النائب التاسع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش    :  عواطف البردعي 
 

 المجلس الجماعي السادة:  االجتماع من أعضاء  شارك في -
ال الزراف، ي. عبد الحفيظ  الفيرامي، توفيق بلوجور، عبد هللا األمكاري، محمد باقة، محمد  الرحيم  الهادي ويسالت، عبد  مغراوي،  أحمد محفوظ، عبد 

 حجوب. إبراهيم بوحنش، عبد االله الغلف، سفيان بنخالتي، عادل المتصدق، ي. احفيظ قضاوي العباسي، السعيد ايت الم
 

 

 السادة:  بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش.  :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس.  :   محمد المحير 

 عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية.  :  عبد الرحمان الخضيري
 الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية. عن قسم  :  امحمد محترام 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية :   رشيدة بطور 
 . عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية :   حياة البصري
 ة. عن قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضي :   محمد انحيلى 
 الميزانية والصفقات واللوجستيك. عن قسم  :   أمين بهلولي 
 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس.  :   رشيد بوزيتي 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس.  :   سعد نجاي  

 ممثلي جمعيات المجتمع المدني السادة:من   واكب االجتماع-
 

 رئيس مركز "أفروميد".  :   عبد الصادق حيدار 
 . أفروميد"مركز "عن  :  عبد الفتاح بن نجخوخ 

 رئيسة جمعية "أليونس الزيتون" مراكش. :  نادية البوزيدي
 عن جمعية "أليونس الزيتون" مراكش. :   رجاء لحلو 

 الرئيس المنتدب لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة السلة.  :  محمد نجيب جندوب 
 السلة. عن جمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة   :  عبد الرحيم حنفي 

 عن جمعية الماراطون الدولي لمراكش. :  فؤاد بنخطاب  
 

 جملس مجاعة مراكش

 

 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني اللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 (29/04/2021بتاريخ  )اجللسة األوىل

2021 مايالدورة العادية لشهر   

  7النقطة رقم: 
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يف موضوع احداث بنية )مركز( استقبال للخدمات  2021يناير  22التداول يف شأن عريضة مقدمة من طرف مجعية "أفروميد" بتاريخ : 7النقطة رقم 
 جيه القانوني واملساعدة االجتماعية.النهارية يراعي النوع االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتو

 

حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات من بداية، وبعد تمكين السادة األعضاء من الوثائق المرجعية الخاصة بالنقطة  
المرسوم رقم   في    2.16.403جهة وكذا  الجماعة   2016اكتوبر    6الصادر  لدى رئيس مجلس  المودعة  العريضة  بتحديد شكل  المتعلق 

النقطة المعروضة تدخل في إطار الحق  ان    ، أوضح السيد رئيس اللجنةوالوثائق المثبتة التي يتعين ارفاقها بها كما هي مرفقة بالتقرير
بالجماعات المتعلق  التنظيمي  القانون  الم  ،الذي خوله  المجتمع  بغية  للمواطنين وجمعيات  الجماعية  للمجالس  تقديم عرائض  في  دني 

 . لحظة هامة لتفعيل المقاربة التشاركية بين الجماعة وجمعيات المجتمع المدنيوهي  المشاركة في تدبير الشأن المحلي،
 

في   توفرها  الواجب  القانونية  بالشكليات  تحيط  تأطيرية  ورقة  على  مبدئيا  االطالع  تم  العريضة،  موضوع  حيثيات  ولمعرفة 
 العرائض المقدمة من طرف الجمعيات واالتية مقتضياتها كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

المقدمة من طرف جمعية   العريضة  لهذه  الموضوعاتية  الحيثيات  العمل، ولمعرفة  بها  الجاري  القانونية  للشكليات  استيفاءها  التأكد من  بعد 
إلحداث   وتعنى  "أفروميد"  والمهاجرين  المهاجرات  لفائدة  االجتماعي  النوع  يراعي  النهارية  للخدمات  استقبال  )مركز(  القانوني  بنية  بالتوجيه 

 ميد لتقديم عرض مفصل حول موضوع العريضة وأهدافها جاء كاآلتي:  –، اعطيت الكلمة لمدير مركز افرو والمساعدة االجتماعية

 تأطرييةورقة 
يف موضوع احداث بنية )مركز( استقبال للخدمات النهارية يراعي النوع  2021يناير  22التداول يف شأن عريضة مقدمة من طرف مجعية "أفروميد" بتاريخ 

 االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية.
 29/04/2021اجتماع اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني بتاريخ 

 

وتأسيسا على املرجعية الدستورية للديمقراطية التشاركية  2011من دستور اململكة املغربية لسنة  139تماشيا مع روح وفلسفة الفصل 

تدبير ية في واملواطنة وتشكيلها الى جانب الديمقراطية التمثيلية منظومة متعددة االبعاد في مجال ممارسة السلطة وقوة حقيقية مكملة بمقاربة تشارك

 الشأن العام املحلي.

في موضوع احداث 2111تحت عدد  2021يناير  22بتاريخ توصلت رئاسة املجلس الجماعي بملف عريضة مقدمة من طرف جمعية "أفروميد" 

 ساعدة االجتماعية.بنية )مركز( استقبال للخدمات النهارية يراعي النوع االجتماعي لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني وامل

رقم  عليها في القانون التنظيمي الشكلية املنصوصوعمال باملساطر القانونية وفي اطار التفاعل والتجاوب جماعة مراكش مع العريضة املقدمة، 

ة املودعة لدى رئيس مجلس املتعلق بتحديد شكل العريض 2016اكتوبر  6الصادر في  2.16.403املتعلق بالجماعات وكذا املرسوم املنظم رقم   113.14

، وبعد املعالجة االولية للملف القانوني املقدم من طرف الجمعية وعرضه على انظار مكتب املجلس الجماعة والوثائق املثبتة التي يتعين ارفاقها بها

 لقوانين الجاري بها العمل من خالل ما يلي:، اتضح استيفاء العريضة للشروط الشكلية واملوضوعاتية الواردة في ا09/04/2021الجماعي املنعقد بتاريخ 

 مقرها بتراب الجماعة في وضعية سليمة ازاء القوانين واالنظمة الجاري بها العمل من خالل: 2014الجمعية مؤسسة سنة 

 النهائي.الوصل ▪

 .النظام االساس ي للجمعية▪

 .الشخص الذي يتولى تتبع املسطرة )رئيس الجمعية(▪

 بموضوع العريضة.نشاط الجمعية مرتبط 

 العريضة تدخل ضمن صالحيات املجلس من خالل "مقاربة النوع"  وااللتقائية مع السياسات العمومية في اطار تنزيل االستراتيجية الوطنية

 للهجرة واللجوء .

،  تم موافاة 2021ماي  وتطبيقا للمساطر القانونية في هذا الشأن، وبعد ادراج موضوع العريضة ضمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر

في  5498تحت عدد  23/04/2021 ،  والثانية: بتاريخ5334تحت عدد  19/04/2021للجمعية بمراسلتين، االولى: تخص قبول العريضة بتاريخ املمثل القانوني 

 ي وهي اللجنة الدائمة املكلفة بتدارس العرائض. والتنمية االجتماعية واشراك املجتمع املدنموضوع الدعوة لحضور اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والرياضية 

 وتبعا لذلك، نضع بين أيديكم امللف الكامل لهذه العريضة لتدارسها .  ويتكون من الوثائق التالية:

.الطلب املقدم 

.امللف القانوني للجمعية 

.املذكرة الترافعية في موضوع العريضة 

 وللجنتكم املوقرة واسع النظر
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تقديم عرض في موضوع العريضة، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي، حيث همت مالحظات السادة  عقب ذلك، وبعد  

 األعضاء ما يلي: 

الشأن   ➢ تدبير  في  تشاركية  وسيلة  باعتبارها  العريضة  لمسطرة  الجمعية  وبسلوك  المقدم  بالعرض  التنويه 

 المتعلق بالجماعات.   113.14المحلي وفق القانون التنظيمي رقم 

على أهمية موضوع العريضة باعتباره بادرة نوعية بطابع إنساني اتجاه فئة المهاجرين التي تعاني  االجماع   ➢

 صعوبات في أماكن االستقبال وتستحق كل التشجيع والدعم. 

جمعية   ➢ بين  شراكة  اتفاقية  إعداد  على  العمل  خالل  من  العريضة  مقتضيات  تنزيل  دعائم  بإرساء  المطالبة 

 أفروميد وجماعة مراكش. 
 

للمصالح   العام  المدير  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  الموضوع،  حول  التوضيحات  من  مزيد  ولتقديم 

الذي   للهجرة  االفريقي  للمؤتمر  الهجرة كاحتضانها  رائدة في مجال  المغربية خطت خطوات  المملكة  أكد أن  الذي  الجماعية 

برنامج عملها في هذه الدينامية يمنحها بعدا دوليا، مشيرا    خرج بمجموعة من التوصيات، وانخراط جماعة مراكش من خالل

اتفاقية   إعداد  للعريضة من خالل  األساسية  اللبنات  لتدارس سبل وضع  أفروميد  مع جمعية  لقاء مسبقا  الجماعة عقدت  أن 

األع  للسادة  اإليجابي  والتفاعل  الجمعية  به  تقوم  الذي  بالعمل  بالتنويه  تدخله  مختتما  مستقبال،  مضمون  شراكة  مع  ضاء 

 العريضة. 
 

التشاركية  وتأسيسا على ذلك، و الجماعية مظهر من مظاهر المقاربة  إلى المجالس  العرائض  إلى أن تقديم  بالنظر 

وإرساء  المحلية،  الحكامة  في  المدني  المجتمع  دور  تعزيز  في  المساهمة  إلى  والداعية  المملكة  دستور  عليها  نص  التي 

المتعلقة  ه  إشراكوصل  للتوا فضاءات تشاركية مبتكرة   والقانونية  الدستورية  للمقتضيات  المحلي، وإعماال  الشأن  تدبير  في 

التشاركية العريضة ،  بالديمقراطية  اهداف  أن  األعضاء  للسادة  تبين  "افروميد"   وحيث  جمعية  طرف  من  تشكل    المقدمة 

واعتبارا لكون مجال تنزيل االستراتيجية الوطنية  للهجرة واللجوء،  ت العمومية وذلك في اطار أجرأة والتقائية مع السياسا

في تفعيل هذه السياسة وتنزيلها على  ، وانخراطا من الجماعة يأخذ أبعادا إنسانية وسياسية واجتماعية وثقافيةالهجرة أصبح 

الترابي الوساطة،  آل  ا تشجيعو   ،المستوى  في  والهيئات  لمنظمات  ا  عبرليات  المهاجرين،  المتخصصة  حقوق  حماية  مجال 

  اللجنة ثمنت    فقد  وخاصة جمعيات المهاجرين، ودعم المبادرات التي من شأنها توفير الحماية والمشاركة الفعالة للمهاجرين؛

المقدمة  العريضة  بتاريخ    مضمون  "أفروميد"  استقبال    2021يناير    22من طرف جمعية  )مركز(  بنية  احداث  في موضوع 

  يراعي النوع االجتماعي لفائدة المهاجرات والمهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني والمساعدة االجتماعية  للخدمات النهارية

مع امكانية  شراكة بين جمعية "أفروميد" وجماعة مراكش  لل  استراتيجية  على أساس تنزيل مضامينها من خالل إبرام اتفاقية

تمديدها وظيفيا للمصالح الخارجية المعنية بموضوع الهجرة واللجوء حتى يتسنى اخراج مشروع رائد يعكس التوجه العام  

لجهود المبذولة على مستوى السياسات العمومية في مجال الهجرة وتطويرها بما يتماشى مع موقع المغرب  ا للدولة ويواكب  

 .لد طرف في استراتيجية القارة اإلفريقية في مجال الهجرةكبلد للعبور واإلقامة أيضا، وكب
 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة          
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 بعد إنصاتكم لنص تقرير اللجنة حول النقطة، باب المناقشة مفتوح. 

 

 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد 

العريضة المقدمة من طرف جمعية "أفروميد" تنسجم مع توجه الدولة المغربية في إطار التزاماتها الدولية  

كريم   وعيش  سكن  من  لهم  المناسبة  الظروف  وتوفير  األفارقة  المهاجرين  باحتضان  يتعلق  فيما  خاصة  والقارية 

فهذه   وبالتالي  وصحة،  به  وتعليم  تقوم  الذي  الجبار  العمل  تواكب  مواطنة  لجمعية  نموذجا  تقدم  اليوم  الجمعية 

مؤسسات الدولة وعلى رأسها جاللة الملك نصره هللا بتعاقده والتزامه مع الدول االفريقية الذي يدخل في إطارها  

 من دعم هذا الطرح. االعتناء بالمهاجرين األفارقة الذين فضلوا العيش في المغرب، وعليه ال بد لنا كجماعة 

 

 عضو المجلس الجماعي  محمد لكبار السيد 

النقطة   موضوع  المركز  بخصوص  اتفاقية  إعداد  في  تتمثل  جدا  هامة  بخالصة  اللجنة  اجتماع  خالل  خرجنا 

 وإدراجها في جدول أعمال دورة قادمة نظرا للعمل الجيد الذي يقوم به مركز "أفروميد". 

 

 المجلس الجماعي لمراكش رئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 

تشاركي   ديمقراطي  تمرين  فهو  العرائض،  تقديم  مسطرة  ينتهج  الذي  المدني  المجتمع  مبادرات  نشجع  نحن 

إذا سمحتم سنصوت على   اليوم  المنتخبة، ونحن  المجالس  لمراسلة  النموذج  تتملك هذا  الجمعيات أن  مهم، وعلى 

ل السيد  ذلك  إلى  العريضة على أساس، كما أشار  الجماعي وجمعية  قبول  المجلس  بين  اتفاقية شراكة  إعداد  كبار، 

 "أفروميد" من أجل إحداث مركز الستقبال المهاجرات والمهاجرين األفارقة. 

 

 عضو المجلس الجماعي  محمد ايت بويدو السيد 

فعال نستحسن العريضة التي تقدمت بها جمعية "أفروميد"، لكن ال يجب أن ننسى أنها وجدت مجلسا منفتحا 

المذكورة على مجهوداتهم  ع الجمعية  أفراد  أحيي  لذلك  المستوى،  هذا  المدني وشراكات من  المجتمع  مبادرات  لى 

 وأتمنى لهم التوفيق. 

 

 عضو المجلس الجماعي  عبد الهادي فاري السيد 

تداولية  ال أحد يختلف على أهمية العمل الذي ستقوم به جمعية "أفروميد"، لكن أود أن أشير فقط أنها نقطة  

 وال أظن أنها تحتاج إلى عملية التصويت. 

 

 عضو المجلس الجماعي  محمد االدريسي السيد 

أستغل مقترح ابرام اتفاقية شراكة مع الجمعية مستقبال ألشير أن الجماعة في حاجة إلى مصلحة تقوم بتأطير  

 الجمعيات الجادة الراغبة في إبرام شراكات مع المجلس الجماعي. 

 

 عضو المجلس الجماعي   إبراهيم بوحنشالسيد 

حقيقة ال يسعنا إال أن نشكر جمعية "أفروميد" فالكل يعرف العمل الكبير الذي تقوم به في ميدان المهاجرين  

الدارجة، مساعدتهم على إيجاد عمل، مواكبتهم في   اللغة  منذ سنوات وإدماجهم في المجتمع المغربي من تلقنيهم 

ذ غير  إلى  مباشر  الحصول على سكن  دعم  الجمعية  هذه  دعم  المجلس من  ينتقل  لكي  الوقت  حان  اليوم  لذلك  لك، 

لوجستيكي إلى إبرام اتفاقية شراكة معها متعددة األبعاد تكون موضوع مشروع متكامل يهتم بالمهاجرين األفارقة  

 انسجاما مع سياسة المملكة في هذا اإلطار. 
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 ي عضو المجلس الجماع السعيد ايت المحجوب السيد 

أثمن ما جاء في تدخالت االخوة األعضاء حول جمعية "أفروميد" التي أشكرها على عملها الجبار، ومقترح  

 إبرام اتفاقية شراكة مبادرة هامة لذلك أقترح إن كان ممكنا عرضها خالل الجلسة القادمة من الدورة. 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

الفر هذه  بقدوم  أستغل  السعيد  السيد  لتهنئتك  الجماعي  المجلس  أعضاء  عن  ونيابة  نفسي  عن  أصالة  صة 

 مولودك الجديد. 

 

 عضو المجلس الجماعي  السعيد ايت المحجوب السيد 

 شكرا لك السيد الرئيس ولكافة أعضاء المجلس، تهنئتكم أثلجت صدري. 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

إمكانية   مع  اإلطار  هذا  في  لدعمه  شريكا  وجدنا  لكننا  للجماعة  أصليا  اختصاصا  ليس  المهاجرين  موضوع 

التعاون مع مصالح خارجية أخرى بغية تهييء شراكة في مستوى هذا الموضوع، وبالمناسبة فالجماعة لديها قسم  

مجمو ومساعدة  بتأطير  يقوم  الذي  واالجتماعية  والرياضية  الثقافية  إبرام  الشؤون  في  الراغبة  الجمعيات  من  عة 

 شراكات. 

 

 لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   النائب السادس  خديجة الفضي ةالسيد

الجماعة كانت تفكر منذ مدة في هذا الموضوع ولديها مقر لتنزيل هذا المشروع وهو المقر السابق لمكتب  

 مضي قدما في هذا الطرح. حفظ الصحة الجماعي، واليوم بتواجد هذه الجمعية كشريك يمكننا ال

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

من طرف المقدمة  العريضة  قبول  التصويت على  إلى عملية  متدخل، سنمر  أي  لم ستبق  وإن  جمعية    إذن، 

للشراكة بين جمعية  على أساس تنزيل مضامينها من خالل إبرام اتفاقية استراتيجية  في موضوع النقطة    "أفروميد" 

واللجوء،  الهجرة  بموضوع  المعنية  الخارجية  للمصالح  وظيفيا  تمديدها  امكانية  مع  مراكش  وجماعة  "أفروميد" 

ا ويواكب  للدولة  العام  التوجه  يعكس  رائد  مشروع  اخراج  يتسنى  السياسات حتى  مستوى  على  المبذولة  لجهود 

يتماشى مع   بما  الهجرة وتطويرها  أيضا، وكبلد طرف في  العمومية في مجال  للعبور واإلقامة  كبلد  المغرب  موقع 

 . استراتيجية القارة اإلفريقية في مجال الهجرة
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 :   ( 06/05/2021الجلسة االفتتاحية بتاريخ ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الثامنةالنقطة 

  .2020 املالية السنة  برسم مراكش جماعة مليزانية العامة النتيجة حصر  بيان على الجماعي املجلس  اطالع

                                        

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش     محمد العربي بلقائدالسيد 

لتالوة نص تقرير    والبرمجة   المالية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة   اللجنة  رئيس   نوار  الحسينبداية، الكلمة للسيد  

 اللجنة الخاص بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار  السيد
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اطالع املجلس الجماعي عىل بيان حرص النتيجة العامة مليزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية  - 8

2020. 

 

 .2020الغاء املشاريع التي لم يتم تحقيق اعتماداتها برسم السنة املالية  - 9

 

 2020موضوع فائض نهاية السنة املالية جماعة مراكش تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز ل - 10

 من خالل: وذلك 2020التسيري لسنة  لتغطية عجز ميزانية

 .(Chutes des marchés)الغاء بعض االعتمادات المتبقية من الصفقات المبرمة من طرف الجماعة والتي تم انجازها  -10.1

 ي برنامج عمل الجماعة او أي برنامج موضوع اتفاقيات.الغاء بعض المشاريع التي لم تعد ذات أولوية وغير مضمنة ف  -10.2

 برمجة المداخيل المتأتية من بيع أراضي مبنية تابعة لجماعة مراكش. -10.3

 اسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات والتي لم يتم صرفها لمدة ثالث سنوات. -10.4

 

 . (Ex RATMA)تحويل اعتماد من ميزانية التجهيز تتعلق بحل الوكالة الحرضية للنقل الحرضي  - 11

 

 

 
 

  

 

2021العادية لشهر ماي الدورة   جملس مجاعة مراكش  
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار تحضير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة العاديـة 

للحضـور  للسـادة أعضـاء المجلـسالموجهـة    21/04/2021بتـاريخ    5399لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2021لشهر ماي  

 2021أبريـل    27، انعقـد اجتمـاع أول للجنـة يـوم الثالثـاء  لميزانية والشؤون الماليـة والبرمجـةباوالمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة  

على الساعة الثانية عشر زواال بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمـد الخـامس برئاسـة السـيد الحسـين نـوار رئـيس 
 اللجنة، وذلك لتدارس النقط االتية:

 

 .2020اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية : 8النقطة رقم  
 .2020الغاء املشاريع اليت مل يتم حتقيق اعتماداتها برسم السنة املالية :  9النقطة رقم 
 2020لتغطية عجز ميزانية التسيري لسنة  2020اية السنة املالية ختصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش موضوع فائض نه:  10النقطة رقم 

 وذلك من خالل:
 .(Chutes des marchés)الغاء بعض االعتمادات املتبقية من الصفقات املربمة من طرف الجماعة والتي تم انجازها  -10.1
 برنامج عمل الجماعة او أي برنامج موضوع اتفاقيات.الغاء بعض املشاريع التي لم تعد ذات أولوية وغري مضمنة يف  -10.2

 برمجة املداخيل املتأتية من بيع أرايض مبنية تابعة لجماعة مراكش. -10.3

 اسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات والتي لم يتم رصفها ملدة ثالث سنوات. -10.4

 ( .Ex RATMA)انية التجهيز تتعلق حبل الوكالة احلضرية للنقل احلضري حتويل اعتماد من ميز: 11النقطة رقم 
التحمالت املتعلق بكراء منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية برتاب مجاعة  لكناش 2الدراسة واملصادقة على ملحق رقم :  12النقطة رقم 

 (.2020دجنرب  17بتاريخ  517/12/2020مراكش )يف ظل حالة الطوارئ الصحية وتبعا ملقرر اجمللس اجلماعي عدد 
 التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني. البث يف كناش:  19النقطة رقم 
 ة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباع:  20النقطة رقم 
 اعة اجلائلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الب:  21النقطة رقم 
 الباعة اجلائلني. ماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيلاجلاملصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق :  22النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.:  23النقطة رقم 
 ت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملال:  24النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.:  25النقطة رقم 
 سوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بال:  26النقطة رقم 
 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية.:  27النقطة رقم 
 احملددة أمساؤهم بأصل قرارات االستغالل املتعلقة بهذا السوق.دراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق اجلماعي ازلي لفائدة املستغلني :  28النقطة رقم 
م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها املتواجدة /9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد :  29النقطة رقم 

 جبوار املسبح البلدي الداوديات
 

 عبد الهادي ويسالت. :السيداللجنة حضر االجتماع من أعضاء   -

 : مكتب المجلس الجماعي السادةشارك من  -
 

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو اللجنة(  :    عبد السالم سي كوري 
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو اللجنة(  :  ي. الحسن المنادي
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش    :  عبد الرزاق جبور 

 النائب الثامن لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  :   أمال ميصرة 

 12-11-10-9-8النقط ذات األرقام 

 جملس مجاعة مراكش
 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 (27/04/2021بتاريخ  )اجللسة األوىل
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   :السادة المجلساالجتماع من أعضاء  واكب -
 خليفة الشحيمي، محمد لكبار، عبد الهادي بن عال.

 

 
 

 السادة:   بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشو -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  :   محمد المحير

 رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك  :   بشرى نبيل 
 رئيس قسم تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية :  عبد الحق مدا
 وكيل المداخيل :   محمد بنعباد 
 عن قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك  :   السعيد باكا 

  عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي
 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  رشيد بوزيتي 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  
 

بالنقط   اللجنةفي مستهل االجتماع، وبعد الكلمة الترحيبية بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس  
 : وهي كالتالي الجاهزة منها تم االتفاق على تدارس  والمطروحة للدراسة، 

 .2020اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  :8النقطة رقم 
وما  19بداية، ذكر السيد رئيس اللجنة أن هذا الموضوع يأتي في ظرف تعاني فيه الجماعة من تداعيات انتشار وباء كوفيد 

حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية  خلفه من آثار سلبية على مداخيلها، والطالع اللجنة على بيان  
، أعطيت الكلمة على التوالي للسيد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي المفوض اليه في  في الشق المتعلق بالمداخيل  2020

والسيدةقسم   االقتصادية  والشؤون  المالية  الموارد  ا  تدبير  الجماعي  المجلس  لرئيس  الثامنة  قسمالنائبة  في  اليها  الميزانية    لمفوض 

للميزانية كل في المجال المفوض اليه فيه كما     ريف النتيجة العامة واللذان قدما عرضا حول مداخيل ومصا  والصفقات واللوجستيك
 هما مرفقين بالتقرير .  

كبير   بشكل  تأثرت  الجماعة  ميزانية  أن  على  األعضاء  السادة  أجمع  الرأي،  وإبداء  المناقشة  باب  فتح  وبعد  ذلك،  عقب 
رسوم لعائدات  ملحوظ  انخفاض  خالل  من  كورونا  لجائحة  السلبية  السياحي    بالتداعيات  بالقطاعين  وثيق  ارتباط  لها  حيوية 

الظرفية   هذه  عن  الناجم  الضرر  حجم  تقليص  أجل  من  المختصة  الجماعية  للمصالح  الكبيرة  بالمجهودات  منوهين  والخدماتي، 
 االستثنائية، رافعين لرئاسة المجلس الجماعي التوصية اآلتية:

 خالل الجلسة العامة.  2020عجز الذي عرفته ميزانية جماعة مراكش للسنة المالية إلبراز مدى التقديم عرض مقارن ومبسط  ✓
 

على   اطلعت  قد  اللجنة  تكون  المالية  وبذلك،  السنة  برسم  مراكش  جماعة  لميزانية  العامة  النتيجة  حصر  التي    2020بيان 
بمبلغ   قدر  عجزا  من    70.505.810.99عرفت  مجموعة  اتخاذ  على  المسير  المكتب  عمل  الميزانية  وموازنة  ولتجاوزه  درهم 

 من جدول أعمال المجلس.  10و  9اإلجراءات والتدابير موضوع النقطتين 
 

 . للجنة من جدول اعمال املجلس، فقد تم تأجيل تدارسها اىل جلسة موالية 29اىل  19النقط ذات االرقام من  ملحوظة:

 ئلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلا :19النقطة رقم 
 املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني. املصادقة على السومة الكرائية :20النقطة رقم 
 .اعة اجلائلنيالبث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الب :21النقطة رقم 
 لباعة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل ا :22النقطة رقم 
 اح بسيدي يوسف بن علي.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرب :23النقطة رقم 
 املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي. :24النقطة رقم 
 علي.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن  :25النقطة رقم 
 املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي. :26النقطة رقم 
 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية. :27النقطة رقم 
 ذا السوق.إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق اجلماعي ازلي لفائدة املستغلني احملددة أمساؤهم بأصل قرارات االستغالل املتعلقة به دراسة :28النقطة رقم 
 /م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها املتواجدة جبوار املسبح البلدي الداوديات9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد  :29النقطة رقم 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 رئيس اللجنة  

 الحسين نوار 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش     محمد العربي بلقائدالسيد 

والصفقات  الميزانية  قسم  رئيسة  للسيدة  الكلمة  أعطي  النقطة،  حول  اللجنة  تقرير  لنص  إنصاتكم  وبعد  إذن، 
 حولها. واللوجستيك لتقديم عرض  

 

 واللوجستيك   والصفقات   الميزانية قسم رئيسة ة بشرى نبيل  السيد
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 المجلس الجماعي لمراكش  رئيس     محمد العربي بلقائدالسيد 

الجماعة عرفه  بعد اطالعكم على عرض السيدة رئيسة القسم في موضوع النقطة، فالعجز الذي عرفته ميزانية  

الجميع بمن فيهم الدولة، المؤسسات العمومية وعموم المواطنين بسبب تداعيات جائحة كورونا، إذن كما يقال "إذا 

 عمت هنت" نسأل هللا تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء. 

ب  عرفت الحجر الصحي واالغالق التام أود أن أشكر السيد عبد السالم سي كوري النائ  2020فرغم أن سنة  

قرابة   المختص على تحصيل  القسم  بالمداخيل مع  تدبير    85المكلف  مليار سنتيم وهو مجهود جبار، ما ساعد على 

مليون درهم بفضل عمل السيدة بشرى رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك مع    70العجز البالغ ما يناهز  

،  2001المقاطعات، وبقايا من صفقات تعود إلى سنة  طاقمها وكافة أطر الجماعة، حيث وجدنا مثال فائضا في نفقات  

 . 10و  9وأمور أخرى موضوع النقطتين رقمي 

 واآلن، باب المناقشة مفتوح. 

 

 المجلس الجماعي لمراكش رئيس لالنائب السادس    خديجة الفضي ةالسيد

بحثت واقترحت إلغاء  أغتنم هذه المناسبة ألشد بحرارة على يد األخت بشرى على المجهود الذي بذلته حيث  

 . مشكورة عليهو  مشاريع قديمة وبقايا صفقات تعود لسنوات، وهو اجتهاد خاص يحسب لها

 

 عضو المجلس الجماعي    محمد لكبار السيد 

بنسبة   انخفضت  المصاريف  أن  فيه  جاء  الذي  العرض  حول  توضيحا  انخفضت    %18أود  بدورها  والمداخيل 

 هو العجز في الميزانية؟ بنفس النسبة، وبالتالي أتساءل أين  

 

 المجلس الجماعي لمراكش رئيس  لالنائب السادس    عبد السالم سي كوريالسيد 

القيمة   على  الضريبة  من  والحصة  المحولة  الرسوم  الذاتية،  الرسوم  مصادر:  ثالث  لها  الجماعة  مداخيل 

بنسبة حوالي  (TVA) المضافة   تراجعت  التي  المحولة هي  والرسوم  بنسبة  ،  18%،  تناقصت  الذاتية  الرسوم  في حين 

 . %18أي بمعدل انخفاض عام يبلغ  ، 27%

بلغ   األداء  في  عجز  من  عانت  فالجماعة  للمصاريف  بالنسبة  للخازن   5أما  نرجعها  أن  يجب  درهم  ماليين 

مليون درهم وعلينا تحويل اعتماداتها    65اإلقليمي، إضافة إلى عجز في النفقات الملتزم بها لم يتم تسديدها والبالغ  

 مليون درهم.  70ي إلى السنة الموالية، وبالتالي فالعجز اإلجمالي وصل إلى حوال

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش     محمد العربي بلقائدالسيد 

  برسم  مراكش  جماعة   لميزانية  العامة   النتيجة   حصر   بيانإذن، وإن لم يتبق أي متدخل، نكون قد أطلعناكم على  

 . 2020 المالية  السنة
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 :   ( 2021/ 06/05الجلسة االفتتاحية بتاريخ  ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر    التاسعةالنقطة 

 .2020 املالية السنة  برسم اعتماداتها تحقيق يتم لم  التي املشاريع الغاء

 

 :   ( 2021/ 06/05الجلسة االفتتاحية بتاريخ  ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر    العاشرةالنقطة 

 عجز   لتغطية  2020  املالية  السنة  نهاية  فائض   موضوع   مراكش  لجماعة  التجهيز   ميزانية  اعتمادات  بعض  تخصيص

 :خالل من وذلك  2020 لسنة التسيير  ميزانية
 .(Chutes des marchés)الغاء بعض االعتمادات املتبقية من الصفقات املربمة من طرف الجماعة والتي تم انجازها  -10.1

 الغاء بعض املشاريع التي لم تعد ذات أولوية وغري مضمنة يف برنامج عمل الجماعة او أي برنامج موضوع اتفاقيات. -10.2

 بيع أرايض مبنية تابعة لجماعة مراكش.برمجة املداخيل املتأتية من  -10.3

 اسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات والتي لم يتم رصفها ملدة ثالث سنوات. -10.4

  

                                        

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش     محمد العربي بلقائدالسيد 

كل  على أن يتم التصويت على    معا  10و   9  رقمي  تين لوحدة الموضوع أقترح عليكم مناقشة النقطبداية، ونظرا  

 واحدة منهما على حدة. 

لتالوة    والبرمجة   المالية   والشؤون   بالميزانية   المكلفة   اللجنة   رئيس   نوار   الحسين أما اآلن أعطي الكلمة للسيد  

 نص تقرير اللجنة الخاص بالنقطتين. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار  السيد
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 جملس مجاعة مراكش

 

 

 .2020الغاء املشاريع التي لم يتم تحقيق اعتماداتها برسم السنة املالية  - 9

 

 2020موضوع فائض نهاية السنة املالية جماعة مراكش تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز ل - 10

 من خالل: وذلك 2020التسيري لسنة  لتغطية عجز ميزانية

 .(Chutes des marchés)الغاء بعض االعتمادات المتبقية من الصفقات المبرمة من طرف الجماعة والتي تم انجازها  -10.1

 الغاء بعض المشاريع التي لم تعد ذات أولوية وغير مضمنة في برنامج عمل الجماعة او أي برنامج موضوع اتفاقيات. -10.2

 برمجة المداخيل المتأتية من بيع أراضي مبنية تابعة لجماعة مراكش. -10.3

 اسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات والتي لم يتم صرفها لمدة ثالث سنوات. -10.4

 

 

 

 
 

  

 

 

2021العادية لشهر ماي الدورة   
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة العاديـة 

للحضـور  للسـادة أعضـاء المجلـسالموجهـة    21/04/2021بتـاريخ    5399لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2021لشهر ماي  

 2021أبريـل    27، انعقـد اجتمـاع أول للجنـة يـوم الثالثـاء  بالميزانية والشؤون الماليـة والبرمجـةوالمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة  

على الساعة الثانية عشر زواال بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمـد الخـامس برئاسـة السـيد الحسـين نـوار رئـيس 
 لتدارس النقط االتية:اللجنة، وذلك  

 

 .2020اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية : 8النقطة رقم  
 .2020الغاء املشاريع اليت مل يتم حتقيق اعتماداتها برسم السنة املالية :  9النقطة رقم 
 2020لتغطية عجز ميزانية التسيري لسنة  2020ختصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش موضوع فائض نهاية السنة املالية :  10النقطة رقم 

 وذلك من خالل:
 .(Chutes des marchés)الغاء بعض االعتمادات املتبقية من الصفقات املربمة من طرف الجماعة والتي تم انجازها  -10.1
 الغاء بعض املشاريع التي لم تعد ذات أولوية وغري مضمنة يف برنامج عمل الجماعة او أي برنامج موضوع اتفاقيات. -10.2

 برمجة املداخيل املتأتية من بيع أرايض مبنية تابعة لجماعة مراكش. -10.3

 فها ملدة ثالث سنوات.اسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات والتي لم يتم رص  -10.4

 ( .Ex RATMA)حتويل اعتماد من ميزانية التجهيز تتعلق حبل الوكالة احلضرية للنقل احلضري : 11النقطة رقم 
التحمالت املتعلق بكراء منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية برتاب مجاعة  لكناش 2الدراسة واملصادقة على ملحق رقم :  12النقطة رقم 

 (.2020دجنرب  17بتاريخ  517/12/2020مراكش )يف ظل حالة الطوارئ الصحية وتبعا ملقرر اجمللس اجلماعي عدد 
 التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني. البث يف كناش:  19النقطة رقم 
 ة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباع:  20النقطة رقم 
 اعة اجلائلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الب:  21النقطة رقم 

ماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجل:  22النقطة رقم 
 اجلائلني.

 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.:  23النقطة رقم 
 ت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملال:  24النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.:  25النقطة رقم 
 سوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بال:  26النقطة رقم 
 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية.:  27النقطة رقم 
 أمساؤهم بأصل قرارات االستغالل املتعلقة بهذا السوق.دراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق اجلماعي ازلي لفائدة املستغلني احملددة :  28النقطة رقم 
م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها املتواجدة /9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد :  29النقطة رقم 

 جبوار املسبح البلدي الداوديات
 

 10و 9 النقطتان رقمي

 جملس مجاعة مراكش

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 (27/04/2021بتاريخ  )اجللسة األوىل
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   :السيداللجنة حضر االجتماع من أعضاء   -
 عبد الهادي ويسالت.

 
 

 : مكتب المجلس الجماعي السادةشارك من  -
 

 لمراكش )عضو اللجنة( النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي  :   عبد السالم سي كوري
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو اللجنة( :  ي. الحسن المنادي 
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش    :  عبد الرزاق جبور 

 النائب الثامن لرئيس المجلس الجماعي لمراكش :   أمال ميصرة
 

   :السادة المجلساالجتماع من أعضاء  واكب -
 خليفة الشحيمي، محمد لكبار، عبد الهادي بن عال.

 

 
 

 السادة:   بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشو -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  :   محمد المحير

 قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك رئيسة  :   بشرى نبيل 
 رئيس قسم تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية :  عبد الحق مدا
 وكيل المداخيل :   محمد بنعباد 
 عن قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك  :   السعيد باكا 

  عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي
 إدارة شؤون المجلسعن مصلحة  :  رشيد بوزيتي 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  
 
 

بالنقط   اللجنةفي مستهل االجتماع، وبعد الكلمة الترحيبية بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس  
 : وهي كالتالي الجاهزة منها تم االتفاق على تدارس  والمطروحة للدراسة، 

 

 .2020الغاء املشاريع اليت مل يتم حتقيق اعتماداتها برسم السنة املالية : 9النقطة رقم 
، ولتغطية العجز  2020حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية  وارتباطا ببيان  بخصوص هذه النقطة،   

في   المقدمة  التوضيحات  وبعد  ومحاسباتية،  مالية  بعمليات  القيام  عبر  كورونا  جائحة  تداعيات  بسبب  الميزانية  عرفته  الذي 

لسنة   التقديري  الفائض  إطار  في  المحققة  الملغاة وغير  المشاريع  قائمة  االطالع على  وبعد  اللجنة  2020الموضوع،  أبدت  فقد   ،

  111.725.000,00والبالغة اعتماداتها المالية    2020ء هذه المشاريع المتضمنة في ميزانية التجهيز برسم سنة  موافقتها على الغا

 درهم كما هي مرفقة بالتقرير وهي كاالتي: 
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لتغطية عجز ميزانية التسيري لسنة  2020ختصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش موضوع فائض نهاية السنة املالية : 10النقطة رقم 
 وذلك من خالل: 2020

 .(Chutes des marchés)الغاء بعض االعتمادات املتبقية من الصفقات املربمة من طرف الجماعة والتي تم انجازها  -10.1
  

، ولتغطية  2020حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية  وارتباطا ببيان  بخصوص هذه النقطة،  

العجز الذي عرفته الميزانية بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر القيام بعمليات مالية ومحاسباتية، وبعد التوضيحات المقدمة في  

المنجزة والملغاة لسد عجز ميزانية التسيير "مصاريف  الموضوع، وبعد االطالع على قائمة اال  عتمادات المتبقية عن المشاريع 

تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة مراكش موضوع فائض نهاية السنة المالية  ، وفي إطار  2020التجهيز لسنة  

موافقتها على الغاء هذه المشاريع كما هي مرفقة بالتقرير وهي  فقد أبدت اللجنة  ،  2020لتغطية عجز ميزانية التسيير لسنة    2020

 كاالتي: 
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لتغطية عجز ميزانية التسيري لسنة  2020ختصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش موضوع فائض نهاية السنة املالية : 10النقطة رقم 

 وذلك من خالل: 2020
 الغاء بعض املشاريع التي لم تعد ذات أولوية وغري مضمنة يف برنامج عمل الجماعة او أي برنامج موضوع اتفاقيات. -10.2

 
، ولتغطية  2020حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية  وارتباطا ببيان  النقطة،  بخصوص هذه  

العجز الذي عرفته الميزانية بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر القيام بعمليات مالية ومحاسباتية، وبعد التوضيحات المقدمة في  

لسنة   التجهيز  "مصاريف  التسيير  ميزانية  عجز  لسد  الملغاة  المشاريع  قائمة  على  االطالع  وبعد  والبالغة  2020الموضوع،   ،

تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة مراكش موضوع فائض  درهم، وفي إطار    28.595.866,47اعتماداتها المالية  

فقد أبدت اللجنة موافقتها على الغاء هذه المشاريع كما هي    ،2020لتغطية عجز ميزانية التسيير لسنة    2020نهاية السنة المالية  

 مرفقة بالتقرير وهي كاالتي: 
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لتغطية عجز ميزانية التسيري لسنة  2020ختصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش موضوع فائض نهاية السنة املالية : 10النقطة رقم 

 وذلك من خالل: 2020
 أرايض مبنية تابعة لجماعة مراكش.برمجة املداخيل املتأتية من بيع  -10.3

  

، ولتغطية  2020حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية  وارتباطا ببيان  بخصوص هذه النقطة،  

العجز الذي عرفته الميزانية بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر القيام بعمليات مالية ومحاسباتية، وبعد التوضيحات المقدمة في  

إطار   وفي  المالية  الموضوع،  السنة  نهاية  فائض  موضوع  مراكش  لجماعة  التجهيز  ميزانية  اعتمادات  بعض    2020تخصيص 

ل التسيير  ميزانية  عجز  بما  2020سنة  لتغطية  مراكش  لجماعة  تابعة  مبنية  أراضي  بيع  من  المتأتية  المداخيل  برمجة  تم  فقد   ،

 درهم موزعة على الشكل التالي: 14.890.415,00مجموعه 

 غـــــاملبل ةـــــالعملي ر.ت

 درهم  10.000.000,00 تفويت فيال المامونية  1

 درهم   4.210.415,00 المحمدي واجب تفويت مكاتب بالسوق العصري الحي  2

 درهم  680.000,00 واجب حق استغالل دكاكين بالمركب التجاري سيدي يوسف بن علي  3

 درهم 14.890.415,00 اجملمــــــوع

 

لتغطية عجز ميزانية التسيري لسنة  2020ختصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش موضوع فائض نهاية السنة املالية : 10النقطة رقم 
 وذلك من خالل: 2020

 اسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات والتي لم يتم رصفها ملدة ثالث سنوات. -10.4
 

النقطة،         هذه  ببيان  بخصوص  المالية  وارتباطا  السنة  برسم  مراكش  جماعة  لميزانية  العامة  النتيجة  ولتغطية  2020حصر   ،

إطار   وفي  ومحاسباتية،  مالية  بعمليات  القيام  عبر  كورونا  جائحة  تداعيات  بسبب  الميزانية  الذي عرفته  بعض  العجز  تخصيص 
،  2020لتغطية عجز ميزانية التسيير لسنة    2020وع فائض نهاية السنة المالية  اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة مراكش موض

من   فائضا  المعتبرة  االعتمادات  على  االطالع  وبعد  الموضوع،  في  المقدمة  التوضيحات  المبالغ  وبعد  من  النفقات  حسابات 
صرفها   يتم  لم  والتي  للمقاطعات  الل  7.910.244,56والبالغة  المرصودة  أبدت  فقد  هذا  درهم،  وبرمجة  اسقاط  على  موافقتها  جنة 

 الفائض . 
 

 . للجنة من جدول اعمال املجلس، فقد تم تأجيل تدارسها اىل جلسة موالية 29اىل  19النقط ذات االرقام من  ملحوظة:

 التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني. البث يف كناش :19النقطة رقم 
 اجلائلني. املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة :20النقطة رقم 
 اعة اجلائلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الب :21النقطة رقم 
 عي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلما :22النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي. :23النقطة رقم 
 تجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت ال :24النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي. :25النقطة رقم 
 ماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجل :26النقطة رقم 
 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية. :27النقطة رقم 
 أصل قرارات االستغالل املتعلقة بهذا السوق.دراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق اجلماعي ازلي لفائدة املستغلني احملددة أمساؤهم ب :28النقطة رقم 
 /م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها املتواجدة جبوار املسبح البلدي الداوديات9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد  :29النقطة رقم 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 رئيس اللجنة  

 الحسين نوار 
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السيد عبد السالم سي كوري النائب الثاني   وتولى تسيير الجلسةالسيد رئيس المجلس الجماعي القاعة    غادرفي هذه األثناء    ملحوظة: 

 . لرئيس المجلس الجماعي

 

 لمراكش )رئيس الجلسة(  النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي السيد عبد السالم سي كوري 

والصفقات   الميزانية  قسم  رئيسة  للسيدة  الكلمة  أعطي  النقطتين،  حول  اللجنة  تقرير  لنص  إنصاتكم  بعد 
 واللوجستيك لتقديم عرض حولهما. 

 

 واللوجستيك   والصفقات   الميزانية قسم رئيسة ة بشرى نبيل  السيد

 )تم تقديم نفس الجداول المرفقة بتقرير النقطتين( 
 

 لمراكش  النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي السيد عبد السالم سي كوري 

رقم   للنقطة  برمجته  9بالنسبة  أن  سبق  الذي  التقديري  الفائض  تخص  مالية  باعتمادات  يتعلق  فاألمر   ،

 الجماعة ولم تحققه واقترحنا إلغاءه لسد عجز الميزانية. 

ودائما في إطار البحث عن موارد ذاتية لسد عجز الجزء األول من الميزانية،    10وفيما يخص النقطة رقم   

واعتما صرفها،  يتم  لم  صفقات  بقايا  الحاضرة وجدنا  "مراكش...  لبرنامج  تابعة  غير  لمشاريع  خصصت  دات 

سنوات، وأيضا عائدات بيع    3المتجددة" غير ملتزم بها، كذلك بعض االعتمادات التي لم تصرفها المقاطعات لمدة  

والتي حصلنا من   العمليات على حدة  نوع من هذه  كل  تم تصنيف  المامونية، وعليه  فيال  وأهمها  األراضي  بعض 

 مليون درهم.  70مبلغ إجمالي قدره حوالي  خاللها

 أما اآلن فباب المناقشة مفتوح حول النقطتين. 

 

 عضو المجلس الجماعي  عبد الغني دريوش السيد 

أشكر السيد سي كوري والمصالح الجماعية المختصة على المجهود المبذول من أجل سد عجز الميزانية،  

، لكن حبذا لو تم تفصيل  10وقد استوعبت بشكل جيد اإلجراءات األربع المتخذة في هذا الباب موضوع النقطة رقم  

 ن الفهم. بنفس الطريقة لمزيد م 9الفائض الحقيقي غير المحقق موضوع النقطة رقم  

 

 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد 

مليون درهم    12.6لدي مالحظة بسيطة، السيدة رئيسة القسم قدمت لنا في العرض تفاصيل مشاريع بقيمة  

 مليون درهم، نريد تفاصيل بقية المشاريع.  28في حين أن المجموع هو 

 

 لمراكش  المجلس الجماعي النائب الثاني لرئيس السيد عبد السالم سي كوري 

 بالتفصيل هي:   10.2الئحة المشاريع موضوع االجراء 

هذه اعتمادات سبق أن برمجت في األحكام وكذا في الجزء الثاني  اقتناء العقار المتعلق بقطب المواطن:    -

 من الميزانية وقد ألغينا القدر المتعلق بالجزء الثاني. 
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بخصوص هذه النفقة فأنتم تعرفون أن جميع المصاريف يتم التأشير عليها من    اقتناء عتاد وأثاث المكتب:  -

 ماليين درهم.  3طرف السيد الوالي وهذه النفقة لم يعتبرها ضرورية ولم يتم التأشير عليها لذلك ألغيت وتبلغ 

 مليون درهم  2.4تبلغ اعتماداتها   تهيئة شاليات الواليدية: -

سبق أن تم برمجة هذه النفقة وتمت الصفقة لكن لم يتم التأشير عليها وتم إلغاء   الزيتون: مشروع قنطرة    -

 إعتماداتها. 

الطرق:   - يقارب    تهيئة  الحقيقي بمبلغ  الفائض  قد برمجت في  التأشير عليها    9كانت  يتم  لم  ماليين درهم 

 وألغيت. 

 درهم.  28.595.866.47إذن مجموع اعتمادات هذه المشاريع الملغاة يبلغ  

 

 عضو المجلس الجماعي  محمد االدريسي السيد 

، ألنه سبق أن أدرجت نقطة مشابهة في  9حبذا لو أن تفصيل هذه المشاريع ضمن في منطوق النقطة رقم  

 دورة سابقة وتمت اإلشارة إلى نفس المالحظة. 

 

 لمراكش  النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي السيد عبد السالم سي كوري 

مليون درهم قد تليتها    28تصنيف المشاريع الملغاة متوفر وقد توصلتم به، فالالئحة األولى البالغ اعتماداتها  

  725ومليون   111عليكم للتو، والالئحة الثانية تخص الفائض التقديري الذي سبق أن صادقنا عليه ولم يتحقق ويبلغ  

والتي بذل فيها القسم   2001دات المتبقية من الصفقات منذ سنة  ألف درهم، يتبقى لدينا الالئحة الثالثة وتهم االعتما

وقدرها حوالي   كبيرا  يتم    19المختص مجهودا  لم  التي  المقاطعات  الرابعة تخص حسابات  والالئحة  درهم،  مليون 

 مليون درهم.   70ماليين درهم، ومجموع كافة هذه االعتمادات   7صرفها وتبلغ ما يناهز 

كل إجراء    10، ثم على النقطة رقم  9دخل سنمر إلى عملية التصويت أوال على النقطة رقم إذن، وإن لم يتبق أي مت
 من إجراءاتها األربع على حدة. 
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 :    ( 05/2021/ 06الجلسة االفتتاحية بتاريخ ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر    الحادية عشرالنقطة 

  ( . Ex RATMAتحويل اعتماد من ميزانية التجهيز تتعلق بحل الوكالة الحضرية للنقل الحضري )

                                            

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيسالنائب الثاني ل  عبد السالم سي كوريالسيد 

بالميزانية والشؤون رئيس اللجنة المكلفة  للسيد الحسين نوار    مجددا  الكلمةفي مستهل مناقشة هذه النقطة،  

 الخاص بها. لتالوة تقرير اللجنة المالية والبرمجة 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار  السيد
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 تحويل اعتماد من ميزانية التجهيز تتعلق بحل الوكالة الحرضية للنقل الحرضي

 (Ex RATMA)  

 

 

 
 

  

 

 

2021العادية لشهر ماي الدورة   
 جملس مجاعة مراكش 
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار تحضير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة العاديـة 
للحضـور  للسـادة أعضـاء المجلـسالموجهـة    21/04/2021بتـاريخ    5399لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2021لشهر ماي  

علـى  2021أبريل  27، انعقد اجتماع أول للجنة يوم الثالثاء بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةوالمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة  

الساعة الثانية عشر زواال بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد الحسين نـوار رئـيس اللجنـة، 
 لتدارس النقط االتية:وذلك  

 

 .2020اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية : 8النقطة رقم  
 .2020الغاء املشاريع اليت مل يتم حتقيق اعتماداتها برسم السنة املالية :  9النقطة رقم 
 2020لتغطية عجز ميزانية التسيري لسنة  2020ختصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش موضوع فائض نهاية السنة املالية :  10النقطة رقم 

 وذلك من خالل:
 .(Chutes des marchés)من الصفقات املربمة من طرف الجماعة والتي تم انجازها الغاء بعض االعتمادات املتبقية  -10.1
 الغاء بعض املشاريع التي لم تعد ذات أولوية وغري مضمنة يف برنامج عمل الجماعة او أي برنامج موضوع اتفاقيات. -10.2

 مراكش.برمجة املداخيل املتأتية من بيع أرايض مبنية تابعة لجماعة  -10.3

 اسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات والتي لم يتم رصفها ملدة ثالث سنوات. -10.4

 ( .Ex RATMA)حتويل اعتماد من ميزانية التجهيز تتعلق حبل الوكالة احلضرية للنقل احلضري : 11النقطة رقم 
لكناش التحمالت املتعلق بكراء منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية برتاب مجاعة  2الدراسة واملصادقة على ملحق رقم :  12النقطة رقم 

 (.2020دجنرب  17بتاريخ  517/12/2020مراكش )يف ظل حالة الطوارئ الصحية وتبعا ملقرر اجمللس اجلماعي عدد 
 ئلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلا:  19النقطة رقم 
 تأهيل الباعة اجلائلني. املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج:  20النقطة رقم 
 اعة اجلائلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الب:  21النقطة رقم 
 بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.ية املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجار:  22النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.:  23النقطة رقم 
 ستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة با:  24النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.:  25النقطة رقم 
 املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي. املصادقة على السومة الكرائية:  26النقطة رقم 
 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية.:  27النقطة رقم 
 اجلماعي ازلي لفائدة املستغلني احملددة أمساؤهم بأصل قرارات االستغالل املتعلقة بهذا السوق. دراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق:  28النقطة رقم 
م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها املتواجدة /9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد :  29النقطة رقم 

 اتجبوار املسبح البلدي الداودي
 

 عبد الهادي ويسالت. :السيداللجنة حضر االجتماع من أعضاء   -

 : مكتب المجلس الجماعي السادةشارك من  -
 

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو اللجنة(  :   عبد السالم سي كوري
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو اللجنة( :  ي. الحسن المنادي

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش    :  الرزاق جبور عبد 
 النائب الثامن لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  :   أمال ميصرة 

 

 11 النقطة رقم

 جملس مجاعة مراكش

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 (27/04/2021بتاريخ  )اجللسة األوىل
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   :السادة المجلساالجتماع من أعضاء  واكب -
 خليفة الشحيمي، محمد لكبار، عبد الهادي بن عال.

 
 
 

 السادة:   بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشو -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  :   محمد المحير

 رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك  :   بشرى نبيل 
 رئيس قسم تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية :  عبد الحق مدا

 وكيل المداخيل :   بنعباد محمد 
 عن قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك  :   السعيد باكا 

  عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي
 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  رشيد بوزيتي 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  
 

 
 ( Ex RATMAميزانية التجهيز تتعلق حبل الوكالة احلضرية للنقل احلضري )حتويل اعتماد من  :11النقطة رقم 

 

بالتقرير،   الدراسة والمرفق  التحويل موضوع  األعضاء من مشروع  السادة  تمكين  النقطة، وبعد  في مستهل مناقشة هذه 
رئيسة   للسيدة  الكلمة  واللوجستيكمنحت  والصفقات  الميزانية  يتعلق    قسم  األمر  أن  أوضحت  ميزانية  التي  من  اعتماد  بتحويل 

لسنة   الموضوع،    2.000.000قدره    2021التجهيز  في  الوالي  السيد  لمراسلة  تبعا  للنقل  المستقلة  الوكالة  متأخرات  لتسديد  درهم 

لم يتم التأشير عليها بعد، وهذا األمر متوقف على    2021مشيرة أنها من النفقات االجبارية، ومضيفة أن ميزانية الجماعة لسنة  
 تسديد الديون ومنها النفقة موضوع النقطة. 

اب المناقشة وإبداء الرأي، وحيث تبين للسادة األعضاء أن التحويل موضوع النقطة يهم تغطية نفقة  عقب ذلك، وبعد فتح ب
تحويل  على   أبدت اللجنة موافقتها بهدف التأشير عليها،    2021إجبارية، وبغية تحقيق الموازنة في ميزانية الجماعة للسنة المالية  

 كما هو مبين في البطاقة التقنية المرفقة.  ( Ex RATMA)ضرية للنقل الحضري اعتماد من ميزانية التجهيز تتعلق بحل الوكالة الح

 . للجنة من جدول اعمال املجلس، فقد تم تأجيل تدارسها اىل جلسة موالية 29اىل  19النقط ذات االرقام من  ملحوظة:

 التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني. البث يف كناش :19النقطة رقم 
 اجلائلني. املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة :20النقطة رقم 
 اعة اجلائلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الب :21النقطة رقم 
 عي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلما :22النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي. :23النقطة رقم 
 تجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت ال :24النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي. :25النقطة رقم 
 ماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجل :26النقطة رقم 
 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية. :27النقطة رقم 
 أصل قرارات االستغالل املتعلقة بهذا السوق.دراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق اجلماعي ازلي لفائدة املستغلني احملددة أمساؤهم ب :28النقطة رقم 
 /م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها املتواجدة جبوار املسبح البلدي الداوديات9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد  :29النقطة رقم 

 
 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة  
 الحسين نوار 
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 المجلس الجماعي لمراكش  رئيسالنائب الثاني ل  عبد السالم سي كوريالسيد 

قدره   التجهيز  ميزانية  من  اعتماد  بتحويل  يتعلق  فاألمر  اللجنة،  تقرير  لنص  استماعكم    2.000.000,00بعد 
تبعا لالتفاقية التي سبق  (  Ex RATMA)حل الوكالة الحضرية للنقل الحضري  درهم في إطار إيفاء الجماعة بالتزاماتها ل

 للمجلس الجماعي أن صادق عليها في هذا الشأن.

 لمناقشة مفتوح حول النقطة. واآلن باب ا

 إذن، وإن لم يكن هناك أي متدخل في الموضوع، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت. 
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 :    ( 05/2021/ 06الجلسة االفتتاحية بتاريخ ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر    الثانية عشرالنقطة 

رقم   ملحق  على  واملصادقة  السيارات   2الدراسة  اقف  مو استغالل  منتوج  بكراء  املتعلق  التحمالت  لكناش 

عدد  الجماعي  املجلس  ملقرر  وتبعا  الصحية  الطوارئ  حالة  ظل  )في  مراكش  جماعة  بتراب  والعادية  النارية  والدراجات 

  (. 2020دجنبر  17بتاريخ  2020/ 12/ 517

                                            

 )رئيس الجلسة(المجلس الجماعي لمراكش  رئيسالنائب الثاني ل  عبد السالم سي كوريالسيد 

تقرير  نص  لتالوة  بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  رئيس اللجنة المكلفة  للسيد الحسين نوار  الكلمة  بداية،  

 المتعلق بالنقطة. اللجنة 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار  السيد
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التحمالت املتعلق بكراء منتوج استغالل مواقف السيارات  لكناش 2الدراسة واملصادقة عىل ملحق رقم 

والدراجات النارية والعادية برتاب جماعة مراكش )يف ظل حالة الطوارئ الصحية وتبعا ملقرر املجلس 

 (.2020 دجنرب 17بتاريخ  517/12/2020الجماعي عدد 

 

 
 

  

 

 

   

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار تحضير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة العاديـة 

للحضـور  للسـادة أعضـاء المجلـسالموجهـة    21/04/2021بتـاريخ    5399لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2021لشهر ماي  

 2021أبريـل    27، انعقـد اجتمـاع أول للجنـة يـوم الثالثـاء  بالميزانية والشؤون الماليـة والبرمجـةوالمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة  

على الساعة الثانية عشر زواال بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمـد الخـامس برئاسـة السـيد الحسـين نـوار رئـيس 
 لتدارس النقط االتية:اللجنة، وذلك  

 

 .2020اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية : 8النقطة رقم  
 .2020الغاء املشاريع اليت مل يتم حتقيق اعتماداتها برسم السنة املالية :  9النقطة رقم 
 2020لتغطية عجز ميزانية التسيري لسنة  2020ختصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش موضوع فائض نهاية السنة املالية :  10النقطة رقم 

 وذلك من خالل:
 .(Chutes des marchés)من الصفقات املربمة من طرف الجماعة والتي تم انجازها الغاء بعض االعتمادات املتبقية  -10.1
 الغاء بعض املشاريع التي لم تعد ذات أولوية وغري مضمنة يف برنامج عمل الجماعة او أي برنامج موضوع اتفاقيات. -10.2

 مراكش.برمجة املداخيل املتأتية من بيع أرايض مبنية تابعة لجماعة  -10.3

 اسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات والتي لم يتم رصفها ملدة ثالث سنوات. -10.4

 ( .Ex RATMA)حتويل اعتماد من ميزانية التجهيز تتعلق حبل الوكالة احلضرية للنقل احلضري : 11النقطة رقم 
لكناش التحمالت املتعلق بكراء منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية برتاب مجاعة  2الدراسة واملصادقة على ملحق رقم :  12النقطة رقم 

 (.2020دجنرب  17بتاريخ  517/12/2020مراكش )يف ظل حالة الطوارئ الصحية وتبعا ملقرر اجمللس اجلماعي عدد 
 ئلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلا:  19النقطة رقم 
 تأهيل الباعة اجلائلني. املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج:  20النقطة رقم 
 اعة اجلائلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الب:  21النقطة رقم 
 اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.ية بالسوق املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجار:  22النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.:  23النقطة رقم 
 ستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة با:  24النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.:  25النقطة رقم 
 املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي. املصادقة على السومة الكرائية:  26النقطة رقم 
 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية.:  27النقطة رقم 
اجلماعي ازلي لفائدة املستغلني احملددة أمساؤهم بأصل قرارات االستغالل املتعلقة بهذا  دراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق:  28النقطة رقم 

 السوق.
م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها املتواجدة /9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد :  29النقطة رقم 

 اتجبوار املسبح البلدي الداودي
 

 

 عبد الهادي ويسالت. :السيداللجنة حضر االجتماع من أعضاء   -

 12-11-10-9-8النقط ذات األرقام 

 جملس مجاعة مراكش

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 (27/04/2021بتاريخ  )اجللسة األوىل
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 : مكتب المجلس الجماعي السادةشارك من  -
 

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو اللجنة(  :   عبد السالم سي كوري
 اللجنة(النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو  :  ي. الحسن المنادي 
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش    :  عبد الرزاق جبور 

 النائب الثامن لرئيس المجلس الجماعي لمراكش :   أمال ميصرة
 

   :السادة المجلساالجتماع من أعضاء  واكب -
 خليفة الشحيمي، محمد لكبار، عبد الهادي بن عال.

 
 

 

 السادة:   بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشو -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  :   محمد المحير

 رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك  :   بشرى نبيل 

 رئيس قسم تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية :  عبد الحق مدا

 وكيل المداخيل :   محمد بنعباد 

 عن قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك  :   السعيد باكا 

  عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  رشيد بوزيتي 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  
 

لكناش التحمالت املتعلق بكراء منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية برتاب  2الدراسة واملصادقة على ملحق رقم : 12النقطة رقم 
 (.2020دجنرب  17بتاريخ  517/12/2020مجاعة مراكش )يف ظل حالة الطوارئ الصحية وتبعا ملقرر اجمللس اجلماعي عدد 

في بداية تدارس هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من مشروع ملحق كناش التحمالت موضوع النقاش والمرفق 

بالتقرير، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي الذي ذكر أنه سبق للمجلس أن صادق  

المتعلق بكراءعلى ملحق أول   التحمالت  النارية والعادية  لكناش  السيارات والدراجات  بمراكش في ظل    منتوج استغالل مواقف 

، مؤكدا أن ظروف جائحة كورونا ال زالت تؤثر سلبا على قطاع  17/12/2020حالة الطوارئ الصحية خالل دورة استثنائية بتاريخ  

ا لكناش التحمالت استنادا لدورية السيد وزير  المراكن، وما دامت حالة الطوارئ الصحية مستمرة، فإن الجماعة أعدت ملحقا ثاني 

عدد   استغالل    01/2021/ 17بتاريخ    1098الداخلية  منتوج  مكتري  ببقاء  سيسمح  خاللها  من  والدراجات  والتي  السيارات  مواقف 

 في أماكنهم مع تخفيض واجب الكراء أو االعفاء منه حسب الحالة.  النارية والعادية

النائب أنه تم االتفاق مع المستغلين على البقاء في أماكنهم مع دفع السومة الكرائية    وعلى أساس ما سبق، أشار السيد

 . %35مع نسبة تخفيض جزافية تقدر ب  2021تبتدأ من فاتح يونيو   2021للسبعة أشهر المتبقية من سنة 

أعطيت   الدراسة،  موضوع  التحمالت  لكناش  الثاني  الملحق  في  المقترحة  التعديالت  حول  التوضيحات  من  مزيد  ولتقديم 

رئيس   للسيد  االقتصاديةالكلمة  والشؤون  المالية  الموارد  تدبير  المجلس    قسم  مقرر  لتوصية  تتويجا  جاء  الملحق  أن  أكد  الذي 

الملحق األول لكناش التحمالت  مذكرا أن  لتخفيض مع دراسة نسبة هذا التخفيض،  الجماعي الحاثة على بحث إمكانية تمديد مدة ا 

لكن وفي ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية وتشديد اإلجراءات االحترازية  ،  2020أشهر كاملة عن سنة خمسة كان يهم تعويض 

ارتأت المصالح الجماعية إعداد ملحق ثان  عوض الحادية عشر ليال،  مساء  ومنها االغالق الليلي الذي أصبح يطبق في الثامنة  

األضرار التي تكبدها مستغلو المراكن حيث خلص آخر اجتماع  وكذا    دورية السيد وزير الداخلية في الموضوع،  بشكل يتالءم مع
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المهنيين  اإلقليمي  ممثل بحضور    ،مع  تبلغ    ،الخازن  جزافية  تخفيض  نسبة  تحديد  الكرائية  %35إلى  السومة  أشهر   عن  للسبعة 

 ، وهو التعديل الذي جاء به الملحق الثاني لكناش التحمالت موضوع النقطة. 2021المتبقية من سنة 

عقب ذلك، وبعد فتح باب المناقشة وإبداء الرأي، وحيث اتضح للسادة األعضاء من خالل التوضيحات المقدمة أن قطاع  

والمؤدية إلى استمرار إعالن حالة الطوارئ الصحية إلى اليوم وما    19المراكن ما زال يعاني من تداعيات انتشار وباء كوفيد  

المتخذ في    2020دجنبر    17بتاريخ    2020/ 12/ 517المجلس الجماعي عدد    سببه ذلك من أضرار لمهنيي القطاع وعطفا على مقرر

االول الملحق  رقم  على    موافقتها  اللجنة  أبدتفقد    ،موضوع  مواقف    لكناش  2ملحق  استغالل  منتوج  بكراء  المتعلق  التحمالت 

النا والدراجات  مراكش  السيارات  جماعة  بتراب  والعادية  بالتقرير،  رية  مرفق  هو  وقوف  اذ  كما  محطات  مكتروا  سيستمر 

ات  في استغالل هذه المحط  ،السيارات والدراجات العادية والنارية المتعاقدون مع جماعة مراكش بموجب طلبات عروض األثمان 

أشهر األولى عن سنة    5كتعويض عن فترة االغالق الليلي طيلة     2021  دجنبرأشهر من فاتح يونيو إلى غاية متم شهر    07لمدة  

ساعات يوميا على أساس تخفيض السومة الكرائية بنسبة    10بمعدل    2021ابتداء من فاتح يناير الى غاية متم شهر ماي    2021

 . .%35جزافية تقدر ب 
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 رئيس اللجنة  

 الحسين نوار 

 
 

 

 

 للجنة.  من جدول اعمال املجلس، فقد تم تأجيل تدارسها اىل جلسة موالية 29اىل  19النقط ذات االرقام من  ملحوظة:

 التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني. البث يف كناش: 19النقطة رقم 

 اجلائلني. املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة: 20النقطة رقم 
 اعة اجلائلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الب: 21النقطة رقم 
 عي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلما: 22النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.: 23النقطة رقم 
 تجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت ال: 24النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.: 25النقطة رقم 
 املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي. املصادقة على السومة الكرائية: 26النقطة رقم 
 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية.: 27النقطة رقم 
 جلماعي ازلي لفائدة املستغلني احملددة أمساؤهم بأصل قرارات االستغالل املتعلقة بهذا السوق.دراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق ا: 28النقطة رقم 
 /م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها املتواجدة جبوار املسبح البلدي الداوديات9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد : 29النقطة رقم 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 رئيس اللجنة  

 الحسين نوار 
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 منتوج استغالل مواقف السيارات بإجيارملحق لكناش التحمالت املتعلق 
 والدراجات العادية والنارية بنفوذ مجاعة مراكش

 
 ابمجلاعات. املتعلق   113-14( بتنفيذ القانون التنظميي رمق  2015يوليوز    07)   1436ان  ــرمض  20الصادر يف    01-15-85ف رقـــم  ـــبناء عىل الظهـــي الرشيــ  

 ( بسن نظام احملاس بة العمومية للجامعات ومؤسسات التعاون بني امجلاعات. 2017نونرب    23)   1439الصادر يف ربيع الأول    2ت    17ـ    451بناء عىل املرسوم رمق  ــ  

 ( املتعلق بسن أأحاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وا جراءات اال عالن عهنا. 2020مارس    23)  1441من رجب    28الصادر يف    2ـ    20ـ    292اء عىل املرسوم بقانون رمق  ــ بن 

عالن حاةل الطوارئ الصحية 2020مارس    23)  1441من رجب    28الصدر يف    2ـ    20ـ    293ــ بناء عىل املرسوم رمق    . 19بسائر الرتاب الوطن ملواهجة تفيش كورون كوفيد    ( املتعلق اب 

  –( بمتديد مدة رساين مفعول حاةل الطوارئ الصحية بسائر أأرجاء الرتاب الوطن ملواهجة تفيش كورون  2020يونيو    9)   1441شوال    17الصادر يف    2ـ   20ـ    406ــ بناء عىل املرسوم  

 ود املتعلقة هبا. وبسن مقتضيات خاصة ابلتخفيف من القي   19كوفيد  

يف شأأن ابداء الرأأي حول تساؤالت بعض الامرين ابلرصف فامي خيص اجلباايت احمللية يف    2020غشت    06بتارخي    11252ــ بناء عىل دورية الس يد وزير ادلاخلية الصادرة حتت رمق  

 اطار فرتة حاةل الطوارئ الصحية. 

 بعض ال مرين ابلرصف فامي خيص اجلباايت احمللية.    ت حول ابداء الرأأي بشأأن التساؤال   2021/ 01/ 17بتارخي    1098بناء عىل دورية الس يد وزير ادلاخلية عدد   -

 2021بناء عىل طلبات رفع الرضر املقدمة اىل جامعة مراكش من طرف مجيع مكرتي مواقف الس يارات وادلراجات العادية والنارية خالل س نة  -

والقايض مبصادقة    2020/ 12/ 17املتخذ خالل ادلورة الاس تثنائية املنعقدة يف جلسة فريدة بتارخي  2020دجنرب    17بتارخي  2020/ 12/ 517ــ تبعا ملقرر جملس جامعة مراكش عدد  

عضاء احلارضين عىل مقرر النقطة عىل الشلك التايل:    صوات املعرب عهنا للأ غلبية املطلقة للأ  جملس جامعة مراكش ابلأ

 بكراء منتوج اس تغالل مواقف الس يارات وادلراجات النارية والعادية برتاب جامعة مراكش يف ضل حاةل الطوارئ الصحية.   ملحق كناش التحمالت املتعلق   -1ــ  

قة طبقا ملا ورد  للمس تغلني احلاليني مع اماكنية ختفيض النس بة بناء عىل دراسة موضوعية وعرض ذكل يف دورة الح 2021اماكنية تدارس متديد فرتة الس بعة أأشهر املتبقية عن س نة  -2-

طار فرتة حاةل الطوارئ الصحية  2020غشت    06يف دورية الس يد وزير ادلاخلية بتارخي    .  يف شأأن ابداء الرأأي حول تساؤالت بعض الامرين ابلرصف فامي خيص اجلباايت احمللية يف ا 

 ة: ــــ مقتضيات عام
إلى مقتضيات كناش  يتم االستناد  التوقف على أساس تخفيض   ــ  العادية والنارية عن مدة  التحمالت هذا لتعويض مكتري مواقف السيارات والدراجات 

 ابتداء من فاتح يونيو من نفس السنة. 2021املتبقية لسنة  مبلغ السومة الكرائية عن سبعة أشهر

مازالت   والتي  الليلية  الفترة  االضطراري خالل  التوقف  فترة  االستفادة عن ووفقا الستمرار  من  املحطات  ملكتري  تسمح  لم  الى حينه حيث  املفعول  سارية 

املتخذ  2020دجنبر   17بتاريخ 2020/ 12/ 517على مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  بناء 2021التعويض الذي استفادوا منه خالل األشهر الخمس األولى عن سنة 

 . 2020/ 12/ 17خالل الدورة االستثنائية املتخذة في جلسة فريدة بتاريخ 

 الفصل الأول: 
مكتروا يستمر  هذه   ـــ  استغالل  في  األثمان  عروض  طلبات  بموجب  مراكش  جماعة  مع  املتعاقدون  والنارية  العادية  والدراجات  السيارات  وقوف  محطات 

ر الى  ابتداء من فاتح يناي  2021أشهر األولى عن سنة    5كتعويض عن فترة االغالق الليلي طيلة    2021أشهر من فاتح يونيو إلى غاية متم شهر دجنبر  07املحطات ملدة 

 ..%35ساعات يوميا على أساس تخفيض السومة الكرائية بنسبة جزافية تقدر ب   10بمعدل  2021غاية متم شهر ماي 

 الفصل الثاين: 

التحمالت يتم إخبار املستأجر الحالي ويدعى إلى اجتماع مع لجنة طلب عروض األثمان من أجل اطالعه على مضمون بنوذ ملحق   ــ بعد التأشير على كناش

مقابل أن يودع لدى مصلحة تدبير مواقف السيارات والدراجات    2021كناش التحمالت هذا والتأكد من قبوله مواصلة كراء املوقف املرخص خالل السنة املالية  

 دية والنارية ملفا يتكون من الوثائق التالية: العا

ووفق كناش التحمالت هذا على أال يطالب الجماعة بأي   2020ــ التزام بمواصلة كراء موقف السيارات أو الدراجات الذي كان يكتريه خالل السنة املالية  

 .  2021خالل السنة املالية 19اء كورونا كوفيد تعويض بعد ذلك عن األضرار الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفش ي وب
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 يرية العامة للمصالحدالم
 قســم تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية 

 مصلحة تدبير الملك الجماعي والمرافق االقتصادية
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 ــ اإلدالء بنسخة من كناش التحمالت هذا من طرف املكتري املذكور موقعة ومصححة اإلمضاء من طرفه. 

قانونية طبقا   ــ شهادة أو نسخة طبق األصل مسلمة من طرف اإلدارة الجبائية املختصة في محل فرض الضريبة يثبت بأن املكتري يوجد في وضعية جبائية

 من قانون الصفقات ويتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي ثم بمقتضاه فرض الضريبة على املكتري. 24للمادة 

 ق. ــ شهادة او نسخة طبق األصل مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تثبت أن املتعهد يوجد في وضعية قانونية تجاه هذا الصندو 

 يد في السجل التجاري.ــ شهادة الق

لسنة   مؤقتة  بضمانة  اإلدالء  املكتري  على  يتعين  املؤقتة  الضمانة  أجل صالحية  انصرام  حالة  في  مدة   2021ــ  بالضمانة طيلة  يحتفظ  األحوال  كل  وفي 

 .2021االستغالل خالل السنة املالية الى غاية متم شهر دجنبر 

 الفصل الثالث: 

ارات والدراجات العادية والنارية التي ظلت غير مستغلة ومغلقة مند إقرار الحجر الصحي والى حينه فسيتم تعويض بالنسبة ملكتري محطات وقوف السي

 استغاللها على أن يتم االدالء بالوثائق املثبتة لذلك. 

 الفصل الرابع: 

  2020د مع الجماعة على أساسه خالل السنة املالية  يشهد املكتري بأنه يلتزم بجميع الشروط والتحمالت املضمنة بكناش التحمالت الذي سبق وأن تعاق

 وتطبق تبعا لذلك جميع األحكام واملقتضيات التنظيمية املرتبطة به. 

 
 ................................   حرر بمراكش                                         
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 )رئيس الجلسة(المجلس الجماعي لمراكش  رئيسالنائب الثاني ل  عبد السالم سي كوريالسيد 

التحمالت المتعلق    لكناشإذن، وبعد استماعكم لتقرير اللجنة في موضوع النقطة، فاألمر يتعلق بملحق جديد   
، يخص تمديد فترة تعويض مستغلي هذا المرفق  بكراء منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية

نظرا الستمرار ظروف جائحة كورونا وتماشيا مع دورية السيد وزير الداخلية في هذا الشأن، وعليه تم االتفاق على  
ل الحاليين  المستغلين  نفس  سنة  استمرار  من  المتبقية  أشهر  للسبعة  أماكنهم  في  تخفيض    2021لمراكن  نسبة  مع 

 .  %35جزافية للسومة الكرائية قدرها 
 واآلن، باب المناقشة مفتوح حول النقطة.  

 

   عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

سبق أن ناقشنا هذا الموضوع بما فيه الكفاية خالل تدارسنا للملحق األول من كناش التحمالت، حيث أن هناك  
مستغلون يشتغلون رغم ظروف الجائحة وهناك آخرون فعال متضررون، وعليه ال يمكننا مساواة الفئتين في نسبة  

لمتضررة من تراجع عائدات هذا القطاع، أما إذا التخفيض، لذلك سبق أن اقترحت تعيين مكتب دراسات لتحديد الفئة ا
 عممنا نسبة التخفيض فسيصبح األمر كأنه ضغط انتخابي من المستغلين. 

 

   عضو المجلس الجماعي  محمد نكيل السيد 

أوال نسأل هللا تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء كي تعود الحياة إلى حالتها العادية، وبخصوص الموضوع أشكر   
لكننا ال بد أن  ،  %35المكتب على طرحه خالل هذه الدورة كما أشكر اللجنة على تدارسه والموافقة على نسبة تخفيض  

تعرف   دوما  ألنه  المغربية،  المدن  باقي  يختلف عن  مراكش  مدينة  في  المراكن  منتوج  استغالل  قطاع  أن  نستحضر 
المستغلين   فهؤالء  وبالتالي  عليها،  الوافدين  لعدد  تزايدا  األسبوع  من  األخيرة  أيام  األربعة  خالل  الحمراء  المدينة 

دمين من مدن أخرى، كذلك هذا القطاع مرتبط كثيرا بمدى انتعاش القطاع يعتمدون بشكل كبير في مدخولهم على القا
السياحي، واليوم هذا المجال متوقف بسبب تداعيات جائحة كورونا، إذن هناك تأثير فترة االغالق الليلي، والتي أدت  

، لذلك ألتمس منكم أن  مقارنة مع فترة ما قبل الجائحة  %20إلى أن مستغلي هذا القطاع لم يعد مدخولهم يتجاوز نسبة 
 على األقل.  %50نأخذ كل هذه األمور بعين االعتبار وأن نرفع من نسبة التخفيض الجزافية إلى 

 

   عضو المجلس الجماعي   عبد الغني دريوش السيد 

الحاالت بشكل مفصل التخاذ مقرر اعتمد    لم يدرس  الموضوع في شموليته، ألنه  أتمنى أن يطرح هذا  كنت 
ازدادت   فئة  نجد  التجارة  فحتى  متفاوت  بشكل  القطاعات  جميع  على  أثرت  الجائحة  تداعيات  ألن  معقوال،  تشخيصا 

تكاف نلغي  التخفيض  نسبة  نوحد  فحينما  تضررت،  أخرى  فئة  مقابل  في  نصنف  أرباحها  أن  علينا  كان  الفرص،  ؤ 
المستغلين حسب حجم الضرر ونحدد نسبة التخفيض على هذا األساس، فهناك مثال مركن اكتراه مواطن بسيط من  

درهم، فهذا األخير لم يتضرر ألنه حافظ على المبلغ الذي دفعه وبقي يتوصل به، عكس    10.000الفائز بالصفقة ب  
 المواطن البسيط مكتري الموقف. 

حاالت ترامي على مواقف أمام ملحقة البريد بحي الشهداء بتراب مقاطعة سيدي    3لك أود ان أسجل تواجد  كذ 

 يوسف بن علي، فرغم معاينة لجنة مختصة لهذه الحاالت ال نجد من يحرك ساكنا. 
 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

تفرض    الجائحة وخصوصية مدينة مراكش  بمقاربة  أوال ظروف  القطاعات  التعامل مع جميع  علينا كجماعة 
الظرفية   مع  التعامل  أجل  من  للجماعات  الهامش  تركت  الموضوع  هذا  في  الداخلية  وزير  السيد  فدورية  اجتماعية، 

 الحالية حسب خصوصية ومميزات كل جماعة. 
و   جليز  مقاطعتي  بتراب  نجدها  بالمدينة  انتعاشا  تعرف  التي  المراكن  فأغلب  التي  ثانيا  وهي  المدينة  مراكش 

تراجع   السياحة  فقطاع  علمية،  بأسس  يتم  أن  يجب  التخفيض  نسبة  وتحديد  السياحي،  القطاع  تراجع  مع  تضررت 

خاصة أيام الدروة أي نهاية األسبوع، لذلك فال    %80وحجم زبائن قطاع المراكن من هذه النسبة يفوق    %90بنسبة  

يجب أن نعتبر نسبة التخفيض بمثابة صدقة ألن السيد وزير الداخلية حينما راسل بضرورة تمكين نفس المستغلين  

أشهر فقد كان واعيا بحجم الضرر الذي تكبدته هذه الفئة، وعليه ال يجب أن تقل نسبة التخفيض    5من مراكنهم لمدة  
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فهذا القطاع مجال لالستثمار مثله مثل كافة القطاعات االستثمارية كالعقار وغيره لكن حينما أتت  ،  %50عن    الجزافية

الجائحة تضرر الجميع وكلهم مواطنون مغاربة وال يجب علينا محاسبتهم إن كونوا ثروة، بل نحن اليوم في حاجة  

وتفويضاتهم، مناصبهم  من  استرزقوا  للذين  وليس  الثروات  التخفيض    ألصحاب  نسبة  من  الرفع  ألتمس  وبالتالي 

 على األقل.  %50الجزافي إلى  
 

   عضو المجلس الجماعي    محمد االدريسي السيد 

أنا أضم صوتي لإلخوة األعضاء الذي اعتبروا أن مراكش مدينة سياحية بامتياز وجائحة كورونا أثرت عليها   

سلبا بشكل كبير، ومستغلو المراكن دفعوا أموال طائلة ومنهم من قدم شيكات وتعرضوا لمشاكل كثيرة، واليوم نأتي  

صراحة أنا ال أعرف كيف تم احتساب هذه النسبة؟ فحتى مراكن مقاطعة جليز أصبحت  ،  %35ونقرر تخفيض نسبة  

كذلك يجب بحث مسألة  ،  %50فارغة، ولذلك ولتخفيف الضرر الذي لحق هذه الفئة أقترح تحديد نسبة تخفيض تفوق  

 إعادة الكراء التي تطرق لها السيد عبد الغني دريوش. 
 

   المجلس الجماعي  عضو    حميد الشهواني السيد 

أنا أعتقد أن اقتراح نسبة تخفيض    جاءت كبداية لحل االشكال، أيضا يجب أن   %35بالنسبة لهذا الموضوع 

التجارة بل هم شركاء الجماعة ألنهم يدفعون لها مبالغ هامة سنويا، وهم   نعرف أن مستغلي المراكن ال يمارسون 

ألن هذا حقهم، فكما تعرفون هم أدوا ما عليهم من    %100عويضا ب  حاليا بدون استثناء ال يشتغلون ويستحقون حتى ت

درهم    10.000مستحقات قبل أن يشتغلوا، ويشغلون معهم العديد من األشخاص، كذلك مسالة إعادة كراء المحطة ب  

يه؟ هذا  فقط وبالتالي فمن سيكتر  3دراجة تقلص العدد إلى    300تبقى مجرد مزايدات فالمركن الذي اعتدنا أن نجد فيه  

هو الواقع الحالي والقسم المختص مع السيد النائب المكلف بهذا القطاع على علم بتفاصيله، لذلك بدوري أقترح رفع  

 على األقل.  %50نسبة التخفيض الجزافية إلى 
 

   عضو المجلس الجماعي   محمد ايت بويدو السيد 

ومهدد    قروضا  أخذ  من  فمنهم  الجائحة  تداعيات  من  يعانون  المراكن  فمستغلو  النقطة،  هذه  يخص  فيما 

بالسجن، صحيح أن الجماعة كذلك متضررة لكن هذه الفئة شريكة للجماعة ال تسرق األرباح التي تجنيها بل تشتغل  

المغاربة  المواطنين  كافة  على  سلبا  أثرت  كورونا  جائحة  لكن  جبينها،  لماذا؟    بعرق  المستغلين  هؤالء  أكبر  وبنسبة 

انا أيضا رفع قيمة التخفيض إلى نسبة   ألنهم يدفعون أموالهم بشكل مسبق قبل البحث عنها فيما بعد، لذلك ألتمس 

 على األقل.  50%
 

   عضو المجلس الجماعي   السعيد ايت المحجوب السيد 

بالفعل كما أشار إلى ذلك بعض االخوة، فمستغلوا المراكن تضرروا كثيرا من تداعيات الجائحة ويستحقون   

الزيادة في نسبة التخفيض، لكن بشرط ان ينضبطوا مع الجماعة فهم يعيدون كراء المراكن بشكل عشوائي ويحتلون  

 س ال يتصرفون بشكل الئق مع المواطنين. وسط الطريق وال يلتزمون بحدود المراكن المخصصة لهم، كما أن الحرا
 

   عضو المجلس الجماعي   عبد الرحيم الفيرامي السيد 

وبخصوص    ميزانيتها،  على  سلبية  تداعيات  من  خلفته  وما  الجائحة  ظل  في  الجماعة  عون  في  هللا  كان 

المتواجدين بمقاطعة مراكش المدينة،  موضوع المراكن يجب أن نقف اليوم إلى جانب المستغلين في محنتهم خاصة  

فالمراكن فارغة، والمواطن أضحى يرفض دفع تعريفة الوقوف، وأنا شخصيا لم أعد أركن سيارتي بمركن الملحقة  

يتم أخذ هذه   أن  أتمنى  لذلك  القلب  تبكي  فحالتهم  لمستغليها،  المدفوعة مساعدة  المراكن  بإحدى  أوقفها  بل  اإلدارية 

 ار في مساعدة هذه الفئة رغم ما تعانيه ميزانية الجماعة. الظرفية بعين االعتب

   عضو المجلس الجماعي   يوسف ايت رياضالسيد 
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موضوع    سنخضع  كورونا،  وباء  انتشار  جراء  من  العالم  يعيشه  وما  األعضاء  االخوة  تدخالت  خالل  من 

الثاني   المستغلين،  المدينة وحالة هؤالء  إلى ثالث عناصر، األول صورة  السادة  المراكن  فأغلب  العاطفة  هو عنصر 

 األعضاء تكلموا من هذا المنطلق ألننا بالطبع ممثلو الساكنة، أما العنصر الثالث فهو عنصر الحجة. 

وبالنسبة لنسبة التخفيض فما هي جزافية إال وأنها خضعت لمنطق علمي في تحديدها، وهذا المنطق يتجاوز   

وإذا أخذنا بعين االعتبار العناصر التي ذكرتها فاألرجح أن يتم حلحلة هذه النسبة  ،  %50لكنه ال يصل إلى    %35نسبة  

 . %50و %40ما بين 
 

   عضو المجلس الجماعي   عبد الهادي فاريالسيد  

على  أنا أود أي أحيي وأشكر المجلس الجماعي على إدراجه لهذه النقطة في هذه الظرفية بالذات، وهذا إن دل  

شيء فإنما يدل على أن الجماعة راعت الظروف الحالية لهذه الشريحة من المجتمع التي تعتبر شريكة للمجلس، انا 

سأتكلم عن الفلسفة المنطقية والعلمية التي بإمكانها معالجة هذا الموضوع، فإذا قررنا تحديد نسبة تخفيض فيجب أن  

 ى بها.هذا التحديد لمعايير موضوعية وعلمية وأنتم أدر

 

 في هذه األثناء عاد السيد محمد العربي بلقائد إلى القاعة لترأس الجلسة. ملحوظة: 

 

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيسالنائب الثاني ل  عبد السالم سي كوريالسيد 

تضررت    فالجماعة  واالنصات،  والموضوعية  للواقعية  مجال  هو  بل  للمزايدات،  مجاال  ليس  المراكن  قطاع 

عقدنا عدة اجتماعات ولقاءات تواصلية وحررت بشأنها محاضر كي    2020والمستغلون بدورهم تضرروا، وطيلة سنة  

غير خاضع لألهواء كما يظن البعض   تتوصل الجماعة لهذا الحل قبل إدراج النقطة في هذه الدورة، فهذا الموضوع

أشهر الذي سبق تحديده    5، وتعويض  2020سامحهم هللا، بل خاضع لمعطيات وتقارير وزيارات ميدانية طيلة سنة  

المستغلين   فهؤالء  شركائها،  مع  وتشاور  بتنسيق  إرادتها  بمحض  الجماعة  بل  حددته  من  الداخلية  وزارة  ليست 

 لمراكن قطاع هام لها، ويخضع لمبدأ التوافق بين األطراف. نعتبرهم شركاء للجماعة، وقطاع ا

اعتمدنا فيها أساسا دورية السيد وزير الداخلية التي تنص على    2كذلك مسالة التمديد موضوع الملحق رقم   

ومعاينات   واقعية  معطيات  على  بناء  الجزافية  التخفيض  نسبة  إلى  توصلنا  المعنيين  مع  وتشاور  حوار  وبعد  ذلك، 

... لكن إذا جمعنا هذه النسب تعطينا نسبة    %80وأخرى ب    %100متعددة، ففعال هناك مراكن تضررت بنسبة  وأمور  

 خضعت لحوار وتوافق ومقاربة تشاركية مع المعنيين، وأي تعديل فيها يحتاج نقاشا آخر. ، %35جزافية قدرها 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيسل  السابعالنائب    عبد الرزاق جبور السيد 

الدراجات    حارس  أن  نظرة  إليه  أنظر  كنت  القطاع،  هذا  بتدبير  تكليفي  وقبل  مراكشي  وكمواطن  بدوري 

والسيارات ال يستحق مبلغ الوقوف الذي يطلبه، لكن بعد تتبعي للقطاع عن كثب من إعداد السمسرة وفتح لألظرفة  

غلون كل حسب استطاعته، صراحة تغيرت نظرتي لهذا الموضوع بشكل  وعاينت المبالغ المالية التي يشارك بها المست

كلي، ولالشارة يجب عليكم أن تعرفوا أن مدينة مراكش تحصل أعلى مدخول سنوي من قطاع المراكن على الصعيد  

 من ميزانية الجماعة.  %5ماليير سنتيم أي نسبة  5الوطني بمبلغ يفوق 

طريق    عن  غالبا  السنة،  بداية  قبل  للجماعة  السنوية  الكرائية  السومة  يدفعون  القطاع  هذا  فمستغلو  كذلك 

مليون، وأيضا نجد شركة   200مليون سنتيم وأخرى ب  150شيكات مؤشر عليها بمبالغ طائلة، فهناك زنقة تكترى ب  

 مليون سنتيم.   20و 15يتراوح بين مليون سنتيم، وأقل مبلغ للكراء    200وتستثمر في هذا القطاع مليار 

وردا على بعض المداخالت، نحن ال نتصدق على هؤالء المستغلين بل نرد لهم فقط ما ضاع لهم انسجاما مع   

بسبب   مغلق  مقهى  أو  دكان  مكتري  فمثال  الجماعات  مع  المتعاقدين  تعويض  موضوع  في  الداخلية  وزارة  دوريات 



 ( 06/05/2021بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش )الجلسة األولى 2021ماي محضر الدورة العادية لشهر 

222 
 

الحق للجماعات بعدم مطالبة المكترين بواجب فترة الحجر الصحي البالغة  ظروف الجائحة نجد هذه الدوريات تعطي  

ثالثة أشهر، وهذا األمر قامت به جماعة مراكش على غرار باقي الجماعات، لكن وضعية مستغلي المراكن مختلفة  

 فهم كما سبقت اإلشارة يدفعون مستحقاتهم في البداية. 

ن أن الجماعة ظلت تتفاوض مع المعنيين حتى رست على  وبالنسبة لمصطلح "جزافية" من سمع به قد يظ 

وهذا غير صحيح، بل تحديد هذه النسبة تم وفق عملية حسابية دقيقة قام بها القسم المختص    %35نسبة تخفيض  

والتي تعادل التعويض عن االغالق الليلي الذي ال زال ساريا إلى اليوم، وزادت وثيرته في هذا الشهر الكريم، الذي 

ن عن كنا  طبعا  الحديث  دون  يحدث،  لم  الذي  الشيء  المساجد  في  التراويح  صالة  بإقامة  بالسماح  النفس  فيه  مني 

 السياحة الداخلية والخارجية المتوقفة أصال، وعليه تم التوافق مع المعنيين على هذه النسبة. 

للمجلس الجماعي ينص  إذن نحن في هذا الموضوع ال نعبث كما قال البعض سامحهم هللا، فمقرر دورة سابقة   

، والتمديد  2021على بقاء المستغلين في أماكنهم مع إمكانية تخفيض السومة الكرائية للسبعة أشهر المتبقية من سنة 

في   الداخلية  وزير  السيد  دورية  لتوجيهات  تبعا  الدورة  هذه  خالل  أدرجناها  التي  هي  التخفيض  هذا  نسبة  مع 

 الموضوع. 

االخوة حول   بعض  تساءل  اشتغال    أيضا  وثيرة  اختالف  التخفيض وكذلك  نسبة  تحديد  في  المعتمدة  المعايير 

محضر معاينة للمحطات بواسطة مفوض قضائي بمعية موظفي    200المراكن، وهنا أوضح أننا نتوفر على ما يفوق  

إدا شواهد  إلى  إضافة  المتوقفة  وتلك  المشتغلة  المحطات  حول  بمحضر  الجماعة  يمدون  الذين  المختص  رية  القسم 

 صادرة عن قواد الملحقات اإلدارية. 

وبخصوص مسألة الترامي على المراكن الجماعة ال تتحمل فيه المسؤولية، بل عند معاينتها لشخص مستغل   

 غير مكتري نراسل السلطة المحلية المختصة للقيام بالمتعين. 
 

 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في دورة سابقة، فالجماعة لها حقوق علينا أن نصونها، وكذلك هناك حقوق   

من أخذها بعين االعتبار، لذلك كنا معتدلين، موضوعيين وواقعيين، وعليه ال يجب أن نقول أن تحديد  المستغلين ال بد  

جاء اعتباطيا، بل حسابيا، فعمل العقالء منزه عن العبث، فهذا الموضوع عرض على اللجنة    %35نسبة التخفيض في  

يتض التي من خاللها  الكافية حوله،  التوضيحات  تقديم  وتم  هذا  ووافقت عليه  تستخلص شيئا من  لم  الجماعة  أن  ح 

لمدة   المتبقية من سنة    %35أشهر ولن تستخلص نسبة    5القطاع  الجماعة  2021للسبعة أشهر  اين ستؤدي  ، فمن 

 ماليير سنتيم.  7مصاريفها االجبارية؟ خاصة وأنتم أضحيتم تعرفون أن نسبة عجز الميزانية يبلغ  

مستغلون يعرفون ذلك، بل فيه تحكيم الموضوعية والمنطقية في  لذلك فهذا الموضوع ليس فيه محاباة، وال 

 فترة الجائحة وما خلفته من تداعيات والتي نطلب من هللا تعالى في كل حين أن يرفعها عنا. 

 إذن، وإن لم يتبق أي متدخل في الموضوع أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت.  
 

   المجلس الجماعي عضو   محمد نكيل السيد 

السيد    تدخل  مالحظات حول  لدي  زالت  ال  النقطة،  التصويت على  إلى  المرور  قبل  الرئيس  السيد  لي  اسمح 

المعنيين هم فترة ما قبل شهر رمضان ألنه ال أحد كان يعرف المستجدات التي ستأتي خالل هذا   فلقاؤه مع  جبور، 

و العشاء  صالتي  إقامة  منع  وابرزها  المبارك  نسبة  الشهر  على  تأثير  له  رمضان  فشهر  إذن  بالمساجد،  الفجر 

 التخفيض. 

كذلك نحن ال نشكك في كالم السيد النائب ان تحديد النسبة تم بشكل علمي، لكن رغم ذلك المجلس من يقرر   

 على أساس أن يؤخذ بعين االعتبار مستجدات االغالق الخاصة بشهر رمضان في تحديد نسبة التخفيض الجزافية. 
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

نتمنى    سيقع،  ما  مستقبال  نعرف  ال  ألننا  الشهور  باقي  كذلك  تهم  رمضان  شهر  حول  نكيل  السيد  مالحظتك 

التدابير االحترازية من   كافة هذه  اتخاذ  كلنا خصوصياته وسبب  نعرف  فهذا األخير  الكريم،  الشهر  االنفراج بعد هذا 

لدولة عدم تكرار ما وقع في فترة عيد األضحى الماضي، وإذا تبين أن االغالق تشدد حتى بعد شهر رمضان  طرف ا

 بثالثة أو أربعة أشهر، فبإمكاننا حينها مراجعة نسبة التخفيض. 

 

   المجلس الجماعي  عضو حميد الشهواني السيد  

في مقرر النقطة مسألة إمكانية مراجعة نسبة  أنا أتفق السيد الرئيس مع تدخلك األخير، لكن أقترح ان يضمن   

 التخفيض إذا لم يشتغل القطاع خالل الخمسة األشهر القادمة. 

 

   المجلس الجماعي عضومحمد ايت بويدو  السيد  

 أنا بدوي متفق مع كالمك السيد الرئيس، فالمعنيون انشرحوا عند سماعهم لتدخلك، ألن هذه الفئة تستحق.  

 

   المجلس الجماعي عضوي. عبد الحفيظ المغراوي السيد 

سبق أن أشرت في دورة سابقة حول الموضوع أن هناك فئة من المستغلين تشتغل بحكم عدم اعتمادها على   

إلى   بنسبة تصل حتى  كثيرة  السياحي وفئة أخرى متضررة  يبدو لي أن طريقة معالجة هذا    ، %100القطاع  وبالتالي 

 الموضوع فيه هدر للمال العام.

 

   المجلس الجماعي عضومحمد ايت بويدو السيد 

 اتضحت الرؤية السيد الرئيس دعنا نمر إلى التصويت.  

 

   المجلس الجماعي عضومحمد نكيل السيد 

 بالفعل اقتراحك السيد الرئيس في محله، وبالتالي الموضوع حسم.  

 

 الجماعي لمراكش   المجلس رئيسمحمد العربي بلقائد السيد 

الموضوع سنمر إلى عملية التصويت على أساس إمكانية وضع ملحق جديد  إذن، إن لم يتبق أي متدخل في   

 تبعا لمستجدات الوضعية الوبائية. 
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 :    ( 05/2021/ 06الجلسة االفتتاحية بتاريخ ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر    الثالثة عشرالنقطة 

الكركرات تسمية  تبعا   إطالق  الحسني  الحي  االدارية  بامللحقة  املتواجدة  الداخلة  لشارع  املحاذية  الساحة  على 

 . 2021ملقترح مجلس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 

 

 :    ( 05/2021/ 06الجلسة االفتتاحية بتاريخ ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر    الرابعة عشر النقطة  

 إطالق اسم محمد بوستة على الطريق العمومي من مدارة اليرموك )باب اغلي( الى ملتقى الطرق الشريفية.

 

 :    (2021/ 05/ 06الجلسة االفتتاحية بتاريخ )  2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر  الخامسة عشر النقطة 

مدارة   من  العمومي  الطريق  على  الوفا  محمد  اسم  بتراب  إطالق  اقعة  الو الحديدية  السكة  على  الفنية  املنشاة 

 امللحقة االدارية رياض السالم الى شارع الشرف امتداد مرورا بمسجد السعادة. 

 

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيس محمد العربي بلقائدالسيد 

األرقام   ذات  النقط  مناقشة  عليكم  أقترح  الموضوع،  لوحدة  ونظرا  أساس    15و  14،  13بداية،  على  برمتها، 

 التصويت على كل نقطة على حدة. 

 بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن واآلن، وفي غياب السيد رئيس اللجنة المكلفة  

 ادي بن عال كاتب الجلسة لتالوة نص تقرير اللجنة المتعلق بهذه النقط. ونائبه، أعطي الكلمة للسيد عبد اله

 

 كاتب الجلسةعبد الهادي بن عال  السيد
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 :13النقطة رقم 

عىل الساحة املحاذية لشارع الداخلة املتواجدة بامللحقة االدارية  إطالق تسمية الكركرات 

 ينايراملتخذ خالل الدورة العادية لشهر  املنارةمجلس مقاطعة  الحي الحسني تبعا ملقرتح

2021. 

 :14النقطة رقم 

إطالق اسم محمد بوستة عىل الطريق العمومي من مدارة الريموك )باب اغيل( اىل ملتقى  

 فية.الطرق الرشي

 :15النقطة رقم 

إطالق اسم محمد الوفا عىل الطريق العمومي من مدارة املنشاة الفنية عىل السكة  

الحديدية الواقعة برتاب امللحقة االدارية رياض السالم اىل شارع الرشف امتداد مرورا 

 بمسجد السعادة.

 

 

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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العاديـة فـي جـدول اعمـال الـدورة  المدرجـة ، وفـي اطـار تحضـير الـنقطية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا
للحضـور  للسـادة أعضـاء المجلـس الموجهـة 21/04/2021 بتـاريخ 5400 رقـم لمجلـس جماعـة مـراكش، وتبعـا للـدعوة  2021لشهر ماي  

 28  االربعـاءيـوم  انعقـد اجتمـاع    ،بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المسـتدامة والسـير والجـوالناللجنة المكلفة  والمشاركة في أشغال  
السـيد  بالقصر البلدي شارع محمـد الخـامس برئاسـة الكبرىبقاعة االجتماعات الحادية عشر والنصف صباحا   الساعة  على  2021  ابريل

 االتية:  نقطاحمد محفوظ رئيس اللجنة، وذلك لتدارس ال
الداخلة املتواجدة بامللحقة االدارية الحي الحسني تبعا ملقترح مجلس مقاطعة  إطالق تسمية الكركرات على الساحة املحاذية لشارع    :13النقطة رقم  

 . 2021املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 

 على الطريق العمومي من مدارة اليرموك )باب اغلي( الى ملتقى الطرق الشريفية. إطالق اسم محمد بوستة :14النقطة رقم 

اقعة بتراب امللحقة االدارية رياض    :15النقطة رقم   إطالق اسم محمد الوفا على الطريق العمومي من مدارة املنشاة الفنية على السكة الحديدية الو

 . السالم الى شارع الشرف امتداد مرورا بمسجد السعادة
 
 

   اللجنة السادة:حضر االجتماع من أعضاء   -
 محمد بنلعروسي، الحسن بباوي، توفيق بلوجور. 

 

 عبد الهادي بن عال. :السيد المجلساالجتماع من أعضاء  واكب -
 

 

 السادة:   بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشو -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس مصلحة ادارة شؤون المجلس  :   المحيرمحمد 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي  
 

الدعوة، مشيدا   تلبية  لهم  الحضور شاكرا  السادة  في حق  ترحيبية  كلمة  اللجنة  السيد رئيس  قدم  ان  االجتماع، وبعد  في مستهل هذا 
، باعتبار ان هذه النقط تأتي في سياق  2021بالنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة لتحضيرها للمجلس التداولي في دورته العادية لشهر ماي  

 وطنية مراكشية.  يد سواء حدث وطني بارز او شخصياتاالحتفاء وتخل 
 

ة إطالق تسمية الكركرات على الساحة احملاذية لشارع الداخلة املتواجدة بامللحقة االدارية احلي احلسين تبعا ملقرتح جملس مقاطعة املنار:  13النقطة رقم  
 .2021املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 

وذلك    بطاقة تقنية في الموضوع كما هي مرفقة بالتقريرمن  بخصوص هذه النقطة، وبعد تمكين السادة االعضاء الحاضرين  

لمقترح مجلس   يناير  تبعا  العادية لشهر  الدورة  المتخذ خالل  المنارة  األ    ،2021مقاطعة  لهم أن  مر يتعلق بإطالق تسمية  وبعد أن تبين 

الساحة   على  يتمالكركرات  المسيرة    التي  بحي  القديمة  القنطرة  بمنطقة  سابقا  يعرف  كان  ما  في  الداخلة  بشارع  والمتواجدة  تهيئتها، 

ونظرا للرمزية  ،  عن النفس لساكنة احياء المسيرة وباقي األحياء المجاورة  ح متنفسا وفضاء لالستجمام والتروي ، والتي ستشكل  األولى

المقترحة   التسمية  تمثلها  التي  لال القوية  من  تخليدا  ذلك  تلى  وما  الحدودي  الكركرات  معبر  بتأمين  بالدنا  حققته  الذي  الكبير  نتصار 

المعبر الُحدودي ودعم   التجارية والمدنية بهذا  الواسع لعملية تأمين الحركة  التأييد  الترابية بحشد  الوحدة  انتصارات عديدة على أعداء 

ا الشعب  تلقاه  الذي  الحدث  وهو  الترابية  لوحدتنا  كبير  القيادة  دولي  تحت  المغربية  الديبلوماسية  بنجاحات  وافتخار  باعتزاز  لمغربي 

 . الرشيدة لصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا وأيده

أبدت اللجنة موافقتها على اطالق   وتأسيسا على ذلك، وتخليدا لهذا الحدث الفارق في التحوالت الجيو سياسية ببالدنا، فقد  
تبعا لمقترح مجلس مقاطعة المنارة المتخذ    المسيرةلمحاذية لشارع الداخلة المتواجدة بالملحقة االدارية  تسمية الكركرات على الساحة ا
   .2021 خالل الدورة العادية لشهر يناير

 جملس مجاعة مراكش

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

 بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة والسري واجلوالناللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 15و  14، 13النقط رقم 
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 برتاب مقاطعة املنارة )امللحقة االدارية املسرية(التسمية املقـرتحة للساحة احملاذية لشارع الداخلة املتواجدة 

 ساحة الكركرات

 
الملحقة 
 االدارية 

 
 التسمية المقترحة 

 
 نبذة عن التسمية المقترحة

 الموقع  اسم الساحة 

رة 
سي

لم
ا

 

 

 

 

 ساحة الكركرات 

 

 

 

 ساحة محاذية لشارع الداخلة

 حديقة القنطرة سابقا 

  5وعلى بعد  موريتانيا كم من الحدود مع  11صغيرة تقع في الصحراء املغربية على بعد منطقة جغرافية  الكركراتتعتبر 

 . املحيط األطلس ي كم من

اطالق تسمية الكركرات على الساحة العمومية املتواجدة بتراب مقاطعة املنارة )امللحقة اإلدارية املسيرة( الى  ويروم 

تي عرفتها منطقة الكركرات من خالل تدخالت القوات املسلحة امللكية في  اغناء الذاكرة الجماعية في شأن األحداث ال

اطار االلتزام واملسؤولية بحضور بعثة املينورسو األممية لوضع حد الحتالل هذا املعبر وتطهير املنطقة من املحتلين  

نقل واملبادالت عبر الحدود  وذلك لضمان حرية الت 2020نونبر  13وإعادة األوضاع الى طبيعتها في املنطقة يوم الجمعة 

 من خالل هذت املعبر الذي يعتبر املمر الوحيد الذي يربط املغرب بإفريقيا جنوب الصحراء 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
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 ساحة الكركرات

 شارع الداخلة
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 على الطريق العمومي من مدارة الريموك )باب اغلي( اىل ملتقى الطرق الشريفية. إطالق اسم حممد بوستة:  14النقطة رقم 

ويتضمن    بالتقرير  ها كما هو مرفقموضوعمن ملف خاص ببخصوص هذه النقطة، وبعد تمكين السادة االعضاء الحاضرين  

بوستة محمد  االستاذ  سيرة  عن  نبذة  الى  اضافة  العمومي  للطريق  موقعي  وتصميم  تقنية  للمسار    ،ورقة  والسياسي واعتبارا   النضالي 

بال له  مشهودا  الوطن  وحب  تضحيات  مألته  مسار  االوفياء،  مراكش  مدينة  رجاالت  كأحد  للمرحوم  مقرونة  والحكمة  الحافل  كفاءة، 

بها أنيط  التي  السامية  والمهام  الحكومية  المسؤوليات  لمختلف  تقلده  في  الذات،  ونكران  يعتببالنزاهة،  الفقيد  ان  وحيث  رئيس  ،  اول  ر 

 لمجلس جماعة مراكش بعد اول انتخابات جماعية.  

وتأسيسا على ذلك، وتخليدا السم الفقيد كمناضل سياسي ورجل دولة مشهود له بااللتزام الصادق في خذمة الوطن والدفاع  
أبدت اللجنة موافقتها على إطالق اسم محمد بوستة على الطريق العمومي )شارع( من مدارة شارع اليرموك  عن مصالحه العليا، فقد  

طول   على  الشريفية  الطرق  ملتقى  الى  اغلي(  قصد    3,93)باب  الوالي  للسيد  ملتمس  رفع  الرئيس  السيد  من  ملتمسين  تقريبا،  كلم 

على الواجهة المقابلة التي تدخل في المجال الترابي للجماعة وكذا جماعة  التفضل بدعوة مجلس جماعة المشور إلطالق اسم المرحوم  
 تسلطانت إلطالق نفس االسم على امتداد الشارع. 

 

 

 .الريموك )باب اغلي( اىل ملتقى الطرق الشريفيةشارع التسمية املقـرتحة للطريق العمومي من مدارة 

 شارع حممد بوستة

  العموميالتسمية املقرتحة للطريق 

 حدود الطريق العمومي

 الى من

 

 شارع حممد بوستة
 

 

 الريموك )باب اغلي(شارع مدارة 

 

 ملتقى الطرق الشريفية.
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 نبذة عن حياة األستاذ حممد بوستة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1925دجنرب  25ولد مبدينة مراكش بتاريخ  ▪

 .1937يوسف حبومة قاعة بناهيض ثم املدرسة الثانوية سيدي حممد سنة  االبتدائية بنالتحق بالكتاب القرآني ثم املدرسة  ▪

 .احلزب برحبة القيسمبركز  1936تعرف على الرئيس عالل الفاسي اول مرة يف صيف  ▪

 .حضر اول مهرجان سياسي برئاسة املرحوم عبد القادر حسن 1937يف شتنرب  ▪

  .اىل فاس عندما عني والده مراقبا للدروس جبامعة القرويني 1939انتقل سنة  ▪

االستاد قاسم بن عبد  يد املرحومويف شهر نونرب من نفس السنة أدى ميني اإلخالص على ، 1940التحق بثانوية موالي ادريس يف فرباير  ▪

 اجلليل ببيت املرحوم األستاذ حممد القصري, وانضم اىل خاليا تالميذ احلزب الذين كانوا مجيعهم منضمني يف خاليا استقاللية.

بقيادة العمل يف تسيري اجلماعات الشعبية االستقاللية  أوعاد مع عائلته اىل مراكش ليبد 1943قضى مبدينة فاس اربع سنوات اىل غاية سنة  ▪

 إبراهيم وعبد القادر حسن وموالي امحد املنجرة رمحهم اهلل .اهلل عبد  األساتذة

تابع دراسته الثانوية بثانوية " ماجنان " حيث حصل على شهادة الباكالوريا األوىل والثانية  1946اىل أكتوبر  1943رتة املمتدة من أكتوبر فيف ال ▪

 يف العلوم التجريبية والفلسفة.

حيث حاز على االجازة يف احلقوق  ،دراسته العليا يف " السربون " بقسم الفلسفة ويف نفس الوقت بكل احلقوق إلمتاماىل فرنسا  1946توجه سنة  ▪

 ثم التحق يف سنته األخرية مبعهد الدراسات الدولية العليا .

وقد انتخب مديرا لنادي الطلبة  االستقالل،ا حلزب يف فرنسا كان يف مقدمة العاملني يف خاليا الطلبة املغاربة الذين كانوا ينتمون مجيع ▪

ومن خالل نشاطه املتعدد, عمل اىل جانب كثري ، املغاربة كما انتخب عضوا يف مكتب طلبة مشال افريقيا وعضوا يف مكتب الطلبة العرب

 من املناضلني العرب واالفارقة .

الذي انعقد يف " ليدن  بحلزب يف مؤمتر طلبة احلزاكما مثل  1949ن سنة مثل احلزب يف مؤمتر الشعوب ضد االمربيالية الذي انعقد يف لند ▪

 .1950" بهولندا يف ابريل 

  .احلق مبكتب احلزب واخذ يساعد يف حترير جريدة االستقالل لسان احلزب باللغة الفرنسية ▪

حماميا بالدار البيضاء، ومنذ ذلك احلني تكلف بالدفاع عن املعتقلني السياسيني واملنفيني، وخاصة أعضاء اللجنة التنفيذية  عمل 1951ويف سنة  ▪

، عقب أحداث اغتيال النقابي التونسي فرحات 1952للحزب الذين اعتقلوا، كما اعتقل معهم مسريو سائر فروع احلزب ومنظماته يف دجنرب 

 حشاد.

زمة اخلطرية اليت مر بها املغرب يف إنشاء اجلمعيات املشرتكة الفرنسية املغربية إلحباط املؤامرات اليت كان يقوم بها القواد ساهم أثناء األ ▪

 .والباشوات ضد حممد اخلامس واستقالل الوطن والدفاع عن املعتقلني السياسيني

 .القضية املغربية، وكان إىل جانبه عدد من الشبان االستقاللينيأوفده احلزب إىل باريس لفتح مكتب احلزب للدفاع عن  1954يف منتصف سنة  ▪

، وأخذ العمل طابع احملادثات غري املباشرة ثم املباشرة مع تعزز املكتب باألستاذين عمر بن عبد اجلليل وعبد الرحيم بوعبيد 1955ويف سنة  ▪

 .احلكومة الفرنسية حلل مشكلة املغرب )مفاوضات إيكسليبان(

 .كان ضمن وفد احلزب الذي استقبل املغفور له امللك حممد اخلامس عند نزوله بفرنسا ▪

بعد رجوع امللك حممد اخلامس رمحه اهلل إىل  1955يف دجنرب عمل بعد ذلك مع اللجنة التحضريية للمؤمتر االستثنائي للحزب الذي انعقد  ▪

 02( وإعالنه استقالل املغرب وانتهاء عهد احلجر واحلماية وبزوغ فجر االستقالل سبقه إلغاء معاهدة احلماية بتاريخ 1955ونرب  10املغرب )

 .1955مارس 

 .بعد أن توقفت طيلة مدة األزمة 1955جديد يف آخر دجنرب الصدور من  دت إىلاجلريدة االستقالل بالفرنسية اليت ع اأصبح مدير ▪

كان عضوا يف  1956أصبح مديرا لديوان أول وزير للخارجية السيد أمحد بال فريج، ثم نائب كاتب الدولة يف اخلارجية، ويف ماي  1956يف أبريل  ▪

بني ملغرب وإسبانيا، كما كان عضوا يف وفد  ةالدبلوماسي ةد، ثم املعاهاالدبلوماسية بني املغرب وفرنس ةد املغربي للتوقيع عل املعاهدفالو

 .املغرب إىل األمم املتحدة

 .1956التحق عضوا يف اللجنة السياسية للحزب منذ سنة  ▪

 . 1960التحق عضوا يف اللجنة التنفيذية للحزب يف مؤمتره العام املنعقد سنة  ▪

 

 

 

 ، وكان أول رئيس هلا.1963متم سنة  مت انتخابه يف أول انتخابات مجاعية رئيسا لبلدية مدينة مراكش إىل ▪

وقام بأول عمل لتعريب اإلدارة حيث أصدر قرارا بتعريب اإلدارة عمليا ونظم  1960عني وزيرا للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري يف يونيو  ▪

 .برناجما لتعريب اإلداريني

، وكان مشرفا على العمليات اليت ساهم بها 1960 صيف ترأس وفد املغرب املدني والعسكري ملساعدة الكونغو عند إعالن استقالله يف ▪

 .املغرب يف تثبيت قواعد استقالل الكونغو يف املؤامرة اليت حبكها االستعمار لفصل إقليم كاطانكا واغتيال الرئيس باتريس لومومبا

ست عدة قضايا أساسية بالنسبة للمغرب واجلزائر اليت تدار 1960ترأس وفد املغرب يف اجتماعات اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة يف دورة  ▪

د وموريتانيا والكونغو وتصفية االستعمار، وقد عرض باسم وفد املغرب يف خطاب هام مسألة الصحراء املغربية ويف هذه الدورة استعمل االحتا

ويف نفس السنة، اعترب عضوا يف البعثة اخلاصة السوفياتي حق الفيتو ضد قبول موريتانيا يف األمم املتحدة منفصلة عن املغرب، ولنفس الغرض 

 .1960لألمني العام لألمم املتحدة سنة 

حتت رئاسة املغفور له حممد اخلامس وعضوية الرؤساء مجال  1961شارك ضمن وفد املغرب يف مؤمتر الدار البيضاء الذي انعقد يف شهر يناير  ▪

 .ا وفرحات عباسعبد الناصر وقوامي نكروما وأمحد سيكوثوري ومودي بوكيت

وزيرا للعدل، وقد وحد احملاكم وبدأ العمل يف مغربة القضاء وتعريبه، ويف نفس السنة ترأس عدة وفود مغربية لبالد  1961عني يف يونيو  ▪

 ... إفريقية وأوروبية كغانا وغينيا ومالي والسنغال ويوغوسالفيا وغريها

 .الرئيس عالل الفاسي يف عدة رحالت املرحومستقالل ويصاحب وهو يعمل يف اللجنة التنفيذية حلزب اال 1963منذ سنة  ▪

الي شهد اللحظات األخرية يف حياة الزعيم العظيم، وقد أوصاه رمحه اهلل قبل أن يلفظ النفس األخري بإكمال احلديث مع الرئيس الروماني نيكو ▪

 .تشاوسيسكو

 .نة التنفيذية حلزب االستقاللكاتبا عاما للج 1974ماي  27اختارته اللجنة التنفيذية للحزب يف  ▪

 .يف جو محاسي كبري أمينا عاما حلزب االستقالل 1974شتنرب  13/14/15انتخب يف املؤمتر التاسع للحزب املنعقد بالدار البيضاء يف  ▪

الوحدة الرتابية  لشؤون اخلارجية والتعاون خالل فرتة عصيبة يف تاريخ املغرب حيث كانت تعرف قضيةاوزيرا للدولة و 10/10/1977عني يف  ▪

 .منعطفا حامسا

ويف املؤمتر احلادي عشر بتاريخ  1978أبريل  21/22/23أعيد انتخابه من جديد أمينا عاما للحزب أثناء انعقاد املؤمتر العام العاشر بتاريخ  ▪

 .1989ماي  19/20/21واملؤمتر الثاني عشر بتاريخ  1982أبريل  23/24/25

 .على نزاهة االنتخابات رافلإلشعني وزيرا للدولة  1983سنة  ▪

 .كان مرشحا لتقلد مهام الوزير األول يف عهد املغفور له جاللة امللك احلسن الثاني 1994سنة  ▪

 .ختل عن األمانة العامة وأصبح عضوا مبجلس الرئاسة 1998فرباير  20/21/22خالل املؤمتر الثالث عشر بتاريخ  ▪

ك حممد السادس نصره اهلل رئيسا للجنة امللكية االستشارية ملراجعة مدونة األحوال الشخصية اليت عينه صاحب اجلاللة املل 2003يناير  23بتاريخ  ▪

 .أصبحت تعرف مبدونة األسرة

وشحه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس بوسام احلمالة الكربى للعرش تقديرا للجهود اليت بذهلا خالل رئاسته للجنة  2004أكتوبر  13بتاريخ  ▪

 .ري مدونة األسرةامللكية لتحض

 ودفن مبدينة مراكش 2017فرباير  17تويف رمحه اهلل يوم  ▪

حبضور ولي العهد صاحب السمو امللكي األمري موالي احلسن وصاحب السمو امللكي  2017فرباير  19شيعت جنازته مبدينة مراكش يوم األحد  ▪

وأعضاء احلكومة وضباط سامون وممثلو األحزاب السياسية الوطنية ومجع غفري من األمري موالي رشيد ورئيس احلكومة ومستشارو صاحب اجلاللة 

 .أصدقائه وحمبيه ومعارفه من مراكش وخارجها، ووارى جثمانه الثرى بضريح بن العريف باملدينة العتيقة

لته نصره اهلل رسالة ملكية للمهرجان التأبيين وقد بعث صاحب اجلاللة برقية ملكية جد مؤثرة لتعزية أفراد عائلته الصغرية والكبرية، كما وجه جال ▪

 .املنظم مبسرح حممد اخلامس مبناسبة أربعينية الفقيد واليت تالها مستشار صاحب اجلاللة األستاذ حممد املنوني

مبناسبة  2017لسنة لحة امللكية سكما تفضل صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل بإطالق اسم حممد بوستة على فوج ضباط القوات امل ▪

  احتفاالت عيد العرش. 
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 إطالق اسم حممد الوفا على الطريق العمومي من مدارة املنشاة الفنية على السكة احلديدية الواقعة برتاب امللحقة االدارية رياض السالم:  15النقطة رقم 

 السعادة.اىل شارع الشرف امتداد مرورا مبسجد 

ويتضمن    بالتقرير  ها كما هو مرفقموضوعمن ملف خاص ببخصوص هذه النقطة، وبعد تمكين السادة االعضاء الحاضرين  

الوفا  محمد  االستاذ  سيرة  عن  نبذة  الى  اضافة  العمومي  للطريق  موقعي  وتصميم  تقنية  وتفانيه  ،  ورقة  للفقيد  الحافل  للمسار  واعتبارا 

عليا للوطن في مختلف المهام والمسؤوليات السامية التي تقلدها بكل كفاءة واقتدار، فضال عما عهد فيه  في خدمة المصالح الواخالصه  

، وحيث ان المرحوم يعتبر من بين  من غيرة وطنية صادقة، ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، وتشبث متين بثوابت األمة ومقدساتها

 على حقبة حافلة بالمشاريع بالمدينة.    ارؤساء مجلس جماعة مراكش الذين بصمو

واعترافا   ذلك،  على  داخل  الفقيدبمجهودات  وتأسيسا  وتقلدها  سبق  التي  المهام  تدبير  في  الصادق  الوطني  بحسه  وعرفانا   ،

الوطن  الفني،  وخارج  المنشاة  مدارة  من  )شارع(  العمومي  الطريق  الوفا على  محمد  اسم  اطالق  موافقتها على  اللجنة  أبدت  ة على  فقد 

طول   على  السعادة  بمسجد  مرورا  امتداد  الشرف  شارع  الى  السالم  رياض  االدارية  الملحقة  بتراب  الواقعة  الحديدية  كلم    1,72السكة 

 . تقريبا

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة 
 احمد محقوظ

 

 احلديدية اىل شارع الشرف امتداد مرورا مبسجد السعادةالتسمية املقـرتحة للطريق العمومي من مدارة املنشاة الفنية على السكة 

 الوفاشارع حممد 

  التسمية املقرتحة للطريق العمومي

 حدود الطريق العمومي

 الى من

 

 الوفاشارع حممد 
 

 

مدارة املنشاة الفنية على السكة 
احلديدية الواقعة برتاب امللحقة 

 االدارية رياض السالم

 

مرورا مبسجد شارع الشرف امتداد 
 السعادة.
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 نبذة عن حياة االستاذ حممد الوفا
 .1948ولد مبدينة مراكش سنة  •

ثم دبلوم السلك الثالث  (،الدراسات العليا يف العلوم االقتصادية )باريس ودبلومعلى اإلجازة يف العلوم االقتصادية بكلية احلقوق بالرباط،  حاصل •

 .مبعهد التنمية االقتصادية بباريس

 .، شغل منصب أستاذ مساعد بكلية احلقوق بالرباط1976يف سنة  •

 .1997و 1977انتخب نائبا برملانيا بني  •

 .ملراكش اجمللس البلدي 1992و  1983ترأس ما بني  •

كما ترّأس االحتاد  1984و 1976منصب الكاتب العام للشبيبة االستقاللية ما بني  وتوّلى أيضا. 1982منذ سنة  حلزب االستقالل يف اللجنة التنفيذية اكان عضو •

 .م لطلبة املغربالعا

 .الربازيل يف املغربية ، ثم سفريا للمملكة2006سنة  إيران ، قبل أن ُيعي َّن سفريا يفباهلند منصب سفري املغرب 2004و  2000شغل ما بني  •

 . بنكريانعبد االله حكومة  على رأس وزارة الرتبية والتعليم يف 2013أكتوبر  10 – 2012يناير  3ُعيَّن رمسيا يف  ، 2011انتخابات املغرب سنة  بعد •

 .بنكريان الثانيةعبد االله حكومة  شغل منصب وزير منتدب مكلف بالشؤون العامة واحلكامة يف •

 .عامًا 73ابته بفريوس كورونا، وذلك عن عمر يناهز مبستشفى الشيخ زايد يف الرباط متأثرًا بتداعيات إص 2020ديسمرب  27تويف صباح يوم األحد  •

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_2013
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 المجلس الجماعي لمراكش  رئيس محمد العربي بلقائدالسيد 

إنصاتكم لنص تقرير اللجنة، فهذه النقط تتعلق بتسمية شارع وساحة بمقاطعة المنارة وشارع بمقاطعة    بعد 

 جليز، بناء على مقترح مجلسي هاتين المقاطعتين كما هو وارد في التقرير. 

 واآلن باب المناقشة مفتوح.   

 

   عضو المجلس الجماعي محمد نكيل السيد 

رقم    للنقطة  على    13بالنسبة  الكركرات  تسمية  إطالق  على  المسير  والمكتب  المنارة  مقاطعة  مجلس  أشكر 

أطلقت هذه   التي  المغربية  المدن  أوائل  تاريخية ومراكش من  االلتفاتة  فهذه  الداخلة،  لشارع  المحادية  الساحة 

 التسمية على ساحة، وما لمعبر الكركرات من رمزية في تاريخ المغاربة. 

المتعلقتين بإطالق اسمي محمد بوستة ومحمد الوفا على شارعين    15و  14كما أشيد بإدراج النقطتين رقمي   

المحلي،   المستوى  على  مراكش  لمدينة  أعطيا  وما  البارزتان  الشخصيتان  هاتان  وجليز،  المنارة  بمقاطعتي 

 الن. الوطني والدولي، والحقائب الوزارية والمسؤوليات التي تقلدها هاذان الرج

 

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيس محمد العربي بلقائدالسيد 

الكركرات   أوال  التسميات  بهذه  نعتز ونفتخر  المتجدد على أعداء    نحن كذلك  االنتصار  تاريخية تجسد  كعالمة 

الحمراء   المدينة  تاريخ  في  بارزتين  كشخصيتين  الوفا  ومحمد  بوستة  محمد  اسمي  وثانيا  الترابية،  الوحدة 

 والمملكة المغربية، لذلك أشكر كافة االخوة األعضاء على هذه االلتفاتة. 

النقط    يتبق أي متدخل في الموضوع، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت على    14،  13إذن، وإن لم 

 كل واحدة على حدة.  15و
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 :    (2021/ 05/ 06الجلسة االفتتاحية بتاريخ )  2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   السادسة عشرالنقطة 

 تنظيم وتحديد اختصاصات ادارات مجالس املقاطعات الخمس: املصادقة على 
 مراكش املدينة،  (1

 املنارة،   (2

 جليز،   (3

 سيدي يوسف بن عيل،  (4

 النخيل.  (5

                                            

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيسمحمد العربي بلقائد السيد 

أعطي   النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  نائبة  الكلمة  في  ساللة  سعيدة  المكلفة  للسيدة  اللجنة  بالشؤون رئيس 

 الخاص بها. تقرير اللتالوة  القانونية وتنظيم اإلدارة والتعاون الالمركزي

 

 والتعاون الالمركزينائبة رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة ة سعيدة ساللة السيد
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 اختصاصات ادارات مجالس املقاطعات الخمس:املصادقة عىل تنظيم وتحديد 

 مراكش املدينة،

 املنارة،

 جليز،

 سيدي يوسف بن عيل،

 النخيل.
 

 
 

  

 

 

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشـهر 

للحضـور  للسـادة أعضـاء المجلـسالموجهـة   21/04/2021بتـاريخ    5402لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للـدعوة رقـم    2021ماي  
 03 االثنـينانعقد اجتماع للجنة يـوم  ،القانونية وتنظيم اإلدارة والتعاون الالمركزيلشؤون  باوالمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة  

بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شـارع محمـد الخـامس برئاسـة   الحادية عشر والنصف صباحاعلى الساعة    2021  ماي
 االتية:  ةرئيس اللجنة، وذلك لتدارس النقط  محمد بوغربالالسيد  

 

 املصادقة على تنظيم وحتديد اختصاصات ادارات جمالس املقاطعات اخلمس::  16النقطة رقم  
 مراكش املدينة، 

 املنارة،  

 جليز، 

 سيدي يوسف بن عيل، 

 النخيل.  
 

 

   :السيدةاللجنة  حضر االجتماع من أعضاء  -
 سعيدة ساللة.

 

 : مكتب المجلس الجماعي السيدمن  واكب االجتماع -
 )عضو اللجنة(النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   :  أحمد المتصدق

 

 

 السادة:   بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكش -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  :  محمد المحير

 رئيسة مصلحة الموارد البشرية  :  جنات الزهراوي 
 عن مصلحة الموارد البشرية :  رشيد حمانات 
 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  عادل الزرود 
 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  سعد نجاي  

 

 ممثلي المقاطعات السيد: من  االجتماع حضر و -
 

 رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي  :   الصديق الهضاري 
 

الترحيب بالحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، وتمكين السادة األعضاء    النقطة، وبعد  بداية مناقشة هذه  في 

أعطى   إدراجه،  ودواعي  الموضوع  حيثيات  ولتقديم  بالتقرير،  مرفقة  هي  كما  بها  الخاصة  المرجعية  الوثائق  من 

الذ العام للمصالح الجماعية  المدير  الكلمة للسيد  اللجنة  النقطة استمرار للعمل  السيد رئيس  ي أوضح أن موضوع 

توجيهات   مع  ينسجم  مراكش  جماعة  إلدارة  تنظيمي  هيكل  إعداد  في  والمتمثل  إنجازه  على  الجماعة  عكفت  الذي 

دورية السيد وزير الداخلية في الموضوع والذي سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليه في دورته العادية لشهر  

 . 2019اكتوبر 

 جملس مجاعة مراكش

 بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة والتعاون الالمركزي اللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

 16النقطة رقم 



 ( 06/05/2021بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش )الجلسة األولى 2021ماي محضر الدورة العادية لشهر 

246 
 

 

ولت أنه  لشغل منصب مدير عام  مشيرا  الترشيح  باب  بفتح  بداية  الجماعة  قامت  التنظيمي  الهيكل  هذا  نزيل 

للمصالح، ثم رؤساء األقسام الثمانية المكونة له، لكن عند فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء المصالح البالغ 

، توصلت الجماعة بإرسالية للسيد الوالي يفرض فيها  مصالح  10وكذا رؤساء مصالح المقاطعات وعددها    25عددها  

باب   فتح  قبل  الخمس  المقاطعات  مجالس  إلدارات  التنظيمية  الهياكل  على  الجماعي  المجلس  مصادقة  ضرورة 

على هذا الموضوع بالجدية  ، مبينا أن المصالح الجماعية المختصة منكبة  لشغل مناصب رؤساء المصالحالترشيح  

الالزمة منذ ما يقارب سنة، مؤكدا أنه تم عقد اجتماع مع مدراء مجالس المقاطعات لتلقي مقترحاتهم حول النقطة  

 مصالح وفق دورية السيد وزير الداخلية.  10حيث تم االتفاق على نموذج هيكل تنظيمي موحد يضم  

مقدم، وفتح باب المناقشة وإبداء الرأي، وحيث تبين للسادة  عقب ذلك، وبعد االطالع على النموذج الموحد ال 

المكونة   الخمس  المقاطعات  التنظيمية إلدارات مجالس  الهياكل  تنزيل  يهم  بعمل مسطري  يتعلق  األعضاء أن األمر 

وعمال   الداخلية،  وزير  السيد  دورية  مقتضيات  مع  ينسجم  موحد  نموذج  تهيئ  تم  أنه  وحيث  مراكش،  لجماعة 

تنظيم وتحديد اختصاصات ادارات مجالس المقاطعات وافقت اللجنة على  السيد الوالي في الموضوع، فقد  بإرسالية  

 . وفق النموذج المرفق بالتقرير  مصالح بتوصيف لمهامها    (10)وذلك بعشرة  الخمس

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة 
 محمد بوغربال 
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   قاطعةاملاختصاصات إدارة 
 

ـــاء على ما جاء في دورية السيد وزير الداخلية عدد   ▪ حول موضوع التعيين في   2018يوليوز    31الصادرة بتاريخ    4790بنــــــــــــ

              التعويضات عن املسؤولية. ونظام  وهيئاتها املناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية  

عدد   ▪ الداخلية  وزير  السيد  منشور  على  بجماعة    2019شتنبر    23بتاريخ    8038Dبناء  املسؤولية  مناصب  بخصوص 

 هذه هي اختصاصاتها. ،والذي حدد عدد املصالح باملقاطعات في عشر مصالح  ،مراكش واملقاطعات التابعة له

 . املتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي   126و   118للمادتين  وطبقا ▪

 تم إعداد مشروع هيكل تنظيمي موحد للمقاطعات الخمس. ▪

 الهياكل: -
 رئيس املقاطعة  -         

 مدير املقاطعة  -       

 -10-املصالح وعددها عشرة  -       

 :  املقاطعةرئاسة  -

 الكتابة الخاصة للسيد الرئيس  •

 والشكايات و الحق في الحصول على املعلومة الداخلي االفتحاص مصلحة -1
سهر على تنفيذ مهمات  ت خريطة تدبير املخاطر باملقاطعة و   وتحيينتولى مهمة إعداد مخططات االفتحاص الداخلي  ت

كما   الداخلي  االفتحاص  و  توجيهتالتدقيق  و  بها  املعمول  للمساطر  طبقا  الداخلي  االفتحاص  تقارير  إعداد  تحت  تولى  ها 

 إشراف مدير املقاطعة للسيد رئيس املجلس. 

تتولى هذه املصلحة كذلك تلقي الشكايات والتنسيق مع مختلف املصالح املعنية من أجل إجابة املواطنين في أقرب  

 اآلجال. 

 كما تتولى املصلحة تدبير طلبات الحصول على املعلومات. 

 مديرية املقاطعة : 

بتفويض     املقاطعة  مدير  املقاطعة    وتحت يتولى  مجلس  رئيس  املقاطعة   ومراقبته مسؤولية  إدارة  على  اإلشراف 

بمصالحها    وتنسيق اإلداري  املراسالت    والسهرالعمل  مختلف  على  والتوقيع  سيره  حسن  تهم   واألوراق على  التي  اإلدارية 

 املوظفين.

 الكتابة الخاصة للسيد املدير  •

  مكتب الضبط •

عن مختلف مصالح   والواردالبريد الصادر    وتوزيعالسجالت الخاصة بها    ومسك  والصادراتيقوم بتسجيل الواردات  

 أرشيف املكتب. وحفظاملقاطعة 
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 مصلحة تدبير املوارد البشرية: -2

بإعداد   الوثائق    وإنجازتقوم  املوظفين   وامللفاتجميع  بتعيين  الخاصة  كاملذكـــــــــــــــرات  باملوظفين  عالقة  لها  التي 

العمــــــــــــــــــــــل    وبطاقاتاإلدارية    والرخص  الكفاءة املهنية وملفات    وجداول الترقيات    وجداول األجرة    وشواهدالتنقيط وشواهد 

 اش.املعاملوظفين املحالين على   وملفاتالعمال املوسمييـــــن 
 

 املجلس: أعمال  مصلحة -3

إعداد   بمهمة  املسير    واجتماعاتمختلف أعمال املجلس من دورات    وتوثيقتقوم  عن طريق    وذلك  واللجاناملكتب 

املجلس   باجتماعات  الخاصة  الدعوات  جميع  إرسال  على  تسهر  كما  بها  املتعلقة  املحاضر  جميع    واملقررات   واللجانتحرير 

 .كما تقوم املصلحة بتتبع اشغال ندوة الرؤساء الدورات داخل اآلجال القانونية. ومحاضر

 والصفقات: مصلحة الشؤون املالية  -4      

  وتتبع صرف حساب النفقات من املبالغ املرصودة املصادق عليه من طرف مجلس املقاطعة  وتتبعتقوم بمهمة إعداد 

املجلس   برئيس  الخاصة  التعويضات  أداء  الدائمة    ورؤساء   ونائبه املجلس    وكاتب  ونوابهملفات  تقوم    اكم  ونوابهم.اللجان 

ملفات أداء مستحقات الشركات املتعاقد    وتتبعملقاطعة وإعداد  الطلب الخاصة با   وسندات بمهمة إعداد ملفات الصفقات  

 معها. 

 . كما تسهر هذه املصلحة على أداء فواتير مختلف الشبكات: املاء، الكهرباء والهاتف
 

   اإلدارية:مصلحة الشرطة  - 5     

الثالث   الصنف  من  االقتصادية  األنشطة  بمزاولة  املتعلقة  التصاريح  تلقي  بمهمة  األنشطة   ومنحتقوم  رخص 

تصاريح األنشطة املهنية الغير    وتلقياالقتصادية التي تم تفويضها من طرف رئيس املجلس الجماعي لرئيس مجلس املقاطعة  

ــــــــــــــــة   مجال    والبثاملنظمــــــــــــــ تدبير  بمهمة  تقوم  كما  املقاطعة  مجلس  لرئيس  املفوضة  العمومي  امللك  شغل  رخص  طلبات  في 

 مراكش.  وجماعة   بتنسيق مع املصالح الخارجية املختصة وذلكاألزقة والشوارع بتراب املقاطعـــــة  وتسمية والجوالنالسير  

 : الرياضية  والشؤون  واالجتماعيةمصلحة الشؤون الثقافية  -6

الثقافية   الشؤون  مصلحة  والرياضية  تقوم  الثقافية    وتنفيذبإعداد  واالجتماعية  البرامج    واالجتماعيةمختلف 

املقاطعة مجلس  طرف  من  عليها  ومواكبةاملصادق  وتتبع   ، 

سواء تلك املنجزة من طرف املقاطعة أو املنجزة من طرف جمعيات املجتمع املدني كما تقوم    واألنشطةمختلف هذه البرامج  

على عملية توزيع الدعم على    اإلشرافبتراب املقاطعة مع املساهمة في    ثقافية املتواجدةباإلشراف على سير املرافق السوسيو  

 واالجتماعية.الجمعيات الثقافية 
 

و  املقاطعة    نفيذوتبإعداد  املصلحة  تقوم  هذا  مجلس  طرف  من  عليها  املصادق  الرياضية  البرامج    وتتبعمختلف 

البرامج    ومواكبة هذه  الفرق    واألنشطةمختلف  طرف  من  املنجزة  أو  املقاطعة  طرف  من  املنجزة  تلك    والجمعياتسواء 

بتتبع   تقوم  كما  املقاطعة  ومواكبةالرياضية،  من طرف  املدعمة  الصيفية  الرياضية  عل  واإلشراف  املخيمات  املرافق  سير  ى 

 .على عملية توزيع الدعم على الفرق والجمعيات الرياضية اإلشرافاملتواجدة بتراب املقاطعة مع املساهمة في  واملسابح 
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 لتعمير: امصلحة  -7

البنــــاء ورخص استئناف األشغال   في الحصول على رخص  الراغبين  السكن   ورخصتقوم بمهمة استقبال املرتفقين 

التأكد من توفرها على جميع الوثائق الالزمة، تقوم بدراستها في إطار لجنة    وبعدملفاتهم عبر مكتب ضبط داخلـــــــــــــي    وتسجيل

ألصحابها بعد احتساب الرسوم الواجب أداؤها لفائدة    وتسليمهاخص ذات الصلة  جميع الر   وإعدادإدارية مختلطة مختصة  

 الجماعة.

ــاء و الكهرباء و تسليم الرخص  كما   تقوم بمهمة البث في طلبات الحصول على رخص الترميم و شواهد الربط باملــــــــــــــــــــــــ

ت السكن غير الالئق بتراب املقاطعة و تقديم مقترحات بشأنها وتتبع  املتعلقة بها للمعنيين باألمر كما تقوم بمهمة تتبع ملفا

هذا   للسقوط  اآليلة  الدور  البناء    باإلضافةملفات  عمليات  تتبع  و  مراقبة   إلى 

البث  التي تم ضبطها في مجال التعمير و و التهيئة و الترميم بالنفوذ الترابي للمقاطعة و إخطار السلطات املختصة باملخالفات  

 شكايات التي لها عالقة بالتعمير بتنسيق مع مصلحة الشكايات باملقاطعة .في ال
 

 مصلحة اإلشغال والشؤون التقنية:  -8    
إعداد   بمهمة  األشغال    وتتبع  وإنجازتقوم  برامج  بتتبع    والصيانة مختلف  تقوم  كما  املجلس    ومواكبةالتي سطرها 

الوقود   وتدبيراألشغال املنجزة من طرف جماعة مراكش سواء في قطاع النظافة أو في قطاع اإلنارة العمومية بتراب املقاطعة  

 باملقاطعة. كما تقوم بالبث في الشكايات التي تهم قطاع األشغال بتنسيق مع مصلحة الشكايات  والزيـوت

في طلبات    والبثعمليات السقي    وتدبيراء التابعة للمقاطعة  أشغال تهيئة املناطق الخضر   وتتبعتقوم بمهمة صيانة  

 الشكايات ذات الصلة.   وبعض إزالة أشجار النخيل 

املصلحة هذه  باملقاطعة  واملعداتاآلليات    وصيانةبتدبير    أيضا   تقوم  في   والسهر   الخاصة  التزيين  عمليات  على 

  التدخالت الطفيفة في مجال النجارة والترصيص   وببعضكما تقوم بتدبير املخزن الخاص بمواد البناء    والحفالتاملناسبات  

 وغيرها. والصباغة   والبناء

 : اإلعالميات والتواصل والتجهيزات املكتبية مصلحة -9
 

الفاعلين،   مختلف  مع  للمقاطعة  التواصلي  البرنامج  تحقيق  على  السهر  مهمة  إنجازات    والسهرتتولى  نشر  على 

النشر،   وسائل  بمختلف  بإدارة    والتغطية املجلس  تقوم  كما  التوثيق،  وسائل  مختلف  بواسطة  املجلس  ألنشطة  اإلعالمية 

الرسمي   وتحييناملوقع  تقوم  وأخبارهمعطياته    للمقاطعة  كما  و ،  األخبار  من    اإلعالناتبنشر  الجماعية  بالخدمات  املتصلة 

 خالل البوابة اإللكترونية الخاصة باملقاطعة. 

 كما تسهر على تدبير العتاد املعلوماتي وكذا مختلف التجهيزات املكتبية.
 

 الوثائق: على  واملصادقةالحالة املدنية  مصلحة  -10
للمقاطعة   التابعة  الفرعية  املدنية  الحالة  مكاتب  مختلف  بين  التنسيق  بمهمة    اإلمضاء تصحيح    وبعمليةتقوم 

املتعلقة بالحالة املدنية الواردة على    والدورياتومطابقة النسخ ألصولها لفائدة املرتفقين كما تقوم بتسلم جميع املراسالت  

 على املكاتب الفرعية املختصة التابعة للمقاطعة.  عهاوتوزيرئيس املقاطعة من طرف املصالح الخارجية 
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 المجلس الجماعي لمراكش  رئيسمحمد العربي بلقائد السيد 

، حيث  بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة حول النقطة، فاألمر يتعلق بتنظيم اختصاصات إدارات مجالس المقاطعات 

المقاطعات الخمس لتوحيد الهيكل    10كل مقاطعة من حقها احداث   مصالح، وعليه ولتنزيل ذلك، اجتمع مديرو مصالح 

مالءمة   تخص  مسألة  فهي  إذن  المصالح،  هذه  رؤساء  مناصب  لشغل  الترشيح  باب  فتح  من  نتمكن  كي  التنظيمي، 

 ة الجماعة. اختصاصات إدارات مجالس المقاطعات مع الهيكل التنظيمي إلدار

 واآلن، باب المناقشة مفتوح حول النقطة.  

 

   عضو المجلس الجماعيي. عبد الحفيظ المغراوي السيد 

توصلت بها المقاطعات واعتمدها وفق الخصاص    2019دورية السيد وزير الداخلية في الموضوع الصادرة سنة   

النموذج الذي يالئمها كهيكل تنظيمي، فاألحرى بنا أن  الذي تعاني منه، وما دامت المقاطعات سبق لها أن صادقت على  

 نعرضها كما صادقت عليها المقاطعات ونناقش ونصوت عليها عوض نموذج موحد. 

 

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيسمحمد العربي بلقائد السيد 

توحيد    مسطريا   على  وافقت  واللجنة  التنظيمية،  الهياكل  هذه  على  يصادق  الذي  هو  الجماعي  المجلس 

 االختصاصات وهو الصواب، وبالتالي هكذا سنصوت على النقطة. 

 إذن، وإن لم يتبق أي متدخل حول النقطة سنمر إلى عملية التصويت.  
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   قاطعةامل اختصاصات إدارة 
 

الداخلية عدد   ▪ السيد وزير  في دورية  بتاريخ    4790بنزززززززززززززززاء على ما جاء  في    2018يوليوز    31الصادرة  التعيين  حول موضوع 

              التعويضات عن املسؤولية. ونظام وهيئاتهااملناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية 

بخصوص مناصب املسؤولية بجماعة مراكش    2019شتنبر   23بتاريخ    8038Dبناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد   ▪

 . والذي حدد عدد املصالح باملقاطعات في عشر مصالح  ،واملقاطعات التابعة له

 . املتعلق بالجماعات 113.14مي من القانون التنظي 126و  118للمادتين  وطبقا ▪

 تم إعداد هيكل تنظيمي موحد للمقاطعات الخمس.  ▪

 الهياكل: -
 رئيس املقاطعة   -        

 مدير املقاطعة  -        

 -10-املصالح وعددها عشرة   -        

 املقاطعة:رئاسة  -

 الكتابة الخاصة للسيد الرئيس •

 : والشكايات و الحق في الحصول على املعلومة الداخلي  االفتحاص مصلحة -1

الداخلي  ت االفتحاص  مخططات  إعداد  مهمة  و   وتحيينتولى  باملقاطعة  املخاطر  تدبير  مهمات  تخريطة  تنفيذ  على  سهر 

الداخلي طبقا للمساطر املعمول بها و توجيهها تحت إشراف مدير    تولى إعداد تقارير االفتحاصتالتدقيق و االفتحاص الداخلي كما  

 املقاطعة للسيد رئيس املجلس.

 تتولى هذه املصلحة كذلك تلقي الشكايات والتنسيق مع مختلف املصالح املعنية من أجل إجابة املواطنين في أقرب اآلجال. 

 كما تتولى املصلحة تدبير طلبات الحصول على املعلومات. 

 املقاطعة :مديرية 

بتفويض     املقاطعة  مدير  املقاطعة    وتحتيتولى  مجلس  رئيس  املقاطعة    ومراقبتهمسؤولية  إدارة  على    وتنسيقاإلشراف 

 املوظفين. اإلدارية التي تهم   واألوراقعلى حسن سيره والتوقيع على مختلف املراسالت  والسهرالعمل اإلداري بمصالحها 

 املديرالكتابة الخاصة للسيد  •

  مكتب الضبط •

الواردات   بتسجيل  بها    ومسك  والصادراتيقوم  الخاصة  الصادر    وتوزيعالسجالت  مصالح    والواردالبريد  مختلف  عن 

 أرشيف املكتب.  وحفظاملقاطعة  

 مصلحة تدبير املوارد البشرية: -2

بإعداد   الوثائق    وإنجازتقوم  املوظفين    وامللفاتجميع  بتعيين  الخاصة  ـــــرات  ـــــ ــ ــ كاملذكـ باملوظفين  عالقة  لها    والرخص التي 

ــــــل    وبطاقاتاإلدارية   ـــ ـــــــ ــ ــ ـــن    وجداول الترقيات    وجداول األجرة    وشواهدالتنقيط وشواهد العمــ الكفاءة املهنية وملفات العمال املوسمييــ

 اش.املعاملوظفين املحالين على   وملفات

 املجلس: أعمال   مصلحة -3

بمهمة إعداد   أعمال املجلس من دورات    وتوثيقتقوم  املسير    واجتماعاتمختلف  عن طريق تحرير    وذلك  واللجاناملكتب 

الدورات    ومحاضر  واملقررات   واللجانجميع املحاضر املتعلقة بها كما تسهر على إرسال جميع الدعوات الخاصة باجتماعات املجلس  

 كما تقوم املصلحة بتتبع اشغال ندوة الرؤساء.  داخل اآلجال القانونية.
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 والصفقات: مصلحة الشؤون املالية  -4       

ملفات   وتتبع صرف حساب النفقات من املبالغ املرصودة املصادق عليه من طرف مجلس املقاطعة  بعوتتتقوم بمهمة إعداد 

تقوم بمهمة إعداد ملفات   اكم   ونوابهم. اللجان الدائمة   ورؤساء  ونائبهاملجلس    وكاتب   ونوابهأداء التعويضات الخاصة برئيس املجلس  

 ملفات أداء مستحقات الشركات املتعاقد معها.   وتتبعالطلب الخاصة باملقاطعة وإعداد  وسنداتالصفقات 

 كما تسهر هذه املصلحة على أداء فواتير مختلف الشبكات: املاء، الكهرباء والهاتف. 

   اإلدارية:مصلحة الشرطة  - 5     

الثالث   املتعلقة بمزاولة األنشطة االقتصادية من الصنف  التصاريح  رخص األنشطة االقتصادية   ومنحتقوم بمهمة تلقي 

في  والبثتصاريح األنشطة املهنية الغير املنظمــــــــــــــــــــــــــــــة  وتلقيالتي تم تفويضها من طرف رئيس املجلس الجماعي لرئيس مجلس املقاطعة 

السير  طلبات   تدبير مجال  بمهمة  تقوم  كما  املقاطعة  لرئيس مجلس  املفوضة  العمومي  امللك  األزقة   وتسمية   والجوالن رخص شغل 

ـــة   مراكش.  وجماعةبتنسيق مع املصالح الخارجية املختصة  وذلكوالشوارع بتراب املقاطعــ

 :الرياضية والشؤون  واالجتماعيةمصلحة الشؤون الثقافية   -6

الثقافية   الشؤون  مصلحة  والرياضية  تقوم  الثقافية    وتنفيذ بإعداد  واالجتماعية  البرامج  املصادق    واالجتماعية مختلف 

من طرف مجلس املقاطعة، وتتبع ومواكبة مختلف هذه البرامج واالنشطة سواء تلك املنجزة من طرف املقاطعة او املنجزة من    عليها

   طرف جمعيات املجتمع املدني. 

على عملية توزيع    اإلشرافبتراب املقاطعة مع املساهمة في    ثقافية املتواجدةتقوم باإلشراف على سير املرافق السوسيو  كما   

 واالجتماعية. الدعم على الجمعيات الثقافية 

و  املقاطعة    وتنفيذبإعداد  املصلحة  تقوم  هذا  مجلس  طرف  من  عليها  املصادق  الرياضية  البرامج    ومواكبة  وتتبعمختلف 

البرامج   الفرق    واألنشطةمختلف هذه  املنجزة من طرف  أو  املقاطعة  املنجزة من طرف  تلك  الرياضية، كما تقوم   والجمعياتسواء 

املقاطعة  ومواكبة بتتبع   طرف  من  املدعمة  الصيفية  سي  واإلشراف  املخيمات  الرياضية  على  املرافق  بتراب    واملسابح ر  املتواجدة 

 . على عملية توزيع الدعم على الفرق والجمعيات الرياضية اإلشرافاملقاطعة مع املساهمة في 

 لتعمير: ا مصلحة  -7

ملفاتهم   وتسجيل السكن    ورخص تقوم بمهمة استقبال املرتفقين الراغبين في الحصول على رخص البنــــاء ورخص استئناف األشغال  

داخلـــــــــــــي   إدارية مختلطة مختصة    وبعدعبر مكتب ضبط  لجنة  إطار  في  بدراستها  تقوم  الالزمة،  الوثائق  توفرها على جميع  من    وإعدادالتأكد 

 الجماعة.ألصحابها بعد احتساب الرسوم الواجب أداؤها لفائدة  وتسليمهاجميع الرخص ذات الصلة 

 . والكهرباء وتسليم الرخص املتعلقة بها للمعنيين باألمر في طلبات الحصول على رخص الترميم وشواهد الربط باملاءالبث تقوم بمهمة كما  

للسقوط    ع ملفات الدور اآليلةكما تقوم بمهمة تتبع ملفات السكن غير الالئق بتراب املقاطعة وتقديم مقترحات بشأنها وتتب 

السلطات املختصة باملخالفات التي  إخطار  لبناء والتهيئة والترميم بالنفوذ الترابي للمقاطعة و هذا باإلضافة الى مراقبة وتتبع عمليات ا

 تم ضبطها في مجال التعمير والبث في الشكايات التي لها عالقة بالتعمير بتنسيق مع مصلحة الشكايات باملقاطعة.
 

 مصلحة اإلشغال والشؤون التقنية:  -8    
األشغال    ومواكبةالتي سطرها املجلس كما تقوم بتتبع    والصيانةمختلف برامج األشغال    وتتبع   وإنجازتقوم بمهمة إعداد  

املقاطعة   بتراب  العمومية  اإلنارة  في قطاع  أو  النظافة  في قطاع  كما    والزيـوتالوقود    وتدبيراملنجزة من طرف جماعة مراكش سواء 

 باملقاطعة. م قطاع األشغال بتنسيق مع مصلحة الشكايات تقوم بالبث في الشكايات التي ته 

بمهمة صيانة   للمقاطعة    وتتبعتقوم  التابعة  الخضراء  املناطق  تهيئة  السقي    وتدبير أشغال  إزالة    والبث عمليات  في طلبات 

 الشكايات ذات الصلة.  وبعضأشجار النخيل 

  والحفالت على عمليات التزيين في املناسبات    والسهر  الخاصة باملقاطعة  واملعداتاآلليات    وصيانةبتدبير    أيضا  تقوم هذه املصلحة 

 وغيرها. والصباغة  والبناء التدخالت الطفيفة في مجال النجارة والترصيص  وببعض كما تقوم بتدبير املخزن الخاص بمواد البناء 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

لشهر ماي   العادية  الدورة  االولى من  الجلسة  المدرجة في  للنقط  مداوالتنا  أنهينا  قد  نكون  ان    2021وبه  على 

 .ماينستأنف اشغالنا في الجلسة الموالية في العشرين من  

 عشية.  والربع ورفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثالثة 

 

 

 

 

 

 

 

 


