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 2021 فرباير احملضر العام للدورة العادية لشهر

 لدورةا يتلسجلفهرست 
 

 جمللس جامعة مراكش  2021  فرباير من ادلورة العادية لشهر   2021/ 02/ 04فهرست حمرض اجللسة الأوىل بتارخي  
 

 
 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ 
 

 الصفحات 

 

 
 حافظة الجلسة األولى   •

 الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية  •

 
 

 

 

04 - 06 
07 – 10 

 
 

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

 املتعلق بالجماعات. من القانون التنظيمي  106اليه طبقا ملقتضيات املادة 

تم إطالع  
 المجلس

 
11 – 29 

 

 

2 
البقعة االرضية   املحاميد    P22املصادقة عىل تخصيص  املنارة    7املتواجدة بتجزئة  وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة 

 . 2020املتخذ خالل الدورة العادية لشهر شتنرب 

المصادقة  
 باإلجماع 

 

 

30 – 44 

 

 

ار و  20املصادقة عىل تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بجانب دار الجمعيات واملبادرات املحلية الحي الحسني واملقدرة مساحتها  3

 .2020سنتيار وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر شتنرب  88

المصادقة  
 باألغلبية 

 

 

30 – 45 

 

العقاري رقم   4 التابعة للملحقة   9900مساحتها    M/5564املصادقة عىل تخصيص جزء من البقعة االرضية ذات الرسم  مرت مربع 

 .2020الدورة العادية لشهر يناير   مقاطعة املنارة لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة املنارة املتخذ خاللاإلدارية معطى الله برتاب 

المصادقة  
 باألغلبية 

 

 

30 – 45 

 

الجماعي متواجدة بدوار سيدي امبارك 5 الخاص  العمران مراكش لتمكني    البث يف تفويت قطعة أرضية تنتمي للملك  لفائدة رشكة 

 هذه األخرية من تسوية الوضعية القانونية والعقارية للدور السكنية املشيدة عليها. 

المصادقة  
 باإلجماع 

 

 

46 – 58 

 

المصادقة   املصادقة عىل تخصيص املقر السابق لغرفة الصناعة التقليدية بساحة جامع الفنا ملراكش كمقر ملتحف ديوان الكتبية.  6
 باإلجماع 

 

59 – 77 

وتعاون  القايض باملصادقة عىل اتفاقية رشاكة  2018الغاء مقرر املجلس الجماعي ملراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر اكتوبر  7

 حول احداث متحف ومعرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية باملقر السابق لغرفة الصناعة التقليدية بساحة جامع الفنا ملراكش. 

المصادقة  
 باإلجماع 

 
 

59 – 78 

المصادقة   الغاء تخصيص البقعة األرضية امللحقة باملكتب الصحي الجماعي سابقا "دار البارود" كمقر ملتحف ديوان الكتبية. 8
 باإلجماع 

 

59 – 79 

الدراسة واملصادقة عىل قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم الرخص االقتصادية برتاب مقاطعة املنارة تبعا مللتمس مجلسها التداويل املتخذ   9

 .2020خالل الدورة العادية لشهر شتنرب 

المصادقة  
 باإلجماع 

 
80 – 103 

االذن لرئيس مجلس جماعة مراكش للتعاقد مع محامني من أجل االستشارة القانونية والتمثيل والدفاع عىل مصالح الجماعة امام   10

 املغربية.  ةكمحاكم اململ

المصادقة  
 باألغلبية 

 

104 –  109 

 

 جمللس جامعة مراكش  2021  فرباير من ادلورة العادية لشهر   2021/ 02/ 18بتارخي    الثانية فهرست حمرض اجللسة  
 

 

رقم  
 النقطة

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 الثانية حافظة الجلسة  • 

 الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية  •

 
 

3 – 5   
6 – 7   

11 
املصادقة عىل تنازل الرشكة العامة للمراكن عن اسهمها يف رشكة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش " " افلمار"  

 لفائدة جماعة مراكش. 

مقرر  
 التأجيل 

 

 

08 – 09 

مقرر   تعديل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش " " افلمار". 12
 التأجيل 

 

10 – 11    

مقرر   املصادقة عىل بروتوكول اتفاق املساهمني. 13
 التأجيل 

 

12 – 13   

مقرر   . املتواجدة بمنطقة العزوزيةاملصادقة عىل اتفاقية تدبري املحطة الطرقية  14
 التأجيل 

 

14 – 15     

15 
الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش واالتحاد الوطني لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي  

 الناشئة النسوية. دار البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت 

المصادقة  
 باإلجماع 

 

16 – 49     

مقرر   برتاب جماعة مراكش. Smart WCاملصادقة عىل اتفاقية رشاكة من اجل تثبيت مراحيض عمومية متنقلة ذكية  16
 التأجيل 

50 – 51     

17 
مرت   412بمساحة قدرها  43/34887العقاري البث يف اقتناء القطعة األرضية الحبسية التابعة لنظارة اوقاف مراكش ذات الرسم 

 مربع الكائنة برياض العروس بنفوذ تراب مقاطعة املدينة لتسوية وضعيتها القانونية.

المصادقة  
 باإلجماع 

 

 

52 – 59    

18 
املالية   السنة  برسم  مليزانية جماعة مراكش  العامة  النتيجة  الجماعي عىل بيان حرص  املجلس  الفائض   2020اطالع  برمجة  مع 

 الحقيقي برسم نفس السنة.

 

مقرر  
 التأجيل 

 
 
 

مقرر   تحويل وإعادة برمجة بعض اعتمادات ميزانية جماعة مراكش.  19   63 – 60
 التأجيل 

مقرر   اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة مراكش لتغطية عجز ميزانية التسيري املحتمل. الغاء بعض  20
 التأجيل 

تم إطالع   . املتعلق بالجماعاتمن القانون التنظيمي  239 ملخص تقارير تدبري مجالس املقاطعات طبقا للمادةاطالع مجلس جماعة مراكش عىل  21
 المجلس

64 – 130     

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

 

132 –  133   
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 2021الدورة العادية لشهر فبراير                                  مراكشلالمجلس الجماعي 

 علنية جلسة                                                       

 2021 فربايردورة العادية لشهر حمضر مستخرج من 

 18/02/2021الثانية بتاريخ اجللسة 
 

الزمنيةتبعا    لشهر  دورة  لل  للجدولة  استأنف  2021  فبراير العادية  الجماعي  ،  أشغال  مراكش  لالمجلس 
عقدها   ثانية  بجلسة  المذكورة  الساعة    2021  فبراير  18  الخميس يوم  الدورة  عشرة  على  بقاعة    زواالالثانية 

رئيس المجلس   محمد العربي بلقائد بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد    الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي
أحمد السيد  وبمحضر  عمالة    الجماعي  عامل  الوالي  للسيد  ممثال  الفنا  جامع  االدارية  الملحقة  رئيس  العطاري 

 ية بالوالية. رئيس قسم الجماعات المحل مراكش والسيد المذكور موطاعي

 

 :جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة من اطـرحضـر  - 

 لمصالح جماعة مراكش المدير العام  :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :   هشام بل الحوتي 

 االجتماعية والثقافية والرياضية رئيس قسم الشؤون :   عبد الرحمان مازيغ 

 رئيس قسم التجهيزات والشبكات  :   ي الطيب سنينح 

 رئيس قسم المرافق العمومية الكبرى المحلية  :    محمد ارفا 

 عن قسم اعمال المجلس  :    خليل مولح 

 عن قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 

 

 عضوا 86 : لمراكش المجلس الجماعيالعدد القانوني الذي يتكون منه   -

  عضوا 85  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا 42 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
 

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 2

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 3

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 4
 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5

 النائب السادس لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 6
 مراكشالنائب السابع لرئيس جملس مجاعة  عبد الرزاق جبور 7

 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش امال ميصرة 8

 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 9

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 10
 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 11

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 12

 "          "          " عادل املتصدق 13

 "          "          " عبد اهلادي فاري 14

 "          "          " حممد الزراف 15

 "          "          " عبد االله الغلف 16

 "          "          " سفيان بنخاليت 17
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 "          "          " خليل بوحلسن 18

 "          "          " محيد خورزك 19
 "          "          " حممد بن بال 20
 "          "          " أمحد عبيلة 21
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 22
 "          "          " حسن بباوي 23
 "          "          " إشراق البويسفي 24
 "          "          " احملجوبالسعيد ايت  25
 "          "          " حممد احلر 26
 "          "          " حممد االدريسي 27

 "          "          " حممد بنلعروسي 28
 "          "          " حممد باقة 29
 "          "          " املصطفى الوجداني 30

 "          "          " عبد الرحيم الفربامي 31

 "          "          " ي. عبد احلفيظ املغراوي 32

 "          "          " احلسني نوار 33

 "          "          " سعيدة ساللة 34
 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 35
 "          "          " موالي البشري طوبا 36

 "          "          " خليفة الشحيمي 37

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 38

 "          "          " حفيظة جمدار 39
 "          "          " امساعيل امغاري 40

 "          "          " حممد ايت الزاوي 41
 "          " "          جويدة العويدي 42

 

 

 عضو واحد   01    :    الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء -
 

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 1
 
 

 عضـوا     42     :    الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1

 كاتب اجمللسنائب  ي. احفيظ قضاوي العباسي 2
 عضو اجمللس اجلماعي عبد اجمليد ايت القاضي 3
 "          "          " توفيق بلوجور 4
 "          "          " أمينة العمراني االدريسي 5
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 6
 "          "          " أمحد حمفوظ 7
 "          "        "   عدنان بن عبد اهلل 8
 "          "          " عبد اهلل االمكاري 9

 "          "          " عبد الرمحان وافا 10
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 "          "          " حياة املشفوع 11

 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 12
 "          "          " عبد الصمد العمراني 13
 "          "          " حممد ايت بويدو 14
 "          "          " مريم خاي 15
 "          "          " حممد لكبار 16
 "          "          " زكية ملريين 17
 "          "          " عبد العزيز مروان 18
 "          "          " عبد اجمليد بناني 19
 "          "          " حبيبة الكرشال 20
 "          "          " عبد العزيز البنني 21
 "          "          " رشيد التمادلي 22

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 23

 "          "          " محيد الشهواني 24

 "     "          "      عفيفة الزجناري 25
 "          "          " عبد الصمد العكاري 26
 "          "          " ابراهيم بوحنش 27
 "          "          " جنيب رفوش 28

 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 29
 "          "          " يوسف بن الزاهر 30
 "   "          "        حممد نكيل 31
 "          "          " حسن اهلواري 32
 "          "          " ثورية بوعباد 33
 "          "          " عبد الغين دريوش 34
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 35

 "          "          " عبد الكريم ملشوم 36
 "         "          "  عبد اللطيف أبدوح 37

 "          "          " حليمة باحممد 38

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 39
 "          "          " حممد بوغربال 40
 "          "          " فاطمة ملكهون 41
 "          "          " امحاد اطرحي 42

 

 عضو واحد   01  :    المزاولين مهامهم غير  عـدد األعضاء -
 

السيد المصطفى الشهواني موقوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعي إلى حين البث في طلب العزل طبقا لمقتضيات المادة    : يعتبر ملحوظة 

 عضو.   85المتعلق بالجماعات وبالتالي، فعدد األعضاء المزاولين مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو  113.14من القانون التنظيمي رقم   64
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  لقائدالسيد محمد العربي ب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

نفتتح أشغال   الثانية من قبل أن  العادية لشهر   جلستنا  وفي غياب كاتب المجلس ونائبه    ، 2021  فبراير  الدورة 

 سنعين السيد عبد الهادي بن عال عضو المجلس الجماعي كاتبا لهذه الجلسة.  

 . 21الى النقطة  11من النقطة  وستكون جدولتها الزمنية والنقط المتداولة 
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    جمللس مجاعة مراكش 2021 فربايراجلدولة الزمنية للدورة العادية لشهر 

 18/02/2021اجللسة الثانية بتاريخ والنقط املتداول يف شانها خالل                                                                                              
 

 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
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  التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت
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11 
جماعة  املصادقة عىل تنازل الرشكة العامة للمراكن عن اسهمها يف رشكة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش " " افلمار" لفائدة 

 مراكش. 

 

  تعديل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش " " افلمار".  12
 

13 
 

  املصادقة عىل بروتوكول اتفاق املساهمني. 

  .املتواجدة بمنطقة العزوزيةاملصادقة عىل اتفاقية تدبري املحطة الطرقية  14

15 
الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش واالتحاد الوطني لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي دار البارود 

 سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية.

 

  برتاب جماعة مراكش.  Smart WCاملصادقة عىل اتفاقية رشاكة من اجل تثبيت مراحيض عمومية متنقلة ذكية  16

17 
العقاري   الرسم  ذات  مراكش  اوقاف  لنظارة  التابعة  الحبسية  األرضية  القطعة  اقتناء  يف  قدرها    43/34887البث  مربع   412بمساحة  مرت 

 لتسوية وضعيتها القانونية.  الكائنة برياض العروس بنفوذ تراب مقاطعة املدينة

 

18 
مع برمجة الفائض الحقيقي برسم   2020اطالع املجلس الجماعي عىل بيان حرص النتيجة العامة مليزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية 

 نفس السنة. 

 

  تحويل وإعادة برمجة بعض اعتمادات ميزانية جماعة مراكش.  19

  مراكش لتغطية عجز ميزانية التسيري املحتمل.الغاء بعض اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة  20

  من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  239اطالع مجلس جماعة مراكش عىل ملخص تقارير تدبري مجالس املقاطعات طبقا للمادة  21
 

 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المديرية العامة للمصالح 

 قسم اعمال المجلس             
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 :   (18/02/2021بتاريخ  الثانيةالجلسة ) 2021 فبراير من جدول اعمال الدورة العادية لشهر    الحادية عشرةة طالنق

ملدينة   والتنمية  "التجهيز  املحلية  التنمية  شركة  في  اسهمها  عن  للمراكن  العامة  الشركة  تنازل  على  املصادقة 

 مراكش" "افلمار" لفائدة جماعة مراكش. 

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 

لهذه النقطة، فهي غير جاهزة، و حالما يتم تهييئها وتدارسها على مستوى اللجن المختصة، سيتم  بة  سبالن

 . في دورة الحقة  برمجتها من جديد
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 :   (18/02/2021بتاريخ  الثانيةالجلسة ) 2021 فبراير من جدول اعمال الدورة العادية لشهر    الثانية عشرةة النقط

 تعديل النظام األساس ي لشركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش " " افلمار". 

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 

لهذه النقطة، فهي غير جاهزة، و حالما يتم تهييئها وتدارسها على مستوى اللجن المختصة، سيتم  بة  سبالن

 برمجتها من جديد في دورة الحقة. 
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 :   (18/02/2021بتاريخ  الثانيةالجلسة ) 2021 فبراير من جدول اعمال الدورة العادية لشهر    الثالثة عشرةة النقط

 ن. ــــــاق املساهميـــ ول اتفـــ ى بروتوكـة علـــاملصادق

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 

وتدارسها على مستوى اللجن المختصة، سيتم    لهذه النقطة، فهي غير جاهزة، و حالما يتم تهييئهابة  سبالن

 برمجتها من جديد في دورة الحقة. 
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 :   (18/02/2021بتاريخ  الثانيةالجلسة ) 2021 فبراير من جدول اعمال الدورة العادية لشهر    الرابعة عشرة ة النقط

 .املتواجدة بمنطقة العزوزيةاملصادقة على اتفاقية تدبير املحطة الطرقية 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 

وتدارسها على مستوى اللجن المختصة، سيتم    لهذه النقطة، فهي غير جاهزة، و حالما يتم تهييئهابة  سبالن

 برمجتها من جديد في دورة الحقة. 
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 :  ( 18/02/2021بتاريخ   الثانية الجلسة ) 2021  فبرايرمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر  الخامسة عشر النقطة 

مراكش واالتحاد الوطني لنساء املغرب لتخصيص  الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة  

 مقر املكتب الصحي دار البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية. 

                                             

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية  رئيس اللجنة المكلفة    خليفة الشحيمي الكلمة للسيد  بداية،  

 المتعلق بالنقطة.  االجتماع المشترك تقرير نص لتالوة وإشراك المجتمع المدني 

 

 المدني  رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع خليفة الشحيمي  السيد
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الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش واالتحاد الوطني لنساء املغرب 

 النسوية.لتخصيص مقر املكتب الصحي دار البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021العادية لشهر فرباير الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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 الجلسة االولى 

 
العاديدة في جددول اعمدال الددورة    المدرجة  ، وفي إطار تحضير النقطية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا

للحضدور  للسدادة أعضداء المجلدس الموجهدة 18/01/2021 بتاريخ 460  رقم  لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة  2021لشهر فبراير  

بالمرافق العمومية والخدمات واللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضدية اللجنة المكلفة اجتماع مشترك بين والمشاركة في أشغال  
الحاديدة عشدر  السداعة علدى 2021 ينداير  26  الثالثداءيدوم  انعقدد االجتمداع المدذكور    ،والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمدع المددني

المكلفددة  السديد إبددراهيم بدوحنش رئدديس اللجندة بالقصدر البلدددي شدارع محمددد الخدامس برئاسددة الكبددرىاالجتماعدات  بقاعددةصدباحا 
اللجندة المكلفدة بالشدؤون الثقافيدة والرياضدية والتنميدة االجتماعيدة   والسديد خليفدة الشدحيمي رئديسبالمرافق العمومية والخددمات  

 تية:اال  نقط، وذلك لتدارس الوإشراك المجتمع المدني
 

 .املصادقة على ختصيص املقر السابق لغرفة الصناعة التقليدية بساحة جامع الفنا ملراكش كمقر ملتحف ديوان الكتبية :6النقطة رقم  
 

شراكة القاضي باملصادقة على اتفاقية  2018الغاء مقرر اجمللس اجلماعي ملراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر اكتوبر  :7النقطة رقم 
 وتعاون حول احداث متحف ومعرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية باملقر السابق لغرفة الصناعة التقليدية بساحة جامع الفنا ملراكش.

 

 الغاء ختصيص البقعة األرضية امللحقة باملكتب الصحي اجلماعي سابقا "دار البارود" كمقر ملتحف ديوان الكتبية. :8النقطة رقم 
 

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش واالحتاد الوطين لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي  :15قم النقطة ر
 دار البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية.

 
 

   : السيدة لجنة المرافق العمومية والخدماتحضر االجتماع من أعضاء   -
 حفيظة مجدار.

   :ةالمجلس السيدمكتب االجتماع من أعضاء  حضركما  -
 النائبة التاسعة لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو لجنة الشؤون الثقافية(  :   عواطف البردعي

   :السيدان  المجلساالجتماع من أعضاء في  شارك -
 ي. عبد الحفيظ المغراوي، محمد باقة.

 
 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما  -
 

 الجماعية مصالح لالمدير العام ل :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية  :  عبد الرحمان مازغ 
 اطار جماعي  :  عبد العزيز األمري
 عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي

 المجلسعن قسم أعمال  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي  

 ياسين العراقي: من ممثلي االتحاد الوطني لنساء المغرب السيد حضر االجتماع و -

 جملس مجاعة مراكش

 

 15النقطة رقم 

2021 الدورة العادية لشهر فرباير  

 تقرير اجتماع مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات 
 واللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني
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بني جملس مجاعة مراكش واالحتاد الوطين لنساء املغرب لتخصيص مقر الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة  :15النقطة رقم 
 املكتب الصحي دار البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية.

من    األعضاء  السادة  وتمكين  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا  الحضور  السادة  حق  في  الترحيبية  الكلمة  وبعد  بداية، 

النقطة، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد عبد العزيز األمري اطار جماعي الذي  مشروع االتفاقية موضوع  

استعرض المسار التحضيري الذي قطعه مقترح احداث فضاء جماعي لفائدة المقاوالت الناشئة والصغرى بشراكة  

الطرفين  بين  متبادلة  كتابية  خطابات  عبر  المغرب  لنساء  الوطني  واالتحاد  مراكش  جماعة  بتقديم    بين  توجت 

المشروع بجوانبه المالية والتنظيمية من طرف المدير التنفيذي لالتحاد أمام رئيس جماعة مراكش، على ان اختيار  

المقر الذي سيحتضن هذا الفضاء فقد وقع على المقر السابق للمكتب الصحي الجماعي "دار البارود" بمقتضى هذه  

ب القيام  البناء أو  االتفاقية، مضيفا ان االمر يتطلب  تفقدية لتحديد ما إذا كان المقر يحتاج إلى الهدم وإعادة  زيارة 

مجرد التهيئة إلقامة المشروع، مشيرا أن المقر المذكور يحتوي على مكاتب وقاعتين لالجتماعات مما جعل االتحاد  

 الخامس. يبدي موافقته على إقامة المشروع به بحكم سهولة الولوج إليه وموقعه المتميز بشارع محمد 
 

اهمية مشروع    ليؤكد على  الثقافية واالجتماعية والرياضية  الشؤون  رئيس قسم  السيد  تدخل  السياق،  ذات  وفي 

 االتفاقية المعروضة للدراسة، مستعرضا موادها كما هي مرفقة بالتقرير. 
 

المغ   لنساء  الوطني  االتحاد  ممثل  للسيد  الكلمة  اعطيت  معه،  المتعاقد  الطرف  رأي  نبذة عن  ولمعرفة  لتقديم  رب 

 الموضوع من خالل تقديمه لعرض، كما هو مرفق بالتقرير، همت محاوره األساسية ما يلي: 

 الوطني لنساء المغرب. تقديم عن االتحاد  

 الفروع الجهوية لالتحاد وشركاؤه. 

 االنخراطات الدولية لالتحاد. 

 جوائز ومنح االتحاد. 

 تحاد.منصة االستماع والدعم والتوجيه الخاصة باال 

 طرق التواصل مع االتحاد. 

 أبرز التمثيليات النسوية في إدارة االتحاد. 

 خدمات المساعدة الطبية والتوعوية المقدمة من طرف االتحاد في فترة جائحة كورونا. 

 لقاءات االتحاد عن بعد في إطار منصة "كلنا معك". 

 .2020دجنبر  09مشاركة االتحاد في المعرض الرقمي التشكيلي المنظم يوم  

 لمحاربة العنف ضد المرأة على صعيد المملكة."  CHATBOT"إطالق االتحاد لتطبيق  

 مكونات المشروع. 

 الفئة المستهدفة وأهداف المشروع. 
 

 3وعالقة بمشروع االتفاقية، تدخل ممثل االتحاد الوطني لنساء المغرب مقترحا الزيادة في مدة االتفاقيدة مدن 

سنوات بحكم األشغال التي قد يحتاجها المقر من أجل تهيئته وتجهيدزه الحتضدان المشدروع، متسدائال حدول   10إلى  

 مدى إمكانية تضمين مساهمة مالية من طرف المجلس الجماعي في االتفاقية لضمان حسن تدبير المشروع. 
 

ا لنساء  الوطني  االتحاد  للتوضيحات األولية، وتتبع عرض ممثل  لمغرب، واالطالع على مواد  بعدد االستماع 

ألهميته،   بالنظر  المشروع  مبدئيا  األعضاء  السادة  ثمن  الرأي، حيث  وإبداء  المناقشة  باب  فتح  االتفاقية،  مشروع 

مقترحين   منه،  المستهدفة  والفئة  النوع  هذا  من  مشروع  الحتضان  المقترح  المقر  مالءمة  مدى  عن  مستفسرين 

انه ونظرا للظرفية الحالية المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا ليس لديها  إمكانية تهيئته من طرف الجماعة، على  

ان   يمكن  المالي  الدعم  أن  ومؤكدين  المشروع،  تمويل  في  للمساهمة  الكافية  المالية  ملحق    يتم السيولة  إطار  في 

 لالتفاقية مستقبال بعد توفر الظروف المناسبة. 
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ئيس قسم الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية مؤكدا ومن جانبه، ولمزيد من التوضيحات، تدخل السيد ر

البناية على شاكلتها الحالية  المتدخلين وتبين لها أن  المقترح للمشروع عاينته لجنة مختلطة تضم كافة  المقر  أن 

  3دة  مالءمة لتكون بمثابة مشتل للمقاوالت الناشئة ستتخذ المكاتب الموجودة بالمقر كأماكن لالشتغال، مشيرا أن م

سنوات لالتفاقية ال تطرح أي إشكال ما دام أنها قابلة للتجديد تلقائيا، مضيفا أن الفئة المستهدفة في االتفاقية هم  

 أصحاب المقاوالت الناشئة المراكشية سواء النسوية أو غيرها. 
 

ا المشروع  اهمية  األعضاء  للسادة  تبين  وحيث  التوضيحات،  كافة  تقديم  وبعد  ذلك،  على  لمقترح  وتأسيسا 

في   وتشجيع  خلقاحداثه  لالستقبال،  ال  المقاوالت   ودعم  تقنية  تحتية  بنية  وتوفير  االحتضان،  مسار  عبر  صغرى 

المقترح يعتبر  بهدف المساهمة في اإلنعاش االقتصادي للمدينة، وحيث أن المقر    وتشجيع روح المبادرة المقاوالتية 

فقد   المشروع،  الحتضان  على  مالئما  موافقتها  اللجنة  واالتحاد  أبدت  مراكش  جماعة  مجلس  بين  شراكة  اتفاقية 

الصحي   المكتب  مقر  لتخصيص  المغرب  لنساء  البارود" الوطني  الناشئة    " دار  للمقاوالت  حاضن  كفضاء  و  سابقا 

 الصغرى كما هي مرفقة بالتقرير، رافعة لرئاسة المجلس الجماعي التوصية اآلتية: 

 

همة المالية للمجلس الجماعي فدي المشدروع علدى أسداس تضدمينها فدي ملحدق لالتفاقيدة بحث إمكانية المسا

 مستقبال وذلك عند تحسن الوضعية المالية للجماعة.

 
        

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر      
 
 

 رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 
 إبراهيم بوحنش

 
 

اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية  رئيس
 والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني 
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 مشروع اتفاقية شراكة
 بني

 جملس مجاعة مراكش

 و
 اإلحتاد الوطين لنساء املغرب

سابقا  "دار البارود"لتخصيص مقر املكتب الصحي 

 والصغرىكفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة 

 

 

 

   2021فبراير 
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 متهيـــد

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

 الشراكة بين الدولة وهيئات املجتمع املدني؛

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

 وضعية هشاشة؛

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

 املتعلق بالجماعات؛ 113-14رقم  

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

كما   الجمعيات،  عدد  تأسيس  القانون  بموجب  تعديله  رقم    75.00تم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   05بتاريخ    1.02.206الصادر 

 ؛ 07.09بتنفيذ القانون  2009فبراير  18الصادر في  1.09.39، والظهير الشريف رقم 2002يوليوز 

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

 جمعية ذات 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؛

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

 مختلف الفاعلين واملتدخلين وفق أهداف نوعية وكمية مدروسة ومحددة؛ 

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

 عن شغل واملقاوالت؛ 

 الجلسة ..........  2021مجلس جماعة مراكش خالل دورته العادية لشهر فبراير مداوالت  تبعاو  ❖

 بني:االتفاق  ابرام هذا مت

السيد محمد    - في شخص رئيسه  الخامس مراكش، ممثال  البلدي شارع محمد  بالقصر  الكائن مقره  مجلس جماعة مراكش، 

 العربي بلقائد،  

واإلتحاد الوطني لنساء املغرب، الكائن مقره بشارع األوكاليبتوس ، حي الرياض الرباط، ممثال في شخص مديرها التنفيذي   -

 السيد يوسف غرادي. 
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 اق على ما يلي:ومت االتف

 البند األول: موضوع االتفاقية

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

 إحداث فضاء للعمل الجماعي لفائدة املقاوالت الناشئة والصغرى. 

 أهداف االتفاقية  الثاني:البند 

الجما العمل  "فضاء  خدمات  وضع  إلى  االتفاقية  هذه  املبدعة  Coworking space  –عي  تهدف  األفكار  ذوي  إشارة  رهن   "

 واملقاوالت 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 

يلتــزم مجلــس جماعــة مــراكش بوضــع مقــر املكتــب الصــحي ســابقا "دار البــارود" رهــن إشــارة االتحــاد الــوطني لنســاء املغــرب إلنشــاء 

 نزيل مشاريعهم ذات الطابع االجتماعي.اوالت الناشئة والصغرى قصد مواكبة تقفضاء للعمل الجماعي لفائدة امل

 التزامات االحتاد الوطين لنساء املغرب اخلامس:البند  

يلتزم االتحاد الوطني لنساء املغرب باستغالل املقر املوضوع رهن إشارته من طرف مجلس جماعة مراكش في تنفيذ أهداف   ❖

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

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؛  ❖

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

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

 واإلكراهات اإلدارية والتنظيمية التي قد تعترض سير الفضاء املذكور. 
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 تفض النزاعا السابع:البند 

كل نزاع حول تنفيذ بنود هذه االتفاقية يفض بالتراض ي، وفي حالة تعذر ذلك يعرض على تحكيم السيد والي جهة مراكش آسفي  

 عامل عمالة مراكش. 

 مراجعة االتفاقية  الثامن:البند 

يعّد   أو إضافي  باتفاق الطرفين بواسطة ملحق تعديلي  االتفاقية  ويصادق عليه طبقا  يمكن مراجعة مقتضيات ومضامين هذه 

 للقوانين الجاري بها العمل. 

 فسخ االتفاقية التاسع:البند 

 تفسخ هذه االتفاقية لالعتبارات التالية: 

الخامس   ❖ البند  في  املسطرة  اإللتزامات  تنفيذ  في  الشروع  املذكورة دون  االتفاقية  على  املصادقة  في حالة مض ي سنتين على 

 أعاله؛

 ألهداف وأنشطة غير التي تم التنصيص عليها باالتفاقية؛   في حالة ما تم تخصيص الفضاء املوضوع رهن إشارة االتحاد ❖

 معا رغبتهما كتابة في فسخها؛في حالة ما أبدى الطرفان املتعاقدان  ❖
 

يبلغ قرار الفسخ بواسطة إشعار كتابي، ويتفق الطرفان املتعاقدان على اتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية الرامية إلى إتمام 

 وإنهاء األنشطة والبرامج الجارية أو املحددة سلفا. 

 سريان مفعول االتفاقية العاشر:البند 

 االتفاقية سارية املفعول إال بعد مصادقة مجلس جماعة مراكش، وتأشير السلطة املختصة عليها. ال تصبح هذه 
 

 ....................................... مراكش في:        

 التوقيعات 

                                                                                                                            رئيس مجلس جماعة مراكش                                          املدير التنفيذي لالتحاد الوطني لنساء املغرب                      

 

 تأشيرة السيد والي جهة مراكش آسفي 

 وعامل عمالة مراكش 
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 المجلس الجماعي لمراكش  رئيسالسيد محمد العربي بلقائد 

االتحاد الوطني لنساء المغرب    تقدم به طلب  ب  بعد إنصاتكم لتقرير االجتماع المشترك في الموضوع، فاألمر يتعلق

تخصيص المقر القديم للمكتب الصحي بدار البارود كمقر  للمجلس الجماعي بغية  الال مريم  الجليلة  ي تترأسه األميرة  ذال

للنساء  حاضن الصغيرة  والتشغيل،  للمقاوالت  التنمية  روافد  من  رافد  بمثابة  نعتبره  الذي  المشروع  هذا  نثمن    ونحن 

 ة مراكش. بجماع

 واآلن باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

   عضو المجلس الجماعي باقة السيد محمد 

من  أنا واكبت أشغال االجتماع المشترك في الموضوع الذي حضره ممثل عن االتحاد وقدم نبذة عن المشروع، و

،  سيساهم به المجلس في هذا المشروع كمنحةي  ذ، لكن يجب تحديد المبلغ الفي إقامتهمانعا    أرى الناحية المبدئية ال  

  فاالتحاد يراهن عليها واللجنة لم تستطع أن تحدد اعتمادا معينا بحكم الظروف المادية الصعبة التي تعيشها الجماعة، 

 على موافقة االتحاد الوطني لنساء المغرب على هذا المقر.  ازال متوقفال  كما أن الموضوع

   المجلس الجماعيعضو  خليل بولحسنالسيد 

بناية جديدة أم سيتم إحداث  البناية على حالها  بهذه  االكتفاء  التي    ؟ أتسأل هل سيتم  انه من بين األسباب  علما 

البناء    منع دعت الى تحويل مقر ديوان الكتبية من هذا المكان الى المقر الذي كانت تشغله غرفة الصناعة التقليدية هو  

 في هذه المنطقة التاريخية. 

   عضو المجلس الجماعي محمد ايت الزاوييد الس

التاريخي ويمكنه للجماعة استغالله في    الكتبية مسجد  نظرا لقربه من    حساسة ان هذا المقر يتواجد في منطقة  

 ؟ ا المشروع في مكان اخرذأال يمكن ان نحدث هوبالتالي  مسائل أهم،

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيسالسيد محمد العربي بلقائد 

وأوال   كذلك،  الجماعة وسيبقى  ملك  المقر في  تفويتهذا  وليس  باستغالل  يتعلق  التخصيص    ، االمر  بهذا  ونحن 

للنساءس الصغرى  للمقاوالت  حاضن  بمثابة  هو  الذي  المشروع  هذا  في  شركاء  المساهمة    بمراكش،  نصبح  عن  اما 

سنسلم    فنحنالتي يعرفها الجميع،  الجماعة  نظرا لظروف  لتقديمها كمنحة    المالية سيولة  ال نملك الالمالية فإننا حاليا  

، واالتحاد سيتكلف بالمشروع من جميع جوانبه التأسيسية والتدبيرية ودون الحاجة إلى  المقر كما هو دون أية إضافات

 إعادة البناء.

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيسلالسادسة  النائبةجة الفضي  خدي ةالسيد

إبداء   فعند  النوع  لإلشارة  ومقاربة  الفرص  المساواة وتكافؤ  الجماعة، هيئة  برنامج عمل  من  كان    لرأيها حول 

 .خلق فضاء حاضن للمقاوالت النسائية الصغرى ها توصياتضمن 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

 إذن، وإن لم يتبق أي متدخل في الموضوع، سنمر إلى عملية التصويت. 
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 2021 فبراير  18بتاريخ  535/02/2021مقرر عدد      
       

 : المتعلقدة 2021 فبرايرشهر ل العاديةمن جدول أعمال الدورة  الخامسة عشرةالنقطدة 
   

 

بالدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش واالتحاد الوطني لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي  

 دار البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية. 
 

⬧ 202118

2021

 

⬧ 113.1492 

المكلفة  بين  المشترك  جتماع  الا ⬧ المكلفة  اللجنة  واللجنة  والخدمات  العمومية  الثقافية  بالمرافق  بالشؤون 

 والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني 

 .   وبعددد تدخل السيد رئيس مجلس جماعة مراكش في الموضدوع ⬧

 .  النقطةول  درأي حدداء ال د واب ةدالمناقش فتح باب دد دوبع ⬧

الغاء   ⬧ على  الدورة  هذه  من  االفتتاحية  الجلسة  خالل  صادق  قد  لمراكش  الجماعي  المجلس  ان  البقعة  مقرر  وحيث  تخصيص 

 بارود" كمقر لمتحف ديوان الكتبية. األرضية الملحقة بالمكتب الصحي الجماعي سابقا "دار ال

⬧  . 

⬧  
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السدددادةوهدم 34

بلقائددمحم العربي  المتصدق،  د  عادل  رياض،  ايت  يوسف  توفلة،  محمد  المتصدق،  أحمد  كوري،  سي  السالم  عبد  محمد  ، 

عبد الهادي فاري، إشراق البويسفي، عواطف البردعي، جويدة  بد الهادي ويسالت، حسن بباوي، حميد خوزرك،  عالزراف،  

نوار،   الحسين  مجدار، سعيدة ساللة،  البشير طوبا، محمالعويدي، حفيظة  الرحيم  د ي.  الشحيمي، عبد  خليفة  الزاوي،  ايت  د 

د االدريسي، خليل  دمحمالمصطفى الوجداني،  د بنلعروسي،  دة، محمد د باقدمحمجمال الدين العكرود،  الفيرامي، خديجة الفضي،  

 بن عال. عبد الهادي  محمد بن بال،  أحمد عبيلة، بولحسن، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد االله الغلف، السعيد ايت المحجوب،  
 

 

 

 يقـرر ما يلـــي
 

المتعلقة  لألعضاء الحاضرين، على مقرر النقطة  عنها    المعبرألصوات  بإجمداع امراكش    ة مجلس جماع  ادقدص

دار  ب الصحي  المكتب  مقر  لتخصيص  المغرب  لنساء  الوطني  واالتحاد  مراكش  جماعة  مجلس  بين  شراكة  اتفاقية 

 والصغرى واالتية بنودها كالتالي:البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة  
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 اتفاقية شراكة

 بني

 جملس مجاعة مراكش
 و

 اإلحتاد الوطين لنساء املغرب

 الصحي "دار البارود" سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة والصغرىلتخصيص مقر املكتب 

 متهيـــد

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

 الشراكة بين الدولة وهيئات املجتمع املدني؛

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

 وضعية هشاشة؛

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

 لجماعات؛املتعلق با 113-14رقم  

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

عدد   القانون  بموجب  تعديله  تم  كما  الجمعيات،  رقم    75.00تأسيس  الشريف  الظهير  بتنفيذه   05بتاريخ    1.02.206الصادر 

 ؛ 07.09بتنفيذ القانون  2009فبراير  18صادر في ال 1.09.39، والظهير الشريف رقم 2002يوليوز 

الذي خول لالتحاد الوطني لنساء املغرب صفة    1970يناير    31الصادر بتاريخ    1.69.130بناء على الظهير الشريف رقم   ❖

 جمعية ذات 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؛

الرامي ❖ التعاقدية  الشراكة  آليات  لتفعيل  االتفاقية  هذه  على  املوقعين  الطرفين  من  مع  سعيا  التعاون  تعزيز  إلى  ة 

 مختلف الفاعلين واملتدخلين وفق أهداف نوعية وكمية مدروسة ومحددة؛ 

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

 عن شغل واملقاوالت؛ 

 .18/02/2021الجلسة الثانية بتاريخ  2021مجلس جماعة مراكش خالل دورته العادية لشهر فبراير داوالت مل  و تبعا ❖
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 بني:االتفاق  ابرام هذا مت

السيد محمد    - في شخص رئيسه  الخامس مراكش، ممثال  البلدي شارع محمد  بالقصر  الكائن مقره  مجلس جماعة مراكش، 

 العربي بلقائد،  

امل  - لنساء  الوطني  التنفيذي  واإلتحاد  مديرها  في شخص  ممثال  الرباط،  الرياض  حي  األوكاليبتوس،  بشارع  مقره  الكائن  غرب، 

 السيد يوسف غرادي. 

 ومت االتفاق على ما يلي:

 البند األول: موضوع االتفاقية

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

 إحداث فضاء للعمل الجماعي لفائدة املقاوالت الناشئة والصغرى. 

 أهداف االتفاقية  الثاني:البند 

الجما العمل  "فضاء  خدمات  وضع  إلى  االتفاقية  هذه  املبدعة  Coworking space  –عي  تهدف  األفكار  ذوي  إشارة  رهن   "

 واملقاوالت 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 

يلتــزم مجلــس جماعــة مــراكش بوضــع مقــر املكتــب الصــحي ســابقا "دار البــارود" رهــن إشــارة االتحــاد الــوطني لنســاء املغــرب إلنشــاء 

 نزيل مشاريعهم ذات الطابع االجتماعي.اوالت الناشئة والصغرى قصد مواكبة تقفضاء للعمل الجماعي لفائدة امل

 التزامات االحتاد الوطين لنساء املغرب اخلامس:البند  

يلتزم االتحاد الوطني لنساء املغرب باستغالل املقر املوضوع رهن إشارته من طرف مجلس جماعة مراكش في تنفيذ أهداف   ❖

 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
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 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

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

 واإلكراهات اإلدارية والتنظيمية التي قد تعترض سير الفضاء املذكور. 

 فض النزاعات السابع:البند 
كل نزاع حول تنفيذ بنود هذه االتفاقية يفض بالتراض ي، وفي حالة تعذر ذلك يعرض على تحكيم السيد والي جهة مراكش آسفي  

 عامل عمالة مراكش. 

 مراجعة االتفاقية  الثامن:البند 
أو   باتفاق الطرفين بواسطة ملحق تعديلي  يعّد ويصادق عليه طبقا  يمكن مراجعة مقتضيات ومضامين هذه االتفاقية  إضافي 

 للقوانين الجاري بها العمل. 

 فسخ االتفاقية التاسع:البند 
 تفسخ هذه االتفاقية لالعتبارات التالية: 

الخامس   ❖ البند  في  املسطرة  اإللتزامات  تنفيذ  في  الشروع  املذكورة دون  االتفاقية  على  املصادقة  في حالة مض ي سنتين على 

 أعاله؛

 ألهداف وأنشطة غير التي تم التنصيص عليها باالتفاقية؛   ص الفضاء املوضوع رهن إشارة االتحادفي حالة ما تم تخصي ❖

 في حالة ما أبدى الطرفان املتعاقدان معا رغبتهما كتابة في فسخها؛ ❖
 

القانونية   التدابير  اتخاذ كافة  املتعاقدان على  الطرفان  إلى  يبلغ قرار الفسخ بواسطة إشعار كتابي، ويتفق  الرامية  والتنظيمية 

 إتمام وإنهاء األنشطة والبرامج الجارية أو املحددة سلفا. 

 سريان مفعول االتفاقية العاشر:البند 

 ال تصبح هذه االتفاقية سارية املفعول إال بعد مصادقة مجلس جماعة مراكش، وتأشير السلطة املختصة عليها. 
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 :   (18/02/2021بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2021 فبرايرمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   السادسة عشرةة النقط

 بتراب جماعة مراكش. Smart WCاملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تثبيت مراحيض عمومية متنقلة ذكية 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 

فقد قمنا بطلب ابداء االهتمام وتقدمت مجموعة من الشركات، و شركة واحدة هي التي  لهذه النقطة،  بة  سبالن

وسيتم   الوالئية،  المصالح  مع  بتنسيق  المواقع  وتحديد  اتفاقية  ونسج  صياغة  اطار  في  ونحن  جيدا.  عرضا  قدمت 

 عرضها عليكم في دورة الحقة.    
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 :    (02/2021/ 18بتاريخ  الثانيةالجلسة ) 2021 فبراير من جدول اعمال الدورة العادية لشهر    السابعة عشرالنقطة 

بمساحة   43/34887البث في اقتناء القطعة األرضية الحبسية التابعة لنظارة اوقاف مراكش ذات الرسم العقاري  

 مقاطعة املدينة لتسوية وضعيتها القانونية. متر مربع الكائنة برياض العروس بنفوذ تراب  412قدرها 

                                             

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

بالميزانية والشؤون  رئيس اللجنة المكلفة    الحسين نوارالكلمة للسيد  في مستهل مناقشة هذه النقطة، أعطي  

 اللجنة الخاص بها.  لتالوة تقرير والبرمجة المالية 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار  السيد
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البث يف اقتناء القطعة األرضية الحبسية التابعة لنظارة اوقاف مراكش ذات الرسم العقاري 

مرت مربع الكائنة برياض العروس بنفوذ تراب مقاطعة  412بمساحة قدرها  43/34887

 املدينة.

 

   

 

 

 

 

2021العادية لشهر فرباير الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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العاديدة في جددول اعمدال الددورة    المدرجة  ، وفي اطار تحضير النقطية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا

للحضدور  للسدادة أعضداء المجلدس الموجهدة 18/01/2021 بتاريخ 462  رقم  لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة  2021لشهر فبراير  
 السداعة علدى 2021 فبراير 01 االثنينيوم انعقد اجتماع  ،بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةاللجنة المكلفة  والمشاركة في أشغال  

وار رئديس اللجندة، وذلدك الحسدين ند  بالقصر البلدي شدارع محمدد الخدامس برئاسدة  الكبرىبقاعة االجتماعات  الحادية عشر صباحا  
 االتية:  نقطلتدارس ال

 

لفائدة شركة العمران مراكش لتمكني  البث يف تفويت قطعة أرضية تنتمي للملك اخلاص اجلماعي متواجدة بدوار سيدي امبارك:  5النقطة رقم  
 هذه األخرية من تسوية الوضعية القانونية والعقارية للدور السكنية املشيدة عليها.

 
 

مبساحة قدرها  43/34887البث يف اقتناء القطعة األرضية احلبسية التابعة لنظارة اوقاف مراكش ذات الرسم العقاري :  17النقطة رقم 
 الكائنة برياض العروس بنفوذ تراب مقاطعة املدينة.مرت مربع  412

 
 

مع برجمة الفائض  2020اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  : 18النقطة رقم 
 احلقيقي برسم نفس السنة.

 
 

 اعتمادات ميزانية مجاعة مراكش.حتويل وإعادة برجمة بعض  : 19النقطة رقم 
 
 

 الغاء بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش لتغطية عجز ميزانية التسيري احملتمل. : 20النقطة رقم 
 

 

   اللجنة السادة:حضر االجتماع من أعضاء   -
 عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي تلماضي.

 

   :السيد المجلساالجتماع من أعضاء  واكب -
 الهادي بن عال. عبد 

 
 
 

 السادة:   بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشو -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي  

 
 

 

 

 جملس مجاعة مراكش

 

2021 الدورة العادية لشهر فرباير  

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 17النقطة رقم 
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مبساحة قدرها  43/34887البث يف اقتناء القطعة األرضية احلبسية التابعة لنظارة اوقاف مراكش ذات الرسم العقاري :  17النقطة رقم 
 مرت مربع الكائنة برياض العروس بنفوذ تراب مقاطعة املدينة. 412

 

مستهل       السيد    مناقشة في  اعطى  الموضوع،  حول  تقنية  بطاقة  من  االعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه 

ملكية   بقطعة أرضية في  يتعلق  االمر  الذي أوضح ان  الجماعية  الممتلكات  للسيد رئيس قسم  الكلمة  اللجنة  رئيس 

  34887/ 43ي عدد  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية متواجدة بحي رياض العروس وهي جزء من الرسم العقار

"مراكش   412مساحتها   مشاريع  إطار  في  يدخل  اخضر  فضاء  عن  عبارة  انها  مشيرا  مربع،  الحاضرة    ...   متر 

ضد الجماعة حول البقعة األرضية المذكورة،    ى قضائيةالمتجددة"، مبينا انه سبق لنظارة األوقاف ان رفعت دعو

نظارة األوقاف  الحكم وان كان في صالح  الذي جعل    مؤكدا ان منطوق  الشيء  البقعة  انه استثنى هذه  الوزارة  اال 

 العقارية  مع الجماعة.  ة األرضتطلب تسوية وضعي المعنية 

اإلدارية     اللجنة  ان  الى  باإلشارة  تدخله  القسم  رئيس  السيد  األرضية  لوتابع  القطعة  اقتناء  مبلغ  حددت  لتقييم 

 . 29/01/2021 ا الجتماعها المنعقد بتاريخدرهم للمتر المربع الواحد، تبع 5000موضوع النقطة في  

عقب ذلك، وبعد فتح باب المناقشة وابداء الرأي، وحيث تبين للسادة األعضاء من خالل المعطيات المقدمة ان من   

اقتنائها اغناء   البث في  النقاش، وان من شأن  للبقعة األرضية موضوع  العقارية  صالح الجماعة تسوية الوضعية 

ل العقاري  "مراكشالرصيد  برنامج  اطار  في  تدخل  المذكورة  األرضية  البقعة  وان  خاصة  الحاضرة    ...  لجماعة 

 النقطة وفق الشكل االتي:  فقد أبدت اللجنة موافقتها علىالمتجددة"، 

  بمساحة   34887/ 43  العقاري  الرسم  ذات   مراكش اوقاف  لنظارة  التابعة  األرضية   القطعة  اقتناءالموافقة على    -1

  في الواردة  للمعطيات تبعا  المدينة  مراكش مقاطعة  تراب بنفود  العروس برياض الكائنة مربع  متر  412  قدرها

   .المرفقة  التقنية  البطاقة

للمتر    درهم   5000,00األرضية المشار الى معطياتها التقنية اعاله، بثمن    قطعةالموافقة على مبلغ تفويت ال -2

 . 01/2021/ 29المربع الواحد حسب ما حددته اللجنة االدارية للتقويم المنعقدة في اجتماعها بتاريخ 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 رئيس اللجنة  
 الحسين نوار                       
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 اململكة املغربية    

 وزارة الداخلية         
 عمالة مراكش والية جهة مراكش أسفي عامل 

 مجاعة  مراكش  

 املديرية العامة للمصال 
 قسم املمتلكات اجلماعية   

  مصلـــــــحة العـــمليات العقــــــــارية 

 

 
 

 بطاقـة تقنيـة
 

 34887/43: جزء من الرسم العقاري عدد املراجع العقارية ▪

 2/م412:  املساحة ▪

 : منطقة رياض العروس مقاطعة المدينةاملوقع ▪

 نظارة أوقاف مراكش   :املالك احلالي ▪

 : البث في اقتناء القطعة األرضية المذكورةاإلجراءات الواجب اختاذها ▪
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

النقطة   فالقطعة األرضية موضوع  اللجنة،  برنامج  لتي يشملها  ا  العقارات تدخل ضمن    بعد استماعكم لنص تقرير 

 ... المتجددة  "مراكش  بجانب  منطقة  ب  " الحاضرة  "بيكالتي"  جمعية  حاليا  فيها  يتواجد  والتي  العروس  رياض 

بشأنها وأصدرت  لألسف قامت وزارة األوقاف برفع دعوى قضائية    مساحة خضراء، والتي المقبرة التي أصبحت  

طلبنا من وزارة األوقاف اقتناء الجزء المتبقي  م، لذلك  مليار سنتي  1.4  بتعويض قدره  المحكمة حكما ضد الجماعة 

البالغ مساحته   أعادة حتى ال نقع في نفس االشكال، وحتى يتسنى للجماعة    متر مربع  412من القطعة األرضية 

 تهيئ ساحة رياض العروس وتحويل األبنية المتواجدة في وسط الشارع إلى هذه القطعة. 

 حول النقطة.  أما اآلن، فباب المناقشة مفتوح  

 

   عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

الحديقة    وهي  استغاللها  للجماعة  سبق  التي  األماكن  لمعاينة  قضائيا  مفوضا  أرسلت  قد  كانت  األوقاف  وزارة 

موضوع النقاش قطعة األرضية لل والمركن ورفعت دعوى بهذا الشأن، وقدمت الجماعة تعويضا للوزارة، وبالنسبة

والبناية المتواجدة تغل سابقا من قبل شركة بيزورنو ثم أصبحت جمعية "بيكالتي" هي التي تستغلها  س تفقد كانت  

 ؟ ، والسؤال هو بأي سند قانوني تستغل هذه الجمعية هذه القطعة األرضيةهناك هيئتها الجماعة حسب علمي

قبل البث في  لذلك أطالب بالتريث  بالنسبة ألرض كانت مقبرة،  ن مرتفع جدا  أما عن ثمن االقتناء المقترح فهو ثم 

 الموضوع.  هذا

 

   عضو المجلس الجماعي    محمد االدريسي السيد 

مقبرة    سابقا  كانت  األرضية  القطعة  هذه  فإن  بوعمر"   بمسمىبالفعل  لكنني  "سيدي  التهيئة،  مشروع  مع  وأنا   ،

للتقييملجنة  الحددت    القريب باألمس  أتساءل   للمتر    50مبلغ    اإلدارية  مؤسسة    الواحد  مربع الدرهم  تقتني  لكي 

بدوار أرضية  قطعة  امبارك،    العمران  اللجنةسيدي  نفس  تحدد  ل  أرضية  قطعةثمن    واليوم  اتابعة  ألوقاف  وزارة 

 ؟ درهم 5000نقتني ب ودرهما   50لماذا نبيع نحن ب  الواحد،درهم للمتر المربع  5000مبلغ  ستقتنيها الجماعة في  

والسؤال بأي سند    " بيكالتي" موضوع النقطة مستغلة حاليا من طرف جمعية    األرضية  فالقطعة  إضافة إلى ذلك، 

المكان وال بد  ؟ فإن لم تملك هذه الجمعية أي ترخيص فهي تستغل بشكل عشوائي هذا  قانوني تستغل هذه القطعة 

المحلية،  السلطة  تدخل  المهندس   من  السيد  لنا  يقدم  أمكن أن  أود إن  التهيئة    عرضا حول   كما  المستقبلي  مخطط 

 . بأكملهاللمنطقة  

 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

هو  ف  في ظاهره يبدو سليما،  مع وزارة األوقاف   الودية  التسوية إن المسوغ القتناء هذه القطعة األرضية في إطار   

كما جاء في توضيحكم    " رة المتجددةضاالح  برنامج "مراكش ...   تسوية الوضعية العقارية لمشروع من مشاريع 

" من مدة طويلة والتي يمكنها  بيكالتي" لكن القطعة األرضية هي حاليا مستغلة من طرف جمعية    السيد الرئيس،

أو وزارة األوقاف، الجماعة  ترفع دعوى قضائية ضد  تنفيذ    أن  وعليه يجب تصفية    المشروع،وبالتالي سيتعذر 

من   األرضية  االقتناء،القطعة  قبل  إشكاالتها  أننا    كافة  نعرف    اآلنلحد  وعلما  هذه  ال  تستغل  قانوني  سند  بأي 

للجماعة   تؤدي  وهل  القطعة  هذه  األوقاف  الجمعية  لوزارة  االستغاللل  مقابال أو  لف  ؟ هذا  تؤديه  كانت  وزارة  إذا 

قبل    قانوني حول هذا األمرلذلك البد من توضيح    ،قتنته الجماعةاولو    من العقار  إفراغهاألوقاف فإنه سيصعب  ا

 ساءل لماذا لم تلجأ فيها الجماعة إلى المحكمة شأنه شأن الوعاء العقاري المجاور؟القيام بعملية االقتناء التي أت 
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   عضو المجلس الجماعي   أحمد عبيلةالسيد 

فلماذا   وبالتالي،  ما دام أن الجماعة تابعة لهذه األخيرةإن هذه العملية تتم بين وزارة األوقاف ووزارة الداخلية،   

الجماعة ل  على  تؤدي  اأن  مبلغ  وزارة  المربع    5000ألوقاف  للمتر  بغية إنجاز  درهم  الواحد القتناء قطعة أرضية 

 مشروع ضمن برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" لتقديم منفعة عامة؟ 

 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

التفويت  أنا  مبلغ  على  موافق  غير  مرتفعا،  بدوري  وأعتبره  مشروع    المقترح  إنجاز  يمكننا  ال  مشاريع  لكن  من 

  ... المتجددة"مراكش  تم    " الحاضرة  عليهالذي  الجاللة  التوقيع  صاحب  للا   أمام  الوضعية    نصره  تسوية  دون 

النقاش،  العقارية   للللقطعة األرضية موضوع  بالتعرض مجددا  ،  مقاضاة من طرف وزارة األوقافوإال سنجازف 

 درهم للمتر المربع الواحد اللجنة اإلدارية للتقييم هي التي حددته ألن أراضي األوقاف مقدسة.  5000ومبلغ 

 

  المنطقة الحضرية جامع الفنا رئيس   أحمد العطاريالسيد 

األساسية بالمدينة العتيقة، والذي عرف شيئا  ان هذه النقطة تكتسي أهمية قصوى ألنها تهم مشروع من المشاريع  

العقاري الوعاء  التأخير كان مبررا بسبب عدم تسوية  لكن هذا  التأخير    المتمثل في حديقة "سيدي بوعمر"   من 

مهم   مبلغ  بأداء  الجماعة  الحكم ضد  وتم  التقاضي  مراحل  كافة  من  ومرت  حبوسي،  ملك  عبارة عن  هي  والتي 

را لعدم قدرة الجماعة على أدائه دفعة واحدة وبتشاور مع مصالح الوزارة المذكورة  كتعويض لوزارة األوقاف ونظ

متر    412البالغ مساحته    الجزء المتبقي  وضعية  ، ولذلك فإذا لم تتم تسويةسنوات  3تمت جدولة هذا األداء على  

فسوف يتم تأخير المشروع أكثر، علما أن ممتلكات األوقاف    وبالطريقة التي جاءت بها النقطة،  بالتراضي   مربع 

والذي تعرف الدراسات ليست كباقي الممتلكات وهذا المشروع الذي يتعلق بأهم المحاور الطرقية بالمدينة العتيقة  

الملك نصره ّللاه  الخاصة به مراحلها األخيرة وهو مشروع    في إطار   2018سنة  أواخر  قد تم توقيعه أمام جاللة 

 ال بد من إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. ولذلك  مشاريع تثمين عدد من المدن العتيقة بالمملكة، 

لمستغلي  أما    التجارية  بالنسبة  بالموقع،المحالت  ترحيله  المتواجدة  مجاورإلى    مفسيتم  آخر  مع    موقع  بتنسيق 

ستغالل فإنها لن تبقى هناك، وتم  انوني لالالمحلية، أما عن جمعية "بيكالتي" وبغض النظر عن السند الق  ةالسلط

 من طرف السلطة المحلية لهذه الغاية.   فتح حوار معها

 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

عقدت لقاءا مع ممثلي جمعية "بيكالتي" باألمس وأخبرتهم أن المجلس الجماعي لم يرخص لهم باستغالل القطعة   

األرضية، وطلبت منهم أن يغادروا الموقع ويكتروا موقعا آخر كباقي الجمعيات، كما أكدت لهم إن كانوا يملكون 

 مشروعا اجتماعيا فبإمكان المجلس الجماعي دعمه في إطار اتفاقية. 

على    التصويت  عملية  إلى  المرور  عليكم  أقترح  الموضوع،  في  متدخل  أي  يتبق  لم  وإن    القطعة   اقتناءواآلن، 

  الكائنة   مربع   متر   412  قدرها   بمساحة   34887/ 43  العقاري  الرسم   ذات   مراكش   اوقاف   لنظارة   التابعة   األرضية 

  5000,00  االقتناءمبلغ  وكذا    تسوية وضعيتها القانونية  منالمدينة    مراكش  مقاطعة   تراب  بنفود  العروس   برياض

 .2021/ 01/ 29للمتر المربع الواحد حسب ما حددته اللجنة االدارية للتقويم المنعقدة في اجتماعها بتاريخ  درهم

 

 



 ( 18/02/2021بتاريخ  الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2021فبراير محضر الدورة العادية لشهر  

59 
 

 

 



 ( 18/02/2021بتاريخ  الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2021فبراير محضر الدورة العادية لشهر  

60 
 

 

 

 :   (18/02/2021بتاريخ  الثانيةالجلسة ) 2021 فبراير من جدول اعمال الدورة العادية لشهر    الثامنة عشرةة النقط

املالية   السنة  برسم  مليزانية جماعة مراكش  العامة  النتيجة  بيان حصر  املجلس الجماعي على  مع    2020اطالع 

 برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة.

 :   (18/02/2021بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2021 فبرايرمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   التاسعة عشرةة النقط

 تحويل وإعادة برمجة بعض اعتمادات ميزانية جماعة مراكش. 

 :   (18/02/2021بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2021 فبراير من جدول اعمال الدورة العادية لشهر  العشرون ة النقط

 الغاء بعض اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة مراكش لتغطية عجز ميزانية التسيير املحتمل. 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 

، فهي غير جاهزة، بحيث ان الخازن االقليمي لم يحصر بعد  لهذه النقط الثالثة المرتبطة فيما بيتهابة  سبالن

 م برمجتها من جديد في دورة الحقة . المختصة، سيت ةالميزانية و حالما يتم تهييئها وتدارسها على مستوى اللجن
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 :   (18/02/2021بتاريخ  الثانيةالجلسة ) 2021 فبراير من جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الواحدة والعشرون ة النقط

للمادة   طبقا  املقاطعات  مجالس  تدبير  تقارير  ملخص  على  مراكش  جماعة  مجلس  القانون  من    239اطالع 

 التنظيمي املتعلق بالجماعات.

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 

فقد توصلتم من قبل بملخص عن تقارير تدبير مجالس المقاطعات الخمس لمدة ستة    ة لهذه النقطبة  سبالن
 اشهر. 

 النقطة هي فقط لالطالع.
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 سنوية ملصاحل املقاطعات الملخص التقارير النصف 

 التابعة جمللس مجاعة مراكش 
 النخيل  /سيدي يوسف بن علي / جليز/ املنارة / مراكش املدينة 

 

ــا فـــي املـــادة صـــ بنـــاء علـــى املقتضـــيات املن ــي املتعلـــق بالجماعـــات القاضـــ ي ب "يعـــد  مـــن 239وص عليهـ ــانون التنظيمـ القـ

رئــــيس مجلــــس املقاطعــــة تقريــــرا كــــل ســــتة أشــــهر يتعلــــق بتــــدبير املقاطعــــة، يوجهــــه لــــرئيس مجلــــس الجماعــــة الــــذي يجمــــع كــــل 

 ملخصا بشأنها على مجلس الجماعة مرتين في السنة". ويعرضالتقارير املتعلقة باملقاطعات 

رؤســاء املقاطعــات فــي املوضــوع، يشــرفني أن أضــع بــين يــديكم ملخصــا عــن تــدبير مجــالس املقاطعــات وتبعــا إلرســاليات 

 .التابعة ملجلس جماعة مراكش

 مراكش المدينة

 خالل الفترة الممتدة ما بين:

 2019/12/31إلى غاية  2019/07/01 -

 2020/06/30إلى غاية  2020/01/01 -

 مقاطعة المنارة

 بين:الفترة الممتدة ما خالل 

 2020إلى غاية مارس  2019من أكتوبر 

 2020إلى غاية شتنبر  2020ابريل  01ومن 

 

 مقاطعة جليز

 :ما بين خالل الفترة الممتدة

 2020دجنبر  31الى غاية  2019أكتوبر 

 

 مقاطعة سيدي يوسف بن علي

 خالل الفترة الممتدة ما بين:

 2020دجنبر  12الى غاية  2020 يونيو

 

 النخيلمقاطعة 

 خالل الفترة الممتدة ما بين:

 2020 مارسالى غاية  2019 ابريل
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 ملخص تقرير حول تدبري مصاحل مقاطعة 

 مراكش املدينة 

 خالل الفرتة املمتدة ما بني:

 2019/12/31إىل غاية  2019/07/01 -

 2020/06/30إىل غاية  2020/01/01  -
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 االداري المحور االول: التقرير 

 مصلحددددة المدددددوارد البشريدددددددة 
 

 العـــدد ـة: تسييـر شؤون املوظفيــــنياالختصاصات الرئيس

 05 إصدار قرارات تفويض ضباط الحالة المدنية. 

 85 . الدرجة و الرتبة إصدار قرارات الترقية لموظفي المقاطعة

 09 المدينة. إصدار مذكرات إدارية لموظفي مقاطعة مراكش 

 243 إصدار قرارات اإلجازة السنوية. 

 380 إصدار بيانات االنصراف والعودة من اإلجازة لموظفي المقاطعة. 

 464 إصدار قرارات التنقيط لألطر اإلدارية والتقنية العليدددددا والمتوسطة. 

 02 المدينة. تحيين وإعداد الئحة اسمية للموظفين التابعين لمقاطعة مراكش 

 422 لمشاركة في تمثيل اللجن اإلدارية المتساوية األعضاء ا

 25 المشاركة في مباريات الكفاءة المهنية لفائدة الموظفين المستوفين للشروط النظامية 

 35 شواهد طبية / وشواهد الوالدة

 
 مكاتب الحالة المدنية باإلدارة المركزيـــــة   

 ( التابعة لمقاطعة مراكش المدينة 6و الملحقات االدارية الست )
 

البيانات   االحكددددام الوفيات  الوالدات  الملحقة اإلدارية  
  دقاتر الطالق  الزواج  الهامشية 

 عائلية 
النسخ الموجزة  

 و الكاملة 
النساء  

المتوفيات  
 اثناء الوضع 

 عدد الشيات 

 3148 - 2504 17 4 04 - 28 217 3200 اإلدارة المركزية  

 2100 - 2641 339 58 110 547 81 40 133 جامع الفنا 

 21000 - 37167 180 100 243 294 78 180 1150 الباهية  

 39000 - 3411 149 18 37 38 12 101 235 باب دكالة  

 - - 7321 137 07 49 49 46 114 353 باب اغمات  

 8 - 4779 5 00 0 12 27 149 446 باب الدباغ  

 16302 - 10370 43 33 105 50 48 124 280 باب تاغزوت  

 81558 - 68193 870 220 180 990 250 925 5797 المجموع  

 
 الشواهد المختلفة بالحالة المدنية لإلدارة المركزيـــــة   نشــــاط  
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 ( التابعة لمقاطعة مراكش المدينة 6و الملحقات االدارية الست )

اإلدارة   نوع الشهادة 

 المركزية  
جامع 

باب   الباهية   الفنا  

 دكالة 
باب  

 اغمات  
باب  

 الدباغ  
باب  

 المجموع   تاغزوت  

 2784 426 75 1462 379 109 333 - الحياة الفردية والجماعية 

 198 35 27 74 07 14 41 - العزوبة 

 199 35 16 87 30 20 11 - عدم الزواج 

 51 01 14 18 04 10 4 - عدم الطالق 

 40 01 7 22 03 7 0 - عدم تعدد الزوجات 

 76 15 01 30 04 20 6 - توحيد االسم 

 14 02 00 08 02 00 2 - القرابة 

 204 50 08 88 20 23 15 - التحمل العائلي 

 01 00 00 01 00 00 0 - استمرار الزوجية 

 1135 103 189 459 263 76 45 - شواهد الخطوبة 

 26 - 00 00 15 4 5 2 شواهد المطابقة 

 1084 - 105 59 245 55 15 - البطاقة الشخصية 

 993 - 02 24 512 126 78 351 االحكام التنقيحية 

 103 - 00 00 102 1 0 - إسناد كفالة 

 131 - 00 15 80 14 22 - إصالح باألحرف الالتينية 

 62964 5191 11311 17018 19595 2815 7034 - العقود و االلتزام 

 40622 1074 13989 3544 8870 7461 4644 1040 النسخ 

 

 الشيات بالدرهم 
7280 14441 58150 16656 54000 19008 25265 194800 
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 مقاطعة مراكش المدينة مكتب الضبط لمجلس  

 يعرف مكتب الضبط بمجلس مقاطعة مراكش المدينةةة اطةةاطا ااخيةةا سةةشه ال ةة   ةة    

من ا استقباه الطلبات والطةةكايات  2020وال تة أ  ر من االولى من سنة    2019من سنة    الثااية

 والرسائةل الم ج ة في اسم ال يد  ئيس مجلةس مقاطعة مراكش المدينة.

 العددددددد  النددددوع

 5680 الصادرات

 8967 الواردات

 163 الشكايات

 1350 التأشيرة 

 

 الكتابة الخاصة للسيد الرئيس 

مةةن سةةنة   الثاايةةة  سشه ال     ةةةةةةة  ارف  الكتابة الخاصة لل يد الرئيس سيرا ااخيا  

 و من أبرز األاططة و الم ام المزاولة :  2020و ال تة أ  ر من االولى من سنة  2019

الراغبين في مقابلة ال يد الرئيس إ ضاء لطلبات م، حيةةي يةةتم ت ديةةد   وال كاناستقباه المرتفقين  

 36ابةةر ال ةةاتي، حيةةي تةةم اقةةد    والت اصلم اايد ل م بالتن يق مع ال يد النائب األوه للرئيس  

 .لقاء في هذه الفترة برئاسة ال يد الرئيس
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 صلحة الميزانيـــــــــة و المحاسبـــــــــة م 
 

إلى م ااتماخها مند سنة  استنةاخا  تم  التي  للنفقات  المندمج  التدبير  لتدبير    2014نظ مة  كأخاة معل ماتية 

 :هي كالتالي 2019العمليات المتعلقة بالنفقات ، فان ال تةة أ  ر األسيرة من سنة 

 

 المبلغ المددستددفدديددد  نوع الددندفددقددة النددفددقددة

   

 النفقة  أمر  التزام 
 الملتزم    

 بها باألداء  بالنفقة 

 سندات الطلب 

   *      ACHRAF SPORT      148 120,80 شراء لوازم الرياضة 
             1 481,20        * 

            
   *      MASSIRA MED      141 312,00 هبات و معونات لصالح المحتاجين 

             1 413,12        * 
            

   *   BORJ MENARA 196 878,00 الصيانة و المحافظة على البنايات االدارية 
 *     BORJ MENARA 1 968,78 مصاريف الطقوس 

            
   *      MENARA NEGOCE      167 217,19 شراء عتاد صغير للتزيين 

             1 553,81        * 
              

 سندات الطلب 

            
   *      MAPOV        68 479,20 شراء مواد الصيانة المنزلية 

                684,79        * 
   *      MAPOV        79 072,80 شراء المواد المطهرة 

                790,72        * 
            

   *      AMH      188 223,84 لوازم المكتب و مواد الطباعة اوراق و مطبوعات 
             1 882,23        * 

 *        AMH             396,00 لوازم العتاد التقني و المعلوماتي 
            
            

   *      DIDALI        78 048,00 لوازم العتاد التقني و المعلوماتي 
                780,48        * 

   *      DIDALI      201 452,94 عتاد و أثات المكتب 
                221,74        * 
                147,25        * 
            

   *      HABIBI ANOUAR        38 400,00 تسفير الكتب و السجالت المختلفة 
                384,00        * 

            
   *      R2G        49 534,11 شراء اللوازم  الصحية و مواد الترصيص 

                420,89        * 
            

   *      LIB PAP BAB AMSMRIR      197 880,00 المعلوماتي العتاد 
             1 978,80        * 
            

الصيانة االعتيادية للمناطق الخضراء و الحدائق و  
   *      BOUHEBANE TRAV      197 712,00 الغابات 

           
            1 977,12        * 
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 سندات الطلب 

 
     

            1 175,93      *   
               796,93        * 

   *      MOZIRA TRAV      195 300,00 شراء عتاد صغير للتشوير 
             1 953,00        * 
            

   *      AMH        39 600,00 لوازم العتاد التقني و المعلوماتي 
            

   *      UNIVERS DISTRIBUTION        39 506,40 شراء المواد المطهرة 
                395,06        * 

   *      UNIVERS DISTRIBUTION        29 424,00 شراء مواد الصيانة المنزلية 
 *        UNIVERS DISTRIBUTION             294,24 مصاريف نقل االطفال للمخيمات 

            
   *      TRIDENT SYSTÈME      140 340,00 العتاد المعلوماتي 

             1 403,40        * 
     *    TRIDENT SYSTÈME        69 047,64 االعتيادي للعتاد المعلوماتي   الصيانة و االصالح

   *      TRIDENT SYSTÈME        19 800,00 الصيانة االعتيادية لشبكة الهاتف و الماء و الكهرباء
               198,00        * 
          

   *      KHAI SCES        39 560,00 مصاريف الطقوس 
               395,60        * 

 *        KHAI SCES             396,00 اكتراء عتاد الحفالت 
           90 000,00      *   
                900,00        * 

 *        KHAI SCES             570,00 مصاريف االقامة و االطعام و االستقبال
   *      KHAI SCES      145 960,80 عتاد التزيين والحفالت  

             1 459,60        * 
   *      KHAI SCES      109 800,00 مصاريف النشاط الثقافي و الفني 

          77 568,00    *     
            1 098,00        * 
            

 سندات الطلب 

            
   *      ITALOPIECES        72 134,40 قطع الغيار و االطارات المطاطية للسيارات و االليات 

               721,34        * 
           

 *        INFO BUREAU             247,50 الصيانة االعتيادية لعتاد و اثاث المكاتب 
           49 752,60    *     
            

 *        CASA NOUR             489,18 شراء اللوازم  الصحية و مواد الترصيص 
            

 *        IMPRIMERIE WATANIA          1 432,48 لوازم المكتب و مواد الطباعة اوراق و مطبوعات 
            

     *    ESSAI TOURS        94 050,00 اكتراء عتاد الحفالت 
   *      ESSAI TOURS        50 114,40 مصاريف نقل االطفال للمخيمات 

                940,50          
    501,14     * 
            

     *    AL HAMD EVENTS        42 495,75 مصاريف االقامة و اإلطعام و االستقبال
           

   *  HILMI ASSIA 55 176,00 هبات ومعونات لصالح المحتاجين 
   551,76    * 

           
   *  IHTIRAMATI SCES 167 270,00 شراء التحف الفنية و الهدايا لتسليم الجوائز 

    1 672,70    * 
           

     *    STATION SCE AIMANE        97 768,00 شراء الوقود و الزيوت 
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     *    ITALOPIECES        72 855,74 قطع الغيار و االطارات المطاطية للسيارات و االليات 

           
     *    RISSALAT AL OUMMA        10 886,40 مصاريف النشر اعالنات قانونية ادراجات و 

             4 478,40      *   
      

            
 

 الصفقات 

            
     * STATION AIMANE 678 332,16 شراء الوقود و الزيوت 

    112 409,00  *   
    206 059,75  *   

           
 *    DODIREC 6 477,76 هبات و معونات لصالح المحتاجين

           
     * AL SERVICES 622 240,80 الصيانة االعتيادية للطرقات

           
   *  BORJ MENARA 144 000,00 اكتراء اليات النقل و اليات اخرى

    666 600,00 *     
    4 080,00    * 

 BORJ MENARA منشآت الماء الصالح للشرب صيانة 
         7 
723,03        * 

 BORJ MENARA صيانة المنشات الرياضية
     304 
447,41      *   

    
     476 
941,92    *     

            
 AL HMAD EVENTS          4 مصاريف النشاط الثقافي و الفني

093,59        * 
            

 ACHRAF SPORT شراء التحف الفنية و الهدايا لتسليم الجوائز
            

776,22        * 
            

 CASA NOUR شراء االسمنت و االرصفة و الزليج 
       89 
340,00      *   

 CASA NOUR شراء الخشب 
     136 
920,00      *   

   *   CASA NOUR 179 136,00 شراء مواد حديدية و قوادس و جامع المياه
 CASA NOUR          4 شراء الزجاج 

707,00      *   
 CASA NOUR      299 شراء الصباغة

076,00      *   
 CASA NOUR شراء العتاد الكهربائي الصغير 

       47 
736,00      *   

 CASA NOUR شراء عتاد صغير
       59 
718,00      *   

           
لوازم المكتب و مواد الطباعة اوراق و  

 مطبوعات 
  

AMH 
189 374,04 *     
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 الصفقات 

            
 EL JAIRA EL ARABIA الصيانة و االصالح االعتادي للمقابر

     119 
184,00    *     

            
 ECOPRESTA صيانة المنشات الرياضية

       40 
336,63      *   

            
    * HABIBI ANOUAR 250029,54 العتاد المعلوماتي

    * HABIBI ANOUAR 150691,83 شراء التحف الفنية و الهدايا لتسليم الجوائز
            
            

 

 االتفاقيات 

            

 SNTL صيانة و اصالح السيارات و االليات 
     100 000,00      *   

            

 POSTE MAROC رسوم بريدية و مصاريف المراسالت
         9 996,75      *   

   
        

            

التعويضات عن المهام  
 و التمثيل 

            

المكتب المسير و كاتب المجلس و   تعويضات للرئيس و لذوى الحق من المستشارين
   *      000,00 140      نائبه 

            
            

  
   *      400,00 36        رؤساء اللجان الدائمة و نوابهم 

            
            

  
     

بمبلغ   2020الى : ااداخ ح اب النفقات من المبالغ المرص خة ل نة  باإلضافة 

      -خ هم  15 300 000, 00
خفعات ل  اب جمااة مراكش بمبلغ     

507,40 318      
 فهي كالتالي:  2020أما بالنسبة للستة أشهر االولى من سنة  -
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 المبلغ المددستددفدديددد  الددندفددقددةنوع  النددفددقددة

 الغاء    

 النفقة  أمر  التزام

 الملتزم     

 بها  باألداء بالنفقة 

 سندات الطلب 

            
 PRO ETUDE الدراسات والمساعدات التقنية 

D'INGENIERIE        44 844,00    *     
     *    480,00 48          أتعاب

            
     *    DAADOUA TRAV      132 544,32 الصيانة و المحافظة على البنايات االدارية
     *    816,23 43          الصيانة و المحافظة على البنايات االدارية

            

 اعالنات قانونية ادراجات و مصاريف النشر

RISSALAT AL OUMMA          3 441,60    *     
          
          

INTIFADA MEDIA          6 000,00    *     
          

MAROC SOIR          3 700,90    *     
            
            

 الصفقات 

            

 شراء الوقود و الزيوت 
STATION SCE 

AIMANE      144 152,25    *     
            

 مساعدات و دعم الجمعيات 
MAGHREB 
TRADING      191 494,78    *     

            

التعويضات عن المهام و  
 التمثيل 

            

تعويضات للرئيس و لذوى الحق من 
 المستشارين 

  المكتب المسير و كاتب
     *    200,00 277      المجلس و نائبه 

       161 700,00      *   

رؤساء اللجان الدائمة و   

     *    600,00 75        نوابهم 
           44 100,00      *   
            

دفعات لحساب جماعة  درهم  15 300 000, 00بمبلغ  2020اعــــداد حساب النفقات من المبالـــــــغ المرصودة لسنة  باإلضافــــــة الى :

 318 507,40مراكش بمبلغ   

 مكتب اجور الموظفين 
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 العدد المهام الرئيسية 

 457 إعداد شواهد األجرة 

شواهد االقتطاعات من الراتب بالنسبة للمتقاعدين  

 والمتوفين 
30 

 13 إعداد ملفات المتقاعدين 

إعداد مختلف الشواهد اإلدارية الخاصة بشركات  

 القروض والتعاضديات ومؤسسة الحسن الثاني 
30 

 

كلما  ملحوظة:   الحواالت  استصدار  اجل  من  بالجماعة  والمحاسبة  الميزانية  قسم  إلى  إرسالها  يتم  الوثائق  هذه  كل 

  .تطلب األمر ذلك

بالنسبة لملفات التقاعــــــد فقد أصبح المكتب مكلفا أيضا بإعـــــدادها وذلك بتنسيــــق مع مصلحة المعاشات بقسم  أما  

 الموارد البشرية بالجماعة. 

بطاقات   تحيين  يتم  عليها    427كما  الطارئة  التغييرات  إلدخال  شهر  كل  سابقا(  مراكش  بلدية  )موظفي  موظف 

 .)القروض، الترقيات، التعويضات العائلية إلى غير ذلك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورات مجلس مقاطعة مراكش المدينة 
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 جــدول األعمــال المقــررات المتخــذة 
 حسب تداوله في أشغال الدورة 

 نوعيـة الـدورة 
عقـدهاتاريـخ   

وافددق مجلددس مقاطعددة مددراكش المدينددة بدددأغلبية أعضددائه  
"إبددداء الددرأي  الحاضددرين علددى النقطددة الفريدددة المتعلقددة بددد

بخصوص مقترحات دعم مشداريع جمعيدات المجتمدع المددني 
الناشددطة بتددراب جماعددة مددراكش )تددراب مقاطعددة مددراكش 

مدن   235طبقدا للمدادة    2019المدينة( برسدم السدنة الماليدة  

 ". 113-14القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 

 : النقطة الفريدة المتعلقة بـ-
ــرأي  ــداء ال ــات " إب ــاريع جمعي ــم مش ــات دع بخصــوم مقترح

المجتمع المدني الناشطة بتراب جماعة مـراكش )تـراب مقاطعـة 
مـن  235طبقا للمادة  2019مراكش المدينة( برسم السنة المالية 

 ".113-14القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 

 استثنائية 
  10األربعاء 

 2019 يوليوز 

ائه ضــ المدينــة بأغلبيــة أعصادق مجلس مقاطعة مــراكش  
ــة   ــة ب" برمجـ ــى المتعلقـ ــة األولـ ــى النقطـ ــارين علـ الحـ

م اإلجمالي للتسيير المرصود لمقاطعــة مــراكش صالمخ

  و التصويـت عليه "  2020المدينة برسم السنة المالية 

 : النقطة األولى المتعلقة بـ-
  

ــيير المرصــود لمقاطعــة  ــة المخصــم اإلجمــالي للتس " برمج
 التصويت عليه" و 2020مراكش المدينة برسم السنة المالية 

 شتنبر   عاديــــة
 05الخميس 

 2019 شتنبر

وافــق مجلــس مقاطعــة مــراكش المدينــة بأغلبيــة أعضــائه 
 الحاضرين على حل اللجنة المؤقتة لإلعالم و التواصل.

 
 
  التأجيل-

 :   النقطة الثالثة المتعلقة بـ-
البث في   و التواصل  و" تالوة تقرير اللجنة المؤقتة لإلعالم 

 مآلها ". 
 

 3-النقطة الثانية المتعلقة بـ  : 

" وضعية الدخول المدرسي داخل نفوذ مجلس مقاطعة مراكش  
".   2019/2020المدينة برسم السنة الدراسية   

وافــق مجلــس مقاطعــة مــراكش المدينــة بأغلبيــة أعضــائه 
 الحاضرين على حل اللجنة المؤقتة لإلعالم و التواصل.

   
 
 التأجيل -

 :   النقطة الثالثة المتعلقة بـ-
البث في   و التواصل  و" تالوة تقرير اللجنة المؤقتة لإلعالم 

 مآلها ". 
  

 3-النقطة الثانية المتعلقة بـ  : 

" وضعية الدخول المدرسي داخل نفوذ مجلس مقاطعة مراكش  
".   2019/2020المدينة برسم السنة الدراسية   
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 شؤون أشغال اللجان

 تسمية اللجنة  تاريخ عقد االجتماع  جدول االعمال 

المرصود   للتسيير  اإلجمالي  المالي  المخصم  برمجة  األولى:  النقط 
 لجنة الشؤون المالية 2019 تنبةةةةةر  03 . 2019لمقاطعة مراكش المدينة برسم السنة المالية 

مقاطعة مراكش  نفوذ  داخل  العمومية  اإلنارة  األولى: وضعية  النقطة 
 المدينة واإلطالع على االتفاقيات المبرمة بخصوصها∙

 النقطة الثانية: وضعية التعمير داخل تراب مقاطعة مراكش المدينة. 
ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة لمراكش )توصية من مجلس 

 جماعة مراكش(.

 البيئة و لجنة شؤون التعمير  2019 خجنبر 19

 
المجتمع   جمعيات  مشاريع  دعم  مقترحات  بخصوم  الرأي  إبداء 
مراكش  مقاطعة  )تراب  مراكش  جماعة  بتراب  الناشطة  المدني 

المالية   السنة  برسم  للمادة    2019المدينة(  القانون   235طبقا  من 

 . 113-14التنظيمي المتعلق بالجماعات 

لجنة جتماع مطترك بين ا

الطؤون االجتمااية 

والثقافية ولجنة التنطيط  

 الرياضي المنعقد بتا يخ 
 2019ي لي ز   04

لجنة الشؤون االجتماعية  

 والثقافية 

مراكش  مقاطعة  بتراب  الرياضية  المرافق  وضعية  الرابعة:  النقطة 
اجتماع مطترك بين لجنة  المدينة.

الطؤون االجتمااية 

والثقافية ولجنة التنطيط  

   24بتا يخ  الرياضي

 2019خجنبر 

لجنة الشؤون االجتماعية  

والثقافية ولجنة التنشيط  

 الرياضي 

المجتمع   جمعيات  مشاريع  دعم  مقترحات  بخصوم  الرأي  إبداء 
مراكش  مقاطعة  )تراب  مراكش  جماعة  بتراب  الناشطة  المدني 

المالية   السنة  برسم  للمادة    2019المدينة(  القانون   235طبقا  من 

 . 113-14التنظيمي المتعلق بالجماعات   

 اجتماع مطترك بين 

 لجنة التنطيط 
 المنعقد في: 

 2019ي لي ز   04

  لجنة التنشيط الرياضي

الشؤون االجتماعية والثقافية 

 الرياضي ولجنة 

السنـة   المبالغ المرصـودة من  الفائض من حساب النفقات من  برمجة 
 . 2019اليـة  ـالم
 

 2020غط  
الشؤون المالية لجنة 

 واالقتصادية 

ملتمس تخصيم البقعة األرضية المتواجدة بطريق الصويرة بجانب 
مساحتها   والمقدرة  الحسني  الحي  المحلية  والمبادرات  الجمعيات  دار 

 سنتيار لبناء مسجد. 88ار و  20
لبناء   7المتواجدة بتجزئة المحاميد    22Pملتمس تخصيم البقعة االرضية  

 مسجد .

 والبيئــة  لجنـة  التعمير 2020غط  27

المرصـودة  المبالـغ  من  النفقات  حساب  على  والتصويـت  الدراسة 
 .  2021برسم  السنة المالية  مقاطعة المنارةلمجلس 

 . بشأن تنظيم الرخم االقتصاديــة ملتمس مقرر تنظيمي 
 2020غط  27

 لجنة الشؤون المالية 

 واالقتصادية 

الدراسة والتصويـت على حساب النفقات من المبالـغ المرصـودة  
 .  2021برسم  السنة المالية  مقاطعة المنارةلمجلس 

لجنة الشؤون المالية  2020 تنبر  02

 واالقتصادية 

 



 ( 18/02/2021بتاريخ  الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2021فبراير محضر الدورة العادية لشهر  

78 
 

 أنشطة مكتب الترخيصات االقتصادية 

 جدول وصوالت التصاريح 

 عدد الوصوالت الممنوحة عدد طلبات الوصوالت 

52 46 

 

 جدول الشكايات الواردة على المكتب  

 عدد الشكايات المعالجة   عدد الشكايات الواردة 

13 13 

 خاص بالرخص الممنوحة بالمركب الرياضي باب الخميس

عدد الرخص ذات 
 الطابع الرياضي 

عدد الرخص ذات 
 الطابع االجتماعي

عدد الرخص ذات 
 الطابع الثقافي  

عدد الرخص المختلفدددددة ) عقد 
 اتخاد المركب كمقر(  –االجتماعات 

عدد الرخص  
 بالتظاهرات 

26 58 13 28 15 

 

 غشت  20خاص بالرخص الممنوحة بالمركب الرياضي 

 عدد الرخص بالتظاهرات  عدد الرخص ذات الطابع الرياضي  

18 35 

 

 خاص بالخزانة البلدية  

 الرواد المستفيدين عدد    المنخرطين عدد 

27 170 
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 مصلحة احتالل الملك العام الجماعي المؤقت  

يس مجلس مقاطعة مراكش المدينـة في مجــال احتالل الملك العـام الجماعي ئتبعا لقرار التفويـض الممنوح للسيد ر

 .2017ماي  26بتاريخ  11515تحت عدد 

التي اسفرت على وضع الحجر الصحي على كل أسواق مدينة مراكش مما أدى  19وبناء على وضعية جائحة كوفيد 

وبالتالي تراجع طلبات رخم االحتالل المؤقت بتراب  2020إلى إغالقها خالل الستة أشهر األولى من سنة 

 مراكش المدينة على الشكل التالي : مقاطعة

مراكش استقبال طلبات الحصول على تراخيم شغل الملك العام الجماعي المؤقت الموضوعة بمقاطعة  ➢

 المدينة.

إرجاع القيام بمعاينة المحالت موضوع الطلبات السالفة الذكر نظرا إلغالقها من طرف أصحابها بسبب  ➢

 رونا.جائحة كو

كمـــا شاركت مصلحــــة احتالل الملك الجماعـــي في كل المعاينات واالجتماعات التي تم استدعاءها غليها سواء 

رف السلطة المحلية أو من طـــرف المجلس الجماعي لمراكش ، وذلك في إطـار لجنة السير و الجوالن أو في من ط

 إطار البث في شكاية مستغلي محطات وقود السيــارات و الدراجات النارية و العادية بتراب المقاطعة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الثاني : التقرير التقني  
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 مصلحة التجهيز و تدبير التنشيط المحلي 

 2019يوليوز قدمت مصلحة التجهيز و تدبير التنشيط المحلي تقريرا مفصال عن انشطتها ابتداء من شهر  •

 ادوات النظافة.  -االدوات المعلوماتية–االدوات المكتبية  –يهم : المطبوعات  2020إلى متم يونيو 

 مصلحة التعمير و البناء 

 :2019متم دجنبر إلى  2019ملخم تقرير حول انشطة المصلحة خالل الفترة الممتدة من يوليوز  •

 

 العدد  نوع النشاط

 120 الشباك الوحيد ملفات البناء في اطار 

 137 المسجلة الملفات 

 32 طلبات إعادة النظر 

 86 احصائيات الشكايات  

 324 رخم الترميم 

 10 المخالفات المرصودة داخل نفوذ المقاطعة  

 10 رخم السكن 

 
 كتب الشكايات التابع للمقاطعة م

االقتصـادية و المصـلحة رخص في إطار التنسيق بين مصلحة التعمير و البناء و الشرطة اإلدارية و ال

إلـى مـتم  2019خـلل الفتـرة الممتـدة مـن يوليـوز التقنية فيما يخص التدخل و معالجة مآل الشكايات 

، أمـا عـن قـرارات الهـدم الصـادرة بشـ ن شكايــــــة  113 التوصـل  أخبركم أنـــه تمت  2020يونيو  

 . قرار 208واجهات المحلت المهددة باالنهيار فقد بلغت بمجموعها  

 

 مصلحة الشؤون التقنية 

 2020إلى متم يونيـو  2019خالل الفترة الممتدة من يوليوز / السنوي    ملخم التقرير النصف السنوي •

بـاب -بـاب الـدبا -بـاب غمـات –الباهيـة  -باب دكالة-للمكتب التقني بالملحقات االدارية الست) جامع الفنا

 تاغزوت(:

 مجموع االشغال  النشاط 

 02 السائلالتطهير 

 01 الماء الشروب 

 32 التبليط بالحجر الالصق و اشغال اخرى 

 21 نقل االتربة من الدور المهجورة

 29 صيانة البنايات )المقابر(

 19 مشاريع الحاضرة المتجددة
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رخم الربط خـالل الفتـرة الممتـدة    -ملخم التقرير النصف السنوي /السنوي لكتابة المصلحة التقنية   •

 .2020إلى متم يونيو  2019من يوليوز 

 عدد شواهد الربط المنجزة  الملحقة

 50 جامع الفنا 

 28 باب دكالة 

 19 الباهية 

 41 باب تاغزوت 

 58 باب غمات 

 26 باب الدبا  

 

إلـى مـتم   2019مكتب الصفقات تقرير مفصل حول االنشطة التي قام بها خالل الفترة الممتدة من يوليـوز   •

 مكتب تتبع استهالك االتصاالت و الماء و الكهرباء: 2019دجنبر

 

 المستهلك نوع االستهالك 

 135399.69 االتصاالت 

 213951.43 الماء

 297779.35 الكهرباء

 

المنجزة من   • االشغال  الجوالن عرضا مفصال حول  و  السير  و  التشوير  و  الطرق  البناء و صيانة  مكتب 

تضمنت مجموعة من االنشطة    حيث   2020إلى متم يونيو    2019خالل الفترة الممتدة من يوليوز  طرفه  

 منها : 

✓  : التحتية  البنية  اشغال  و  المتجددة  الحاضرة  مراكش  مشاريع  مختلف  الماء  التطهير    تتبع  السائل/ 

 الشروب  

 الصيانة و المحافظة على البنايات اإلدارية   ✓

 الصيانة االعتيادية للطرقات    ✓

 الصيانة و اإلصالح االعتيادي للمقابر  ✓

 نقل االتربة   ✓

 صيانة اإلنارة العمومية  ✓

 

المستودع المركزي • الزيوت  تقريرا مفصال    –مكتب االليات    -كما قدم كل من   الوقود و  مكتب استهالك 

 خام بهذه المصالح . 
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 ملخص تقرير حول 

 تدبري مصاحل مقاطعة 

 املنارة

 خالل الفرتة املمتدة ما بني :

 2020إىل غاية مارس  2019من أكتوبر  -

 2020 إىل غاية شتنرب 2020ابريل  01و من  -
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 المصالح  أوال:  مديرية

           239

201920200120202020
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 مصلحة أشغال المجلس تقرير 

 2020الى متم شهر شتنبر  2019  من فاتح اكتوبر 

 دورات المجلس 
 

 تاريخ الدورة دورات اجمللس

 

 جدول األعمال
 

الدو ة االستثنائية 

 2020لط ر غط  
 2020غشت  24

1.    
 .2019برمجة الفائض من ح اب النفقات من المبالغ المرص خة لمجلس مقاطعة المنا ة برسم سنة    .2

 

الدو ة العاخيةةة  

لط ةةر  تنبر  

2020 

  03الخميس 
 2020 شتنبر

 .  2021برسم  ال نة المالية  مقاطعة المنا ةالد اسة والتص ية  الى ح اب النفقات من المبالةغ المرصة خة لمجلس  .1

 . بطأن تنظيم الرسص االقتصاخيةة ملتمس مقر  تنظيمي   .2

 . مدينة مراكش االطشع الى ال ضعية ال بائية بالمقاطعة واإلستراتيجية المعتمدة لم اج ة جائ ة ك  واا مع إستدااء المندوب اإلقليمي ل زا ة الص ة ب .3

 . طرف المقاطعةالى م ت ى مقاطعة المنا ة واإلجراءات المتخذة من   "التعقيم " اإلطشع الى مجمل تدسشت المكتب الص ي لل د من ال بةةةةةةاء  .4

ال  ني والمقد ة م احت ا   .5 ال ي  الم لية  الجمعيات والمباخ ات  خا   الص يرة بجااب  المت اجدة بطريق  البقعة األ ضية  لبناء   88ا  و  20ملتمس تخصيص  سنتيا  

 . م جد

 . لبناء م جد  7المت اجدة بتجزئة الم اميد  22Pملتمس تخصيص البقعة اال ضية  .6

بمختلي المؤس ات التعليمية المت اجدة بتراب المقاطعة في ضل هذا ال باء مع   2021-2020متخذة للدس ه المد سي برسم ال نة الد اسية  االطشع الى التدابير ال .7

 .  استدااء المدير االقليمي ل زا ة التربية والتك ين بمراكش
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الدو ة العاخية لط ر يناير 

2020 
يناير   07الخميس 

2020 

 . المنارة مقاطعة تراب مستوى على العمومية االنارة قطاع تدبير وضعية على االطالع-1
 (العقارية العامة الشركة– الضحى  شركة) الخوام بمجموعة المرتبطة و المنارة مقاطعة بتراب المتواجدة  الدواوير وضعية تسوية مال -2
 بمراكش   للكهرباء الوطني المكتب و  الكهرباء و الماء لتوزيع المستقلة بالوكالة الصلة  ذات العالقة المشاكل مختلف ومعالجة دراسة-3
 .2020-2017 مراكش جماعة عمل لبرنامج وفقا تهيئتها مشروع  تنزيل لجل ازيكي  االدارية بالملحقة صلحان  و بالل لعرصة العقارية الوضعية تسوية ملتمس-4
 المنارة بمقاطعة  بيعها و الحلويات صنع و المخابز محالت استغالل و فتح شروط تحديد و  بتنظيم يتعلق تنظيمي مقرر -5
 المنارة مقاطعة بتراب االحياء ببعض الثاني الطابق تعميم ملتمس -6
 ( المنارة لمقاطعة الهيكلي التنظيم.)المنارة مقاطعة اختصاصات تحديد و تنظيم -7
 . المنارة   مقاطعة بتراب هللا معطى االدارية  للملحقة التابعة ²متر 9900ب  المقدرة مساحتها و M/5564   العقاري الصك ذات االرضية بالبقعة مسجد إحداث مقترح -8

 

 شؤون أشغال اللجان  
 

 

 إسم اللجنة

  تاريخ انعقاد االجتماع

 جدول األعمال 

 . 2019اليـة ـالمبالغ المرصـودة من السنـة المبرمجة الفائض من حساب النفقات من  2020غط   18 لجنة الطؤون المالية واالقتصاخية 
 

ملتمس تخصيم البقعة األرضية المتواجدة بطريق الصويرة بجانب دار الجمعيات والمبادرات المحلية الحي الحسني والمقدرة   2020غط  27      لجنةة  التعمير والبيئةةة
 سنتيار لبناء مسجد. 88ار و 20مساحتها 

 لبناء مسجد .  7المتواجدة بتجزئة المحاميد  22Pملتمس تخصيم البقعة االرضية 

 . 2021برسم  السنة المالية  مقاطعة المنارةالدراسة والتصويـت على حساب النفقات من المبالـغ المرصـودة لمجلس  2020غط  27 واالقتصاخية لجنة الطؤون المالية 

 . بشأن تنظيم الرخم االقتصاديــــة  ملتمس مقرر تنظيمي 

 . 2021برسم  السنة المالية  مقاطعة المنارةفقات من المبالـغ المرصـودة لمجلس الدراسة والتصويـت على حساب الن 2020 تنبر  02 لجنة الطؤون المالية واالقتصاخية 

 تنظيم و تحديد اختصاصات ادارة مقاطعة المنارة   2019خجنبر  20 لجنة ت ديي االخا ة  

)الضحى    - 2019خجنبر  25 لجنة التعمير و البيئة   الخوام  بجموعة  المرتبطة  و  المنارة  مقاطعة  بتراب  المتواجدة  الدواوير  وضعية  تسوية  العامة  –مال  الشركة 
 2العقارية(.

ملتمس تسوية الوضعية العقارية لعرصة بالل و صلحان بالملحقة االدارية ازيكي الجل تنزيل مشروع تهيئتهما وفقا لبرنامج    -
 . 2020-2017عمل جماعة مراكش 

  للملحقة  التابعة  ²متر  9900ب  المقدرة  مساحتها  و  M/5564   العقاري  الصك  ذات  االرضية  بالبقعة  مسجد  إحداث  مقترح  -

 .المنارة  مقاطعة بتراب هللا معطى االدارية
 

 شروط فتح و استغالل محالت المخابز و صنع الحلويات و بيعها بمقاطعة المنارة. مقرر تنظيمي يتعلق بتنظيم و تحديد 2019خجنبر  25 لجنة الطؤون المالية و االقتصاخية  



 ( 18/02/2021بتاريخ  الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2021فبراير محضر الدورة العادية لشهر  

86 
 

 

 ثانيا: مصلحة الموارد البشرية 

 2020شتنبر  30الى غاية  2020تقرير عن انشطة مصلحة الموارد البشرية ابتداء من فاتح ابريل  

 المجم ع النطةةةةةةةةةةاط  إسةةةةم

 101 الرسص االخا ية: 

 05 التدا يب : 

 14 التعيينات واالاتقاالت:

 112 الترقيات: 

 28 الصاخ ات:

 42 ال ا خات:

 



 ( 18/02/2021بتاريخ  الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2021فبراير محضر الدورة العادية لشهر  
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    تقرير نشاط مصلحة الشكايات

   

   

   

 الشكايات: انواعها ومالها  عددها توزيعها حسب الملحقات االدارية 

 بوعكاز  معطى هللا
الحي  

   المحاميد اسكجور ازلي  ازيكي  المسيرة  االنارة سيدي غانم الحسني 

86 123 124 81 112 147 34 90 175 48 1020 
الشكايات المودعة مباشرة لدى الشباك الوحيد  

 للشكايات 

00 04 02 08 15 18 07 04 04 12 74 
الشكايات المسجلة مباشرة بالموقع االلكتروني 

 الخاص بالشكايات 

 الشكايات التي تم البث فيها بالدراسة والمعالجة  963 48 154 83 26 143 123 66 122 115 83

01 11 07 06 04 22 15 11 25 12 131 
الشكايات التي هي في طور االنجاز )مبرمجة  

 حسب جدول اللجنة المختلطة للمعاينة(

مصالح 

 مختلفة 
 االحتلل 

الشرطة 

 االدارية 
قسم الشؤون 

 التقافية و الرياضية 
 قسم التعمير  قسم االشغال   قسم التنمية البشرية  قسم الموارد البشرية  

334 
الشكايات التي احيلت على المصالح الداخلية  

 التابعة للمقاطعة حسب االختصاص 
 00 15 06 01 03 03 100 79 

 الجماعة الحضرية  االمن الوطني  رؤساء الملحقات االدارية  المكتب الصحي 
42 

الشكايات التي احيلت على المصالح الخارجية  

 28 06 31 04 للختصاص 

 الضرر تلقائيا  بإزالةانتفاء السبب  تراجع صاحب الشكاية عن شكايته 
لمرور فترة  ضرورة تجديد الشكاية نظرا 

 غيا  العنوان بالشكاية  طويلة عن ايداعها )أكثر من سنتين 
  

الشكايات التي ثم حفظها السبا  شكلية 

 وموضوعية 
- 11 02 04 

الطكايات التي تم حفظ ا السباب  كلية و  

 م ض اية 
الشكايات التي احيلت على المصالح الخارجية 

 للختصاص  

الشكايات التي احيلت على المصالح الداخلية للختصاص  

ويتم تتبع مالها من طرف مصلحة السكينة بتنسيق مع هذه 

 المصالح   

الشكايات التي تم البث فيها من طرف مصلحة السكينة و 

 سلمة المرور و المحافظة على الصحة العمومية للختصاص 
مجموع الشكايات التي تم البث فيها او في طور 

 االنجاز خلل الفترة المشار اليها اعله 

04 75 209 873 1111 

ؤساء الملحقات االدارية لتبليغ المعني باالمر بمآل بش ن كل شكاية يتم تسجيلها بالموقع الخاص بها كما يتم اخبار المشتكي كتابة إما عن طريق البريد أو بواسطة ورقة االرسال  موجه إلى ر تجدر االشارة أن االجراءات المتخدة -: ملحوظة          

 . شكايته وتدابير واالجراءات المتخدة بش نها 
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 ط و الرخم االقتصاديةقسم التخطي

 2020الى متم شهر مارس  2019خالل الفترة الممتدة من فاتح اكتوبر  اإلداريةمصلحة الشرطة   تقرير عن 

 واردات المصلحة  

 98 طلبات ترخيص اقتصادي 

 14 طلبات إلغاء الترخيص 

التعرضات على منح  

 ترخيص 
15 

 

الكشف عن  أجوبة البحوث 

 المنافع والمضار 
-  - 07 - 02 - 

 

 مراسالت المصلحة 

 

 91 تصاريح صادرة لمزاولة نشاط اقتصادي  

 14 التصاريح الملغاة 
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 ر ـــقسم التعمي 

 رخم الربط.  -رخم االصالح –رخم السكن   -يهم رخم البناء 2020إلى متم شتنبر  2019ملخم تقرير قسم التعمير عن الفترة الممتدة من أكتوبر 

  
 تقرير رخص البناء

  

 مالحظات 
العدد 

 االجمالي
 دجنبر   يناير   فبراير  مارس 

نونب 
 ر 

 بالمنصة الرقمية  ابريل  ماي يونيو  يوليوز  غشت شتنبر  اكتوبر 

  1015 211 144 78    142 103 104 
12
7 

40 66 
عدد الملفات المودعة بالمنصة 

 الرقمية 

 عدد الملفات المقبولة  62 35 97 89 67 44    35 111 123 663  

 عدد الملفات المرفوضة  4 5 24 15 35 38    43 33 88 185  

 الملفات المسلمة  13 25 73 96 53 71 0 0 9 13 41 28 331  

 مالحظات 
العدد 

 االجمالي
 دجنبر   يناير   فبراير  مارس 

نونب 
 ر 

 يوليوز  غشت شتنبر  اكتوبر 
 

 يونيو 
 

 بالطريقة التقـليدية  ابريل  ماي

  
 الملفات المسلمة   1 0 6 13 6 20 192 77 68 35 29 15 462
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 تقرير رخص السكن 

  

 مالحظات 
العدد 

 االجمالي
 فبراير  مارس 

يناي 
 ر  

 بالمنصة الرقمية  ابريل  ماي يونيو  يوليوز  غشت شتنبر  اكتوبر  نونبر  دجنبر  
  عدد رخص السكن المسلمة     5 5 22 40 27 42 0 0 11 16 21 4 193  

 مالحظات 
العدد 

 االجمالي
 فبراير  مارس 

يناي 
 ر  

 بالطريقة التقـليدية   ابريل  ماي يونيو  يوليوز  غشت شتنبر  اكتوبر  نونبر  دجنبر  
 عدد رخص السكن المسلمة        34 32 15 3 0 0 84 

 تقرير رخص االصالح 

 مالحظات 
العدد 

 االجمالي
 ابريل  ماي يونيو  يوليوز  غشت شتنبر  اكتوبر  نونبر  دجنبر   يناير   فبراير  مارس 

  

  742 40 66 54 60 47 97 110 78 73 95 12 10 
 

 عدد الطلبات 
 

  578 22 59 36 45 34 76 89 58 61 78 12 8 

 الرخص المسلمة 
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 تقرير رخص الربط 

  

 مالحظات 
العدد 

 االجمالي
 غشت شتنبر  اكتوبر  نونبر  دجنبر   يناير   فبراير  مارس 

يوليو 
 ز 

 ابريل  ماي يونيو 
  

  60 2 7 6 12 12 10 4 2 3 2 x x 
 

 عدد الطلبات 
 

 الكهرباء 

  43 1 4 6 5 11 10 2 2 2 x  x  الرخص المسلمة 

  24 0 2 1 4 5 8 
 
1 

1 2 
 
1 

x x 
 

 عدد الطلبات 
 المدددداء  

  19 0 1 1 3 4 7 x 1 x 1 1 x 
الرخم  
 المسلمة
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 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 2020شتنبر  30إلى  2019خالل الفترة الممتدة من فاتح  أكتوبر 

 تقوم المصلحة بجملة من التدخالت و ذلك على أربع مستويات : 

 المستوى األول : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ❖

بمركـز االصـطفاف  2019-10-11يـوم الجمعـة  2019/2020استدعاء لحضور اجتمـاع لمواكبـة الـدخول المدرسـي   -

 التابع للمكتب الوطني للماء و الكهرباء.
 حضور اجتماع خام تحسين ظروف استقبال وتوجيه و ارشاد االشخام في وضعية اعاقة  -
 بحي ازلي حضور اجتماع خام بتنفيذ مشروع احداث مالعب القرب  -
-   ....... 
توصلنا بطلب الربط بالماء في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية دوار حاحـا و المعصـرة تقـدم بـه السـيد عيسـى    -

 الصالحي دوار حاحا المعصرة و قد تمت إحالته على مصالح المجلس الجماعي لالختصام.

 
 المستوى الثاني  : تأهيل السكن غير الالئق   ❖

 و مقترحات اللجن المحلية 27/09/2019اجتماع بخصوم تقدم برنامج مدن صفيح بتاريخ  محضر -

يـوم  7استدعاء لحضور اشغال اجتماع للنظر في مشـكل اعـادة اسـكان سـاكنة دوار المعصـرة وقنـاة الـري بالمحاميـد   -

 .31/10/2019الخميس 

- ............. 
دينة مراكش الـدواوير موضـوع اعـادة التأهيـل بمقاطعـة المنـارة و حضور اشغال اجتماع برنامج مدن بدون صفيح بم  -

 موضوع االتفاقية الخاصة بإتمام انجاز برنامج معالجة السكن غير الالئق
 حضور اشغال اجتماع حول مركز االستقبال الكومي بالملحقة االدارية سكجور -
زيادرة ميدانيـة لكـل مـن مركـز االسـتقبال التـادلي حضور اشغال اجتماع حول السكن الغير الالئق بمراكش مع القيام ب  -

 رحال و كل من الدواوير االتية اسماؤهم : دوار المعصرة ارقوان دوار بليندة و دوار المعصر بلقايد.

 
 المستوى الثالث  : التخطدديددط   ❖

مـن اجـل  2ي المتواجدة بتجزئة براد   166895/04مقرر جماعي بشان تخصيم البقعة االرضية ذات الرسم العقاري   -

 بناء مسجد.
 حول تسمية الساحات و الطرق العمومية. 8559دورية وزارية عدد  -

 بمكتب مدير المصالح لدراسة كيفية تدبير المصالح االدارية. 23/07/2020حضور اشغال اجتماع يوم  -

 
 المستوى الرابع    : الشكايات  ❖

الشباك الوحيد الذي تم إحداثه بمجلس مقاطعة المنارة والخـام باسـتقبال شـكايات المـواطنين، والـذي تـم   نظرا الهمية -
قصـد االجابـة و معالجـة جميـع الشـكايات الـواردة علـى هـذه المصـلحة فـي وقـت وجيـز،  2016تفعيله ابتداء من سنة 

 بخصوصها و هي التالي:  توصلت مصالحنا بمجموعة من الشكايات و قد تم اتخاذ التدابير الالزمة

 مستودع حصين المحاميد.  32ورقة ارسال حول نسخة من شكاية تقدمت بها ساكنة بلوك   •

استدعاء لحضور اجتماع حول شكاية دوار اشــغوف العزوزيــة و اعــادة التحيــين الطبــوغرافي  •

ســة لدوار اشغوف العيادي و دراسة و ضعية البقعة العداديــة الكائنــة بتجزئــة العزوزيــة و درا

 .  2019-02-25وضعية دوار عبد الدايم يوم 
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 قسم الشؤون الثقافية و االجتماعية و الرياضية 

الماخة           من  الخام ة  للفقرة  التنظيمي  قم    246الماخة  و    231تنفيذا  القاا ن  المتعلق    113-14من 

 : ما يلي يعمل ق م الطؤون االجتمااية و الثقافية و الرياضية الى  الترابية، بالجمااات

الثقافي والرياضي بطراكة مع جميع المتدسلين،  و    تدبير قضايا القرب المتعلقة بالطأن االجتمااي ▪

 .كل في مجاه تدسشته

المجاه االجتمااي  م اكبة ▪ للبشخ في  العامة  سلق ج ر    إلىالثقافي والرياضي إضافة  و    ال ياسة 

للت اصل مع فعاليات المجتمع المداي واإلخا ات الشمتمركزة لإلخا ات المركزية وكذلك الم اطن  

االلكترواية   الب ابة  سشه  المجلس  أ من    للمقاطعة من  ت قيق  عا   قرب ”جل  سياسة  أجل  من 

  أوبراامج التنطيط الم لي الذي يعتمده المجلس تزامنا مع أحداث وطنية    تنفيذ وذلك ابر  ،  “ ااجعة

 .االمية أو خينية 

 . الم اهمة في تنظيم وتنطيط التظاهرات الرياضية بالمدينة بطراكة مع جميع الفاالين ▪

  –ك   با  –كرات    –بده  ياضية    –ج ائز  ) تقديم الدام الل ج تيكي للجمعيات والفرق الرياضية   ▪
 (. ....... إطعام  – قااات  ياضية–مشاب    –وسائل التنقل 

للمقاطعة   ▪ التابعة  االجتمااية  و  الثقافية  و  الرياضية  والمنطآت  المرافق  وت يير  قااات )تدبير 

 . ....(. الطبابخو   –مركبات اجتمااية و ثقافية    –مشاب    – ياضية

 . المقاطعة وتتبع املية خام ام اكبة أاططة الجمعيات النطيطة خاسل تراب  ▪

بين     ▪ المبرمة  الطراكات  تتبع  الى  الثقافي    والجمعيات  المقاطعةاإل راف  البراامج  وتنظيم 

 . االجتمااي و الرياضي للمقاطعة
 

كما يق م ق م الطؤون الثقافية واالجتمااية والرياضية بكل أاماه الم اادة والدام والتضامن وكل  

 . امل ذو طابع إا ااي
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 القسم التقني
I– : المصدالح   

 كتابة القسم:
الى غاية    2020ابريل    01و من الفترة الممتدة من    2020الى غاية مارس    2019قامت المصلحة خالل هذه الفترة بتحرير تقرير الست أشهر من الفترة الممتدة من اكتوبر   

شهرية و الشواهد االدارية لألعوان الموسميين مع  للقسم التقني، واإلشراف على المنظفات و اخراج وصوالت مواد و أدوات التنظيف و اعداد ورقات الحضور ال  2020شتنبر  

نسيق بين رئيس القسم والمصالح التابعة  تحيين اللوائح المتعلقة بهم و ارسالها للمجلس الجماعي. كما تعمل المصلحة على تنظيم العالقة بين القسم والمجلس الجماعي لمراكش والت 
 له وباقي مصالح المقاطعة. 

 فةمصلحة التنسيق في النظا-
، و اخرى خالل شهر ماي و رابع  2020خالل هذه الفترة عرفت الملحقات االدارية لمقاطعة المنارة أربع حمالت تمشيطية االولى خالل شهر نونبر و الثانية خالل شهر فبراير  

عالجة النقط السوداء و جمع االتربة المتراكمة ،و اضافة الى  خالل شهر غشت تم خاللها ازالة االتربة و االعشاب من جوانب الطرقات و غسل شامل للحاويات و المساحات و م
 هاتين الحملتين تسهر المصلحة على البث في الشكايات الواردة عليها و تكوين لجن مختلفة لمعالجة المستعصى منها. 

د من انتشار وباء كورونا هذا من الناحية الميدانية اما من الناحية االدارية  كما عرف الشهر االخير من هذه المرحلة مشاركة السادة تقنيي الملحقات االدارية في عملية التعقيم للح
 تقوم المصلحة بإرسال التقارير االسبوعية المحررة من طرف التقنيين خالل جوالتهم اليومية الى المجلس الجماعي. 

 مصلحة التجهيز -
زم وادوات المكتب لمختلف المصالح واالقسام والملحقات التابعة للمقاطعة إال انها بوتيرة ضعيفة بالمقارنة  تجلت انشطة المخزن خالل هذه الفترة في عمليات الخروج المتعلقة بلوا

كما عرف المخزن في هذه الفترة عملية دخول    مع الفترات السابقة بسبب جائحة كورونا والتي تم معها تعليق و تخفيف بعض الخدمات المقدمة من قبل المقاطعة و ملحقاتها.
و فيما يخم االعالميات فقد استفادت    كما استفادت جل الملحقات االدارية من آالت للنسخ المقتناة من طرف المجلس الجماعي.   تعلقة بالصفقة الخاصة بلوازم و ادوات المكتب. الم

 المقاطعة من حصة مهمة من المجلس الجماعي و المتضمنة لحواسب و طابعات ومداد.  

 مصلحة التزيين-
نفس    :   الفترة، خالل  االدارية  بالملحقات  الرئيس  نواب  بإشراف  المدني و  المجتمع  هيئات  التزيين على  تزويد  اللوجيستيكي   عملت مصلحة  ايام    بالدعم  للقيام بحمالت طبية و 

 تربوية و تواصلية و تحسيسية بالبيئة و كذا بأعمال خيرية و انشطة رياضية لفائدة الساكنة  بالمجال الترابي لمقاطعة المنارة . 
 كما قامت المصلحة باإلشراف على االنشطة و المناسبات التي سهر على تنظيمها مجلس مقاطعة المنارة : 

 المرأة. تزيين شوارع مقاطعة المنارة باألعالم الوطنية بمناسبة : عيد المسيرة الخضراء و عيد االستقالل و ذكرى تقديم وثيقة االستقالل و عيد  -
 لمنارةتعقيم االحياء و المدارس و مراكز االمتحانات و العمارات و الشوارع و الملحقات االدارية و المركبات المتواجدة بتراب مقاطعة ا -
 تزيين شوارع المقاطعة باألعالم الوطنية بمناسبة عيد استرجاع واد الذهب و عيد ثورة الملك و الشعب و عيد الشباب. -
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 مصلحة الصفقات

 قامت مصلحة الصفقات والمحاسبة خالل  نفس الفترة السالفة الذكر باألعمال المنوطة بها والتي تتجلى بعضها  فيما يلي:          
 و إرسالها للخازن االقليمي قصد االستخالم؛  2019 شتنبر تهيئ حوالة تعويضات نواب الرئيس و رؤساء اللجن و نوابهم و كاتب المجلس و نائبه لشهر  -  

 تهيئ حوالة الصفقات و إرسالها للخازن االقليمي قصد االستخالم؛  -
 وطنية و في البوابة االلكترونية لمجلس مقاطعة المنارة؛واإلعالن عنه في جريدة   2020إعداد البرنامج التوقعي لسنة  -
 إلى السيد  والي جهة مراكش اسفي قصد التاشيرة و المصادقة عليها ؛ 2020إرسال ميزانية  -  

و إرسالها للخازن االقليمي قصد    2020و مارس    2020  و فبراير ينايرتهيئ حوالة تعويضات نواب الرئيس و رؤساء اللجان و نوابهم و كاتب المجلس و نائبه  لشهر   -

 االستخالم. 
-  ........ 

 

 مصلحة الطرق-6 -1
 خالل هذه الفترة قامت المصلحة بما يلي: 

 تتبع أشغال تقوية الطرق و صيانة الرصيف بالحجر الالصق بالتنسيق مع جهة مراكش اسفي ؛ -

 تتبع أشغال صيانة الرصيف بالحجر الالصق بالتنسيق مع المجلس الجماعي ؛  -

 تتبع أشغال صيانة الرصيف بالحجر الالصق بالتنسيق مع العمران ؛  -

 إعداد الصفقات و طلبات االقتناء  ؛ -

 البث في الشكايات و مراسلة المصالح الخارجية ؛  -

 (. INWI , RADEEMA,ORANGEالتنسيق مع المجلس الجماعي بخصوم رخم الحفر ) -

 تتبع اشغال صيانة الطرق الخاصة بمقاطعة المنارة  -

 عملية التعقيم -

 تتبع اشغال صيانة الرصيف الخاصة بمقاطعة المنارة.  -

 رمصلحة الصيانة و التسيي-7

 الصيانة والتسيير خالل الفترة السالفة الذكر باألشغال التالية:  قامت مصلحة    

 المتعلقة بصيانة الساحات العمومية؛ شغال التتبع ا  -
 اليات النقل من اجل نقل االتربة بمختلف الملحقات االدارية التابعة للمقاطعة؛  تتبع االشغال المتعلقة باكتراء -
 تتبع االشغال المتعلقة بصيانة المباني االدارية؛  -
 تتبع االشغال المتعلقة بصيانة المقابر )مقبرة دوار ازيكي(؛ -
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 تتبع االشغال المتعلقة بصيانة دار الثقافة الحي الحسني؛ -
 تعلقة بصيانة المالعب الرياضية؛ تتبع االشغال الم-
 تتبع االشغال المتعلقة بتهيئة مستودع مقاطعة المنارة؛  -

 تتبع االشغال المتعلقة بوضع وتركيب المكيفات الهوائية بمختلف الملحقات االدارية التابعة للمقاطعة؛
 مالعب الرياضية بشارع الصويرة؛ تتبع االشغال المتعلقة بوضع وتركيب كاميرات المراقبة بمقر مقاطعة المنارة وبال-
 الصيانة االعتيادية المتعلقة بأشغال الترصيم والنجارة والكهرباء بمختلف المرافق االدارية التابعة لمقاطعة المنارة؛ -
 السير والجوالن؛ القاضي بتنظيم  200تركيب عالمات التشوير بأزقة وطرق مقاطعة المنارة والمنصوم عليها في القرار التنظيمي الجماعي عدد   -

 تركيب بعض عالمات التشوير بأزقة وطرق مقاطعة المنارة والمنصوم عليها في قرارات السير والجوالن السابقة؛  -
 تتبع اشغال وصباغة الطوار وممرات الراجلين.  -

 مصلحة المناطق الخضراء-8

 :مصلحة المناطق الخضراء نوعية تدخالت

 : من  للحدائق االعتيادية* أشغال الصيانة 

 جمع النفايات ) كارتون أوراق قنينات...( وبقايا أشغال الصيانة وإفراغها في المزبلة العمومية؛ -
 كنس ممرات الحدائق العمومية ؛  -
 السقي؛   -
 إزالة االعشاب الطفيلية؛  -
 تقليب التربة ؛  -
 تقويم األحواض؛  -
 تقليم األشجار والشجيرات والورود؛  -
 أشجار التصفيف وإزالة األعشاب الطفيلية منها؛  ليم تق  -
 تعويض األغراس الميتة ؛  -
 الخ ....  -

السقي بآليات  السقي  األقل مرة كل  :  *عمليات  المشجرة بصفة دورية على  والساحات  التصفيف  الخضراء بسقي أشجار  المناطق  السقي، وتخللت هذه    15قامت مصلحة  آليات  يوما بواسطة 

 . خالل شهري دجنبر و يناير تسميد األشجار باألسمدة الكيميائية العملية، عملية

الحدائق  بغرس  التشجير وو في هذا االطار تم تقوية الاستنادا على االعتمادات المخولة لمصلحة المناطق الخضراء يتم اقتناء أشجار ، وشجيرات ،أزهار وورود  :  *عملية التشجير والغرس

 كما تم تزويد الجمعيات و الوداديات وبعض المؤسسات العمومية باألغراس .  للتشجيرالفارغة المخصصة  العمومية والشوارع وبعض الساحات

وذلك باستدعاء لجنة مختلطة  تم الترخيم بإزالة بعض اشجار النخيل و االغراس و التي تشكل ضررا للسكان  ردا على طلبات و شكايات المواطنين    : ر*الترخيم بإزالة النخيل واألشجا

 صد البث وإبداء الرأي. ق
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 : *أنشطة أخرى

 تلقي الرسائل اإلدارية واإلجابة عليها.  -
 مراسلة المصالح الخارجية.  -
 إنجاز التقارير .  -
 اإلمكانيات. القيام بمعاينات في حالة طلبات التشجير من طرف مكونات المجتمع المدني أو المؤسسات العمومية وتلبية الطلبات في حدود   -

 مصلحة وسائل االتصال و التواصل و الماء و الكهرباء  -9 
 

 قامت المصلحة بمايلي :  2020خالل نفس الفترة          

السلكية و الالسلكية من    - الوسائل  : شتنبر/أكتوبر/نونبر/ دج   ،ثم  31/03/2020الى غاية    10/2019/  01أداء مستحقات استهالك  بر من سنة  ناستخالم الشهور االتية 

 . 2020ثم استخالم مستحقات الشهور االتية : يناير / فبراير/مارس/ابريل/ماي/يونيو من سنة  31/09/2020الى غاية :  01/04/2020،و من 2019

 ؛   2020ل +ماي + يونيو و يوليوز لسنة أداء مستحقات استهالك الماء و الكهرباء ألشهر :يناير +فبراير +مارس+أبري -

يات الخاصة باستالم الشيات لسنة  باإلضافة الى استخالم المستحقات المترتبة عن االستهالك من يناير الى غاية شهر يونيو فان المصلحة قد قامت باستكمال مجموعة من العمل
 في انتظار التوصل باالتفاقية الخاصة بالكهرباء. و الخاصة باستهالك الماء و الكهرباء مع استالم اتفاقية الماء 2020

 / مصلحة المستودع 10

 المخزن – 1

 اإلدارية و الرياضية و الثقافية التابعة لمقاطعة المنارة؛  تزويد مختلف المصالح بالمواد الالزمة للقيام بأعمال الصيانة االعتيادية لمختلف المراكز و المركبات  -

 يات المجتمع المدني. تزويد قسم الشؤون الثقافية والرياضية  و االجتماعية بالمستلزمات الرياضية و الكراسي المتحركة و الجوائز التي تقدم كدعم لفائدة جمع -

 مواد التعقيم....  -مستلزمات الرياضية و الجوائز -مواد التشجير و المحدودبات  -ية و مواد التزييناستالم المواد و المستلزمات التالية : االعالم الوطن  -

 تدبير اآلليات -2

 تزويد مختلف االليات بالوقود  -

 2019/2020و القيام بجردها و اجراء عمليات الحساب الحالي المتعلق بصفقة   تتبع و صوالت الخروج الخاصة يالوقود  -

   . اصالح وصيانة االليات و الشاحنات -

ابتداءا من  - ذلك  و  المنارة  لمقاطعة  التابعة  اإلدارية  المركبات  و  االزقة  و  االحياء  محا  20/04/2020تعقيم مختلف  السبت من اجل  الى  االثنين  اسبوعي من  برنامج  ربة  وفق 

 فيروس كورونا المستجد. 
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 الملحقات االدارية :  - //

 :  االشغال االعتيادية-1

 قام تقنيو الملحقات االدارية خالل هذه الفترة بمايلي : 

 تتبع االشغال بالتنسيق مع المصالح المعنية المتعلقة ب : 

 ،االجابة على بعض الشكايات الخاصة بتزويد بعض االماكن بالحاويات (؛ (Ratissage )النظافة )التتبع اليومي ألشغال النظافة ، تتبع الحمالت التمشيطية   -

 تتبع عملية التعقيم بتراب الملحقة بالتنسيق مع القسم التقني بمقاطعة المنارة و المكتب الصحي الجماعي؛-

و ازالة العشوائية منها و الربط بقنوات صرف مياه  االمطار ، جرد الحفر و اماكن  الطرق ) التقوية ، التبليط ، الصيانة و ملئ الحفر ، تتبع وضع محدودبات بشكل قانوني    -

 التزفيت و التبليط ،صباغة الطوار( بالتنسيق مع المصلحة المعنية بمقاطعة المنارة؛ 

ع الحالة الى ما كانت عليه مع منعها من الحفر في حالة عدم  تتبع عملية حفر الشرائط من طرف المصالح الخارجية مع مراقبة احترامها لما جاء بالرخصة المخولة لها و إرجا   -

 حصولها على ترخيم من طرف المجلس الجماعي . 

 ازالة النقط السوداء الخاصة باالتربة بالتنسيق مع مصلحة الصيانة بمقاطعة المنارة.  -

 و التشذيب  و تهيئة الحدائق العمومية( بالتنسيق مع المصلحة المعنية بمقاطعة المنارة؛ االغراس ) تنقية و غرس المدارات ، تتبع عملية التشجير و الغرس و السقي والتقليم  -

المح- التنمية  شركة  بإخبار  طارئ  اي  مالحظة  فور  او  المواطنين  لشكايات  تبعا  العمومية  االنارة  اصالح  اجل  من  التدخل   ( العمومية  الرقم  االنارة  "عبر  االنوار  "حاضرة  لية 

 االخضر(. 

 :  دددددداتمختلف -2

 التنسيق مع المكتب الصحي الجماعي لمحاربة الكالب الضالة بالملحقة االدارية أسكجور؛  -

 معالجة مياه اآلبار بالدواوير التالية :حاحا ، بليندة ، المعصرة ، رقوان ، و الكومي و ذلك بالتنسيق مع المكتب الصحي؛  -

 الواردة من طرف المواطنين؛ المشاركة ضمن لجنة البث في الشكايات  -

 تزويد الملحقة بالمعدات المكتبية و مواد و أدوات التنظيف؛  -

 تحرير تقارير اسبوعية متعلقة بالنظافة ؛  -
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 تقرير عن الملحقات االدارية 
 

 - المسيرة -اسكجور - أزلي - المنارة المركزية -االنارة
 سيدي غانم  -المحاميد - الحي الحسني 

201830

2018

1159131

 90

301482

399

15054

2011

73

30

47199

249839

5999

35858

71990

6783

1042

682

2859

1407

852

830

176

125419

11637
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 ملخص تقرير حول 

 تدبري مصاحل مقاطعة 

 جليــــز

 خالل الفرتة املمتدة ما بني :

 2020دجنرب  31اىل غاية 2019أكتوبر  01ما بني  -
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 ملخم تقرير حول أنشطة قسم الشؤون الثقافية في الفترة الممتدة 

 2020دجنبر  31أكتوبر  الى غاية  01ما بين 
ــافي والرياضـــ ي املســـطر نظـــم مجلـــس مقاطعـــة جليـــز الـــدورة الثالثـــة  مـــن أجـــل تفعيـــل أهدافـــه وغاياتـــه، وتنفيـــذا لبرنامجـــه االجتمـــاعي والثقـ

كانــت كلهــا أيامــا  2020دجنبــر  31إلــى غايــة  2019فــاتح اكتــوبر للبرنــامج االجتمــاعي والثقــافي والرياضــ ي للمقاطعــة خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 

 بتنظيم مجموعة من األنشطة وباتخاذ مجموعة من املبادرات االجتماعية والثقافية والرياضية على الخصوص:إشعاعية تميزت 

1. 012019 

 

في استقباه تشميذ  وض ال ةدى    ئيس مجلس مقاطعة جليز ال يد ابد ال شم سي ك  ي  فقة النائب ال يد م مد بنبش

وأوليائ م في ج  احتفالي سشه الي م األوه من الد اسة.

2. 142019 

 

الت مشت الخاص بقطاع النظافة من لدن المجتمع المداي وال اخة الن اب وباقي القطااات   فعاليات اغناء ومناقطة كناش

 المتدسلة

3. 012019 

 

 ترسيخا لقيم الم اطنة لدى النا ئة و بطا لل اضر بالماضي اظم مجلس مقاطعة جليز حفش لفائدة أطفاه  وض ال دى 

4. 062019 

 

م رحية جراخة مال ة من تنظيم جمعية م رح أي ب "سم مة" وجمعية ا ائم الخير بطراكة مع مجلةس مقاطعةة جليةز 

 وخام من المجلس الجمااي

5. 062019 

 

والخبرات بين الجمااات اظم مجلس مقاطعة جليز زيا ة لمجلس مقاطعة بني مكاخة بمدينة طنجةة في إطا  تباخه التجا ب  

لفائدة م تطا ي مجلس مقاطعة جليز وبعض االطر اإلخا ية لل ق ف الى تجربة هةذه المقاطعةة الةى   2019ا ابر    7ي م  

د إلى مجم اة من المداسشت والعةروض التةي م ت ى اال غاه المنجزة وت ير المرافق الثقافية والرياضية وقد استمع ال ف

 ألقاها  ؤساء األق ام والمصالح ب ذه المقاطعة كما تم  زيا ة ميدااية لل ق ف الى بعض المطا يع المنجزة.

تم  زيا ة لمجلس جمااة تط ان حيي تم هناك استقباه  سمي من طرف امةدة مدينةة  2019ا ابر  8بعد ذلك وفي ي م:  

اضاء ال فد من ها ب ذه المباخ ة كما أارب ان  كره الى استيا  مدينة تط ان ضمن هةذه الزيةا ة، تط ان الذي  حب بأ

كما  مل  هذه الج لة زيا ة لبعض المرافق التابعة للجمااة ال ضرية لمدينةة تطة ان مةع االسةتماع إلةى اةروض بعةض 

  ؤساء األق ام ح ه طريقة التدبير والت يير.

6. 262020 

في إطا  البراةامج ال ةن ي الثقةافي واالجتمةااي والرياضةي واحتفةاء بالتشميةذ المتة فقين بال ةلك االبتةدائي بالمؤس ةات 

 التعليمية المت اجدة بتراب مجلس مقاطعة جليز سشه األسدس االوه من ال نة الد اسية

سرجةة ترفي يةة للتشميةذ المتة فقين ت ة  ا ةراف أطةر الق ةم وبعةض   2020فبرايةر    26  اظم مجلس مقاطعة جليز ية م:

الجمعيات النطيطة، وتضمن  هذه الخرجة زيا ة لبعض المآثر التا يخية التي تزسر ب ا المدينة العتيقة وال ق ف ان كتةب 
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التقليدية والتعرف الى ما ابداتةه يةد الصةااع المغربةي الم  وث الثقافي المغربي كما تخللت ا زيا ة لمجمع الصنااة    الى

 من جلد وسطب وأوااي....

تم زيا ة المنتزه المعروف بعرصة م الي ابد ال شم والمنتزه الرياضةي االزخهةا  حيةي تعةرف التشميةذ الةى المرافةق 

 المك اة ل ذا الفضاء الرياضي.

األمير مشي   يد بال ي الم مدي تم  زيا ة لمقةر مجلةس مقاطعةة جليةز حيةي وبعد تناوه وجبة الغذاء بالقااة المغطاة  

تعرف التشميذ الى األج زة اإلخا ية للمقاطعة من أق ام ومصالح والم ةام التةي تقة م ب ةا لفائةدة ال ةاكنة مةع أسةذ صة   

 تذكا ية  فقة ال يد الرئيس والم ظفين.

7. 62020

 

بب   مقر  2020ما س   6بمناسبة الي م العالمي للمرأة أ رف ال يد ابد ال شم سي ك  ي  ئيس مجلس مقاطعة جليز ي م  

المقاطعة ب ض   بعض الن اب وااضاء المجلس ومدير المصالح الى تنظيم حفل  اي الى  رف الم ظفات والعامشت 

كعرب ن وفاء وااتراف وتقةدير لمج ة خات ن فةي أخاء م ةام ن مةن أجةل االتقةاء   بالمقاطعة والمل قات االخا ية التابعة ل ا

 وتج يد الخدمات االخا ية بجميع المصالح االخا ية للمقاطعة.

8. 192020 

جمعية ت  ي ية وت ا ية ح ه مخاطر ااتطا  فيروس ك  واا الم تجد وذلةك  2020ما س    19اظم  مقاطعة جليز ي م  

بمختلي االحياء واألزقة التابعة للمقاطعة با تراك فعاليات المجتمع المداي وتأتي هذه ال ملة فةي إطةا  إجةراءات الن ايةة 

صةة لم ا بةة هةذا ال بةاء واالمتثةاه للتةدابير ال قائيةة واالحترازيةة وضمان تنفيذ التعليمةات الصةاخ ة اةن الج ةات المخت

المعم ه ب ا وتميزت هذه ال ملة التي لقي  است  ااا من قبل ال اكنة لت زيع المنط  ات المتضمنة للطرق المثالية لل قايةة 

ية والتنظيي والتعقةيم الم ةتمر كإ تداء الكمامات واحترام التبااد الج دي تجنب االزخحام واالجتمااات والتجمعات االسر

 من اجل حماية ال اكنة والم اهمة في الج  خ التي تبذل ا الدولة في هذا المجاه 

9. 32020

ئب بقطاع الطؤون بمناسبة الدس ه المد سي وافتتاح  وض ال دى أ رف ال يد  ئيس مجلس مقاطعة جليز  فقة ال يد النا

الى املية ت زيع بعض المقر ات الد اسية الى االطفاه المتمد سين   2020ا ابر   3الثقافية واالجتمااية والرياضية ي م  

 بروض ال دى.

 وقد اال  هذه العملية است  ان االهالي كما أخسل  الب جة والفرح في صف ف األطفاه.

10. 142020 

بعملية تزيين الغطاء الداسلي والخةا جي   2020خجنبر    14في إطا  االاتناء بالمرافق التابعة ل ا، قام  مقاطعة جليز ي م  

لروض ال دى التابع للمقاطعة، وقد أ رف الى هذه العملية جمعية النصر للتربية والتنمية حيي قام ااضاؤها ومنخرطي ةا 

 است قاق الجميع حيي ااط  للبناية  واقا وجمالية. بكتابات و س م حائطية معبرة اال  

 

اإلضافة لذلك و في اطار اهتمامات مجلس مقاطعة جليز بجمعيات المجتمع المدني و دعم انشطتها قامت بتقديم الدعم  ب

 .   للجمعيات مهرجانات.......(  -ندوات  -سهرات  –التقني و الفني و اللوجستيكي  ) دورات تكوينية 
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 قسم الشؤون التقنية : 
 مصلحة المناطق الخضراء   

 

 

  

 
 

   

    

 
 نوعية االشغال  مكان االشغال

 

 
 الحدائــق

 

 حديقة أمر  يش  

تطمل ال قي، إزالة  

األاطاب الطفيلية، 

تطذيب الطجيرات و  

 األ جا 

 

  حديقة القرطبي 

  حدائق ال حدة الخام ةةةة  

  حديقة مدا ة الفضل  

  حديقة الطرف  

  حدائق حي ماايس  

  الطرطة حديقة ال ا ة وبل ك  

  مد سة ابد هللا الطفطاواي+مد سة الرازي  

  حديقة  اار ال مراء  

  حديقة البر واإلح ان 

  حديقة بن ال الك  

  حدائق بلبكا   

  3  - 2  -1حدائق ال حدات بالداوخيات   

  م بح ال ي الم مدي 

  اسيي ب واسيي خ  -حدائق اسيي س 

  االخا ية حدائق المل قات  

 
 أشجار التصفيــف

 

 الطا ع الرابط بين إقامة الفضل و ال عاخة  

تطمل ال قي، إزالة  

األاطاب الطفيلية، 

تطذيب  األ جا  و  

 ت  ض ا 

 

  الطا ع الرابط بين الفضل وطريق اسفي واالزقة المتفراة انه  

   ا ع الصن بر 

   ا ع ابن برجان  

  بال حدة الثالثة ا جا  التصفيي  

   ا ع الطاطبي +الطا ع الرابط بين والية االمن و سبااا  

  ا جا  التصفيي باالزقة الجاو ة لمل قة االزخها   

القاعة المغطاة األمير  

 موالي رشيد  

لرياضي  المنتزه ا ملعب الحي المحمدي

 االزدهار 

فضاء دار 

 الجمعيات الكدية 

المركز المتعدد  

 التخصصات النجد  

 13 112 90 18الجمعيات الرياضية  11

الجمعيات والنوادي المنضوية  

 06تحت لواء العصبة 

 أشغال الصيانة االعتيادية للحدائــق
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 مصلحة البنايات ✓
 بالقسم التقني عن طريق المقاولة بإنجاز االشغال التالية :   مصلحة البناياتقامت     

 

   مصلحة البيانات

  صيانة ملعبي الصنوبر و مبروكة :    2019/ 18صفقة رقم 

   

 اسم المقاولة   مكان االشغال نوع  االشغال

 Daadoua Travaux ملعبي الصن بر و مبروكة  احداث سياج حيدي 

   

   

  تهيئة ملعب بحي تاشفين :    2019/ 19صفقة رقم 

   

 اسم المقاولة   مكان االشغال نوع  االشغال

 حي تا فين ت يئة ملعب
El Jaira El Arabia des travaux 

publics 
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     مصلحة الطرق 

تهيئة االرصفة واالزقة  :   2019/ 9صفقة رقم 

 " 1الشطر "

 
ENMAT  : اسم المقاولة 
   إاماط 

      

 تجزئة الفضل  حي الشرف  دوار خليفة بريك الوحدة بيان االشغال
شارع 
 فلسطين

 440,46 1517,70 466,00 5131,90 2م وضع ال جر الشصق 

      
تهيئة االرصفة واالزقة  :    2019/ 10صفقة رقم 

     " 1الشطر "

      

 حي الزيتون القديم  حي أليكرو الوحدة بيان االشغال
جانب النرجس قرب المارشي  

 الصغير
أكيوض دوار 

 الكدية 

 137,07 608,56 4175,21 2217,00 2م وضع ال جر الشصق 

      
تهيئة االرصفة واالزقة  :    2019/ 11صفقة رقم 

    " 1الشطر "

      

 الوحدة بيان االشغال
شارع فلسطين 

 التقدم
 المجموع أسيف س البديع

 470,76 4 177,74 1456,33 2836,69 2م 33x33وضع الزليج من فئة 

 
 
 
 
       

 

   واالزقة  األرصفة تهيئة :    2019/ 12صفقة رقم 
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بالقسم التقني باألشغال االعتيادية و الصيانة و اشغال التزيين و الزفت. مصلحة الطرققامت 

 " 1الشطر "

      

 شارع المدارس  شارع عواطف الوحدة بيان االشغال
القديم أمام مسجد   نحي الزيتو

 الخليل 
 المجموع

وضع الزليج من فئة  

33x33 
 024,78 4 449,19 1787,13 1788,46 2م

      
  13/2019صفقة المقاطعة رقم 

  صيانة الطرق  باألسفلت             

 
 المساحة مكـــان األشغـــال اسم المقاولة

 

Sté SNL 

 1704,79 والطائي  1جااب اما ة مبروكة  

 2329,5  ا ع األمل مبروكة  

 1629,24 مقطع زاقة ياسمين ياسمين+ مرآب  ممتد الى طريق ال كة ال ديد  

 1864,71 مدسل حي مبروكة جااب حمام الكرم 

 2572,45 ارصة ال بااي  

 3202,84 الطريق الرئي ي بم اخات مركز األب اث ال مشلية  

 2422,74 الخالق الد يس زاقة م مد ح ن ال زااي أسيي خ زاقة ابد  

 977,79 جزء بجااب حائط الدام+زاقة مدسل لقص     

 1435,34 مرآب  + جااب مص ة ارجس   

 

زاقة  افع بن  -زاقة امر ابن سلمى  -زاقة سعد بن اوبداج -زاقة سمية-حي إسيل زاقة طاطا 

 مقطع أما  ا ع مطعر ال رام+ سديج 
5442,99 

 3965 جااب ثكنة الد ك الملكي  2سبايس   1سبايس  

 1856,21 مرأب + أزقة   3سيدي اباخ  

  
 29403,60 المجموع بالمتر مربع 
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                                                                 المملكــــــــــة المغربيـــــــــة                     

 وزارة الداخليــــــــــة                     

    والية جهة مراكش آسفي و عمالة مراكش       

 جماعـــــــــة مراكـــــــــــش               

 مقاطعـــــــة جليــــــــــــز                  

 مديريـــة المقاطعــــة                   

 

 

 

 مختلف الخدمات األخرى في أرقام

 2020 دجنبر 31 إلى 2019 أكتوبر 1 من
  

 عــــــــــدد الرخــــــــــــــص املنجــــــــــزة  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 635 رخص البناء و التهيئة

 437 رخص اإلصالح و الترميم

 77 رخص السكن 

 661 الرخص االقتصادية

 83 الشكايات التي تم البت فيها 

 267 رخص شغل امللك العمومي 

 8833 تصاريح الوالدات

 4324 تصاريح الوفيات 

 112 تراخيص االستفادة من دار الجمعيات الكدية 

 11 تراخيص االستفادة من القاعة املغطاة

 24 تراخيص االستفادة من ملعب الحي املحمدي  

 90 تراخيص املنتزه الرياض ي و الترفيهي االزدهار

 13 مركز النجد متعدد االختصاصات



 

108 
 



 

109 
 

 

 



 

110 
 

 

 



 

111 
 

 

 



 

112 
 

 



 

113 
 

 



 

114 
 

 



 

115 
 

 

 



 

116 
 

 

 



 

117 
 

 

 

 

 



 

118 
 

 

 



 

119 
 

 



 

120 
 

 

 



 

121 
 

 

 



 

122 
 

 



 

123 
 

 



 

124 
 

 



 

125 
 

 

 

 

 

 



 

126 
 

 



 

127 
 

 

 



 

128 
 

 



 

129 
 

 



 

130 
 

 



 

131 
 

   الجماعي لمراكشرئيس المجلس  السيد محمد العربي بلقائد

الجلسة،  رفع هذه  هاته، وقبل  العادية  دورتنا  اعمال  في جدول  المدرجة  للنقط  دراستنا  أنهينا  قد  نكون  وبه 

اعطي الكلمة للسيد كاتب الجلسة لتالوة نص البرقية المرفوعة الى السدة العالية باهلل الملك محمد السادس نصره للا  

 وايده. 

 

 ةجلستب الكا عبد الهادي بن عالالسيد 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

اتقدم بشكري   الدورة، اود ان  للسادة اعضاء المجلس الجماعي على مواكبتهم    وامتنانيقبل رفع جلسة هذه 
 اطر وموظفي الجماعة.  وكذا اشغال مداوالت الدورة 

 رفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية عشرة وخمس واربعين دقيقة زواال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


