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  2020الدورة العادية لشهر فبراير                        مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                                          

 2020حمضر الدورة العادية لشهر فرباير

 الثانية الجلسة 
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 احدعضو و  01 :  مهامهم عدد االعضاء غير المزاولين  -

 

من القانون    64يعتبر السيد المصطفى الشهواني موقوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعي إلى حين البث في طلب العزل طبقا لمقتضيات المادة  ملحوظة:  

 عضو.  85راكش هو  المتعلق بالجماعات وبالتالي، فعدد األعضاء المزاولين مهامهم بمجلس جماعة م 113.14التنظيمي رقم 
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 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل يونس بن سليمانيد الس

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة المحترم 

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة 

 ممثلي وسائل االعالم 

 أيها الحضور الكريم 
 

لمجلس جماعة مراكش، وقبل التداول في    2020دورة العادية لشهر فبراير  نفتتح أشغال الجلسة الثانية من ال
النقط المدرجة في جدول أعمالها نود أن نهنئ عضو المجلس الجماعي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري على تجديد  

 لغها هذه التهنئة. محمد االدريسي أن يب السيد طلب من ، ونصالة والمعاصرةكرئيسة المجلس الوطني لحزب األالثقة فيها 

 أفتح اآلن باب التدخالت في إطار مسطرة اإلحاطة علما.  و

 عضو المجلس الجماعي    السيد محمد االدريسي 

أود أن اخبركم بوجود مشكل في الحي المجاور لمستشفى محمد السادس المتمثل في انتشار حراس المراكن 
د تتمكن من وضع سياراتها امام منازلها بسبب المضايقات  قرب الفيالت المتواجدة بهذا الحي، حيث أن الساكنة لم تع
 ل لهذا االشكال. ح إليجاد التي يتعرضون لها من هؤالء الحراس، لذلك نطلب التدخل 

 المجلس الجماعي   عضو محفوظ السيد أحمد  

التجار    إلخباركم أن  كما  للشرب  الصالح  الماء  ضياع  من  يعاني  التجار  به  التحق  الذي  جليز  بسوق  فاآلن 
 الخسائر على نفقتهم الخاصة.  يقومون بإصالح

 عضو المجلس الجماعي    السيد إبراهيم بوحنش

ال يخفى عليكم أن مدينة مراكش والجنوب عموما لم يعرف هذه السنة تساقطات مطرية مهمة، ومدينتنا التي  
مدة   إال  يبق  فلم  األول  الحسن  ي.  سد  من  بالماء  من   4تتزود  أطلب  لذلك  التزود،  من  عقد    أشهر  المجلس  رئاسة 

بحضو  التزود  اجتماع  من  المدينة  المجلس على وضعية  والكهرباء الطالع  الماء  لتوزيع  المستقلة  الوكالة  ممثلي  ر 
 بهذه المادة الحيوية وسبله في حال ال قدر هللا لم يأت المطر، وكذا تقدم أشغال ربط المدينة بسد المسيرة. 

 ماعي عضو المجلس الج   د الغني دريوش السيد عب

المحاميد   بين  تربط  التي  الساقية  أن  السابقة  الجلسة  في  ذكرت  أن  على    9والمحاميد    7سبق  خطرا  تشكل 
تالميذ المنطقة حيث خلفت حاالت غرق، لذلك نريد تشكيل لجنة على وجه السرعة للوقوف على هذا الخطر وإيجاد  

 إجراء ناجع للحد منه. 

فساكنة مراكش لم تعد تجد رصيفا تتمشى عليه    ، ام خاصة المقاهيتنامي ظاهرة احتالل الملك الع  ثانيا أسجل 

 واضطرها للنزول إلى الشوارع، لذلك أطلب حملة تمشيطية لردع المخالفين في هذا الباب.

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(    السيد يونس بن سليمان

عام للمصالح تشكيل لجنة على  ريوش، أطلب من السيد المدير القية التي أثار موضوعها السيد دبالنسبة للسا
الحالة. لمعاينة  للحوز  التابعة  الفالحي  االستثمار  ومؤسسة  المحلية  السلطة  مع  والتنسيق  الجماعة  وفيما    مستوى 

تبث  ر عن الجماعة وهذا األخير إذا  يخص ظاهرة احتالل الملك العمومي، هناك احتالل قانوني بناء على ترخيص صاد
 ؤه. انه يشكل إزعاجا فيتم إلغا
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 عضو المجلس الجماعي   السيد محمد باقة 

بحيث أنها تخدم مقهى مجاور للحديقة، رغم أن هذه المقهى   أثير انتباهكم إلى األشغال الجارية بحديقة الكتبية
للمدينة،   رمزية  من  يمثله  لما  المذكور  بالموقع  المحل  هذا  مثل  إحداث  يجوز  فال  قانونية  خصصناه غير  لو  حبذا 

 للحكواتيين. 

 عضو المجلس الجماعي    السيد ي. احفيظ قضاوي العباسي

الت في  الربيع  سوق  تجار  إشراك  عدم  إلى  المكلف  أشير  النائب  على  اقترحت  وقد  بها،  القيام  المزمع  هيئة 
تحويلهم إلى جنبات  باألسواق أن تتم عملية تهيئة السوق شطرا بشطر، لكن التجار تفاجؤوا بقرارات إغالق وإفراغ و

دون   األشغال  نهاية  غاية  إلى  الربيع  بسوق  يقارن  ال  موقع  وهو  إيسيل  التحاواد  من  بد  ال  لذلك  المدة،  مع تحديد  ور 

 المعنيين. 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(    السيد يونس بن سليمان

وال  مومي، وال يمكن أن نتصور من أي مسؤول أن ينفق أمفيما يتعلق بالحديقة المجاورة للكتبية فهي ملك ع
موقع تهيئها مؤسسة العمران في إطار  عامة من اجل تجميل مشروع قطاع خاص، والنافورة المتواجدة حاليا بهذا ال

برنامج تثمين المدينة العتيقة، وانا كرئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة سبق أن تصديت لمحاولة استغالل الساحة  
فض مجموعة من طلبات الترخيص، إال أنه كان هناك حقوق مكتسبة سابقا لمحل تجاري مجاور للساحة، وبهذه  بر

محلية التي تفاعلت إيجابا مع عدد من الشكايات الخاص بتجاوز المحل المسموح به وطريقة  المناسبة أشكر السلطة ال
 استغالله بوضع أعمدة ثابتة والتي أزالتها السلطات. 

بخصوص الرب  اما  المستفيدين، سوق  ودخول  التحمالت  كناش  تنزيل  في  عدة صعوبات  فتاريخه عرف  يع، 

" كمبادرة إلصالحه، وبالفعل ال بد من مقاربة تشاركية لتهيئة محالت  ... الحاضرة المتجددة  ليأتي برنامج "مراكش

معية السيد القائد قام بعدة  تجارية تؤمن قوت مستغليها، وعلى حد علمي فالسيد باشا منطقة سيدي يوسف بن علي ب 

السيد   وأطلب من  يعرفها،  التي  العشوائية  وإخراجه من  السوق  إلى إصالح  تهدف  بتوصيات  النائب  لقاءات خرجت 

 المكلف باألسواق والمصالح الجماعية المختصة بفتح باب الحوار مجددا مع الفئة المعنية. 

 عضو المجلس الجماعي    السيد خليل بولحسن

أبواب مراكش مما أثر سلبا على  علما بتحول ب أوال احيطكم   التقسيط إلى أسواق جملة كسوق  عض أسواق 
تتجاوز   لم  التي  الجملة  سوق  الذين  مل  2.9مداخيل  القديم  االزدهار  سوق  تجار  مصير  إلى  انتباهكم  أثير  ثانيا  يار. 

بالفعل  يثبت أحقيتهم في االستفادة من احد األسواق وقد خضعوا  للبحث االجتماعي من أجل    يتوفرون على محضر 
ا إلى اآلن،  االستفادة من سوق الزهور، لذلك أتساءل عن مآل هذه الشريحة باعتبارها اقدم فئة تجار لم تسو وضعيته

 فأملي أن يتم إنصاف هذه الفئة المتكونة باألساس من الكهول واالرامل. 

 عضو المجلس الجماعي   السيد ي. عبد الحفيظ المغراوي

التي تم إصالحها بمقاطعة مراكش المدينة وبالخصوص فئة الحرفيين الصغار،  حول الفنادق  تدخلي سيكون  
لمساعدة هذه   الجماعي  المجلس  دور  فما  اشتغاله  أدوات  باع  فمنهم من  أو شهرين  لمدة شهر  إخالؤهم  تم  فهؤالء 

 الطبقة الهشة؟  

 )رئيس الجلسة( األول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  النائب   السيد يونس بن سليمان

فيما يخص مسالة األسواق، ففعال هناك إشكال حقيقي يتمثل في بناء أسواق من أجل احتواء الباعة الجائلين  
المدينة وهي مسؤولية   مناطق  بكافة  منتشرة  إغالقها وهي ظاهرة  يتم  المطاف  آخر  هامة وفي  مبالغ  وتنفق عليها 

ع السلطة المحلية، فإن لم  ة وإدخال الباعة الجائلين فيها يتم م بير األسواق قانونا من اختصاص الجماع مشتركة، فتد
خلق   يتم  الموضوع  هذا  في  المعضلة  لكن  االشكال،  يطرح  المعنيين  والتجار  المتدخلين  هذين  بين  اتفاق  يحصل 
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مطالب أو    1500فيد نجد بعد سنتين  مست   400جمعيات، لوائح ولوبيات يجعلون األوراق تختلط، فالسوق يخصص ل  
الاكث االشكال  أبوابه  ر.  الجائلين خارجه وعند  الباعة  اإلبقاء على  مع  السوق  بدخول  لمستفيد  قرار  ثاني هو إصدار 

 فالمستفيد بدوره سيخرج، فرئاسة المجلس واعضاؤه يتحملون مسؤولية فتح األسواق وتنظيمها. 

كال إغالق األسواق، وفي  ة الجماعة والسلطة المحلية على حل إشفاليوم نطلب من الجمعيات والتجار مساعد

  بد من عقد لقاء مستقبال بين كافة المتدخلين للخروج بتوصيات. هذا السياق ال 

اما فيما يتعلق بالحرفيين البسطاء، وعملية ترميم محالتهم فال بد لهم من التحلي بالقليل من الصبر ألن هذه  

ة، وال  لألشخاص محالتهم بمبادرة ملكية سامي  لدولة المغربية هي الوحيدة التي ترمم العملية تصب في صالحهم، فا

 يسعنا إال أن نوصي بتسريع األشغال. 

الجلسة، هذه  في  علينا  المعروضة  النقط  في  نتداول  ان  السيد  قبل  من  العباسي   اطلب  قضاوي  احفيظ     ي. 

 للقيام بمهامه .  كنائب لكاتب المجلسالخاص مكانه ب االلتحاق 
 

 المجلس الجماعي  ضو ع   السيد ي. احفيظ قضاوي العباسي

 اعتذر سيدي الرئيس لكوني في فترة نقاهة بسبب عملية جراحية في العين. 
 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(    السيد يونس بن سليمان

اذن مادمت حاضرا في المداوالت وستشارك في التصويت، فالسيد عبد الهادي بن عال سيقوم بمهمة كاتب  

 لسة على انك ستوقع مقررات النقط المدرجة في جدول اعمال هذه الجلسة. للج
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مؤجلة من   بعض الجماعات بعمالة مراكش.مراكش و مجلس عمالة مراكش لوضع معدات مستعملة خاصة باإلنارة العمومية رهن اشارة الدراسة واملصادقة على اتفاقية بين مجلس جماعة  7
 الجلسة السابقة 

  املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار". لى مستجدات وضعية شركة التنميةاطالع املجلس الجماعي ملراكش ع 13

14 
العيون ونزع   التراب  بشارع  العامة إلحداث طريق بجوار فران  ملا  تخطيط حدود الطرق  بها  العينية املرتبطة  القطع األرضية الالزمة لذلك والحقوق  امللكية والتخلي عن 

 من منفعة عامة. تستلزمه العملية

 

15 
امللكية والتخلي عن القطع  عند ملتقى الطريق املحورية املؤدية ملا بين  طريق الصويرة وطريق كماسة ونزع    3تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق بتجزئة برادي  

 ة. األرضية الالزمة لذلك والحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عام

 

16 
راكش راء بجماعة مالدراسة واملصادقة على دفتر التحمالت الخاص بتحديد شروط االستغالل املؤقت للملك العمومي الجماعي بالحدائق العمومية واملساحات الخض

 على ضوء مالحظات السيد الوالي عامل عمالة مراكش. 

 

17 
كناش على  واملصادقة  للش  الدراسة  املحدد  واملالالتحمالت  اإلداريـة  الخضر  روط  فوقها سوق  املتواجد  الجماعية  األرضية  القطعـة  تفويت  بعملية  املتعلقة  والتقنيـة  ية 

 والفواكه اليابسة بالجملة بباب دكالة سابقا.

 

18 
لملك الجماعي والكائن بزنقة الحسيمة الحي الشتوي باب  متر مربع التابع ل  1700/م )جزء( مساحته التقريبية  2574املوافقة على تفويت املسكن ذي الرسم العقاري عدد  

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                                           الجديد، لفائدة الدولة امللك الخاص.              

 

  ة على تعديل كناش التحمالت الخاص بالتدبير املفوض ملرفق نقل املرض ى والجرحى.واملصادقالدراسة  19

  التحمالت الخاص بالتدبير املفوض ملرفق نقل االموات املسلمين.  الدراسة واملصادقة على تعديل كناش 20

  )نقطة مضافة سابقا من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(          املجرورة بالخيول )الكوتش ي(.    املتعلق بالعربات 1935ابريل  8بتاريخ  230تحيين القرار البلدي رقم  21

   مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة.  2019املجلس الجماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية اطالع  22

  . 2020تمادات فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية بعض اعتحويل  23

24 
املحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة    2019مارس    1بتاريخ    52الدراسة واملصادقة على تعديل القرار الجبائي املحلي رقم  

 مراكش كما تم تغييره وتتميمه. 

 

  .  2019 – 2018ة الثانية( دراسة التقرير السنوي الخاص بتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة مراكش )السن 25

  .انتداب ممثلي مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لشركة التنمية املحلية "حاضرة االنوار" 26

  جماعات. من القانون التنظيمي املتعلق بال  239قاطعات طبقا للمادة اطالع مجلس جماعة مراكش على ملخص تقارير تدبير مجالس امل 27
 

 

 باعتباره اخر يوم في دورة المجلس.  20/02/2020، سيتم مواصلة االشغال في اليوم الموالي 19/02/2020في حالة عدم انهاء المجلس الجماعي لمداوالته في النقط المبرمجة خالل جلسته الثانية بتاريخ : ملحوظة 
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 :   (19/02/2020بتاريخ  الثانية الجلسة)  2020العادية لشهر فبراير  من جدول اعمال الدورة   السابعةالنقطة 

عمالة مراكش لوضع معدات مستعملة خاصة باإلنارة  وجملسالدراسة واملصادقة على اتفاقية بني جملس مجاعة مراكش 
 العمومية رهن اشارة بعض اجلماعات بعمالة مراكش.

 

 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل يماننس بن سلالسيد يو
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 :   (19/02/2020بتاريخ  الثانية جلسة لا ) 2020العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة   الثالثة عشرةالنقطة 

 ". افلمار" "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش"اطالع اجمللس اجلماعي ملراكش على مستجدات وضعية شركة التنمية احمللية 

 

 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان
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2020العادية لشهر فرباير الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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فـي جـدول اعمـال  المدرجـة الـنقط، وفـي اطـار تحضـير ية والتنظيمية الجاري بهـا العمـلللمقتضيات القانون  اطبق

للسـادة   الموجهـة  21/01/2020  بتـاريخ  1659  رقـم  لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة  2020العادية لشهر فبراير  الدورة  

اللجنـة وكلفة بالمرافق العمومية والخدمات  اللجنة الممشترك بين  اجتماع  للحضور والمشاركة في أشغال    أعضاء المجلس
الحاديـة عشـر علـى  2020 فبرايـر 04 الثالثـاءيوم  ، انعقد االجتماع المذكورالمكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

نائبـة السـيدة حفيظـة مجـدار   بالقصـر البلـدي شـارع محمـد الخـامس برئاسـة  الكبـرىبقاعة االجتماعات  والنصف صباحا  
بالمرافق العمومية والخدمات وكذا السيد الحسين نوار رئـيس اللجنـة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤون المكلفة  ة  رئيس اللجن

 وذلك لتدارس النقط االتية:المالية والبرمجة،  
 

 مراكش" "افلمار".تجدات وضعية شركة التنمية احمللية "التجهيز والتنمية ملدينة اطالع اجمللس اجلماعي ملراكش على مس -13
الدراسة واملصادقة على دفرت التحمالت اخلاص بتحديد شروط االستغالل املؤقت للملك العمومي اجلماعي باحلدائق العمومية واملساحات  -16

 عامل عمالة مراكش.اخلضراء جبماعة مراكش على ضوء مالحظات السيد الوالي 
لقة بعملية تفويت القطعـة األرضية اجلماعية املتواجد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتع الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد -17

 فوقها سوق اخلضر والفواكه اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا.
 
 

   : ةاللجنتين السادحضر االجتماع من أعضاء  -
 ي، عبد الهادي ويسالت، محمد باقة.سفيان بنخالتي، ي. احفيظ قضاوي العباسي، ي. عبد الحفيظ المغراو

 

 السادة: أعضاء مكتب المجلس  من   واكب االجتماع -
 

 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي  :    أحمد المتصدق
 الجماعيالنائب الخامس لرئيس المجلس   :  ي. الحسن المنادي 
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي :   عبد الرزاق جبور 

 

   :المجلس السادةجتماع من أعضاء الا شارك في -
 عبد الهادي فاري، عبد الهادي بن عال، أحمد محفوظ، خليفة الشحيمي.

 

 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكش و -
 

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

 رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى  :   رفامحمد أ
 رئيس مصلحة المناطق الخضراء :   أحمد ايت الرايس 
 عن مصلحة شركات التنمية المحلية :   عبد هللا الجعفري 

 رية العامة للمصالحعن المدي :   سعيد الكرس
 عن المديرية العامة للمصالح :   عباس شتوان
 عمال المجلسعن قسم أ :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي  

 
 

 
 

 جملس مجاعة مراكش

 

2020 الدورة العادية لشهر فرباير  

 واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة تقرير اجتماع مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات 

 13رقم  النقطة
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 جمللس مجاعة مراكش: 2020من جدوا اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  13النقطة رقم  ▪

 مراكش" "افلمار". اطالع اجمللس اجلماعي ملراكش على مستجدات وضعية شركة التنمية احمللية "التجهيز والتنمية ملدينة ❖
 

نائبة    ةالسيد  نقطة، وبعد الترحيب بالحضور شاكرة لهم تلبية الدعوة، أعطتفي مستهل مناقشة هذه ال

النائب الرابع لرئيس المجلس  الجلسة( الكلمة للسيد    ة)رئيس  بالمرافق العمومية والخدماترئيس اللجنة المكلفة  

 تجدات وضعية شركة التنمية المحلية "أفيلمار". الجماعي بغية إطالع السادة األعضاء على آخر مس 

أوضح السيد النائب أن التعاقد الذي يربط الجماعة بشركة التنمية المحلية "افلمار" قد    وفي هذا االطار، 

، مشيرا أن الشركة منذ سنوات وهي تعيش وضعية احتضار بسبب عدة إشكاالت  2019دجنبر    31انتهى بتاريخ  

تستطع  لم  باألساس  أن    مادية  باعتبار  ناجعة  بدائل  تجد  أن  الجماعة  حاولت  الوضعية  هذه  وفي ظل  تجاوزها، 

حيو مرفق  بالالمراكن  القطاع  هذا  حاليا  يعرفها  التي  العارمة  الفوضى  لتجاوز  وكذا  لها  أنه  ي  مبينا  مدينة، 

المق الجماعة مجموعة من  قدمت  المراكن  لتدبير  حديثة  آليات  في  والتفكير  الشركة  منها  وللحفاظ على  ترحات 

دورة  في  الخصوص  بهذا  اتفاقية  ملحق  أن صادق على  الجماعي  للمجلس  والتي سبق  المغلقة  المراكن    تدبير 

مراكن لكون هذه التجربة تتطلب إجراءات مصاحبة  سابقة، لكن مع ذلك وجدت الشركة صعوبة في تدبير هذه ال

ه بقي  المبرم  العقد  انتهاء  ظل  وفي  الممرات،  من  مجموعة  هذه  كإغالق  لتجاوز  أنه  مضيفا  معلقا،  األمر  ذا 

أن تتم تصفية المتأخرات المرتبطة بالعقد كأموال  (  CG PARK)الوضعية تم االتفاق مع شريك الجماعة في الشركة  

 لشركة والبحث عن صيغ تعاقدية أخرى يمكن أن تدبر بها الشركة هذا المرفق. الرجوع وحسابات ا
 

 دة األعضاء كاآلتي: لرأي حيث جاءت مالحظات وآراء الساعقب ذلك، فتح باب النقاش وإبداء ا

 غياب عرض مفصل ومصور حول الوضعية الحالية للشركة وكذا تقارير تدبيرها للقطاع. ➢
ال ➢ المجلس  ممثلي  بعض  توصل  وبعض  عدم  اجتماعاتها  بتقارير  للشركة  اإلداري  المجلس  في  جماعي 

 المستجدات ككراء مركن عرصة المعاش. 
أصبح يعرفها قطاع المراكن بالمدينة ومدى إطالع الجماعة على تجارب  العارمة التي  تسجيل الفوضى   ➢

 ناجحة لتدبيرها. 
 غياب دراسة مسبقة قبل نهاية العقد وكذا االقتراحات البديلة.  ➢
 اؤل حول ما إذا كانت الوضعية الحالية للشركة تستدعي حلها. التس ➢
 ال حل الشركة. االستفسار حول البديل الناجع لتدبير القطاع في ح ➢
 مدى استعداد الشركة لتدبير المراكن المغلقة.  ➢
القطاع   ➢ لوضعية  بدراسة  القيام  اقتراح  مع  معها  التعاقد  تجديد  تشجع على  للشركة ال  الحالية  الوضعية 

 شراف مكتب دراسات مختص.  تحت إ
 اقتراح تنظيم يوم دراسي حول وضعية قطاع المراكن بالمدينة.  ➢

 

التوض من  مزيد  بولتقديم  أساسا  المرتبطة  المرافق  يحات  قسم  رئيس  السيد  تدخل  القانوني،  الشق 

تعاقدات: األول    3العمومية المحلية الكبرى الذي أوضح أن العالقة التعاقدية بين الجماعة والشركة تنقسم إلى  

بير كناش  أما الثالث فهو عقد تد سنة،    99تعاقد استراتيجي مستمر، الثاني تعاقد عبارة عن نظام أساسي مدته  

مدته   بتاريخ    10تحمالت  نهايته  الذي عرف  النقطة،  31/12/2019سنوات وهو  هذه  مستجدات  بين  وهذا من   ،

العام مع المجلس اإلداري على تجاوز السلبيات مستقبال مع تصفية   مؤكدا أن الشركة قائمة وقد اتفق مديرها 

تيا في انتظار تعاقد جديد،  الذات قانونيا ومؤسسا  ل، وهذا سيجعلها قائمة التقرير المالي للشركة وليس الشركة كك 

وفي هذا اإلطار، يضيف السيد رئيس القسم، دعا رئيس المجلس اإلداري ومتصرفوه الشريك إلى إعداد مخطط 

أكتوبر   دورة  الجماعي خالل  المجلس  إطالع  تم  قد  أنه  للشرك  2019استثماري، مشيرا  المالية  الوضعية  ة  على 

تقارير تدبيرها اليوم فهو وكذا  اما إطالع  اإلداري لها   ،  المجلس  التواصل بين  الشركة في إطار  يهم مستجدات 

 والمجلس الجماعي. 
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للسيد   جديد  من  الكلمة  أعطيت  المطروحة،  االستفسارات  بعض  على  لرئيس  ولإلجابة  الرابع  النائب 

لذلك   ماعة وشركة أفلمار وماو نهاية العقد بين الجالذي جدد التأكيد أن المستجد المطروح ه  المجلس الجماعي

من متعلقات كتصفية أموال الرجوع والتي من بينها موقف عرصة المعاش وقد تم إخبار المجلس اإلداري بهذا  

األمر، معترفا أن التعاقد مع الشركة في البداية لم يكن مدروسا وان مواردها الحالية ضعيفة، وهذا ما يستدعي  

م  التفكير في  القادمة في  والبحث عن  المرحلة  الشركة  النائب،  صير  السيد  فالجماعة، يضيف  لها،  آفاق جديدة 

إلعادة  مستعدة  اإلدارة  أن  تدخله  آخر  في  مؤكدا  كبيرا،  استثمارا  ألنها ضخت  الشركة  حل  مصلحتها  في  ليس 

 مة.  عرض مختلف المراحل التي مرت منها الشركة مع وضعيتها المالية خالل الجلسة العا

ا  التوضيحات  ابعد  اطار  في  "التجهيز  الطالع  لمقدمة  المحلية  التنمية  والتنمية  على مستجدات وضعية شركة 

اتجاهان محوريان في شأن لمدينة مراكش" "افلمار"  المناقشة المستفيضة للموضوع، وحيث ان هناك  ، وبعد 

 ، 31/12/2019اخد قرار  االستمرار في الشركة من عدمه بعد االنتهاء القانوني للتعاقد بين الطرفين في 

واعتبارا لالتجاه االول الذي يقول باالستمرار في الشركة بالنظر لحجم االستثمار الذي ضخته الجماعة رأسمال   ▪

 الشركة وفي مرفق حيوي من جهة والبدائل الممكنة لتجاوز الفوضى منها المراكن المغلقة. 

تعرفها غير مشجعة من جهة  التي    لوضعية واعتبارا لالتجاه الثاني القاضي بعدم االستمرار في الشركة لكون ا ▪

 لغياب بدائل واقعية حقيقية وناجعة و دراسات مسبقة قبل انتهاء العقد من طرف مكتب مختص. و

حتى تتضح الصورة بشكل يجعل اعضاء المجلس يكونون قناعات  التجاهين المشار اليهما اعاله، ووبين ا

اللجنة الى ض الباب لعقد يوم دراسي  رورة تعميق اموضوعية ألخذ قرار مناسب، فقد خلصت  لنقاش عبر فتح 

بتراب   العربات  وقوف  مرفق  تدبير  كذا  و  عام  بشكل  "افلمار"  المحلية  التنمية  شركة  بوضعية  اكثر  لإلحاطة 

 مع شريك الجماعة في الشركة.   ياالستراتيج جماعة مراكش بشكل خاص واالفاق المستقبلية لهذا التعاقد 
 

 النظر قر واسع ولمجلسكم المو        
 
 

 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 
 الحسين نوار 

 

 نائبة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 
 حفيظة مجدار 

 
 

 
 ملحوظة:

لعدم الجاهزية و حضور رئيس قسم    من جدول اعمال دورة المجلس   17و    16اجلت اللجنة تدارس النقطتين   
في اطار االجتماع المشترك بين    2020فبراير    12على اساس تدارسهما يوم االربعاء     والتخطيطالدراسات االستراتيجية  

   .اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةو بين اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات 
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 ئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش )ر  النائب األول لرئيس السيد يونس بن سليمان  

 بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، الباب مفتوح لتدخالتكم حول الموضوع. 

   عضو المجلس الجماعي    السيد إبراهيم بوحنش

ئب رئيس المجلس المفوض له في  لدي طلب إن كان ممكنا وهو أن يتم تأجيل هذه النقطة إلى غاية حضور السيد نا 
 ت حول الموضوع.القطاع لتقديم كافة التوضيحات والمعطيا

 المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(   النائب األول لرئيس السيد يونس بن سليمان  

السادة األعضاء  بإمكان  لكن  للمناقشة،  الباب  فيها  الجماعي وال نفتح  المجلس  بإطالع  تتعلق فقط  النقطة  إبداء   هذه 
 مالحظاتهم. 

   عضو المجلس الجماعي    السيد إبراهيم بوحنش

 يل النقطة إلى وقت الحق خالل هذه الجلسة إلى حين حضور السيد النائب المفوض له. قط تأجاطلب ف

 المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(   النائب األول لرئيس السيد يونس بن سليمان  

 لكن ما الغاية من تأجيل النقطة إن كان بعض السادة األعضاء يودون إبداء مالحظاتهم في الموضوع؟

يل النقطة سنؤجلها، وإن أردتم االطالع فقد تمت تالوة تقرير اللجنة، ويحضر معنا السيد رئيس المصلحة تم تأجإن ارد

 ستتفقون عليه سنقوم به ال إشكال. الجماعية المختصة، وما 

   عضو المجلس الجماعي  السيد ي. عبد الحفيظ المغراوي

التن القانون  وفق  الشركة  تقرير  وطلبت  اجتماع  أن  131المادة    113.14ظيمي  انا حضرت  هو  يقال  ما  وان  خاصة   ،

 الشركة متجهة نحو اإلفالس، كذلك ال بد من االطالع على كناش التحمالت. 

   عضو المجلس الجماعيمد باقة السيد مح

واكبت اجتماع اللجنة وخالله قدم السيد النائب المفوض له في القطاع توضيحات هامة ومن ضمنها تشبث المجلس 
 شركة، هناك خلل نعم، لكن أخبرنا السيد النائب أنه سيتم التغلب عليه، كما ان اللجنة اقترحت تنظيم يوم دراسي حول بهذه ال

 بكافة حيثياته أما اليوم فنحن فقط بصدد إطالع المجلس، وبالتالي فال داعي لتأجيل النقطة. الموضوع لالحاطة

   عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني  

عضو في المجلس اإلداري لشركة "أفلمار" سهرنا على إنجاح عمل الشركة، لكن الشريك اآلخر لم يتوصل  تي  بصف 
ي، فقد قدمنا عدة عروض واقتراحات دون جدوى، وفي دورة سابقة كان السيد النائب  إلى حل مناسب معنا كمجلس جماع

ي  لم  والذي  الموضوع  دراسي حول  يوم  تنظيم  إلى  أشار  قد  له  متشبثون  المفوض  فنحن  حال  كل  اآلن، وعلى  حد  إلى  نظم 
ت والعراقيل التي مرت منها هذه بالشركة، لذلك أقترح تأجيل هذه النقطة إلى غاية تنظيم يوم دراسي يحيط بكافة اإلشكاال

 األخيرة الحاطة السادة األعضاء بشكل أكبر بمسارها. 

 الجلسة(  ي لمراكش )رئيسالمجلس الجماع  النائب األول لرئيس السيد يونس بن سليمان  

يطلب تأجيل النقطة إلى غاية حضور السيد النائب المفوض له في    إذن نحن نسير في نفس التوجه، فالسيد بوحنش
في   وردت  كما  والنقطة  الموضوع،  حول  دراسي  يوم  بتنظيم  يتشبثون  للشركة  اإلداري  المجلس  أعضاء  واالخوة  القطاع، 

ال المجلس  المس جدول األعمال هي إطالع  تقرير تدبيرها، وهذه  الشركة وليس على  تجدات  جماعي على مستجدات وضعية 
وردت في تقرير اللجنة، وفي انتظار تنظيم اليوم الدراسي نكون قد استوفينا محاور النقطة واطلعنا على مستجدات وضعية  

 الشركة. 

 يم يوم دراسي حول الموضوع مستقبال. وعليه سيتم اعتماد ما ورد في تقرير اللجنة في هذا االطالع، على أساس تنظ
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 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان

 تغيير ترتيب النقط المبرمجة في جلستنا هاته، ونبدأ بالنقط غير الجاهزة ، اقترح عليكمبعد اذنكم 

 :   (19/02/2020بتاريخ  الثانية  الجلسة) 2020ير العادية لشهر فبرامن جدول اعمال الدورة   السادسة عشرةالنقطة 

الدراسة واملصادقة على دفرت التحمالت اخلاص بتحديد شروط االستغالل املؤقت للملك العمومي اجلماعي باحلدائق 
 العمومية واملساحات اخلضراء جبماعة مراكش على ضوء مالحظات السيد الوالي عامل عمالة مراكش.

 

 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل يونس بن سليمانالسيد 
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  :16النقطة رقم 

 

الدراسة واملصادقة على دفرت التحمالت اخلاص بتحديد شروط االستغالل 

ومي اجلماعي باحلدائق العمومية واملساحات اخلضراء املؤقت للملك العم

 ضوء مالحظات السيد الوالي عامل عمالة مراكش.جبماعة مراكش على 

  :17النقطة رقم 

 

الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية 

اجد فوقها والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة األرضية اجلماعية املتو

 سوق اخلضر والفواكه اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا.

 

 

 

2020العادية  لشهر فرباير الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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فـي جـدول اعمـال الـدورة   المدرجـة  ، وفـي اطـار تحضـير الـنقطية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا

للسـادة أعضـاء اللجنـة  الموجهـة  10/02/2020  بتـاريخ  2666  رقـم  لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة  2020العادية لشهر فبراير  

اجتماع مشترك بين اللجنة المكلفة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة والبرمجـة أشغال    لمشاركة فيللحضور وا  باقي اعضاء المجلسو
الثانيـة عشـر علـى السـاعة   2020  فبرايـر  12  األربعاءيوم    انعقد االجتماع المذكور    ،بالمرافق العمومية والخدماتواللجنة المكلفة  

المكلفـة ة رئـيس اللجنـالحسـين نـوار  السـيدكـل مـن  د الخامس برئاسةبقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمزواال  
وذلـك   ،دة حفيظة مجـدار نائبـة رئـيس اللجنـة المكلفـة بـالمرافق العموميـة والخـدماتبالميزانية والشؤون المالية والبرمجة والسي

 االتية:  نقطلمواصلة تدارس ال
 

لملك العمومي اجلماعي باحلدائق اخلاص بتحديد شروط االستغالل املؤقت لالدراسة واملصادقة على دفرت التحمالت   : 16النقطة رقم  ❖
 جبماعة مراكش على ضوء مالحظات السيد الوالي عامل عمالة مراكش.العمومية واملساحات اخلضراء 

 
 
 
 

لقة بعملية تفويت القطعـة التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتع الدراسة واملصادقة على كناش  :17النقطة رقم  ❖
 وق اخلضر والفواكه اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا.األرضية اجلماعية املتواجد فوقها س

            

 

   :السادة اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء   -
 عبد الصمد العكاري، عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي 

 
 

   :السادة  لسالمجاالجتماع من أعضاء  شارك في  -
 عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، خليل بولحسن 

 

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

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

 الستراتيجيةرئيس قسم التخطيط والدراسات ا :  سمير لعريبية
 عن قسم أعمال المجلس :  عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

دعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة  في بداية االجتماع وبعد الكلمة الترحيبية بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية ال
يتين من جدول اعمالها، متطرقا ألسباب  المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة )رئيس الجلسة( بالنقطتين المتبق

 ، على ان تدارسهما كان على الشكل االتي: 2020/ 04/02تأجيلهما خالل الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ  
 

 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020الدورة العادية لشهر فرباير 

 تقرير اجتماع مشرتك بني

 اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمةواللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات  

 17و 16رقم  النقطتان



 (  19/02/2020)الجلسة الثانية بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش  2020الدورة العادية لشهر فبراير محضر 

21 
 

 جمللس مجاعة مراكش: 2020جدوا اعمال الدورة العادية لشهر فرباير من  16النقطة رقم 

عي باحلدائق العمومية واملساحات ديد شروط االستغالل املؤقت للملك العمومي اجلماالدراسة واملصادقة على دفرت التحمالت اخلاص بتح
 اخلضراء جبماعة مراكش على ضوء مالحظات السيد الوالي عامل عمالة مراكش.

 

للسيد رئيس قسم   الكلمة  إدراجها، أعطيت  بدواعي  السادة األعضاء  النقطة، وإلحاطة  في مستهل مناقشة هذه 

ية ليذكر أنه سبق للمجلس الجماعي أن صادق على دفتر التحمالت موضوع النقاش لكنه عاد دون  الممتلكات الجماع

أساسيتين   وبمالحظتين  مفادهاتأشيرة  األولى  الوالئية:  المصالح  طبيعة    من  إلى  التحمالت  كناش  في  اإلشارة  عدم 

اء المعنية بدفتر التحمالت وأن تكون في  األكشاك المراد إقامتها، أما الثانية فتتمثل في ضرورة تحديد المناطق الخضر

ور  لتقييم، مؤكدا أن إعداد كل هذه األم ملكية الجماعة مع تحديد الثمن االفتتاحي لالستغالل من طرف اللجنة اإلدارية ل

 يتطلب وقتا وغير جاهزة حاليا، ملتمسا تأجيل البث في النقطة إلى دورة الحقة. 

النقطة غير جاهزة، فقد قررت   ألعضاء من خالل التوضيحات المقدمة أن وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة ا

 اللجنة تأجيل البث فيها إلى دورة الحقة. 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة رئيس لج
 الحسين نوار 

 

 نائبة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 
 حفيظة مجدار 
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 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان
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 (  19/02/2020)الجلسة الثانية بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش  2020الدورة العادية لشهر فبراير محضر 

24 
 

 :   (19/02/2020بتاريخ  الثانية  الجلسة) 2020العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة   التاسعة عشرةالنقطة 

 دبري املفوض ملرفق نقل املرضى واجلرحى.ل كناش التحمالت اخلاص بالتالدراسة واملصادقة على تعدي

 :   (19/02/2020بتاريخ  الثانية  الجلسة ) 2020العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة  العشرون النقطة 

 االموات املسلمني.الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص بالتدبري املفوض ملرفق نقل 

 

 

 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان
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لى تعديل كناش التحمالت اخلاص بالتدبري املفوض ة واملصادقة عالدراس -19

 ملرفق نقل املرضى واجلرحى.

 

 

الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص بالتدبري املفوض  -20

ملرفق نقل االموات املسلمني.

   

 

 

 

 

 

2020العادية لشهر فرباير الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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العاديـة في جدول اعمال الدورة    المدرجة  ، وفي اطار تحضير النقطاري بها العملمية الجوالتنظيية  للمقتضيات القانون  طبقا
 للســادة أعضــاء المجلــس الموجهــة 21/01/2020 بتــاريخ 1658 رقــم لمجلــس جماعــة مــراكش، وتبعــا للــدعوة 2020لشــهر فبرايــر 

 03  االثنـينيـوم    انعقـد االجتمـاع المـذكور  ،اتالعموميـة والخـدمكلفـة بـالمرافق  اللجنـة الماجتمـاع  للحضور والمشاركة في أشغال  
 بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شـارع محمـد الخـامس برئاسـةالحادية عشر والنصف صباحا على الساعة    2020  فبراير

 ة، وذلك لتدارس النقط االتية:رئيس اللجنإبراهيم بوحنش    السيد
 

 جملة.لسوق اخلضر والفواكه للتعديل القانون الداخلي  ❖
 املصادقة على كناش التحمالت اخلاص بوكالء سوق اخلضر والفواكه للجملة. ❖
 الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص بالتدبري املفوض ملرفق نقل املرضى واجلرحى. ❖
 قل االموات املسلمني.الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص بالتدبري املفوض ملرفق ن ❖

 
 

   :السيدة اللجنةحضر االجتماع من أعضاء   -
 حفيظة مجدار.

 
 

   :السادة  مكتب المجلساالجتماع من أعضاء  واكب -
 النائبة السادسة لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :    خديجة الفضي 

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي :  عبد الرزاق جبور 
 

 

 

   :السيد لجماعي اعضاء المجلس ا من  في االجتماع شارك -
عبد   العويدي،  جويدة  ويسالت،  الهادي  عبد  نوار،  الحسين  الشحيمي،  خليفة  ساللة،  سعيدة  عال،  بن  الهادي  عبد  الوجداني،  المصطفى 

 الهادي فاري، ي. احفيظ قضاوي العباسي، عبد االله الغلف، محمد بوغربال.  
 

 

 

 السادة: بصفة استشارية جماعة مراكشما شارك من أطر ك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   الكريم الخطيب د عب
 رئيس قسم تنمية الموارد المالية :   عبد الحق مدا
 وكيل المداخيل :   محمد بنعباد 

 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي :  هشام بوخصيبي 
 لجملةمديرة سوق الخضر والفواكه با :   مريم الفرقاني
 سوق الخضر والفواكه بالجملة مراقب الجبايات ب :   محمد ملمان 

 عن المديرية العامة للمصالح :   عباس شتوان
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 
 

 
 

 جملس مجاعة مراكش

 

2020ر فرباير الدورة العادية لشه  

 اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدماتتقرير اجتماع 

  20و 19النقطتان ذات الرقمين 
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 :جمللس مجاعة مراكش 2020العادية لشهر فرباير من جدوا اعمال الدورة  19النقطة رقم  ▪

 الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص بالتدبري املفوض ملرفق نقل املرضى واجلرحى. ❖

 جمللس مجاعة مراكش: 2020من جدوا اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  20النقطة رقم  ▪
 سلمني.الدراسة واملصادقة على تعديل كناش التحمالت اخلاص بالتدبري املفوض ملرفق نقل االموات امل ❖

 
 في البداية، ونظرا لوحدة الموضوع، تم االتفاق على مناقشة هاتين النقطتين في ان واحد. 

المجلس   لرئيس  السادسة  النائبة  للسيدة  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  النزول،  اسباب  على  ولالطالع 

نة، المستشفى الجامعي محمد  الجماعي التي ذكرت أن النقطة طرحت بداية بناء على شكايات متوصل بها من الساك

ت كعدم احترام التسعيرة أو استعمال  السادس وعمالة الحوز حول طريقة تدبير هاذين المرفقين من طرف الشركا

سيارات غير مؤهلة لتقديم هذا النوع من الخدمات، لذلك قرر المجلس الجماعي اعتماد طريقة تدبير جديدة تعتمد  

ن أجل الرقي بالخدمة، لكن المقرر المتخذ عاد دون تأشيرة من لدن مصالح الترخيص وفق قرار تنظيمي جماعي م

من المالحظات، مبدئية تحفظها من منطوق النقطة المقترح خالل هذه الدورة الذي جاء    وزارة الداخلية وبمجموعة

السيد  ارسالية  موضوع  المالحظات  تناقش  أن  باألحرى  كان  أنه  موضحة  تحمالت"،  كناش  "تعديل  وزير    بعبارة 

مضيفة أنها ال زالت  الداخلية المعللة ألسباب عدم التأشير على مقرر المجلس الجماعي والبث في طريقة التدبير،  

 تؤيد اقتراح منح تراخيص لتقديم هذه الخدمة وفق شروط محددة. 

نقطتين  وتأسيسا على ذلك، ووفق المعطيات المقدمة من طرف السيدة النائبة، قررت اللجنة تأجيل البث في ال

أموات وكذا  والجرحى  المرضى  نقل  مرفقي  تدبير  طريقة  حول  المعالم  واضح  تصور  تكوين  حين  المسلمين    إلى 

 وعرضه مستقبال.  

 و لمجلسكم الموقر واسع النظر 

 

 رئيس اللجنة  

 ابراهيم بوحنش  
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 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان
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 :   (19/02/2020بتاريخ  الثانية الجلسة) 2020دية لشهر فبراير عاالمن جدول اعمال الدورة   الواحدة والعشرون النقطة 

       املتعلق بالعربات اجملرورة باخليول )الكوتشي(. 1935ابريل  8بتاريخ  230حتيني القرار البلدي رقم 

 يد الوايل عامل عمالة مراكش(بقا من طرف الس)نقطة مضافة سا                                                                                   

 

 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل سليمانالسيد يونس بن 

المستدامة والسير والجوالن  والتنمية  المدينة  بالتعمير وسياسة 
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  :21النقطة رقم 

 1935ابريل  8بتاريخ  230القرار البلدي رقم  حتيني

 املتعلق بالعربات اجملرورة باخليول )الكوتشي(.

 ة مراكش()نقطة مضافة سابقا من طرف السيد الوايل عامل عمال             

 

  

   

 

 

 

 

2020العادية  لشهر فرباير الدورة  جملس مجاعة مراكش   
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فـي جـدول اعمـال الـدورة   المدرجـة  تحضـير الـنقطاستكمال  ، وفي اطار  ية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا
لجنـة وبـاقي للسـادة أعضـاء ال الموجهة 10/02/2020 بتاريخ 2669 رقم لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة  2020العادية لشهر فبراير  

 ،الناجتماع اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجـوللحضور والمشاركة في أشغال    ء المجلساعضا
بقاعة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر البلـدي شـارع الواحدة بعد الزوال على الساعة  2020 فبراير 17 االثنينيوم  انعقد االجتماع المذكور

 ة المتبقية االتية:نقطة وذلك لتدارس الرئيس اللجناحمد محفوظ   السيد  حمد الخامس برئاسةم
 

 (.  املتعلق بالعربات اجملرورة باخليول )الكوتشي 1935ابريل  8بتاريخ  230حتيني القرار البلدي رقم  :21النقطة رقم  ❖

            مراكش()نقطة مضافة سابقا من طرف السيد الوايل عامل عمالة              
 

   :السادة اللجنةحضر االجتماع من أعضاء   -
 حسن بباوي، محمد بنلعروسي، 

 
 

   :السادة  المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في  -
عبد السالم سي كوري، عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي بن عال، حفيظة مجدار، ي. احفيظ قضاوي العباسي، ي. خليفة الشحيمي، سعيدة 

 مد بوغربال.ساللة، مح
 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد العزيز االمري 
 لمصالح عن المديرية العامة ل :   سعيد الكرس 

 عن المديرية العامة للمصالح  :  عبد الهادي ورداغ 
 مة للمصالح عن المديرية العا :   اسماء بودالل 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   عباس شتوان 
 عن قسم أعمال المجلس  :   رشيد بوزيتي 

 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي 
 

بقية من جدول اعمال  ر شاكرا لهم تلبية الدعوة، وتذكيره بالنقطة المت في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد أن رحب بالحضو
السيد  2020اللجنة والمدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير   ،  ولوضع السادة االعضاء في صورة الموضوع، اعطى 

ه النقطة تطلب عقد اجتماع تقني تنسيقي ضم  م لهذالعا  القبلي  العام للمصالح الذي اوضح ان االعدادرئيس اللجنة الكلمة للسيد المدير  
بالحيوان   الرفق  جمعية  مراكش،  بوالية  المختصة  المصلحة  ومنها  )الكوتشي(  المجرورة  العربات  نشاط  مع  العالقة  ذووا  المتدخلين 

على   الجم  SPANA  الطبيعةوالمحافظة  المصالح  الى  ماضافة  او  مراكش  جماعة  بإدارة  سواء  االختصاص  ذات  مقاطعة  اعية  جلس 

 مراكش المدينة. 
ارجاء مدارسة هذا القرار الى حين تجويده وتعميق    المختصة  تلخصت في طلب المصالح  التقني  مضيفا ان خالصة االجتماع

 . على انظار المجلس الجماعيالنقاش بشأنه وعرضه مستقبال
اس اشراك كل الفاعلين االساسيين في تنظيم  جنة تأجيل النظر في النقطة الى موعد الحق على اسارتأت الل وتأسيسا على ذلك،  

 .   خدمة بما فيهم الجمعيات المهنية المنظمةهذه ال

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر  

 رئيس اللجنة          

 

 جملس مجاعة مراكش
 

 2020العادية لشهر فرباير الدورة 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة والسري واجلوالنتقرير اجتماع 

 21رقم  النقطة
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 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان
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 :   (19/02/2020بتاريخ  الثانية  الجلسة) 2020العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة   والعشرون الثانيةالنقطة 

مع برجمة  2019اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية 
  م نفس السنة.ئض احلقيقي برسالفا

 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان
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 :   (19/02/2020بتاريخ  الثانية  الجلسة) 2020لشهر فبراير دية العامن جدول اعمال الدورة   الثالثة والعشرونالنقطة 

 .2020حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية 

 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان
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 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان

 العادي للنقط المبرمجة في جلستنا هاته. ترتيب لل سنعودبعد اذنكم 

 :   (19/02/2020خ اريبت الثانية الجلسة ) 2020العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة   الرابعة عشرة النقطة 

العيون ونزع امللكية والتخلي عن القطع األرضية  الرتاب بشارعختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق جبوار فران 
 الالزمة لذلك واحلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.

 

 )رئيس الجلسة( اكشرئيس مجلس جماعة مرالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةرئيس اللجنة المكلفة  الحسين نوار السيد 
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 : 14النقطة رقم 

ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق جبوار فران الرتاب  بشارع العيون 

ونزع امللكية والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك واحلقوق العينية املرتبطة 

 ه العملية من منفعة عامة.بها ملا تستلزم

 

 :15النقطة رقم 

عند ملتقى الطريق  3ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق بتجزئة برادي 

احملورية املؤدية ملا بني  طريق الصويرة وطريق كماسة ونزع امللكية والتخلي عن 

لية من القطع األرضية الالزمة لذلك واحلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العم

 منفعة عامة.
 

  :24النقطة رقم 

مارس  1بتاريخ  52الدراسة واملصادقة على تعديل القرار اجلبائي احمللي رقم 

احملدد لنسب وأسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية  2019

   مجاعة مراكش كما مت تغيريه وتتميمه.

 

 

 

2020رباير ف العادية  لشهرالدورة  جملس مجاعة مراكش  
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فـي جـدول اعمـال الـدورة   المدرجـة  ، وفـي اطـار تحضـير الـنقطوالتنظيمية الجاري بها العملية  للمقتضيات القانون  طبقا
للسـادة أعضـاء اللجنـة  الموجهـة  21/01/2020  بتـاريخ  1660  رقـم  لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة  2020العادية لشهر فبراير  

انعقـد  ،اجتمـاع اللجنـة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة والبرمجـةوالمشـاركة فـي أشـغال ضـور للح باقي اعضـاء المجلـسو
بقاعـة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر الحاديـة عشـرة والنصـف صـباحا على الساعة  2020 يناير 29  االربعاءيوم    االجتماع المذكور

 االتية:  نقطة وذلك لتدارس اللجنس الرئيالحسين نوار    السيد  البلدي شارع محمد الخامس برئاسة
 

ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق جبوار فران الرتاب  بشارع العيون ونزع امللكية والتخلي عن القطع األرضية   :14النقطة رقم  ❖
 الالزمة لذلك واحلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.

عند ملتقى الطريق احملورية املؤدية ملا بني  طريق الصويرة  3ة إلحداث طريق بتجزئة برادي الطرق العامختطيط حدود   :15النقطة رقم  ❖
 .وطريق كماسة ونزع امللكية والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك واحلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة

مع برجمة  2019حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية عي على بيان اجمللس اجلمااطالع  :22النقطة رقم  ❖
 الفائض احلقيقي برسم نفس السنة.

 .2020حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  :23النقطة رقم  ❖
احملدد لنسب وأسعار الرسوم  2019مارس  1بتاريخ  52 ي احمللي رقملقرار اجلبائالدراسة واملصادقة على تعديل ا :24النقطة رقم  ❖

            واحلقوق والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مراكش كما مت تغيريه وتتميمه.

 

   :السادة اللجنةحضر االجتماع من أعضاء   -
 عبد الصمد العكاري، عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي 

 

 : ع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدالجتماواكب ا -
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة( :   ي. الحسن المنادي 
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي :  عبد الرزاق جبور 

 

   :السادة  المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في  -
 عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، محمد الزراف. 

 

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

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

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية :   عبد الحق مدا
 رئيس مصلحة المراقبة الجبائية :   ي. أحمد المفتي

 عن المديرية العامة للمصالح :  يم العلميالرحعبد 
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

مناقشة هذه   وتذكيره  في مستهل  الدعوة،  تلبية  لهم  بالحضور شاكرا  اللجنة  السيد رئيس  أن رحب  وبعد  النقط، 
 ال اللجنة، وباتفاق بين السادة االعضاء، تم تدارس النقط الجاهزة منها على النحو االتي: بجدول اعم
 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020الدورة العادية لشهر فرباير 

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 24و 15 -14رقم  النقط
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 جمللس مجاعة مراكش: 2020من جدوا اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  14النقطة رقم 

القطع األرضية الالزمة لذلك واحلقوق حدود الطرق العامة إلحداث طريق جبوار فران الرتاب  بشارع العيون ونزع امللكية والتخلي عن ختطيط 
 امة.العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة ع

 

في بداية تدارس هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من بطاقة تقنية المرفقة بالتقرير، ولوضعهم في صورة وحيثيات  
الجماعي الممتلكات  قسم  رئيس  للسيد  الكلمة  أعطيت  إيزيكي  الموضوع،  بطلبات من ساكنة حي  الجماعة توصلت  أن  الذي أوضح  ة 

ان التراب والتي تعد المنفذ الرئيسي لشارع العيون المتواجد بتراب مقاطعة المنارة، حيث  بفتح طريق رئيسية بتجزئة سعادة جوار فر
شيرا أن الجماعة راسلت الوكالة الحضرية  تتواجد محالت تجارية تشكل عائقا أمام ساكنة التجزئة المذكورة للولوج إلى سكنياتهم، م

ع الملكية إلحداث الطريق المذكور، مضيفا أن اللجنة اإلدارية للتقييم  لمراكش في الموضوع والتي ال ترى مانعا في اتباع مسطرة نز
 درهم للمباني.  1500ودرهم للبقع األرضية  5000قد حددت مبلغ 

لتقنية والمساحات المشار إليها  ركزت تدخالت السادة األعضاء حول المعطيات ا عقب ذلك فتح باب النقاش وإبداء الرأي، حيث  
وحيث    باعتباره شارعا رئيسيا بالمنطقة،  وحيث ان االمر يتعلق بإيجاد منفذ للساكنة على شارع العيونمرفقة،  في البطاقة التقنية ال

تخطيط حدود الطرق العامة    مسطرة  ة موافقتها علىاللجنأبدت  فقد  مسطرة نزع الملكية كمرحلة أولى،  تقتضي  العامة  ان المصلحة  
العيون ونزع الملكية والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك والحقوق العينية المرتبطة  إلحداث طريق بجوار فران التراب  بشارع  

 ن في البطاقة التقنية ادناه.يم و ما هو مضماالدارية للتقياالثمنة المحددة من طرف اللجنة   وفق بها لما تستلزمه العملية من منفعة عامة
 

 بعملية ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق جبوار فران الرتاب تتعلقبطاقة تقنية 
 

رقم 
 القطعة

املساحة االمجالية املنزوعة  املراجع العقارية
 ملكيته باملرت املربع

 احملتويات املستغل املالك

 
 
1 

جزء من الرسم العقاري عدد 
 /م10158

 
128 

  

 علي بن الشيخ ▪

 عبد العزيز غزراف ▪

 

 محل تجاري.  ▪

جزء من الرسم العقاري عدد  سفليطابق  ▪
04/39172 

 
69 

 

 الدولة امللك الخاص 

 
 
2 

جزء من الرسم العقاري عدد 
 /م10158

 
426 

  

 عبد الحفيظ ▪

اوالد العربي ومن  

 معه

 

 محل تجاري.  ▪

 طابق سفلي ▪

 مخزن  ▪
د جزء من الرسم العقاري عد

04/39172 
 
16 

 

 الدولة امللك الخاص 

 
 
3 

 
الرسم العقاري عدد جزء من 

 /م10158

 
 
490 

  

 عبد السالم ايت بوخية

 محل تجاري  ▪

 سكني طابق سفلي  ▪

▪ 2E + T + Hangard 

 
 
4 

جزء من الرسم العقاري عدد 
 /م10158

 
364 

  اوكيل يوسف ومن معه  
 محل تجاري.  ▪

 طابق سفلي ▪

 مخزن 
اري عدد جزء من الرسم العق

04/78953 
 
3 

  

 
5 

 
 
العقاري عدد جزء من الرسم 

 /م10158

 
30 

 محل تجاري.  ▪ ----- 

 طابق سفلي ▪

 
6 

 
30 

 محل تجاري.  ▪ عمر ايت بارك 

 طابق سفلي ▪

 
7 

 
30 

 محل تجاري.  ▪ مجيد ناظم 

 طابق سفلي ▪
 

 شارع العيون فران التراب مقاطعة المنارة. :   الموقع ▪

درهم للمباني )المحالت التجارية وسكنى من   1500  االرضية ودرهم بالنسبة للبقع    5000  مبلغ  تم تحديد :  مبلغ التقييم  ▪

 . 02/2020/ 06 طابق واحد( من طرف اللجنة االدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ
التراب بشارع العيون   : التدخل المطلوب  ▪ البث في مسطرة تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق بجوار فران 

 لذلك. لكية القطع االرضية الالزمة ع مونز
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 جمللس مجاعة مراكش: 2020من جدوا اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  15النقطة رقم 

عند ملتقى الطريق احملورية املؤدية ملا بني  طريق الصويرة وطريق كماسة ونزع امللكية  3ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق بتجزئة برادي 
 الالزمة لذلك واحلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.عن القطع األرضية والتخلي 

 

في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من البطاقة التقنية المرفقة بالتقرير، والطالع السادة االعضاء 
الكلمة اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  النزول،  اسباب  ا  على  قسم  رئيس  بالطريق  للسيد  يتعلق  االمر  أن  أشار  الذي  الجماعية  لممتلكات 

برادي   لتجزئة  العامة    3المجاورة   الطرق  البث في مسطرة تخطيط حدود  المطلوب هو  المنارة وان  بتراب مجلس مقاطعة  الواقعة 
ونزع الملكية والتخلي    صويرة وطريق كماسةعند ملتقى الطريق المحورية المؤدية لما بين طريق ال   3إلحداث طريق بتجزئة برادي  

عن قطعتين ارضيتين وفق المساحات والمراجع العقارية المبينة في البطاقة المرفقة، موضحا أن اللجنة اإلدارية للتقييم حددت مبلغ  
 . اي مانع  درهم للمتر المربع الواحد كما أن الوكالة الحضرية لم تبد 1000

فقد  ،  من سلك مسطرة نزع الملكية  للساكنة  يتعلق بمصلحة عامة، وحيث أن األمر  بداء الرأيالمناقشة وإعقب ذلك، فتح باب  
عند ملتقى الطريق المحورية المؤدية لما بين     3تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق بتجزئة برادي    مسطرة  وافقت اللجنة على 

رضية الالزمة لذلك والحقوق العينية المرتبطة بها لما تستلزمه  طريق الصويرة وطريق كماسة ونزع الملكية والتخلي عن القطع األ
 ة التقنية ادناه. االدارية للتقييم و ما هو مضمن في البطاق االثمنة المحددة من طرف اللجنة   وفق العملية من منفعة عامة

 

 3جتزئة برادي بطاقة تقنية تتعلق بعملية ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق جبوار  
 

 املشموالت املالك املساحة االمجالية  املراجع العقارية رقم القطعة
 

  04/123463جزء من الرسم العقاري عدد  1

289 
 

 شركة زاسيا 
 

 قطعة ارضية عارية 
 

  04/71483جزء من الرسم العقاري عدد  2
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 مجلس عمالة مراكش
 

 قطعة ارضية عارية 
 

 مقاطعة المنارة.  3دي : الطريق المجاورة لتجزئة برا   الموقع  ▪

 . 28/01/2020من طرف اللجنة االدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ للمتر المربع الواحد درهم   1000تم تحديد مبلغ :   مبلغ التقييم  ▪

لكية القطع االرضية  ونزع م   3تجزئة برادي  البث في مسطرة تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق بجوار  المطلوب:  التدخل   ▪

 مة لذلك. الالز
 

 جمللس مجاعة مراكش: 2020من جدوا اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  24النقطة رقم 

املستحقة لفائدة  احملدد لنسب وأسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات 2019مارس  1بتاريخ  52الدراسة واملصادقة على تعديل القرار اجلبائي احمللي رقم 
 ه وتتميمه.ميزانية مجاعة مراكش كما مت تغيري

في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من الئحة دكاكين سوق الجوطية الكائن بالحي الحسني موضوع  
رد المالية الذي أشار أن تجار هذا  التعديل بالقرار الجبائي المحلي، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس قسم تنمية الموا

يستفيدون   سنة  السوق  منذ  عمومي  ملك  احتالل  قرارات  نظام    2002من  أن  موضحا  محينة،  قرارات غير  وهي  قبلها  ال   GIRوما 

  السوق ملك خاص، وبالتالي وجب تسوية وضعيته القانونية بإدراجه في  العقار المقام عليهيتعرف على مثل هذه القرارات خاصة أن  
في   محددة  كرائية  سومة  وفق  الجبائي  شهدره  120القرار  المحمدي  م  الحي  سوق  سيهم  االجراء  نفس  أن  مضيفا  دكان،  لكل  ريا 

 الشمالي والذي ستعرض الئحة الدكاكين المعنية به وكذا السومة الكرائية خالل الجلسة العامة. 
 

ونية  ذه األسواق في القرار الجبائي تسوية وضعيتها القانوتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أن من شأن إدراج ه
  1بتاريخ    52القرار الجبائي المحلي رقم  تضمين ملحق الباب السادس من  وافقت اللجنة على  من خالل توحيد مسطرة االستخالص،  

والوجيبات  2019مارس   والحقوق  الرسوم  وأسعار  لنسب  وتتميمه  المحدد  تغييره  تم  كما  مراكش  ميزانية جماعة  لفائدة    المستحقة 

 وفق السومة الكرائية.   دكاكين سوق الحي المحمدي الشماليو  الكائن بالحي الحسنيدكاكين سوق الجوطية الئحتي 
                      

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر  
 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 
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 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

ال  تقرير  لنص  استماعكم  المعطيات  بعد  من  ولمزيد  قسم  لجنة،  رئيس  للسيد  الكلمة  الموضوع،  حول  التقنية 
 الممتلكات الجماعية. 

  

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية    هشام بل الحوتيالسيد 

  بجوار فران التراب   منفذ تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث  كما جاء في تقرير اللجنة، فاألمر يتعلق بمسطرة  
لى طلبات المواطنين بهذا الشأن، حيث أن المحالت المتواجدة هناك تشكل  بحي إيزيكي بناء ع  على تجزئة متواجدة

د مهندس طبوغرافي للقيام بعملية مسح طبوغرافي  عائقا للخروج مباشرة إلى شارع العيون، ولهذا الغرض تم إيفا
رجة بالبطاقة التقنية المرفقة بالتقرير،  والتي بينت المساحات المعنية بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة كما هي مد 

الجراء،  افقتها على القيام بهذا ابعد ذلك تم مراسلة مصالح الوكالة الحضرية تماشيا مع قانون التعمير والتي أبدت مو
 ورة. عقب ذلك راسلنا السيد الوالي لعقد اللجنة اإلدارية للتقييم والتي حددت األثمنة الواردة في البطاقة التقنية المذك

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

 واآلن باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي    بولحسنخليل السيد 

ا بداية نثمن هذه النقطة ألن من شأنها أن تفك العزلة على منطقة مهمة في مقاطعة المنارة وأن تخلق بها نوع
العقاري نجد رسمان عقاريان  الملكيات حيث  التقنية بخصوص طبيعة  البطاقة  لدي مالحظة حول  لكن  الرواج،  ة  من 

ديد المالك في الملك الخاص للدولة في حين لم يتم تحديد المالك في باقي الرسوم  معنيان بمسطرة نزع الملكية تم تح
فمب التعويض،  قيمة  على  سيوثر  األمر  هذا  ألن  األمالك    1500لغ  العقارية  قيمة  تعكس  ال  هزيلة  قيمة  تبقى  درهم 

ا مالكي  بباقي  تزويدنا  المختصة  الجماعية  المصالح  أطلب من  وبالتالي  للمواطنين،  المعنية  الخاصة  العقارية  لرسوم 
ة  بموضوع النقطة، كذلك أغتنم الفرصة لتأييد لجوء الجماعة إلى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لتسوي 

وضعية مجموعة من األوعية العقارية التي تشكل نقطا سوداء بالمدينة وتقف عائقا أمام التنمية المحلية ونجد أمثلة  
جلي  بمقاطعة  شارععديدة  هذه    ز  إلى  اآلن  لحد  فيها  الجماعة  تلجأ  لم  لما  وأتساءل  إيسيل  وبمنطقة  الفاسي  عالل 

 سنة.  40والتي ال تستغل لمدة تزيد عن المسطرة، لذلك أطالب بإحصاء هذه األوعية العقارية  

 عضو المجلس الجماعي    محمد ايت الزاويالسيد 

ال يجب  لكن  النقطة،  موضوع  العامة  الطرق  حدود  تخطيط  دراسة  أثمن  من  بد  فال  الملكية  لنزع  بالنسبة  تريث 
فتعويض   المعنيين،  العقارية  الصكوك  ألصحاب  االجتماعية  للمشاكل  بقعة    5000مسبقة  عن  عارية  درهم  أرضية 

 درهم للمحالت المبنية أو التجارية معادلة غير صحيحة.  1500و

 عضو المجلس الجماعي   ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

نفتح  بدوري   أن  يمكننا  فال  الطرق،  لتخطيط  شامل  تصميم  إلى  مراكش  مدينة  تحتاج  لكن  المبادرة،  هذه  أثمن 
 سبقة، يجب أن نتوفر على نظرة شمولية للمدينة. طريقا بناء على الطلبات فقط وفي غياب دراسة م

 عضو المجلس الجماعي    إبراهيم بوحنشالسيد 

النقطة التي ستحل إشكاال أثمن هذه  أيضا  الحرص مجلسا وإدارة  انا  بد  لكن ال  بالمنطقة،  السير والجوالن   في 
والتعويضات حفاظا ع الملكية  نزع  فيما يخص مسطرة  التقاضي  العام وعلى مالية  على استكمال إجراءات  المال  لى 

 الجماعة وبغية إعالء كلمة القضاء.
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 عضو المجلس الجماعي    أحمد محفوظ السيد 

وا لسنين  ترددت  النقطة  عدد  هذه  العقاري  الصك  وتضم  محاصرة  الساللية،    10158لساكنة  الجماعة  ملك  في 
يفوق مساحة   نعرف أن ما  بي  140ونحن  الداخلية  بحكم توصية وزارة  للمتر مربع ومنح    سنتيمات  3عت ب  هكتار 

لشهادة  حائزون  فيها  أناس  هناك  هل  الملكية  نزع  عن  نتحدث  عندما  المنطقة  لهذه  وبالنسبة  لمستغليها،  تعويض 
ملكية؟ أظن أن السيد بل الحوتي لديه معطيات حول هذا األمر وكنت أتشارك معه هذا الموضوع رفقة مجموعة من  

والذي كانت تتردد عليه شكايات بهذا الخصوص، ففتح هذه الطريق    مقاطعة المنارة السكان وكذا السيد رئيس مجلس  
بكل   الخاصة  التراجع  منطقة  أن  فمعروف  ككل  المدينة  المسطرة على  تعمم  حتى  ننتظر  أن  يجب  وال  ملحة  ضرورة 

اللها مبلغ  والتي خصص خ  1994تجزئة يجب أن تملك للجماعة ولألسف هذه المسطرة لم تطبق باستثناء ربما سنة  

 مليون للقيام بعملية مسح لكنها لم تكتمل.   20
 

 عضو المجلس الجماعي    عبد االله الغلفالسيد 

أتقدم بالشكر الجزيل لمكتب المجلس الجماعي في شخص السيد عبد الرزاق جبور بمعية السيد هشام بل الحوتي  
إيزيكي   حي  ساكنة  عن  كبيرا  ترفع ضررا  ألنها  النقطة  هذه  برمجة  وباقيعلى  أزلي  فران    وحي  ألن  المراكشيين 

التراب معلمة والمكان يعرف اختناقا في السير والجوالن، وبهذه المناسبة هناك العديد من الطرق تعرف نفس الحالة، 
وهو مجهود مشكور، لكن وبالرجوع لهذه النقطة أناشد مكتب المجلس إليجاد حل    3واليوم نبرمج كذلك حي برادي  

واجدة بين حي سوكوما ومالعب القرب بطريق المحاميد خلف المطار، فإذا برمج هذا  ر الدكالي المتلنقطة سوداء بدوا 
المقطع في دورة قادمة سيكون له النفع الكبير على السير والجوالن وجمالية الحي، وأخيرا ال بد من الحرص على أن  

 اء ماديا. تكون مسطرة نزع الملكية سليمة قانونيا حتى ال يعتبرها القضاء اعتد
 

 عضو المجلس الجماعي    محمد الزرافالسيد 

التراب حاجز فنحن ال   الكائنة بجوار فران  النقطة فشارع العيون شارع متميز وراقي والمدارة  بخصوص هذه 
نطالب بفتح طريق وهناك عدة شكايات للساكنة، ثانيا مدخل حي سوكوما له منفذ واحد، لذلك أطالب بإلحاح تطبيق  

 األقل إلزالة الحاجز المذكور. لملكية على مسطرة نزع ا
 

 عضو المجلس الجماعي    محمد االدريسي السيد 

أتساءل أوال حول عنوان النقطة: "تخطيط حدود الطرق العامة..." هل مطلوب منا كأعضاء الدراسة والمصادقة  
صكوك عقارية لم يتم اإلشارة    أو االطالع؟ ثانيا عندما نقول نزع الملكية يجب أن نعرف المعني بهذه المسطرة فهناك

ال بد من ضبط األمور، وبالمناسبة وما دمنا نتحدث عن  إلى مالكيها، فمسألة فك العزلة عن الساكنة شيء جيد لكن  
مسطرة نزع الملكية كان هناك مشروع في مقاطعة المدينة بالطريق المؤدية لباب الخميس من جهة "عنق الجمل"  

يد الجازولي لكنه لم يكتمل وال نعرف السبب رغم أن هذه المنطقة تعرف مشكال في  في مجلس سابق كان يترأسه الس
و المعايير  السير  هي  ما  أتساءل  أخيرا  الحالة،  هذه  في  المسطرة  نفس  تطبيق  في  بالتفكير  أطالب  لذلك  الجوالن، 

 المعتمدة في تحديد مبلغ التعويض بالنسبة لهذه النقطة؟

 ئيس المجلس الجماعيلسابع لرالنائب ا  عبد الرزاق جبور السيد 

فهذه النقطة ستفك    وكما أوضح السيد بل الحوتيبداية أثمن مداخالت السادة األعضاء، لكن من حيث الموضوع  
العزلة على دوار متواجد بالمنطقة وستخفف من اختناق السير والجوالن بناء على مطلب الساكنة منذ عدة سنوات،  

فنؤكد للسادة األعضاء أن جميع هذه اإلجراءات سيتم ضبطها ال فيما يتعلق بمالكي  أما من حيث اإلجراءات القانونية  
العقارية، فبالفعل هناك الجماعة الساللية وهناك أناس يستغلون بعض هذه المحالت وسيتم تعويضهم بحكم    الرسوم

 أنهم كونوا أصل تجاري. 
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 )رئيس الجلسة(  لمراكشالمجلس الجماعي   النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

ال يمكن المس به إال في إطار تطبيق قانون  فيما يتعلق بمشاريع نزع الملكية فحق الملكية حق دستوري حيث  
خاص وهو نزع الملكية، بمعنى أن أي إدارة عمومية تريد اللجوء إلى هذه المسطرة ال بد أن يقترن ذلك بالمنفعة  

ع الملكية إلحداث طريق ويشارك في بلورة هذا القرار إدارات أخرى إلى جانب  العامة، وأغلب الجماعات الترابية تنز
المنزوع  الجماعات   أغلب  األولي  التقييم  بعد  أنه  والسبب  جدا  مكلفة  المسطرة  هذه  لكن  الحضرية،  الوكالة  خاصة 

وتصبح الجماعة  أضعاف التعويض األولي    5ملكيتهم يلجؤون إلى القضاء، والذي يحكم لهؤالء بمبالغ قد تصل على  

الميزان فاقت  أحكاما  نجد  مثال  طنجة  ففي  األحكام،  هذه  تنفيذ  عن  تدبيرنا  عاجزة  ففي  وبالتالي  للجماعة،  العامة  ية 
إلى   تحتاج  المدينة  السادة األعضاء  لذلك  الخاصة بها، فكما أشار  المالية  األولويات ونعد االعتمادات  نبرمج  كمكتب 

 ي تصميم التهيئة ومخطط السير والجوالن. فتح العديد من الطرق المتواجدة ف

ع على الملف التقني للحالة من حيث مساحة الطريق المراد إحداثها  وبالنسبة لمسطرة نزع الملكية تبتدأ باالطال

بطاقة   بعدها نعد  إلخ...،  أو عام  الملكية وهل هي ملك خاص  نزع  المساحة موضوع  المعنيين،  المالكين  فتحها،  أو 

كد من هذا  ن لجنة من مهندسين طبوغرافيين وموظفي الجماعة تحدد وجود المنفعة العامة، وعند التأتقنية ويتم تكوي

عامة   ستكون  الطريق  أن  المجلس  مقرر  في  فالمطلوب  للمصادقة،  الجماعي  المجلس  على  النقطة  تعرض  األمر 

بعدها  مضبوطة،  إحداثيات  على  بناء  الجماعية  العامة  األمالك  ضمن  بعد  فيما  خاصة    وستدخل  أخرى  مرحلة  تبدأ 

الي سنتين أو ثالث سنوات أن صادق على مسطرة  بالتعرضات، وإذا كنتم تذكرون فقد سبق للمجلس الجماعي منذ حو

الجريدة   في  النشر  مرحلة  في  توقفت  المسطرة  لألسف  لكن  المالح،  نحو  المتجهة  للطريق  بالنسبة  الملكية  نزع 

 وتم حل هذا االشكال.  2007شتراك في هذه الجريدة منذ سنة  الرسمية بسبب عدم دفع الجماعة لواجب اال

ال النقطة  لموضوع  اللجنة  وبالرجوع  تحددها  أولية  فهي  التعويضات  أما  الحالة،  هذه  في  ثابتة  العامة  منفعة 

،  اإلدارية للتقييم ونبدأ بها المسطرة، عقب ذلك يلجأ المعنيون للقضاء لتحديد التعويض الحقيقي في مواجهة الجماعة

يمكن فال  الفارغة  األرضية  البقع  أما  الطرح  هذا  أؤيد  فانا  أخرى  طرق  لفتح  وسط    وبالنسبة  تأت  لم  إذا  نزع  بتاتا 

طريق، فاالجراء الخاص بها هو دفع الضريبة عن األراضي الحضرية غير المبنية، لذلك فنحن ندبر األولويات تماشيا  

حاجة إلى طريق بدوار الكدية وطريق محورية بمقاطعة النخيل،  مع الميزانية المرصودة، ألنه هناك حاالت أخرى كال

بشارع    ة إلحداث طريق بجوار فران الترابتخطيط حدود الطرق العاملس هو التصويت  وأخيرا فالمطلوب من المج 

لية  ا تستلزمه العمالعيون ونزع الملكية والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك والحقوق العينية المرتبطة بها لم

 . امةمن منفعة ع

 عضو المجلس الجماعي    خليل بولحسنالسيد 

 حتى تكتمل المعطيات ال بد من اإلشارة إلى مالكي البقع األرضية موضوع النقطة. 

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   ليمانيونس بن سالسيد 

كن أن  نجد خانة المالك وبجانبها خانة المستغلين، وال يمفي الجدول المرفق بتقرير اللجنة والمعروض أمامكم  
محفظة يفتح سجل  تكتمل مسطرة نزع الملكية دون معرفة المالكين المستحقين للتعويض، فعندما تكون األرض غير  

 للمالكين المحتملين بمجرد اإلعالن عن مسطرة نزع الملكية. 

 عضو المجلس الجماعي    خليل بولحسنالسيد  

هناك م تحديد    ستغلين حتى لكن  في  الممارس هام جدا  النشاط  المالك وطبيعة  فمعرفة  الخاص،  الدولة  ملك  في 

مبلغ   ألن  التعويض  محال  1500قيمة  حق  في  ضئيل  مبلغ  في  درهم  النظر  يعاد  أن  أقترح  لذلك  تجاري،  بسجل  ت 

 التعويض من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم. 



 (  19/02/2020)الجلسة الثانية بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش  2020الدورة العادية لشهر فبراير محضر 

48 
 

 

 

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  لرئيسالنائب األول     يونس بن سليمانالسيد 

التي   هي  للتقييم  اإلدارية  فاللجنة  باختيار سياسي،  تتعلق  ال  النقطة  وأن  باختصار خاصة  التدخل  منكم  المرجو 
تحدد مبلغ التعويض وهي كما تعلمون لجنة مختلطة، وملتمس السيد بولحسن هو إرجاع النقطة للجنة المذكورة من  

االيجاز أطلب من أي متدخل جديد أن يمدنا بملتمسه  ظر في مبلغ التعويض، وفي هذا االطار ومن باب  أجل إعادة الن
 بخصوص النقطة، لكن قبل ذلك الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية. 

 

   رئيس قسم الممتلكات الجماعية   هشام بل الحوتيالسيد 

هو في ملك الجماعة الساللية    10158ير فالرسم العقاري عدد  تكملة للمعطيات الواردة في الجدول المرفق بالتقر
اإلدارية   اللجنة  بشأنها  وحددت  للمباني  فقط  مستغلون  هم  الرسم  هذا  في  أسماؤهم  الواردة  واألشخاص  أسكجور، 

مبلغ   كتعويض  فتح    1500للتقييم  وعند  بالمنطقة،  خاص  مرجعي  ثمن  على  بناء  المغطى  الواحد  مربع  للمتر  درهم 
ية في العقار يمكنه التصريح بها بما فيها األصل التجاري والذي يكون بدوره  العلني أي شخص لديه حقوق عين البحث 

كما   الملكية،  نزع  مسطرة  بخصوص  المواطن  حق  يضيع  أال  القانون  في  ضمانات  فهناك  لذلك  تعويض،  موضوع 
ملكية،  نزع  أن خسرت قضية  لها  يسبق  لم  الجماعة  أن  األعضاء  السادة  التعويض  أطمئن  قيمة    والقضاء يضاعف 

 غالبا.
 

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

 إذن، بعد استماعكم للتوضيحات، وإن لم يتبق أي متدخل إضافي سنمر إلى عملية التصويت. 
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 :   (19/02/2020بتاريخ  الثانية  الجلسة) 2020العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة  الخامسة عشرة النقطة 

الصويرة  بني طريقعند ملتقى الطريق احملورية املؤدية ملا  3ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق بتجزئة برادي 
بها ملا تستلزمه العملية من  وطريق كماسة ونزع امللكية والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك واحلقوق العينية املرتبطة

 منفعة عامة.
 

 

 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةلفة جنة المكرئيس الل الحسين نوار السيد 
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 : 14النقطة رقم 

ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق جبوار فران الرتاب  بشارع العيون 

تخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك واحلقوق العينية املرتبطة ونزع امللكية وال

 ستلزمه العملية من منفعة عامة.بها ملا ت

 

 :15النقطة رقم 

عند ملتقى  3ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق بتجزئة برادي 

الطريق احملورية املؤدية ملا بني  طريق الصويرة وطريق كماسة ونزع امللكية 

 والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك واحلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه

 العملية من منفعة عامة.
 

  :24النقطة رقم 

مارس  1بتاريخ  52الدراسة واملصادقة على تعديل القرار اجلبائي احمللي رقم 

احملدد لنسب وأسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات املستحقة لفائدة  2019

   يزانية مجاعة مراكش كما مت تغيريه وتتميمه.م

 

 

2020لشهر فرباير   العاديةالدورة  جملس مجاعة مراكش  
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فـي جـدول اعمـال الـدورة   المدرجـة  ، وفـي اطـار تحضـير الـنقطية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا
اللجنـة للسـادة أعضـاء  الموجهـة  21/01/2020  بتـاريخ  1660  رقـم  لدعوةراكش، وتبعا للمجلس جماعة م  2020العادية لشهر فبراير  

انعقـد  ،اجتمـاع اللجنـة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة والبرمجـةللحضـور والمشـاركة فـي أشـغال  باقي اعضـاء المجلـسو
بقاعـة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر صـف صـباحا الحاديـة عشـرة والنعلى الساعة  2020 يناير 29  االربعاءيوم    االجتماع المذكور

 االتية:  نقطة وذلك لتدارس الرئيس اللجنالحسين نوار    السيد  اسةالبلدي شارع محمد الخامس برئ
 

ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق جبوار فران الرتاب  بشارع العيون ونزع امللكية والتخلي عن القطع األرضية   :14النقطة رقم  ❖
 منفعة عامة.لذلك واحلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من  الالزمة

عند ملتقى الطريق احملورية املؤدية ملا بني  طريق الصويرة  3ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق بتجزئة برادي   :15النقطة رقم  ❖
 امة.احلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عوطريق كماسة ونزع امللكية والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك و

مع برجمة  2019اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  :22النقطة رقم  ❖
 الفائض احلقيقي برسم نفس السنة.

 .2020الية ية مجاعة مراكش برسم السنة املحتويل بعض اعتمادات فصول ميزان :23النقطة رقم  ❖
احملدد لنسب وأسعار الرسوم  2019مارس  1بتاريخ  52الدراسة واملصادقة على تعديل القرار اجلبائي احمللي رقم  :24النقطة رقم  ❖

            واحلقوق والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مراكش كما مت تغيريه وتتميمه.

 

   :السادة اللجنةء  اع من أعضاحضر االجتم -
 عبد الصمد العكاري، عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي 

 

 : واكب االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيد -
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة( :   ي. الحسن المنادي 
 لجماعيالنائب السابع لرئيس المجلس ا :  عبد الرزاق جبور 

 

   :السادة  المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في  -
 عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، محمد الزراف. 

 

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

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

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية :   مدا الحقعبد 
 رئيس مصلحة المراقبة الجبائية :   ي. أحمد المفتي

 عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

وتذكيره  ناقشة هذه  في مستهل م الدعوة،  تلبية  لهم  بالحضور شاكرا  اللجنة  السيد رئيس  أن رحب  وبعد  النقط، 
 بجدول اعمال اللجنة، وباتفاق بين السادة االعضاء، تم تدارس النقط الجاهزة منها على النحو االتي: 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020الدورة العادية لشهر فرباير 

 والربجمةبامليزانية والشؤون املالية اللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 24و 15 -14رقم  النقط
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 كش:جمللس مجاعة مرا 2020من جدوا اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  15النقطة رقم 

عند ملتقى الطريق احملورية املؤدية ملا بني  طريق الصويرة وطريق كماسة ونزع امللكية  3حدود الطرق العامة إلحداث طريق بتجزئة برادي ختطيط 
 والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك واحلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.

 

مكين السادة األعضاء من البطاقة التقنية المرفقة بالتقرير، والطالع السادة االعضاء ذه النقطة، وبعد تفي مستهل مناقشة ه
بالطريق   يتعلق  االمر  أن  أشار  الذي  الجماعية  الممتلكات  قسم  رئيس  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  النزول،  اسباب  على 

لتجزئة برادي   بتراب مجلس  ال  3المجاورة   المنارة وا واقعة  العامة  مقاطعة  الطرق  البث في مسطرة تخطيط حدود  المطلوب هو  ن 
عند ملتقى الطريق المحورية المؤدية لما بين طريق الصويرة وطريق كماسة ونزع الملكية والتخلي    3إلحداث طريق بتجزئة برادي  

نة اإلدارية للتقييم حددت مبلغ  قة، موضحا أن اللجفي البطاقة المرف  عن قطعتين ارضيتين وفق المساحات والمراجع العقارية المبينة
 . اي مانع  درهم للمتر المربع الواحد كما أن الوكالة الحضرية لم تبد 1000

فقد  ،  من سلك مسطرة نزع الملكية  للساكنة  يتعلق بمصلحة عامة، وحيث أن األمر  المناقشة وإبداء الرأيعقب ذلك، فتح باب  
عند ملتقى الطريق المحورية المؤدية لما بين     3رق العامة إلحداث طريق بتجزئة برادي  دود الطتخطيط ح  مسطرة  على وافقت اللجنة  

طريق الصويرة وطريق كماسة ونزع الملكية والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك والحقوق العينية المرتبطة بها لما تستلزمه  
 ة التقنية ادناه. االدارية للتقييم و ما هو مضمن في البطاق جنة االثمنة المحددة من طرف الل   وفق العملية من منفعة عامة

 

 3جتزئة برادي بطاقة تقنية تتعلق بعملية ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق جبوار  
 

 املشموالت املالك املساحة االمجالية  املراجع العقارية رقم القطعة
 

  04/123463جزء من الرسم العقاري عدد  1

289 
 

 اسيا ة ز شرك 
 

 قطعة ارضية عارية 
 

  04/71483جزء من الرسم العقاري عدد  2

130 
 

 مجلس عمالة مراكش
 

 قطعة ارضية عارية 
 

 مقاطعة المنارة.  3: الطريق المجاورة لتجزئة برادي    الموقع  ▪

 . 28/01/2020المنعقدة بتاريخ من طرف اللجنة االدارية للتقييم للمتر المربع الواحد درهم   1000تم تحديد مبلغ :   مبلغ التقييم  ▪

لكية القطع االرضية  ونزع م   3تجزئة برادي  البث في مسطرة تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق بجوار  المطلوب:  التدخل   ▪

 الالزمة لذلك. 
 

 مراكش: جمللس مجاعة 2020من جدوا اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  24النقطة رقم 

احملدد لنسب وأسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات املستحقة لفائدة  2019مارس  1بتاريخ  52لي رقم عديل القرار اجلبائي احملالدراسة واملصادقة على ت
 ميزانية مجاعة مراكش كما مت تغيريه وتتميمه.

ي موضوع  في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من الئحة دكاكين سوق الجوطية الكائن بالحي الحسن 
ا الموارد  تنمية  قسم  رئيس  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  المحلي،  الجبائي  بالقرار  هذا  التعديل  تجار  أن  أشار  الذي  لمالية 

ال يتعرف    GIRوما قبلها وهي قرارات غير محينة، موضحا أن نظام    2002تالل ملك عمومي منذ سنة  السوق يستفيدون من قرارات اح

السوق ملك خاص، وبالتالي وجب تسوية وضعيته القانونية بإدراجه في القرار    العقار المقام عليهلقرارات خاصة أن  على مثل هذه ا
دكان، مضيفا أن نفس االجراء سيهم سوق الحي المحمدي الشمالي والذي  درهم شهريا لكل    120الجبائي وفق سومة كرائية محددة في  

 السومة الكرائية خالل الجلسة العامة. ستعرض الئحة الدكاكين المعنية به وكذا 
 

وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أن من شأن إدراج هذه األسواق في القرار الجبائي تسوية وضعيتها القانونية  
 1ريخ  بتا  52القرار الجبائي المحلي رقم  تضمين ملحق الباب السادس من  وافقت اللجنة على  توحيد مسطرة االستخالص،    من خالل
والوجيبات  2019مارس   والحقوق  الرسوم  وأسعار  لنسب  وتتميمه  المحدد  تغييره  تم  كما  مراكش  جماعة  ميزانية  لفائدة    المستحقة 

 وفق السومة الكرائية.   دكاكين سوق الحي المحمدي الشماليدكاكين سوق الجوطية الكائن بالحي الحسني و الئحتي 
                      

 واسع النظر  ولمجلسكم الموقر 
 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 
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 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

 إنصاتكم لتقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح حول النقطة. بعد  

  

 إذن، وإن لم يكن هناك أي متدخل في الموضوع، أقترح عليكم المرور إلى التصويت.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (  19/02/2020)الجلسة الثانية بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش  2020الدورة العادية لشهر فبراير محضر 

56 
 

 



 (  19/02/2020)الجلسة الثانية بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش  2020الدورة العادية لشهر فبراير محضر 

57 
 

 

 

 



 (  19/02/2020)الجلسة الثانية بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش  2020الدورة العادية لشهر فبراير محضر 

58 
 

 :    (2020/ 02/ 19الجلسة الثانية بتاريخ )  2020الدورة العادية لشهر فبراير من جدول اعمال   السابعة عشرالنقطة 

التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة  الدراسة واملصادقة على كناش

 املتواجد فوقها سوق اخلضر والفواكه اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا. األرضية اجلماعية

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

لتالوة    بداية، الكلمة للسيد الحسين نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 بهذه النقطة. التقرير الخاص 

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةرئيس اللجنة المكلفة  الحسين نوار السيد 
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  :16النقطة رقم 

 

الدراسة واملصادقة على دفرت التحمالت اخلاص بتحديد شروط االستغالل 

اعة العمومي اجلماعي باحلدائق العمومية واملساحات اخلضراء جبماملؤقت للملك 

 مراكش على ضوء مالحظات السيد الوالي عامل عمالة مراكش.

  :17النقطة رقم 

 

الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية 

ملتواجد فوقها سوق والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة األرضية اجلماعية ا

 كالة سابقا.اخلضر والفواكه اليابسة باجلملة بباب د

 

 

 

2020العادية  لشهر فرباير الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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ل الـدورة فـي جـدول اعمـا  المدرجـة  ، وفـي اطـار تحضـير الـنقطية والتنظيمية الجـاري بهـا العمـلللمقتضيات القانون  طبقا

للسـادة أعضـاء اللجنـة  الموجهـة 10/02/2020 بتـاريخ 2666 رقـم  لمجلس جماعة مـراكش، وتبعـا للـدعوة  2020العادية لشهر فبراير  

اجتماع مشترك بـين اللجنـة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة والبرمجـة للحضور والمشاركة في أشغال    باقي اعضاء المجلسو
الثانيـة عشـر علـى السـاعة  2020 فبرايـر 12 األربعـاءيـوم    انعقد االجتماع المـذكور    ،فق العمومية والخدماتواللجنة المكلفة بالمرا

المكلفـة ة  رئـيس اللجنـالحسـين نـوار    السـيدكـل مـن    بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخـامس برئاسـةزواال  
وذلـك  ،لجنـة المكلفـة بـالمرافق العموميـة والخـدماتظـة مجـدار نائبـة رئـيس الة والبرمجـة والسـيدة حفيبالميزانية والشؤون المالي

 االتية:  نقطلمواصلة تدارس ال
 

الدراسة واملصادقة على دفرت التحمالت اخلاص بتحديد شروط االستغالل املؤقت للملك العمومي اجلماعي باحلدائق   : 16النقطة رقم  ❖
 عمالة مراكش. لى ضوء مالحظات السيد الوالي عاملواملساحات اخلضراء جبماعة مراكش عالعمومية 

 
 
 
 

التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة  الدراسة واملصادقة على كناش  :17النقطة رقم  ❖
 ا.األرضية اجلماعية املتواجد فوقها سوق اخلضر والفواكه اليابسة باجلملة بباب دكالة سابق

            

 

   :السادة اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء   -
 عبد الصمد العكاري، عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي 

 
 

   :السادة  المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في  -
 عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، خليل بولحسن 

 

 

 

 دة:السا بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

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

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية :  سمير لعريبية
 عن قسم أعمال المجلس :  عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

الك وبعد  االجتماع  بداية  الحضفي  بالسادة  الترحيبية  اللجنة  لمة  رئيس  السيد  ذكر  الدعوة،  تلبية  لهم  ور شاكرا 
المتبقيتين من جدول اعمالها، متطرقا ألسباب   المالية والبرمجة )رئيس الجلسة( بالنقطتين  بالميزانية والشؤون  المكلفة 

 االتي: ا كان على الشكل ، على ان تدارسهم2020/ 04/02تأجيلهما خالل الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ  
 

 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020الدورة العادية لشهر فرباير 

 مشرتك بنيتقرير اجتماع 

 واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات  

 17و 16رقم  لنقطتانا
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 جمللس مجاعة مراكش: 2020من جدوا اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  16النقطة رقم 

واملساحات الدراسة واملصادقة على دفرت التحمالت اخلاص بتحديد شروط االستغالل املؤقت للملك العمومي اجلماعي باحلدائق العمومية 
 الحظات السيد الوالي عامل عمالة مراكش.اخلضراء جبماعة مراكش على ضوء م

 

للسيد رئيس قسم   الكلمة  إدراجها، أعطيت  بدواعي  السادة األعضاء  النقطة، وإلحاطة  في مستهل مناقشة هذه 

نقاش لكنه عاد دون  الممتلكات الجماعية ليذكر أنه سبق للمجلس الجماعي أن صادق على دفتر التحمالت موضوع ال

أساس  وبمالحظتين  مفادها  تأشيرة  األولى  الوالئية:  المصالح  من  طبيعة  يتين  إلى  التحمالت  كناش  في  اإلشارة  عدم 

األكشاك المراد إقامتها، أما الثانية فتتمثل في ضرورة تحديد المناطق الخضراء المعنية بدفتر التحمالت وأن تكون في  

ر  رية للتقييم، مؤكدا أن إعداد كل هذه األمواالفتتاحي لالستغالل من طرف اللجنة اإلدا  ملكية الجماعة مع تحديد الثمن 

 يتطلب وقتا وغير جاهزة حاليا، ملتمسا تأجيل البث في النقطة إلى دورة الحقة. 

وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء من خالل التوضيحات المقدمة أن النقطة غير جاهزة، فقد قررت  

 جنة تأجيل البث فيها إلى دورة الحقة. الل
 

 جمللس مجاعة مراكش: 2020من جدوا اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  17رقم  قطةالن

 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة األرضية اجلماعية
 دكالة سابقا. سوق اخلضر والفواكه اليابسة باجلملة بباب املتواجد فوقها

 

بتاريخ   السابق  المشترك  االجتماع  خالل  طرحت  النقطة  أن  اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  البداية،    2020/ 02/ 04في 

وتقرر تأجيل البث فيها إلى غاية حضور السيد رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية، وبعد حضوره منحت له  

ستتم بها عملية تفويت القطعة األرضية موضوع الدراسة، حيث ذكر أن    الكلمة إلحاطة السادة األعضاء بالكيفيات التي 

سنة   خالل  الجماعي  لموقع    2015المجلس  بدراسة  دكالسقام  بباب  بالجملة  اليابسة  والفواكه  الخضر  سابقا وق    ة 

بها مكتبين  هكتار إلعادة تهيئتها، حيث تم إطالق إعالن مباراة دولية فاز    40والمنطقة المحيطة به بمساحة تقدر ب  

ال قام  بعدها  فرنسي،  والثاني  مغربي  األول  بتنللدراسات  يتم  ان  اساس  على  الدراسة،  هذه  بتعديل  الحالي  فيذ  مجلس 

المشروع ألهمتيه التعميرية واالقتصادية البالغة، مشيرا أنه لتنفيذه تم اقتراح عدة سيناريوهات كإحداث شركة التنمية  

، غير انه ارتأى مكتب المجلس أن يتم بيع القطعة األرضية وفق كناش تحمالت  المحلية او عقد شراكة مع قطاع خاص

 دون الرجوع إلى الدراسة المنجزة سابقا.طبقا لما تنص عليه مقتضيات تصميم التهيئة 

مسبقة، حيث   دراسة  على  اعتمادها  عدم  رغم  التحمالت  كناش  وثيقة  دراسة  إلى  االنتقال  اللجنة  قررت  بعدها 

التعمير المعمول بها وقد جاءت  وافق السادة ا الوثيقة المذكورة المعتمدة باألساس على وثائق  ألعضاء على مناقشة 

 مالحظاتهم كاآلتي: 

 رورة طرح تصور واضح حول المشروع المراد إنجازه بالقطعة األرضية موضوع الدراسة. ض ➢

 ت خيار جيد . تسجيل عدم قدرة الجماعة على االستثمار في الموقع المذكور وأن خيار التفوي ➢

 تحفظ بعض السادة األعضاء على مسألة تفويت القطعة األرضية بالنظر لموقعها االستراتيجي    ➢

 اإلشارة إلى صعوبة تحديد قيمة القطعة األرضية المذكورة في غياب تصميم تهيئة.  ➢

 

دول ادناه، وبعد إدخال اللجنة لتعديالت شكلية على كناش التحمالت موضوع الدراسة كما هي مضمنة في الج

علقة بعملية تفويت القطعـة  على كناش التحمالت المحدد للشروط اإلداريـة والمالية والتقنيـة المتأبدت اللجنة موافقتها  

مع تحفظ السيدان ي. عبد    األرضية الجماعية المتواجد فوقها سوق الخضر والفواكه اليابسة بالجملة بباب دكالة سابقا

 . كما هو مرفق بالتقرير  سن على مبدأ تفويت القطعة األرضية الحفيظ المغراوي وخليل بولح
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 مالحظة النص املعدل حسب رأي اللجنة كناش التحمالتالنص األصلي يف  رقم الفصل
 
 
 
 
 

 الديباجة

 
 

ن  
 
نجاز سوق جديد للخضر  ألجماعة ألحضرية بمرأكشوحيث أ قامت با 

ألقطع فرغت 
 
أ و  ألمسار  بمنطقة  بالجملة  أليابسة  أالرضية  وألفوأكه  ة 

 ألمتوأجدة بباب دكالة من محتليها.
و 
 
أ يفوت ألمجلس ألجماعي لمدينة مرأكش لفائدة ألغير )شخص ذأتي 

رضية  
 
أال ألقطعة  دكالة    ألبلديةمعنوي(  وألفوأكه بباب  ألخضر  )سوق 

م  6347م  و   5948ذأت ألصك ألعقاري عدد    أليابسة بالجملة حاليا(
مساحتها   مربع،  79834وألبالغة  ألتصميم     متر  في  وألمبينة حدوده 

 . أد ألعلنيألمرفق بكناش ألتحمالت هذأ وذلك عن طريق ألمز 

 
 
 

ن  
 
نجاز سوق جديد للخضر وألفوأكه أليابسة بالجملة   جماعة مرأكش وحيث أ قامت با 
فرغت ألقطعة أالرضية ألمتوأجدة بباب دكالة من محتليها.   بمنطقة

 
 ألمسار وأ

مرأ لمدينة  ألجماعي  ألمجلس  م يفوت  و 
 
أ ذأتي  )شخص  ألغير  لفائدة  عنوي( كش 

رضية  
 
م  6347م  و   5948بباب دكالة ذأت ألصك ألعقاري عدد    ألجماعيةألقطعة أال

تصميم ألمرفق بكناش متر مربع،  وألمبينة حدوده في أل  79834وألبالغة مساحتها  
 . ألتحمالت هذأ وذلك عن طريق ألمزأد ألعلني

تم تعويض عبارة   -
"  "الجماعة الحضرية

بعبارة "جماعة مراكش"  
بلدية" بعبارة  وعبارة "ال

"الجماعية" بكافة  
فصول كناش التحمالت  

 لمالءمة الصياغة. 
تم حذف عبارة "سوق   -

الخضر والفواكه اليابسة  
لعدم  بالجملة حاليا" 

الحاجة إلى ذكر  
التخصيص السابق  
 للقطعة األرضية. 

بيع   22 في  ألشروع  يمكن  وغيرها ال  وألمكاتب  من   ألشقق  ألغير  لفائدة 
يثبت  ألذي  برأء  أال  على  خير 

 
أال هذأ  حصول  بعد  ال  أ  ألمستفيد  طرف 

دأرة .   وفاءه بجميع ألتزأماته تجاه أال 

بيع   في  ألشروع  يمكن  ألمشروع ال  أل  منتوج  بعد لفائدة  ال  أ  ألمستفيد  طرف  من  غير 
دأ برأء ألذي يثبت وفاءه بجميع ألتزأماته تجاه أال  خير على أال 

 
 رة حصول هذأ أال

 

 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر         
           

 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 
 الحسين نوار 

 

 نائبة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات      
 مجدار حفيظة 
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                                                                          اململكة املغربية          

 وزارة الداخلية                        

 عمالة مراكش  -والية جهة مراكش أسفي  
 مجاعة مراكش             

 املديرية العامة للمصال        
 قسم املمتلكات اجلماعية        

                    مصلحة العمليات العقارية            

 
 

شروط املفروضة على بيع القطعة األرضية احملدد للكناش التحمالت 

 .املتواجد فوقها سوق اخلضر والفواكه اليابسة باجلملة بباب دكالة

 

 املتعلق باجلماعات. 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7) 1436من رمضان  20الصادر يف  1.15.85الشريف رقم بناء على الظهري   -

 .املتعلق باألمالك املختصة بالبلديات 1921بر أكتو 19ريف املؤرخ يف بناء على الظهري الش -
 .تعلق بكيفية تدبري األمالك اخلاصة بالبلدياتامل 1921دجنرب  31بناء على القرار الوزيري املؤرخ يف  -
علق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية وهيآتها ( مبثابة قانون يت1976شتنرب 30)1396شوال  05الصادر بتاريخ  1.76.584بناء على الظهري الشريف رقم  -

 كما وقع تغيريه وتتميمه.
( بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض 2013مارس  20املوافق ل ) 1434دى االوىل الصادر يف مجا  2. 12. 349بناء على املرسوم رقم   -

 املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبريها.
 من حمتليها.قامت بإجناز سوق جديد للخضر والفواكه اليابسة باجلملة مبنطقة املسار و أفرغت القطعة االرضية املتواجدة بباب دكالة  اكشة مرمجاعوحيث أن 

م  والبالغة 6347م  و  5948ذات الصك العقاري عدد  بباب دكالة اجلماعية يفوت اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش لفائدة الغري )شخص ذاتي أو معنوي( القطعة األرضية
 .العلين مرت مربع،  واملبينة حدوده يف التصميم املرفق بكناش التحمالت هذا وذلك عن طريق املزاد 79834حتها مسا

 موضوع كناش التحمالت 
تفويت  :  الفصل األول بعمليــة  املتعلقة  والتقنية  واملالية  اإلدارية  الشروط  وضبط  تحديد  إلى  هذا  التحمالت  كناش  القطعة يهدف 

 .املذكورة أعاله عن طريق السمسرة العلنية وذلك وفقا للشروط والتحمالت املبينة أدناه  الجماعيةاألرضية  
 ملقتضيات تصميم التهيئة الحضرية الخاص بمدينة مراكش الجاري به العمل.:يتم تفويت القطعة االرضية املذكورة طبق  الثانيالفصل 

 ة إجرائها اإلعالن عن السمسرة العلنية وطريق
 

إليها   الفصل الثالث: املشار  البلدية  األرضية  القطعة  بتفويت  مراكش  كل   أعاله عن طريق    تقوم جماعة  العلنية،  وعلى  السمسرة 

املختصة بغالف  الجماعية  املصالح  لدى  عنها  اإلعالن  يتقدم عند  أن  هاته   التفويت  بعملية  املتعلقة  السمسرة  في  املشاركة  في  راغب 

 ن : مختوم يتضم 
 

 طلب املشاركة في السمسرة في اسم رئيس  املجلس  الجماعي؛  -

 لألشخاص الذاتيين ونسخة من القانون األساس ي بالنسبة لألشخاص املعنويين؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة -

 طعة األرضية موضوع السمسرة؛ شهادة أو وثيقة تثبت أن املشارك سبق له أن قام بإنجاز مثل املشروع املراد إقامته على الق -

 إشهاد مصادق على صحة إمضائه يبين فيه املتعهد اطالعه على كناش التحمالت هذا؛  -

( درهم ايداع املبلغ املذكور بواسطة توصيل لدى الخازن االقليمي 10.000.000.00ضمانة مالية مؤقتة قدرها عشرة ماليين درهم )  -

 ملراكش؛
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 ـــي المـــــــــلف التقنـــــــ 
 البشرية و التقنية التي يتوفر عليها املتنافس و مكان تاريخ و طبيعة و أهمية االعمال التي أنجزها أو ساهم في إنجازها؛مذكرة تبين الوسائل -

بع  املر درهم للمتر    5970.00و قد تم حصره في    23/09/2019إن الثمن االفتتاحي للسمسرة قد حددته اللجنة االدارية للتقييم بتاريخ  -

 لواحد، و يجب أن تتجاوز العروض هذا الثمن على االقل؛ا

مجالس   :    الفصل الرابع مقرات  وكذا  الجماعي   املجلس  ومقر  الوطنية  الصحف  في  ومكانها  العلنية  السمسرة  تاريخ  عن  سيعلن 

 املقاطعات. 
 الفصل اخلامس :

 تتكون لجنة السمسرة من السادة :

 رئيس؛  صفة له برئيس املجلس الجماعي أو من يمث ▪

 ممثل السيد والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش؛  ▪

 الخازن االقليمي ملدينة مراكش؛  ▪

 رئيسة قسم الصفقات الجماعية؛ ▪

 رئيس قسم املمتلكات الجماعية بصفة كاتب؛ ▪

 ؛ اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجةأعضاء  ▪

 تعتبر مشاركته مفيدة.  ا جلس الجماعي كل شخص آخر خبيرا أو تقنييمكن أن تضم اللجنة أيضا بطلب من رئيس امل 

متساوية    الفصل السادس: منتجة  عروضا  املتزايدين  بعض  قدم  إذا  ما  حالة  جديدة   تعمل في  سمسرة  عن  األمر  في  للحسم  اللجنة 

إ  أحدهما عرضا  قدم  فإن  فقط،  الفائزان  فيها  الزيايشارك  عن  أحجموا  إذا  و  بالسمسرة  فاز  بينهم  ضافيا  فيما  القرعة  أجريت   ، دة 

 ئز و يعلن عنه رئيس اللجنة. لتحديد الفا
نتيجةالفصل السابع  أية  عن  تسفر  لم  السمسرة   أن  على  يعلن  املزايدة  غياب  حالة  في  تقديم     ،  :  أثناء  اللجنة  أعضاء  الحظ  وإذا 

 الشأن.   العروض تواطؤ املتزايدين جاز لهم سحب العقار من املزايدة وحرر تقرير في هذا
أيام على األقل قبل تاريخ    الفصل الثامن: العلني إشعار رئيس املجلس الجماعي ثمانية  الراغبين في املشاركة في املزاد  على األشخاص 

ني ، وذلك عن طريق طلب خطي مسجل بمكتب الضبط للمجلس الجماعي  وبرسالة لألشخاص املعنويين مع ضرورة  إجراء املزاد العل

 لفين املشار إليهما في الفصل الثالث. إرفاق الطلب بامل
 يتعين على املشارك في املزاد العلني باسم الغير إيداع وكالة مصححة اإلمضاء وشهادة تثبت قدرة موكله على األداء. الفصل التاسع :
وأنه سيصبح مالكها  يفرض في  املستفيد من القطعة األرضية موضوع البيع معرفة القطعة األرضية معرفة تامة،     الفصل العاشر :

 حدود املشار إليها في التصميم املرفق لهذا الكناش مع جميع اإلرتفاقات الظاهرة والخفية. على الكيفية املوجودة عليها حسب ال 

 وال يجوز له مطالبة املجلس الجماعي بأي ضمان أو تعويض فيما يرجع لهذه العيوب. 

 للفصل في الخالف القائم  بشأن  زيادة املساحة أو نقصانها.  فويتالت  الثمن الذي تم  به يعتمد:  عشرالفصل احلادي 
يوقع أعضاء لجنة السمسرة واملستفيد أو وكيله على مسودة محضر السمسرة فور اإلعالن  عن فوزه  ، وإذا  :    الفصل الثاني عشر

وقيعات أعضاء اللجنة تشكل تصديقا إن تلة فتعذر على املستفيد أو وكيله التوقيع يشار إلى ذلك في محضر السمسرة  وفي هذه الحا

 من املستفيد أو وكيله على مسودة محضر السمسرة. 

بعد املصادقة على محضر السمسرة من طرف الجهات املختصة تقوم جماعة مراكش بإبرام عقد بيع مع املستفيد و يجب أن يكون  

علي املنصوص  االلتزامات  و  الشروط  يتضمن جميع  و  توثيقا  العقد  بهذا  العقد    دفترها  هذا  بإبرام  املتعلقة  املصاريف  إن  التحمالت. 

 تكون على عاتق املستفيد.   
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الثمن الذي أسفرت عليه املزايدة يؤدى برمته إلى الخازن االقليمي ملراكش خالل الجلسة التي بوشرت فيها    إن:  الفصل الثالث عشر

 السمسرة الذي يسلم وصوال باإلبراء من األداء. 
 ــد تفيـ المس التزامــات  

التسجيل  :  الفصل الرابع عشر إجراءات  بمباشرة  البيع  عقد  إبرام  تاريخ  من  أشهر  ستة  أجل  خالل  نفقته  وعلى  املستفيد  يلتزم 

 والتحفيظ، مع التنصيص في الرسم العقاري على شروط الفسخ املنصوص عليه في هذا الكناش وإعالم رئيس املجلس الجماعي بذلك.

ور من تاريخ ابرام عقد البيع بعرض مشروع البنايات املزمع انجازها فوق  يد داخل اجل ثالثة شهاملستفيلتزم  :  الفصل اخلامس عشر

 القطعة االرضية املفوتة على االدارة قصد املصادقة و الحصول على الترخيص بالبناء. 

   احية املعمارية و الهندسية.يجب على املستفيد احترام التوجهات العامة للمنطقة املنصوص عليها في تصميم التهيئة من الن

شهرا تبتدئ    60في    األشغاليجب أن تكون البنايات مطابقة للنصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة بالتعمير، و يحدد أجل انهاء  

 من تاريخ الحصول على الترخيص بالبناء.  

النصوص االدار :  الفصل السادس عشر التعمير كما يلتزم ية و خاصة مقتضيات  يلتزم املستفيد باالمتثال لجميع الضوابط و  قانون 

 بربط املشروع بالتجهيزات االساسية )املاء و الكهرباء، قنوات التطهير السائل و الهاتف(.

التي يمكن أن تنجم عن االشغال و في حالة عدم تقيد املستفيد بإنجاز   يتعين على املستفيد تغطية التأمين عن الحوادث و االضرار 

 أحكام الفصل الواحد و العشرون أدناه املتعلق بفسخ البيع.  ادق عليه تطبق عليهاملشروع املص 
 

 مراقبة تنفيذ المشـــروع 
التحمالت ، وذلك  من طرف لجنة خاصة    جري بحضور املستفيد أو بحضور وكيله مراقبة تنفيذ شروط كناشت  الفصل السابع عشر:

 تتكون من األشخاص اآلتي ذكرهم :  

 ه؛ماعي أو من يمثلرئيس املجلس الج

 ثل السلطة املحلية؛ مم ▪

 املهندس الجماعي؛ ▪

 املهندس املعماري املشرف على املشروع؛ ▪

 إحدى مكاتب الدراسات؛    ▪

إلى أشغال اللجنة كل شخص ترى أن مشاركته ستكون مفيدة ألشغالها و  يستدعى  املستفيد للمشاركة في أشغال   ويمكن أن ينضم 

 ضرورية إذا استلزم األمر ذلك، ولن يمنع حضوره اللجنة من مباشرة أشغالها.اللجنة لإلدالء باإليضاحات ال

الواجب نهجها في مواجهة املستفيد  ال يقبل تقرير اللجنة أي طعن ويكتسب الحجية في م واجهة املستفيد، وتقترح اللجنة اإلجراءات 

 الفائز.

الجماعي بعد   نجاز دون أن يتمكن من ذلك جاز لرئيس املجلسإذا انتهى األجل املمنوح للمستفيد من أجل اإل :  الفصل الثامن عشر

أخذ رأي اللجنة الخاصة بمعاينة اإلنجازات منح املستفيد أجال إضافيا على أن ال تتعدى مدته سنة واحدة  وفرض دعيرة عليه  قدرها  

املمنوح له،  وتؤدى هذه الدعيرة من طرف   من ثمن بيع القطعة األرضية عن كل شهر تأخير تحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء االجل  %  10

 املجلس الجماعي بمنحه أجال إضافيا لإلنجاز.  املعني باألمر بمجرد إعالمه من طرف رئيس 

كان   إذا  الدعيرة   أداء هذه   من  املستفيد   إعفاء  يمكن  أنه  اللجنة  غير  رأي  أخذ  بعد  إرادته  عن  خارج  القانوني  لألجل  احترامه  عدم 

 معاينة اإلنجازات.الخاصة املكلفة ب

غير أن اإلدارة تحتفظ بحقها في منح األجل اإلضافي أو عدم منحه دون أن يكون قرارها في هذا الشأن قابال للطعن ، ماعدا في حالة ما  

 داء الدعيرة.اهرة أو بفعل  اإلدارة فعندئذ يمنح األجل اإلضافي وجوبا إلى املستفيد ويعفى من أإدا كان التأخير في اإلنجاز راجع لقوة ق
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 حالة عدم وفـاء المستفيد بالتزاماته 
التفويت بنهج    في حالة عدم تنفيذ أحد االلتزامات املنصوص عليها في كناش:    الفصل التاسع عشر التحمالت يعلن عن فسخ عقد 

 املسطرة التالية : 

أجل ثالثة أشهر وفي حالة عدم التنفيذ داخل  * مطالبة املستفيد بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل بتنفيذ التزاماته خالل  

 جراءات التالية :اينة من عجز املستفيد على التنفيذ تتخذ اإل األجل السالف الذكر وبعد تأكد لجنة املع

يتخذ رئيس املجلس الجماعي    –وال يعتبر شروع في اإلنجاز تسوير األرض ، أو بناء األساس    -في حالة عدم الشروع في اإلنجاز    -1

ارا باسترجاع القطعة األرضية املفوتة، ويبلغ املستفيد بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل، وترد الجماعة  قر 

 في املائة منه من كل سنة احتالل.  10من القطعة األرضية بعد خصم ثللمستفيد 

باسترجاع   -2 قرارا  الجماعي  املجلس  رئيس  يتخذ  اإلنجاز  في  هناك شروع  كان  إذا  املستفيد    أما  ويبلغ  املفوتة  األرضية  القطعة 

 فوقها للبيع العلني .   لتوصل ، وتعرض القطعة األرضية واملنشآت املحدثةبذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار با

عليه بإتمام وال يقبل للمشاركة في املزاد العلني إال األشخاص الذين تتوفر فيهم شروط املشاركة، والذين قدموا التزاما مكتوبا مصادقا  

 اإلنجاز بدال من املستفيد العاجز وبنفس الشروط وخالل اآلجال املنصوص عليها في كناش التحمالت .

 وال الناجمة عن البيع باملزاد العلني على النحو التالي  : * ويتم توزيع األم

 منه عن كل سنة من االحتالل.  % 10يرد إلى املستفيد ثمن البيع بعد خصم مبلغ  -1

 .املوافق عليها إذا لم تستغرق ثمن البيع كله   الراهنةيون  د الدتر  -2

 للثاني . 1/ 5لألول و  5/4ماعي بمقدار يقسم املبلغ الباقي من حاصل البيع بين املستفيد واملجلس الج -3

املستفيد نقل املؤن  : في حالة عجز املستفيد عن اإلنجاز، وإعالن املجلس الجماعي عن استرجاع العقار يتعين على    الفصل العشرون

تا  التفويت داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من  العقار، وإذواألدوات من العقار موضوع  ا لم يقم بذلك ريخ تبليغ قرار استرجاع 

املؤن   باعت الجماعة  النقل  تاريخ  أشهر من  النقل داخل أجل ثالثة  لم يؤد واجبات  ، وإذا  الخاص  نقلها على حسابه  الجماعة  تولت 

 ات واستخلصت الثمن لحسابها الخاص. واألدو 

 حالة وفـاة المستفيــــد 
في حالة وفاة املستفيد يحل محله ورثته في الحقوق وااللتزامات، لكن إذا كان اإلنجاز يشكل عبئا ثقيال على   الفصل الواحد والعشرون:

الغ لفائدة  حقوقهم  بيع  في  لهم  بالترخيص  الجماعي  املجلس  مطالبة  للورثة  جاز  مع  التركة  الوفاة  عن  العجز  مسطرة   تطبيق  أو  ير، 

 ملائة عن كل سنة من اإلحتالل.في ا 5في املائة إلى  10تخفيض الغرامة من 

 ويشترط في املفوت له توفره على الشروط املفترضة في املستفيد األصلي ويحل محله في الحقوق وااللتزامات املترتبة عن التفويت.

 املوقف املتخذ بشأنها.   املقدمة من طرف الورثة مع تعليلتتولى اإلدارة البث في الطلبات  

 اإلبــــــراء 
بيع  :  الثاني والعشرونالفصل  في  الشروع  يمكن  املشروعال  على    منتوج  األخير  هذا  بعد حصول  إال  املستفيد  الغير من طرف  لفائدة 

 اإلبراء الذي يثبت وفاءه بجميع التزاماته تجاه اإلدارة . 
 النزاعـــــات 

:في حالة  النزاع بين املستفيد واملجلس الجماعي حول تنفيذ بنود كناش التحمالت هذا يحتكم الطرفين الى    ثالث والعشرونل الالفص

لجنة تحكيم تتكون من السيد الوالي و السيد رئيس املجلس الجماعي و رئيس الشركة املستفيد من الشروع تحت طائلة رفع النزاع الى  

 ش. املحاكم املختصة بمراك
 مراكش ل رئيس المجلس الجماعي              
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 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

المرافق    قسم  رئيس  للسيد  الكلمة  وسأعطي  النقطة  هذه  بخصوص  مستجد  علينا  ورد  للتقرير،  استماعكم  بعد 

 العمومية المحلية الكبرى ليطلعكم عليه. 

 

   رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى   محمد أرفايد الس

بخصوص هذه النقطة، سبق للسيد رئيس المجلس الجماعي أن راسل صندوق اإليداع والتدبير تحت إشراف السيد   

  بين الوالي من أجل عقد شراكة مع هذا الصندوق بغية إنجاز مشروع جليز التجاري، وفي هذا االطار تم أمس عقد لقاء  

سيد رئيس المجلس والسادة ممثلي صندوق اإليداع والتدبير وقد حضرت هذا اللقاء بمعية السيد رئيس قسم الدراسات  ال

والفواكه   الخضر  وسوق  التجاري  جليز  مشروع  لموقع  ميدانية  بزيارة  القيام  خالله  تم  الذي  والتخطيط  االستراتيجية 

دوق ارتياحه للمشروعين ووعد السيد رئيس المجلس الجماعي أنه  لصنر االيابسة سابقا بباب دكالة، وقد أبدى السيد مدي

 المشروعين.  إلنجاز أسابيع سيتم تقديم تصور   3خالل 

 

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

 حقة. ى دورة الالنقطة إلإذن، وبناء على هذه المستجدات أقترح عليكم تأجيل البث في هذه  
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 :    (2020/ 02/ 19الجلسة الثانية بتاريخ )  2020الدورة العادية لشهر فبراير من جدول اعمال   الثامنة عشرالنقطة 

مرت مربع التابع للملك  1700م )جزء( مساحته التقريبية /2574املوافقة على تفويت املسكن ذي الرسم العقاري عدد 
      لفائدة الدولة امللك اخلاص. بزنقة احلسيمة احلي الشتوي باب اجلديد، اجلماعي والكائن

                              )نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد  

مناق النقطةفي مستهل  هذه  بالميزانية  شة  المكلفة  اللجنة  رئيس  نوار  الحسين  للسيد  الكلمة  أعطي   ،

 لتالوة نص التقرير المتعلق بها.   والشؤون المالية والبرمجة 

 

 والبرمجةبالميزانية والشؤون المالية رئيس اللجنة المكلفة  الحسين نوار السيد 
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  :18النقطة رقم 

 

/م )جزء( 2574املوافقة على تفويت املسكن ذي الرسم العقاري عدد 

بع التابع للملك اجلماعي والكائن بزنقة احلسيمة مرت مر 1700ريبية مساحته التق

 احلي الشتوي باب اجلديد، لفائدة الدولة امللك اخلاص.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 جملس مجاعة مراكش
2020العادية لشهر فرباير الدورة   
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العاديـة في جدول اعمـال الـدورة  المدرجة ، وفي اطار تحضير النقطية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا
للسـادة أعضـاء اللجنـة وبـاقي  الموجهـة 10/02/2020 بتـاريخ 2666  رقـم  لمجلـس جماعـة مـراكش، وتبعـا للـدعوة  2020لشهر فبرايـر  

اللجنـة اسـتأنفت    ،اجتمـاع اللجنـة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة والبرمجـةر والمشـاركة فـي أشـغال  حضـولل  اعضاء المجلس
بقاعـة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر الحادية عشرة والنصـف صـباحا على الساعة   2020  فبراير  12  األربعاءيوم    أشغالها باجتماع ثان

 االتية:  نقطة وذلك لمواصلة تدارس الرئيس اللجن  ن نوارالحسي  السيد  البلدي شارع محمد الخامس برئاسة
 

مرت مربع التابع  1700/م )جزء( مساحته التقريبية 2574تفويت املسكن ذي الرسم العقاري عدد املوافقة على :    18النقطة رقم  ❖
    للملك اجلماعي والكائن بزنقة احلسيمة احلي الشتوي باب اجلديد، لفائدة الدولة امللك اخلاص.

                                 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(     
 

مع برجمة  2019اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  :22النقطة رقم  ❖
 الفائض احلقيقي برسم نفس السنة.

 .2020املالية ض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم السنة ل بعحتوي :23النقطة رقم  ❖
            

 

  السادة: اللجنةحضر االجتماع من أعضاء   -
 عبد الصمد العكاري، عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي 

 
 

 السادة:  المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
 عبد الهادي بن عال، حفيظة مجدار.

 

 

 

 السادة: بصفة استشارية   ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

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

 عن قسم أعمال المجلس  :  عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي 

 

 ية السيد: وحضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارج -
 

 المدير الجهوي ألمالك الدولة بمراكش  :   الزواكي علي 
 
 

وتذكيره   الدعوة،  تلبية  لهم  بالحضور شاكرا  اللجنة  السيد رئيس  أن رحب  وبعد  النقط،  مناقشة هذه  في مستهل 
 بجدول اعمال اللجنة، وباتفاق بين السادة االعضاء، تم تدارس النقطة الجاهزة منها وهي كاآلتي: 

 
 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020العادية لشهر فرباير الدورة 

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 اجللسة الثانية

 18رقم  النقطة
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 جمللس مجاعة مراكش: 2020جدوا اعمال الدورة العادية لشهر فرباير من  18رقم  قطةالن

مرت مربع التابع للملك اجلماعي  1700/م )جزء( مساحته التقريبية 2574املوافقة على تفويت املسكن ذي الرسم العقاري عدد 
 اص.   والكائن بزنقة احلسيمة احلي الشتوي باب اجلديد، لفائدة الدولة امللك اخل

 

اية مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من الوثائق المرجعية الخاصة بها، وإلحاطة الحضور  في بد

أمالك   من طرف  تقديم طلب  تم  أنه  أوضح  الذي  الدولة  الجهوي ألمالك  المدير  للسيد  الكلمة  أعطيت  إدراجها،  بأسباب 

العق المراجع  ذو  المسكن  باقتناء  الملك  والمساحة  الدولة  مبلغ  ارية  تحديد  أساس  على  المرفقة،  الوثائق  في  المبينة 

التفويت من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم مستقبال، مضيفا أن المطلوب من اللجنة هو إبداء الموافقة المبدئية على عملية  

 التفويت المذكورة. 

وء إلى مسطرة المعاوضة  ل إمكانية اللجعقب ذلك فتح باب النقاش وإبداء الرأي، حيث تساءل السادة األعضاء حو

 عوض التفويت، مسجلين غياب مبلغ التفويت الذي يحدد عادة بشكل قبلي من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم. 

خيار   أن  ليؤكد  الدولة  ألمالك  الجهوي  المدير  السيد  جديد  من  تدخل  االستفسارات،  هذه  بعض  على  ولإلجابة 

ثاال بعملية تفوبت فيال المامونية، ومؤكدا أن الجماعة ستتوصل بمبلغ  ل بها، معطيا مالتفويت بمقابل مادي مسطرة معمو

 التفويت عند تحديده في أقرب وقت ممكن. 

)جزء( مساحته    /م 2574تفويت المسكن ذي الرسم العقاري عدد  وافقت اللجنة مبدئيا على  وتأسيسا على ذلك، فقد  

لحي الشتوي باب الجديد، لفائدة الدولة الملك  اعي والكائن بزنقة الحسيمة امتر مربع التابع للملك الجم  1700التقريبية  

 ، في انتظار عقد اللجنة اإلدارية للتقييم لتحديد مبلغ التفويت. الخاص

 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار          

 
 

 ملحوظة: 

ونظرا لعدم   ،  ا ادناهمالمشار اليه   2020العادية لشهر فبراير  من جدول اعمال الدورة    23و    22بالنسبة للنقطتين  

 جاهزيتهما، فان اللجنة اجلت البث فيهما و عرضهما على انظار المجلس الجماعي مباشرة بعد تهييئهما. 

مع برجمة الفائض احلقيقي  0192النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر  :22النقطة رقم 
 برسم نفس السنة.

 .2020حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  :23النقطة رقم 
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 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

 فتوح حول النقطة. بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، باب المناقشة م  
 

 
   عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

 أريد أن أعرف ما المشروع المراد إنجازه على القطعة األرضية موضوع التفويت؟  
 
 

   المجلس الجماعيعضو    إبراهيم بوحنشالسيد 

التركيز على التوصية التي ر  المبدأ الذي جاءت لكن ال بد من  اللجنة والقاضية بضرورة  نحن متفقون على  فعتها 

 ادقة عليه. تقييم قيمة العقار وإرجاع الموضوع للجنة للمص

 
 

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

 وإن لم يتبق أي متدخل إضافي، سنمر إلى التصويت على الموافقة المبدئية على عملية التفويت.  إذن، 
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 :    ( 2020/ 19/02الجلسة الثانية بتاريخ  ) 2020الدورة العادية لشهر فبراير من جدول اعمال   الرابعة والعشرونالنقطة 

احملدد لنسب وأسعار الرسوم  2019مارس  1بتاريخ  52الدراسة واملصادقة على تعديل القرار اجلبائي احمللي رقم 
 ملستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مراكش كما مت تغيريه وتتميمه.واحلقوق والوجيبات ا

 

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

في بداية مناقشة هذه النقطة، أعطي الكلمة للسيد الحسين نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون  

 التقرير المتعلق بها. ة نص لتالو المالية والبرمجة 

 

 والبرمجةبالميزانية والشؤون المالية رئيس اللجنة المكلفة  الحسين نوار السيد 
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 : 14النقطة رقم 

ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق جبوار فران الرتاب  بشارع العيون 

واحلقوق العينية املرتبطة ونزع امللكية والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك 

 بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.

 

 :15النقطة رقم 

عند ملتقى  3طريق بتجزئة برادي  ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث

الطريق احملورية املؤدية ملا بني  طريق الصويرة وطريق كماسة ونزع امللكية 

ق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذلك واحلقو

 منفعة عامة.العملية من 
 

  :24النقطة رقم 

مارس  1بتاريخ  52اجلبائي احمللي رقم الدراسة واملصادقة على تعديل القرار 

احملدد لنسب وأسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات املستحقة لفائدة  2019

   ميزانية مجاعة مراكش كما مت تغيريه وتتميمه.

 

 

 

مراكشجملس مجاعة  2020العادية لشهر فرباير الدورة     



 (  19/02/2020)الجلسة الثانية بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش  2020الدورة العادية لشهر فبراير محضر 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

العاديـة لـدورة اعمـال ا في جدول المدرجة اطار تحضير النقط، وفي ية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا
للسـادة أعضـاء اللجنـة و بـاقي   الموجهـة  21/01/2020  بتـاريخ  1660  رقـم  لمجلس جماعـة مـراكش، وتبعـا للـدعوة  2020لشهر فبراير  

 انعقد االجتماع المـذكور ،المالية والبرمجةاجتماع اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون للحضور والمشاركة في أشغال    اعضاء المجلس
بقاعـة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر البلـدي شـارع محمـد الحادية عشـرة والنصـف صـباحا  على الساعة    2020  يناير  29  االربعاءم  يو

 االتية:  نقطة وذلك لتدارس الرئيس اللجنالحسين نوار   السيد  الخامس برئاسة
 

ية العيون ونزع امللكية والتخلي عن القطع األرض العامة إلحداث طريق جبوار فران الرتاب  بشارعختطيط حدود الطرق   :14النقطة رقم  ❖
 الالزمة لذلك واحلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.

احملورية املؤدية ملا بني  طريق الصويرة عند ملتقى الطريق  3ختطيط حدود الطرق العامة إلحداث طريق بتجزئة برادي   :15النقطة رقم  ❖
 ك واحلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.ونزع امللكية والتخلي عن القطع األرضية الالزمة لذل وطريق كماسة

مع برجمة  2019برسم السنة املالية اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش  :22النقطة رقم  ❖
 س السنة.الفائض احلقيقي برسم نف

 .2020حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  :23النقطة رقم  ❖
احملدد لنسب وأسعار الرسوم  2019مارس  1بتاريخ  52الدراسة واملصادقة على تعديل القرار اجلبائي احمللي رقم  :24النقطة رقم  ❖

            ة مراكش كما مت تغيريه وتتميمه.واحلقوق والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية مجاع

 

   :السادة اللجنةحضر االجتماع من أعضاء   -
 عبد الصمد العكاري، عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي 

 

 : واكب االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيد -
 لجنة(النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو ال :   ي. الحسن المنادي 
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي :  عبد الرزاق جبور 

 

   :السادة  المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في  -
 عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، محمد الزراف. 

 

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 شالمدير العام لمصالح جماعة مراك :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية :  عبد الحق مدا
 رئيس مصلحة المراقبة الجبائية :  ي. أحمد المفتي

 عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي
 عن قسم أعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 
 جلسعن قسم أعمال الم :  عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

النقط،   مناقشة هذه  وتذكيره  في مستهل  الدعوة،  تلبية  لهم  بالحضور شاكرا  اللجنة  السيد رئيس  أن رحب  وبعد 
 بجدول اعمال اللجنة، وباتفاق بين السادة االعضاء، تم تدارس النقط الجاهزة منها على النحو االتي: 

 

 اعة مراكشجملس مج

 

 2020الدورة العادية لشهر فرباير 

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة تقرير اجتماع 

 24و 15 -14رقم  النقط
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 جمللس مجاعة مراكش: 2020ة لشهر فرباير الدورة العادي من جدوا اعمال 24النقطة رقم 

احملدد لنسب وأسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات  2019مارس  1بتاريخ  52الدراسة واملصادقة على تعديل القرار اجلبائي احمللي رقم 
 املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مراكش كما مت تغيريه وتتميمه.

السادة األعضاء من الئحة دكاكين سوق الجوطية الكائن بالحي الحسني موضوع  ة، وبعد تمكين  اقشة هذه النقط في مستهل من 
التعديل بالقرار الجبائي المحلي، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس قسم تنمية الموارد المالية الذي أشار أن تجار هذا  

عم ملك  احتالل  قرارات  من  يستفيدون  سنة  السوق  منذ  نظام    2002ومي  أن  موضحا  محينة،  قرارات غير  وهي  قبلها  ال   GIRوما 

السوق ملك خاص، وبالتالي وجب تسوية وضعيته القانونية بإدراجه في    العقار المقام عليهيتعرف على مثل هذه القرارات خاصة أن  
في   محددة  كرائية  سومة  وفق  الجبائي  مضيفا  120القرار  دكان،  لكل  شهريا  االجرا  درهم  نفس  الحأن  سوق  سيهم  المحمدي  ء  ي 

 الشمالي والذي ستعرض الئحة الدكاكين المعنية به وكذا السومة الكرائية خالل الجلسة العامة. 
 

وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أن من شأن إدراج هذه األسواق في القرار الجبائي تسوية وضعيتها القانونية  
  1بتاريخ    52القرار الجبائي المحلي رقم  تضمين ملحق الباب السادس من  فقت اللجنة على  اومن خالل توحيد مسطرة االستخالص،  

ال  2019مارس   وأسعار  لنسب  وتتميمهالمحدد  تغييره  تم  كما  مراكش  ميزانية جماعة  لفائدة  المستحقة  والوجيبات  والحقوق    رسوم 
 وفق السومة الكرائية.   يالمحمدي الشمال دكاكين سوق الحي دكاكين سوق الجوطية الكائن بالحي الحسني و الئحتي 

                      

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر  

 رئيس اللجنة 
 نوار الحسين 
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 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

 شة مفتوح حول النقطة. إنصاتكم لتقرير اللجنة، باب المناقبعد  
  

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

لم يسعفني الحظ لحضور أشغال اللجنة، ولذلك أطلب من رئاسة المجلس وضع السادة األعضاء في الصورة من  

في   مرجعي  قانوني  إطار  هناك  وهل  المحالت،  لهذه  الكرائية  السومة  تحديد  في  المعتمدة  المعايير  توضيح  خالل 

 ديدها؟ تح

   عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

المدينة،    120مبلغ   مراكش  بمقاطعة  متواجدة  أخرى  بمحالت  مقارنة  مبلغ ضئيل  كرائية شهرية  كسومة  درهم 

 وبالتالي ما هو المرجع المعتمد في تحديد هذه السومة؟ 

 )رئيس الجلسة(  لمراكش المجلس الجماعي  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

 مزيد من التوضيحات، أعطي الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية. لإلجابة على هذه التساؤالت وتقديم  

   رئيس قسم الممتلكات الجماعية   هشام بل الحوتيالسيد 

جماعية، فهؤالء التجار  األساس المعتمد في تحديد السومة الكرائية هو معدل ما يؤديه التجار للمصالح الجبائية ال

ق على  بناء  كرائية  سومة  يؤدون  الجماعية  كانوا  المصالح  أوقفت  لكن  العمومي،  للملك  المؤقت  االحتالل  رارات 

لم يعد يقبل هذا النوع من األداءات، ألن الملك المقام عليه سوق الجوطية ملك    GIRاالستخالص منهم بسبب أن نظام  

 ءمة القانونية. بالتالي تم عرض هذا التعديل على أنظار المجلس الموقر للمالخاص مما يفرض إبرام عقود كراء، و 

   عضو المجلس الجماعي    المصطفى الوجدانيالسيد 

 أريد توضيحا من المصالح الجبائية المختصة حول األرضية الحقيقية في تحديد هذه السومة الكرائية. 

   عضو المجلس الجماعي   توفيق بلوجور السيد 

النقطة،فيما يخص ه يلتزمون بدفع    ذه  أية سومة، بعدها بدأوا  ولعلمكم فتجار سوق الجوطية كانوا ال يدفعون 

كما أن    GIRنفس المبلغ المقترح اليوم، وبدأ االشكال يطرح لما انتقلت الجماعة إلى تدبير هذا األمر عن طريق نظام  

الجماعة،   وليس  التجار  بناها  عنها  نتحدث  التي  األخي المحالت  فقوهذه  تملك  جعل  رة  ما  وهذا  األرضية،  القطعة  ط 

السومة ضئيلة مقارنة بمحالت أخرى وال يمكننا الرفع منها ألننا سنضطر حينها إلى مراجعة السومة الكرائية لكافة  

 المحالت أو تقديم تعويض لهؤالء التجار. 

   عضو المجلس الجماعي   ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد  

، واآلن بما أن لديهم محالت ال بد من عقد اللجنة اإلدارية للتقييم،  لى قرارات احتاللالتجار يتوفرون عهؤالء  

 لذلك أطلب تأجيل البث في هذه النقطة. 
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   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

طار  تجار أنفسهم في إوفق التوضيح الذي قدمه السيد العضو المحترم يبدو أن الذي حدد السومة الكرائية هم ال

العام الجماعي مؤقتا وليس في إطار واجبات كراء األسواق، لذلك وجب ان يرد منطوق النقطة بشكل    احتالل الملك

إلى   ستصل  مرتفعة  سومته  الكراء  واجب  ألن  فنحن    400صحيح،  الملك  باحتالل  يتعلق  األمر  كان  إن  اما  درهم، 

ي كما قلت وجب ضبط صيغة  ق لوحده، وبالتالن تحدد لهذا السودرهم شهريا وأ  100مستعدون للتصويت حتى ب  

 النقطة. 

 

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

أن   الدولة  أو  يمكننا كمجلس  تاريخ وال  لديها  للجماعة  المملوكة  األسواق  ان  األعضاء  السادة  في علمكم  ليكن 

 تأخذ بعين االعتبار الوضع السابق وأن تتعامل مع هؤالء التجار بالوضع الحالي، تعود بعجلة الزمن إلى الوراء وأال

سو يعيشها  التي  والحالة  الضررين،  بأخف  تأخذ  بحي  فاإلدارة  الذهب  بقيسارية  الموجودة  نفسها  هي  الجوطية  ق 

ين أن ال عالقة له  المالح فهي في ملك الجماعة والتجار لديهم محالتهم وكانت فيما سبق مكتراة لشخص توفي وتب

والذي يستلزم التوفر على قرارات جبائية وعقود كراء واضحة    GIRبالجماعة، لذلك اإلدارة، أمام هذا النظام الجديد  

أجل استخالص مداخيل، عقدت لقاءات مع هؤالء التجار لوضعهم في الصورة واالتفاق معهم على المسطرة التي    من

ن أن هذه المسطرة غير سليمة وأنها يجب أن تهم سوق الجوطية الكائن بالحي  سيتم اتباعها، فمالحظة السيد بولحس

 ط مادام أن الئحته هي المتوفرة حاليا. الحسني لوحده فالمقرر الذي سيتخذه المجلس سيهم هذا السوق فق

 إذن، وان لم يتبق أي تدخل إضافي، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت. 
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 :   ( 02/2020/ 19الجلسة الثانية بتاريخ ) 2020الدورة العادية لشهر فبراير من جدول اعمال   الخامسة والعشرون النقطة 

 .2019 - 2018دراسة التقرير السنوي اخلاص بتقييم تنفيذ برنامج عمل مجاعة مراكش )السنة الثانية( 
 

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  ئيسالنائب األول لر   يونس بن سليمانالسيد 

رئيس   نوار  الحسين  للسيد  الكلمة  أعطي  النقطة،  هذه  مناقشة  بداية  بالميزانية  في  المكلفة  اللجنة 

والبرمجة المالية  التابعة    والشؤون  الدائمة  الخمس  للجن  المشترك  لالجتماع  التركيبي  التقرير  نص  لتالوة 

 نقطة. المتعلق بهذه الللمجلس الجماعي 

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةرئيس اللجنة المكلفة  الحسين نوار السيد 
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 مجاعة مراكش ج عملدراسة التقرير السنوي اخلاص بتقييم تنفيذ برنام

 . 2019 – 2018)السنة الثانية(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020العادية  لشهر فرباير الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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 جملس مجاعة مراكش

 

 2020الدورة العادية لشهر فرباير 

 

 

 

 

 
 

 25رقم  النقطة

باعتباره وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع واالنشطة ذات  ي اطار تنزيل برنامج عمل جماعة مراكش  فــ

نين والمواطنات بحسب ما  االولوية المقرر او المزمع انجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواط

القانون تنفيذ برنامج ع ينص عليه  لتقييم  التقرير السنوي  الثانية،  ، وفي سياق دراسة  مل الجماعة خالل سنته 

  14وبناء على المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة تقرير تنفيذ هذا البرنامج والمنصوص عليها في المادتين  

القاضي بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة،    2016يونيو    29ي  الصادر ف   2.16.301المرسوم رقم    15و  

المادة   لمقتضيات  مبادرة  من    31وتطبيقا  المجلس  لرئيس  تمنح  والتي  مراكش  لمجلس جماعة  الداخلي  النظام 

وبحكم الطبيعة الموضوعاتية للنقطة المعروضة  ، عقد اجتماع مشترك بين لجنتين او اكثر يهم مجال تدخلهمطلب 

الدائمة،و اللجن  اطار صالحيات  في  تدخل  لمجاالت  التقائية  تعرف  االرسالية    التي  موضوع  للدعوة  عدد وتبعا 

، عقدت اللجن الدائمة للمجلس الجماعي المذكورة اعاله اجتماعا مشتركا يوم االثنين  10/02/2020بتاريخ    2668

الحادية عشرة والنصف صباحا    2020فبراير    17 الساعة  البلدي بقابتداء من  بالقصر  الكبرى  االجتماعات  اعة 

الخامس محمد  السيد    شارع  من  السيد  من  وبتسيير  الخمسة  الدائمة  اللجن  لرؤساء  مشتركة  برئاسة  وذلك 

 الحسين نوار رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.   
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 عبد السالم سي كوري

 

 

 االعضاء احلاضرون اللجنة

 

   رئيس اللجنة :             احلسني نوار

   عضوا:    عبد اهلادي ويسالت،

   رئيس اللجنةنائبة  :      حفيظة جمدار 
 

 
   رئيس اللجنة :     أمحد حمفوظ

   اعضاء ، ي احفيظ قضاوي العباسي، احلسن بباوي: حممد بنلعروسي 

 
  عضوا اللجنةبن عال: ، عبد اهلادي خليفة الشحيمي

   رئيس اللجنة        : حممد بوغربال  

 عضوا :            سعيدة ساللة
 

 

 
 

 الصفة اسم االطار
 للجنة  والمنسق العام مراكشالمدير العام لمصالح جماعة  عبد الكريم الخطيب 

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية المشرف على تنزيل التوجه االول للبرنامج  عبد العزيز األمري 

 السكرتارية الدائمة  عن عبدالهادي ورداغ

 عن السكرتارية الدائمة  أسماء بودالل 

 عن السكرتارية الدائمة  سعيد الكرس 

السكرتارية الدائمة عن  عباس شتوان   
 

 

 
 

 

 الصفة طاراسم اال
 رئيس قسم اعمال المجلس محمد المحير 

 عن قسم اعمال المجلس  رشيد بوزيتي 

 عن قسم اعمال المجلس  سعد نجاي

 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  محمد نحيلي 
 

ساعتان 02   

 عمل مجاعة مراكشالسنوي لربنامج  مطبوع التقرير - 
 DATA SHOWعرض مصور   -
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بتقييم تنفيذ  خاص  في بداية أشغال هذا االجتماع، وبعد تمكين السادة االعضاء الحاضرين من التقرير السنوي ال

برنامج عمل جماعة مراكش )السنة الثانية( كما هو مرفق بالتقرير، رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور شاكرا  

لهم تلبية الدعوة، مذكرا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي ترتكز عليها عملية عرض ودراسة التقرير السنوي لتقييم  

الجماع عمل  برنامج  وتنفيذ  المجلس  ة،  وسياسة  إرادة  ويترجم  الترابي،  التخطيط  مجال  في  مرجعية  وثيقة  يعتبر  الذي 

الدؤوب  الهام والعمل  بالدور  القرب، منوها  يتعلق بمجال  فيما  التنموية خاصة  اإلجابة على اإلشكاليات  الجماعي بهدف 

لجماعة من أجل تتبع وتنزيل هذا الورش  مل اوالمستمر الذي تقوم به لجنة القيادة المكلفة بعملية تتبع تنفيذ برنامج ع

 التنموي.

بعد ذلك أعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، ورئيس لجنة القيادة المكلفة  

السنتين   اللجنة على مدار  به  قامت  الذي  العمل  قدم عرضا مفصال حول مسار  الذي  الجماعة،  برنامج عمل  تنفيذ  بتتبع 

المتعلقة  فارطال تين، مشيرا إلى أن عملية تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة تستند إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية 

تسطير  في  الجماعة  عمل  تدخالت  وتجويد  الحكامة  آليات  أوجه  أحد  تعتبر  كما  الجماعة،  عمل  برنامج  وتنفيذ  بإعداد 

ر من  العملية  هذه  تمكن  بحيث  التنموية،  كالمشاريع  المشاريع  صد  إنجاز  بمراحل  المتعلقة  والمعلومات  المعطيات  ل 

المسطرة بالبرنامج، والوقوف على الصعوبات واإلكراهات التي تواجه عملية التنزيل. كما تساعد على استخالص النتائج  

 ثة. والمقترحات التي يمكن أخذها بعين االعتبار خالل عملية تحيين برنامج عمل الجماعة خالل سنته الثال 

هذا، وقد استعرض السيد النائب حصيلة تقدم تنفيذ المشاريع حسب التوجهات الكبرى المكونة لبرنامج العمل،  

، حيث أنه بمناسبة إعداد التقرير السنوي الحالي، تم االنطالق من الحصيلة المقدمة 2018و  2017والتي تهم سنتي  

بشكل تراكمي والتي بلغت نسبا جد متقدمة من التنفيذ، كما تم يلة  بالتقرير السنوي األول، إذ تم استثمار نتائج هذه الحص

إدماج المشاريع المتبقية عن السنة األولى من تنفيذ البرنامج ضمن التقرير الحالي، وذلك راجع باألساس إلى كون العديد  

 من المشاريع ال زالت عملية إنجازها لم تنته بعد. 

ية، رغم اإلكراهات والصعوبات المختلفة التي واجهتها عملية تنفيذ  مؤكدا على أن حصيلة اإلنجاز تعتبر جد إيجاب

بعض المشاريع. مضيفا أنه اعتمادا على الخالصات والنتائج التي توصلت إليها لجنة القيادة المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع 

سنتي   برسم  عد2018و  2017المسطرة  وصل  فقد  المسطرة  ،  المشاريع  تفص   202د  تم  كما  المعطيات  مشروعا.  يل 

 89مشروعا، المشاريع المنطلقة اإلنجاز:    73المتعلقة بعملية اإلنجاز حسب التصنيف التالي: المشاريع المنجزة كليا:  

  %68حوالي  مشروعا. وقد وصلت النسبة المئوية العامة لإلنجاز    40مشروعا، والمشاريع التي لم ينطلق إنجازها بعد:  

معظمها  في  كانت  التي  األولوية  ذات  المشاريع  الخصوص  على  ومنها  المذكورتين،  بالسنتين  المسطرة  المشاريع  من 

  7498.31موضوع تعاقدات مسبقة مع شركاء ومتدخلين آخرين. كما وصلت الكلفة المالية اإلجمالية لتنفيذ المشاريع:  

   . %14ماعة  مليون درهم، بلغت فيها المساهمة المالية للج

التي   والصعوبات  اإلكراهات  بعض  واجهت  المسطرة  المشاريع  تنفيذ  أن عملية  إلى  أخرى،  جهة  من  موضحا، 

مسطري  عقاري،  تمويلي،  هو  بينما  طبيعتها  وحسب  مجملها  في  وتختلف  اإلنجاز.  وثيرة  على  بآخر  أو  بشكل  أثرت 

 وتدبيري. 

الجماعة مقبلة على عملية ت إلى أن  برنامشيرا في األخير  إلى تصويب االختالالت التي  حيين  مج عملها، سعيا 

المالحظات   على  اعتمادا  المشاريع،  وتخطيط  تسطير  تجويد  على  والعمل  البرنامج،  عمر  من  األولى  المرحلة  عرفتها 

 والمقترحات التي سيتم تقديمها في هذا الشأن. 

ال المدير  للسيد  الكلمة  أعطيت  القيادة،  لجنة  رئيس  السيد  عرض  العام  عام  وبعد  المنسق  الجماعية،  للمصالح 

التقرير  ان  مبرزا  المذكورتين،  السنتين  برسم  المسطرة  المشاريع  تنفيذ  لعملية  اإليجابية  بالحصيلة  ذكر  الذي  للجنة، 

الذي  العمل  فريق  كل  وتعبئة  عمل  بفضل  المحققة  المنجزات  لرصد  حاسمة  لحظة  يعتبر  البرنامج،  تنفيذ  لتقيم  السنوي 

باستمر ع يسهر  مكونات  ار  كل  تعبئة  تتطلب  والتي  المطروحة،  والصعوبات  اإلكراهات  رغم  المشاريع،  تنفيذ  تتبع  لى 

 الجماعة لتجاوزها، اعتمادا على بعض الحلول المقترحة من طرف لجنة قيادة تتبع تنفيذ برنامج العمل. 
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 ظاتهم حول ما يلي:  مالحعقب ذلك، فتح باب النقاش أمام السادة األعضاء الحاضرين، حيث تمحورت أراءهم و

عدد   ❖ بنفس  يحظى  ال  بعضها  أن  إذ  للجماعة،  المكونة  المقاطعات  حسب  للمشاريع  المتكافئ  غير  التوزيع 

على   يؤثر  الذي  الشيء  علي؛  بن  يوسف  سيدي  مقاطعة  مثال  األخرى،  المقاطعات  مع  مقارنة  المشاريع 

 التوازن المجالي للمشاريع؛ 

لمشاريع المؤقتة بطبيعتها، وما تتطلبه من تعبئة موارد مالية، مثال  عض االتساؤل حول الجدوى من إنجاز بب ❖

 صيانة المجزرة الجماعية، مع العلم أنه تمت برمجة إنجاز مجزرة نموذجية كبيرة؛ 

 اإلشادة بما تحقق من بنيات تحتية في المجال الثقافي خاصة إحداث المكتبات الوسائطية بتراب الجماعة؛  ❖

بعض المرافق والبنيات التحتية المنجزة والبحث عن سبل تجاوز هذه الوضعية    دبير طرح إشكالية طريقة ت ❖

 حتى تحقق الغايات المرجوة منها وجعلها في خدمة ساكنة المدينة؛ 

طلب بعض السادة األعضاء لمعطيات مدققة حول عملية إنجاز بعض المشاريع )إصالح جنبات واد اسيل،   ❖

 (؛ ... تأهيل سوق الربيع، الخزانة البلدية

المشاريع،   ❖ إنجاز  عملية  على  تؤثر  التي  طبيعتها،  حسب  والصعوبات،  اإلكراهات  وتصنيف  إبراز  ضرورة 

 وخاصة المشاريع غير المنجزة، حتى يكون السادة األعضاء على علم بمختلف هذه اإلكراهات؛  

نجاز المشاريع  رة إالتساؤل حول اإلجراءات والتدابير المتخذة من طرف الجماعة بهدف ضمان الرفع من وثي ❖

 المسطرة بالبرنامج؛ 

المنجزة ووقعها   ❖ المشاريع  قيمة  تبرز  لها حتى  والتسويق  بها  التعريف  تقتضي  المشاريع  إنجاز  إن عملية 

 اإليجابي على ساكنة المدينة؛ 

التساؤل حول إدماج بعض المشاريع المسطرة ببرنامج الحاضرة المتجددة وبرنامج مشاريع التنمية البشرية   ❖

 عمل الجماعة؛   نامجببر

التساؤل حول ماهية المشاريع التي قامت الجماعة بإنجازها، والمشاريع التي لم تتمكن من إنجازها، وإبراز   ❖

 األسباب المؤدية إلى ذلك.  

وللرد على مختلف التساؤالت المطروحة، تدخل، من جديد، رئيس لجنة القيادة المكلفة بتتبع تنفيذ برنامج عمل  

كون تسطير المشاريع تمت في مرحلة إعداد هذا البرنامج، والذي تمت برمجة مشاريعه على مدى كر بالجماعة، حيث ذ

، مذكرا بمصادقة المجلس الجماعي عليه خالل دورة فبراير  2022إلى غاية سنة    2017ستة سنوات تبتدئ من سنة  

مج، مضيفا أنه يجب التنويه بحصيلة  برنامبينا إلى أن عمل لجنة القيادة هو تتبع تنفيذ المشاريع المسطرة بال  ،2017

 اإلنجاز ومضاعفة وتوحيد الجهود من أجل استكمال إنجاز المشاريع وإنجاح هذا الورش التنموي الكبير. 

كما أجاب السيد رئيس لجنة القيادة على بعض التساؤالت التي تهم تنزيل بعض المشاريع، ومنها تلك المسطرة 

مشاريع التنمية البشرية، بحيث أكد أن بعض المشاريع المسطرة بهذه البرامج، تم    نامجببرنامج الحاضرة المتجددة وبر

ومنها   األطراف،  من  العديد  بين  مشتركة  والتزامات  مسبقة  تعاقدات  موضوع  لكونها  الجماعة  عمل  ببرنامج  إدماجها 

مسؤول يعتبر  المشاريع  وتنزيل  مهمة،  مادية  إلتزامات  فيها  تتحمل  التي  مراكش  مجماعة  مسؤولية ية  وليس  شتركة 

بالتزاماتهم  األطراف  جميع  وفاء  وضرورة  الشركاء،  مع  المستمر  التنسيق  يتطلب  األمر  فإن  وعليه  لوحدها.  الجماعة 

 إلنجاز هذه المشاريع.   

من جهة أخرى، أكد على أنه سيتم التفكير في وضع استراتيجية لتدبير المرافق والبنيات المنجزة ووضعها رهن  

ال حفاظا  ساكنإشارة  الضرورية  والصيانة  تتطلب اإلصالحات  الجماعية  المرافق  بعض  أن  كما  خدماتها.  لالستفادة من  ة 

 على استمرارية أداء خدماتها كصيانة المجزرة الجماعية.  

كل   أمام  مناسبة سانحة  الجماعة ستكون  برنامج عمل  التي سيعرفها  التحيين  أن عملية  إلى  األخير  في  مشيرا 

لتقديم االقتراحات واإلضافات الكفيلة بإغناء برنامج العمل وتجويده وتجاوز كل االختالالت السابقة، آمال  اعة مكونات الجم 

أن تتكاثف جهود الجميع من أجل إنجاح هذا الورش التنموي لالستجابة لحاجيات وانتظارات ساكنة المدينة والرفع من  

 إشعاعها. 
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فق التقنية،  التوضيحات  من  المزيد  أعولتقديم  المشرفة  د  واألطر  القيادة  للجنة  العام  المنسق  للسيد  الكلمة  طيت 

في شقها  المشاريع  إنجاز  أجوبة وتوضيحات حول عملية  قدموا  الذين  الجماعة،  لبرنامج عمل  الكبرى  التوجهات  على 

ي من شأنها  الت   التقني واإلداري والمالي، وتوضيح اإلكراهات التي تعيق وثيرة تنفيذ المشاريع، واقتراح بعض الحلول

 تجاوز الصعوبات التي طبعت عملية تنفيذ بعض المشاريع. 

يعتبر   الجماعة،  عمل  لبرنامج  السنوي  التقرير  دراسة  موضوع  بكون  الجلسة  رئيس  السيد  ذكر  األخير،  وفي 

تترجم لتي  محطة هامة للنقاش وفرصة للتداول حول القضايا التنموية للجماعة، مشيدا بتدخالت السادة أعضاء اللجان، ا

تتبع  على  يسهر  الذي  العمل  فريق  وكل  القيادة  لجنة  به  قامت  الذي  بالمجهود  نوه  كما  المدينة،  هذه  بقضايا  اهتمامهم 

                                    عملية تنزيل برنامج عمل الجماعة، آمال المزيد من التعبئة إلنجاح هذا الورش التنموي الكبير.

 .ولمجلسكم الموقر واسع النظر                         

 رؤساء اللجان المشتركة

 لفة بالمرافق العمومية والخدماتكرئيس اللجنة المنائبة 

 حفيظة مجدار 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 الحسين نوار 

 

 المدينة رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة 
 ة والسير والجوالنوالتنمية المستدام 

 أحمد محفوظ 

 

   رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية
 وإشراك المجتمع المدني  ةوالتنمية االجتماعي

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة والتعاون الالمركزي 

 محمد بوغربال 
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لس الجماعيالمعروض على أنظار اللجان الدائمة للمج  

2020فبراير  17يوم االثنين    

 

 

 

 

 2020 فبرايرالدورة العادية لشهر                                                                  

 المملكة المغربية 

 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش آسفي 

 عمالة مراكش 
 جماعة مراكش 
 الجماعية  المديرية العامة للمصالح

 العامة لتتبع تنزيل برنامج عمل الجماعة المنسقية 

 

السنوي التقرير  

الجماعة عمل برنامج يذتنف لتقييم  

2018و 2017حصيلة سنتي   
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طار  فــي   مرجعية يف جمال التخطيط الرتايب واليت ترتمج  اذلي يعترب وثيقة    تزنيل برانمج معل جامعة مراكش  متابعةا 

رادة وس ياسة اجمللس امجلاعي هبدف ل جابة عىل ال شاكليات التمنوية خاصة ما يتعلق مبجال القرب، وذكل من خالل   ا 

لساكنة وتقلل من الفوارق اجملالية يف أ فق حتقيق تمنية تسطري مجموعة من املشاريع اليت تس تجيب حلاجيات وانتظارات ا 

 لية مندجمة. حم 

التنظميي   القانون  مبقتضيات  رمق    113-14ومعال  الرشيف  الظهري  بتنفيذه  يف    1.15.85الصادر  يوليوز   07الصادر 

املواد  1436رمضان    20)  2015 املتعلق ابمجلاعات لس امي  رمضان   23  الصادر يف  2.16.301، واملرسوم رمق  82-78( 

مسطرة  2016يونيو    29)  1437 بتحديد  املتعلق  احلوار (  وأ ليات  وتقيميه  وحتيينه  وتتبعه  امجلاعة  معل  برانمج  عداد  ا 

عداد تقرير س نوي لتقيمي تنفيذ برانمج   14املادة    والتشاور ل عداده، وخاصة  منه اليت تنص عىل أ ن رئيس امجلاعة يقوم اب 

ا   عىل  امجلاعة  امجلاعة، معلت  الربانممعل  لتزنيل  الثانية  الس نة  برمس  الس نوي  التقرير  احلصيةل عداد  رصد  من خالل  ج 

الصعوابت  عىل  الوقوف  وكذا  ال جناز،  مبراحل  املتعلقة  وال حصائيات  املعطيات  عىل  بناء  وذكل  للتنفيذ،  الس نوية 

 وال كراهات املطروحة. 

عداد التقرير الس نوي احلايل، فقد مت الانطالق من ح  صيةل التقرير الس نوي ال ول، حيث مت استامثر نتاجئ ومبناس بة ا 

دماج املشاريع املتبقية    ،%  64حلصيةل اليت بلغت هبا نس بة تنفيذ املشاريع املسطرة نس با متقدمة انهزت  هذه ا فامي مت ا 

معا واليت الس نتني  برمس هاتني  املسطرة  املشاريع  تقدمي حصيةل  ذ سيمت  ا  التقرير احلايل،  الس نة مضن  تبلغ يف    عن هذه 

 . مرشوعا   220مجملها  

برانمج  بأ ن  التذكري،  )  ووجب  يتضمن  2022-2017معل امجلاعة  تقدر ب    729(  مالية    12415.30مرشوعا بتلكفة 

درمه. الربانمج    مليون  من  والثانية  ال وىل  الس نة  برمس  املشاريع  عدد  املالية    202ويبلغ  ا جنازها  تلكفة  بلغت  مرشوعا، 
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املشمليون    7498,31 هذه  متويل  مراكش يف  مجلاعة  املالية  املسامهة  بلغت  وقد  درمه   1084.66اريع   درمه.  ؛  مليون 

مبلغ   مشاريع    مليون   278.4تشمل  لتنفيذ  مكسامهة  ال ولدرمه  ومبلغ  التوجه  درمه   696.36،  لتنفيذ    مليون  مكسامهة 

 . التوجه الثالث مكسامهة لتنفيذ مشاريع   مليون درمه   109.90، ومبلغ  ثاينالتوجه ال مشاريع  

ماي  هكذاو          شهر  حدود  فا ىل  بل2019،  فقد  عدد  ،  ال جناز  غ  املنهتية  بلغ    مرشوعا   73املشاريع  مايل  بغالف 

درمه.   1636.19 مهنا  مليون  للربانمج؛  املكونة  الثالثة  التوهجات  بطبيعهتا حسب  املشاريع  هذه  مرشوعا    16  وتتوزع 

ال ول بتلكفة  ابلتوجه  درمه  175.30،  املشاريع  مليون  عدد  بلغ  كام  الثاين  ،  ممرشوعا   54ابلتوجه  بلكفة  بلغت ،    الية 

 مليون درمه.   51.50لكفة مالية بلغت ب  مشاريع   03التوجه الثالث  ، يف حني بلغ عدد مشاريع درمه  مليون 1409.39

جنازها  ومن هجة أ خرى، بلغ    مليون    4736.48، بغالف مايل يقدر ب  مرشوعا  89عدد املشاريع اليت انطلقت أ شغال ا 

مهنا  درمه ال ول  11.  للتوجه  ابلنس بة  بلكمرشوعا  تبلغ  ،  مالية  درمه  1145فة  الثاين   56و ،  مليون  ابلتوجه  ،  مرشوعا 

  97، بلكفة مالية تقدر ب  مرشوعا  22ابلتوجه الثالث  فامي يصل عدد املشاريع    درمه،   مليون 3494.48بغالف مايل يبلغ  

 مليون درمه.  

أ عاله،          لهيام  ا  املشار  املسطرة ابلس نتني  املشاريع  بلغ عدد  بعدواليت مل  يف حني  بغالف مايل    مرشوعا   40  تنطلق 

مهنا  مليون درمه  1125.64بــ  يقدر   ال ول  06،  للتوجه  ابلنس بة  تبلغ  مرشوعا  مالية  بلكفة    29مليون درمه، و  145، 

،  مرشوعا  05ابلتوجه الثالث  ، فامي يصل عدد املشاريع  مليون درمه  969.24، بغالف مايل يبلغ  مرشوعا ابلتوجه الثاين 

   مليون درمه.11.40بــ  بلكفة مالية تقدر

للحصيةل الاجاملية ل جناز املشاريع، وكذا النس بة املئوية للتقدم املايل برمس    ويوحض املبياانن أ دانه النسب املئوية         

 من تنفيذ برانمج معل امجلاعة.  2018و  2017سنيت 
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22%

63%

15%

يوضح النسبة المئوية للتقدم المالي إلنجازمبيان
المشاريع

2018و 2017برسم سنتي 

المشاريع المنتهية

المشاريع المنطلقة

المشاريع الغير منطلقة

36%

44%

20%

ع برسم النسبة المئوية للحصيلة اإلجمالية إلنجاز المشاري
2018و 2017سنتي 

المشاريع المنتهية

المشاريع المنطلقة

المشاريع غير المنطلقة
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املكونة   التوهجات الثالثشاريع حسب امل تقدم تنفيذ ل وتوحض الداول أ سفهل جردا مفصال      

 .لربانمج معل امجلاعة

   

 

 

 

 التوجه  رمز المشروع المشاريع 
 

المالح  حي  تهيئة  A1-1 

 التوجه األول 

المدينة  أسوار جنبات  تهيئة  A1-5 

صالح بن  ساحة تهيئة  A1-7 

 A1-11 تهيئة وترميم قصر البديع

 A1-12 ترميم أبواب وأسوار مراكش 

 A1-13 ترميم قصر الباهية الشطر الثاني من

 A1-14 ترميم وتهيئة محيط الكتبية ورد اإلعتبار لخزاناتها

 A1-15 ترميم القبة المرابطية 

 A1-16 المنارةترميم وتهيئة جناح 

 A4-1 إحداث مركز دعم قدرات الصانعات التقليديات

تأهيل ثالث فنادق خاصة بالصناعة التقليدية )سلحم، الزيات،  
 عبد العزيز(  سيدي

A4-2 

 A5-1 إنشاء سوق "الخير" في الداوديات

 A5-2 تأهيل سوق الكدية 

 A5-4 مسلم مقاطعة المنارة/االمامإحداث سوق مغطى  

 A5-5 9إحداث سوق المحاميد 

 A5-7 الحسني  الحي الجماعية المجزرة  اصالح

 

لهاإحداث مركز للفرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة   B2-4 

 التوجه الثاني
 
 

 B2-5 تقوية طاقة محطة معالجة المياه العادمة

 B2-6 إنشاء وحدة لتثمين األوحال

بيوكهربائية بالمطرح القديم للنفايات بحربيل إنشاء محطة    B2-10 

  محطة إنشاء ألجل ( هكتار 9,2)  العقاري الوعاء تصفية
( الثاني الشطر)  بيوكهربائية  

B2-15 

خزانة بمنطقة النخيل إحداث   B3-2 

 B3-3 تأهيل المركب الرياضي الحي المحمدي 

 تقدم تنفيذ مشاريع برنامج عمل الجماعة حسب التوجهات الثالث
 

 -مشروع  73 –المشاريع المنتهية 

م
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 B3-4 إحداث مسبح بلدي بحي أزلي

مغطى نصف أولمبي سيدي يوسف بن علي إحداث مسبح    B3-13 

 B3-14 إحداث نادي المسنين سيدي يوسف بن علي 

 B3-16 إحداث المنتزه الرياضي اإلزدهار

 B3-17 المحاميد دة الرياضات  عد تإحداث قاعة مغطاة م

 B3-18 المحاميد عددة االختصاصات قاعة مت  إحداث

 B3-19 المحاميد  إحداث مسبح مغطى نصف اولمبي

 B3-21 المحاميد تهيئة  مالعب رياضية 

 B3-22   المحاميد تجهيز قاعة مغطاة جيمنازو  إحداث

 B3-24 بقطب المواطن المحاميد   إحداث خزانة

 B3-25 بقطب المواطن المحاميد د موسيقي إحداث معه

بقطب المواطن   إحداث مركز لألشخاص في وضعية إعاقة
 المحاميد 

B3-26 

بقطب المواطن  استكمال إحداث مسرح في الهواء الطلق 
 المحاميد 

B3-27 

 B3-28 المحاميد إحداث دار المسنين 

 B3-29   المحاميد استكمال إحداث دار الجمعيات

 B3-33 جهيز المعهد الموسيقي باب دكالة تهيئة وت

 B3-36 تأهيل حضانة الحي الحسني 

 B3-37 إحداث مركز االستقبال والعناية باألطفال المتخلى عنهم  

 B3-39 تجهيز القاعة المتعددة االختصاصات بحي النجد 

 B3-42 إنجاز حضانة حي الشرف

ل"إعادة تأهيل المناظر الطبيعية لضفتي "واد ايسي   B4-1 

 B4-6 إحداث منتزه بحي قشيش 

بحي الكدية  المختلفة العامة المرافق تجهيز   B4-7 

 B4-9 تهيئة جنبات أسوار سيدي يوسف بن علي 

بناء قنطرة على واد تانسيفت على الطريق الدائرية الدار  
 البيضاء/فاس

B5-9 

 B6-5 إحداث مركز تصفية الدم بسيدي يوسف بن علي 

ز تصفية الدم باإلزدهار إحداث مرك  B6-6 

9بالمحاميد  إحداث مركز صحي    B6-7 

 B6-9 إتمام وتجهيز مصلحة الطب الشرعي "المسيرة" 

 B6-14 حجرة للتعليم األولي بالمدارس اإلبتدائية   63بناء 

 B6-15 تأهيل الثانويات اإلعدادية 

 B6-16 تأهيل المدارس االبتدائية 

 B6-17 2أهيلية الخوارزمي توسعة الثانوية الت 

بحي الشرف الهدى روض تجهيز   B6-19 

 B6-21 بحي المالح إحداث مستوصف
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 B6-22 جامع الفنا  تهيئة مركز العالجات األولية )الهالل األحمر(

 B6-23 بحي المالح  مركز معالجة اإلدمان

 B6-24 بحي المالح   تهيئة مركز العالجات األولية )الهالل األحمر(

الدارالبيضاء طريق ماكدونالدز وراء ابتدائية مدرسة انجاز  B6-26 

 B6-29 بالمحاميد الجنوبي  انجاز مركز أمن و ملحقة إدارية  

 B6-30 شراء سيارات اسعاف و نقل األموات 

المساهمة في معالجة إشكالية البنايات اآليلة للسقوط  بالنسيج  
 كش  العتيق سيدي يوسف بن علي بمدينة مرا

B7-5 

 B7-6 المساهمة في معالجة السكن المهدد باالنهيار بحي الحارة  

الكهرباء لشبكات التحتية البنية تأهيل  B8-2 

 B8-4 المياه العادمةغرب محطة معالجة حداث مركز جديد شمال إ

 B8-5 نشاء خزان مائي "بئر رمرام" إ

ر  إدريس دوار كروا بالتطهي ربط ساكنة درب موالي   
 السائل

B8-7 

 

المراقبة  ميراتابك  المدينة وتجهيز  تغطية في المساهمة  C1-1  
 

 التوجه الثالث 
  األمالك سجل وتحيين الجماعية  العقارية الممتلكات جرد

 ورقمنته 
C2-1 

ة  الحكومي  المصالح مع الفعال للتعاون   تطبيقات  تطوير
  (SIG)النظام المعلوماتي الجغرافي 

C3-1 
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 التوجه  رمز المشروع المشاريع 
 

يوسف   بن  ساحة تهيئة  A1-2 

 التوجه األول 

الباهية  ساحة تهيئة  A1-4 

الفتوح  باب  ساحة تهيئة  A1-6 

 A1-9 يوسف   ابن مدرسة تأهيل إعادة

 A1-10 المادي غير التراث متحف إحداث

 A2-1 تهيئة المدارات السياحية  

 A2-2 ق الجهوي للترويج السياحي المساهمة في الصندو 

 A3-1 الشعبية  الفنون مدينة إحداث

 A5-3 علي بن  يوسف سيدي في  الربيع سوق تهيئة إعادة

 A5-6 بوعكاز   سوق إحداث

 A5-8 بمقاطعة المنارة / حي المسار الجملة سوق تأهيل

 

 B1-1 العزوزية  استكمال بناء المحطة الطرقية

 التوجه الثاني

 B1-2 غابة الشباب تهيئة

 B2-1 بمقاطعة النخيل  خلق مساحات خضراء جديدة

 B2-2 بمنطقة "الكدية"  إحداث مساحات خضراء جديدة

 B2-3 بمقاطعة سيدي يوسف بن علي  إحداث مساحات خضراء جديدة

 B2-7 تهيئة حدائق القرب

 B2-8 إعادة تأهيل واد يسيل 

 B2-9 اه العادمة المعالجةمشروع سقي واحة النخيل مراكش بالمي 

لمراكش  الجماعي المنبت تجهيز  و  تأهيل إعادة  B2-13 

طاقيا الناجعة  االدارية البنايات عدد من الرفع  B2-19 

بمراكش  النخيل واحة  حماية  B2-22 

بدار التونسي  أولمبي نصف مسيح إنشاء  B3-1 

بحي العزوزية  مغطى  مسبح حداث  B3-8 

-B3 بحي العزوزية   إحداث مسبح عمومي 01  

-B3 بحي العزوزية  إحداث مركز ثقافي 11  

حي االزدهار   المغطى المسبح إحداث  B3- 51  

 B3-20 بحي الرميلة التضامني التسويق مركز  حداثإ

 B3-30 تأهيل المسرح الملكي 

 تقدم تنفيذ مشاريع برنامج عمل الجماعة حسب التوجهات الثالث
 

 -مشروع  89 – المنطلقةالمشاريع 

م
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 B3-31 باب دكالة  اللة حسناء تهيئة و تجهيز الخزانة البلدية 

 B3-32     (%80)   داودياتال الثقافة دار تهيئة

األحياء مكتبات دعم  B3-35 

 B4-2 مراكش  )طريق فاس( تأهيل منظر و واجهة  

 B4-3 إحداث منتزه بلبكار 

 B4-4 إعادة تأهيل قبور الشو

 B4-5 إعادة تأهيل حي زرايب 

بحي الكدية  احتفالية فضاءات و  مساحات إحداث  B4-8 

المحاميد  بمنطقة الحضرية الغابة حداث  B4-10 

 B5-1 بمقاطعة النخيل   توسيع وتمديد الطرق

 B5-2 بمقاطعة النخيل   ربط جديدةإنشاء طرق 

 B5-3 بمنطقة الكديةإنجاز طرق مهيكلة 

 B5-4 تعزيز و تقوية الطرق الداخلية

 B5-5 بمقاطعة سيدي يوسف بن عليإنجاز طرق مهيكلة 

 B5-6 بشارع الحسن التاني  BHNSاستكمال و انطالق محور حافالت 

 B5-7 تهيئة الطريق الذي يربط طريق فاس و أوريكا 

 B5-8 إعادة تقويم الطريق الدائري الداخلي 

 B5-11 تقوية طرق القرب 

 B5-12 الخاصة االحتياجاتاستكمال إنشاء الولوجيات لألشخاص ذوي 

 B5-14 تهيئة المحاور الطرقية 

مراكش   مدينة مداخل   يئةته  أجل من دراسة إنجاز  B5-16 

الزيتون  حي في القديمة القنطرة توسعة   B5-19 

 B6-1 بدار التونسي   إنشاء مستوصف صحي

 B6-2 ترميم مستوصف المرستان

حي الكدية   صحي مركز  إحداث  B6-4 

المحاميد الفطواكي حمان في  صحي مركز  إحداث  B6-8 

 B6-10 عالل الفاسي -أزلي-يرةالمس-المسار-: ابن زكريإحداث إعداديات

بن   -سيدي يوسف بن علي  -: المحاميد انويات التأهيليةث إحداث ال
 الشرف -دار التونسي -بركة 

B6-11 

ايمامة  -الثريا-برادي-معطى للا -: الضحىإحداث مدارس ابتدائية
 الزرقاء 

B6-12 

 B6-13 تأهيل الثانويات التأهيلية 

علي  بن يوسف  سيدي التخصصات متعدد  مستشفى حداثإ  B6-25 

 B7-1 بحي الكدية  المساهمة في إنجاز برنامج للسكن المهدد بالسقوط

المساهمة في البرنامج الجهوي :مدن بدون صفيح )إعادة الهيكلة 
 دوار(  60دوار و اعادة ايواء   29

B7-2 

اآليلة للسقوط بالمدينة العتيقة  المساهمة في معالجة إشكالية البنايات 
 اكش بمر

B7-3 
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دوار في اطار البرنامج التكميلي ”االلتقائية بين   27اعادة هيكلة  
 " البشريةبرنامج مدن بدون صفيح و المبادرة الوطنية للتنمية 

B7-4 

  توزيع لشبكات التحتية البنية مردودية  تحسين  و  تقوية  و   تأهيل
 المياه

B8-1 

 حاضرة"  يةالمحل  التنمية شركة  عبر  العمومية  اإلنارة تأهيل
" األنوار  

B8-3 

الصحي  الصرف شبكة تقوية  و  تمديد  B8-6 

 

 C1-2 إحداث نظام  معلوماتي مندمج و آمن 

 التوجه الثالث 

 C1-3 تحديث وتقوية العتاد المعلوماتي واإلجراءات ذات الصلة 

 المقبلة سنوات للثالث  التقنية والمساعدة الدعم نظام إنشاء
 )المواكبة( 

C1-4 

الجماعية  االستقبال بنيات  يلتأه  C1-5 

 C1-6 وضع  منهجيات ووسائل و إجراءات نظام التتبع و التقييم 

ير الفضاء جل  تدب أ استصدار مقررات تنظيمية جماعية  من 
 العمومي  

C1-7 

إعداد و تنفيذ برنامج تكوين متكامل للموظفين و األطر العاملين    
 بجماعة مراكش 

C1-8 

 C1-9 األرشفة   إنشاء نظام  

جع للكفاءات و الوظائف للجماعة إنشاء دليل المساطر و مر 
 المقاطعات  و 

C1-10 

للجماعة  التنظيمي الهيكل تنزيل  C1-12 

  ملحقة  كل في المدنية الحالة لخدمة اوتاميتيكي شباك جهاز وضع
داريةإ  

C1-14 

المدنية  الحالة خدمات  مركزة  C1-15 

الضريبي   الوعاء تحيين  اجل من دراسة  C2-2 

 C2-5 تنفيذ حملة لتحصيل الباقي استخالصه 

 C2-6 تعزيز المراقبة على  المداخيل االقرارية و منتوجات األمالك 

 دراسة من أجل تقييم وتحديد استراتيجية الجماعة في ماإعداد 
 يخص التدبير المفوض و شركات التنمية المحلية 

C2-7 

 C2-8 لرفع من المداخيل الجماعية  إعداد دراسة من أجل ا

تسوية الوضعية العقارية لعقارات الجماعة و إغناء رصيدها 
 العقاري  

C2-9 

 C3-2 تحديد استراتيجية للتواصل الداخلي والخارجي 

 C3-3 تطوير و وسائل  للتواصل الداخلي والخارجي 

تطوير المحتوى المتعلق ب مهارات الصحافة وإدارة بوابات  
 نترنت اإل

C3-4 

 C3-5 وضع استراتيجية مؤطرة للتعاون الالمركزي للجماعة 
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 التوجه  رمز المشروع المشاريع 
 

لعروس  رياض  ساحة تهيئة  A1-3 

 التوجه األول 

الكتبية  ديوان إحداث  A1-8 

 A1-17 انجاز أطلس حول مدينة مراكش  

 A1-18 اكش  إعداد خريطة اركيولوجية حول المعالم التاريخية بمر

)   الدولي االشعاع ذات التظاهرات لدعم خاص  صندوق حداث
  فنون و  للحلقة  سنوي مهرجان  للسينما، الدولي المهرجان

  و   الشعبية للفنون مراكش  مهرجان: الدولي الماراتون الشارع،
...( الفولكلور  

A3-2 

الجديد الجماعي  المحجز إحداث  A5-9 

 

األعمال األخضر عن طريق  بناء السوق المركزي و مركز 
 شراكة

B1-3 

الثاني التوجه  

 B1-4 تهيئة القطب الحضري باب دكالة

 B2-11 تهيئة الحدائق التاريخية 

 B2-12 احداث منظومة للفرز القبلي للنفايات المنزلية و المماثلة لها

لها  المماثلة و  المنزلية النفايات  لتحويل مركزين حداثإ  B2-14 

المنزلية و المماثلة لها  مركز ين لتحويل النفايات  اعادة تأهيل
 بقشيش 

B2-16 

تنشيط و صيانة الحدائق العمومية  عبر الشراكة مع القطاع  
 الخاص 

B2-17 

 B2-18 دعم اقتناء الدراجات الكهربائية 

بالطاقة الشمسية و تجهيزها بنظام الري بالتنقيط   نارة  الحدائقإ
 المعالجة مع إعادة استخدام المياه  

B2-20 

 B2-21 الرفع من القدرة اإلنتاجية لمحطة انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

 B3-5 إحداث دار الشباب أزلي 

 B3-6 إحداث ملعبي القرب بأزلي   

 B3-7 بأسكجور تهيئة أرضية تجارية للباعة المتجولين  

العزوزية  رياضي منتزه  و   مركب إحداث  B3-9 

بحي قشيش  القرب مالعب  تهيئة  B3-12 

 عمل الجماعة حسب التوجهات الثالثتقدم تنفيذ مشاريع برنامج 
 

 -مشروع  40 – غير المنطلقةالمشاريع 

م
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بالداوديات  الجامعي المستشفى نزالء األطفال أمهات إيواء مركز  B3- 83  

ء العزوزيةخضرا مساحات و الرياضة مالعب  تهيئة    B3-41 

 B4-11 بمقاطعة المنارةإحداث مقبرة نموذجية  

 B4-12 إحداث مرافق صحية عمومية  

المعاش  عرصة مستوى على للسيارات موقف بناء  B5-10 

  علي موالي  ساحة في أرضي تحت سيارات موقف بناء
العجلتين  ذات للناقالت  

B5-13 

الحضري النقل حول  شاملة دراسة إعداد  B5-15 

-B5   الجديدة الطرقية المحطة قرب محطة لسيارات األجرةإحداث  71  

جل انجاز شبكة نقل حضرية بالقطار السريع   أعداد دراسة من إ
RER      بين مراكش و تامنصورت 

B5- 81  

حي قشيش  الموقف الصحة مركز  تأهيل  B6-3 

بالمسيرة  للقرب طبي مركز  إحداث  B6-18 

بحي إزيكي  اإلدمان محاربة مركز  إحداث  B6-20 

بالمحاميد الجنوبي  مدرستين  بناء  B6-28 

بثانوية أبي الطيب المتنبي دراسية حجرة  12 بناء  B6-32 

 

الرياضية  و  الثقافية المرافق لتدبير  ناظمة  اتيجيةاستر وضع  C1-11  
 

 التوجه الثالث 
 

توفليحت و   أوكايمدن وشالي  الوليدية شاليات تهيئة  C1-13 

الجماعي المستودع إحداث  C1-16 

دراسة الرفع من مداخيل الجماعة عن طريق تفويت بعض   
 الممتلكات ذات المردودية الضعيفة او المنعدمة 

C2-3 

 C2-4 تثمين الوعاء العقاري لمجزرة الحي الحسني و المحجز البلدي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (  19/02/2020)الجلسة الثانية بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش  2020الدورة العادية لشهر فبراير محضر 

130 
 

 

 إكراهات تنزيل برنامج عمل الجماعة

  خالل سنتي 2017 و2018

سنيت   برمس  املسطرة  املشاريع  تزنيل  معلية  متزيت  بعض   2018و  2017لقد  بوجود  امجلاعة  معل  بربانمج 

أ ثرت بش اليت  ال كراهات حسب  الاكراهات والصعوابت  جناز املشاريع. وختتلف هذه  ا  بأ خر عىل وثرية  أ و  لك 

جاملها فامي ييل: طبيعهتا بني ما هو متوييل، عقاري، مسطري   وتدبريي، وميكن ا 

 تمويلية: إكراهات  ✓

جناز املشاريع بسبب:  -  صعوبة توفري المتويالت الالزمة لمتويل معلية ا 

 جحم املشاريع املسطرة؛  ضعف ال دخار مبزيانية امجلاعة مقارنة مع •

 عدم وفاء بعض الرشاكء ابلزتاماهتم املالية؛  •

 املسامهة يف المتويل. ضعف اخنراط القطاع اخلاص يف  •

 إكراهات عقارية:  ✓

 صعوبة توفري الوعاء العقاري لحتضان املشاريع بسبب:  -

 ؛للجامعة العقاري الرصيد  ضعف •

 ء العقاري ل جناز املشاريع املشرتكة. ضعف اخنراط بعض املصاحل اخلارجية يف توفري الوعا  •

   مسطرية وتدبيرية:إكراهات  ✓

  امجلاعي   التجهزي  صندوق  طرف   من  املقدمة  القروض  ملبالغ  املايل  ابلتحويل   املتعلقة  ملساطرا  بعض  تعقيد  -

FEC    جناز  متويلل  املشاريع؛  بعض ا 

 . مئة لتنفيذ املشاريع املشرتكةمن أ جل ا جياد صيغ مال وابيق املتدخلني املصاحل اخلارجية  اخنراط  ضعف   -
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 بعض التوصيات والحلول المقترحة

 مبادئ عقلنة وترش يد تدبري املوارد املالية للجامعة من أ جل: رضورة اعامتد  ❑

 املوارد القارة والرضورية ل جناز املشاريع؛  تمنية مداخيل امجلاعة من أ جل توفري الرفع من  ✓

 ة وجعلها مزيانية برامج.العمل عىل تقوية الادخار مبزيانية امجلاع ✓

أ جللرشأاكت وتعاقدات  التأ سيس   ❑ القطاع اخلاص من  متويل  لضامن  البحث عن مصادر جديدة    مع 

 تنفيذ املشاريع؛ 

غناء الرصيد العمل عىل  ❑  احتضان املشاريع املسطرة؛ من أ جل  للجامعة العقاريا 

 .تزنيل املشاريعيف معلية  لرشاكءتوس يع جمال التنس يق والتواصل املس متر والفعال مع ا ❑
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 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان

  السيد عبد الكريم الخطيب
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 :   (19/02/2020بتاريخ  الثانية الجلسة) 2020العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة   العشرون السابعة و النقطة

من القانون التنظيمي املتعلق  239طبقا للمادة اطالع جملس مجاعة مراكش على ملخص تقارير تدبري جمالس املقاطعات 
 باجلماعات.

 

 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان
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 ملخص تقرير حول تدبري مصاحل مقاطعة 

 مراكش املدينة

 خالل الفرتة املمتدة ما بني 

 2019إىل متم يونيو  2019يناير  01
 

 المحور االول :التقرير  اإلداري 

 مصلحــــة المـــــوارد البشريـــــــة 

 . 2019/ 30/06إلى غاية  2019/ 01/ 01الفترة الممتدة من   

 ـــوارد البشريـــــــة مصلحــــة المــ

 العــــــــــــدد  ـة: تسييـر شؤون الموظفيــــن ي االختصاصات الرئيس

 03 إصدار قرارات تفويض ضباط الحالة المدنية.  -

 80 . الدرجة و الرتبة إصدار قرارات الترقية لموظفي المقاطعة -

 06 إصدار مذكرات إدارية لموظفي مقاطعة مراكش المدينة.  -

 240 ت اإلجازة السنوية. إصدار قرارا -

 260 إصدار بيانات االنصراف والعودة من اإلجازة لموظفي المقاطعة. -

 240 . ـا والمتوسطةلألطر اإلدارية والتقنية العليـإصدار قرارات التنقيط  -

وإعداد الئحة اسمية للموظفين التابعين لمقاطعة  تحيين  -
 مراكش المدينة. 

01 

لمهنية لفائدة الموظفين  المشاركة في مباريات الكفاءة ا -
 المستوفين للشروط النظامية. 

25 

 01 لمشاركة في تمثيل اللجن اإلدارية المتساوية األعضاء ا -

 19 شواهد طبية / وشواهد الوالدة -

 



 (  19/02/2020)الجلسة الثانية بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش  2020الدورة العادية لشهر فبراير محضر 

136 
 

 

 المدنية باإلدارة المركزيـــــة مكاتب الحالة 

 ( التابعة لمقاطعة مراكش المدينة 6و الملحقات االدارية الست ) 

  

 2019/06/30إلى غاية  2019/01/01ترة الممتدة ما بين خالل الف

  

الملحقة  

 اإلدارية  
 االحكــــام الوفيات  الوالدات 

البيانات  

 الهامشية 
 الطالق  الزواج 

دقاتر  

 عائلية 

النسخ  

الموجزة و  

 الكاملة 

النساء  

المتوفيات  

 اثناء الوضع 

 عدد الشيات 

اإلدارة  

 المركزية  
3200 138 17 - 01 00 12 2000 - - 

 0 00 2022 124 35 59 267 76 26 76 جامع الفنا 

 21000 00 32693 40 87 211 270 78 84 741 الباهية  

 00 00 2147 84 15 30 00 11 45 138 باب دكالة  

 00 00 7200 35 07 18 49 33 54 194 باب اغمات  

 2 00 4640 2 0 0 09 18 75 238 باب الدباغ  

 00 00 32194 00 20 49 0 16 59 27 باب تاغزوت  

 21002 00 82896 297 164 368 595 249 481 4859 المجموع  
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   الشواهد المختلفة بالحالة المدنية لإلدارة المركزيـــــة

 ( التابعة لمقاطعة مراكش المدينة 6و الملحقات االدارية الست ) 

 2019/06/30إلى غاية  2019/01/01خالل الفترة الممتدة ما بين 

 لشهادة نوع ا
اإلدارة  

 المركزية 

جامع  

 الفنا 
 باب اغمات  باب دكالة  الباهية 

باب  

 الدباغ 
 المجموع  باب تاغزوت 

الحياة الفردية  
 والجماعية 

- 272 350 566 1103 613 910 3814 

 402 69 99 107 54 50 23 - العزوبة 

 176 12 34 42 41 21 10 - عدم الزواج 

 48 08 14 06 10 07 3 - عدم الطالق

 56 22 11 07 01 12 3 - عدم تعدد الزوجات 

 48 12 5 12 07 09 3 - توحيد االسم 

 25 05 5 10 01 01 3 - القرابة 

 187 40 47 37 44 15 4 - التحمل العائلي 

 6 00 3 01 00 0 2 - استمرار الزوجية 

 1011 194 298 194 189 40 96 - شواهد الخطوبة

 18 01 1 00 00 02 4 10 المطابقة شواهد 

 521 138 22 12 11 328 10 - البطاقة الشخصية 

 940 16 3 33 00 735 73 80 االحكام التنقيحية 

 0 00 0 00 00 0 0 - إسناد كفالة 

إصالح باألحرف  
 الالتينية 

06 12 632 20 10 5 13 698 

 48980 12740 3020 8465 11707 2054 10994 - العقود و االلتزام 

 25779 5220 5500 2272 8500 1359 2928 - النسخ 
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 13829 00 03 7000 00 6826 0 - بالدرهم الشيات  

 

 

 مكتب الضبط لمجلس مقاطعة مراكش المدينة 

يعـــــرف مكتب الضبط بمجلس مقاطعـــــة مراكش المدينة نشاطـــــا داايــا اــت  الــــ ر ـــــــ   

ائــــــــا الم ة ــة ســا اســ  الـــ د من ا استقبا  الطلبـــات و الشــكايات و الرس 2019االولى من سنة 

  ئ س مجلـــــس مقاطعة مراكش المدينة.

 العـــــدد  النــــوع

 3641 الصادرات

 3308 الواردات

 125 الشكايات

 706 التأشيرة 

 

 الكتابة الخاصة للسيد رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة 

هايـــــة نو 2019ا بين فاتح ينـاير الكتابة الخاصة للسيد الرئيس سيرا عاديا خالل فترة معرفت  

 شهر يونيو من نفس السنة و من أبرز األنشطة و المهام المزاولة : 

استقبال المرتفقين و السكان الـراغبين فـي مقابلـة السـيد الـرئيس  رضـاء لطلبـاتهم، حيـ  يـتم 

يـ  تـم تحديد مواعيد لهم بالتنسيق مع السيد النائب األول للـرئيس و التواصـل عبـر الهـات ، ح

 لقاء في هذه الفترة برئاسة السيد الرئيس  36عقد 

 مكتب رخص المرور

في اتجاه ساحة جامع الفنا سيرا عاديا خالل فترة ما بـين فـاتح عرف مكتب رخص المرور        

تـرخيص مـن طـرف   522و نهايـة شـهر يونيـو مـن نفـس السـنة حيـ  تـم تسـليم    2019يناير  

 .المصلحة المختصة
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 نيـــــــــة و المحاسبـــــــــة مصلحة الميزا
كــــأداة معلوماتية لتدبير العمليات   2014اعتمادها مند سنة  استنادا الى منظومة التدبير المندمج للنفقات التي تم  

 هي كالتالي:  2019المتعلقة بالنفقات، فان الستة أشهـــــر االولى من سنة 

 المبلغ ــدالمــستــفــي نوع الــنـفــقــة  النــفــقــة
 التزام
 بالنفقة 

ب 
طل
ت ال
سندا

 

 شراء عتاد صغير للتزيين
MENARA NEGOCE   168 771,00    * 

 LIBR PAPET BAB M العتاد المعلوماتي
SMRIR   199 858,80    * 

 تسفير الكتب و السجالت المختلفة 
HABIBI ANOUAR     38 784,00    * 

 شراء مواد الصيانة المنزلية 
MAPOV     69 163,99    * 

 *    DIDALI     78 828,48 لوازم العتاد التقني و المعلوماتي 

 

 *    MAPOV     79 863,52 رراء الم اا المط رة

 رراء دتاا صغ ر للتش ير
MOZIRA 

TRAVAUX   197 253,00    * 

 رراء الصباغة 
MOZIRA 

TRAVAUX   199 222,50    * 

 لطبادة او اق و مطب دات ل ازم المكتب و م اا ا
AMH 

EQUIPEMENT   312 247,79    * 

 *    MASSIRA MED   142 725,12 هبات و مع نات لصالح المحتاة ن

 *    HILMI ASSIA     55 727,76 هبات و مع نات لصالح المحتاة ن

 رراء التحف الفن ة و ال دايا لتـل   الج ائز 
IHTIRAMATI 

SCES   168 942,70    * 

 *    ACHRAF SPORT   149 602,00 رراء ل ازم الرياضة 

 مصا يف نقا االطفا  للمخ مات 
ESSAI TOURS     94 990,50    * 

 *    KHAI SCES   170 100,00 اكتراء دتاا الحفتت

 *    KHAI SCES   147 420,40 دتاا التزي ن و الحفتت

      KHAI SCES     39 560,00 مصا يف الطق س

      KHAI SCES   114 000,00 االطعام و االستقبا  مصا يف االقامة و 

        

 ادانات للجمع ات الرياض ة
MAGHREB 

TRADING   147 427,68    * 

        

 BOUHEBANE الص انة االدت ااية للمناطق الخضراء و الحدائق و الغابات

TRAVAUX   199 689,12    * 
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 الصح ة و م اا الترص صرراء الل ازم   
R2G TRAVAUX 

DIVERS     49 955,00    * 

       

 ل ازم المكتب و م اا الطبادة او اق و مطب دات 
IMPRIMERIE 

WATANIA   143 248,80      

 االدتنات 

      INFO BUREAU     49 500,00 الص انة االدت ااية لعتاا و اثاث المكاتب 

      CASA NOUR     48 918,00 الصح ة و م اا الترص صرراء الل ازم   

 ادتنات قان ن ة اا اةات و مصا يف النشر
RISSALAT AL 

OUMMA       6 552,00      

      MAROC SOIR       5 414,40 ادتنات قان ن ة اا اةات و مصا يف النشر

 االتفاقيات 

    SNTL (SARL)   100 000,00 ليات صيانة و اصالح السيارات و اال 
 

    ONEE   300 000,00 مستحقات استهالك الكهرباء 
    ONEE   300 000,00 مستحقات استهالك الماء 

    ONEE   300 000,00 رسوم مستحقات المواصالت الالسلكية 
    DODIREC   647 776,50 هبات و معونات لصالح المحتاجين 

 و الزيوت  شراء الوقود
STATION SCE 

AIMANE   199 835,79    
    AL HAMD EVENTS   584 938,41 مصاريف النشاط الثقافي و الفني 

    ACHRAF SPORT   136 664,58 شراء التحف الفنية و الهدايا لتسليم الجوائز
    AL JAIRA AL ARABIA   164 672,40 الصيانة و االصالح االعتادي للمقابر

    BORJ MENARA   218 747,89 صيانة المنشات الرياضية 

 الصفقات 

    DAADOUA TRAVAUX   369 830,06 الصيانة االعتيادية للطرقات 
 

 الصيانة االعتيادية للطرقات 
BOUHEBANE 

TRAVAUX   572 464,52    

    BORJ MENARA   264 000,00 اكتراء اليات النقل و اليات اخرى 

    BORJ MENARA     48 300,00 انة منشآت الماء الصالح للشرب صي

    BORJ MENARA   218 747,89 صيانة المنشات الرياضية 
    HRTS OUTAGZAOUI     31 375,40 شراء االشجار و االغراس 

  

 الحق من المستشارين  تعويضات للرئيس و لذوي

 *    000,00 252   المكتب المـ ر  

ض  التع ي

دن  

الم ام  

      600,00 147     والتمث ا

 

كاتب المجلس و نائبه  

 *    800,00 100   و  ؤساء اللجان  

 الدائمة و ن اب    

37 

800,00      
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 13  000  000,  00بمبلـغ    2019المبالغ المرصـ اة لــنة  ر دلى حـاب النفقات من  باإلضاسة الى :التأر ـ 

  915,49مبلـغ  ب  2018االدتمـااات المتبق ـة مـن سـنة    -ا هـ     8  377  268,    24غ  ق    بمبلـلرص د المنا  –ا ه   

 ا ه  6 588 352,75بمبلغ  2018رمجت ا ث  االدتمااات الملتزم ب ا و الغ ر مؤااة سنة و بـ  1 788

 

 
 الموظفين مكتب أجور 
 

 العدد  المهام الرئيسية 

 285  عداد شواهد األجرة

من الراتب بالنسبة للمتقاعدين   شواهد االقتطاعات

 والمتوفين 
22 

 6  عداد بيان االلتزام بالنسبة  للترقيات  

 2  عداد مل  رصيد الوفاة

 3  عداد ملفات المتقاعدين والمتوفين 

الخاصة بشركات   عداد مختل  الشواهد اإلدارية 

 القروض والتعاضديات ومؤسسة الحسن الثاني
18 

 

 

ق يتم إرسالها إلى قسم الميزانية والمحاسبة بالجماعةة مةن اجةل استصةدار الحةواالت كل هذه الوثائملحوظـة:  

  .كلما تطلب األمر ذلك

بإعةةةةةةدادها وذلةك بتنسيةةةةةق مةع مصةلحة أما بالنسةبة لملفةات التقاعةةةةةةةد فقةد أصةبح المكتةب مكلفةا أيضةا  

 المعاشات بقسم الموارد البشرية بالجماعة.

موظف )موظفي بلدية مراكش سابقا( كل شهر إلدخال التغييرات الطارئةة عليهةا   446  كما يتم تحيين بطاقات 

 .)القروض، الترقيات، التعويضات العائلية إلى غير ذلك(
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 دورات مجلس مقاطعة مراكش المدينة  

 2019من شهر يناير إلى يونيو 

 الـدورة لجــدول األعمــا

الخامسة  -1 "النقطة  بـ  ال  المتعلقة  مراكش  طالع  مقاطعة  بتراب  األنوار  حاضرة  برنامج  على  مجلس 

 المدينة". 

 المتعلقة بـ   النقطة األولى -2

الموقعة بين جماعة مراكش و باقي المتدخلين و المتعلقة بتثمين  و عادة   طالع المجلس على االتفاقيات  "  

 تأهيل المدينة العتيقة". 

 المتعلقة بـ  النقطة السادسة - 3

المجلس  "    المغط طالع  المسبح  المتعلقة بمشروعي  التصاميم  منتزه  ـــعلى  المغطاة بفضاء  القاعة  و  ى 

 . " أكدال بااحماد

 

 عاديــــة

 

 03الخميس 

 النقطة الثانية المتعلقة بـ  - 2019ينـــاير 

 "  طالع المجلس على طريقة تدبير دار الجمعيات المتواجدة بمنتزه أكدال با احماد ".   

 لثة المتعلقة بـ النقطة الثا  -5  

 طريقة تدبير النادي النسوي ) قبور الشو ( ". "  طالع المجلس على  

 النقطة الرابعة المتعلقة بـ  -6   

 "  طالع المجلس على وضعية ساحة جامع الفنا ".  

 النقطة األولى المتعلقة بـ -

و المتعلقة بتثمين  و عادة  " طالع المجلس على االتفاقيات الموقعة بين جماعة مراكش و باقي المتدخلين  

 المدينة العتيقة". تأهيل 

 النقطة الثانية المتعلقة بـ -2

"  طالع المجلس على االتفاقيات الموقعة بين جماعة مراكش و باقي المتدخلين و المتعلقة بتثمين  و عادة  

 تأهيل المدينة العتيقة". 

 النقطة الثالثة المتعلقة بـ  -3 

الدر  بخصوص  الرأي  بناء  "  بداء  ضابط  على  والمصادقة  المقاهي  جماسة   أسطح  بتهيئة  يتعلق  اعي 

 المطاعم ) كناش التحمالت( المتواجدة بالمدينة العتيقة.  )توصية من مجلس جماعة مراكش(. و

 النقطة الرابعة المتعلقة بـ  - 4 

 " بداء الرأي بخصوص ضابط بناء جماعي خاص بالمدينة العتيقة لمراكش". 

 استثنائية 

  25نين االث

 2019فبراير 

 النقطة األولى المتعلقة بـ -1

 " اطالع مجلس المقاطعة على التقرير اإلخباري للرئيس". 

 النقطة الثانية المتعلقة بـ -2

 "مناقشة المشاكل المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية داخل تراب المقاطعة". 

 النقطة الثالثة المتعلقة بـ  -3

 هيكلة منطقة عرصة بوعزة ". مراكش إلعادة  " رفع ملتمس  لى مجلس جماعة

 ". 2018النقطة الرابعة المتعلقة بـ"  عادة برمجة االعتمادات المتبقية برسم السنة المالية  -4

 عاديــــة

    03االثنين 

 2019يونيو 
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 ةاجتماع لجان مجلس مقاطعة مراكش المدين

 2019من شهر يناير إلى يونيو 

تاريخ عقد   جدول االعمال 
 جتماعاال

 تسمية اللجنة 

 عادة برمجة االعتمادات المتبقية برسم السنة المالية  النقط الرابعـة

2018. 
ماي   23

2019 

لجنة  الشؤون  
 المالية

 و االقتصادية 

: إبداء الـرأي بخصـوص الدراسـة والمصـادقة علـى النقطة األولى

قرار تنظيمي جماعي يتعلق بإلزاميـة اسـتعمال الصـباغة والمـالط 

(L’enduit ــة ( بشــكل موحــد لواجهــة البنايــات المتواجــدة بالمدين

 ∙(القديمة لمراكش )توصية من مجلس جماعة مراكش

فبراير   22

2019 

لجنـــــة  شؤون 

 التعمير و البيئة 

: إبــداء الــرأي بخصــوص الدراســة والمصــادقة علــى مشــروع النقطــة الثانيــة

وصية من مجلس جماعة لمراكش )تميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة 

 مراكش(.

إبداء الرأي بخصوص الدراسة والمصادقة على ضابط جماعي   النقطة الثالثة:

 يتعلق بتهيئة أسطح المقاهي 

التحمالت( المتواجدة بالمدينة العتيقة )توصــية مــن مجلــس   والمطاعم )كناش

 جماعة مراكش(

يات المنزليــة داخــل تــراب المتعلقة بتدبير النفا: مناقشة المشاكل  الثانية  النقطة

 المقاطعة.

  

 2019ماي 22
رفـع ملتمـس إلى مجلس جماعـة مراكش إلعادة هيكلــة منطقــة :  النقطة الثالثة

 عرصــة  بوعزة.

ة و كذا المشاريع المنجزة داخل تــراب المدينــة ـــــالمقاطعداد حصيلة عمل  ــ ع

 2019يونيو  19 .العتيقة
 لجنة  اإلعالم

 و التواصل
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 مكتب الترخيصات االقتصادية

 

 جدول وصوالت التصاريح

 

 عدد الوصوالت الممنوحة عدد طلبات الوصوالت 

24 22 

 

 

 جدول الشكايات الواردة على المكتب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 عدد الشكايات المعالجة  عدد الشكايات الواردة  

10 10 
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 مصلحة الشؤون الثقافية

ة إلى تأسيس نوعية من االنفتاح و التواصل مع مختلـف آليـات ة الراميهفي إطار سياسته الوجي

ة، و الفــاعلين فــي جميــع مجــاالت الثقافــة دني و المؤسســات العموميــمــو جمعيــات المجتمــع ال

مجموعــة مــن  2019يونيــو  30ر إلــى غايــة ح ينــايتاالجتماعيــة مــن فــاة و الشــؤون والرياضــ

 األنشطة الهادفة التي يمكن إجمالها فيما يلي:  

الوعي  إ ❖ جمعيـــــة  نظمت  المقاطعة  مجلس  إشراف  تحت  و  المستعمل،  للكتاب  معرض  قامة 

 .2019فبراير  04يناير إلى  21لباعة الكتب المستعملة، معرضا للكتب بساحة جامع الفنا من 

في إطار أيامه الثقافية و االجتماعية، و احتفاء بذكرى تقديم وثيقة المطالبة باالستقالل، أقام   ❖

م الجمعة  قمجلس  مساء  المدينة  مراكش  للمقاطعة،  بالم  2019يناير    18اطعة  الجديـــــد  قر 

السابقيـ للرئيسين  تكريم  محمد حفــل  الحاج  ذ/  المستشارين  قيدوم  المقاطعة:  بهذه  ن 

بنلعروسي، و السيد موالي الطاهر العزيز، و قد تكلل هذا الحفل بحضور مستشاري مجلس  

 اطرها اإلدارية و التقنية و عدد من ممثلي المجتمع المدني.  المدينة و جميعمقاطعة مراكش 

يوم   ❖ للمرأة  العالمي  باليوم  و  2019مارس    10االحتفاء  آفاق  ،  المغربية  المرأة  شعار  تحت 

ادي ـ ة، بالنـ ل نسويـة بأنامـمكتسبات( ، انطلقت فعاليات معرض لمنتوجات الصناعة التقليدي و

 منه.  17س إلى غاية مار 8و، امتد من ـور الش ـالنسوي قب

الخميس   ❖ مساء  و  االطار،  نفس  محمد 2019مارس    14في  البلدية/شارع  قصر  ببهو  تم   ،

 الخامس، تكريم نخبة من سيدات المجتمع بمدينة مراكش: 

ــ  ـةيتـغ •  ر لمفتشية الجهوية إلعداد التـراب و التعميـة : اقتيبـ

 و الهندسة المعمارية بمراكش سابقا.   

 المديرة الجهوية للضرائب بمراكش ـاي : ـاد بـــسعـ •

 المندوبة الجهوية للسياحة بمراكش.فدوى شباني إدريسي :  •

بلقوداسـ • الوطني  يمالكة  للمكتب  الجهوية  المديرة  للشرب )قطاع  :  الصالح  للكهرباء والماء 

 . الماء(

نظيم حفل رياضي تضـمن   ، حيت تم2019مارس    28غشت مساء الخميس    20اح ملعب  إفتتـ  -

 ش و نادي الكتبية الرياضي المراكشي.قدماء فريقي نادي مولودية مراكـ  ودية بينمقابلة  

 7ـل الى  ابري  3ة )مسرح الشارع( من  ة والفن تقدم فرجة مسرحية بصيغار للثقافـجمعية مسـ -

 التالية:  باب دكالة، جامع الفنا، الباهية وباب الدباغ.ات  منه شملـت الملحقـ

بينيــة تضــمنت العديــد مــن االشــغال كالنظافــة والصــباغة  الت تحسيســية واوراشمــتنظــيم ح -

واالغـراس، تخللتهـا أنشـطة ترفيهيــة وتربويـة وعـروض مســرحية شـملت جميـع الملحقــات 

 اإلدارية الستة.
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دروب حول إصـدار بعنـوان ) حومـات و ع ندوةالعالمي لشعر، ماحتفاء باليوم  ة شعرية  أمسيـ -

 .2019ي في أبريل ر عرابـعتيقة( جمــع األستاذ عبد القـادمراكش ال

إقامة معرض للكتاب المستعمل، و تحت إشراف مجلس المقاطعة نظمت جمعية الوعي لباعـة  -

  2019فبراير  04يناير إلى   21ا في ب بساحة جامع الفنـالكتب المستعملة، معرضا للكت

دة ـلفائـتنظـيم خرجـة بيئيـة  2019فبرايـر  18االحتفال باليوم العـالمي للسـالمة الطرقيـة يـوم  -

 بإحدى ضواحي مدينة مراكش.  2019مارس  31د ــنساء المدنية العتيقة يوم االح

( و بـدعم مـن   ة ) انـا كنبغجـاـــــــراكش المدينة، قدمت جمعيـــــدعم من مجلس مقاطعة مـــــــب

 2019ابريـل  29مجلس المقاطعة أيضا قدمت جمعية بسمة للموسـيقى الكناويـة مسـاء الخمـيس 

 سيقى الكناوية بالمركب السوسيو ثقافي باب الخميس .حفال للمو

و في إطـار أنشـطته الدينيـة، و بمناسـبة شـهر رمضـان المبـارك نظـم مجلـس مقاطعـة مـراكش 

القـرآن الكـريم بتعـاون مـع المجلـس العلمـي المحلـي لمدينـة   المدينة مسـابقته السـنوية لتجويـد

ن اإلســالمية لجهــة مــراكش آســفي، و قــد اف و الشــؤوــــــراكش، و مندوبيــة وزارة األوقــــــــم

نظمت هذه المناسبة الطيبة المباركـة علـى ثـالث مراحـل بفضـاء دار المـواطن المـالح، و كللـت 

إطـار حفـل سـاهر تضـمن فـي برنامجـه منتخبـات مـن بتتويج الفائزين األوائل بجوائز قيمة فـي  

 دينة العتيقة.المديح و السمــاع و التواشيح الدينية بحديقة رياض العروس بالم
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 المكتب االجتماعي للقرب حي المالح 

 ملخص تقرير حول االنشطة المزاولة بالمركز االجتماعي للقرب حي المالح :

مقاطعة مراكش المدينة الرامية إلةى نهةج سياسةة تشةاركية مندمجةة . و فةي اطةار تفعيال الستراتيجية مجلس  

مالح في وجه انشطة و برامج جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في انفتاح المركز االجتماعي للقرب بحي ال

مختلف المجاالت بتراب المقاطعة عرف هذا المركةز عةدة انشةطة يمكةن تلخيصةها فةي عقةد الجمةوع العامةة 

 نشاط. 63التأسيسية منها و العادية و االستثنائية بلغ عددها 

 المركب الرياضي باب الخميس 

 الفتـــرة
عدد الرخص  

ت الطابع  ذا
 الرياضي 

عدد الرخص  
ذات الطابع  

 الثقافي 

عدد الرخص  
ذات الطابع  
 االجتماعي 

عدد الرخص  
المختلفـــــة ) عقد  

اتخاد   –االجتماعات 
 المركب كمقر( 

الرخص  عدد 
 بالتظاهرات

ما بين فاتح  
  2019يناير 

 30إلى غاية 
 2019يونيو 

33 04 28 13 13 

 غشت  20المركب الرياضي 

عدد الرخص ذات الطابع   الفتـــرة  
 عدد الرخص بالتظاهرات  الرياضي  

 2019ما بين فاتح يناير 
 2019يونيو  30إلى غاية 

26 12 

 ملعب القرب حي السالم

 عدد الرخص ذات الطابع الرياضي  الفتـــرة

ما بين فاتح يناير  

  30إلى غاية  2019

 2019يونيو 

08 
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 مصلحة احتالل الملك العام

تقويض الممنوح للسيد رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينةةةة في مجال احتالل الملك تبعا لقرار ال
 . 2017ماي  26بتاريخ   11515العام الجماعي تحت عدد 

و مراجعة قرارات االحتالل  ط  ةةقامت مصلحة احتالل الملك العام الجماعي المؤقت بمراقبة و ضب 
خال  المدينة  مراكش  مقاطعة  تراب  نفوذ  داخل  سنة  المؤقتة  من  األولى  أشهر  الستة  على   2019ل 

 الشكل التالي: 

بمقاطعة   • الموضوعة  المؤقت  الجماعي  العام  الملك  شغل  تراخيص  على  الحصول  طلبات  استقبال 
 مراكش المدينة. 

 لسالفة الذكر القيام بمعاينة المحالت موضوع الطلبات ا •

 أمرا  10: لمؤقت وعددهاغل الملك العام الجماعي ادار أوامر باألداء بخصوص طلبات شإصة •

 رخصة. 13: الجماعي المؤقت و عددهاإصدار رخص شغل الملك العام  •

 رخص.  07عددها و ثقافية دار رخص شغل الملك العام الجماعي المؤقت لتنظيم مهرجانات  إص •

 بتراب   واألسواق  الشوارع   بمختلف  المحالت  أمام  المستغلة  االحتالالت  بمعاينة   المعنية  المصلحة  قامت  كما
 .المدينة مراكش مقاطعة

  طرف   من  سواء   إليها  استدعائها  تم  التي  االجتماعات  و  المعاينات  كل  في  المصلحة  هذه  شاركت  قد  و
 في  البث  إطار   في  والجوالن   السير   لجنة  إطار   في   لمراكش،  الجماعي   المجلس   طرف  من   او  المحلية  السلطة
 . المقاطعة بتراب   والعادية النارية الدراجات و السيارات وقوف  محطات مستغلي شكايات

 المحور  الثاني :التقرير  التقني: 

 مصلحة التعمير و البناء 
 

 :2019إلى غاية دجنبر 2019ملخص تقرير حول انشطة المصلحة خالل الفترة الممتدة من يوليوز  •
 

 العدد  نوع النشاط

 208 الشباك الوحيد 

 137 الملفات المسجلة 

 55 طلبات إعادة النظر 

 105 ت الشكايات احصائيا 

 358 رخص الترميم 

 10 المخالفات المرصودة داخل نفوذ المقاطعة  

 21 رخص السكن 

 



 (  19/02/2020)الجلسة الثانية بتاريخ  ملجلس جماعة مراكش  2020الدورة العادية لشهر فبراير محضر 

149 
 

 مكتب الشكايات التابع للمقاطعة 
 2019إلى غاية شهر يونيو  2019منذ شهر يناير 

المصــلحة االقتصــادية ورخص  في  طــار التنســيق بــين مصــلحة التعميــر و البنــاء و الشــرطة اإلداريــة و الــ 

 .2019آل الشكايات خالل شهر يونيو  قنية فيما يخص التدخل و معالجة مالت

 كنسبة التدخل و المعالجة %64أي بمعدل  33ـة من أصل  شكاي 21معالجـة  أخبركم أنه تمت 

 مصلحة التجهيز و تدبير التنشيط المحلي 

شـهر ينـاير  قدمت مصلحة التجهيز و تدبير التنشيط المحلي تقريرا مفصال عن انشطتها ابتـداء مـن •

 ادوات النظافة.  -االدوات المعلوماتية–االدوات المكتبية  –يهم : المطبوعات  2019إلى متم يونيو 

 مصلحة الشؤون التقنية 

-بةاب دكالةة -) جةامع الفنةا ة السةت ملخص التقرير النصف السنوي للمكتب التقني بالملحقات االدارية •

 :باب تاغزوت( -باب الدباغ -باب غمات   –الباهية 
 

 مجموع االشغال  النشاط 

 01 التطهير السائل

 01 الماء الشروب 

 11 التبليط بالحجر الالصق و اشغال اخرى 

 10 نقل االتربة من الدور المهجورة

 04 صيانة البنايات )المقابر(

 09 الحاضرة المتجددةمشاريع 
 

خةةالل الفتةةرة  –رخةةص الةةربط   -ملخةةص التقريةةر النصةةف السةةنوي لكتابةةة المصةةلحة التقنيةةة  •

 .30/06/2019الى غاية  01/01/2019

 عدد شواهد الربط المنجزة  الملحقة

 27 جامع الفنا 

 18 باب دكالة 

 06 الباهية 

 41 باب تاغزوت 

 30 باب غمات 

 11 باب الدباغ 
 

 2019الصفقات تقرير مفصل حول االنشطة التي قةام بهةا للفتةرة الممتةدة مةا بةين شةهر ينةاير مكتب   •

 .2019ويونيو 

 مكتب تتبع استهالك االتصاالت و الماء و الكهرباء: •
 

 المستهلك نوع االستهالك 

 127517.18 االتصاالت 

 203772.19 الماء

 196111.69 الكهرباء
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التشوير و السير و الجوالن عرضا مفصال  حول االشغال المنجةزة مكتب البناء و صيانة الطرق و   •

 ر حيث تضمنت مجموعة من االنشطة منها :من طرفه خالل الفترة السالفة الذك

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

 الماء الشروب  

 الصيانة و المحافظة على البنايات اإلدارية   ✓

 الصيانة االعتيادية للطرقات    ✓

 الصيانة و اإلصالح االعتيادي للمقابر  ✓

 نقل االتربة   ✓

 ة اإلنارة العمومية صيان ✓
 

مكتةب اسةتهالك الوقةود و الزيةوت  تقريةرا   –مكتةب االليةات    -مستودع المركزيكما قدم كل من  ال •

 مفصال خاص بهذه المصالح .
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 تقرير حول تدبري مصاحل مقاطعة املنارة

 املتعلق بالفرتة الزمنية املمتدة

 2019 إىل غاية شتنرب 2018من أكتوبر  
 

  مديرية المصالح :  أ و ال 

 239

20182019

54114

15 
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  مصلحة أشغال المجلستقرير 
 2019الى متم شهر شتنبر  2018 فاتح اكتوبرمن  

 دورات المجلس  
 

 تاريخ الدورة دورات المجلس 
 

 األعمال جدول 
الدورة االستثنائية لشهر  

 2018اكتوبر  
المال ة   .1 2018اكتوبر   25الخميس  الـنة  برس   المنا ة  مقاطعة  لمجلس  المرص اة  المبالغ  من  النفقات  مقر  بشأن حـاب  المتخذ    2019تعديا 

 .   الجديد الخاص بالمقاطعاتمن أةا متئمته مع التب يب  2018رتنبر  27ت  الدو ة االستثنائ ة المنعقدة بتا يخ ا

 

 

 

 

 

 
الدورة العادية لشهـر يناير  

2019 

 

 

 

 

 

 

 
 2019يناير    03الخميس 

 اطتع المجلس دلى حص لة تداتت مصالح المقاطعة ات  الثتث سن ات األولى من االنتداب.   .1

 تنظ ــ  وتحديد ااتصاصــات إاا ة مقاطعـة المنــا ة .  .2

ذات   .3 أارى  م اض ع  الى  باإلضاسة  المقاطعة  بتراب  العالا  والضغط  بالك رباء  المتعلقة  المشاكا  بعض  ا اسة 

  مدير الج  ي للمكتب ال طنا للماء والك رباء وكذا المدير العـــــــام لل كالة المـتقلة الصلة مع استدداء الـ د ال

 لت زيع الماء والك رباء بمراكش .

العقا ي  ق    .4 الرس   ذات  األ ض ة  البقعة  بتجزئة   2م   1624مـاحت ا    T166895/04تخص ص  المت اةدة  و 

 لبناء مـجد .  2برااي 

  183733/04المنتم ة الى الرس  العقا ي ددا    7مت اةدة بتجزئة المحام د  ال  P24إدااة تخص ص بقعة ا ض ة    .5

 وذلك لبناء مـجد .   2م  1474ذات المـاحة 

 ملتمس مقر  تنظ ما بشأن تحديد م اق ـ ستح وإغتق المحتت المفت حة للعم م.  .6

قصد احداث مركب نـ ي و   9ملتمس تخص ص البقعة اال ض ة المت اةدة بمنطقة اسكج   تجزئة المحام د  .7

 . 2م  1360ومـاحة تقد  ب  TF :1350055/04المنتم ة للصك العقا ي األم 

قصد إحداث اا  الشباب ،   9تخص ص البقعة األ ض ة المت اةدة بمنطقة أسكج   تجزئة المحام د ملتمس  .8

 .     2م  510ومـاحة تقد  ب  TF :1350055/04للصك العقا ي األم  والمنتم ة  

لت سعة   9المحاذية إلددااية المحام د  9ملتمس إدااة تخص ص البقعة األ ض ة المت اةدة بتجزئة المحام د  .9

 اية المذك  ةاإلددا 
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الدورة العاديــة لشهــر يونيو 

2019 
 2019يونيو   03االثنين  

 .2018مقاطعة المنا ة برس  سنة   المرص اة لمجلسبرمجة الفائض من حـاب النفقات من المبالغ    .1

ة ـــا ة برسـ  سنـتح يا ادتماا بعض الفقرات الى اارى من حـاب النفقات للمبالغ المرص اة لمجلس مقاطعة  المنـ .2

2019. 

تحديـد م حـد دلـى صـع د مقاطعـة المنـا ة مـع حـداث سرقـة المـراقب ن بـزي  سـما إملتمس مقر  تنظ ما بشأن   .3

 ة.ـة االاا يـــا  الشرطــم ام   سا مج

 ة.  ـــر االستم ــأن تدب ر وص انة المقابــروع ملتمس بشــمش .4
إرـا ة ةمع ـة دة بمنطقة أب اب مراكش   هن  وضع ةزء من البناية المتعداة االاتصاصات )اا  الشباب (المت اة .5

 )ه تم ـ ( )ملتمس(.

الدورة العاديــة لشهــر شتنبر  

2019 
 2019 شتنبر 05الخميس 

 .  2020المال ة  برس  الـنة مقاطعة المنا ة الد اسة والتص يــ دلى حـاب النفقات من المبالـغ المرصـ اة لمجلس  .1
 لتراب مجلس مقاطعة المنا ة. حات العم م ة التابعة ملتمس تـم ة بعض الش ا ع واألزقة والـا .2
 . المنا ة  صع د مقاطعةرغا الملك العام مؤقتا دلى  بشأنملتمس مشروع مقر  تنظ ما  .3
رركة   .4 ممثا  استدداء  مع  المنا ة  بمقاطعة  النظاسة  مجا   وضع ة  دلى  درض     S.M.V.Mاالطتع    ح  لتقدي  

 الم ض ع . 
البقعة   .5 تخص ص  إدااة  بشأن  لملك  ملتمس  التابعة  والمخصصة  األ ض ة  س ناء  ابن  بتجزئة  المت اةدة  العمران  ة 

األم   العقا ي  للصك  المنتم ة  للـ ا ات،  كم قف  التجزئة  تصم    ب    04/  40544حـب  المقد ة  المـاحة  ذات 

 وذلك قصد بناء مـجد واا  للثقاسة . ²م  2000
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  شؤون أشغال اللجان

 األعمال جدول  جتماع تاريخ انعقاد اال  سم اللجنة 
 

 لجنة الشؤون المال ة واالقتصااية
 

المتخـذ اـت  الـدو ة   2019تعديا مقر  بشأن حـاب النفقات من المبالغ المرص اة لمجلس مقاطعـة المنـا ة برسـ  الــنة المال ـة   2018اكت بر  24

 اص بالمقاطعات.الجديد الخ  من أةا متئمته مع التب يب 2018رتنبر   27االستثنائ ـــة المنعقــدة بتا يــخ  

 تنظ   وتحديد ااتصاصات ااا ة مقاطعة المنا ة. 2018اةنبر  لجنة تحديث اإلاا ة

 بشان تحديد م اق ـ ستح وإغتق المفت حة للعم م  2018اةنبر 25 لجنة الشؤون المال ة واالقتصااية

 

 
 

 

 لجنة التعم ر والب ئة 

 

 
 

 

 2018اةنبر  31

 

 

 

 

 2م  1624مـاحت ا  T166895/04 ض ة ذات الرس  العقا ي  ق  تخص ص البقعة األ
 لبناء مـجد . 2و المت اةدة بتجزئة برااي  

 المنتم ة الى الرس  العقا ي ددا 7المت اةدة بتجزئة المحام د   P24إدااة تخص ص بقعة ا ض ة  
 وذلك لبناء مـجد .  2م  1474ذات المـاحة   183733/04

 يد م اق ـ ستح وإغتق المحتت المفت حة للعم م.تنظ ما بشأن تحد ملتمس مقر 
قصـد احـداث مركـب نــ ي و المنتم ـة للصـك   9ملتمس تخص ص البقعة اال ض ة المت اةـدة بمنطقـة اسـكج   تجزئـة المحام ـد  

 TF :1350055/04 .2م  1360العقا ي األم ومـاحة تقد  ب 
قصـد إحـداث اا  الشـباب ، والمنتم ـة للصـك  9ة المحام ـد  نطقـة أسـكج   تجزئـملتمس تخصـ ص البقعـة األ ضـ ة المت اةـدة بم

 .²م 10ومـاحة تقد  ب  TF :1350055/04العقا ي األم  

 لت سعة اإلددااية المذك  ة   9المحاذية إلددااية المحام د   9ملتمس إدااة تخص ص البقعة األ ض ة المت اةدة بتجزئة المحام د  

        الثقاس ة لجنة الشؤون 

 الةتماد ةوالرياض ة وا

يناير   15 الثتثاء

2019 

 الحا الحـنا.  تعديا بعض مقتض ات النظام الداالا الخاص باستغت  المنتزه الرياضا

 تم ـ (.أب اب مراكش   هن إرا ة ةمع ة )ه وضع ةزء من البناية المتعداة االاتصاصات )اا  الشباب (المت اةدة بمنطقة   2019ماي   15 لجنة الشؤون الثقاس ة والرياض ة

 2019ماي   16/21 لجنـة  التعم ر والب ئــة

 

 ـر االستم ـــة.ـة المقابـــمشـــروع ملتمس بشـــأن تدب ر وص انــ

 

 
 لجنة الشؤون المال ة واالقتصااية

 
 2019ماي  

 .2018الـنـة المال ـة  برمجة الفائض من حـاب النفقات من المبالغ المرصـ اة من  .1

 .2019ا ة برس  سنــــة  مقاطعة  المن اة لمجلس  لى اارى من حـاب النفقات للمبالــغ المرصفقرات اتح يا ادتماا بعض ال .2
يـد م ـام   سـا مجـا  ملتمس مقر  تنظ ما بشأن إحداث سرقة المراقب ن بزي  سما م حد دلى صع د مقاطعة المنـا ة مـع تحد .3

 ـة.االاا يـالشرطـة  

 .2019ابداء الرأي بشأن اد  مشا يع ةمع ات المجتمع المدنا بتراب مقاطعة المنا ة برس  الـنة المال ة   .1 2019  ي ن  28 لجنة الشؤون الثقاس ة والرياض ة
 الص ف ة.البث سا طلبات الجمع ات المختصة سا مجا  التخ    لتستفااة من الدد  الخاص بالنقا للمخ مات   .2

 2019اب النفقات من المبالغ المرص اة لمجلس مقاطعة المنا ة برس  سنة  ا اسة حـ 2019ي ل  ز  31 لجنة الشؤون المال ة واالقتصااية
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 ثانيا: مصلحة الموارد البشرية      

 2019شتنبر  30الى    2018اكتوبرتقرير عن انشطة مصلحة الموارد البشرية ابتداء من فاتح 

 المجم ع إســــ  النشــــــــــاط 

 419 الراص االاا ية: 

 34 التدا يب : 

 113 التع  نات واالنتقاالت:

 123 الترق ات: 

 226 الصاا ات:

 201 ال ا اات:
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 االقتصادية   قسم التخطيط و الرخص
 :   2019 إلى غاية شتنبر   2018و خالل الفترة الممتدة ما بين أكتوبر  اإلدارية مصلحة الشرطة  تقرير عن 

 واردات المصلحة  

ات ترخيص  طلب

 اقتصادي 
206 

طلبات إلغاء  

 الترخيص 
21 

التعرضات على منح  

 ترخيص 
14 

 

أجوبة البحوث  

المنافع  الكشف عن 

 - 04 - 08 -  - والمضار 

 

 مراسالت المصلحة 

 181 ح صادرة لمزاولة نشاط اقتصادي  تصاري 

 38 التصاريح الملغاة 

 250 الخارجية المراسالت الموجهة للمصالح 

المراسالت الواردة من مصلحة الشكايات )مقاطعة  
 المنارة( 

100 
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 قسم التعمير  
 

 

 

 

 

 

2019إلى  شتنبر  2018اكتوبر  : من  اإلحصائيات  المجموع    

1196 
 

 الملفات المسجلة الجديدة 

3491  الملفات المسجلة بمكتب الضبط الشباك الوحيد  

 المودعةالعدد االجمالي للملفات  2745

 الملفات المبرمجة  3319

 الملفات المقبولة من لجنة الدراسات 1634

 الملفات المسلمة  1691

 الطلبات  50
 رخص استئناف اشغال البناء

 الرخص المسلمة  84

710 
 

  الطلبات 
 الرخص المسلمة  475  رخص االصالح 

70 
 

 اشعار بالمخالفات
 مراقبة البناء 

 الطلبات  433

البناء رخص    

 الرخص بالمعاينة  199

505 
طلبات الرخص  

 بالشهادة

738 

 
الرخص بشهادة  

 المطابقة 

  الطلبات  157
 المرخصة  113 شواهد الربط بالكهرباء 

  الطلبات  81
 المرخصة  65 شواهد الربط بالماء 

 عدد المسجلال 93
 الشكايات 

 التي تم البث فيها  68

 الطلبات  180
 التخلي عن المتابعة طلبات 

 تم البث في:  144

 الواردة 288
 المصالح الخارجية

 تم البث في:  176
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 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
 2019شتنبر  30إلى  2018خالل الفترة الممتدة من فاتح  أكتوبر 

 أربع مستويات : لحة بجملة من التدخالت و ذلك على تقوم المص

 المستوى األول : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية   ❖

 

 . 3لمناقشة نتائج معطيات التشخيص الترابي االولي للمرحلة  03/04/2019حضور اشغال  اجتماع اللجنة المحلية للتنمية البشرية بتاريخ  -

 بمقر الوالية  18/4/2019يوم الخميس  مس الباعة الجائلين لشارع الداخلةحضور اشغال جلسة عمل لتفعيل ملت  - 

 بمقر الوالية  23/4/2019حضور اشغال اجتماع حول وضعية سوق الضحى ابواب مراكش يوم الثالثاء   - 

 7طلب بناء مالعب القرب و فضاء للترفيه توصلنا به من رئيس ودادية االمام السبتي المحاميد  -

 24/6/2019الحسني بتاريخ اجتماع بخصوص سوق الداخلة بالحي  حضور اشغال  -

ت.ب من ساكنة دوار المعصرة  توصلنا بطلب دمج منازل بدوار المعصرة ضمن لوائح المستفيدين من الربط بشبكة الماء و الكهرباء و التطهير السائل في إطار المبادرة و.  -

 الغير المستفيدين من برنامج م.و.ت.ب 

 لدراسة امكانية احداث منتزه رياضي العزوزية  13/11/2018جتماع بتاريخ دعوة لحضور ا -

 05/12/2018بخصوص جلسة لتفعيل ملتمس الباعة الجائلين لشارع الداخلة بتاريخ  -

 ة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشري 7ورد علينا من جمعية نسور المحاميد  7طلب انجاز ملعب القرب بالمحاميد  -

 العقاريين للعقارات المخصصة  للمرافق االجتماعية الثقافية و الرياضية  التخصيص للمنعشينبتغيير  عدم الترخيص س المجلس الجماعي قصد مراسلة رئي -

 بمقر الوالية  10/01/2019بخصوص جلسة عمل لتفعيل ملتمس الباعة الجائلين لشارع الداخلة يوم  -

لماء و الكهرباء على اثر المبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية للربط االجتماعي وردت علينا من الساكنة المستفيدة دات اضافية لطلب التدخل من أجل االستفادة من عدا -

 من التعويض ببوعكاز امتداد المحاميد 

 ي. ورد علينا من ودادية عرصة بالل وفعاليات المجتمع المدني بازيك   الجواب عن  مال مشروع بناء مركز معالجة االدمان بازيكي -

 دراسة شكاية الباعة الجائلين لسوق برج الزيتون  -

 ورد علينا من جمعية الحسنية للتنمية   09/2017مراسلة المصالح الوالئية بخصوص االستفادة من عدادات اضافية موضوع المنشور الوزاري  -

 المحلية للتنمية البشرية لحضور االجتماعات   حضور اجتماع أعضاء اللجان  -
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 : تأهيل السكن غير الالئق   المستوى الثاني   ❖
 

 3من رئيس ودادية تجزئة برادي  3توصلنا بطلب فك العزلة عن تجزئة برادي  -

 05/04/2019حضور اشغال  اجتماع من اجل البث في وضعية مساكن دوار الشاوية و ذلك بالملحقة االدارية بوعكاز بتاريخ  -

 11/4/2019وية بوعكاز بتاريخ  حضور اشغال  اجتماع قصد البث في وضعية مساكن دوار الشا  -

 بخصوص االستفادة من عدادات إضافية للماء و الكهرباء بتراب مقاطعة المنارة    -

 الحاالت العالقة و المتبقية من عملية ترحيل دوار بن احمد الكرناوي  محضر إجتماع  -

  22/04/2019حضور اشغال اجتماع لدراسة تسوية وضعية دوار سيدي مبارك يوم االثنين  -

 بمقر الوالية  2019/ 10/5ضور اشغال اجتماع بخصوص تسوية الوضعية العقارية للجيوب المتواجدة بدوار التادلي رحال بتاريخ ح -

 22/5/2019اشعوف بتاريخ  7ضور اشغال اجتماع للمشاركة ضمن لجنة لمعاينة وضعية احدى البنايات التابعة لبلوك ح -

 فيح الخاص بمجلس مقاطعة المنارةتقرير اجتماع بخصوص تقدم برنامج مدن بدون ص -

 حول اتمام اجراءات هيكلة دوار بومحراشة  -

 بمقر الوالية  10/12/2018استدعاء بخصوص اعادة هيكلة دوار العزوزية الكندافي يوم الجمعة  -

 10/2018/ 11استدعاء بخصوص اعادة هيكلة حي ازيكي بتاريخ  -

 تقرير بخصوص اجتماع حول تقدم برنامج مدن بدون صفيح  -

 6/12/2018تاريخ ضور اشغال اجتماع بخصوص جمعية النخيل اعادة هيكلة تجزئة حمان الفطواكي ب ح -

 قسم التعمير و البيئة  12/2018/ 11و نسبة تقدم عملية ترحيل دوار ليموري بتاريخ    34حاحا و بلوك  حضور اشغال اجتماع لدراسة وضعية دوار -

بادرة الشباب حي اشعوف  بخصوص مال المسح الطبوغرافي الذي انجز بدوار اشعوف ورد علينا من جمعية م مراسلة السيد والي جهة مراكش اسفي في الموضوع   -

 517رقم  6بلوك 

رصة بالل و  مراسلة السيد والي جهة مراكش اسفي في الموضوع بخصوص تدارس التسوية العقارية بعرصة بالل و صلحان  ازيكي ورد علينا من رئيس ودادية ع -

 ع المدني بملحقة ازيكي فعاليات المجتم 

 ا من جمعية بومحراشة للتنمية و الرعاية االجتماعية طلب استكمال الهيكلة و المسح الطبوغرافي ورد علين -

   27/12/2018حضور اشغال  اجتماع بخصوص برنامج مدن بدون صفيح الحي الحسني بتاريخ  -

 بمقر منطقة المحاميد و المنارة  26/12/2018انعقاد اللجنة المحلية المكلفة ببرنامج مدن بدون صفيح بتاريخ  -

 12/2018/ 31ن صفيح بتاريخ اجتماع حول تقدم برنامج مدن بدو  -

 بمنطقة المحاميد  10/01/2019حضور اشغال اجتماع  بخصوص جمعية النخيل اعادة هيكلة تجزئة حمان الفطواكي يوم الخميس  -
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 حميدوش ورد علينا من جمعية الياقوت للتنمية و التضامن المحاميد  دوار 21طلب التدخل من أجل انجاح عملية اعادة هيكلة بلوك  -

 01/2019/ 31غال اجتماع في إطار التواصل مع القطاع الجمعوي بالوالية بتاريخ حضور اش -

 19/2/2019حضور اشغال اجتماع بالملحقة االدارية اسكجور لدراسة حالة دوار حاحا بتاريخ  -

 22/02/2019 صفيح بتاريخ مج مدن بدون اجتماع بمقر الوالية حول تقدم برنا -

 02/2019/ 19بتاريخ اجتماع مخصص لدراسة وضعية الدواوير   -

 28/03/2019دعوة لحضور اجتماع الجل البث في وضعية المساكن المتواجدة بدوار الشاوية بتاريخ  -

نامج  الالتقائية بين المبادرة و.ت.ب و برنامج مدن بدون صفيح  حضور اشغال اجتماع  بخصوص عملية احصاء المساكن المتواجدة بعرصة صلحان المستفيدة من بر -

 بملحقة ازيكي    11/03/2019لوج لخدمات الماء الصالح للشرب و الكهرباء و التطهير السائل يوم لتعميم الو

 12/03/2019حضور اشغال اجتماع الستكمال مناقشة وضعية الدواوير التابعة للملحقة االدارية اسكجور يوم  -

 20/03/2019الحواجز بالمحاميد بتاريخ و بعض   34و بلوك  31معاينة ميدانية  لكل من دوار حميدوش، بلوك  حضور  -

 2014/09وزاري مراسلة السيد والي جهة مراكش اسفي بخصوص االستفادة من عدادات اضافية لبعض الدواوير التابعة لتراب مقاطعة المنارة موضوع المنشور ال -

 لمنطقة المحاميد   ركة العمران مخصص لدراسة المشاكل العالقة لبعض الدواوير التابعة حضور اشغال اجتماع بش -

 

 المستوى الثالث  : الشكـايـات   ❖

  قصد اإلجابة و  2016نة  نظرا ألهمية الشباك الوحيد الذي تم إحداثه بمجلس مقاطعة المنارة و الخاص باستقبال شكايات المواطنين، و الذي تم تفعيله ابتداء من س

دابير الالزمة بخصوصها  و هي  معالجة جميع الشكايات الواردة على هذه المصلحة في وقت وجيز،  توصلت مصالحنا بمجموعة من الشكايات وقد تم إتخاد الت

 كالتالي : 

 2المسيرة  2شكاية  رفع  الضرر توصلنا بها من السيدة خديجة الحداوي عمارة الرجاء  -

 العامة للتراب الوطني  شكاية الجل ارسال لجنة للمفتشية -

 يئية شكاية بخصوص انجاز المرافق االجتماعية و الثقافية و الصحية  من جمعية معطى للا للتنمية الب  -

 بيان توضيحي حول االوضاع بمدرسة العزوزية االبتدائية  -

 ملتمس لتحسين االوضاع االجتماعية بالقطب الحضري العزوزية  - -

 لسقوط و الكائن بدوار اشعوف العزوزية الكندافيشكاية حول رفع الضرر لمنزل مهدد با -

 به ساكنة تجزئة ابن سينا معطى للا   قدمت سينا ت تعرض على تغيير مكان المسجد المخصص له في التصميم بتجزئة ابن  -

 االدارية أسكجور بالملحقة  03/09/2019حضور اشغال اجتماع حول عملية الترحيل  في اطار عملية اعادة االسكان بتجزئة الكومي  بتاريخ  -

 بالملحقة االدارية اسكجور    10/09/2019حضور اجتماع دوار الكومي بتاريخ  -

 المنارة  بمنطقة  26/09/2019حلية لتتبع برنامج مدن بدون صفيح يوم الخميس حضور اجتماع اللجنة الم  -
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    كان دوار شعوف العزوزية الكندافي المشمولين بعملية الترحيل طلب تزويد بالماء و الكهرباء و الصرف الصحي لسكان دوار شعوف العزوزية الكندافي س -

 رئيس ودادية عرصة بالل ازيكي  تذكير بطلب تنفيذ قرار اعادة هيكلة عرصة بالل بازيكي   -

قصد اإلجابة و معالجة    2016داء من سنة  نظرا ألهمية الشباك الوحيد الذي تم إحداثه بمجلس مقاطعة المنارة و الخاص باستقبال شكايات المواطنين، و الذي تم تفعيله ابت

 من الشكايات وقد تم إتخاد التدابير الالزمة بخصوصها  و هي كالتالي :  جميع الشكايات الواردة على هذه المصلحة في وقت وجيز،  توصلت مصالحنا بمجموعة 

 الجماعات الترابية المشاركة في أشغال خاصة بوضع الية موحدة لتلقي مالحظات و اقتراحات و شكايات مرتفقي -

 للتنمية البشرية شكاية لرفع الضرر "المطالبة بحق االستفادة من التعويض'' وردت علينا من جمعية النصر  -

 ملتمس إستعطاف قصد التدخل بتوفير شبكة الصرف الصحي لبعض المنازل الكائنة بجردة  الجيش اإلنارة  -

 كوتات للتنمية شكاية من اجل رفع الضرر وردت علينا من جمعية شباب تا -

 و دوار المعصرة وردت علينا من جمعية اسكجور لالعمال االجتماعية   شكاية من اجل رفع الضرر ربط دوار حاحا -

 للتنمية و الثقافة اسكجور  2شكاية  من اجل بناء مالعب القرب و فضاء للترفيه باسكجور وردت علينا من رئيس جمعية برادي  -

غانم وردت علينا من فعاليات المجتمع المدني بالعزوزية  سيدي  ستعجلة من فعاليات  المجتمع المدني بالعزوزية وسيدي شكاية لرفع الضرر مع طلب مقابلة م -

 غانم 

اسكجور )دوار    1وردت علينا من سكان تجزئة الضاوي    1شكاية حول االستعجال بازالة البناء العشوائي المبرمج ضمن التصميم المرخص لتجزئة الضاوي -

 حاحا( 

 وردت علينا من ساكنة شارع العراقمن سكان شارع العراق حول االهمال الذي يطال الشارع  شكاية  -

 9وردت علينا من فعاليات المجتمع المدني بحي المحاميد   9شكاية حول تردي وضعية حي المحاميد  -

 للتنمية و الثقافة المحاميد اسكجور  2جمعية برادي بدل بناء مسجد وردت علينا من رئيس    2شكاية حول انجاز مشروع بناء مخفر الشرطة بتجزئة برادي  -

  2بومحراشة العزوزية وردت علينا من اتحاد مالك بيتي سكن    2اية حول ارض عارية صارت مكبا لالتربة و النفايات و المتالشيات قرب بيتي سكن  شك -

 بومحراشة العزوزية 

 ت المجتمع المدني بالعزوزية سيدي غانم طلب مقابلة مستعجلة مع شكاية لرفع الضرر وردت علينا من فعاليا -

 بخصوص  المشاكل التي يعاني منها سكان الحي   3ل شكاية من جمعية الرجاء للتنمية االجتماعية بحي براديورقة ارسال حو -

 طلب مع شكاية قصد التدخل وردت علينا من ساكنة دوار ماشو  -
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 المستوى الرابع  : التخطــيــط  ❖

 03/06/2019بتاريخ  2019لعادية لشهر يونيو حضور اشغال الدورة ا -

 بملحقة ازلي   2019ابريل  24اشغال اجتماع حول استفادة ساكنة حي ازلي من الخدمات الطبية يوم االربعاء حضور  -

 5المحاميد تقدمت به جمعية اوراش للتنمية و االعمال االجتماعية و الرياضية    5طلب الموافقة على تسمية بعض االزقة بتجزئة المحاميد   -

 لمناقشة ملتمس تدبير و صيانة المقابر االسالمية  21/5/2019بتاريخ حضور اشغال اجتماع      -    

 حضور اشغال  لجنة التعمير و البيئة )تدبير و صيانة المقابر االسالمية(  -    

ية لوزارة االوقاف و  ة العمران مراكش لصالح المندوبية الجهو استدعاء لحضور اجتماع بخصوص تفويت بقعتين ارضيتين المتواجدتين بدوار ازيكي من طرف شرك  -

 31/12/2018الشؤون االسالمية  بتاريخ  

يناير   - أندية نسوية و دور الشباب و توسيع    2019/ 03/01بتاريخ    2019تقديم عروض في دورة   بإحداث مساجد و  المتعلقة  الملتمسات  البث في مجموعة من  قصد 

 و برادي   9اميد اعدادية بكل من تجزئة المح 

 بالوالية 22/01/2019لمشروع انجاز الثانوية االعدادية غاندي بتجزئة حدائق حي الشريفية يوم الثالثاء  حضور اشغال اجتماع مخصص  -

 بالوالية 29/01/2019يوم الثالثاء   9حضور اشغال اجتماع للتنقيب عن بقعة محادية للثانوية االعدادية المحاميد  -

 ؤسسة غاندي بالوالية خصوص انجاز طريق بتصميم التهيئة لربط م حضور اشغال اجتماع ب -

 للتنمية و الثقافة المحاميد اسكجور  2بناء على الطلب الذي ورد علينا من رئيس جمعية برادي   2اعداد مقترح بخصوص تسمية األزقة و الشوارع بتجزئة برادي  -

 كلفة بتتبع و تنزيل برنامج عمل الجماعة تعيين رئيس المصلحة كممثل دائم للمقاطعة بلجنة القيادة الم -

 اعداد ملف خاص بوضعية المقابر االسالمية  التابعة لمجلس مقاطعة المنارة  -

 مختلفات : 

 مات المتعلق بالحق في الحصول على المعلو  31.13بناء على القانون  12/02/2019حضور اشغال اجتماع متعلق بشان تفعيل الحق في الحصول على المعلومة  بتاريخ 
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 قسم الشؤون الثقـافية و االجتماعية و الرياضية 
خي       ل     اوسال س   ا اوة ل   ا وي  ملجا     ق اي     ي او و     ق قاو   ف     قاو ال     ق       اا ب قس   ل اون   ثقا او و اال   ا ق او ال يال  ا ق او       الا يواك   

ك ان  وا م ل  م خ  جي اوملواك  ا اووللمقلال  ا ويل ي     س  وياواصل لع اة وال ت اي ال  ع ان  واإل قاااااات اوجلال ك  ار و  ملاااات ان كا   ا قك   و

ك ل   لا اواين  الح ايال  ق او     ملةال  وا اي ي    قاالن    ل  ع  قنفال   يب  م  قذو  ك، ل  م ا   ل ق وال    مل  ة ا اي ي    ال  م ب   ل سال س  ا ق     ل  ة  ا 

 .ي نالابق اييالا  بق بحواث ق نالا 

 تملع يليالا ايله ؛يا ك وك بانطا ال لةال ت اوينالطا ااخل ق ا  انو  ةا ق  يواكب اووسل

اوت    قم   و  اون   فا او و     ق ياةي    ك نو ا    ا اوتن    اكالا  ك  وقا اواواص   ل ل   ع اي ال   ع ان  واإل قل   ع ان     ل  ال  ا ال  ا     ق     ل ل     اووس   ل كل    يو   و 

 .قاو ال  ق قاو   ف  

 بعض انشطة القسم:

ــي إطـــار برنامجـــه - ــيرة الخضـــراء املظفـــرة وعيـــد االســـتقالل املجيـــد وفـ ــاعي؛  بمناســـبة ذكـــرى املسـ ــة  نظـــماالجتمـ مجلـــس مقاطعـ

 .نارة عمليات إعذار مجاني بمصحة النرجس عبر أربعة مراحل امل

 .نهائيات "كأس املسيرة الخضراء"  2018نونبر  11و   10احتضت القاعة املغطاة الزرقطوني يومي  -

مجلــس مقاطعــة  مــن طــرف   2018دجنبــر  09يومه  األحد   الثانية املنظم  نسخته في   من فعاليات سباق الطريق العزوزية -

 املنــــارة فــــي إطــــار أنشــــطة الــــدورة الرابعــــة مــــن ملتقــــى املواطنــــة احتفــــاال بــــذكرى املســــيرة الخضــــراء املظفــــرة وعيــــد االســــتقالل 

 املجيد

 16:00ابتداء من الساعة    2018دجنبر  9األحد   يومهأمسية ثقافية وفنية   -

ــدا لعيـــ   - ــيرة الخضـــراء املظفـــرة و تخليـ ــة مللتقـــى املواطنـــة،  د االســـتقاللبمناســـبة  ذكـــرى املسـ ــار الـــدورة الرابعـ ــي إطـ املجيـــد و فـ

 .مواطنة "  –سلوك    –تحت شعار " ثقافة االعتراف تربية  

 .حكم وطني ممتاز، يوسف لكعوب مدرب وطني و دوليتكريم  -

 نــارة بــدعم مــن مجلــس مقاطعــة املو  حــت لــواء الجامعــة امللكيــة للجوجيتســو ت عصــبة مــراكش آســفي للجوجيتســو  نظمــت -

احتفــــاال بــــذكرى املســــيرة  "ن سيســــتم ونيــــوازايلجوجيتســــو فــــايت"افــــي رياضــــة  لــــال خديجــــة النســــخة الثانيــــة ري الــــوطني"الــــدو 

  2018دجنبر   23يومه األحد  الخضراء املظفرة وعيد االستقالل املجيد

رة ومؤسســــة زهيــــد دوري نــــادي منــــارة الشــــطرنج بتنســــيق مــــع املديريــــة االقليميــــة وبشــــراكة مــــع مجلــــس مقاطعــــة املنــــا نظــــم   -

 باملركب الثقافي الحي الحسني 2018/ 12/ 30مدرس ي في رياضة الشطرنج يوم االحد 

ابتــداء مــن  2019ينــاير 11الجمعــة  هيومــ  ،نظم مجلس مقاطعة املنارة بشراكة مع جمعية املرأة املواطنة "يوم مع املواطن"  -

 .عرضين مسرحيين بساحة صوكوما وتميز النشاط الثقافي بتقديم 16:00 الساعة  

 . 2019ابريل  7انطالق النسخة الرابعة من دوري مراكش للجيدو بتاريخ  -

 .2019ماي  19و  18الدوري الرمضاني لرياضة الركبي يومي  -

 . 2019ماي   25املدني امسية قرآنية  يوم السبت نظم مجلس مقاطعة املناة و جمعيات املجتمع  -

 لكرة القدم  2019نهائي دوري رمضان لسنة  -

 عطاء انطالقة مسبح آزلي من طرف نائب رئيس مقاطعة املنارة ............ ا -
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 قسم التقني 

  :  المصــــــــــــــالح –

 كتابة القسم:  -1
ق ايواا قاق ت الاضوا اونه  ا ق اونواهو    ق لت ان لاا خجي ه ا اوفلمر كا     قو    اوست بمله  ويوسل اواون  ، قاامل اف يل  اننظف ت ق اخ اج قصووت لواا ق باقات اوانظالف            

ال ل   ويل ي   ااس وه   بهل ق  اناةيوا  اويوائح  ق اليا  لع  انوسلاليا  اووسل  اوااا ا وأليواا  ائي   كإمل اف  تةالالنهل  ووائح  قيه ء  لع  ويلس كح  انوسلاليا  اوةل ي  تسيل  يمل ت  ال   ،ك ا  اا  ق 

ق  اس وه    2019اض ء انوا م . ق ك ا  يواا قاق ت الاضوا ق اونواهو اوااا ا اوت  قم هل ك وايسال  لع لوااء انس كح ويلوسل او الفإل  -ا لالو ، اي -بزلق،  -اوااقطواإل ،-حسب انس كح األابةا  

 ل ق ان  ل  اوا بةا وه ق ك قق ل  ل  انو  ةا. ويل  ل  اي ا ا ق و اوسامجص. كل  تةلل ان لاا يل  قنظالل اوةجقا كيا اووسل ق اي ي  ال ل  ق ن اكش ق اوايسال  كيا ائي  اووس

 مصلحة التنسيق في النظافة -2

 لم ل لل األيل ي اوت  ق لت به  ان لاا خجي ه ا اوفلمر:                

 قطية ت اوس كنا.  اساومل ي يوا لم اونك ي ت ق يمل ت اوويل قاوملث ايه  قيوو اوةويو لم او ال ي ت اوت  ق ب  ق قيه ء االم ق لجت ي ق  ال  -

 ( قاايواا وه  قاوسه  يل  سيمه   ملو  ن  قواضاله كنوا االم اوا لجت . 2019غنت لم سنا  اوةلل يل  قيه ء  ك ل لا الالجت اوالنالطالا  ) مله   ل   ق -

اقملا خول ت مل كا  -  ويةووا،ال  ان  ل  اي ا ا ك ي ي  ال ل  ق.  قلوى احلماله   SMVMااس ي اواو ا   األسملويالا، انن ار لم   ف اواوناليا انكيفيا كل 

 وع اواو ا   األسملويالا ان سيا ال  اي ي  ال ل  ق. ايواا كال ا اح  ئإل مله   ي ل-

اقمليا خجي لوا ها لن ك ل كللاو تهل ق يا  اوس ار انيسويا ك ي ي  ال ل  ق. -  اوايسال   كيا اوس ار ان 

 الغير المجاب عليها عدد المجاب عليها  ةعدد الشكايات الواردة في هذه الفتر

 لتكرارها  01 17 18

 

 29 التقارير االسبوعية المرسلة الى المجلس الجماعي عدد 

 04 البيانات االحصائية لعدد  التقارير المرسلة الى المجلس الجماعي 
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 مصلحة التجهيز  -3

ق كل  هو لةا ا ا ن لاا تة ف يليال ت خ قج يولالا نواا  ك ايجلال ت، يوا كيواز  ق باقات انلاب كل  ايه  قيك ال  صا اساف ات ان لاا بثن ء ه ا اوفلمر لم بةض يليال ت اووخوي اناة    

 ان كمل ت او و االا ق او ال يالا اوا بةا ويلو  ةا.ق باقات انلاب وف ئور لمايف األقس   ق ان  ل  ق ك ا انلاو ت اوااا ا ق  

 مصلحة التزيين -4

ال  ملتنبم            بك  ل  ا قح  انلاور لم  اوفلمر  ويوال      2019خجي  اويو يستالكإل  :ك وويل  اوااا ا  ك نلاو ت  او ئي   لوا   كإمل اف  ق  انواإل  اي الع  هالئ ت  قاق و  يل    اولزييا  ،يليت ل لاا 

وف ئور اوس كنا  ك ي  ي اولمابإل نو  ةا انن ار ق قنظالل حفجت  قمييته  قوزيع  وائا وف ئور انافوقيا     ق  و ا ق قواصيالا ق ق سيسالا ك ومليئا ق ك ا كفيل ي خيميا ق اانطا ا   الا  ك لجت  ملالا ق اي

 . 2019/ 2018ك نثسس ت اواةياللالا كلن سملا نه يا اوسنا اووااسالا 

 اف يل  اوانطا ق انن سمل ت اوت  سه  يل  قنظالله  ل ي  لو  ةا انن ار : كل  ق لت ان لاا ك امل  

 قا يا ملوااع لنطوا انن ار كلن سملا اوا  ار انيلالا نوينا ل اكش خجي مله  ل  ؛  -

 قنظالل بلسالا ق آلالا كلس و اونوا كفزلق ال نوبإل بن اكا لع  لةالا ل  قوش حولت  ق كيت ال يمخجي مله  الض ا؛ -

  ء س ح ت ألااء صجر اولماق ح خجي مله  الض ا؛ قيه -

 ر اوةالويم:يالو اوفط  ق يالو او ح ؛ قيه ء ان يال ت وااء صج  -

 نمل  . قا يا ملوااع لو  ةا انن ار ك أليج  اوو نالا كلن سملا : يالو اوة ش اي الو ق ذك ى اسلم  ع قاا او هب ق ثوار انيك ق اونةب ق يالو او -

 مصلحة وسائل االتصال والتواصل و الماء و الكهرباء   -5
 ق لت ان لاا كل يلق :  2019بم لم سنا خجي اوفلمر لم بك  ل ال  ملتن         

 ؛ 2018وسنا ق اليا  واقي احتس   اونال ت ال  صا ك سامجص لسا و ت ان ء ق اوله   ء ق ك ا اووس ئل اوسيلالا ق اوجسيلالا انساميص لنه  ق اناملوى  -

 ؛ 2019وسنا  2018تغاليم اونال ت ان كوار ق اناملوالا يم سنا  -

 سيلالا  ؛ملا كيا ل ي  لو  ةا انن ار ق انلاب اوو ن  ويله   ء ق ان ء او  ل  وين   ق ال  صا ك ن ء ق اوله   ء ق اووس ئل اوسيلالا ق اوج قيه ء اوقف قال ت انب -

 ؛ 2019وسنا   ق ك ا بمله  : ين ي  ،ابماي ،ل اس ، ق بك  ل 2018الا ق اوجسيلالا ونه : لولبم + ا نبم وسنا بااء لسا و ت استهجك اووس ئل اوسيل  -

 ؛  2019بااء لسا و ت استهجك ان ء ق اوله   ء ألمله  :ين ي  +ابماي  +ل اس+بك  ل +ل   + يولالوا وسنا  -

 ؛ 2019ق ك ا تسيل اونال ت ال  صا ك وسنا ال ويور قتملع لمايف ان احل ال  صا ك وقف قال ت انبملا ان كوار   -

 ااوا ويسيم اوة ا  ويل لاا. قوخجت لمايفا كم وص بةض او  اءات ان   -
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 مصلحة الصفقات -6
 ك أليل ي اننو ا به  قاوت  قا ل  االل  يلق: 2019ق لت ل لاا او فو ت قالاس ك ت خجي  اوساا بمله  لم بك  ل ال  ملتنبم         

  ق حس   ال  زا اوقيالم ؛  2017قيه ء الاواوت ك ويسملا وينفو ت اننوووا يم سنا  -

  يمل ت اوة قض ك وايسال  لع ان  ل  انةنالا قإاس وه  ول نا  يمل ت اوة قض ويلجحظا ق اكواء او ب  قملل اوين ؛  قيه ء ليف ت -

 ؛ 01/2019قيه ء ق  اس ي اوساوي ءات اناةيوا كطيب اوة قض  -

 يالل قث ئ   يمل ت اوة قض ويلان اسيا ق تس اليه  بس ل خ ص ك وك؛ تس -

  ت اوة قض ق تس اليه  بس ل خ ص ك وك؛ اساومل ي األظ اا اناةيوا كطيمل -

 قيه ء ق  اس ي اوساوي ءات اناةيوا كطيمل ت اوة قض؛  -

 ق  اس وه  ول  زا اوقيالم  ق و اوولزا ؛  2019نا قيه ء حواوت تةو ض ت لوا  او ئي  ق اؤس ء اول م ق لوابهل ق ل ئب   قب اي ي  وس -

 ؛2019يوا كطيمل ت اوة قض لم سنا الاضوا  ق ا ال ع ل نا ااح األظ اا  اناة -

 قوقال  الاس ك ت اناةيوا ك واقي اثل ا  لالع انن اكيا  ق  ل  يب ي قض يل  حور؛ -

 ولا لم   ف انان اسيا  ق  لالع  يمل ت اوة قض ؛ قيه ء اس ئل قوويل اووث ئ  اوجزلا ق قبمي ات اوة قض انو -

  يمل ت اوة قض؛ ايواا ايا    اوقوالا قايا    اونه ئالا وكل -

 ق  اس وه  ول  زا اوقيالم  ق و اوسامجص؛  31/05/2019 ل    01/01/2019قيه ء حواوت تةو ض ت لوا  او ئي  ق اؤس ء اول م ق لوابهل ق ل ئب   قب اي ي  لم  -

 والوز +غنت + ملتنبم ق  اس وه  ول  زا اوقيالم  ق و اوسامجص؛يه ء  حواوت تةو ض ت لوا  او ئي  ق اؤس ء اول م ق لوابهل ق ل ئب   قب اي ي  ونه  : يولالو+يو ق -

 ؛ 2019ق  2018ق  2016قيه ء الاواوت اناةيوا ك فو ت لم سنا  -

 قيه ء الاواوت اناةيوا ك جث  يمل ت اقان ء؛-

 ا؛قيه ء الاواوت اناةيوا ك وقف قال ت ال  صا ك ن ء ق اوله   ء ق اوه قف ق انواصجت اوجسيلال  -

 ق ااس وه  ول  زا اوقيالم  ق و اوولزا ؛  2019قيه ء ليف ت صفو ت بسنا -

 قيه ء ليف ت  يمل ت اقان ء ق ااس وه  ول  زا اوقيالم  ق و اوولزا ؛ 
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 مصلحة الطرق -7

 ه ا اوفلمر ق لت ان لاا كل  يلق:خجي 

 °/° ؛ 98قتملع بملغ ي صال لا اوط ق  ق    ا صفوا  اسملا اول  ز  -

 °/° ؛35قتملع بملغ ي صال لا الاف   ق    ا صفوا  اسملا اول  ز  -

 °/° ؛70قتملع بملغ ي صال لا اوط ق  ق    ا صفوا  اسملا اول  ز  -

 °/° ؛75ا اول  ز قتملع بملغ ي صال لا اوط ق  ق    ا صفوا  اسمل -

 °/° ؛90قتملع بملغ ي صال لا اوط ق  ق    ا صفوا  اسملا اول  ز  -

 ا اوط ق ك وايسال  لع  ها ل اكش آسفإل؛قتملع بملغ ي صال ل -

 ايواا اوبمل لا اناةي  كاوو ا اوط ق ؛  -

 له   ء ق مل   ت اوق  وت؛ لة ينا بل كم  يمل ت اخص الاف  ك وط    اوةلولالا لع اوو  وا انساويا واوزيع ان ء ق او -

 ا انساويا واوزيع ان ء ق اوله   ء ق ك ا انن  ل اناةيوا ك وتنو   اوط قق ؛حضوا ا ال ي ت لع اي ي  ال ل  ق كم وص انن  ل ان قملطا كاوخل اوو  و -

 ل اسيا ان  ل  ال  ا الا ؛  -

 لة ينا بل كم اونك ي ت ق اوملث ايه . -
 

 مصلحة الصيانة و التسيير -8
 اوا والا:  ك ألملغ ي 2019او ال لا ق اوتساليم خجي ه ا اوفلمر  ل  كيا مله  اك  ل ق ملتنبم   ق لت ل لاا     

 اناةيوا ك ال لا اوس ح ت اوةلولالا؛ ملغ ي  و قتملع ا -

 قتملع اوملغ ي اناةيوا ك كلماء اووال ت ؛ -

 انمل اإل اوااا ا؛ قتملع اوملغ ي اناةيوا ك ال لا  -

 قتملع اوملغ ي اناةيوا كلمكالب انلالف ت اوهوائالا ك نلاو ت اوااا ا ؛  -

اا  اوااا ا اوا بةا نو  ةا انن ار؛  او ال لا اوياال ايا اناةيوا كفملغ ي -  اولمصالص،اون  ار ق اوله   ء كلمايف ان 

 اوو ف   كتنظالل اوسيم قال ووا؛ 200 ق اوو اا اوانظالم  ال ل  ق يوا ن وص يييه  ق كالب يجل ت اوتنو   كفزقا ق   ق لو  ةا انن ار ق ان -

 ن ار ق انن وص يييه   ق ق ااات اوسيم ق ال ووا اوس كوا؛ ق كالب بةض يجل ت اوتنو   كفزقا ق   ق لو  ةا ان  -

 قتملع املغ ي ق صمل غا اوطواا ق لل ات او ا ييا.  -
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 الخضراء مصلحة المناطق  -9
 2019ملتنبم   –بك  ل خجي المر  

 :ل لاا انن    ال ض اء لويالا قوخجت

 ولاوائ :  * بملغ ي او ال لا اوياال ايا

 : غ ي او ال لا اوياال ايا  ق  ل لمقواصيت خجي ه ا اوفلمر بمل

حويوا اوةاقز ا ،حويوا ل يث حق اوااقطواإل ، لنال  ،   حويوا لو  ل ي  لو  ةا انن ار    ييا لاقاا ،حويوا اال ار ،حويوا ا  او  الع ، ،حويوا آلوا حالا، حويوا حق بزلق ، حويوا اقاا اوة    

مل اع   ، ال نوبإل الا ش، حويوا بزلق ،مل اع ايالويا ، انيةب او   ف   اوااقطواإل ، حويوا اقاا  7حا انش  ر خيف لةلل كو   كوو  ،حويوا  غلق لو  ةا انن ار ، حوائ  انلاو ت ااااا ا ، انس 

 . سالو  اوضوق مل اع اوةاقز ا ،حوائ  حق اوااقطواإل كويك ز ،انس حا انش  ر لةطى هللا ، حويوا يليالا لثسسا الاسم او  اإل ،حويوا اقاا  اال ار

 : ققال ل بملغ ي او ال لا اوياال ايا االل  يلق 

 إا اغه   ق انا يا اوةلولالا؛ لع اونف ي ت )   اقوا بقااق قنين ت...( ق و ي  بملغ ي او ال لا ق  -

 كي  لل ات الاوائ  اوةلولالا ؛ -

 اوسوإل؛   -

  زاوا اوين   اوطفاليالا؛ -

 قويالب اولمكا ؛  -

 قوو ل األحواض؛  -

 ألش  ا قاوش يمات قاوواقا؛ قويالل ا -

 بش  ا اوا فالف قإزاوا األين   اوطفاليالا لنه ؛   -

 .. تةو ض األغ اس انالاا ؛ -

 : اوسوإل كآوال ت اوسوإل *يليال ت  

 ا اوةليالا، يليالا تسلالو األش  ا ك ألسلور  يول  كواسطا آوال ت اوسوإل، ققمييت ه   15ق لت ل لاا انن    ال ض اء بسوإل بش  ا اوا فالف قاوس ح ت انش  ر ك فا اقا ا يل  األقل ل ر  ل  

 اولاللال ئالا. 

 : *يليالا اوتش يم قاوغ س



 

170 
 

قاي   ا و وك    ن لاا انن    ال ض اء يال اقان ء بش  ا ، قش يمات ،بزه ا ققاقا أل ل تش يم قغ س الاوائ  اوةلولالا قاونوااع قبةض اوس ح ت اوف اغااستن اا يل  اويال اات اي ووا  

   يال قاق و ال لةال ت ق اوواااي ت قبةض انثسس ت اوةلولالا ك ألغ اس . اوغ ض كل

 : *اولمخالص كإزاوا اونمالل قاألش  ا

 مخالص كإزاوا اونمالل قاألش  ا ااا يل   يمل ت ق ملك ي ت انوا نيا قذوك ك ساوي ء ل نا لمايطا ق و اوملث قإكواء او ب . يال اول

 : *بانطا بخ ى 

 قاا  كا يييه . قيوإل او س ئل ااااا ا   -

 ل اسيا ان  ل  ال  ا الا.  -

  ل  ز اواو ا   .  -

 للول ت اي الع انواإل بق انثسس ت اوةلولالا ققيملالا اوطيمل ت  ق حوقا االك لال ت. اووال   كلة ين ت  ق ح وا  يمل ت اوتش يم لم   ف -

 المستودع-10
 ن لاا كل  يلق: ق لت ا 2019بك  ل ق ملتنبم   خجي اوفلمر انلاور ل  كيا مله 

 الوقود: ▪
انوظفيا ق اويض ء ك ي ي  ،لع قتملع يليالا استهجك اووقوا يم ق   لم خجي اواوقال   ق اووصل اثن ء  قل قوزيع الا ص اونه  ا لم اووقوا كلمايف بلوايه يل  انسافالويم لم           

 يوا كللالا اوستهجك اونه   ويوقوا . اخووه كل طا اوملنزيم قاو  و فوا قل  يواا اوملال ل ت الاس كالا اناة

 : المخزن ▪
 الص ، اوله   ء، ق اوملن ء لم ب ل اووال   ك ناةيا ؛ قاق و ل لاا او ال لا ق اوتساليم كلواا : او مل غا، اولمص -

 اواع كلواا ق ااقات  اوانظالف؛قاق و  لالع انلاو ت اوااا ا قان كمل ت اوسوسالوثو االا ق او    الا ق انو  ةا ق الا وا انولالا ان كا ا ق انس -

 واإل انهال ك ي  ي او   ف   ك وايسال  لع قسل اونثقا او و االا ق او ال يالا ق او    الا ؛قوويل انسايال ت ق انةوات او    الا وةوا  لهل لم  لةال ت اي الع ان -

 قاق و ل لاا اوط ق كلواا او مل غا؛  -

 او ال يالا ق او    الا؛ ل  اوسلع ي لويا لم ذق  اوحاال   ت ال  صا ، ق ذوك ك وايسال  لع قسل اونثقا او و االا ق قوويل ك اس   لا  كا ق ب هار لس يور ي -

 : صيانة اآلليات -  
 ال  كم وص يليال ت او ال لا اوياال ايا  ويسال اات قاون حن ت اوت  قوو  به  ل لاا انساواع اوو قل اصجح اووال ت اوا والا :     

 ج  /قسل اواةليم،  157 240سال ار اقل  صجح او -
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ااا اقل  -  ج /ل لاا انساواع،  156775صال لا ال  

 ج  /ل لاا اوط ق، 156379ال لا اون حنا اقل ص -

 ج  / ل لاا اولزييا،  139099 صجح ق صال لا اون حنا اقل   -

 ج /ل لاا اولزييا،   137279 صجح اوسال ار اقل   -

 /ل ئب او ئي ؛ 157263 صجح ق صال لا اوسال ار اقل ج  -

 /ل لاا انساواع،  124458 صجح اون حنا اقل ج  -

 ج /ل لاا اوط ق،  112699صال لا اوسال ار اقل  صجح ق  -

 ج  /ل لاا انساواع،   122614 صجح اوسال ار اقل   -

 ج / .اونك ي ت، 156897 صجح اوسال ار اقل  -

 ق او    الا ق او ال يالا، ج /قسل اونثقا او و االا   157251 صجح اوسال ار اقل  -

 ج/ ل ئب او ئي ،   157261 صجح اوسال ار اقل -

 ج / األغ اس،  133308صال لا ال  اا اقل   صجح ق  -

 ج /  .اولزييا،  139099" ع جت اون حنا اقل 2قمل يل "  -

 ج/ ل ئب او ئي ، 157263" ع جت اوسال ار اقل 2قمل يل " -

 .األغ اس،ج /  165717قمل يل ع يا اون حنا اقل  -

 " ع جت ح لل اوض غطا / .اوط ق ، 2قمل يل " -

   ج / .اوط ق. 112699ر اقل " ع جت اوسال ا 2قمل يل " -

 االدارية: الملحقات   - //

 

 :  االشغال االعتيادية-1

 قتملع اوملغ ي ك وايسال  لع ان  ل  انةنالا اناةيوا   : 

ونه   ل   ق غنت ،او  كا يل  بةض اونك ي ت ال  صا كلزق و بةض اول كم ك لا ق  ت ،قتملع يليالا    (Ratissage )ايا اوالنالطالايا  اونظ اا )اواتملع اوالولإل ألملغ ي اونظ اا ، قتملع الالي  -

 ت بلظ ا قس ئل اويج  انسلويا ق  ت انس هلا  ق يليالا اوا سي  ك ضوا  لالع اناوخييا ق ققوزيع اوكال س اوملجستاللالا ق اكال س انل  لم   ف مل كا اونظ اا كلن سملا يالو او ح  كل  قل

 ان ئالا. ازاوا اوق  ا (؛ 
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لط ا ،   ا الاف  ق ال كم اولزاالت ق اوامليالح  او       ) اواوو ا ، اوامليالح ، او ال لا ق للئ الاف  ، قتملع ق ع ل وقاك ت بنكل ق لواإل ق ازاوا اوةنوائالا لنه  ق او  ح كونوات ص ف لال ا        -اوط ق :    -

 وطواا( ك وايسال  لع ان لاا انةنالا كلو  ةا انن ار؛ ،صمل غا ا

اقملا احلماله  ن    ء ك و خ ا اي ووا وه  ق  ا  ع الا وا ال  ل   لت يياله    - يو  ح ووه  يل  ق خالص    لع لنةه  لم الاف   ق ح وا قتملع يليالا حف  اون ائح لم   ف ان  ل  ال  ا الا لع ل 

 لم   ف اي ي  ال ل  ق . 

 و   ) ق كالب يجل ت قف ق ان قا انواس   ق حوا ا حويويا ق صمل غا اوطواا( ك وايسال  لع ان لاا انةنالا ك نو  ةا؛اوتن -

   ةا انن ار؛تهالئا الاوائ  اوةلولالا( ك وايسال  لع ان لاا انةنالا كلواوغ اس ) قنوالا ق غ س انوااات ، قتملع يليالا اوتش يم ق اوغ س ق اوسوإل قاواويالل ق اوتن يب  ق  -

 الا "ح   ر اولواا "يبم او قل اوخض  (. اول ار اوةلولالا ) اواوخل لم ا ل اصجح اول ار اوةلولالا قملة  ونك ي ت انو نيا اق اوا لجحظا ا    ائ كإخمل ا مل كا اوانلالا اياي

 

 :  مختلفــــــات -2

 نلاوا اوااا ا بسل وا؛ اوايسال  لع انلاب او حق ال ل  ق يا ا ا اولج  اوض وا ك  -

 لة ل ا لال ا اآلك ا ك ووقاق   اوا والا :ح ح  ، كيالنور ، انة  ر ، اقواا ، ق اولولإل ق ذوك ك وايسال  لع انلاب او حق؛ -

 اةياللالا كللاوت  :ايا لالو ق كويك ز كلن سملا اووخوي انواس  ؛ اووال   بةليالا اونظ اا  ق  لالع انثسس ت او -

 ك  لب انوبمر ؛  3ةلل او   قوو  كه اوو  وا انساويا واوزيع ان ء ق اوله   ء بسة ار اووقوف يل  او -

 قتملع يليالا ق ضيم ان ل  كلن سملا يالو اوفط  ق او ح  ؛  -

 لم   ف انوا نيا؛  انن اكا  لم ل نا اوملث  ق اونك ي ت اووااار -

 ف؛قاق و انلاوا ك نةوات انلابالا ق لواا ق باقات اوانظال  -

 ك نلاوا اوااا ا انسيمر؛  2019انن اكا  ق بملغ ي اول نا انكيفا كوااسا لولمح ت ل ط ت ققوف اوسال اات ق اوواا  ت ك سل سنا  -

 .ق     قو ا   اسملويالا لاةيوا ك ونظ اا  -
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 لتدبري مقاطعة جليزملخص التقرير النصف سنوي 

  خالل الفرتة املمتدة 

 2019شتنرب  30اىل غاية 2019أبريل  01ما بني 
 

-  
 

، ققنفال     ا وبمل ل     ه او ال      ق قاو و      ق قاو   ف       انس    ط  لظ    ل ل ي      لو  ة    ا  يي    ز ل    م ب     ل قفةال    ل بهواا    ه قغ ي ق    ه

 وف    ى غ ي    ا 2019ويبمل     لا او ال      ق قاو و      ق قاو   ف       ويلو  ة    ا خ   جي اوفل    مر انلا    ور ل    م ا     قح اك      ل او   وقار او  و     ا 

قم ذ ل لويا لم انمل   ااات او ال يال  ا   لت  يه  بي ل   ملة يالا قليزت كتنظالل ل لويا لم األانطا ق     2019لولبم  30

 قاو و االا قاو    الا يل  ال  وص:

 الرقم ريخ التا نوع النشاط  المكان 

 القاعة المغطاة االمير موالي رشيد 
نشاط بادمنتون بشراكة مع جمعية  

 فراندلي 
 1 2019أبريل  02/03

 2 2018ابريل  08/09 زيارة الوفد االسباني  مركز النجد
ت الكدية ونادي فضاء الجمعيا

 المسنين 
 3 2019ابريل  13 اقصائيات تجويد القرآن 

 4 2019ماي  04 مسرح الطفل  دار الثقافة 
 5 2019ماي  14 نهائيات تجويد القران  قاعة االجتماعات التابعة للمقاطعة

 القاعة المغطاة االمير موالي رشيد 
االفطار الجماعي و توزيع الهدايا على  

 المتفوقين 
 6 2019ماي  24

 7 2019ماي  30 توزيع المواد الغدائية  الملحقات االدارية 

 ثانوية الزرقطوني 
استقبال الطالبة المتفوقة بمسوى 

 الباكلوريا 
 8 2019يونيو 27

 مسبح الحي المحمدي
افتتاح مسبح الحي المحمدي و 

 التراخيص 
 9 2019نونيو 13

 10 2019غشت  29 تنظيم تظاهرة رياضية في السباحة مسبح الحي المحمدي
شتنبر   26و  25-24 محفظة 800توزيع  المدارس المتواجدة بالمقاطعة 

2019 11 
باإلضافة لذلك و في اطار اهتمامات مجلس مقاطعة جليز بجمعيات المجتمع المدني و دعم انشطتها قامت بتقديم  

 جمعية .   20انات.......( ل مهرج -ندوات   -سهرات  –الدعم التقني و الفني و اللوجستيكي  ) دورات تكوينية 
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✓  

 

بالقسم التقني بأشغال الصةيانة االعتياديةة عةن طريةق المقاولةة   مصلحة المناطق الخضراءقامت  

 للحدائق شملت :

 صيانة الحدائق -
 تقطيع و ازالة االشجار  -
 صيانة اشجار التصفيف و المدارات الطرقية -
 السقي -
 دخل بالمؤسسات التعليمية و المستوصفات الت -
 المقاولة.غرس االشجار عن طريق  -

 

✓  

 بالقسم التقني عن طريق المقاولة بإنجاز االشغال التالية :   مصلحة البناياتقامت     

 

 نوعية االشغال  مكان االشغال 

 مقر المقاطعة 
 إصالح قناة الرصف الصح  

 وضع ستائر للنوافذ 

 ملحقة اإلدارية جلي   مقر ال

 وضع أرضية الطابق السفل  

صيصأشغال   الير

 أشغال النجارة 

 وضع ستائر للنوافــذ 

 صباغة الجــدران 

 مقر الملحقة اإلدارية امرشيش 

 تهيئة مكتب نائب الرئيس 

 أشغال النجارة 

 أشغال األلمنيوم 

صيص   أشغــال الير

 صباغة الجــدران 

رية الح  مقر الملحقة اإلدا
 العسكري

 تزليج باحة الملحقة
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✓  
 

 بالقسم التقني باألشغال االعتيادية و الصيانة و اشغال التزيين و الزفت. مصلحة الطرققامت       

 

262018 

 
  2  

METEO TRAVAUX   2 076,80 80 
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✓ 

162

 

 مكان االشغال  تاري    خ االشغال 

 الملحقة االدارية االزدهار              06/05/2019

 الملحقة االدارية رياض السالم         09/05/2019

 ياض السالم        الملحقة االدارية ر 14/05/2019

 الملحقة االدارية الحي العسكري        16/05/2019

 الملحقة االدارية الحي العسكري        28/05/2019

 الملحقة االدارية امرشيش   03/06/2019

 الملحقة االدارية الحي العسكري  و الحي الشتوي         06/06/2019

 حي العسكري  الملحقة االدارية ال    12/06/2019       

 الملحقة االدارية ايسل                   19/06/2019

 الملحقة االدارية رياض السالم            27/06/2019

08/07/2019 
 الملحقة االدارية رياض السالم  

 الملحقة االدارية االزدهار         

 الملحقة االدارية جليز                  10/07/2019

 لملحقة االدارية جليز            ا 11/07/2019

 الملحقة االدارية جليز                     17/07/2019

 الملحقة االدارية جليز                29/07/2019

 الملحقة االدارية جليز                     01/08/2019

 الملحقة االدارية جليز                      05/08/2019

 حقة االداربة جليز                    المل 06/08/2019

 2019/09/27   
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    ارقام في   ح  مجلس مقاطعة جليز المقدمة من طرف مصال خدمات األخرى ال مختلف 

 2019إلى متم شتنبر  2019ابريل  01من  

 

 ــــــــــــة ع الخدمـــــــــــونــــــ
عـــــدد الرخــــــص  

 ـــزة المنجـ

 184 رخص البناء و التهيئة 

 317 رخص اإلصالح و الترميم 

 51 رخص السكن

 19 الكهرباء شواهد الربط بالماء و 

 193 صادية الرخص االقت

 90 رخص شغل الملك العمومي 

 222 عدد الشكايات التي تم البث فيها 

 4095 تصاريح الوالدات 

 1708 تصاريح الوفيات 

 50 تراخيص االستفادة من دار الجمعيات الكدية 

 11 تراخيص االستفادة من القاعة المغطاة 

 20 المحمدي تراخيص االستفادة من ملعب الحي 

 94 الرياضي و الترفيهي االزدهار تراخيص المنتزه 
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 حصيلة نشاط مصلحة السير و الجوالن بمقاطعة جليز

 2019 خالل الفترة المتراوحة بين أبريل و شتنبر
 

 : االجتماعات والمعاينات الخارجية ✓

ل تحديد نظمت وحضرت المصلحة االجتماعات التي دعت لها المديرية االقليمية لوزارة النقل واللوجستيك ، حو

ثابتة للتقليل من السرعة وكذا طريقة التخطيط للمحاور الطرقية و وضع الحواجز الوقائية امام   مواقع وضع ردارات 

المعاينات واالجتماعات التي دعا لها المجلس الجماعي  حضرت المصلحة مجموعة من  كما  بعض المؤسسات التعليمية ، 

 . والجوالن بتراب مقاطعة جليز لمدينة مراكش لدراسة المشاكل المتعلقة بالسير 

نظمت المصلحة العديد من لقاءات والمعاينات و االجتماعات مع لجنة السير والجوالن او مع بعض المؤسسات  و

السكنية سواء من اجل التحسيس او للتواصل لحل المشاكل العالقة التي تهم    العمومية والخاصة والجمعيات والوداديات 

 اجنماعا. 11بلغ مجموع االجتماعات   ة .التشوير والسالمة المروري
 

 عملية تنفيذ القرارات :  ✓

التي توصلت بها المصلحة من المجلس الجماعي حول تنفيذ    2018غشت   30بتاريخ    16482تبعا للرسالة عدد    -

اكا  . والتي حدت شيء ما التدخل المصلحة في عملية تنفيذ مما خلق ارتبالجماعية الخاصة بالسير والجوالن  القرارات 

  256  وأزمة في تدخل المصلحة ، وبتعليمات من السيد الرئيس عاملة المصلحة على تنفيذ القرار الجماعي المؤقت عدد 

بتاريخ   عدد    2019ابريل    12الصادر  المؤقت  الجماعي  بتاريخ    263والقرار  والقرار    2019يوليوز    24الصادر 

  2019شتنبر  12الصادر بتاريخ   269الجماعي المؤقت عدد 

تدخلت المصلحة  بتنسيق مع مصلحة المستودع  و  كما عملت المصلحة على تتبع خلق ووضع مخففات السرعة  

تنسيق مع مصلحة المستودع  دائما  وب  ،المات التشويرية وصباغة الطوارات مجموعة من العتثبيت  على اعادة صيانة و  

 . التشويرية  مجموعة من يافطات تسمية األزقة والشوارع تثبيت  تدخلت المصلحة في  

 . بمختلف احياء المقاطعة دخال  ت 50مجموع التدخالت السالفة الذكرحيث بلغ 

بمختلف أحياء  كما سهرت المصلحة على اعداد ملف وتصاميم مقترحات تسمية واعادة تسمية مجموعة من األزقة  

 المقاطعة وارسالها: 

 لك . قصد تهييئ يفتاط تسمية في اطار الصفقة المبرمة لذ  التقني للقسم  

 في جدول دورتي شتنبر و يناير.  إلدراجهالمصلحة أعمال المجلس 

 ملحوظة:  

ي أو العمودي  المتعلقة بالتشوير الطرقي األفق اوبا مع مجموعة من الشكايات سواءوبتعليمات من السيد الرئيس وتج 

األزقة و بتسمية  اطار أو  في  المجلس  الشوارع  ينهجها  التي  القرب  بسياسة  المصلحة  قامت  السيد ،  البلغيتي    معية  علي 

و السير  لجنة  اللقاءات رئيس  من  بمجموعة  الطرقي  والتشوير  و  الجوالن  الوداديات  ممثلي  مع  الجمعيات  التواصلية 

 السكنية. 
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 تقرير حول تدبري مصاحل مقاطعة سيدي يوسف بن علي

 املتعلق بالفرتة الزمنية املمتدة 

 .2019إىل غاية متم يونيو  2019من يناير 
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 تقرير حول تدبري مصاحل مقاطعة النخيل

 املتعلق بالفرتة الزمنية املمتدة 

 .2019إىل متم مارس  2018من فاتح ابريل 
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 :   ( 2020/ 19/02الجلسة الثانية بتاريخ  ) 2020الدورة العادية لشهر فبراير من جدول اعمال  العشرون السادسة والنقطة 

   ". حاضرة االنوار"انتداب ممثلي جملس مجاعة مراكش يف اجمللس االداري لشركة التنمية احمللية 
     

 الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش )رئيس  النائب األول لرئيس   السيد يونس بن سليمان 

هذه النقطة فيها رأيان كمستجد لم أخبر بهما إال خالل هذه الجلسة: األول يقول أنه بالفعل انتهت مدة انتداب  
فيقول ان    3ممثلي المجلس الجماعي في المجلس اإلداري للشركة وبالتالي وجب اختيار   الثاني  ممثلين جدد، أما 

 عليه نحتاج استشارة كتابية في الموضوع مع السلطات المختصة. مدة االنتداب ستنتهي في نهاية السنة الحالية، و

القرار   التخاذ  مالئمة  بخالصة  الخروج  ومحاولة  الموضوع  في  رأيكم  لمعرفة  النقاش  باب  أفتح  واآلن 

 المناسب.  

   عضو المجلس الجماعي  السيد محمد باقة 

ل جاهزة،  تكون  عندما  النقطة  المجلس  مكتب  علينا  يعرض  أن  المفروض  هم  من  من  أوال  أتساءل  كني 
 ي الشركة؟ ألنني شخصيا لدي رغبة في الترشح. المنتدبون الحاليون للمجلس الجماعي ف

 المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(   النائب األول لرئيس   السيد يونس بن سليمان

المت أحمد  السادة:  هم  للشركة  اإلداري  المجلس  في  الجماعي  للمجلس  الحاليون  كرئيس  المنتدبون  صدق 
م مستعد لتقديم استقالته منذ الغد وليس هناك حرص على  مجلس إداري ويونس بن سليمان، وأؤكد لكم أن كل منه

ال يتقاضى صاحبها   المحليةالبقاء في هذه المسؤولية لسبب بسيط أن تمثيلية المجلس الجماعي في شركات التنمية  
، وكل عضو من حقه ان ينتدب للقيام  المحلية  مؤسسات العمومية أي تعويض أو امتياز بخالف التمثيليات األخرى كال

 دوره في تمثيل الجماعة في المجلس اإلداري للشركة. ب

   عضو المجلس الجماعي   السيد خليل بولحسن

أعتقد السيد الرئيس انك منذ البداية قمت بتوجيه النقاش حينما أعلنت أن هناك رأيين في الموضوع حيث كان 
التمثيلية في المجالس اإلدارية  لل هذا األمر في المداخالت، أيضا أشرت إلى وجود تعويضات عن  باألحرى أن يتخ

اإلداري   المجلس  في  كمنتدب  وأنا  الموظفين،  غير  فقط  منها  يستفيد  التعويضات  هذه  لكن  العمومية  للمؤسسات 
تعويض وال أستفيد من أي امتياز  للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وموظف في الوقت ذاته ال أتقاضى أي  

التمثيلية، كذلك المال تأجيلها وصلت على  عن هذه  النقط المدرجة خالل هذه الجلسة تم  العديد من    7حظ ان هناك 
نقاط كأن هناك نوع من االرتباك، فمثال النقطة السابعة المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية بين مجلس جماعة مراكش  

ة بل هي غير قانونية  ضع معدات مستعملة خاصة باإلنارة العمومية ليست فقط غير جاهزو مجلس عمالة مراكش لو 
 ألن مجلس العمالة ليس من اختصاصه تدبير االنارة العمومية ولن يقبل الحصول على معدات مستعملة. 

وفق    وبالعودة لموضوع هذه النقطة، نحن أمام وضع غير قانوني، مجلس إداري غير قانوني فيه حالة تنافي

 النظام الداخلي للمجلس الجماعي. 

   عضو المجلس الجماعي   السيد محمد ايت الزاوي

جماعة مراكش بأهميتها وبأطرها األكفاء من العيب أن نسمع عنها عدم معرفتها بتاريخ انتهاء االنتداب في  
 المجلس اإلداري للشركة، فمثل هذه النقطة يجب أن تعرض علينا جاهزة. 
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   عضو المجلس الجماعي   يل بنسعود السيد عبد الجل

ة عندما عبرت عن استعداد أي من المنتدبين الحاليين لتقديم استقالتهم، ألننا  السيد الرئيس بالشجاع  تحليت
 طاقاتهم من خالل مثل هذه التمثيليات. إلظهار يجب أن نحارب احتكار المناصب وان نعطي الفرصة لكافة األعضاء 

على المنتدبين  أن أجلت وال داعي لتأجيلها مرة ثانية، لذلك أقترح التصويت    فهذه النقطة سبق  ،وفي رأيي

 الجدد مع اإلشارة في المقرر إلى دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء مدة االنتداب الحالية. 

   عضو المجلس الجماعي  السيد ي. عبد الحفيظ المغراوي

ستفهام، ففي هذه القاعة سبق أن انتدبنا رئيس مجلس  دائما في مثل هذه النقط يكون لدي عدد من نقط اال
لشر حاضرة  إداري  شركة  في  الحاليون  المنتدبون  حتى  بل  نجهله،  لسبب  السابق  الرئيس  استقالة  بعد  أفلمار  كة 

األنوار تم انتدابهم بطريقة غير قانونية، فما الفائدة من وضع نظام داخلي للمجلس إذا لم يحترم؟ لذلك إذا سمحتم  
 حب من هذه الجلسة. فسأنس

 المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(   سالنائب األول لرئي   السيد يونس بن سليمان

 نسجل انسحاب السيد المغراوي من الجلسة. 

   عضو المجلس الجماعي   السيد الحسين نوار 

الرج أقترح  كتابية،  استشارة  إلى  وحاجتنا  النقطة،  هذه  المثارين حول  الرأيين  إلى  السادة  بالرجوع  إلى  وع 
الجماعات المحلية بالوالية الحاضرين معنا اليوم لمعرفة رايهما في الموضوع  ممثل السلطة المحلية ورئيس قسم  

الن من اختصاصهما تنوير المجلس في القضايا التي تعرف نوع من الخالف في تفسير بعض األمور، دون الحاجة 
 إلى انتظار جواب كتابي وتأجيل النقطة. 

 ماعي لمراكش )رئيس الجلسة( المجلس الج  النائب األول لرئيس   ونس بن سليمانالسيد ي

 الكلمة للسيد رئيس قسم الجماعات المحلية بالوالية إلبداء رأيه في الموضوع. 

 رئيس قسم الجماعات المحلية بالوالية    السيد المذكور موطاعي

المجلس سيد نفسه" بمعنى أن القرار الذي  هناك مبدأ دائما ما يتردد في جلسات المجلس الجماعي هو أن " 
 مقرر وسيرسل لسلطة المراقبة فإما ان تقبله أو تعيده للمجلس.   بشأنهسيتخذه المجلس سيحرر  

 المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(   النائب األول لرئيس   السيد يونس بن سليمان

لس سيد نفسه" وهو الذي سيقرر انتداب  إذن رأي السيد رئيس قسم الجماعات المحلية واضح هو أن "المج
ممثلين جدد أو تأجيل البث في النقطة، وليس هناك قرار نهائي حول انتهاء مدة االنتداب الحالية من عدمه، وبالتالي  

االنتداب الحالي في المجلس اإلداري لشركة حاضرة    ال زال الخالف قائما بين من يتمسك بالرأي القائل بانتهاء مدة 
 بين من يتشبث بضرورة انتداب ممثلين جدد. األنوار و

   عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الواحد الشافقي 

أتساءل هل تم إدراج هذه النقطة في جدول األعمال بناء على مراسلة من السيد الوالي أم بناء على انتهاء  
يه ما يفيد بضرورة انتداب أعضاء كان إدراجها بناء على إرسالية السيد الوالي فهذا األخير لدمدة االنتداب؟ فإن  

جدد في المجلس اإلداري للشركة، أما إن أدرجت النقطة بناء على انتهاء مدة االنتداب فمكتب المجلس على علم  
 بهذا االنتهاء، فمن المؤسف أال نعرف ان مدة االنتداب انتهت أم ال. 
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 مراكش  المجلس الجماعي ل النائب السابع لرئيس   السيد عبد الرزاق جبور 

مقولة "المجلس سيد نفسه" مقولة عامة تثار في جميع النقط، وبالتالي فهي مخرج لمن ال مخرج له، هذا  
تقني عن  -الموضوع  تصان  العقالء  "أفعال  هي  األصول  لعلماء  مقولة  هناك  فبالمقابل  األولى،  بالدرجة   قانوني 

د انفسنا وهو مقرر غير قانوني سواء علمنا  العبث" ونحن ال يجب أن نصوت على أي مقرر كان بدعوى أننا أسيا
بذلك أم ال، ونحن كأعضاء مجلس ال نمتلك الخبرة القانونية الكافية التي تمكننا من اإلجابة عن سؤال انتهاء المدة  

الرأي   أم ال، ألن أصحاب  ا  القائلاالنتدابية  المخالف.  بانتهاء  للرأي  بالنسبة  األمر  ذلك وكذلك  يبرر  أن  يجب  لمدة 
من  فال او  الممثلين؟  بانتداب  المجلس  مقرر  تاريخ صدور  من  الشركة هل  تأسيس  تاريخ  هو  هنا  المطروح  سؤال 

تاريخ صدور السجل التجاري في المحكمة التجارية الذي يعتبر قانونا هو تاريخ التأسيس الشركات؟ فإذا احتسبنا  
، أما إن احتسبت من تاريخ صدور السجل دة من تاريخ صدور مقرر المجلس الجماعي فإن مدة االنتداب انتهتالم

، لذلك أقترح الحصول على استشارة كتابية من خبراء في القانون 2020التجاري فإن المدة لن تنتهي إال في دجنبر  
 ية أو ذوو االختصاص في هذا المجال. إما من السيد الوالي شخصيا أو المفتشية العامة لوزارة الداخل

 المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(   ائب األول لرئيسالن   السيد يونس بن سليمان

جوابا على سؤال السيد الشافقي، فجدول االعمال الذي توصلت به وتوصل به كافة السادة األعضاء ورد فيه  
مراكش في المجلس االداري لشركة التنمية المحلية "حاضرة  ممثلي مجلس جماعة  هي انتداب    26أن النقطة رقم  

 ي غير واردة من السيد الوالي. االنوار" وه

   عضو المجلس الجماعي    السيد ي. احفيظ قضاوي العباسي

أنا مع رأي التصويت على منتدبين جدد لمنح الفرصة لكل األعضاء بتحمل المسؤولية، فهي نقطة عادية وال  
 . تحتاج كل هذا الجدل

   عضو المجلس الجماعي   السيد إبراهيم بوحنش  

من النقط المؤجلة وبحكم القانون نحن ملزمون بالبث فيها في أقرب اآلجال، وسيكون  في رأيي لدينا مجموعة 
يتم عقدها في أقرب   النقطة إلى دورة استثنائية  البث في  المجلس مدعوا لعقد دورة استثنائية، لذلك أقترح تأجيل 

 وذلك في انتظار الحصول على االستشارة الكتابية. اآلجال 

 )ممثل السيد الوالي عامل عمالة مراكش( س المنطقة الحضرية جامع الفنارئي    السيد أحمد العطاري

جوابا على السيد جبور فهذه النقطة وردت بطلب من السيد الوالي خالل دورة سابقة، ومدة االنتداب تبتدئ 
الجماعي حسب رأي السلطات الوالئية، وإال لما أدرجت من طرف مكتب المجلس    من تاريخ صدور مقرر المجلس

في جدول أعمال هذه الدورة، وفي كافة األحوال يبقى المجلس سيد نفسه في البث في هذه النقطة أو ال وبعد ذلك  
 ستقول سلطة المراقبة كلمتها. 

 راكش )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لم  النائب األول لرئيس   السيد يونس بن سليمان

دو أعمال  جداول  فتهيئ  طرف،  كل  اختصاصات  حدد  المكتب  القانون  اختصاص  من  الجماعي  المجلس  رات 
المسير، وهذه النقطة وردت سابقا من طرف السيد الوالي وكان لزاما على المجلس إدراجها، وارتأى المكتب في  

في   أي عضو  لدى  إشكال  إدراجها، وال  إعادة  اإلداري  مرحلة الحقة  المجلس  في  انتداب أعضاء جدد  المكتب في 
ية الساعة العاشرة صباحا وهذه النقطة مدرجة وباب الترشيح كان مفتوحا، لكن طرحت  للشركة، وأؤكد لكم أنه لغا

الفنا والسيد رئيس قسم الجماعات المحلية   مسألة طارئة، وكما قال كل من السيد رئيس المنطقة الحضرية جامع 
 لمجلس سيد نفسه" وهو يدبر اختالفاته. بالوالية "ا

أنتم مستعدو اليوم كمجلس هل  فالنقطة كما وردت  والسؤال  فيكم؟  النقطة بالتوافق المعهود  ن للبث في هذه 

لكن   إحداها،  انتدبتم  أن  وقد سبق  المحلية،  التنمية  لكافة شركات  اإلدارية  المجالس  همت  الوالي  السيد  من  سابقا 
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، فلو  اضرة األنوار فيه خالف يمكن حله خالل أسبوع أو أسبوعين في دورة استثنائيةالمجلس اإلداري لشركة ح

 وردت النقطة من السيد الوالي تتعلق فقط بشركة حاضرة األنوار عندها سيحل االشكال. 

   عضو المجلس الجماعي   السيد إسماعيل امغاري

سبق والتي  جاهزة  النقطة  اعتبروا  الذين  األعضاء  للسادة  صوتي  وتم    أضم  الوالي  السيد  من  وردت  أن 
 تؤجل، فكالم السيد الباشا واضح وقد حدد مدة االنتداب. تأجيلها، واليوم ال أعرف سبب الذي سيجعلها  

 المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(   النائب األول لرئيس   السيد يونس بن سليمان

 صل باستشارة كتابية في الموضوع. نقترح تأجيل البث في النقطة إلى غاية التو ،نحن كمكتب مسير

 . سواء بالتأجيل او المرور لمسطرة االنتداب ارتأيتم سنمر للتصويت على هذا المقترح وإذا 
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 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

 وبه نكون قد انهينا التداول في النقط المدرجة في جدول اعمال دورتنا هاته. 

سادس  كاتب المجلس لتالوة نص البرقية المرفوعة للسدة العالية باهلل الملك محمد النائب  الكلمة للسيد  

 نصره هللا و ايده.  
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 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش  النائب األول لرئيس يونس بن سليمان  السيد 

العالية باهلل الملك محمد السادس نصره هللا و ايده، وقبل رفع  بعد تالوة نص البرقية المرفوعة للسدة  

 ة اعضاء المجلس الجماعي و اطر وموظفي االدارة الجماعية. هذه الجلسة اود ان اتقدم بشكري للساد

 ورفعت الجلسة على الساعة الثالثة عشية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


