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  9102 اٌذوسح اٌؼبدَخ ٌشهش أوزىثش                        ّشاوشٌاٌّجٍظ اٌجّبػٍ 

 جٍغخ ػٍُٕخ                                            

 9102الدّرٗ العادٓ٘ لشَز أنتْبز حمضز 

 اٌجٍغخ اٌثبُٔخ

 
أشغبي اٌذوسح ّشاوش ٌاٌّجٍظ اٌجّبػٍ  واطً، 9102 ٌشهش أوزىثش اٌؼبدَخذوسح ٌٍ ٌٍجذوٌخ اٌضُِٕخرجؼب  

ثمبػخ اٌجٍغبد  صواال ػشش اٌثبُٔخػًٍ اٌغبػخ  9102 أوزىثش 01 اٌخُّظَىَ  جٍغخ ثبُٔخ ػمذهباٌّزوىسح فٍ 

ّشاوش ٌسئُظ اٌّجٍظ اٌجّبػٍ  ثٍمبئذاٌشعُّخ ٌٍّجٍظ اٌجّبػٍ ثشبسع دمحم اٌغبدط رذذ سئبعخ اٌغُذ دمحم اٌؼشثٍ 

ػبًِ ػّبٌخ ِشاوش  ِّثال ػٓ اٌغُذ اٌىاٌٍ جبِغ اٌفٕبٌ سئُظ اٌذائشح اٌذؼشَخ اٌغُذ أدّذ اٌؼطبسٌوً ِٓ  وثّذؼش

 .ِشاوش آعفٍجهخ اٌىبرت اٌؼبَ ٌىالَخ دمحم وّبٌٍ اٌغُذ و

 : دؼـش ِٓ  اؽـش جّبػخ ٌّشاوش ثظفخ اعزشبسَخ اٌغــبدح - 

 اٌّذَش اٌؼبَ ٌٍّظبٌخ  :   ػجذ اٌىشَُ اٌخطُت

 سئُـظ لغُ اػّبي اٌّجٍظ :       دمحم اٌّذُش          

 سئُظ لغُ اٌّّزٍىبد اٌجّبػُخ :   هشبَ ثً اٌذىرٍ

 االعزشارُجُخ، اٌزخطُؾ وِشالجخ اٌزذثُشسئُظ لغُ اٌذساعبد  :   عُّش ٌؼشَجُخ

 اٌمغُ اٌزمٍٕ اٌجّبػٍسئُظ  :   ٌ. اٌطُت اعُٕٕخ

 سئُظ لغُ اٌزؼُّش :   ػبدي اٌششاؽ

 سئُظ لغُ اٌّشافك اٌؼّىُِخ اٌّذٍُخ اٌىجشي واٌجُئخ :   ػجذ اٌغٍٕ أوشٓ

 االجزّبػٍ سئُظ لغُ اٌؼًّ :   ػجذ اٌؼضَض االِشٌ

 سئُظ لغُ رأهًُ االداسح اٌجّبػُخ :   دمحم ثشوبدٌ

 سئُظ ِظٍذخ ششوبد اٌزُّٕخ اٌّذٍُخ :    دمحم أسفب

 ػٓ اٌّذَشَخ اٌؼبِخ ٌٍّظبٌخ :   ػجبط شزىاْ

 ػٓ لغُ اػّبي اٌّجٍظ :    خًٍُ ِىٌخ

 ػٓ لغُ اػّبي اٌّجٍظ :     عؼذ ٔجبٌ

 
 

 : اٌغبدح ِّثٍٍ اٌّظبٌخ اٌخبسجُخ ِٓ وشبسن -

 اٌّذَش اٌجهىٌ ألِالن اٌذوٌخ ثّشاوش  :   ػٍٍ اٌضواوٍ

  سئُظ لغُ االعزثّبس ثّذَشَخ أِالن اٌذوٌخ ثبٌشثبؽ :   جىاد ثىاػشٌ

 ػٓ اٌّذَشَخ اٌجهىَخ ألِالن اٌذوٌخ ثّشاوش :                 ٔذي اٌضػُُ

 
 

 : اٌغبدح اٌّؼُُٕٓ ثبٌؼشَؼخ اٌّمذِخ اٌّجزّغ اٌّذٍٔ ِّثٍٍ جّؼُبدِٓ  واوت االجزّبعوّب  -

  سئُظ اٌجّؼُخ اٌّغشثُخ ربعغ ِبسط ٌٍخُبس اٌذَّمشاؽٍ :   هشبَ اٌجالد

  سئُظ جّؼُخ اٌظفىح ٌذّبَخ اٌغبئخ واٌذفبع ػٓ دمىق اٌزجبس واٌّهُُٕٓ :   دمحم اَذ اِطبػٍ

 ٌألػّبي االجزّبػُخ واٌزشثُخ ػًٍ اٌّىاؽٕخ ودػُ ِظبٌخ اٌزجبس سئُظ جّؼُخ اٌجالي :                ػجذ اٌغالَ اٌجالي

 سئُظ جّؼُخ لبفٍخ ِشاوش ٌٍّٕزىجبد اٌظٕبػخ اٌزمٍُذَخ :   ادسَظ اٌىذالوٌ

 سئُظ جّؼُخ اٌىشاِخ :   دمحم ثٍذىػٍ

 سئُظ جّؼُخ راوشح ِشاوش :   أدّذ اٌٍذُك

 ػًٍ اٌّىاؽٕخسئُظ جّؼُخ اٌّىاؽٓ اٌّغشثٍ ٌٍزشثُخ  :   سشُذ األسوجٍ

 أُِٓ ِبي جّؼُخ اٌخُش واٌزؼبوْ ٌٍزُّٕخ اٌجششَخ ثبٌّذبُِذ :   اٌّخزبس ػُبس

 أُِٓ ِبي جّؼُخ إٌىس ٌالثذاع :    ِشاد ثٍىؽ

 ػٓ جّؼُخ ثبة اٌخُش :   ٌ. اٌذغٓ إٌجىٌ
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 ػؼىا 68 :  اٌؼذد اٌمبٔىٍٔ اٌزٌ َزىىْ ِٕه اٌّجٍظ اٌجّبػٍ  -

 ػؼىا 85  :    اٌّضاوٌُـٓ ِهبِهــُػـذد االػؼـبء   -

 ػؼىا 89 :     ػـذد األػؼــبء اٌذبػشَـــٓ  -

 رئٗض زتمض مجاعٛ ورانغ دستىد العرب٘ بمكائ 1
 الٍائب االٔه لرئٗض زتمض مجاعٛ ورانغ ٌٖٕض بَ شمٗىاُ 2
 الٍائب الجاٌ٘ لرئٗض زتمض مجاعٛ ورانغ عبد الصالً ش٘ نٕرٙ 3

 الٍائب الجالح لرئٗض زتمض مجاعٛ ورانغ ستىد تٕفمٛ 4

 الٍائب الرابع لرئٗض زتمض مجاعٛ ورانغ أمحد املتؽدم 5

 الٍائب ارتاوض لرئٗض زتمض مجاعٛ ورانغ وٕالٙ اذتصَ املٍادٙ 6

 الٍائب الصادشٛ لرئٗض زتمض مجاعٛ ورانغ خدجيٛ فض٘ 7

 الٍائب الصابع لرئٗض زتمض مجاعٛ ورانغ عبد الرزام دبٕر 8

 الٍائب الجاوَ لرئٗض زتمض مجاعٛ ورانغ   اواه وٗؽرٚ  9

 لرئٗض زتمض مجاعٛ ورانغ التاشعالٍائب  عٕاطف الربدع٘ 11

 الٍائب العاظر لرئٗض زتمض مجاعٛ ورانغ مجاه الدَٖ العهرٔد 11

 ناتب اجملمض ادتىاع٘ خالد الفتأٙ 12

 ادتىاعٌ٘ائب ناتب اجملمض  وٕالٙ احفٗظ قضأٙ العباش٘ 13

 عضٕ اجملمض ادتىاع٘ ٖٕشف أٖت رٖاض 14

 "          "          " عبد اجملٗد اٖت الكاض٘ 15

 "          "          " تٕفٗل بمٕدٕر 16

 "          "          " عبد اهلادٙ ٖٔصالت 17

 "          "          " عبد اهلادٙ فارٙ 18

 "          " "          عبد االلْ الػمف 19
 "          "          " عبد الٕاحد العافك٘ 21

 "          "          " أمحد ستفٕظ 21
 "          "          " حٗاٚ املعفٕع 22

 "          "          " عبد اجملٗد الدوٍات٘ 23

 "          "          " خمٗن بٕذتصَ 24

 "          "   "        ستىد اٖت بٕٖدٔ 25

 "          "          " محٗد خٕرزك 26

 "          "          " ستىد بَ بال 27

 "          "          " أمحد عبٗمٛ 28

 "          "          " عبد الفتاح رزن٘ 29

 "          "          " حصَ ببأٙ 31

 " "          "          إظرام البٕٖصف٘ 31

 "          "          " الصعٗد اٖت احملذٕب 32

 "          "          " عبد اجملٗد بٍاٌ٘ 33
 "          "          " حبٗبٛ الهرظاه 34

 "          "          " عبد العسٖس البٍني 35
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 "          "          " ستىد اذتر 36

 "     "          "      رظٗد التىادل٘ 37

 "          "          " ستىد االدرٖص٘ 38

 "          "          " ستىد بٍمعرٔش٘ 39
 "          "          " ستىد باقٛ 41
 "          "          " املؽطفٜ الٕدداٌ٘ 41

 "          "          " عبد الؽىد العهارٙ 42
"    "          "       ابراِٗي بٕحٍغ 43  

 "          "          " عبد الرحٗي الفرياو٘ 44

 "          "          " وٕالٙ عبد اذتفٗظ املػرأٙ 45

 "          "          " اذتصني ٌٕار 46
 "          "          " ٖٕشف بَ الساِر 47

 "          "          " شعٗدٚ شاللٛ 48

 "          ""           ستىد ٌهٗن 49

 "          "          " عبد الؽىد اهلٍٗدٙ 51

 "          "          " ثٕرٖٛ بٕعباد 51
 "          "          " وٕالٙ البعري طٕبا 52
 "          "          " عبد الػين درٖٕػ 53

 "          "          " خمٗفٛ العحٗى٘ 54
 "          "         "  عبد اهلادٙ بَ عال 55

 "          "          " عبد اهلادٙ تمىاض٘ 56
 "          "          " حفٗظٛ زتدار 57
 "          "          " ستىد اٖت السأٙ 58
 "          "          " عبد الهرٖي ملعًٕ 59
 "          "          " عبد العسٖس بٕشعٗد 61
 "          "          " بٕغرباهستىد  61
 "          "          " امحاد اطرح٘ 62

 

 ػؼى وادذ  10    :    اٌغبئجُــٓ ثؼـــزس ػـذد األػؼـبء  -
 

 عضٕ اجملمض ادتىاع٘ عبد المطٗف أبدٔح 1
 

 

 ػؼـىا    99     :      اٌغبئجُـٓ ثـذوْ ػــزس ػـذد األػؼبء -
 

 اجملمض ادتىاع٘عضٕ  عاده املتؽدم 1

 "          "          " ستىد السراف 2
 "          "          " اوٍٗٛ العىراٌ٘ االدرٖص٘ 3

 "          "          " عدٌاُ بَ عبد اهلل 4

 "          "          " عبد اهلل االوهارٙ 5

 "          "          " عبد الرمحاُ ٔافا 6
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 "          "          " شفٗاُ بٍداليت 7

 "          "          " عبد الؽىد العىراٌ٘ 8

 "          "          " ورٖي خاٙ 9

 "          "          " ستىد لهبار 11

 "          "          " زنٗٛ ملرٖين 11

 "          "          " عبد العسٖس ورٔاُ 12

 "          "          " فاطىٛ السِراء املٍؽٕرٙ 13

 "          "          " محٗد العّٕاٌ٘ 14

 "          "          " عفٗفٛ السجنارٙ 15

 "          "          " جنٗب رفٕػ 16
 "          "          " عبد ادتمٗن بٍصعٕد 17

 "          "          " حصَ اهلٕارٙ 18

 "          "        "   امساعٗن اوػارٙ 19

 "          "          " حمٗىٛ باستىد 21

 "          "          " فاطىٛ ملهُّٕ 21

 "          "          " دٕٖدٚ العٕٖدٙ 22

 

   ػؼى وادذ 0 :       غُش اٌّضاوٌُٓ ِهبِهُ  ػـذد األػؼبء -
 

 ملحوظة:

ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعً إلى حٌن البث فً طلب العزل طبما لممتضٌات المادة ٌعتبر السٌد المصطفى الشهوانً مولوفا عن 

 عضو. 85مهم بمجلس جماعة مراكش هو المتعلك بالجماعات وبالتالً، فعدد األعضاء المزاولٌن مها 113314من المانون التنظٌمً رلم  64
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  ً لمراكشربٌس المجلس الجماع السٌد دمحم العربً بلمابد

 

 باســـم هللا الرحمان الرحٌم

اٌىبرت دمحم وّبٌٍ فً جلستها الثانٌة، ونرحب بالسٌد  2119نستؤنف أشغال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  

 الذي ٌحضر معنا أشغال هذه الجلسة نٌابة عن السٌد الوالً . ِشاوش آعفٍجهخ اٌؼبَ ٌىالَخ 

 و هً كاالتً:درجة فً جدول اعمال جلستنا هاته ننتمل للتداول فً النمط الم
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 01/01/1108بتاريخ اجللسة الثانية جمللس مجاعة مراكش والنقط املتداول يف شانها خالل  1108اجلدولة الزمنية للدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

  التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت

 
 

 
 
 
 
 
 
 

الجلسة 
 الثانٌة
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بشارع دمحم 
 السادس
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مزاكش ح او مؤسسح لذنميح مذينح احذاز وكاليف شأن  9191غشر  91الذذاول يف شأن عزيضح مقذمح من طزف ةعض جمعياخ املجذمع املذني ةذاريخ 

 .حمايح دزاسها الحضاري والتيئيو 

 

1 
 

 .ن العقاراخ اململىكح للذولح واملسذغلح من طزف جماعح مزاكش وأسهم هذه االخريج يف رأسمال فنذق املامىنيح ةمزاكشأاملىافقح عىل اجزاء متادلح يف ش
                                                         من طزف السيذ الىايل عامل عمالح مزاكش( ساةقا )نقطح مقرتحح                                                                                   

 

1  

  واالةذاع.الذراسح واملصادقح عىل ادفاقيح رشاكح ةني مجلس جماعح مزاكش ومجلس جهح مزاكش اسفي حىل انجاس مرشوع مذينح الفنىن 

91  

  ح النخيل.الذراسح واملصادقح عىل ملحق دعذييل الدفاقيح دخصيص منحح سنىيح لفائذج جمعيح االطلس الكتري يف إطار دعم مرشوع النقل املذريس ةمقاطع

99 
 

مليعارج رهن الذراسح واملصادقح عىل ادفاقيح ةني مجلس جماعح مزاكش و منذوةيح وسارج الصحح لعمالح مزاكش من اجل وضع ةنايح املزكش الصحي املغلق ةا

 اشارج مجلس جماعح مزاكش السذغالله كمزكش اجذماعي للقزب .

 

99 
 

  واليح امن مزاكش إلحذاز مقز مفىضيح للرشطح ةمزكش املىاطن املذىاجذ ةحي املالح.الذراسح واملصادقح عىل ادفاقيح ةني مجلس جماعح مزاكش و 

 

91 
 

  ةرتاب مقاطعح املنارج إلنجاس مالعث القزب. )ةقايا( دخصيص ةقع ارضيحاملصادقح عىل 

 

90 
 

  .الذراسح واملصادقح عىل دنظيم ودحذيذ اخذصاصاخ ادارج جماعح مزاكش

90 

 

القايض ةاملصادقح عىل دنظيم ودحذيذ اخذصاصاخ ادارج جماعح مزاكش  9192ماي  92ةذاريخ  961/10/9192مقزر مجلس جماعح مزاكش عذد الغاء 

 ( مصلحح.01( اقسام  وارةعني )91يف شكلها املعذل ةعرشج )

 

 

96 
 

  .9191ملنطقح عزصح ةىعشج دتعا مللذمس مجلس مقاطعح مزاكش املذينح املذخذ خالل الذورج العاديح لشهز يىنيى  دراسح الىضعيح العقاريح والذعمرييح

 

 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المدٌرٌة العامة للمصالح

 لسم اعمال المجلس             
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 :  (11/11/2119بتارٌخ  الثانٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  السابعةالنمطة 

يف شأٌ إحداث ّنال٘ أّ  2019غشت  19مً طزف بعض مجعٔات اجملتنع املدىٕ بتارٓذ التداّل يف شأٌ عزٓض٘ مكدم٘ 
 مؤصض٘ لتينٔ٘ مدٓي٘ مزانش ّمحآ٘ تزاثَا اذتضارٖ ّالبٔئٕ.

 

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بٌن لجنة المرافك  نص تمرٌر االجتماع المشترنلتالوة  خلٌفة الشحٌمًالكلمة للسٌد بداٌة، أعطً 
المتعلك بهذه لجنة الشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً العمومٌة والخدمات و

 النمطة.

 

 لجنة الشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنًربٌس   خلٌفة الشحٌمًالسٌد 
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 7 ه صق ٘حْل اليكط

 مبا ٓلٕ: جمللػ مجاع٘ مضانش ّاملتعلكتني 1108مً دزّل اعنال الزّصٗ العارٓ٘ لشَض انتْبض 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 :7اليكط٘ صقه 

التزاّل يف شأٌ عضٓض٘ مكزم٘ مً طضف بعض مجعٔات اجملتنع املزىٕ بتاصٓذ 

شأٌ إحزاخ ّنال٘ أّ مؤعغ٘ لتينٔ٘ مزٓي٘ مضانش ّمحآ٘ يف  2019غشت  19

 تضاثَا احلضاصٖ ّالبٔئٕ.
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال الةدورة العادٌةة لشةهر  طبما

الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنةة والمجلةس للحضةور والمشةاركة فةً أشةغال  23/19/2119بتارٌخ  18113، وتبعا للدعوة عدد  2119أكتوبر 

 اجتمةةاع مشةةترن بةةٌن اللجنةةة المكلفةةة بالشةةإون الثمافٌةةة والرٌاضةةٌة والتنمٌةةة االجتماعٌةةة واشةةران المجتمةةع المةةدنً واللجنةةة المكلفةةة بةةالمرافك

علةى السةاعة الحادٌةة عشةر صةباحا بماعةة االجتماعةات الرسةمٌة بالمصةر البلةدي  2119 أكتةوبر 11العمومٌة والخدمات، والذي انعمد ٌوم الثالثاء 

المكلفةةة بالشةةإون الثمافٌةةة والرٌاضةةٌة والتنمٌةةة االجتماعٌةةة واشةةران شةةارع دمحم الخةةامس برباسةةة كةةل مةةن السةةٌد خلٌفةةة الشةةحٌمً ربةةٌس اللجنةةة 

 وذلن لتدارس النمطة اآلتٌة: دماتالمجتمع المدنً وناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخ

  يف شأٌ إحداث ّنال٘ أّ مؤصض٘ لتينٔ٘ مدٓي٘ مزانش  9195غشت  95التداّل يف شأٌ عزٓض٘ مكدم٘ مً طزف بعض مجعٔات اجملتنع املدىٕ بتارٓذ
 ّمحآ٘ تزاثَا اذتضارٖ ّالبٔئٕ.

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنتٌن السادة:  -

 الهادي بن عال، عادل المتصدق.عبد الهادي فاري، عبد  
 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السٌد: -
 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  ي. الحسن المنادي

 
 شارن فً االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً السادة: -

 عبد الغنً درٌوش، دمحم بالة.وٌسالت، ي. عبد الحفٌظ المغراوي، حسن بباوي، عبد الهادي حفٌظة مجدار، 
 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش بصفة استشارٌة السادة: -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس
 سعن لسم أعمال المجل :   رشٌد بوزٌتً

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 وحضر االجتماع من ممثلً جمعٌات المجتمع المدنً السادة: -
 

 عن الجمعٌة المغربٌة تاسع مارس للخٌار الدٌممراطً :    هشام الجالد
 عن جمعٌة الصفوة :  دمحم اٌت امعاطً

 عن جمعٌة صوت مراكش :  عبد الجلٌل الرمٌتً
 الكرامةعن جمعٌة  :   دمحم بلحوفً

 عن جمعٌة الجودة لتجار منتوجات الصناعة التملٌدٌة بساحة جامع الفنا :  الراٌس عساس
 عن جمعٌة لافلة مراكش لمنتوجات الصناعة التملٌدٌة :  ادرٌس الكحالوي
 عن جمعٌة البالل لألعمال االجتماعٌة :  عبد السالم البالل

 عن جمعٌة مفاتٌح الخٌر :  الحبٌب امهٌدة
 عن جمعٌة ساحة جامع الفنا للصناعة التملٌدٌة :  تاح ازوهارعبد الف

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

المحٍُ املهمفُ املشرتك بني المحٍُ املهمفُ باملسافل العىىوًُ واخلدوات و جتىاع التكسيس ا

 والسياضًُ والتٍىًُ االجتىاعًُ واشساك اجملتىع املدٌٌبالشؤوُ الثكافًُ 

 7رلم  النمطة
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وبعد تمكٌن السادة االعضاء الحاضرٌن من ملف خاص بموضوع العرٌضة حسب ما بنص علٌه فً بداٌة االجتماع، 
المتعلك بتحدٌد شكل العرٌضة  2116اكتوبر  6الصادر فً  23163413وكذا المرسوم رلم المانون التنظٌمً للجماعات من جهة 

المثبتة التً ٌتعٌن ارفالها بها كما هً مرفمة بالتمرٌر، لدم السٌد ربٌس اللجنة  المودعة لدى ربٌس مجلس الجماعة والوثابك
 المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً

النمطة المعروضة للتداول تدخل فً إطار الحك  مذكرا بكوناكرا لهم تلبٌة الدعوة، كلمة الترحٌبٌة فً حك السادة الحضور ش
المتعلك بالجماعات للمواطنٌن وجمعٌات المجتمع المدنً فً تمدٌم عرابض للمجالس  113314الذي خوله المانون التنظٌمً 

  مراكش.  بجماعةغٌر مسبولة ة استثنابٌالجماعٌة بغٌة المشاركة فً تدبٌر الشؤن المحلً، مإكدا أنها مبادرة 

، أعطٌت الكلمة للسٌد المدٌر العام لمصالح الجماعة لٌإكد أن هذا االجتماع و لوضع الموضوع فً اطاره المانونً
ٌمثل لحظة هامة لتفعٌل المماربة التشاركٌة بٌن الجماعة وجمعٌات المجتمع المدنً فً تدبٌر الشؤن العام المحلً، مشٌرا أن 

سبمه اجتماع ٌوم أمس للسادة ممثلً جمعٌات المجتمع المدنً ممدمً العرٌضة مع السٌد ربٌس المجلس الجماعً  لماءالهذا 
الذي نوه بالمبادرة وأكد على استعداد كافة مكونات المجلس إلنجاحها، مضٌفا أن المماربة التشاركٌة مع المجتمع المدنً 

فتح ورشات تواصلٌة مع النسٌج الجمعوي، منوها فً آخر تدخله بمضمون اعداد برنامج عملها من خالل  دتبنتها الجماعة عن
 مساهمة فً تنزٌلها.الومبدٌا انفتاح اإلدارة الجماعٌة على و شروطها المانونٌة المستوفاة، العرٌضة 

 ، لٌمنح الكلمة بعدها ألحد السادة ممثلًبتالوة نص العرٌضة موضوع النماش ، لام السٌد ربٌس اللجنةعمب ذلن
موضوع النمطة مإكدا أن هذا األمر دلٌل على  لس الجماعً على لبول التداول فً جمعٌات المجتمع المدنً بمدٌنة شاكرا المج

التناغم الحاصل بٌن الفاعل السٌاسً ونظٌره الجمعوي تنزٌال لمضامٌن الخطاب الملكً السامً األخٌر الداعً إلى تبنً 
وكالة أو مإسسة لتنمٌة المغربً، مإكدا ان الدافع الربٌسً وراء التراح إحداث  مشروع تنموي ٌرلى إلى تطلعات المواطن

مدٌنة مراكش وحماٌة تراثها الحضاري والبٌبً هو الحفاظ على الموروث الحضاري والبٌبً الذي تزخر به المدٌنة الحمراء 
ٌة بالمدٌنة، ممتعضا فً االن ذاته، من باعتبارها مدٌنة تارٌخٌة وسٌاحٌة عالمٌة وكذا المساهمة فً إنجاز مشارٌع تنمو

، الشًء الذي ٌتطلب تعببة وتنزٌل مخرجاتها واستثمارها على احسن عملٌة تفوٌت معلمة فندق المامونٌة عن طرٌك معاوضة
 .وجه سواء مالٌا او عمارٌا 

ع من المإسسات مشٌرا، إلى وجود تجارب ناجحة لوكاالت مماثلة بمدن أخرى كالرباط وفاس، مبٌنا أن هذا النو
داخل تنموٌة بممدوره المساهمة بشكل فعال فً إنجاز وإنجاح مشارٌع مرتبطة بالنمل الحضري والنظافة ومجاالت أخرى 

مدٌنة مراكش، مثمنا فً األخٌر انفتاح المجلس الجماعً على فعالٌات المجتمع المدنً وداعٌا على التعاون وتظافر كافة 
 ى حٌز الوجود.   هذه المإسسة إل إلخراجالجهود 

، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث أجمع السادة األعضاء على أهمٌة هذه المبادرة، بعد هذه التوطبة العامة
مثمنٌن ما جاء فً مضمون العرٌضة والدال على وعً واهتمام فعالٌات المجتمع المدنً بانتظارات وتطلعات ساكنة مراكش 

وحماٌة تراثها الحضاري والبٌبً ستعنى بالمساهمة فً إنجاز مشارٌع  المدٌنةلتنمٌة من خالل إحداث وكالة أو مإسسة 
تنموٌة بالمدٌنة كالنمل والنظافة، وكذا المحافظة على موروثها التارٌخً والبٌبً، مطالبٌن ممدمً العرٌضة بضرورة االطالع 

 عً.على تجارب المدن األخرى وإعداد مشروع متكامل بتعاون مع المجلس الجما
بالنظر إلى أن تمدٌم العرابض إلى المجالس الجماعٌة مظهر من مظاهر المماربة التشاركٌة التً وتؤسٌسا على ذلن، و

المساهمة فً تعزٌز دور المجتمع المدنً فً الحكامة المحلٌة، وإرساء فضاءات  نص علٌها دستور المملكة والداعٌة إلى
المتعلمة بالدٌممراطٌة فً تدبٌر الشؤن المحلً، وإعماال للممتضٌات الدستورٌة والمانونٌة ه إشراكو للتواصل تشاركٌة مبتكرة 

وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أن اهداف العرٌضة موضوع النمطة من هذا األمر سابمة فً مدٌنة مراكش،  وباعتبار  ،التشاركٌة
إحداث وكالة أو مإسسة ب مضمون العرٌضة الماضٌة جنةاللفمد ثمنت ، التدبٌر  الجماعًشؤنها أن تساهم فً الرلً بمستوى 

لتنمٌة مدٌنة مراكش وحماٌة تراثها الحضاري والبٌبً على أساس االطالع على تجارب مدن أخرى كالرباط وفاس فً أفك 
مع تمدٌم التماس للمصالح المركزٌة لإلشراف و التنسٌك بٌن كل الجهات  او المإسسة إعداد إطار لانونً مناسب لهذه الوكالة

  المجلس الجماعً فً دورة الحمة. انظار وعرضه علىالمعنٌة بالموضوع 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات
 حفٌظة مجدار

 

 الشإون الثمافٌة والرٌاضٌة ربٌس اللجنة
 والمجتمع المدنً و اشران المجتمع المدنً
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ٌتعلك بعرٌضة ممترحة من بعض جمعٌات المجتمع المدنً، استوفت  بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فاالمر
 الشروط المانونٌة والتنظٌمٌة بعد التاكد من ذلن على مستوى مكتب المجلس الجماعً.

 بـــاب المنالشــة مفتــــوح حــول هـــذه النمطــة.

 كاتب المجلس السٌد خالد الفتاوي

بمراكش على هذه المبادرة المهمة والتً تم بموجبها تفعٌل فً البداٌة، أهنا جمعٌات المجتمع المدنً 
الممتضٌات الدستورٌة خصوصا ما ٌتعلك بالدٌممراطٌة التشاركٌة، وكذلن تفعٌل ممتضٌات المانون التنظٌمً 
خصوصا ما ٌتعلك بالعرابض التداولٌة واعطاء الفرصة للمجتمع المدنً أن ٌؤخذ الكلمة أمام المجلس الجماعً 

رع لم ٌجعل المرار للمجلس وحده بل ان النسٌج الجمعوي أصبح بحكم المانون شرٌكا فً التداول الن المش
 واضافة النمط التً تهمه كمجتمع مدنً الى جدول أعمال المجلس الجماعً.

وهذه العرٌضة لد استكملت من حٌث الشكل كل الشروط المانونٌة، ولذلن تم لبول التداول بشؤنها أما 
ع فالفكرة هً االخرى ممبولة ومهمة وأضرب المثال بمدٌنة الصوٌرة حٌث تم خلك نشاط من حٌث الموضو

سٌاحً والتصادي واجتماعً من خالل مبادرة جمعٌات المجتمع المدنً التً لها صفة المنفعة العامة، والبد من 
ومٌة بمدٌنة البحث عن الشخصٌة العمومٌة التً ستكون على رأس هذه الجمعٌات، اذ لوال وجود شخصٌة عم

الصوٌرة مثل شخصٌة السٌد أندري أزوالي لما كانت هنان جمعٌة الصوٌرة الكبرى، لذلن وكما للت البد من 
البحث عن الشخصٌة العمومٌة التً تكون فً مستوى لٌادة هذا النوع من المبادرات وتضٌف لٌمة حمٌمٌة 

 بالعمل الى جانب المجلس الجماعً فً هذا المجال .

 الناببة السادسة لربٌس المجلس الجماعً خدٌجة فضًالسٌدة 

اننً أعرب عن افتخاري بالمهنٌة التً وصلت الٌها جمعٌات المجتمع المدنً بمدٌنة مراكش فً سبٌل 
تحمٌك الصالح العام وان موضوع العرٌضة هو موضوع هام جدا ٌعبر عن أهمٌة الدٌممراطٌة التشاركٌة والتً 

 ثٌلٌة وٌجب أن نحرص على انجاح هذه المبادرة.هً مكمل للدٌممراطٌة التم

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد المجٌد الدمناتً

بداٌة البد أن نمول أننا فً هذه الجلسة نسجل لحظة تارٌخٌة ذات أهمٌة لصوى وبالغة ألنه أصبح 
لمجالس المحلٌة فً للمجتمع المدنً دور فعال، وانه ٌساهم وٌمارس حمه فً المشاركة الى جانب منتخبٌه فً ا

لسٌاسة المدٌنة، لذلن فإننا نثمن هذه المبادرة وندفع بكل ما أوتٌنا من لوة لتحمٌك أهدافها. لمد  ةرإٌا استراتٌجٌ
كنت أتمنى أن ٌكون عنوان هذه النمطة وفك ما جاء فً طلب جمعٌات المجتمع المدنً أي" احداث وكالة أو 

 ها الحضاري والبٌبً" ولٌس فمط التداول .مإسسة لتنمٌة مدٌنة مراكش وحماٌة تراث

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم نكٌل

أسجل اللحظة التارٌخٌة التً تعٌشها مدٌنة مراكش والتً تإسس للشراكة الحمٌمٌة بٌن الجماعة 
مٌة والمجتمع المدنً وأإكد على أن الجمعٌات التً لدمت هذه العرٌضة لادرة على انجاح الوكالة الممترحة لتن

مدٌنة مراكش وذلن من خالل التجارب التً عشناها مع هذه الجمعٌات وخاصة المناظرة الكبرى التً شاركت 
فٌها على المستوى الوطنً كل المإسسات الحكومٌة . أما بخصوص النمطة فالترح أن نتفك على احداث هذه 

 الوكالة على أن ٌتم الحما تحدٌد اختصاصاتها وطرٌمة اشتغالها .
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 لربٌس المجلس الجماعً االول النابب السٌد ٌونس بن سلٌمان
والمرسوم التنظٌمً  2115اننا الٌوم بصدد تنزٌل ممتضٌات المانون التنظٌمً الذي صدر سنة 

سنوات على صدور هذا  3أي أنه مرت  2116اكتوبر  24الذي صدر فً  124المنصوص علٌه فً المادة 
المرسوم، وبالتالً فان المجلس الجماعً ٌسجل الٌوم لحظة تارٌخٌة بمبوله التداول فً هذه النمطة وهذا دلٌل 
على انفتاح المجلس على المجتمع المدنً وعلى ممترحاته الجادة، خصوصــا وانه ال ٌمكن أن نختلف حول 

ة تراثها الحضاري والبٌبً، وهذه التنمٌة ٌمكن أن ٌتم مضمون الطلب الذي هو تنمٌة مدٌنة مراكش وحماٌ
التوصل الٌها عبر احداث مإسسة وهذا لٌس من اختصاص المجلس أو عبر احداث شركة للتنمٌة المحلٌة وهذا 
من اختصاص المجلس، لذلن ارتؤى مكتب المجلس الجماعً أن ٌتم التداول حول النمطة وأن ٌتم طرح اشكالٌة 

 ى هذا الهدف.اآللٌة للوصول ال
لذلن سنخرج بممرر توصٌة بمنالشة هذا الموضوع مع الجمعٌات التً تمدمت بهذا الطلب وذلن فً 

 حدود اختصاصات المجلس .

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الواحد الشافمً
ب كما جاء على لسان كل المتدخلٌن فانه ال ٌمكننا كمجلس جماعً اال أن نثمن هذه المبادرة ونشكر مكت

 .المجلس على استجابته لهذا الطلب طبما لممتضٌات الدستور و المانون التنظٌمً 
ان الجمعٌات التً تمدمت بهذا الطلب نشهد لها بفعلها الجمعوي الجاد وبمصدالٌتها على مستوى الجهة 

تدخالته على ككل وعلى المستوى الوطنً، لهذا ٌجب أن ننظر الى الفاعل الجمعوي فً فعله وفً تصرفاته وفً 
أنه مكمل للمجلس وأنه ٌإسس طبما لممتضٌات الدستور لمرحلة كان لزاما أن ٌكون ساهرا وشاهدا على 

 مجموعة من االنشطة التً ٌمكن من خاللها أن ٌمارس الرلابة والفعل التشاركً فً تدبٌر الشؤن المحلً.

لسٌد دمحم نكٌل الذٌن طالبا المجلس وفً االخٌر أضم صوتً الى  كل من السٌد عبد المجٌد الدمناتً وا 
 بإحداث هذه الوكالة ولٌس فمط االكتفاء بالتداول بشؤنها  .

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد االله الغلف
لمد حك لمدٌنة مراكش أن تفتخر بمجلسها الجماعً الن ما نحن بصدده الٌوم هو عرس دٌممراطً   

المجتمع المدنً االن لٌبٌن وٌبرهن على نضجه وعلى تمٌزه وعلى ٌكرس تفعٌل الدٌمولراطٌة التشاركٌة، وان 
لدرته على التفاعل مع حاجٌات السكان والتطلع الى حل مجموعة من المضاٌا الى جانب المجالس المنتخبة التً 
تمثل الدٌممراطٌة التمثٌلٌة، وبالتالً فلٌس هنان أحد من أعضاء المجلس الجماعً ٌمكنه معارضة فكرة احداث 

لتنمٌة المدٌنة والحفاظ على تراثها الثمافً والبٌبً، لكن السإال هو ماذا بعد احداث هذه  ةوكالة أو مإسس
 الوكالة أو المإسسة وكٌف سٌتم تنزٌل الممتضٌات المانونٌة التً تنظم ذلن .

ه الكافً انه لمن باب المنطك والحكمة اال ٌتم التسرع بهذا الموضوع فً هذه الجلسة ألنه لن ٌؤخذ حم  

من الدراسة والمنالشة لذلن ألترح تؤجٌل هذه المنالشة الى دورة الحمة وان تحضرها جمعٌات المجتمع المدنً 

 التً لدمت هذه العرٌضة حتى تتضح الرإٌا أكثر .

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش
فً للنماش داخل اللجنة المختصة، أما ال ٌمكننا اال أن نثمن هذه المبادرة خاصة انها أخذت الولت الكا  

من حٌث الموضوع فمد برزت داخل اللجنة توصٌة تمضً بإجراء زٌارة المدن التً بدأت فٌها هذه التجربة وذلن 
مع بعض أعضاء جمعٌات المدنً ممترحة العرٌضة، لذلن البد من تفعٌل هذه التوصٌة بل أكثر من ذلن التفكٌر 

مدنً فً تدبٌر الشؤن المحلً دون انتظار التوصل بمثل هذه العرٌضة خاصة وأننا فً اشران جمعٌات المجتمع ال
ممبلون على انجاز مجموعة من المشارٌع الضخمة وعلى رأسها النظافة، على انً اطالب بضرورة التسرٌع 

 بإحداث هذه الوكالة.
 

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد م عبد الحفٌظ المغراوي
ان ممتضٌات المانون التنظٌمً هً التً أجازت لجمعٌات المجتمع المدنً مشاركة المجلس الجماعً 

من الدستور ولذلن  139فً تدبٌر الشؤن المحلً عن طرٌك التعبٌر وعرض عن بعض الممترحات تطبٌما للمادة 
 دٌنة فاس.فنحن نرحب بهذه المبادرة ونثمنها آخدٌن فً االعتبار تجارب المدن االخرى مثل م
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 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن
فً البداٌة البد أن نثمن هذه المبادرة والتً فعلت روح الدستور التً تنص على مبدأ أساسً تموم   

مع طرٌمة  اللحظة لحظة مفصلٌة للمطعلنعتبر هذه  التشاركٌة، وانناعلٌه الحكامة الجٌدة وهو مبدأ الدٌممراطٌة 
 جالس المحلٌة والمإسسات العمومٌة.ظل المغرب ٌعانً منها وهً التدبٌر االحادي والمنفرد من طرف المالتدبٌر التً 

أما عن الموضوع، فان المجلس لٌس من اختصاصه التمرٌر فً احداث هذه الوكالة لكن من حمه ابداء 
ة ابداء الرأي ولٌس التداول، الرأي واعطاء الموافمة المبدبٌة حول الفكرة، لذلن كنت أود أن تؤتً النمطة بصٌغ

اننً أعتبر أن المجتمع المدنً من خالل هذه العرٌضة هو شرٌن للمجلس بموة المانون وبموة الدستور لذلن كان 
 البد من إعطابه الكلمة داخل المجلس اسوة بالمصالح الخارجٌة لٌرافع وٌدافع عن هذه العرٌضة.

مٌع الشروط والمرجعٌات المانونٌة وهً منسجمة مع وفً االخٌر، فان هذه العرٌضة لد استوفت ج  
التوجهات الملكٌة للنهوض بالمدٌنة وتنسجم مع توجهات الدولة ومع برنامج عمل الجماعة، ولذلن فان احداث 
هذه الوكالة من شؤنه أن ٌضمن تنفٌذ عدد من المشارٌع الكبرى ولو كانت هذه الوكالة لابمة الٌوم لما تعثر تنفٌد 

 ن مشارٌع الجماعة.العدٌد م
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد ابراهٌم بوحنش
ان هذا الحدث ٌعد كما لال جمٌع المتدخلٌن لحظة تارٌخٌة ٌتبٌن فٌها مستوى نضج وكفاءة ومهنٌة 
جمعٌات المجتمع المدنً فً مدٌنة مراكش وان الملتمس الذي بٌن أٌدٌنا الٌوم ال ٌحدد االلٌة التً ستعتمد لتنمٌة 

مراكش، وان هدف هذه العرٌضة ٌتجلى فً ضمان دٌمومة المشارٌع الملكٌة المنجزة بمدٌنة مراكش فً  مدٌنة
 اطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وبالً البرامج االخرى.

هنان ارادة مولوٌة سامٌة لتنمٌة المدٌنة تم تطبٌمها عن طرٌك التراح احداث شركة للتنمٌة المحلٌة   
 والً السابك .من طرف السٌد ال

ان الٌوم هو ٌوم تتاللى فٌه ارادات جمٌع المتدخلٌن سواء الدولة أو المجلس أو المجتمع المدنً أو   
عموم المواطنٌن من أجل التفكٌر المشترن فً مستمبل هذه المدٌنة، ولذلن فالمجلس مدعو الٌوم لمبول هذه 

 المانونٌة لتفعٌل مضمون هذه العرٌضة مع احداث لجنة للمتابعة.الصٌغة العرٌضة والتفاعل معها اٌجابٌا والبحث عن 
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد احمد محفوظ
لمد استوعب المجتمع المدنً الممتضٌات المانونٌة والتوجٌهات الملكٌة ولذا تضافرت جهوده ولام بهذه 

داده لتفعٌل مضمونها مع كل المبادرة وان المجلس بدوره لد أحسن استمبال هذه المبادرة وعبر عن استع
 الفاعلٌن المحلٌن وهذا ما نثمنه ونباركه.

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  السٌد دمحم العربً بلمابد

أشكر السادة االعضاء على االستمبال الحار الذي أبدوه نحو هذه العرٌضة وهذا ٌدل على حفاوة المجلس 
بالشراكة مع جمعٌات المجتمع المدنً، ولد عرض مكتب المجلس هذا الموضوع للتداول من أجل اٌجاد الصٌغة 

ا للدور الدستوري للمجتمع المدنً هذه المبادرة تكرٌسا وتعزٌزاالنسب لتحمٌك الهدف من العرٌضة، لذلن اثمن 
من خالل الٌة تمدٌم العرابض فً اطار من التكامل و االنسجام بٌن ادوار كل من الدٌممراطٌة التمثٌلٌة 

 والدٌممراطٌة التشاركٌة.
وفً انتظار تنزٌل موضوع العرٌضة و بلورتها فً اطار نمطة خاصة وعرضها فً دورة الحمة على 

لمراكش بعد تهٌٌبها و استكمال الشروط المانونٌة الالزمة لتحمٌمها بتنسٌك مع كافة انظار المجلس الجماعً 
أدعو المجلس للتصوٌت بالمصادلة على لبول هذه العرٌضة حتى ٌتم الحما الجهات المعنٌة بهذه العرٌضة، فانً 

 .على اساس تنزٌلها بعد تحمٌك شروطها المانونٌةتفعٌل مضمونها 
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 :  (11/11/2119بتارٌخ  الثانٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  منةالثاالنمطة 

املْافك٘ علٙ اجزاء مبادل٘ يف شاٌ العكارات املنلْن٘ للدّل٘ ّاملضتػل٘ مً طزف مجاع٘ مزانش ّأصَه ٍذِ االخريٗ يف 
 الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة ممترحة من طرف السٌد      .رأمسال فيدم املامْىٔ٘ مبزانش

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

نص لتالوة  بالمرافك العمومٌة والخدماتربٌس اللجنة المكلفة  إبراهٌم بوحنشالكلمة للسٌد بداٌة أعطً 
بٌن لجنة المرافك العمومٌة والخدمات ولجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة  تمرٌر االجتماع المشترن

 المتعلك بهذه النمطة.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات  إبراهٌم بوحنشالسٌد 
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  8اليكط٘ صقه حْل 

 مبا ٓلٕ: جمللػ مجاع٘ مضانش ّاملتعلك٘ 1108مً دزّل اعنال الزّصٗ العارٓ٘ لشَض انتْبض 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 8اليكط٘ صقه 

املْافك٘ علٙ ادضاء مبارل٘ يف شاٌ العكااصات املنلْنا٘ للزّلا٘ ّاملغاتػل٘ ماً طاضف       

  مجاع٘ مضانش ّأعَه ٍشِ االخريٗ يف صأمسال فيزم املامْىٔ٘ مبضانش.
   )ٌكطٛ وكرتحٛ وَ طرف الصٗد الٕال٘ عاون عىالٛ ورانغ(                                                                                
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فةً جةدول اعمةال الةدورة  المدرجةة ، وفً اطةار تحضةٌر الةنمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما

لكةل مةن السةادة  الموجهةة 23/19/2119 بتةارٌخ 18114 رلةم للةدعوةلمجلس جماعةة مةراكش، وتبعةا  2119 اكتوبرلشهر  العادٌة
بةالمرافك والعمومٌةة والخةدمات المكلفةة  اجتماع المشترن بٌن اللجنةأعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال 

 الحادٌةة عشةرعلةى السةاعة  2119 أكتوبر 2 األربعاءٌوم  عمد اجتماع ،واللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة
 ةربةٌس اللجنةإبةراهٌم بةوحنش السةٌد كةل مةن  صباحا بماعة االجتماعةات الكبةرى بالمصةر البلةدي شةارع دمحم الخةامس برباسةة

 المكلفةة بالمٌزانٌةة والشةإون المالٌةة والبرمجةة بةالمرافك والعمومٌةة والخةدمات والسةٌد الحسةٌن نةوار ربةٌس اللجنةةالمكلفة 
 تٌة:اال نمطلتدارس ال

  املٕافكٛ عمٜ ادراء وبادلٛ يف ظاُ العكارات املىمٕنٛ لمدٔلٛ ٔاملصتػمٛ وَ طرف مجاعةٛ وةرانغ ٔأشةّي ِةالٓ االخةريٚ يف       :8الٍكطٛ رقي
   )ٌكطٛ وكرتحٛ وَ طرف الصٗد الٕال٘ عاون عىالٛ ورانغ(                                           .رأمساه فٍدم املاوٌٕٗٛ مبرانغ

  الدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ ظرانٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔزتمض دّٛ ورانغ اشةف٘ حةٕه اجنةاز وعةرٔع ودٍٖةٛ       :9الٍكطٛ رقي
   الفٍُٕ ٔاالبداع.

  ٛالدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ ومحل اضايف التفاقٗٛ الٍذاعٛ الطاقٗٛ لتدبري ورفل االٌارٚ العىٕوٗٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔظرنٛ  :12الٍكط
 التٍىٗٛ احملمٗٛ "حاضرٚ االٌٕار".

  ٛالدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ ربط احملطٛ البٕٗنّربائٗٛ بالعبهٛ الهّربائٗٛ : 11الٍكط 
  ٛلتصدٖد دٖةُٕ   بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ الٕنالٛ املصتكمٛ لتٕزٖع املاء ٔالهّرباء مبرانغ اتفاقٗٛؽادقٛ عمٜ الدراشٛ ٔامل :12الٍكط

                                                                                            .اشتّالك االٌارٚ العىٕوٗٛ
 

 : السادة اللجنتٌنحضر االجتماع من أعضاء  -

 ، حفٌظة مجدار، عبد الرحٌم الفٌرامً، السعٌد اٌت المحجوب، أحمد عبٌلة، عبد الهادي وٌسالت، عادل المتصدق.ي. عبد الحفٌظ المغراوي
 

 :السٌدتانوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس  -
 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً السادسالنابب  :   خدٌجة الفضً

 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً الثامنالنابب  :   أمال مٌصرة
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -
 خلٌفة الشحٌمً، دمحم لكبار، دمحم الحر، عبد الهادي بن عال

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 مراكشالمدٌر العام لمصالح جماعة  :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :   سمٌر لعرٌبٌة
 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 جملس مجاعة مراكش
 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

واخلدوات وشرتك بني المحٍُ املهمفُ باملسافل العىىوًُ تكسيس اجتىاع 

 والمحٍُ املهمفُ باملًصاًٌُ والشؤوُ املالًُ والربجمُ

 )اجلمطُ األوىل(

 8النمطة رلم 
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  :السادة المصالح الخارجٌةوحضر االجتماع من ممثلً  -
 

 الجهوي ألمالن الدولة بمراكشالمدٌر  :    علً الزواكً
 ربٌسة لجنة العمل الثمافً بجهة مراكش آسفً :   ثرٌا إلبال

 أمالن الدولة لمراكشربٌس لسم االستثمار بمدٌرٌة  :   جواد بواضري
 عن المدٌرٌة الجهوٌة ألمالن الدولة بمراكش :   ندى الزعٌم

 عن مجلس جهة مراكش آسفً :  دمحم رضى زكً
 عن المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب بمراكش :  دمحم المهدي األشعاري

    بمراكشعن المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب  :   حنان العلواوي
 
 

 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  الجامي٘اليكط٘ 

ٗ يف رأمسال فيدم  ِ االخري ٘ مزانش ّأصَه ٍذ ً طزف مجاع ٘ م ٘ ّاملضتػل ٘ للدّل ٌ العكارات املنلْن ٘ يف شا ٙ اجزاء مبادل ٘ عل املْافك
٘ مبزانش.    عىالٛ ورانغ()ٌكطٛ وكرتحٛ وَ طرف الصٗد الٕال٘ عاون      املامْىٔ

 

ادةراء وبادلةٛ يف ظةاُ العكةارات املىمٕنةٛ لمدٔلةٛ       تي تدارط عىمٗٛ داِسٖٛ املكرتح الالٙ وَ خاللْ شٗ بالٍصبٛ هلالٓ الٍكطٛ، ٌٔظرا لعدً
تؽةٕر   ، ٔحتةٜ ٖتصةٍٜ ملهتةب اجملمةض ادتىةاع٘ بمةٕرٚ      ٔاملصتػمٛ وَ طرف مجاعٛ ورانغ ٔأشّي ِالٓ االخريٚ يف رأمساه فٍدم املاوٌٕٗةٛ مبةرانغ  

تةدارط  ٔوكرتح يف املٕضٕع  وتفل حٕلْ  وع املؽاحل املعٍٗٛ ٔ ٖردح حكٕم ادتىاعٛ ٔ ٖكٕٙ وٕقفّا وَ ِةالٓ املبادلةٛ، فكةد ال االتفةام عمةٜ ت دٗةن       
 الٍكطٛ اىل وٕعد شٗتي حتدٖدٓ الحكا.

    
 

 ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات

 ابراهٌم بوحنش

 

 المالٌة والبرمجة ربٌس لجنة المٌزانٌة والشإون

 الحسٌن نوار
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فةً جةدول اعمةال  المدرجةة تحضةٌر الةنمط اسةتكمال ، وفً اطةارٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما

لكةل مةةن  الموجهةة 14/11/2119 بتةارٌخ 21417 رلةةم لمجلةةس جماعةة مةراكش، وتبعةا للةدعوة 2119 اكتةوبرلشةهر  العادٌةةالةدورة 

بةةالمرافك والعمومٌةةة المكلفةةة  اجتمةةاع المشةةترن بةةٌن اللجنةةةالسةةادة أعضةةاء اللجنةةة والمجلةةس للحضةةور والمشةةاركة فةةً أشةةغال 

 األربعةاءٌةوم  استؤنفت اللجنةة المشةتركة المةذكورة اجتماعهةا ،والخدمات واللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة

كةل مةن  صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة الحادٌة عشر على الساعة 2119 أكتوبر 9

المكلفةةة  بةةالمرافك والعمومٌةةة والخةةدمات والسةةٌد الحسةةٌن نةةوار ربةةٌس اللجنةةةالمكلفةةة  ةربةةٌس اللجنةةإبةةراهٌم بةةوحنش السةةٌد 

 االتٌة: نمطلتدارس ال بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة

  املٕافكٛ عمٜ ادراء وبادلٛ يف ظاُ العكارات املىمٕنٛ لمدٔلٛ ٔاملصتػمٛ وَ طرف مجاعٛ ورانغ ٔأشّي ِالٓ االخريٚ يف رأمساه  :8الٍكطٛ رقي
   )ٌكطٛ وكرتحٛ وَ طرف الصٗد الٕال٘ عاون عىالٛ ورانغ(                                           .فٍدم املاوٌٕٗٛ مبرانغ

 الدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ ظرانٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔزتمض دّٛ ورانغ اشف٘ حٕه اجناز وعرٔع ودٍٖٛ الفٍُٕ  :9ي الٍكطٛ رق
   ٔاالبداع.

  ٛالدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ ومحل اضايف التفاقٗٛ الٍذاعٛ الطاقٗٛ لتدبري ورفل االٌارٚ العىٕوٗٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔظرنٛ  :12الٍكط
 التٍىٗٛ احملمٗٛ "حاضرٚ االٌٕار".

  ٛالدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ ربط احملطٛ البٕٗنّربائٗٛ بالعبهٛ الهّربائٗٛ : 11الٍكط 
   ٛلتصةدٖد دٖةُٕ    بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ الٕنالٛ املصتكمٛ لتٕزٖع املاء ٔالهّرباء مبةرانغ  اتفاقٗٛؽادقٛ عمٜ الدراشٛ ٔامل :12الٍكطة

                                                                                            .اشتّالك االٌارٚ العىٕوٗٛ
 

 : السادة اللجنتٌنحضر االجتماع من أعضاء  -

، عبد االله الغلف، دمحم بالة، ٌوسف اٌت ، حفٌظة مجدار، أحمد عبٌلة، عبد الهادي وٌسالت، عادل المتصدقي. عبد الحفٌظ المغراوي
 .رٌاض

 

 :السٌدتانوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس  -
 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً الرابعالنابب  :  احمد المتصدق

 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً الخامسالنابب  :  ي الحسن المنادي
 . لربٌس المجلس الجماعً السابعالنابب  :  عبد الرزاق جبور

 
 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -
اد، سعٌدة ساللة، الحسن بباوي، خلٌفة الشحٌمً، دمحم لكبار، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي فاري، خلٌل بولحسن، ثورٌة بوعب

 عبد الفتاح رزكً.

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

وشرتك بني المحٍُ املهمفُ باملسافل العىىوًُ واخلدوات تكسيس اجتىاع 

 والمحٍُ املهمفُ باملًصاًٌُ والشؤوُ املالًُ والربجمُ

 )اجلمطُ الثاًٌُ(

 8النمطة رلم 
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 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :   سمٌر لعرٌبٌة
 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  بل الحوتً هشام

 ربٌس لسم المرافك العمومٌة الكبرى المحلٌة والبٌبة :  عبد الغنً اوشن
 ربٌسة مصلحة العاللة مع الوكاالت :   خدٌجة عبٌدي
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً
 عن لسم أعمال المجلس :   الزرودعادل 

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

  :السادة المصالح الخارجٌةوحضر االجتماع من ممثلً  -
 

 
 المدٌر العام لشركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار" :  Enrique Solanaانرٌكً سوالنو 

 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"مستشار ب :   عمر كنون
 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :  دمحم انس الٌسٌنً

 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :   حجٌبة حرشً
 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :   سعٌد بوشكارة
 الجهوي ألمالن الدولة بمراكشالمدٌر  :    علً الزواكً

 مار بمدٌرٌة أمالن الدولة لمراكشربٌس لسم االستث :   جواد بواضري
 عن المدٌرٌة الجهوٌة ألمالن الدولة بمراكش :   ندى الزعٌم

 لسم الجماعات المحلٌة بوالٌة مراكش :  سلمى بورزوق

  
 

 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  الجامي٘اليكط٘ 

ٌ العكارات املنلْن٘ للدّل٘ ّاملضتػل٘ مً طزف مجاع٘ مزانش ّأصَه ٍذِ االخريٗ يف رأمسال  ٘ يف شا ٙ اجزاء مبادل ٘ عل املْافك
٘ مبزانش.    )ٌكطٛ وكرتحٛ وَ طرف الصٗد الٕال٘ عاون عىالٛ ورانغ(     فيدم املامْىٔ

 

بالمرافك والعمومٌة والخدمات )ربٌس المكلفة فً بداٌة منالشة هذه النمطة، ذكر السٌد ربٌس اللجنة 
الجلسة( بموضوعها باعتبارها واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش ومإجلة عن دورة سابمة ولها ارتباط 
بنمط اخرى سبك التداول فً شؤنها، وتنتظر من اللجنة اتخاذ ما هو مناسب تحضٌرا وتمهٌدا ألخذ المرار على 

 مستوى المجلس التداولً.
   

ولمعرفة جدٌد ومستجدات الموضوع، اعطى السٌد ربٌس الجلسة الكلمة للسٌد النابب السابع لربٌس 
المجلس الجماعً الذي أوضح أنه سبك عرض هذا الملف فً دورتٌن سابمتٌن دون التوصل لحسمه نهابٌا بسبب 

ابً حٌث نصت النمطة سابما النماش الواسع والعمٌك الذي أثاره نظرا لما اكتنفه حٌنها من غموض لانونً وإجر
على معاوضة عمارٌة بٌن عمارات تابعة لملن الدولة وأسهم جماعة مراكش فً فندق المامونٌة، لكن وبعد نضج 
هذا الملف واستٌفابه للشروط المانونٌة والموضوعٌة فمد ظهرت معطٌات جدٌدة جعلت منه مشروع مبادلة لابلة 

مصادلة الحكومة على مشروع خوصصة فندق المامونٌة  ٌد النابب، هو، ٌضٌف السللتنفٌذ، ومما ساعد على ذلن
نهج الدولة فً هذا  موة المانون، الشًء ٌجعل من اتباعالذي عرض أسهم الشركاء للحٌازة من طرف الدولة ب

االطار أمرا حتمٌا ومصلحٌا فً آن واحد، فٌما ٌبمى الواجب أمام المجلس هو حماٌة حموق الجماعة فً إطار 
ه الدولة المذكور، حتى تتم حٌازة هذه العمارات موضوع المبادلة بشكل نهابً ودون مشاكل لانونٌة، توج

خصوصا وأن التحفٌظ مثال فً المانون العماري ٌحمً العمار من كل الحموق العٌنٌة مهما طالت مدة احتالله دون 
 سند.
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من أجل حٌازة ملكٌة عدد من  وبالتالً فطرح هذا الموضوع من جدٌد على أنظار المجلس هو فرصة

 العمارات التابعة لملن الدولة التً تستغلها الجماعة بؤشكال مختلفة عبر عدد من المنشآت والمرافك الجماعٌة.
بعد النماش المستفٌض  ، ٌضٌف السٌد النابب،ومن األسباب المستجدة المحفزة على إتمام هذه المبادلة

 :أنه دولة، فضال عن المدٌرٌة الجهوبة عامة ألمالن الحولها مع وزارة المالٌة والمدٌرٌة ال
تم إضافة عشر عمارات أخرى إلى لابمة العمارات التً ستفوتها الدولة للجماعة فً هذا االطار، وال ٌخفى ما فً  -

 ذلن من إغناء للوعاء العماري للجماعة.
اء لٌمة العمارات لملن الجماعة والتً تمٌم أما المحور الثانً فً هذه النمطة فهو التزام مدٌرٌة أمالن الدولة بؤد -

عمارا ستحول مبالغ تفوٌتها لخزٌنة  14علٌها المطاعات الحكومٌة عددا من المرافك التابعة لها، وهً حوالً 
 الجماعة.

ومن جهة ثانٌة، سٌتم تفوٌت فٌال المامونٌة إلى أمالن الدولة مع تحٌٌن لٌمتها المالٌة المتفك علٌها سابما، 
الخاصة بعملٌة نمل تلن  والتوثٌك علم أن إدارة أمالن الدولة لد التزمت بتغطٌة مصارٌف التسجٌل والتحفٌظمع ال

 العمارات من ملكٌة الدولة إلى ملكٌة الجماعة رغم ارتفاع لٌمتها.

ومزٌدا من التوضٌحات، أعطٌت الكلمة للسٌد ممثل المدٌرٌة الجهوٌة ألمالن الدولة، الذي نوه أن هذا 
لف عرف تطورا كبٌرا، حٌث أعٌد النظر فً تركٌبة المشروع ككل وذلن نتٌجة االجتماعات الماراطونٌة بٌن الم

أمالن الدولة والمصالح الجماعٌة المعنٌة بناء على توصٌات الدورة االستثنابٌة للمجلس الجماعً لشهر ٌولٌوز 
مر بالعمارات التابعة للدولة والمستغلة من ، حٌث تم تنمٌح اللوابح وضبط كل عمار على حدة سواء تعلك األ2119

 طرف الجماعة أو تلن التً فً ملن الجماعة وتستغلها المطاعات الحكومٌة.

 محاور: 3وبالتالً العملٌة موضوع النماش ترتكز على 

عمارٌة، المحور األول: مبادلة العمارات المستغلة من طرف الجماعة والخالٌة من أي تعمٌدات لانونٌة أو مشاكل  -
والتً تم إغناإها بعشر عمارات إضافٌة ضمن الرصٌد العماري للجماعة، علما أن العمارات الموضوعة رهن 

 إشارة الجماعة تتضمن بعض المطع غٌر المستغلة التً ٌمكن إضافتها للرصٌد.
ارات الجماعٌة المستغلة المحور الثانً: التزام مدٌرٌة أمالن الدولة ووزارة المالٌة بالتناء وأداء لٌمة جمٌع العم -

 من طرف المطاعات الحكومٌة والتً تم تزوٌد الجماعة بموابمها.
المامونٌة وأداء لٌمتها للجماعة وذلن  المتواجدة بفندق فٌالال التزام الدولة الملن الخاص بالتناءالمحور الثالث:  -

 بعد تحٌٌن الثمن.

تلكات الجماعٌة الذي تناول الجانب التمنً من و فً السٌاق ذاته، أحٌلت الكلمة للسٌد ربٌس لسم المم
 المبادلة ممترحا التعدٌلٌن اآلتٌٌن:

الجزء الثانً وٌتعلك بالغابة الرٌاضٌة بمنطمة أسكجور فهً أرض  1التعدٌل األول ٌخص المابمة رلم 
ري للجماعة عارٌة غٌر مستغلة كملن جماعً وهً ممترحة من مدٌرٌة أمالن الدولة إلحالتها على الرصٌد العما

 . 3ولذلن وجب تحوٌلها إلى الجدول رلم 

الجزء  1التعدٌل الثانً فٌهم محالت تجارٌة بسوق دار التونسً المتواجد بطرٌك مكناس فً المابمة رلم 

متر مربع. وهً ممترحة إلغناء الوعاء العماري للجماعة، لذلن ٌجب تحوٌلها إلى المابمة  611الثالث مساحتها 

 الجزء األول. 1رلم 

واختتم السٌد ربٌس المسم تدخله باإلشارة إلى أن الوثٌمة المرفمة خالصة مشاورات ماراطونٌة وعمل 
ة أمام أنظار المجلس الجماعً لحسم مٌدانً شاق من أجل تحدٌد هذه الموابم وضبطها وتصنٌفها كً تكون جاهز

      هذه المبادلة الهامة بٌن جماعة مراكش ومدٌرٌة أمالن الدولة.
 

بعد االستماع للتوضٌحات، والولوف على حٌثٌات وموضوع المبادلة بٌن مدٌرٌة امالن الدولة و جماعة 
خالله السادة االعضاء على المبدأ العام  مراكش انطاللا من الموابم الممدمة، فتح باب المنالشة وابداء الرأي اجمع

 فً تثمٌن ممترح المبادلة لالعتبارات التالٌة:
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 االعتبارات العامة: 

خوصصة مماوالت عمومٌة فً خطوة تهدف إلى تملٌص عجز تغلٌب المصلحة العامة بوجود توجه حكومً ب 
 .مٌزانٌة الدولة

 للدولة. توافك االرادتٌن الوطنٌة والمحلٌة خدمة للصالح العام 
وجود ضمانات بإسناد الشركة الى احد المهنٌٌن الوطنٌٌن بما سٌحافظ على الفندق كمعلمة تارٌخٌة ذات صٌت  

 عالمً، وسٌبدد كل مخاوف المس برمزٌته.
 
 االعتبارات الخاصة: 

ظل ربح كبٌر فً ما تم عرضه فً السابك من جهة، و اعتبار ممترح المبادلة كمكسب ولٌمة نوعٌة ممارنة مع 
 عدم تحصٌل اي من العابدات من مساهمة الجماعة فً رأسمال الشركة.

اتاحة العرض الممدم الفرصة إلغناء الرصٌد العماري للجماعة و تثمٌنه واستثماره فً مشارٌع تنموٌة من جهة  
 ٌت.انسجاما مع توجهات برنامج عمل الجماعة فً هذا الشؤن وكذا توفٌر سٌولة مالٌة من جراء عملٌات التفو

 
وبعد المنالشة المستفٌضة واالحاطة بحٌثٌات الموضوع، وبعد االطالع على الموابم الممدمة موضوع 
المبادلة بحسب التغٌٌرات المدخلة علٌها بإعادة ترتٌب بعض االمالن وفك ما صرح به السٌد ربٌس لسم 

ته ومصدالٌته، واٌمانا منهم بتغلٌب الممتلكات الجماعٌة، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة الممترح الممدم وجدٌ
من جهة المصلحة العامة والتً تستوجب التعجٌل فً اتخاذ المرار حفاظا على التوازن المالً لمٌزانٌة الدولة 

فً تغٌٌر تحصٌل مداخٌل اضافٌة للجماعة، وعمال بمبدأ الوالعٌة و الجدٌة الذي فرض تلٌٌنا و مرونة كانت سببا و
ونظرا لتوافك االرادتٌن الوطنٌة والمحلٌة بؤبعادها السٌاسٌة، التمنٌة، الرمزٌة  ما،الموالف عما كان ساب

والحضارٌة خدمة للصالح العام، واعتبارا لهذه التطورات االٌجابٌة التً فرضت تثمٌن الممترح الممدم ذو الجدوى 
كٌفٌة التعامل مع هذا النوع  عمل مضنً وفك مماربة جدٌدة فًمالٌة لكونه ثمرة جهد لمفاوضات وااللتصادٌة وال

عادل ٌضمن حماٌة التمٌٌم للعمارات بتحٌٌن منصف و مرافمته بإجراءعلى اساس مصاحبته و من الملفات الشابكة
 حموق الجماعة و حاجتها للسٌولة المالٌة بالنظر اللتزاماتها التنموٌة واالستثمارٌة.

ن العمارات المملوكة للدولة ؤاجراء مبادلة فً شوفً ظل هذه المعطٌات، فمد ابدت اللجنة موافمتها على 
 على الشكل التالً: والمستغلة من طرف جماعة مراكش وأسهم هذه االخٌرة فً رأسمال فندق المامونٌة بمراكش

 
 :اوال

تتخلى جماعة مراكش لفابدة الدولة )الملن الخاص( عن جمٌع اسهمها فً رأسمال فندق المامونٌة 
 بمراكش.
 

 فً الممابل:
 

المرفمة بالتمرٌر  1تتخلى الدولة )الملن الخاص( لفابدة جماعة مراكش عن جمٌع العمارات الواردة بالمابمة رلم  -1
 وتتعلك بما ٌلً :  

  17الجزء االول: امالن الدولة )الملن الخاص( المستغلة من طرف جماعة مراكش كملن خاص جماعً وعددها 
 متر مربع. 4623461عمارا بمساحة اجمالٌة مستغلة تصل ل 

  13الجزء الثانً : امالن الدولة )الملن الخاص( المستغلة من طرف جماعة مراكش كملن عام جماعً وعددها 
 متر مربع. 4613617عمارا بمساحة اجمالٌة مستغلة تصل ل 

  إلغناء رصٌدها الجزء الثالث:  امالن الدولة )الملن الخاص( العارٌة الممترح تفوٌتها مجانا لفابدة جماعة مراكش
 متر مربع. 131563865عمارات بمساحة اجمالٌة مستغلة تصل  11العماري وعددها 

تلتزم الدولة )الملن الخاص( بالتناء العمارات المملوكة لجماعة مراكش والمستغلة من طرف المطاعات الحكومٌة  -2
وتحوٌل  متر مربع 743719ٌة تصل ل عمارا بمساحة اجمال 14المرفمة بالتمرٌر وعددها  2المبٌنة فً المابمة رلم 
 .لٌمتها لخزٌنة الجماعة
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/م البالغة 1212تلتزم الدولة )الملن الخاص( بالتناء من جماعة مراكش الملن موضوع الرسم العماري عدد  -3
 .وتحوٌل لٌمتها لخزٌنة الجماعة متر مربع )الفٌال المتواجدة بفندق المامونٌة( 719مساحته 

لخاص( مصارٌف التسجٌل و التمبر و التمٌٌد بالمحافظة العمارٌة و كذا اتعاب الموثك تتحمل الدولة )الملن ا -4
 المتعلمة بالعمود التً سٌتم ابرامها بناء على هذه المبادلة.

 
 :ثانٌا

 ٌلتزم الطرفان بإنجاز جمٌع الوثابك والحصول على التراخٌص الضرورٌة لتنفٌذ ممتضٌات هذه المبادلة. 
 

 

 واسع النظر و لمجلسكم المولر
   
 

 
 ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات

 ابراهٌم بوحنش

 

 ربٌس لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة

 الحسٌن نوار
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لبل فتح باب المنالشة حول هذه النمطـة، أعطً الكلمة للسٌد الكاتب العام للوالٌة استماعكم للتمرٌر، وبعد  
  لتمدٌم مداخلته فً الموضوع.

  الكاتب العام لوالٌة جهة مراكش آسفً دمحم كمالًالسٌد 

عن سعادتً وأنا عبر ، أٌها الحضور أرٌد فً البداٌة أن أٌس، السادة أعضاء المجلس الجماعًالسٌد الرب

ات الترحٌبٌة التً لٌلت فً حمً أعضاء المجلس على الكلمر وأشكر أتشرف بالحضور فً هذا المجلس المول

 وانً ألعبر فً الممابـل عن استعدادي للعمل بجد من أجل تنمٌة ورفع مستوى مدٌنة مراكش.

رٌر اللجنة لد أحاط بكل جوانب فان تم ،أما بالنسبة لموضوع النمطة والتً جاءت بطلب من السٌد الوالً 

مصلحة مدٌنة  تمت مراعاةمن جهتً أإكد على أنه لد  شرح مضامٌن االتفاق المزمع عمده، لكن الموضوع وتم

مراكش بطرٌمة دلٌمة وسٌمكن هذا االتفاق الجماعة أوال من تكوٌن رصٌد عماري لفابدة المدٌنة التً هً بصدد 

 .هذه الدٌنامٌكٌة ٌشهد لها، ورٌات مدن وعواصم الدول االوربٌةبتحوالت عمٌمة مما سٌجعلها تنافس ك

علما أن هذا االمر هو سٌاسة عامة للدولة فٌما ٌتعلك ستتمكن الجماعة من تصفٌة أوضاع ممتلكاتها، وثانٌا  
ولذلن  ،، وهو تكرٌس لمبدأ دولة المإسسات والمانونراضً الكٌش أو الجماعات الساللٌةبؤمالكها أو أ

عات المحلٌة هً االخرى مطالبة بتصفٌة أوضاع عماراتها حتى تكون برامجها ومشارٌعها مطابمة للمانون فالجما
  .الجماعات تنعكس فً األخٌر بشكل سلبً علىنزاعات والتً  أو عرالٌلأو وٌمكن انجازها دون مشاكل 

 
راكش مما سٌجعل المدٌنة بالتؤكٌد على أن هذا االتفاق هو بٌن الدولة وبٌن جماعة م تدخلً هذا متاختو

اضافة ، ، كما أإكد على أهمٌة تحمل الدولة لنفمات هذه التسوٌة العمارٌةة وضعٌة عمارتهاتكون سبالة الى تسوٌ
تمكن الجماعة من البحث عن اعتمادات مالٌة سواء وطنٌة أو دولٌة لكون ملفاتها سالى ذلن فان هذه التسوٌة 

 .الشروط التً تفرضها هذه المإسساتن المانونٌة تكون حٌنها سلٌمة وهذا م
 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

النمطة الواردة  أشكر السٌد الكاتب العام على هذه الكلمة وعلى هذا الشرح المستفٌض بخصوص هذه 
الدورة االستثنابٌة  خالل تدارسهسبك أن تم الذي  الموضوع الى أهمٌة هذ، وأضٌف وأإكد عمن السٌد الوالً

الملن الدولة ) و الجماعة بٌنواللماءات التً انعمدت  الحوار  غٌر انه من خالل األخٌرة للمجلس الجماعً،
الدولة بنفسها هً التً ترٌد أن تتملن هذه الحصص فً فندق المامونٌة مع اخراج جمٌع  اتضح انالخاص( 

الفندق تابعا لملكٌة الدولة فاالمر سٌان فال ندما ٌكون هذا وع ولٌس االمر متعلما بالخوصصة، الشركاء االخرٌن
، اضافة الى أن مدٌنة مراكش تتمتع بحظوة كبٌرة لدى الدولة وعلى رأسها فرق بٌن ملكٌة الدولة او الجماعة

سواء مشروع الحاضرة المتجددة الذي ضخت فٌه  فٌهاوذلن باعتبار المشارٌع الكبرى التً أنجزت  ،جاللة الملن
 .الدولة مبات المالٌٌر من الدراهم أو غٌرها من المشارٌع

 

مراكش فً فندق المامونٌة أصبح موضوع اتفاق حصري بٌن  جماعةخالصة المول أن موضوع أسهم و

 المصلحة العامة. أال وهو تحمٌك هدف واحدوالدولة لهما  الجماعة

، الن وانفتاحهم على التراحات الجماعةأمالن الدولة على تفهمهم  إدارة أشكر مسإولً فً ختام تدخلً،و 

االتفاق االول كان ٌتعلك فمط بؤمالن الدولة المستغلة من طرف الجماعة لكن تطور االمر الى عمارات اخرى 

ن الدولة مجموع عمارات عارٌة من أمال 11إضافة ب اذ تحسن العرض أكثر 2رلم  والمنصوص علٌها فً الملحك

 واحدة.هكتار وذلن على اعتبار أن الجماعة والدولة وجهان لعملة  115مساحتها 

 بعد هذه االستماع لتمرٌر اللجنة و هذه التوطبة العامة، باب النماش مفتوح.
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  كاتب المجلس الجماعً خالد الفتاويالسٌد 

بعٌن االعتبار الحضور المشرف للسٌد الكاتب العام للوالٌة ولكنه فمط من  ال آخذأننً  ًان تدخلً هذا ال ٌعن

 أجل توضٌح االمور.

 لمد ورد فً التمرٌـــر ثــالث لوابــم:  

امالن الدولة المستغلة من طرف الجماعة وٌتعلك االمر بسوق الدواجن وسوق الباعة المتجولٌن ومولف  -1

الحافالت الكهربابٌة والمكتب الصحً البلدي وسوق الواحة والماعة الرٌاضٌة والمركب السوسٌو رٌاضً 

 ونٌة.والمالعب الرٌاضٌة لذلن ألول ال والف لتفوٌت أسهم مدٌنة مراكش فً فندق المام

 ساحة حدٌمة الكتبٌة. -اتطرل -حدٌمة عمومٌة -منبث –ة كملن عام جماعً أمالن الدولة المستعمل -2

أرض عارٌة  –حً السعادة  –تجزبة المنار  -دوار العسكر –لابمة تتعلك ببمعة بجانب مطار المحامٌد  -3

 موضوع طلب الجماعة.

لساكنة ألنه تم التراض مبلغ مالً مهم من أجل أن االمر ٌتعلك بؤموال الجماعة وأموال ا ،سؤلول للتارٌخ

لذلن ألول أنه ، %33معلمة ٌبلغ هذه الالتناء هذه الحصص فً فندق المامونٌة حتى ٌكون للمراكشٌٌن نصٌب فً 

، %27البد من اجراء خبرة لتحدٌد لٌمة هذه النسبة من أسهم المامونٌة والتً تراجعت بعد االشغال االخٌرة الى 

وان التموٌم الموضوعً لهذه الفٌال وهذه رة عن فٌال، الى صن عماري داخل فندق المامونٌة عبا هذا باإلضافة

 سنتٌم. ملٌار 411ملٌار أو حتى  311أو  211االسهم لد ٌصل الى 

وٌمكننا المول ان االمر ٌتعلك بمعلمة حضارٌة مهمة وهذا التموٌم ال ٌمكن أن نمارنه بعمارات مثل الممابر  

لذلن ألول ال وألف  ،أو الساحات العمومٌة أو مجموعة من الطرلات وهذا فٌه غبن لمصلحة ساكنة مدٌنة مراكش

 ال لتفوٌت أسهم مدٌنة مراكش فً فندق المامونٌة.

  عضو المجلس الجماعً حفوظ أحمد مالسٌد 

ان هذا االتفاق ٌعتبر خطوة مهمة لتسوٌة وضعٌة العمارات التً تستغلها الجماعة وكذلن لتنمٌة رصٌدها 

العمار المتواجد فوله  العماري، خصوصا وان هذه األخٌرة فً حاجة ماسة الى الممتلكات، لذلن ألترح إضافة

 حالٌا مجمع كاري اٌدن بحً جلٌز إلى المابمة.السوق الذي كان فوق المطعة المشٌد علٌها 

  عضو المجلس الجماعً  ي. عبد الحفٌظ المغراويالسٌد 

اننا نثمن مجهودات السٌد الوالً وادارة أمالن الدولة، لكننا كنا لد طالبنا بتحدٌد لٌمة أسهم فندق المامونٌة 

ة ما الترحته أمالن الدولة أكبر من لٌمة أسهم وكذا لٌمة أمالن الدولة الممترحة للمعاوضة، مع أنً أرى أن لٌم

الجماعة فً فندق المامونٌة، لذلن أنا أصر على أن ٌكون هنان التزام من أمالن الدولة بتصفٌة وضعٌة هذه 

 االمالن وذلن بتحوٌلها فً اسم جماعة مراكش فً الرب اآلجال.

  عضو المجلس الجماعً  عبد االله الغلفالسٌد 

مدٌنة وعلى تنمٌة مراكش ٌسعى الى الحفاظ على مصلحة ال جماعةان هذه المعاوضة تدل على أن مجلس 

ولد كنت أود أن ٌتم عرض لوابح المعاوضة على أنظار السادة أعضاء المجلس الجماعً وعلى  ،رصٌدها العماري

وص هذه المعاوضة بعد الجهود جمعٌات المجتمع المدنً الحاضرة معنا حتى ٌطلعوا على حجم ما تم تحمٌمه بخص

 المضنٌة فً التفاوض مع ادارة أمالن الدولة ومع مصالح الوالٌة بعد استشارة الوزارتٌن المعنٌتٌن .
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الجماعً على حسن المجلس  ًوأشكر بهذه المناسبة كل من السٌد الوالً ومسإولً أمالن الدولة ومسإول

تدخل فً المعاوضة مجموعة مهمة من االوعٌة  أنباعتزاز أن الجماعة استطاعت  وأسجل، ادارتهم لهذا الملف
وهذا خالفا لما تم تروٌجه فً بعض وسابل االعالم من أن الجماعة  ،الجماعة عملالعمارٌة تحمٌما ألهداف برنامج 

 .تفرط فً موروثها المالً والحضاري والثمافً
 

  المجلس الجماعً عضو دمحم بالةالسٌد 

لمد فوتنا على هذه المدٌنة أربعة أشهر من التنمٌة الن هذا الموضوع سبك أن تمت اثارته خالل الدورة 
االستثنابٌة األخٌرة، ألننا سمعنا تدخالت سامة جعلتنا نتخوف من هذه المعاوضة، لكننا االن اطلعنا داخل اللجنة 

المدٌنة لكننً اتحدى المجلس الجماعً أن هكتار الى رصٌد  115على معطٌات جدٌدة واٌجابٌة ومنها اضافة 
بعد أن ٌصادق على المعاوضة، واننً أتخوف أن ٌكون هذا الموضوع  المساحة، ٌستطٌع وضع ٌده على هذه 

 بمثابة لغم، لذلن ألول البد من إجراء خبرة عادلة.
 

  عضو المجلس الجماعً  المصطفى الوجدانًالسٌد 

فً جمٌع المطاعات المكونة للمنظومة االلتصادٌة واالجتماعٌة اننا نشكر السٌد الوالً على جهوده 
واالدارٌة والعمرانٌة لمدٌنة مراكش والجهة بصفة عامة ونرغب أن تستمر هذه الجهود ترضٌة وتحمٌما لما 

 ٌصبوا الٌه عاهل البالد صاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره هللا واٌده وساكنة مراكش ومنتخبٌها.

 115ة لموضوع النمطة فان تؤجٌلها خالل الدورة السابمة كان له أثر اٌجابً تم على اثره اضافة أما بالنسب
هكتار لهذه المعاوضة  لكن مع ذلن البد من اجراء خبرة لتحدٌد المٌمة الحمٌمة لما تمترحه أطراف هذه المعاوضة 

 وذلن حفاظا على حموق الجماعة.

  األول لربٌس المجلس الجماعً النابب ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

المجلس الجماعً  سٌتخذهان النماش الذي ٌدور حول فندق المامونٌة ٌعتبر تارٌخٌا وسٌكون المرار الذي 

س فً الستٌنات عندما واستحضر بهذه المناسبة المرار التارٌخً الذي اتخذه المجل ا،تارٌخٌ افً الموضوع لرار

باتخاذ المرارات التً ترٌد وبالطرٌمة التً ترٌدها دون رلابة من الدولة ودون ٌسمح للمجالس الجماعٌة  كان المانون

 فندق البحر االبٌض المتوسط لشركة خاصة.   جامع الفنا من أجل احداث  وصاٌة وتم آنذان تفوٌت جزء من ساحة

ما سٌسجله علٌنا الٌوم خصوصا وأن ولمد حاولت أن أجري ممارنة بما سجله التارٌخ فً تلن الفترة وب 

حصة وأعطاه نوعا من الهالة لذلن وجب التوضٌح أن األمر ٌتعلك ب ازمٌلً العزٌز لد صرح أن هنان حدثا تارٌخٌ

والتً ٌمكن لبالً الشركاء أن ٌتمدموا بطلب رفع رأس  %27، وهذه الحصة تبلغ فً شركة مساهمة ولٌس بعمار

 .  %58 أن ترتفع إلى أو %11الى  %27عل هذه الحصة تنخفض عن المال وهذا من حمهم مما لد ٌج

 ة مسإولً أمالن الدولة اال تعبٌراننا الٌوم أمام دولة مسإولة وما حضور السٌد الكاتب العام للوالٌة والساد

بؤن هذا الموضوع هو فً مصلحة المدٌنة لما سٌنتج  س حتى ٌنضج المرار وٌمتنع الجمٌعمجلهم للعن احترام

أن  ٌمكن ألي رجل لانون ال هوفً اعتمادي فان ،عنه من تسوٌة للعمارات المملوكة للدولة والتً تستغلها الجماعة

، ان هذه مالن الدولة دون تعوٌض أو تسوٌةٌشتغل فً مثل هذه الوضعٌة الشاذة المتمثلة فً استغالل الجماعة أل

بٌن الدولة والجماعة لكن البد أن نستعرض مبلغ مٌزانٌة الجماعة وانها لٌست بمادرة على  رىالمعاوضة تج

أدل على ذلن من  الوالتً ما كان من الممكن تحمٌمها دون دعم الدولة و المدٌنةتحمٌك كل المشارٌع التً تعرفها 

ملٌار، ولو أن الدولة  111ددة والذي ٌبلغ الدعم الخاص الذي تحصل علٌه الجماعة فً موضوع الحاضرة المتج

طلبت منا هذه االسهم لضخها فً مكان أخر دون ممابل لوافمنا على ذلن الن االمر ال ٌتعلك بمعاملة تجارٌة فٌها 

 .ضة لٌعد مكسبا للمدٌنة ولساكنتهاوان اجراء هذه المعاو ،منطك الربح والخسارة
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  عضو المجلس الجماعً  دمحم نكٌلالسٌد 

نا من الحرص على حموق نٌوالمول بؤنها ستتم مع الدولة ال ٌغ ،ان هذه المعاوضة غٌر واضحة تماما

اننا فً دولة دٌممراطٌة وان حرصنا على  ،ن المشرع حدد لكل من الدولة والجماعة اختصاصاتهماالجماعة ال

 حموق الجماعة ال ٌعنً أننا ضد نهج الدولة أو الحكومة .

ما أدران من سٌكون الوالً غدا وان ٌتم اعادة الملف من السٌد الوالً الحالً ولكن وردت ان هذه النمطة لد  

من جدٌد بعدما نكون لد فرطنا فً حموق الجماعة، لذلن البد فً اطار المسإولٌة االدارٌة من أن تكون هذه 

 المعاوضة واضحة المعالم وأن تكون التزامات االطراف موثمة .

سنوات لرنا من عمره ولد أصبح من المعالم التارٌخٌة للمدٌنة وٌجب أن  6ٌكمل خالل ان فندق المامونٌة س 

بمبادرة من جاللة الملن  حٌث كان ذلننستحضر الظروف التً جعلت الجماعة مساهمة فً أسهم هذا الفندق 

 .ةرحمته وهذه وحدها تساوي أكثر من هذه الممتلكات المعروضة للمعاوضبالحسن الثانً تغمده هللا 

  عضو المجلس الجماعً  ٌوسف اٌت رٌاضالسٌد 

 فً البداٌـــة أرحــب بالسٌد  الكاتب العــام للوالٌــة وبالسادة مسإولً أمــالن الدولــة.

لمد كانت لً رغبة فً تؤجٌل هذه النمطة خالل الدورة السابمة ألسباب متعددة معتبرا أن الصٌغة التً جاءت 

وأننا كمنتخبٌن ٌجب أن  ٌتوجب علٌهٌجب على كل طرف أن ٌموم بما الح انه ولد كنت دابما  ،بها النمطة غامضة

على المال العام وان المعاوضة ٌجب أن تكون متكافبة، ولد تبٌن من خالل التمرٌر أن هنان  الحفاظٌكون همنا هو 

سادة االعضاء الذٌن عبروا عن ال وأدعوا ،تطورات مهمة فً موضوع المعاوضة مما ٌجعلنا نتفاعل معها بإٌجاب

واغتنم هذه  ،تخوفهم خالل الدورة السابمة الى تعدٌل موالفهم بالنظر الى هذه التطورات والممترحات الجدٌدة

مماطعة النخٌل أن تستفٌد هذه المماطعة من بعض العمارات العارٌة مجلس المناسبة للتعبٌر عن مطلبً كربٌس ل

 هذا المجال.لسد الخصاص الذي تعانً منه فً 
 

  عضو المجلس الجماعً  عبد الهادي فاريالسٌد 

والمنطك السٌاسً الشفاف ومغٌبا عن الموضوعٌة  ى لغة المزاٌدة لتؤوٌل مولف بعٌدبداٌة فانً ال أتبن

وبلغة بسٌطة فانً أرى منطمٌا أن  ،مصلحة الفضلى التً تنبنً عن الثمة وتغلٌب المصلحة العامة على الخاصةلل

 .بعد الممترحات الجدٌدةهذه المعاوضة أصبحت متوازنة 

 

  عضو المجلس الجماعً  خلٌل بولحسنالسٌد  

 :خالتة من المدالبد أن ننطلك من مجموع

التوجه العام للدولة والحكومة نحو خوصصة مجموعة من المماوالت العمومٌة من أجل خفض العجز الذي تعرفه  -1

 مٌزانٌة الدولة.

فان منالشة هذا الموضوع ٌجب أن  ، ولذلنسسة للدولة ولٌس مع المطاع الخاصان هذه المعاوضة تتم مع مإ -2

 تم بعٌدا عن كل مزاٌدة أو تالعب بمشاعر الساكنة.ٌ

، الن تراث المدٌنة ٌتمثل فً لصر تارٌخً هو كالم فٌه مغالطة كبٌرةان المول بان الجماعة ستفرط بتراث 

والسإال هو ماذا  ،لٌس من التراث فً شًءففندق المامونٌة  أما ،بدٌع ولصر الباهٌة والكتبٌة والمنارة وغٌرهاال

وما هو االثر  ؟الفٌال أو هذا الفندقٌستفٌد المراكشٌون من فندق المامونٌة وكم من الحضور سبك له أن زار 

 711رف معٌن بمبلغ دق المامونٌة تم التناإها فً ظـال فنان فٌ؟ المالً لفندق المامونٌة على مٌزانٌة الجماعة 

 دة المهندس باكار.ملٌون لفاب
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االشكال العماري واالشكال  وأبرزهاهنان اشكاالت كبٌرة تعانً منها الجماعات المحلٌة فً تحمٌك برامجها 

ة للجماعة بالنظر الى المتعلك بالسٌولة المالٌة من أجل تموٌل هذه البرامج وان هذه المعاوضة لتعتبر محطة مهم

أداء  على عدم لدرتهاأنها عاجزة عن تحمٌك مجموعة من برامجها فً ظل غٌاب االوعٌة العمارٌة وفً ظل 

اضرة المتجددة أو سواء فً المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة أو فً الح ،التزاماتها المالٌة المتعلمة بهذه البرامج

 .الن التً تستغلها دون سند لانونًمطالبة بالتسوٌة العمارٌة لجمٌع االم ، وان الجماعة أصبحتالمحطة الطرلٌة

  عضو المجلس الجماعً  حمٌد خوزرنالسٌد 

 ان السإال المهم فً هذا الموضوع هو ماذا تستفٌد الجماعة فعال من حصتها فً أسهم فندق المامونٌة

والجواب ال شًء، ولذلن فان معاوضة هذه االسهم بالعمارات المذكورة فً التمرٌر هو أمر اٌجابً، وخاصة ما 

ٌتعلك بالعمارات الممترحة لتسوٌة الوضعٌة العمارٌة للمحطة الطرلٌة الوالعة بٌن مدٌنتً مراكش وتامنصورت، 

فً مصلحة المدٌنة دون أٌة مزاٌدة خصوصا وأن  إضافة الى االمالن والعمارات االخرى، مما ٌجعل هذه المعاوضة

 الدولة والجماعة هما فً نفس االتجاه وحرٌصتان على المصلحة العامة.

  عضو المجلس الجماعً  ابراهٌم بوحنشالسٌد 

كانت مداخلتً بمدر الكالم الموجه الٌنا فً تلن الدورة  و ،لمد تدخلت فً الدورة السابمة فً هذا الموضوع

عمارات كثٌرة للدولة بدون وجه والمتمثل فً أن أسهم الجماعة فً فندق المامونٌة ستضٌع وأن الجماعة تستغل 

، لكن ما ٌجب التؤكٌد علٌه الٌوم بؤن الكالم الذي أم لم ٌمبل فان االسهم سوف تإخذ ، وانه سواء لبل المجلسحك

ٌل فً تلن الدورة لم ٌكرر فً اللجنة ولم ٌحضر اجتماع اللجنة أي ممثل عن مكتب المجلس لٌشرح للسادة ل

 االعضاء أبعاد الموضوع.

فانً أحًٌ السٌد عبد الرزاق جبور الذي تحمل بعد الدورة السابمة عناء هذا الملف وبذل فٌه  ،والٌوم

هذا المجهود استطاعت اللجنة أن تعد  ا ألعضابها، و بفضلللجنة وشرح المعطٌات كلهمجهودا كبٌرا وجاء الى ا

تمرٌرها المفصل الذي عرضته على المجلس حتى ٌكون على دراٌة تامة بكل جوانب هذه المعاوضة وبالممارنة  

 مع ما سبك نجد ما ٌلً: 

 : التنازل عن االسهم ممابل العمارات التً تستغلها الجماعة .الممترح السابك

 ة.سٌولة مالٌة ستضخ فً مالٌة الجماع  -1:  لًالممترح الحا

 اضافة عمارات جدٌدة إلغناء الرصٌد العماري للجماعة. -2                             
 

  عضو المجلس الجماعً  توفٌك بلوجورالسٌد 

وبالمرافك  أغتنم مناسبة حضور السادة مسإولً أمالن الدولة لطرح بعض االشكاالت المتعلمة بالتجزبات 

التً تنجز داخلها وكذا بماٌا هذه التجزبات، وأضرب مثاال بتجزبة المسٌرة التابعة لشركة العمران، فان الجماعة 

لد برمجت عدة مشارٌع لكننا عند دراستها داخل اللجان المشتركة ال نستطٌع اتخاذ المرارات بسبب مثل هذه 

أن تعود ملكٌتها للجماعة بعد  25/91تً ٌفترض بممتضى المانون االشكاالت وخاصة ما ٌتعلك ببماٌا التجزبات وال

فان ملكٌتها تعود للجماعة بصفة  25/91اجراء مسطرة التسلٌم و بالنسبة للتجزبات المرخصة لبل المانون 

اتوماتٌكٌة دون اجراء اٌة مسطرة، لكن مع ذلن نعانً بصددها من عدة اشكاالت سواء مع العمران او االمالن 

نٌة أو المحافظة العمارٌة وهذا فمط عندما ٌتعلك االمر بإحداث مرافك عمومٌة أما عندما ٌتعلك االمر بإحداث المخز

 مرافك خاصة فبمدرة لادر تتم االمور بكل ساللة وبدون أٌة عرالٌل.
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 السابع لربٌس المجلس الجماعًالنابب  السٌد عبد الرزاق جبور

فً ما ٌخص عدم لدرة المجلس على وضع ٌده على بعض جوابا على تدخل احد السادة االعضاء 
عمارا جدٌدا تم اضافتها الى  51االمالن،  ألول أن الحوار الذي تم بٌننا وبٌن ادارة أمالن الدولة كان ٌتعلك ب 

الرصٌد العماري للجماعة وهذه العمارات كلها مطهرة لٌس فٌها أي مشكل ولم ٌتم تخصٌصها من لبل أٌة مإسسة 
ل المجلس الجماعً، وسٌتم نملها بالكامل الى ملكٌة الجماعة دون أن تتحمل أٌة مصارٌف تتعلك أخرى لب

 بالتسجٌل والتحفٌظ والتً ستكون على عاتك الدولة.

 عضو المجلس الجماعً  السٌد عبد الغنً درٌوش

لتً بذلتها ان العـرض االول المتعلك بالمبادلة كان فٌه حٌف كبٌر لكن هذا العرض وبعد المجهودات ا
هكتارات  4وهكتار بالمحامٌد  71هكتار منها  115كل االطراف المعنٌة أصبح عرضا متوازنا خصوصا بعد اضافة 

 هكتارات بالعزوزٌة وغٌرها من العمارات.  8ولرب متحف الماء 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ألول مرة أخرى بؤن هذا الموضوع ال ٌتعلك بالخوصصة بل هً معاوضة بٌن الدولة والجماعة ولد تم  
باستشارة مع كل االطراف بما فٌها ربٌس الحكومة ووزٌر الداخلٌة ووزٌر المالٌة والوالٌة ومدٌرٌة أمالن الدولة، 

هكتارات لرب  4ل هً عمارات مهمة مثل وباإلضافة الى ذلن  فان العمارات التً تمت اضافتها على العرض االو
هكتار بالمحامٌد باإلضافة الى تسوٌة وضعٌة عمارات  71هكتارات بجانب محطة العزوزٌة و  8ومتحف الماء 

الجماعة التً تستغلها مإسسات الدولة مثل المإسسات التعلٌمٌة أو الصحٌة وذلن نظرا للخصاص الذي تعرفه 
حاضرة المتجددة والتً لٌس لها المدرة على الوفاء بالتزاماتها المالٌة فٌها الجماعة فً تموٌل بعض مشارٌع ال

نظرا الن المجالس السابمة لم تمدر بصفة صحٌحة لدرة الجماعة على تموٌل هذه المشارٌع، وبالتالً فان مدٌرٌة 
الجماعة مع التكلف التام  أمالن الدولة مستعدة اللتناء العمارات المشار الٌها وان تضخ لٌمتها المالٌة فً مٌزانٌة

 بمصارٌف التسجٌل والتحفٌظ التً ستكون على عاتك الدولة .

 وأشٌر فً االخٌر الى اضافة سوق الورد بن تومرت المتواجد بجلٌز الى المبادلة. 

خالصة المول أن هذه المبادلة هً مع الدولة وهً مبادلة متوازنة ولٌس هنان أي تفرٌط فً حموق  
تراثها الن فندق المامونٌة لٌس تراثا و ال معلمة، وال ٌمكن ألٌة جهة أن تزاٌد علٌنا فً هذا الجماعة أو فً 

 الموضوع.

 واالن اذا سمحتم ننتمل الى التصوٌت وفك الصٌغة التالٌة للممرر: 
المصادلة على اجراء مبادلة فً شؤن العمارات المملوكة للدولة )الملن الخاص( واسهم جماعة مراكش فً  -

 رأسمال فندق المامونٌة وفك عمد اتفاق بٌن الدولة )الملن الخاص( وجماعة مراكش ٌتضمن ما ٌلً:
 : اوال 

o  المرفمة  1الواردة بالمابمة رلم تتخلى الدولة )الملن الخاص( لفابدة جماعة مراكش عن جمٌع العمارات

 بالتمرٌر وتتعلك بما ٌلً :
عمارا  17امالن الدولة )الملن الخاص( المستغلة من طرف جماعة مراكش كملن خاص جماعً وعدد  

هكتار(  اضافة الى العمار المتواجد علٌه سوق ابن  46) 2م  461111بمساحة اجمالٌة مستغلة تصل الى 

 تومرت بجلٌز.
عمارا  13لة )الملن الخاص( المستغلة من طرف جماعة مراكش كملن عام جماعً وعددها امالن الدو 

 هكتار( . 46316) 2م  461617بمساحة اجمالٌة مستغلة تصل الى 
امــالن الدولة ) الملن الخاص( العارٌة الممترح تفوٌتها مجانا لفابدة جماعة مراكش إلغناء رصٌدها  

 هكتار( . 115) 2 م 1156165حة اجمالٌة مستغلة تصل عمارات بمسا 11العمارٌة وعددها 
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o  ًتلتزم الدولة بالتناء العمارات المملوكة لجماعة مراكش والمستغلة من طرف المطاعات الحكومٌة المبٌنة ف

 .2م  74719عمارا بمساحة اجمالٌة تصل الى  14المرفمة بالتمرٌر وعددها  2المابمة رلم 
o  م البالغة 1212الدولة )الملن الخاص( بالتناء من جماعة مراكش الملن موضوع الرسم العماري عدد تلتزم/

 )الفٌال المتواجدة بفندق المامونٌة( وتحوٌل لٌمتها لخزٌنة الجماعة. 2 م 719مساحته 
o  ب الموثك مصارٌف التسجٌل والتنبر والتمٌٌد بالمحافظة العمارٌة وكذا اتعا (الملن الخاص)تتحمل الدولة

 .المتعلمة بالعمود التً سٌتم ابرامها بناء على هذه المبادلة 

 :وفً الممابل

o .تتخلى جماعة مراكش لفابدة الدولة عن جمٌع أسهمها فً فندق المامونٌة بمراكش   
 

 ٌلتزم الطرفان بإنجاز جمٌع الوثابك والحصول على التراخٌص الضرورٌة لتنفٌذ ممتضٌات هذه المبادلة.: ثانٌا

 

 اذا لم ٌكن هنان اي تدخل اضافً، نمر الى التصوٌت وفك ممترح الممرر المتلى علٌكم اي عمد اتفاق.
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 :  (11/11/2119الجلسة الثانٌة بتارٌخ ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  التاسعةالنمطة 

حْل اجناس مشزّع  جملط مجاع٘ مزانش ّجملط جَ٘ مزانش اصفٕ بنيالدراص٘ ّاملصادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ شزان٘ 
 .مدٓي٘ الفيٌْ ّاالبداع

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لتالوة نص تمرٌر االجتماع المشترن بٌن لجنة المرافك العمومٌة الحسٌن نوار بداٌة أعطً الكلمة للسٌد 
 والشإون المالٌة والبرمجة المتعلك بهذه النمطة.والخدمات ولجنة المٌزانٌة 

 

 لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةربٌس   الحسٌن نوارالسٌد 
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  9اليكط٘ صقه حْل 

 مبا ٓلٕ: جمللػ مجاع٘ مضانش ّاملتعلك٘ 1108مً دزّل اعنال الزّصٗ العارٓ٘ لشَض انتْبض 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 9اليكط٘ صقه 

  

 الزصاع٘ ّاملصارق٘ علٙ اتفاقٔ٘ شضان٘ بني

 جملػ مجاع٘ مضانش ّجملػ دَ٘ مضانش اعفٕ

 حْل اجناط مشضّع مزٓي٘ الفيٌْ ّاالبزاع.
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فةً جةدول اعمةال الةدورة  المدرجةة ، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمطٌة والتنظٌمٌة الجةاري بهةا العمةلللممتضٌات المانون طبما

لكةل مةةن السةةادة  الموجهةةة 23/19/2119 بتةارٌخ 18114 رلةةم لمجلةةس جماعةة مةةراكش، وتبعةةا للةدعوة 2119 اكتةوبرلشةةهر  العادٌةة
بةالمرافك والعمومٌةة والخةدمات المكلفةة  اجتمةاع المشةترن بةٌن اللجنةةأعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال 

 الحادٌةة عشةرعلةى السةاعة  2119 أكتةوبر 2 األربعةاءٌةوم  عمد اجتمةاع ،بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةواللجنة المكلفة 
 ةربةةٌس اللجنةةإبةةراهٌم بةةوحنش السةةٌد كةةل مةةن  صةةباحا بماعةةة االجتماعةةات الكبةةرى بالمصةةر البلةةدي شةةارع دمحم الخةةامس برباسةةة

 المكلفةةة بالمٌزانٌةةة والشةةإون المالٌةةة والبرمجةةة نةةوار ربةةٌس اللجنةةةبةةالمرافك والعمومٌةةة والخةةدمات والسةةٌد الحسةةٌن المكلفةةة 
 االتٌة: نمطلتدارس ال

  املٕافكٛ عمٜ ادراء وبادلٛ يف ظاُ العكارات املىمٕنٛ لمدٔلٛ ٔاملصتػمٛ وَ طرف مجاعٛ ورانغ ٔأشّي ِةالٓ االخةريٚ يف رأمسةاه فٍةدم      :8الٍكطٛ رقي
   )ٌكطٛ وكرتحٛ وَ طرف الصٗد الٕال٘ عاون عىالٛ ورانغ(                                           املاوٌٕٗٛ مبرانغ.

  الدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ ظرانٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔزتمض دّٛ ورانغ اشف٘ حٕه اجناز وعرٔع ودٍٖٛ الفٍُٕ ٔاالبداع. :9الٍكطٛ رقي   

  ٛالدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ ومحل اضايف التفاقٗٛ الٍذاعٛ الطاقٗٛ لتدبري ورفل االٌارٚ العىٕوٗٛ بني زتمض مجاعةٛ وةرانغ ٔظةرنٛ التٍىٗةٛ      :12الٍكط
 احملمٗٛ "حاضرٚ االٌٕار".

  ٛالدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ ربط احملطٛ البٕٗنّربائٗٛ بالعبهٛ الهّربائٗٛ : 11الٍكط 
  ٛلتصدٖد دُٖٕ اشتّالك االٌارٚ  بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ الٕنالٛ املصتكمٛ لتٕزٖع املاء ٔالهّرباء مبرانغ اتفاقٗٛالدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ  :12الٍكط

                                                                                           .العىٕوٗٛ
 

 : السادة نتٌناللجحضر االجتماع من أعضاء  -

 ، حفٌظة مجدار، عبد الرحٌم الفٌرامً، السعٌد اٌت المحجوب، أحمد عبٌلة، عبد الهادي وٌسالت، عادل المتصدق.ي. عبد الحفٌظ المغراوي
 

 :السٌدتانوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس  -
 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً السادسالنابب  :  خدٌجة الفضً

 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً الثامنالنابب  :   أمال مٌصرة
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -
 خلٌفة الشحٌمً، دمحم لكبار، دمحم الحر، عبد الهادي بن عال

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 جماعة مراكشالمدٌر العام لمصالح  :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :   سمٌر لعرٌبٌة
 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً

 عن لسم أعمال المجلس :   الزرودعادل 
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

وشرتك بني المحٍُ املهمفُ باملسافل العىىوًُ واخلدوات تكسيس اجتىاع 

 والمحٍُ املهمفُ باملًصاًٌُ والشؤوُ املالًُ والربجمُ

 (اجلمطُ األوىل)

 9النمطة رلم 
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  :السادة المصالح الخارجٌةوحضر االجتماع من ممثلً  -
 

 الجهوي ألمالن الدولة بمراكشالمدٌر  :    علً الزواكً
 ربٌسة لجنة العمل الثمافً بجهة مراكش آسفً :   ثرٌا إلبال

 بمدٌرٌة أمالن الدولة لمراكش ربٌس لسم االستثمار :   جواد بواضري
 عن المدٌرٌة الجهوٌة ألمالن الدولة بمراكش :   ندى الزعٌم

 عن مجلس جهة مراكش آسفً :  دمحم رضى زكً
 عن المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب بمراكش :  دمحم المهدي األشعاري

    لح للشرب بمراكشعن المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصا :   حنان العلواوي
 

 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  التاصع٘اليكط٘ 

 الدراص٘ ّاملصادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ شزان٘ بني جملط مجاع٘ مزانش ّجملط جَ٘ مزانش اصفٕ حْل اجناس مشزّع مدٓي٘ الفيٌْ ّاالبداع.  
 

فً مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من االتفالٌة موضوع النماش، أعطٌت الكلمة 
التمابٌة أوضح أن المشروع ٌندرج ضمن بداٌة للسٌد ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر الذي 

 ة بٌن وزارة الداخلٌة ووزارة الثمافة واالتصال وجماعة مراكش،ممول بشراكمراكش  تدخالت جهة مراكش اسفً و جماعة
ما درهم، وٌؤتً هذا المشروع انسجا 11131113111011خراط جهة مراكش اسفً، بغالف مالً ٌصل الى عرف تنزٌله حالٌا ان

بغرض  تموٌة  ، وتوجهه االول : مراكش حاضرة أصٌلة ولبلة سٌاحٌة ذات إشعاع عالمًمع توجهات برنامج عمل الجماعة
 مستعرضا تفاصٌل هذا المشروع  ومكوناته فً العرض المرفك بالتمرٌر. ، التظاهرات ذات االشعاع الدولً

و للمزٌد من التوضٌحات، تناولت الكلمة السٌدة ربٌسة لجنة العمل الثمافً بمجلس جهة مةراكش آسةفً، حٌةث اخبةرت 
شةراكة بةٌن مجلةس جماعةة مةراكش ومجلةس جهةة تها مإخرا على اتفالٌة السادة االعضاء أن اللجنة التً تترأسها ابدت موافم

موضوع النمطة علةى أسةاس عةرض الموضةوع خةالل الةدورة العادٌةة  مراكش اسفً حول انجاز مشروع مدٌنة الفنون واالبداع
ع سةنة ، مإكةدة أن جهةة مةراكش آسةفً سةبك أن عمةدت عةدة اجتماعةات حةول الموضةو2119أكتوبر  17لمجلس الجهة بتارٌخ 

، لتبٌةان وجهةة نظرهةا الهادفةة إلةى جعةل الثمافةة رافعةة للتنمٌةة بمدٌنةة مةراكش، ومجةال حٌةوي لخلةك 2118وبداٌة سةنة  2117
 فرص الشغل، معتبرة المشروع بصٌغته الحالٌة أضحى ٌمثل تمارب رإى بٌن مجلس الجهة ومجلس الجماعة عكس السابك. 

لٌفتح بعدها باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث ابدت خاللها السٌدة تالوة نص مشروع االتفالٌة، تمت عمب ذلن، 
ربٌسة لجنة العمل الثمافً بمجلس جهة مراكش آسفً مجموعة من المالحظات والممترحات التعدٌلٌة على ضوء تدارس 

ة المرجعٌة اللجنة التابعة لمجلس الجهة للمشروع مما استدعى من اللجنة الجماعٌة المطالبة بضرورة توحٌد الوثٌم
 )االتفالٌة(، مع االخذ بعٌن االعتبار ممترحاتهم والتً تخص المحاور االتٌة:

 .تحدٌد مولع انجاز المشروع 
 ضبط مكونات المشروع.  
 .جدولة مساهمات والحصص المالٌة للشركاء فً المشروع 
 .حذف المساهمة المالٌة المتبمٌة للجماعة فً المشروع 
 وتؤجٌل التنصٌص على التدبٌر الى  "مراكش وآسفً للتظاهرات"سطة شركة التنمٌة الجهوٌة حذف طرٌمة تدبٌر المشروع بوا

 مرحلة الحمة بشكل اتفالً بٌن الجهة والجماعة.
 .التنصٌص على لجنة االشراف والتتبع والتمٌٌم 

لجنة العمل الثمافً وتؤسٌسا على ذلن، وبعدما تبٌن للسادة األعضاء االختالف بٌن صٌغة االتفالٌة التً وافمت علٌها 
التابعة لمجلس الجهة على ضوء ما صرحت به ربٌسة هذه اللجنة وتلن المعروضة من طرف المجلس الجماعً، وحٌث ان 

فمد خلصت اللجنة بعض االلتزامات تتطلب، بشكل مسبك، رإٌة المكتب المسٌر وتصوره للموضوع خاصة فً شك التدبٌر، 
 اسبمت االشارة الٌه المحاور التًإعداد اتفالٌة موحدة مضبوطة تؤخذ بعٌن االعتبار  إلى حٌن  النمطةالى تؤجٌل البث فً 

 . للجنة اعاله و عرضها فً اجتماع الحك
 

 ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات

 ابراهٌم بوحنش

 

 ربٌس لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة

 الحسٌن نوار
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فةةً جةةدول اعمةةال  المدرجةة تحضةةٌر الةةنمط اسةةتكمال وفةةً اطةار، ٌةةة والتنظٌمٌةةة الجةاري بهةةا العمةةلللممتضةةٌات المانون طبمةا

لكةل مةن السةادة  الموجهةة 14/11/2119 بتةارٌخ 21417 رلم لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2119 اكتوبرلشهر  العادٌةالدورة 
والعمومٌةةة والخةةدمات بةةالمرافك المكلفةةة  اجتمةةاع المشةةترن بةةٌن اللجنةةةأعضةةاء اللجنةةة والمجلةةس للحضةةور والمشةةاركة فةةً أشةةغال 

 2119 أكتةوبر 9 األربعاءٌوم  استؤنفت اللجنة المشتركة المذكورة اجتماعها ،واللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة
إبةراهٌم السةٌد كةل مةن  صةباحا بماعةة االجتماعةات الكبةرى بالمصةر البلةدي شةارع دمحم الخةامس برباسةة الحادٌةة عشةرعلى الساعة 

المكلفةة بالمٌزانٌةة والشةإون  بةالمرافك والعمومٌةة والخةدمات والسةٌد الحسةٌن نةوار ربةٌس اللجنةةالمكلفةة  ةربةٌس اللجنةش بوحن
 االتٌة: نمطلتدارس ال المالٌة والبرمجة

  املٕافكٛ عمٜ ادراء وبادلٛ يف ظاُ العكارات املىمٕنٛ لمدٔلٛ ٔاملصتػمٛ وَ طرف مجاعٛ ورانغ ٔأشّي ِةالٓ االخةريٚ يف رأمسةاه فٍةدم      :8الٍكطٛ رقي
   )ٌكطٛ وكرتحٛ وَ طرف الصٗد الٕال٘ عاون عىالٛ ورانغ(                                           املاوٌٕٗٛ مبرانغ.

  ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ ظرانٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔزتمض دّٛ ورانغ اشف٘ حٕه اجناز وعرٔع ودٍٖٛ الفٍُٕ ٔاالبداع.الدراشٛ  :9الٍكطٛ رقي   

  ٛالدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ ومحل اضايف التفاقٗٛ الٍذاعٛ الطاقٗٛ لتدبري ورفل االٌارٚ العىٕوٗٛ بني زتمض مجاعةٛ وةرانغ ٔظةرنٛ التٍىٗةٛ      :12الٍكط
 رٚ االٌٕار".احملمٗٛ "حاض

  ٛالدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ ربط احملطٛ البٕٗنّربائٗٛ بالعبهٛ الهّربائٗٛ : 11الٍكط 
  ٛلتصدٖد دُٖٕ اشتّالك االٌارٚ  بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ الٕنالٛ املصتكمٛ لتٕزٖع املاء ٔالهّرباء مبرانغ اتفاقٗٛالدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ  :12الٍكط

                                                                                           .العىٕوٗٛ
 

 : السادة اللجنتٌنحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد الهادي وٌسالت، عادل المتصدق، عبد االله الغلف، دمحم بالة، ٌوسف اٌت رٌاض.، حفٌظة مجدار، أحمد عبٌلة، ي. عبد الحفٌظ المغراوي
 

 :السٌدتانوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس  -
 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً الرابعالنابب  :  احمد المتصدق

 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً الخامسالنابب  :  ي الحسن المنادي
 . لربٌس المجلس الجماعً السابعالنابب  :  عبد الرزاق جبور

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -
 ، خلٌل بولحسن، ثورٌة بوعباد، سعٌدة ساللة، عبد الفتاح رزكً.الحسن بباوي، خلٌفة الشحٌمً، دمحم لكبار، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي فاري

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 جماعة مراكش المدٌر العام لمصالح :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :   سمٌر لعرٌبٌة
 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً
 ربٌس لسم المرافك العمومٌة الكبرى المحلٌة والبٌبة :  عبد الغنً اوشن

 ربٌسة مصلحة العاللة مع الوكاالت :   خدٌجة عبٌدي
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

وشرتك بني المحٍُ املهمفُ باملسافل العىىوًُ واخلدوات تكسيس اجتىاع 

 والمحٍُ املهمفُ باملًصاًٌُ والشؤوُ املالًُ والربجمُ

 )اجلمطُ الثاًٌُ(

 9النمطة رلم 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019اكتوبر الدورة العادية لشهر 
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  :السادة المصالح الخارجٌةوحضر االجتماع من ممثلً  -

 المدٌر العام لشركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار" :  Enrique Solanaانرٌكً سوالنو 

 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"مستشار ب :   عمر كنون
 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :  دمحم انس الٌسٌنً

 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :   حجٌبة حرشً
 شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار"عن  :   سعٌد بوشكارة
 الجهوي ألمالن الدولة بمراكشالمدٌر  :    علً الزواكً

 ربٌس لسم االستثمار بمدٌرٌة أمالن الدولة لمراكش :   جواد بواضري
 عن المدٌرٌة الجهوٌة ألمالن الدولة بمراكش :   ندى الزعٌم

 مراكش لسم الجماعات المحلٌة بوالٌة :  سلمى بورزوق
 

 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  التاصع٘اليكط٘   

 الدراص٘ ّاملصادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ شزان٘ بني جملط مجاع٘ مزانش ّجملط جَ٘ مزانش اصفٕ حْل اجناس مشزّع مدٓي٘ الفيٌْ ّاالبداع.  
 

ذكر السٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة )ربٌس فً مستهل منالشة هذه النمطة، 
والذي تم خالله تمدٌم ممترحات تعدٌلٌة مع ضرورة بلورة مكتب  12/11/2119الجلسة( بخالصة االجتماع السابك المنعمد بتارٌخ 

 المجلس الجماعً لتصوره فً الموضوع.
ترحات و توزٌعها على السادة االعضاء الحاضرٌن كما هً مرفمة وبعد تهٌا االتفالٌة على ضوء هذه المم

بالتمرٌر، اعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس لسم التخطٌط والدراسات االستراتٌجٌة الذي ذكر بمعطٌات وحٌثٌات المشروع انطاللا من 
فً دورته العادٌة لشهر اكتوبر  العرض الذي لدم خالل الجلسة السابمة للجنة، مخبرا اٌاهم بمصادلة مجلس الجهة على االتفالٌة

 وفك الصٌغة المعروضة على اللجنة بعد ان تم ادخال كل التعدٌالت الممترحة. 2119
عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات واالطالع على تفاصٌل االتفالٌة، وبعد فتح باب المنالشة وابداء الرأي، 

بمشروع تنمٌة وتطوٌر مدٌنة مراكش : تفالٌة االطار المتعلمة وحٌث انصبت هذه المنالشة على عاللة المشروع الممدم با
، وبعد التوضٌحات الممدمة  فً هذا الشؤن من طرف السٌد المدٌر العام للمصالح و "مراكش الحاضرة المتجددة "  2117 -2114

كذا السٌد ربٌس لسم التخطٌط والدراسات االستراتٌجٌة والتً اعتبرت المشروع بمثابة شطر اضافً ادرجت خالله مشارٌع 
"مراكش دٌنة الفنون الشعبٌة فً اطار اخرى جدٌدة ضمن مكونات مدٌنة الفنون واالبداع بعد ان كان المشروع منصبا على م

، وبعد ان تحفظ بعض السادة االعضاء على مولع هذا المشروع والذي كان مرتمبا انجازه فً تراب المدٌنة الحاضرة المتجددة "
 العتٌمة كمكان مناسب ٌنسجم مع طبٌعته الثمافٌة والحضارٌة.

جود كؤولوٌة  بالنظر ألهمٌته داخل منظومة المرافك و تبعا لذلن، ورغبة منهم فً اخراج المشروع الى حٌز الو
اتفالٌة شراكة بٌن الثمافٌة  بمدٌنة مراكش على اساس ان ٌتم التداول فً طرٌمة التدبٌر الحما، فمد ابدت اللجنة موافمتها على  

بالتمرٌر مع تحفظ كما هً مرفمة  مجلس جماعة مراكش ومجلس جهة مراكش اسفً حول انجاز مشروع مدٌنة الفنون واالبداع
 السٌدٌن خلٌل بولحسن و ي عبد الحفٌظ المغراوي. 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر 
 

 ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات

 ابراهٌم بوحنش

 

 ربٌس لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة

 الحسٌن نوار
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 اتفاقية شراكة
 تتعلق بإجناز مشروع مدينة الفنون واإلبداع 
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 اتفاقًُ شسانُ تتعمل بإجناش وشسوع وديٍُ الفٍىُ واإلبداع

 

 

 املتعاقزٗ:األطضاف 

 

 ّالٕ دَ٘ مضانش اعفٕ عامل عنال٘ مضانش    . ●

 صئٔػ دَ٘ مضانش اعفٕ. ●

 صئٔػ مجاع٘ مضانش. ●
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 :ديباجـُ

طار برانمج امتمنية اجليوية جلية مراكش اسفي، واذلي من خالهل تريد هجة مراكش آ سفي  ✔  ، فلد"اكتصاد املعرفة"حمور  بأ ن تكونيف ا 

بداع امفين.  متت برجمة عدة جماالت ذات آ وموية من بيهنا جمال اهمنو الاكتصادي املتضمن ملرشوع منصة مال 

صعاع 9199-9105 تدة بنياملم  وبناء عىل برانمج معل امجلاعة نوفرتة ✔ ، وثوهجو الاول : مراكش حارضة آ صيةل وكبةل س ياحية ذات ا 

 عاملي بغرض  ثلوية امتظاىرات ذات الاصعاع ادلويل.

"مراكش احلارضة املتجددة "، واميت مت    9105 -9102وبناء عىل االثفاكية اال طار املتعولة مبرشوع تمنية وثطوير مدينة مراكش :  ✔

ابملنطلة احلرضية  9102يناير  14فل اذلي ثفضل صاحب اجلالةل املكل دمحم امسادس هرصه هللا وآ يده برتآ س مراس ميو بتارخي  ثوكيعيا يف احل

 حملاميد مبدينة مراكش. 

جناز مرشوع ثنفيذ املكون  9105مارس  10املوكعة بتارخي  9104/م ح م/04نورشاكة عدد  وبناء عىل االثفاكية امفرعية ✔ واميت هتم ا 

 لايف  مالثفاكية الاطار املتعولة مبرشوع تمنية وثطوير مدينة مراكش.امث

املتعوق  000.02( بتنفيذ املاهون امتنظميي رمق 9103يوميوز 5) 0214رمضان  91صادر يف  0.03.61وبناء عىل امظيري امرشيف رمق  ✔

 .ابجليات
 

املتعوق  001.02( بتنفيذ املاهون امتنظميي رمق 9103يوميوز 5) 0214رمضان  91صادر يف  0.03.63وبناء عىل امظيري امرشيف رمق  ✔

 ابمجلاعات.

 احملدد الختصاصات وزارة امثلافة. 9114هوهرب  01موافق ل  0295صعبان  06بتارخي  196-14-9وبناء عىل املرسوم رمق  ✔

 وثبعا ملداوالت جموس هجة مراكش اسفي املنعلد يف دورثو ........... ✔

 )جوسة بتارخي ........( 9107جموس جامعة مراكش املنعلد يف دورثو امعادية مضير اكتوبر وثبعا ملداوالت  ✔

 بني: وقعت ِره االتفاقًُ

 جُّ وسانش اضفٌ عاون عىالُ وسانش والٌ

 و

 زًٓظ جممظ جُّ وسانش اضفٌ

 و

 اجملمظ اجلىاعٌ ملسانشزًٓظ 

 عمــِ وا يـــمـــــــــــٌ:و مت االتفام 
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  : وىضىع االتفاقًُاالوىلاملادَ 

بالكطع٘ االصضٔ٘ الْاقع٘  تَزف ٍشِ االتفاقٔ٘ اىل متْٓل ّإجناط مشضّع مزٓي٘ الفيٌْ ّاالبزاع  

بالطضٓل احملاسٓ٘ لْار اعٔل يف اجتاِ طضٓل الزاص البٔضاء مْضْع الصو العكاصٖ اليت عٔغتدضج مً 

 .TF 259307/04الضعه العكاصٖ عزر 

  املشسوع وهىٌات: دَ  الثاًٌُاملا

 

  

  

  

  

  

  

  والتىىين : نمفُ املشسوعالثالثُ املادَ

00101110111011

 والحظُ )ومًىُ دزِي(املطاِىُ املالًُ  الشسناْ

 

 وزارة الداخلية

 

 

 

01 

01

4102

 

 

 وزارة الثقافة

 

 

01 

 

 جملس جهة مراكش اسفي

 

 

01 
4141 4140  
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  وسانش اضفٌ جُّ: التصاً السابعُ املادَ

01

 

41414140 

  ُ وسانشالتصاً مجاع :اخلاوطُاملادَ 

  

 

  إلجناش املشسوع: اجلدولُ الصوًٍُ الطادضُاملادَ 

41414144

  صاحب املشسوع: الطابعُ املادَ

 

   املشسوع تدبري: الثاوٍُاملادَ 

 االشساف والتتبع والتكًًي :التاضعُاملادَ 
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 فض الٍصاعات :العاشسَاملادَ 

نل ىظاع ىاتج عً تفغري اّ تطبٔل مكتضٔات ٍشِ االتفاقٔ٘، ٓته حلُ بطضٓك٘ ّرٓ٘ مً قبل 

 االطضاف.

 االتفاقًُضسياُ وفعىه  :التاضعُاملادَ  

   

 

: حشس تتاسٚخ                                                 
.......................................................  

 

 جٓح يشاكش اعفٙيجهظ سئٛظ 

 

 

 

 جًاػح يشاكشيجهظ سئٛظ 

 ٔانٙ جٓح يشاكش اعفٙ

 ػًانح يشاكشػايم 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  المجلس الجماعً لمراكشربٌس  السٌد دمحم العربً بلمابد
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 .تموٌل وإنجاز مشروع مدٌنة الفنون واالبداع بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فاالمر ٌتعلك باتفالٌة تخص

 بــــــاب المنالشـــة مفتـــــوح .

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

ان هذا المشروع هو فعال مشروع ضخم وسٌضٌف لٌمة اضافٌة الى مدٌنة مراكش مثل متحف الماء، ولمد أبدٌنا  
مجموعة من المالحظات والتساإالت داخل اللجنة لكن لم تتم االجابة عنها بشكل واضح، والسإال االول ٌتعلك باالطار 

لمة بالحاضرة المتجددة على اعتبار أن وزارة الداخلٌة الذي ٌدخل فٌه هذه المشروع، وهل ٌدخل فً المشارٌع المتع
وذلن لبل تسمٌة المشروع بمشروع مدٌنة الفنون الجمٌلة  2114ووزارة الثمافٌة لد لدمتا مساهمتهما المالٌة منذ سنة 

 ولد جاء فً المادة الثالثة فٌما ٌتعلك بالشركاء المانحٌن ما ٌلً : 

 ملٌون درهم . 11ملٌون درهم و وزارة الثمافة  51وزارة الداخلٌة  

المتعلمة  2114لسنة  16ولد جــاء فً المالحظــة ما ٌلً: تم التوصل بهاتٌن المساهمتٌن بممتضى االتفالٌة رلم  
 بإنجاز مشروع تنفٌذ المكون الثمافً لالتفالٌة االطار المتعلمة بمشروع تنمٌة وتطوٌر مدٌنة مراكش. 

ونحن  2121والثانٌة سنة  2121ملٌون درهم على دفعتٌن االولى سنة  51لجهة سٌساهم ب ونجد أن مجلس ا
 نعلم أن عددا من المشارٌع تم اغاللها اما ألنها لم تبدأ أصال أو ألن التموٌل لم ٌؤت فً األجل المانونً .

)االشراف  9ٌما ٌتعلك بالمادة والمالحظة التً أود أن أبدٌها هً أن مساهمة الجهة تؤتً خارج فترة التمدٌد أما ف 
والتتبع والتمٌٌم (، فانً أعتمد أن مرفما بهذا الحجم وخاصة ما ٌتعلك بالخدمة الفندلٌة واٌواء الفنانٌن، فان الجماعة 
لٌست لها المدرة على االشراف والتتبع والتمٌٌم لمرافك من هذا الحجم لكونها تواجه اكراهات فً مرافك أصغر بكثٌر 

مشروع، لذلن ألول أن هذه المهمة ٌجب أن توكل الى جهة متخصصة ولٌس للمجلس أو الجهة، كما ٌجب من هذا ال
 اشران وزارة الثمافة فً هذا الموضوع .

  المجلس الجماعً لمراكشربٌس  السٌد دمحم العربً بلمابد

والذي استطعنا حله بتعاون مع ان هذا المشروع ال ٌعرف أي اشكال، ال لانونً وال تدبٌري، اللهم مشكل العمار  

 السٌد الوالً ومإسسة الجهة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد م عبد الحفٌظ المغراوي

 على انجازها بؤكدال باحماد . 2119أتساءل ما مآل مدٌنة الفنون الشعبٌة التً صوت المجلس الجماعً سنة  

 لمراكشالمجلس الجماعً ربٌس النابب االول ل السٌد ٌونس بنسلٌمان

ال ٌسعنا اال أن نوافك على هذه االتفالٌة التً ستشكل مجاال لتاللح التجارب بٌن الفنانٌن سواء على الصعٌد  

الوطنً أو الصعٌد الدولً. ولد كان ممررا لهذا المشروع أن ٌتم انجازه بحدٌمة اكدال باحماد لكنه اصطدم بإشكال 

اخضر وكفضاء تارٌخً اضافة الى صعوبة الولوج ولذلن تم اختٌار  عمرانً ٌتمثل فً أن حدٌمة باحماد مصنفة كفضاء

 المولع الحالً باتفاق مع جمٌع المعنٌٌن .

  المجلس الجماعً لمراكشربٌس  السٌد دمحم العربً بلمابد

بٌن مجلس اتفالٌة شراكة بعــد تمدٌم التوضٌحات، وان لم ٌكن هنان اي متدخل جدٌد، ننتمــل للتصوٌـت على  
كما هً مضمنة فً تمرٌر  مراكش ومجلس جهة مراكش اسفً حول انجاز مشروع مدٌنة الفنون واالبداع جماعة

  .االجتماع المشترن
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 :  (11/11/2119الجلسة الثانٌة بتارٌخ ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  العاشرةالنمطة 

التفاقٔ٘ ختصٔص ميح٘ صيْٓ٘ لفائدٗ مجعٔ٘ االطلط الهبري يف إطار دعه مشزّع الدراص٘ ّاملصادق٘ علٙ ملحل تعدٓلٕ 
 اليكل املدرصٕ مبكاطع٘ اليدٔل.

 

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

الشإون الثمافٌة ب المكلفة لجنةالبداٌة، أعطً الكلمة للسٌد خلٌفة الشحٌمً لتالوة نص تمرٌر اجتماع 
 والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً المتعلك بهذه النمطة.

 

 ربٌس لجنة الشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً  السٌد خلٌفة الشحٌمً
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 11 ه صق ٘حْل اليكط

 مبا ٓلٕ: جمللػ مجاع٘ مضانش ّاملتعلكتني 1108مً دزّل اعنال الزّصٗ العارٓ٘ لشَض انتْبض 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 :10اليكط٘ صقه 

الزصاع٘ ّاملصارق٘ علٙ ملخل تعزٓلٕ التفاقٔ٘ ختصٔص ميخ٘ عيْٓ٘ لفائزٗ مجعٔ٘ 

 االطلػ الهبري يف إطاص رعه مشضّع اليكل املزصعٕ مبكاطع٘ اليدٔل.
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 العادٌةةفً جدول اعمال الةدورة  المدرجة ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما
لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  الموجهة 23/19/2119 بتارٌخ 18112 رلم لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2119 اكتوبرلشهر 

بالشةةإون الثمافٌةةة والرٌاضةةٌة والتنمٌةةة االجتماعٌةةة واشةةران اللجنةةة المكلفةةة اجتمةةاع والمجلةةس للحضةةور والمشةةاركة فةةً أشةةغال 
صةةباحا بماعةةةة  الحادٌةةة عشةةرعلةةةى السةةاعة  2119 شةةتنبر 31 االثنةةٌنٌةةوم  المةةةذكورة اجتماعةةا عمةةدت اللجنةةة ،المجتمةةع المةةدنً

 االتٌة: نمطة لتدارس الربٌس اللجنخلٌفة الشحٌمً السٌد  االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة

 األفزٓكٔ٘ للجكاف٘ بني جملط مجاع٘ مزانش ّاحتاد املدٌ ّاذتهْمات احمللٔ٘  العاصن٘ 9191لدراص٘ ّاملصادق٘ علٙ ملحل تهنٔلٕ لالتفاقٔ٘ االطار مزانش ا
 االفزٓكٔ٘.

  ّ 9191تيظٔه مزانش  حْل جملط جَ٘ مزانش اصفٕ ّ احتاد املدٌ ّاذتهْمات احمللٔ٘ االفزٓكٔ٘الدراص٘ ّاملصادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني جملط مجاع٘ مزانش 
 عاصن٘ افزٓكٔا للجكاف٘.

  ّ٘املصادق٘ علٙ ملحل تعدٓلٕ التفاقٔ٘ ختصٔص ميح٘ صيْٓ٘ لفائدٗ مجعٔ٘ االطلط الهبري يف إطار دعه مشزّع اليكل املدرصٕ مبكاطع٘ اليدٔلالدراص. 
 .الدراص٘ ّاملصادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ شزان٘ ّتعاٌّ بني جملط مجاع٘ مزانش ّمجعٔ٘ االعنال االجتناعٔ٘ ملْظفٕ ّمتكاعدٖ مجاع٘ مزانش 
 ٔ9195ات ّاالىدٓ٘ الزٓاضٔ٘ الياشط٘ مبدٓي٘ مزانش بزصه الضي٘ املالٔ٘ دعه ادتنع. 

 

 

 : السادة اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد الهادي فاري، دمحم اٌت بوٌدو، دمحم لكبار، عبد الهادي بن عال.  
 

 :السادةوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس  -
 لربٌس المجلس الجماعً الثانًالنابب  :  عبد السالم سً كوري

 لربٌس المجلس الجماعً الخامسالنابب  :  ي. الحسن المنادي
 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً السابعالنابب  :  عبد الرزاق جبور
 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً التاسعة ةالنابب :  عواطف البردعً

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -
عبد المجٌد اٌت  ي. عبد الحفٌظ المغراوي، ي احفٌظ لضاوي العباسً،حفٌظة مجدار، دمحم الزراف، ٌوسف اٌت رٌاض، دمحم بالة، 

المصطفى الوجدانً، إبراهٌم بوحنش، دمحم بنلعروسً، إسماعٌل لمغاري، دمحم الماضً، جوٌدة لعوٌدي، عبد الهادي وٌسالت، 
 السعٌد اٌت المحجوب.االدرٌسً، عادل المتصدق، 

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عبد العزٌز األمري
 الشراكة ودعم مشارٌع الجمعٌاتربٌس مصلحة  :   عادل نزار

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عبد الرحمان الخاضري

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  المصطفى المادري
 عن مماطعة النخٌل :   ملٌكة الصبري

 ل المجلسعن لسم أعما :   عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 دمحم الكنٌدري ربٌس جمعٌة االطلس الكبٌر :وحضر االجتماع من ممثلً جمعٌات المجتمع المدنً السٌد -

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

بالشؤوُ الثكافًُ والسياضًُ والتٍىًُ تكسيس اجتىاع المحٍُ املهمفُ 

 االجتىاعًُ واشساك اجملتىع املدٌٌ

 10رلم  النمطة
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 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  العاشزٗاليكط٘ 
  ْ٘ٓلفائدٗ مجعٔ٘ االطلط الهبري يف إطار دعه مشزّع اليكل املدرصٕ الدراص٘ ّاملصادق٘ علٙ ملحل تعدٓلٕ التفاقٔ٘ ختصٔص ميح٘ صي

 مبكاطع٘ اليدٔل.

مصحوبة بالملحك موضوع النمطة المرفمٌن بالتمرٌر،  فً البداٌة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من ورلة تؤطٌرٌة
ذكر السٌد ربٌس اللجنة أنه سبك للمجلس الجماعً ان صادق على اتفالٌة تخصٌص منحة سنوٌة لفابدة جمعٌة االطلس 
الكبٌر فً إطار دعم مشروع النمل المدرسً بمماطعة النخٌل وهً مإشر علٌها من لدن السٌد الوالً عامل عمالة 

العادٌة تمت المصادلة على  تعدٌل هذه االتفالٌة وهمت بالخصوص عملٌة  2119مشٌرا انه فً دورة ماي  مراكش،
تسجٌل الحافالت الممتناة فً اسم الجماعة مع ما ٌستتبع ذلن من تحملها ألداء واجبات التسجٌل والضرٌبة والـتؤمٌن 

 علٌها ولد اشر علٌها من لدن السلطة المختصة.

 23مضٌفا انه، وعاللة بالموضوع، فمد سبك للمجلس الجماعً أن صادق على ممرر دورة استثنابٌة بتارٌخ 
ٌمضً بمبول هبة ممنوحة من طرف مجلس جهة مراكش آسفً عبارة عن حافلة صغٌرة للنمل المدرسً  2119ٌولٌوز 

 وبذلن اصبح العدد هو خمس حافالت عوض اربعة.
تعدٌلً جدٌد، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد النابب الخامس لربٌس  ولمعرفة اسباب التراح ملحك

المجلس الجماعً الذي ذكر بدوره بالمسار الكرونولوجً للموضوع منذ بداٌته على ان التعدٌالت السابمة، وخاصة الرفع 
 من عدد الحافالت، تستدعً بالضرورة وضع ملحك ٌتضمن ما ٌلً: 

 

  درهم بعد إضافة حافلة خامسة. 3413111درهم إلى  3113111السنوٌة المخصصة لذات الخدمة من الرفع من لٌمة المنحة 

  المتعلك بذات  12/11/2118بتارٌخ  939/2118التفالٌة شراكة رلم  2119شتنبر  11بتارٌخ  1المالبمة بٌن الملحك رلم

خاصة فً الشك  - 2119ٌونٌو  18شرٌة بتارٌخ المشروع موضوع اجتماع اللجنة االللٌمٌة للمبادرة الوطنٌة للتنمٌة الب
مع ممررات  -المتعلك بالتزامات جماعة مراكش حٌث تسجٌل سٌارة النمل المدرسً واداء مصارٌف الضرٌبة والتؤمٌن

 مجلس الجماعة.

 فً اسمها مع ما ٌستتبع ذلن من تحملها ألداء واجبات  الحافالت الممتناة ء على التزام جماعة مراكش بتسجٌلاالبما
التسجٌل والضرٌبة والـتؤمٌن علٌها، وذلن فً أفك الحفاظ على استمرارٌة المرفك وأداء الخدمة حالة تعثر الجمعٌة عن 

 المٌام بالمهام الموكولة لها. 

 ضاء كاآلتً:عمب ذلن، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث جاءت مالحظات السادة األع
 .ضرورة التسرٌع بتنفٌذ هذه المبادرة 
 المطالبة بتوسٌع مجال هذه البادرة الحسنة ذات البعد االجتماعً لتشمل بالً المماطعات. 
 االستفسار حول أطراف االتفالٌة. 

 

 إثر ذلن، ولمزٌد من التوضٌحات، منحت الكلمة للسٌد النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً الذي اوضح أن
األطراف المساهمة فً االتفالٌة هم مجلس جماعة مراكش، جمعٌة األطلس الكبٌر، مجلس مماطعة النخٌل وأكادٌمٌة 
التربٌة والتكوٌن، مإكدا أن االتفالٌة جاهزة وال تنتظر إال المصادلة على الملحك موضوع النمطة لتدخل حٌز التنفٌذ 

 فً غضون شهر على األكثر.
 

الممدمة، و بعد المنالشة وابداء الرأي، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء البعد االجتماعً لالتفالٌة وتبعا للتوضٌحات 
بملحمٌها، وبالنظر ألن الملحك موضوع النمطة ٌؤتً فً إطار تجوٌد االتفالٌة واستكمال شروط تنفٌذها المانونٌة 

فمد ابدت اللجنة موافمتها على ملحك  لمماطعات،واالجرابٌة، وانجاحا لهذه المبادرة فً افك تعمٌمها على بالً تراب ا
التفالٌة تخصٌص منحة سنوٌة لفابدة جمعٌة األطلس الكبٌر فً إطار دعم مشروع النمل المدرسً لمماطعة النخٌل كما 

 هو مرفك بالتمرٌر.
 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة     
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 اٌٍّّىخ اٌّغشثُخ

 وصاسح اٌذاخٍُخ

 جهخ ِشاوش أعفٍوالَخ 

 ػّبٌخ ِشاوش

 جّبػخ ِشاوش

 اٌّذَشَخ اٌؼبِخ ٌٍّظبٌخ

 لغُ اٌؼًّ االجزّبػٍ

 

جّبػخ ِشاوش  ٓارفبلُخ اٌششاوخ ثٍُِذك وسلخ رمذَُّخ ثشأْ 

زذثُش خذِخ إٌمً اٌّذسعٍ ثّمبؽؼخ ٌوجّؼُخ االؽٍظ اٌىجُش 

 إٌخًُ
 

ٌ أ 4104 يا٘عثك نًجهظ جًاػح يشاكش فٙ دٔستّ انؼادٚح نشٓش 

ػضاء انحاضشٍٚ ػهٗ تؼذٚم اتفالٛح انششاكح طادق تاجًاع انغادج األ

تٍٛ جًؼٛح االطهظ انكثٛش ٔيجهظ  4103تاٌ دٔسج فثشاٚش ئانًظادق ػهٛٓا 

جًاػح يشاكش تشأٌ تذتٛش خذيح انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم حٛج 

ُٛح خظض نٓزِ انؼًهٛح أستغ حافالخ تى التُاؤْا ضًٍ تشَايج انًثادسج انٕط

 االعتخُائٛحخالل دٔستّ  4104 ٕٚنٕٛص 42تتاسٚخ  كًا طادقنهتًُٛح انثششٚح، 

ػهٗ لثٕل ْثح يًُٕحح يٍ طشف يجهظ جٓح يشاكش آعفٙ ػثاسج ػٍ حافهح 

 0طغٛشج نهُمم انًذسعٙ نٛظثح ػذد انحافالخ انًخظظح نٓزِ انؼًهٛح 

سج ٚحًم إلتفالٛح انًزكٕنحذاث يهحك ئحافالخ ْٕٔ يا ٚغتذػٙ تانضشٔسج 

 ًْٓا5أجًهح يٍ انتؼذٚالخ نؼم 

  ٍ2110111انشفغ يٍ لًٛح انًُحح انغُٕٚح انًخظظح نزاخ انخذيح ي 

 دسْى تؼذ ئضافح حافهح خايغح0 2210111دسْى ئنٗ 

  التفالٛح ششاكح  4104شتُثش  00تتاسٚخ  0انًالئًح تٍٛ انًهحك سلى

يٕضٕع انًششٔع انًتؼهك تزاخ  14/00/4103تتاسٚخ  424/4103سلى 

َٕٕٚٛ  03اجتًاع انهجُح االلهًٛٛح نهًثادسج انٕطُٛح نهتًُٛح انثششٚح تتاسٚخ 

حٛج تغجٛم  يٍ خاطح فٙ انشك انًتؼهك تانتضاياخ جًاػح يشاكش - 4104

يغ يمشساخ يجهظ -عٛاسج انُمم انًذسعٙ ٔاداء يظاسٚف انضشٚثح ٔانتأيٍٛ

 انجًاػح0
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 وشسوع ومحل اتفاقًُ شسانُ 

 الٍكن املدزضٌ مبكاطعُ الٍدًنلتدبري خدوُ 

 بـــًــــَ

 مجاعــــُ وسانــــش و مجعًُ األطمظ الهبري

 ديبــــاجـــــة    
 دمحم انغادط َظشِ  انجالنح انًهكنظاحة انغايٙ نخطاب انًهكٙ فٙ انتؼهًٛاخ انًهكٛح انغايٛح انٕاسدج ٔتًاشٛا يغ ا

  ،4110يا٘  03انًإعظ نهًثادسج انٕطُٛح نهتًُٛح انثششٚح تتاسٚخ  هللا،

 ( تتُفٛز انمإٌَ انتُظًٛٙ سلى 4100ٕٚنٕٛص 2) 0221سيضاٌ  41طادس فٙ  0000030انظٓٛش انششٚف سلى  ٔتُاء

 انًتؼهك تانجًاػاخ 002002

  0403ََٕثش  00افك ل انًٕ 0223جًادٖ األٔنٗ  12انظادس فٙ  00030221ٔتُاء ػهٗ انظٓٛش انششٚف ػذد 

انظادس تتُفٛزِ انظٓٛش انششٚف  20011ٚضثظ تًٕجثّ حك تأعٛظ انجًؼٛاخ، كًا تى تؼذٚهّ تًٕجة انمإٌَ ػذد 

تتُفٛز  4114فثشاٚش  03انظادس فٙ  0014024، ٔانظٓٛش انششٚف سلى 4144ٕٚنٕٛص  10تتاسٚخ  00140411سلى 

 120140انمإٌَ 

  ( تغٍ َظاو 4102ََٕثش  42انًٕافك ) 0224ستٛغ األٔل  12انظادس فٙ  40020200ٔتُاء ػهٗ انًشعٕو ػذد

 انًحاعثح انؼًٕيٛح نهجًاػاخ ٔيإعغاخ انتؼأٌ تٍٛ انجًاػاخ0

  انًتؼهمح تانششاكح تٍٛ انذٔنح ٔانًجانظ انًُتخثح ٔانجًؼٛاخ،  204112ٔتُاء ػهٗ دٔسٚح انٕصٚش األٔل ػذد

تانششاكح تٍٛ انذٔنح ٔانًجانظ انًُتخثح  انًتؼهمح 4112َٕٕٚٛ  42انًٕافك  0244ستٛغ انخاَٙ  41انظادسج تتاسٚخ 

 ٔانجًؼٛاخ0

  انًتؼهك تًذَٔح انًحاكى انًانٛح؛ 14044انًغٛش ٔانًتًى تًٕجثّ انمإٌَ سلى  04011تُاء ػهٗ انمإٌَ سلى 

  تشأٌ انُمم  44/14/4101تتاسٚخ  01/041ٔتُاء ػهٗ يزكشج انغٛذ ٔصٚش انتشتٛح انٕطُٛح ٔانتكٍٕٚ انًُٓٙ سلى

 انًذسعٙ؛

  انماضٙ تانًظادلح ػهٗ  4103فثشاٚش  12تتاسٚخ  444/14/4103ٔتُاء ػهٗ يمشس يجهظ جًاػح يشاكش ػذد

اتفالٛح ششاكح نتذتٛش خذيح انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم تـٛـٍ جًاػح يشاكـش ٔجًؼٛح األطهظ انكثٛش ٔانًتخز 

 41030خالل دٔستّ انؼادٚح نشٓش فثشاٚش 

  انماضٙ تتخظٛض يُحح  4104ٕٚنٕٛص  42تتاسٚخ  242/12/4104ٔتُاء ػهٗ يمشس يجهظ جًاػح يشاكش ػذد

عُٕٚح نفائذج جًؼٛح االطهظ انكثٛش فٙ ئطاس دػى يششٔع انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم فٙ طٛغتٓا انتؼذٚهٛح 

افالخ انًمتُاج فٙ اعى جًاػح يشاكش" 0 )تاضافح ػثاسج انٗ انتضاياخ انًجهظ انجًاػٙ تحٛج ٚتى "تغجٛم انح

 41040ٔانًتخز خالل دٔستّ انؼادٚح نشٓش يا٘ 

  انماضٙ تمثٕل ْثح يُمٕل  4104يا٘  40تتاسٚخ  230/10/4104ٔتُاء ػهٗ يمشس يجهظ جًاػح يشاكش ػذد

ٍ يمؼذ عتٕضغ سْ 42يًُٕحح يٍ طشف يجهظ جٓح يشاكش آعفٙ ػثاسج ػٍ شاحُح طغٛشج نهُمم انًذسعٙ ل 

 41040ئشاسج يماطؼح انُخٛم ٔتخظض نهُمم نًذسع0ٙ ٔانًتخز خالل دٔستّ انؼادٚح نشٓش يا٘ 

 )0000000 ٔتُاء ػهٗ يذأالخ يجهظ جًاػح يشاكش خالل دٔستّ انؼادٚح نشٓش 000000 )جهغح ٕٚو 

 

 َمؼٍ ثزؼذًَ ثؼغ ثٕىدهب  إٌمً اٌّذسعٍ ثّمبؽؼخ إٌخًُ خذِخرذثُش ارفبلُخ  ٍِذك رّذ طُبغخ
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 ملحق االتفاقية موضوعالفصل االول: 

دسهُ  001.111،11تخظٛض ٔطشف يُحح عُٕٚح تثهغ ئنٗ تحذٚذ ششٔط ٔلٕاػذ  يهحك االتفالٛح ْزآذف ٚ
 نفائذج جًؼٛح االطهظ انكثٛش، ٚتى سطذْا نًجال انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم0

 

 الفصل الثالث: االلتزامات 

 اٌّجٍظ اٌجّبػٍ -0
نفائذج جًؼٛح دسهُ  001.111،11تتخظٛض يُحح عُٕٚح تمذس تـ  ضًٍ يٛضاَٛتّ انغُٕٚح انجًاػحٚهتضو يجهظ 

  ، تٕجّ نًجال انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم0اٌذبفالد اٌخّظششٚطح انتٕفش انفؼهٙ ػهٗ  االطهظ انكثٛش

ٚتى تحٕٚم انًُحح انًانٛح انًزكٕسج نفائذج جًؼٛح االطهظ انكثٛش ٔفك انًمتضٛاخ انمإََٛح ٔانتُظًٛٛح انجاس٘ تٓا  

 0ّانؼًم ٔحغة انثشيجح انغُٕٚح نهًششٔع ضًاَا العتًشاسٚت

 ػٍُهب.إٌمً اٌّذسعٍ، اٌؼشَجخ واٌزبُِٓ  اٌذبفالدٍَزضَ ِجٍظ اٌجّبػخ ثزذًّ ِظبسَف رغجًُ 

 تغجٛم انحافالخ انًمتُاج فٙ اعى جًاػح يشاكشٚتى 

 

 جّؼُخ االؽٍظ اٌىجُش -9
 تهتضو جًؼٛح االطهظ انكثٛش تانتذتٛش انًانٙ ٔاإلداس٘ نًششٔع انُمم انًذسعٙ ٔفك انؼًهٛاخ انتانٛح5

رخظُض إٌّذخ اٌّبٌُخ اٌّزوىسح ألداء اٌّغزذمبد اٌّبٌُخ ٌٍغبئمُٓ ووزا ِظبسَف  -

 ... إٌخ واإلطالح واٌظُبٔخ اٌىلىد

  ؛االنتضاو تتغجٛم انًغتفٛذٍٚ تتُغٛك يغ ئداسج انًإعغاخ انتؼهًٛٛح انًؼُٛح -

 ػٍ كم يغتفٛذ؛ ادسًْ 20,00انغٓش ػهٗ تغجٛم انًغتفٛذٍٚ يماتم ٔاجة يانٙ سيض٘ شٓش٘ ال ٚتؼذٖ  -

 سعٙ تانًماطؼح انًزكٕسج؛تٓٛٛئ َظاو داخهٙ ٚحذد كٛفٛاخ ٔششٔط االعتفادج يٍ خذيح انُمم انًذ -

 االنتضاو تؼذو اعتغالل انحافالخ انًزكٕسج فٙ أَشطح ٔخذياخ أخشٖ غٛش تهك انتٙ اػذخ نٓا؛ -

 ؛ ػذَ رجبوص اٌطبلخ االعزُؼبثُخ اٌّخظظخ ٌٍذبفالد -

 يٕافاج جًاػح يشاكش تانتمشٚش انًانٙ ٔاالدتٙ انًتؼهك تأٔجّ ػًهٛاخ طشف انًُحح انًانٛح؛ -

 تُكٙ خاص تٓزِ انخذيح؛ فتح حغاب -

 انحظٕل ػهٗ انتشخٛظاخ انًتؼهمح تاعتؼًال انحافالخ األستغ0 -
 

 باقي بنود االتفاقية
تذتٛش خذيح انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انًتؼهمح ت  4104شتُثش  42انًظادق ػهٛٓا تتاسٚخ  ششاكحتثمٗ تالٙ تُٕد اتفالٛح ان

 0 عاسٚح انًفؼٕل تاعتخُاء انتؼذٚالخ انًثُٛح اػالِ انكثٛشانُخٛم تـٛـٍ جًاػح يشاكـش ٔجًؼٛح األطهظ 
 

 سريان مفعول امللحق
تذتٛش خذيح انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم تـٛـٍ جًاػح ٚتى انؼًم تٓزا انًهحك طٛهح يذج عشٚاٌ يفؼٕل اتفالٛح 

  انتأشٛش ػه0ّٛ انًزكٕسج أػالِ، ٔٚذخم حٛض انتُفٛز اتتذاء يٍ تاسٚخ يشاكـش ٔجًؼٛح األطهظ انكثٛش
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

هم باألساس الرفع من لٌمة المنحة السنوٌة المخصصة  ٌتعلك بملحك د تالوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمرـبع

درهم بعد إضافة  3413111درهم إلى  3113111لجمعٌة االطلس الكبٌر لتنفٌذ خدمة النمل المدرسً بمماطعة النخٌل من 

بتارٌخ  939/2118التفالٌة شراكة رلم  2119شتنبر  11بتارٌخ  1حافلة خامسة وكذا المالبمة بٌن الملحك رلم 

 18المتعلك بذات المشروع موضوع اجتماع اللجنة االللٌمٌة للمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة بتارٌخ  12/11/2118

تعلك بالتزامات جماعة مراكش حٌث تسجٌل سٌارة النمل المدرسً واداء مصارٌف خاصة فً الشك الم - 2119ٌونٌو 

مع ممررات مجلس الجماعة مع االبماء على التزام جماعة مراكش بتسجٌل الحافالت الممتناة فً  -الضرٌبة والتؤمٌن

ن فً أفك الحفاظ على اسمها مع ما ٌستتبع ذلن من تحملها ألداء واجبات التسجٌل والضرٌبة والـتؤمٌن علٌها، وذل

 استمرارٌة المرفك وأداء الخدمة حالة تعثر الجمعٌة عن المٌام بالمهام الموكولة لها. 

 وح.ـــة مفتــاب المنالشـــب

لالتفالٌة تخصٌص منحة سنوٌة لفابدة جمعٌة نظرا لعدم وجود اي متدخل، ننتمل الى التصوٌت على ملحك 

حسب ما هو مضمن فً تمرٌر اللجنة المكلفة  مل المدرسً بمماطعة النخٌلاالطلس الكبٌر فً إطار دعم مشروع الن

 .بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً
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 :  (11/11/2119الجلسة الثانٌة بتارٌخ ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الحادٌة عشرةالنمطة 

ّسارٗ الصح٘ لعنال٘ مزانش مً اجل ّضع  ّميدّبٔ٘الدراص٘ ّاملصادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني جملط مجاع٘ مزانش 
 بيآ٘ املزنش الصحٕ املػلل باملٔعارٗ رًٍ اشارٗ جملط مجاع٘ مزانش الصتػاللُ ننزنش اجتناعٕ للكزب.

 

  لمراكشربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

جنة المٌزانٌة والشإون المالٌة للتالوة نص تمرٌر اجتماع الحسٌن نوار بداٌة أعطً الكلمة للسٌد 
 والبرمجة المتعلك بهذه النمطة.

 

 لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةربٌس   الحسٌن نوارالسٌد 
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 13ّ  12،  11اليكط سات األصقاو حْل 

 مبا ٓلٕ: جمللػ مجاع٘ مضانش ّاملتعلك٘ 1108مً دزّل اعنال الزّصٗ العارٓ٘ لشَض انتْبض 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 13ّ  12، 11سات األصقاو  اليكط

ميزّبٔ٘ ّطاصٗ الصخ٘ الزصاع٘ ّاملصارق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني جملػ مجاع٘ مضانش ّ  -11

لعنال٘ مضانش مً ادل ّضع بيآ٘ املضنظ الصخٕ املػلل باملٔعاصٗ صًٍ اشاصٗ جملػ 

 مجاع٘ مضانش العتػاللُ ننضنظ ادتناعٕ للكضب .

الزصاع٘ ّاملصارق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني جملػ مجاع٘ مضانش ّ ّالٓ٘ امً مضانش   -12

 ْادز حبٕ املالح.إلحزاخ مكض مفْضٔ٘ للشضط٘ مبضنظ املْاطً املت

 برتاب مكاطع٘ املياصٗ إلجناط مالعب الكضب. )بكآا( ختصٔص بكع اصضٔ٘املصارق٘ علٙ  -13
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال 
الموجهة لكةل  23/19/2119بتارٌخ  18115 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رلم 2119الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

المكلفةةة بالمٌزانٌةةة والشةةإون المالٌةةة  اللجنةةةمةةن السةةادة أعضةةاء اللجنةةة والمجلةةس للحضةةور والمشةةاركة فةةً أشةةغال 
علةى السةاعة الحادٌةة عشةر صةباحا بماعةة االجتماعةات الكبةرى  2119أكتةوبر  17، عمةد اجتمةاع ٌةوم االثنةٌن والبرمجة

 لتدارس النمط االتٌة:الحسٌن نوار ربٌس اللجنة بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد 
الدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ وٍدٔبٗٛ ٔزارٚ الؽحٛ لعىالٛ ورانغ وَ ادن ٔضع بٍاٖٛ املرنس الؽح٘  -99

 املػمل باملٗعارٚ رَِ اظارٚ زتمض مجاعٛ ورانغ الشتػاللْ نىرنس ادتىاع٘ لمكرب .
ملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ ٔالٖٛ اوَ ورانغ إلحداخ وكر وفٕضٗٛ لمعرطٛ مبرنس املٕاطَ الدراشٛ ٔا  -99

 املتٕادد حب٘ املالح.
 برتاب وكاطعٛ املٍارٚ إلجناز والعب الكرب. )بكاٖا( ختؽٗؾ بكع ارضٗٛاملؽادقٛ عمٜ  -91
 ٔالتؽٕٖت عمّٗا. 9191املالٗٛ دراشةٛ وعرٔع وٗساٌٗٛ زتمض مجاعٛ ورانغ برشي الصٍٛ  -92
 عمّٗا. ٔالتؽٕٖت 9191دراشٛ حصابات الٍفكات وَ املبالؼ املرؼٕدٚ لمىكاطعات برشي الصٍٛ املالٗٛ  -93
 

 

 السادة:  اللجنة حضر االجتماع من أعضاء -

 ي. عبد الحفٌظ المغراوي، عبد الهادي وٌسالت
 

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 نابب مدٌر مصالح مماطعة مراكش المدٌنة : حمد نجم السباعًي. أ
 عن مماطعة مراكش المدٌنة :   كرٌم سالم

 عن المسم التمنً بمماطعة المنارة :  عبد الواحد سعدن
 عن لسم أعمال المجلس :  بوزٌتًرشٌد 

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

  :وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة -
 

 مندوب وزارة الصحة بمراكش :   عبد هللا البونً
 عن مندوبٌة وزارة الصحة بمراكش :   هشام الملوع
 عن والٌة أمن مراكش :  الدومًعبد السالم 

بالسةادة الحضةور، ونظةرا لعةدم جاهزٌةة بعةض الةنمط المدرجةة فةً فً بداٌة االجتماع، وبعد الكلمةة الترحٌبٌةة 
انكبةت اللجنةة علةى تةدارس الةنمط الجةاهزة وهةً ، جدول أعمال اللجنة والتً تم االتفاق على منالشتها فً موعد الحةك

 كاآلتً: 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

المحٍُ املهمفُ باملًصاًٌُ والشؤوُ املالًُ والربجمُ تكسيس اجتىاع 

 األوىل()اجلمطُ 

  13و  12،  11 ذات األرلام النمط
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 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  99رقه اليكط٘ 
الدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ وٍدٔبٗٛ ٔزارٚ الؽحٛ لعىالٛ ورانغ وَ ادن ٔضع بٍاٖٛ املرنس  

 الؽح٘ املػمل باملٗعارٚ رَِ اظارٚ زتمض مجاعٛ ورانغ الشتػاللْ نىرنس ادتىاع٘ لمكرب .
 

نسخة من االتفالٌة موضوع النماش، بعد تمكٌن السادة األعضاء من و ،هذه النمطة منالشةفً مستهل 

ولطرح أسباب نزول النمطة ودواعً إدراجها أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد مندوب  والمرفمة بالتمرٌر،

وزارة الصحة بمراكش الذي أوضح ان فكرة االتفالٌة جاءت بناء على طلب السلطة المحلٌة نظرا لحاجة منطمة 

بالمنطمة مغلك وال المٌعارة بتراب مماطعة مراكش المدٌنة إلى مركز اجتماعً للمرب مادام المركز الصحً 

ٌستغل حالٌا، مإكدا أن المندوبٌة ال ترى مانعا فً وضع ممر المركز الصحً المذكور رهن إشارة الجماعة 

 الستغالله كمركز اجتماعً للمرب بشكل مإلت فً إطار لانونً أال وهو اتفالٌة شراكة تنظم هذا األمر.

جانب من السادة األعضاء أن ٌخصص الممر ، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث الترح عمب ذلن

كمخفر للشرطة عوض مركز اجتماعً بالنظر لمساحته الشاسعة ومالءمته لهذا الغرض، فٌما ذهب اتجاه آخر 

 إلى تؤٌٌد ما جاءت به االتفالٌة موضوع النمطة نظرا لحاجة منطمة المٌعارة إلى مرفك اجتماعً.

ضاء الحاجة الملحة لمركز اجتماعً بمنطمة المٌعارة، ونظرا وحٌث تبٌن للسادة األعوتؤسٌسا على ذلن، 

فمد ابدت لعدم استغالل المركز الصحً المتواجد بالمنطمة وإمكانٌة تخصٌص ممره لهذا الغرض بشكل مإلت، 

الصحة لعمالة مراكش من اجل  وزارة مراكش ومندوبٌةبٌن مجلس جماعة اللجنة موافمتها على اتفالٌة شراكة 

ش الستغالله كمركز اجتماعً المركز الصحً المغلك بالمٌعارة رهن اشارة مجلس جماعة مراكوضع بناٌة 

 .كما هً مرفمة بالتمرٌرللمرب 
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اتفاقٔ٘ شضان٘ بني ميزّبٔ٘ ّطاصٗ الصخ٘ بعنال٘ مضانش ّ مجاع٘ مضانش مً أدل ّضع 

العتػاللُ ننكض بيآ٘ املضنظ الصخٕ املػلل املعاصٗ صًٍ إشاصٗ جملػ مجاع٘ مضانش 

 للنضنظ االدتناعٕ للكضب بشهل مؤقت

 

 اتفالٌة شراكة

 بٌن:

 ممثلة من طرف السٌد المندوب مندوبية وزارة الصحة بعمالة مراكش

 من جهة

 

 ممثلة من طرف ربٌسها أو من ٌنوب عنه مجاعة مراكشو

 من جهة أخرى

 

 

 ؛1104يىلًىش  16بتازيذ  0304374بتٍفًره الظّري الشسيف املتعمل باجلىاعات الصادز  002303بٍاْ عمِ الكاٌىُ التٍظًىٌ  -

 ( املٍظي الختصاصات وشازَ الصحُ؛0883ٌىٌرب  10) 0304مجادّ الثاًٌُ  06الصادز يف  13833174بٍاْ عمِ املسضىً زقي  -

 الوضاْ؛( بتفىيض ا1103)فاتح شتٍرب  0324ذٍ الكعدَ  14الصادز بتازيذ  2051303بٍاْ عمِ قساز وشيس الصحُ زقي  -

بشأُ إحداث وحتديد اختصاصات  1105يٍايس  3املىافل ه  0326زبًع األوه  12الصادز يف  112305بٍاْ عمِ قساز وشيس الصحُ  -

 وتٍظًي املصاحل الالممسنصَ لىشازَ الصحُ

وًُ لمحىاعات ( بطَ ٌظاً احملاضبُ العىى1106ٌىٌرب  12) 0328زبًع األوه  13الصادز يف  13063340بٍاْ عمِ املسضىً زقي  -

 ووؤضطات التعاوُ بني اجلىاعات؛

 واعتبازا لهىُ املكازبُ املبًٍُ عمِ التعاوُ تبكِ الىضًمُ األوثن لمٍّىض بالشأُ احملمٌ. -
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 اتفل الطضفاٌ علٙ ما ٓلٕ:

 الفصل األّل: مْضْع االتفاقٔ٘

املعازة الخابع ملىدوبيت وشازة الصحت بعمالت مساكش، كمقس تهدف هره الاجفاقيت إلى اسخغالل املسكص الصحي املغلق  املادَ األوىل:

 قت.ى لقسب  من طسف جماعت مساكش بشكل مللمسكص الاجخماعي ل

 الفصل الجاىٕ: التظامات الطضفني

 التزاماث مىدوبيت وشازة الصحت

املغلق زهن إشازة جماعت مساكش، جلتزم مىدوبيت وشازة الصحت بعمالت مساكش بىضع بىاًت املسكص الصحي املعازة  املادَ الثاًٌُ:

وذلك بصفت مؤقخت السخغاللها كمسكص اجخماعي للقسب من طسف مقاطعت املدًىت في اهخظاز جىفير الجماعت لبىاًت أخسي جخصصها 

 لهرا الغسض.
 

 التزاماث الجماعت

املعازة مىضىع هره الاجفاقيت. كما ًحق جلتزم جماعت مساكش بعدم إجساء أي حغيير جىهسي على بىاًت املسكص الصحي  املادَ الثالثُ:

 لها إجساء إلاصالحاث الالشمت السخغالل املسفق.

جلتزم الجماعت بئعادة البىاًت املسخغلت بمجسد جىفيرها لبىاًت جابعت لها لهرا الغسض وكرلك في الحالت التي جطلب فيها  املادَ السابعُ:

 ًدخل ضمن اخخصاصاتها.مىدوبيت الصحت اسخعادة املسكص السخغالله في وشاط 

ت املسكص الصحي املعازة أو حسليمه بأي شكل من ألاشكال ألي جهت كاهت. املادَ اخلاوطُ:  جلتزم الجماعت بعدم جفٍى

 الفصل الجالح: مكتضٔات عام٘

ت املفعىل بمجسد الخىقيع عليها من ألاطساف واملصادقت عليها من طسف  املادَ الطادضُ: ت جصبح هره الاجفاقيت ساٍز املدًسة الجهٍى

ت املفعىل  للصحت بجهت مساكش آسفي، والخأشير عليها من طسف السيد والي جهت مساكش آسفي عامل عمالت مساكش، وجبقى ساٍز

 ما لم ٌعبر أحد الطسفين عن زغبخه في فسخها.

ل أو جىفير هره الاجفاقيت، ًخم اللجىء إلى حله بشكل حبي املادَ الطابعُ: بين الطسفين، وفي حالت غياب  كل هصاع هاجج عن جأٍو

 الخىصل إلى حل مالئم ًخم زفع ملف النزاع إلى السيد والي جهت مساكش آسفي عامل عمالت مساكش.

ال ًمكن ألحد الطسفين فسخ هره الاجفاقيت من جاهب واحد، وأي خالف في جفسير أو جىفير هره الاجفاقيت ًخم عسضه  املادَ الثاوٍُ:

 هت مساكش آسفي عامل عمالت مساكش.على جحكيم السيد والي ج
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 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  99رقه اليكط٘ 

الدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ ٔالٖٛ اوَ ورانغ إلحداخ وكر وفٕضٗٛ لمعرطٛ مبرنس املٕاطَ 
 املتٕادد حب٘ املالح.

 

فً بداٌة هذه النمطة، وإلبراز سٌاق طرحها، أعطٌت الكلمة للسٌد ممثل والٌة أمن مراكش الذي أوضح أن والٌة   
األمن كانت تطالب منذ مدة طوٌلة بتخصٌص ممر لمفوضٌة الشرطة بحً المالح بالنظر للدواعً األمنٌة الملحة التً تعرفها 

 صل المنطمة األمنٌة لجلٌز عن المنطمة األمنٌة لمراكش المدٌنة.هذه المنطمة الحساسة من المدٌنة، وكذلن بغٌة ف
مضٌفا ان التمطٌع االداري االمنً الجدٌد سٌعرف مستجد على مستوى المنطمة االمنٌة بمراكش المدٌنة بالحاق دوابر 

تضان هذه المرافك امنٌة اضافة الى  فرلة الشرطة السٌاحٌة ومصلحة للشرطة المضابٌة مما ٌتطلب توفٌر مكاتب خاصة الح

 ضمن برنامج تهٌا الممرات السٌاحٌة. 4و  3، 2فً ممر موحد، مطالبا فً آخر تدخله بإدخال المناطك األمنٌة رلم 

بعد هذه التوطبة العامة والولوف على اسباب النزول وحٌثٌات الموضوع، وبعد فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، 
وحٌث تبٌن للسادة األعضاء الحاجة الملحة إلى مفوضٌة للشرطة بحً المالح نظرا لطبٌعته السٌاحٌة والتارٌخٌة، وبغٌة 

فمد ابدت منٌة جلٌز لتسهٌل عمل عناصر الشرطة بمختلف ألسامها، فصل المنطمة األمنٌة مراكش المدٌنة عن المنطمة األ
ومدٌرٌة االمن الوطنً إلحداث ممر مفوضٌة للشرطة بممر البناٌة بٌن مجلس جماعة مراكش اتفالٌة اللجنة موافمتها على 

 ٌر.المحتضنة لفضاء المواطن المتواجد بحً المالح )المٌعارة( واستغالله مإلتا كما هو مرفك بالتمر

 رافعة لرباسة المجلس الجماعً التوصٌات اآلتٌة:
 التفكٌر فً عمد اتفالٌة شراكة مع وزارة الداخلٌة من أجل تجهٌز الممر الكابن بمنطمة باب اغمات 
  الكابنة بمماطعة مراكش المدٌنة ضمن برنامج تهٌا الممرات السٌاحٌة. 4و 3، 2التراح إدخال المناطك األمنٌة 

 

 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  91اليكط٘ رقه 
 برتاب وكاطعٛ املٍارٚ إلجناز والعب الكرب. )بكاٖا( ختؽٗؾ بكع ارضٗٛاملؽادقٛ عمٜ  -91

 

بخصوص هذه النمطة، وبعد ان اوضح السٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة انه بعد البحث العماري، تبٌن ان المطع 
هً اصال مخصصة لمالعب المرب و ال ٌتطلب االمر استصدار ممرر خاص بهذه العملٌة، وبالتالً االرضٌة موضوع النمطة 

 ال جدوى من النمطة

وبه تكون اللجنة لد تدارست النمط الجاهزة على اساس استبناف عمد اجتماع موالً لتدارس النمطتٌن المتبمٌتٌن 
 والمتعلمتٌن بما ٌلً:

 ٔالتؽٕٖت عمّٗا. 9191مجاعٛ ورانغ برشي الصٍٛ املالٗٛ دراشةٛ وعرٔع وٗساٌٗٛ زتمض  -92
 عمّٗا. ٔالتؽٕٖت 9191دراشٛ حصابات الٍفكات وَ املبالؼ املرؼٕدٚ لمىكاطعات برشي الصٍٛ املالٗٛ  -93

 
 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 ربٌس اللجنة
 الحسٌن نوار         
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 بني جممظ مجاعُ وسانش و وديسيُ االوَ الىطين ُفاقًتا

 احداث وكس وفىضًُ لمشسطُ يف شاُ 

 مبسانش مبكس البٍايُ احملتضٍُ لفضاْ املىاطَ حبٌ املالح )املًعازَ( 
 

 :بين

 مجلس جماعة مراكش 

 -من جهت  -                

  ًالمدٌرٌة العامة لألمن الوطن 

 -من جهت أخسي  -

-14بدنفيز القاهىن الخنظيمي سقم   2015 ًىليىص  7املىافق ل  1436من سمضان  20ضادس في  1-15-85بناء على الظهير الششيف سقم  -

 املخعلق بالجماعاث. 113

لما وقع  الىطني بشأن املذًشيت العامت لألمن (1956ماي  16) 1375شىال  5الطادس في  1.56.115بناء على الظهير الششيف سقم  -

 جخميمه.

 املخعلق باألمالك الخاضت بالبلذًاث. 1921ألخىبش  19املىافق لـ  1340ضفش  17بناء على الظهير الششيف املؤسخ في  -

ضفش  17املغير واملخمم للظهير الششيف املؤسخ في  1937ماي  12املىافق لـ  1356بناء على  الظهير الششيف املؤسخ في فاجح سبيع ألاول  -

 .1921ألخىبش  19املىافق لـ  1340

املخعلق بنيفيت جذبير ألامالك الخاضت  1921دجنبر  31املىافق لـ  1340بناء على القشاس الىصيشي املؤسخ في فاجح جمادي ألاولى  -

 بالبلذًاث.

يت جىفش عنطش ألامن وهظشا للذوس الزي جلعبه مطالح ألامن في اسخدباب والحفاظ على ألامن العام بمذًنت مشالش اعخباسا ألهم -

 بهزه املذًنت هظشا لطابعها السياحي.

 من املىاطن.  الخذماث الامنيتومساهمت من جماعت مشالش في جقشيب  -
 

 اتفق الطرفان على ما يلي:
 

البناًت التي ماهذ جحخضن مقش فضاء جلتزم جماعت مشالش بىضع سهن اشاسة مطالح الامن الىطني بمشالش  

لمقش ملفىضيت أمنيت جابعت للمذًشيت العامت لألمن  املىاطن  املخىاجذة بحي امليعاسة بتراب مقاطعت مشالش املذًنت السخغاللها

 . مؤقخا الىطني

و جقذًم جطميم  ضيت امنيت مفى البناًت املزمىسة لتهيئت بإعادة جلتزم مطالح املذًشيت العامت لألمن الىطني  

 داص بها ورلك قطذ الحطىل على جشديظ  بترميم واضالح البناًت الاداسيت.

جخحمل املذًشيت العامت لألمن الىطني مطاسيف  واجمام اشغال الترميم والاضالح، بعذ اعادة تهيئت هزه البناًت، 

 ء واجباث مطاسيف سبط واستهالك املاء والنهشباء والهاجف على هفقتها الخاضت.البناًت واملحافظت على ججهيزاتها وأدا مقشضياهت 

 املذًشيت العامت لألمن الىطنيحعخبر هزه الاجفاقيت ساسيت املفعىل بعذ جىقيعها من طشف جماعت مشالش و  

والخأشير عليها من طشف السيذ والي جهت مشالش اسفي عامل عمالت مشالش.
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

عارة التابع ٌتهدف إلى استغالل المركز الصحً المغلك المٌتعلك باتفالٌة  فاألمربعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، 

 .لتولمندوبٌة وزارة الصحة بعمالة مراكش، كممر للمركز االجتماعً للمرب  من طرف جماعة مراكش بشكل م

 المنالشــة مفتـــوح . بــــاب

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكشالنابب االول ل السٌد ٌونس بن سلٌمان

تعدٌل على المادة الثانٌة من االتفالٌة و ذلن بان توضع فً اخر أرٌد فمط االشارة الى ضرورة ادخال   

ٌنة لٌصبح منطوق المادة المطاف بناٌة المركز الصحً المغلك بالمٌعارة رهن اشارة مجلس مماطعة مراكش المد

"تلتزم مندوبٌة وزارة الصحة بعمالة مراكش بوضع بناٌة المركز الصحً المعارة المغلك رهن إشارة جماعة 

مراكش ومنها الى مجلس مماطعة مراكش المدٌنة، وذلن بصفة مإلتة الستغاللها كمركز اجتماعً للمرب من طرف 

ناٌة أخرى تخصصها لهذا الغرض". مع حذف العبارة االخٌرة من مماطعة المدٌنة فً انتظار توفٌر الجماعة لب

 المادة السادسة وهً " وتبمى سارٌة المفعول ما لم ٌعبر أحد الطرفٌن عن رغبته فً فسخها".

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

اس االخذ بممترح التعدٌل الممدم من ان لم ٌكن هنان اي تدخل اضافً، ننتمل للتصوٌت على االتفالٌة على اس

 طرف السٌد النابب االول لربٌس المجلس الجماعً.
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 :  (11/11/2119الجلسة الثانٌة بتارٌخ ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الثانٌة عشرةالنمطة 

ّالٓ٘ امً مزانش إلحداث مكز مفْضٔ٘ للشزط٘ مبزنش الدراص٘ ّاملصادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني جملط مجاع٘ مزانش ّ 

 املْاطً املتْاجد حبٕ املالح.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

جنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة للتالوة نص تمرٌر اجتماع الحسٌن نوار بداٌة أعطً الكلمة للسٌد 
 المتعلك بهذه النمطة.

 

 لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس  الحسٌن نوارالسٌد 
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 13ّ  12،  11اليكط سات األصقاو حْل 

 مبا ٓلٕ: جمللػ مجاع٘ مضانش ّاملتعلك٘ 1108مً دزّل اعنال الزّصٗ العارٓ٘ لشَض انتْبض 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 13ّ  12، 11سات األصقاو  اليكط

ميزّبٔ٘ ّطاصٗ الصخ٘ الزصاع٘ ّاملصارق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني جملػ مجاع٘ مضانش ّ  -11

لعنال٘ مضانش مً ادل ّضع بيآ٘ املضنظ الصخٕ املػلل باملٔعاصٗ صًٍ اشاصٗ جملػ 

 مجاع٘ مضانش العتػاللُ ننضنظ ادتناعٕ للكضب .

الزصاع٘ ّاملصارق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني جملػ مجاع٘ مضانش ّ ّالٓ٘ امً مضانش   -12

 ْادز حبٕ املالح.إلحزاخ مكض مفْضٔ٘ للشضط٘ مبضنظ املْاطً املت

 برتاب مكاطع٘ املياصٗ إلجناط مالعب الكضب. )بكآا( ختصٔص بكع اصضٔ٘املصارق٘ علٙ  -13
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الةدورة 
الموجهة لكل من السادة  23/19/2119بتارٌخ  18115 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رلم 2119العادٌة لشهر اكتوبر 

، عمةةد المكلفةةة بالمٌزانٌةةة والشةةإون المالٌةةة والبرمجةةة اللجنةةةأعضةةاء اللجنةةة والمجلةةس للحضةةور والمشةةاركة فةةً أشةةغال 
على الساعة الحادٌة عشر صةباحا بماعةة االجتماعةات الكبةرى بالمصةر البلةدي شةارع  2119أكتوبر  17اجتماع ٌوم االثنٌن 

 لتدارس النمط االتٌة:الحسٌن نوار ربٌس اللجنة دمحم الخامس برباسة السٌد 
الدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ وٍدٔبٗٛ ٔزارٚ الؽحٛ لعىالٛ ورانغ وَ ادن ٔضع بٍاٖٛ املرنس الؽح٘  -99

 املػمل باملٗعارٚ رَِ اظارٚ زتمض مجاعٛ ورانغ الشتػاللْ نىرنس ادتىاع٘ لمكرب .
ملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ ٔالٖٛ اوَ ورانغ إلحداخ وكر وفٕضٗٛ لمعرطٛ مبرنس املٕاطَ الدراشٛ ٔا  -99

 املتٕادد حب٘ املالح.
 برتاب وكاطعٛ املٍارٚ إلجناز والعب الكرب. )بكاٖا( ختؽٗؾ بكع ارضٗٛاملؽادقٛ عمٜ  -91
 ٔالتؽٕٖت عمّٗا. 9191املالٗٛ دراشةٛ وعرٔع وٗساٌٗٛ زتمض مجاعٛ ورانغ برشي الصٍٛ  -92
 عمّٗا. ٔالتؽٕٖت 9191دراشٛ حصابات الٍفكات وَ املبالؼ املرؼٕدٚ لمىكاطعات برشي الصٍٛ املالٗٛ  -93
 
 

 

 السادة:  اللجنة حضر االجتماع من أعضاء -

 ي. عبد الحفٌظ المغراوي، عبد الهادي وٌسالت
 

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 نابب مدٌر مصالح مماطعة مراكش المدٌنة : ي. أحمد نجم السباعً
 عن مماطعة مراكش المدٌنة :   كرٌم سالم

 عن المسم التمنً بمماطعة المنارة :  عبد الواحد سعدن
 عن لسم أعمال المجلس :   بوزٌتًرشٌد 

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

 

  :وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة -
 

 مندوب وزارة الصحة بمراكش :   عبد هللا البونً
 عن مندوبٌة وزارة الصحة بمراكش :   هشام الملوع
 عن والٌة أمن مراكش :  الدومًعبد السالم 

 

بالسةادة الحضةور، ونظةرا لعةدم جاهزٌةة بعةض الةنمط المدرجةة فةً جةدول فً بداٌة االجتماع، وبعد الكلمةة الترحٌبٌةة 
 انكبت اللجنة على تدارس النمط الجاهزة وهً كاآلتً: ، أعمال اللجنة والتً تم االتفاق على منالشتها فً موعد الحك

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

المحٍُ املهمفُ باملًصاًٌُ والشؤوُ املالًُ والربجمُ تكسيس اجتىاع 

 األوىل()اجلمطُ 

  13و  12،  11 ذات األرلام النمط
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 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  99رقه اليكط٘ 
الدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ وٍدٔبٗٛ ٔزارٚ الؽحٛ لعىالٛ ورانغ وَ ادن ٔضع بٍاٖٛ املرنس  

 الؽح٘ املػمل باملٗعارٚ رَِ اظارٚ زتمض مجاعٛ ورانغ الشتػاللْ نىرنس ادتىاع٘ لمكرب .
 

نسخة من االتفالٌة موضوع النماش، بعد تمكٌن السادة األعضاء من و ،هذه النمطة شةفً مستهل منال

ولطرح أسباب نزول النمطة ودواعً إدراجها أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد مندوب  والمرفمة بالتمرٌر،

وزارة الصحة بمراكش الذي أوضح ان فكرة االتفالٌة جاءت بناء على طلب السلطة المحلٌة نظرا لحاجة منطمة 

بالمنطمة مغلك وال ٌستغل المٌعارة بتراب مماطعة مراكش المدٌنة إلى مركز اجتماعً للمرب مادام المركز الصحً 

حالٌا، مإكدا أن المندوبٌة ال ترى مانعا فً وضع ممر المركز الصحً المذكور رهن إشارة الجماعة الستغالله 

 كمركز اجتماعً للمرب بشكل مإلت فً إطار لانونً أال وهو اتفالٌة شراكة تنظم هذا األمر.

جانب من السادة األعضاء أن ٌخصص الممر ، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث الترح عمب ذلن

كمخفر للشرطة عوض مركز اجتماعً بالنظر لمساحته الشاسعة ومالءمته لهذا الغرض، فٌما ذهب اتجاه آخر إلى 

 تؤٌٌد ما جاءت به االتفالٌة موضوع النمطة نظرا لحاجة منطمة المٌعارة إلى مرفك اجتماعً.

وحٌث تبٌن للسادة األعضاء الحاجة الملحة لمركز اجتماعً بمنطمة المٌعارة، ونظرا لعدم وتؤسٌسا على ذلن، 

فمد ابدت اللجنة استغالل المركز الصحً المتواجد بالمنطمة وإمكانٌة تخصٌص ممره لهذا الغرض بشكل مإلت، 

اكش من اجل وضع الصحة لعمالة مر وزارة مراكش ومندوبٌةبٌن مجلس جماعة موافمتها على اتفالٌة شراكة 

كما هً ش الستغالله كمركز اجتماعً للمرب بناٌة المركز الصحً المغلك بالمٌعارة رهن اشارة مجلس جماعة مراك

 .مرفمة بالتمرٌر
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اتفاقٔ٘ شضان٘ بني ميزّبٔ٘ ّطاصٗ الصخ٘ بعنال٘ مضانش ّ مجاع٘ مضانش مً أدل ّضع 

جملػ مجاع٘ مضانش العتػاللُ ننكض بيآ٘ املضنظ الصخٕ املػلل املعاصٗ صًٍ إشاصٗ 

 للنضنظ االدتناعٕ للكضب بشهل مؤقت

 

 اتفالٌة شراكة

 بٌن:

 ممثلة من طرف السٌد المندوب مندوبية وزارة الصحة بعمالة مراكش

 من جهة

 

 ممثلة من طرف ربٌسها أو من ٌنوب عنه مجاعة مراكشو

 من جهة أخرى

 

 

يىلًىش  16بتازيذ  0304374باجلىاعات الصادز بتٍفًره الظّري الشسيف املتعمل  002303بٍاْ عمِ الكاٌىُ التٍظًىٌ  -

 ؛1104

 ( املٍظي الختصاصات وشازَ الصحُ؛0883ٌىٌرب  10) 0304مجادّ الثاًٌُ  06الصادز يف  13833174بٍاْ عمِ املسضىً زقي  -

 ( بتفىيض االوضاْ؛1103رب )فاتح شتٍ 0324ذٍ الكعدَ  14الصادز بتازيذ  2051303بٍاْ عمِ قساز وشيس الصحُ زقي  -

بشأُ إحداث وحتديد  1105يٍايس  3املىافل ه  0326زبًع األوه  12الصادز يف  112305بٍاْ عمِ قساز وشيس الصحُ  -

 اختصاصات وتٍظًي املصاحل الالممسنصَ لىشازَ الصحُ

اً احملاضبُ العىىوًُ لمحىاعات ( بطَ ٌظ1106ٌىٌرب  12) 0328زبًع األوه  13الصادز يف  13063340بٍاْ عمِ املسضىً زقي  -

 ووؤضطات التعاوُ بني اجلىاعات؛

 واعتبازا لهىُ املكازبُ املبًٍُ عمِ التعاوُ تبكِ الىضًمُ األوثن لمٍّىض بالشأُ احملمٌ. -
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 اتفل الطضفاٌ علٙ ما ٓلٕ:

 الفصل األّل: مْضْع االتفاقٔ٘

الصحي املغلق املعازة الخابع ملىدوبيت وشازة الصحت بعمالت مساكش، تهدف هره الاجفاقيت إلى اسخغالل املسكص  املادَ األوىل:

 قت.ى لقسب  من طسف جماعت مساكش بشكل مكمقس للمسكص الاجخماعي ل

 الفصل الجاىٕ: التظامات الطضفني

 التزاماث مىدوبيت وشازة الصحت

الصحي املعازة املغلق زهن إشازة جماعت جلتزم مىدوبيت وشازة الصحت بعمالت مساكش بىضع بىاًت املسكص  املادَ الثاًٌُ:

مساكش، وذلك بصفت مؤقخت السخغاللها كمسكص اجخماعي للقسب من طسف مقاطعت املدًىت في اهخظاز جىفير الجماعت لبىاًت 

 أخسي جخصصها لهرا الغسض.
 

 التزاماث الجماعت

املسكص الصحي املعازة مىضىع هره الاجفاقيت. جلتزم جماعت مساكش بعدم إجساء أي حغيير جىهسي على بىاًت  املادَ الثالثُ:

 كما ًحق لها إجساء إلاصالحاث الالشمت السخغالل املسفق.

جلتزم الجماعت بئعادة البىاًت املسخغلت بمجسد جىفيرها لبىاًت جابعت لها لهرا الغسض وكرلك في الحالت التي  املادَ السابعُ:

 الله في وشاط ًدخل ضمن اخخصاصاتها.جطلب فيها مىدوبيت الصحت اسخعادة املسكص السخغ

ت املسكص الصحي املعازة أو حسليمه بأي شكل من ألاشكال ألي جهت كاهت. املادَ اخلاوطُ:  جلتزم الجماعت بعدم جفٍى

 الفصل الجالح: مكتضٔات عام٘

ت املفعىل بمجسد الخىقيع عليها من ألاطساف واملصادقت  املادَ الطادضُ: عليها من طسف املدًسة جصبح هره الاجفاقيت ساٍز

ت للصحت بجهت مساكش آسفي، والخأشير عليها من طسف السيد والي جهت مساكش آسفي عامل عمالت مساكش، وجبقى  الجهٍى

ت املفعىل ما لم ٌعبر أحد الطسفين عن زغبخه في فسخها.  ساٍز

ل أو جىفير هره الاجفاقيت، ًخم اللجىء إلى املادَ الطابعُ: حله بشكل حبي بين الطسفين، وفي حالت غياب  كل هصاع هاجج عن جأٍو

 الخىصل إلى حل مالئم ًخم زفع ملف النزاع إلى السيد والي جهت مساكش آسفي عامل عمالت مساكش.

ال ًمكن ألحد الطسفين فسخ هره الاجفاقيت من جاهب واحد، وأي خالف في جفسير أو جىفير هره الاجفاقيت ًخم  املادَ الثاوٍُ:

 السيد والي جهت مساكش آسفي عامل عمالت مساكش. عسضه على جحكيم
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 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  99رقه اليكط٘ 
الدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ اتفاقٗٛ بني زتمض مجاعٛ ورانغ ٔ ٔالٖٛ اوَ ورانغ إلحداخ وكر وفٕضٗٛ لمعرطٛ مبرنس املٕاطَ 

 املتٕادد حب٘ املالح.
 

وإلبراز سٌاق طرحها، أعطٌت الكلمة للسٌد ممثل والٌة أمن مراكش الذي أوضح أن  ،النمطةهذه  فً بداٌة  
والٌة األمن كانت تطالب منذ مدة طوٌلة بتخصٌص ممر لمفوضٌة الشرطة بحً المالح بالنظر للدواعً األمنٌة الملحة 

نٌة لجلٌز عن المنطمة األمنٌة لمراكش التً تعرفها هذه المنطمة الحساسة من المدٌنة، وكذلن بغٌة فصل المنطمة األم
 المدٌنة.

مضٌفا ان التمطٌع االداري االمنً الجدٌد سٌعرف مستجد على مستوى المنطمة االمنٌة بمراكش المدٌنة بالحاق 
دوابر امنٌة اضافة الى  فرلة الشرطة السٌاحٌة ومصلحة للشرطة المضابٌة مما ٌتطلب توفٌر مكاتب خاصة الحتضان 

ضمن برنامج تهٌا الممرات  4و  3، 2ناطك األمنٌة رلم هذه المرافك فً ممر موحد، مطالبا فً آخر تدخله بإدخال الم
 السٌاحٌة.

بعد هذه التوطبة العامة والولوف على اسباب النزول وحٌثٌات الموضوع، وبعد فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، 
رٌخٌة، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء الحاجة الملحة إلى مفوضٌة للشرطة بحً المالح نظرا لطبٌعته السٌاحٌة والتا

وبغٌة فصل المنطمة األمنٌة مراكش المدٌنة عن المنطمة األمنٌة جلٌز لتسهٌل عمل عناصر الشرطة بمختلف ألسامها، 
ومدٌرٌة االمن الوطنً إلحداث ممر مفوضٌة للشرطة بٌن مجلس جماعة مراكش اتفالٌة  فمد ابدت اللجنة موافمتها على

 .)المٌعارة( واستغالله مإلتا كما هو مرفك بالتمرٌر اجد بحً المالحالمواطن المتو مر البناٌة المحتضنة لفضاءبم
 رافعة لرباسة المجلس الجماعً التوصٌات اآلتٌة:

 التفكٌر فً عمد اتفالٌة شراكة مع وزارة الداخلٌة من أجل تجهٌز الممر الكابن بمنطمة باب اغمات 
  الكابنة بمماطعة مراكش المدٌنة ضمن برنامج تهٌا الممرات السٌاحٌة. 4و 3، 2التراح إدخال المناطك األمنٌة 

 

 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  91اليكط٘ رقه 
 برتاب وكاطعٛ املٍارٚ إلجناز والعب الكرب. )بكاٖا( ختؽٗؾ بكع ارضٗٛاملؽادقٛ عمٜ  -91

 

الممتلكات الجماعٌة انه بعد البحث العماري، تبٌن ان المطع  بخصوص هذه النمطة، وبعد ان اوضح السٌد ربٌس لسم
االرضٌة موضوع النمطة هً اصال مخصصة لمالعب المرب و ال ٌتطلب االمر استصدار ممرر خاص بهذه العملٌة، وبالتالً 

 ال جدوى من النمطة

لتدارس النمطتٌن المتبمٌتٌن وبه تكون اللجنة لد تدارست النمط الجاهزة على اساس استبناف عمد اجتماع موالً 
 والمتعلمتٌن بما ٌلً:

 ٔالتؽٕٖت عمّٗا. 9191دراشةٛ وعرٔع وٗساٌٗٛ زتمض مجاعٛ ورانغ برشي الصٍٛ املالٗٛ  -92
 عمّٗا. ٔالتؽٕٖت 9191دراشٛ حصابات الٍفكات وَ املبالؼ املرؼٕدٚ لمىكاطعات برشي الصٍٛ املالٗٛ  -93

 
 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 ربٌس اللجنة
 الحسٌن نوار         
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 بني جممظ مجاعُ وسانش و وديسيُ االوَ الىطين ُفاقًتا

 احداث وكس وفىضًُ لمشسطُ يف شاُ 

 مبسانش مبكس البٍايُ احملتضٍُ لفضاْ املىاطَ حبٌ املالح )املًعازَ( 
 

 :بين

 مجلس جماعة مراكش 

 -من جهت  -                

  ًالمدٌرٌة العامة لألمن الوطن 

 -من جهت أخسي  -

 113-14بدنفيز القاهىن الخنظيمي سقم   2015ًىليىص  7املىافق ل  1436من سمضان  20ضادس في  1-15-85بناء على الظهير الششيف سقم  -

 املخعلق بالجماعاث.

 لما وقع جخميمه. الىطني بشأن املذًشيت العامت لألمن (1956ماي  16) 1375شىال  5الطادس في  1.56.115بناء على الظهير الششيف سقم  -

 املخعلق باألمالك الخاضت بالبلذًاث. 1921ألخىبش  19املىافق لـ  1340ضفش  17بناء على الظهير الششيف املؤسخ في  -

 1340ضفش  17ير واملخمم للظهير الششيف املؤسخ في املغ 1937ماي  12املىافق لـ  1356بناء على  الظهير الششيف املؤسخ في فاجح سبيع ألاول  -

 .1921ألخىبش  19املىافق لـ 

 املخعلق بنيفيت جذبير ألامالك الخاضت بالبلذًاث. 1921دجنبر  31املىافق لـ  1340بناء على القشاس الىصيشي املؤسخ في فاجح جمادي ألاولى  -

حفاظ على ألامن العام بمذًنت مشالش اعخباسا ألهميت جىفش عنطش ألامن بهزه املذًنت وهظشا للذوس الزي جلعبه مطالح ألامن في اسخدباب وال -

 هظشا لطابعها السياحي.

 من املىاطن.  الخذماث الامنيتومساهمت من جماعت مشالش في جقشيب  -

 

 اتفق الطرفان على ما يلي:
 

البناًت التي ماهذ جحخضن مقش فضاء املىاطن  جلتزم جماعت مشالش بىضع سهن اشاسة مطالح الامن الىطني بمشالش  

 . مؤقخا لمقش ملفىضيت أمنيت جابعت للمذًشيت العامت لألمن الىطني املخىاجذة بحي امليعاسة بتراب مقاطعت مشالش املذًنت السخغاللها

و جقذًم جطميم داص بها ورلك  مفىضيت امنيت البناًت املزمىسة لتهيئت بإعادة ًشيت العامت لألمن الىطني جلتزم مطالح املذ 

 قطذ الحطىل على جشديظ  بترميم واضالح البناًت الاداسيت.

 مقشلىطني مطاسيف ضياهت جخحمل املذًشيت العامت لألمن ا واجمام اشغال الترميم والاضالح، بعذ اعادة تهيئت هزه البناًت، 

 البناًت واملحافظت على ججهيزاتها وأداء واجباث مطاسيف سبط واستهالك املاء والنهشباء والهاجف على هفقتها الخاضت.

ا والخأشير عليه املذًشيت العامت لألمن الىطنيحعخبر هزه الاجفاقيت ساسيت املفعىل بعذ جىقيعها من طشف جماعت مشالش و  

من طشف السيذ والي جهت مشالش اسفي عامل عمالت مشالش.
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

رهن اشارة مصالح االمن الوطنً  جماعة مراكش، وضعلبعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك باتفالٌة 

البناٌة التً كانت تحتضن ممر فضاء المواطن  المتواجدة بحً المٌعارة بتراب مماطعة مراكش المدٌنة  ،بمراكش

 . مإلتا كممر لمفوضٌة أمنٌة تابعة للمدٌرٌة العامة لألمن الوطنً الستغاللها

 بــــاب المنالشــة مفتـــوح .

 عضو المجلس الجماعً السٌد م عبد الحفٌظ المغراوي

الصحً الذي وضعته وزارة الصحة رهن اشارة المجلس أتمنى لو تم اجراء معاوضة بالمركز بخصوص المركز  

 الصحً بحً لشٌش الذي تستغله وزارة الصحة .

فاطلب من المجلس أن ٌدرجها فً برنامج التؤهٌل الحضري  ،أما بخصوص مراكز الشرطة بالمدٌنة العتٌمة 

   للمدٌنة العتٌمة.

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ان لم ٌكن هنان اي تدخل اضافً، ننتمل للتصوٌت على  ،نشكــر السٌد م عبد الحفٌظ المغرواي على مالحظاته

 االتفالٌة كما هً مرفمة بتمرٌر اللجنة.
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 :  (11/11/2119الجلسة الثانٌة بتارٌخ ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الثالثة عشرالنمطة 

 مالعب الكزب إلجناساملصادق٘ علٙ ختصٔص بكع أرضٔ٘ )بكآا( برتاب مكاطع٘ امليارٗ 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ان المطع األرضٌة موضوع النمطة هً أصال سٌت الغاإها بعد ان تبٌن هذه النمطة غٌر جاهزة وإذا سمحتم 
 .مخصصة لمالعب المرب وال ٌتطلب االمر استصدار ممرر خاص بهذه العملٌة، وبالتالً ال جدوى منها 
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 :  (11/11/2119الجلسة الثانٌة بتارٌخ ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الرابعة عشرةالنمطة 

 .الدراص٘ ّاملصادق٘ علٙ تيظٔه ّحتدٓد اختصاصات ادارٗ مجاع٘ مزانش  
 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم لتالوة نص تمرٌر اجتماع  ة سعٌدة ساللةبداٌة، أعطً الكلمة للسٌد
 المتعلك بهذه النمطة. االدارة والتعاون الالمركزي

 

 اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون الالمركزيربٌس ناببة  ة سعٌدة ساللةالسٌد
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 15ّ  14حْل اليكطتني سات األصقاو 

 جمللػ مجاع٘ مضانش ّاملتعلك٘ مبا ٓلٕ: 1108مً دزّل اعنال الزّصٗ العارٓ٘ لشَض انتْبض 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

  15ّ  14سات األصقاو  اليكطتاٌ

 .اراصٗ مجاع٘ مضانش الزصاع٘ ّاملصارق٘ علٙ تيظٔه ّحتزٓز اختصاصات  -14

 2017ماٖ  17بتاصٓذ  168/05/2017الػاء مكضص جملػ مجاع٘ مضانش عزر  -15

الكاضٕ باملصارق٘ علٙ تيظٔه ّحتزٓز اختصاصات اراصٗ مجاع٘ مضانش يف شهلَا 

 ( مصلخ٘.40( اقغاو  ّاصبعني )10املعزل بعشضٗ )
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال 
الموجهةة  14/11/2119بتةارٌخ  21367 لمجلةس جماعةة مةراكش، وتبعةا للةدعوة رلةم 2119الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

المكلفةة بالشةإون المانونٌةة وتنظةٌم  اللجنةةل لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلةس للحضةور والمشةاركة فةً أشةغا
علةى السةاعة الحادٌةة عشةر صةباحا بماعةة  2119أكتةوبر  19، عمةد اجتمةاع ٌةوم االربعةاء االدارة والتعاون الالمركزي

دمحم بوغربةال ربةٌس اللجنةة االجتماعات الصغرى بالطابك العلةوي بالمصةر البلةدي شةارع دمحم الخةامس برباسةة السةٌد 
 النمطتٌن االتٌتٌن:لتدارس 

 .الدراشٛ ٔاملؽادقٛ عمٜ تٍظٗي ٔحتدٖد اختؽاؼات ادارٚ مجاعٛ ورانغ  -91
الكاض٘ باملؽادقٛ عمٜ تٍظٗي ٔحتدٖد  9193واٙ  93بتارٖذ  924/11/9193الػاء وكرر زتمض مجاعٛ ورانغ عدد  -91

 ( وؽمحٛ.11) ( اقصاً  ٔاربعني91اختؽاؼات ادارٚ مجاعٛ ورانغ يف ظهمّا املعده بععرٚ )

 
 

 

 السادة:  اللجنة حضر االجتماع من أعضاء -

 سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، احمد المتصدق.
 

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 عن لسم أعمال المجلس :  رشٌد بوزٌتً

 

 
فً مستهل منالشة هاتٌن النمطتٌن، وبعد الكلمة الترحٌبٌة للسٌد ربٌس اللجنة فً حك السادة الحضور شاكرا 
لهم تلبٌة الدعوة، وتمكٌن السادة األعضاء من ملف خاص بتنظٌم االدارة وتحدٌد اختصاصاتها المرفك بالتمرٌر، 

ٌر العام للمصالح الذي ذكر انه سبك للمجلس المدولتمدٌم الموضوع، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد 
خالل الدورة العادٌة لشهر  2117ماي  17بتارٌخ  168/5/2117الجماعً لجماعة مراكش ان صادق على ممرر عدد 

ماي بإجماع األصوات المعبر عنها بخصوص التنظٌم وتحدٌد اختصاصات إدارة جماعة مراكش فً شكلها المعدل 
 مصلحة ( .( 41السام وأربعٌن ) 11)

بمذكرة وزارٌة تتعلك بالتعٌٌن فً المناصب  2118ٌونٌو  31بعد ذلن، توصلت مصالح هذه الجماعة بتارٌخ 
خمسة السام العلٌا بإدارات الجماعات الترابٌة وهٌباتها تفٌد بتملٌص عدد األلسام والمصالح على الشكل التالــً :

 .مصلحة 15و
ونظرا لصعوبة تطبٌك هذا المشروع بالنسبة للجماعات التً تخضع لنظام وحدة المدٌنة، فمد بادرت المدٌرٌة 

تدعو فٌها  2119شتنبر  23بتارٌخ  8138العامة للجماعات المحلٌة بتوجٌه مراسلة فً هذا الموضوع تحت عدد 
 جماعة مراكش الى تعدٌل الهٌكل التنظٌمً للجماعة كما ٌلـــً :

 

  مصلحة . 15مصلحة عوض  25( و 5)السام عوض خمسة  (8)ثمانٌة 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

المحٍُ املهمفُ بالشؤوُ الكاٌىًٌُ وتٍظًي االدازَ تكسيس اجتىاع 

 والتعاوُ الالوسنصٍ

  15و  14 ذات األرلام النمطتان

  13و  12
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ومنذ التوصل بهذه المراسلة، ٌضٌف السٌد المدٌر العام للمصالح، بادرت إدارة جماعة مراكش الى 
عمد سلسلة من االجتماعات لتفعٌل ارسالٌة السٌد وزٌر الداخلٌة الموجهة الى السٌد الوالً عامل عمالة 

وذلن بتكلٌف خلٌة مراكش ومنه الى ربٌس جماعة مراكش والماضٌة بتعدٌل الهٌكل التنظٌمً للجماعة، 
مصغرة لإلشراف على هذا المشروع والذي تطلب جهدا استثنابٌا لتهٌٌبه وتم عرضه على انظار مكتب 

 المجلس لتمدٌم بعض االلتراحات لٌتم عرضه على انظار اللجنة المعنٌة .

التنظٌمً عمب ذلن، وبعد االستماع لتوضٌحات السٌد المدٌر العام للمصالح واالطالع على مشروع الهٌكل 
إلدارة الجماعة، وسعٌا منهم لوضع اطار تنظٌمً لهٌكلة االدارة الجماعٌة وفك منظور حدٌث وسٌاق زمنً 
جدٌد ٌؤخذ بعٌن االعتبار المواعد المانونٌة المضمنة فً المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات والمراجع 

 كش من جهة اخرى.التنظٌمٌة الوزارٌة  من جهة و والع الحال إلدارة جماعة مرا
جل تحسٌن أداء أٌهدف إلى ترسٌخ فن لٌادة األفراد من  واعتمادا على مناهج علم اإلدارة الحدٌث الذي 

فً  جل تحمٌك أهداف محددةأاإلدارة،  واكتساب أدوات التخطٌط والمٌادة والتنظٌم والمرالبة داخل اإلدارة من 
 . م وترشٌد اإلمكانٌات والموارد التً تتوفر علٌها اإلدارةتشمل مجموعة من تمنٌات تنظٌ ،دابمة اتإطار عملٌ

جماعة مراكش تتوفر  على هٌكلة إدارٌة طموحة تنمصها بعض آلٌات الحكامة وحسن التدبٌر، وحٌث ان  
فً تدبٌر مواردها البشرٌة، وتبنً أدوات حسن التدبٌر اإلداري  مما ٌطرح وبشكل مستعجل إعادة النظر

، فمد ابدت اللجنة جل تحسٌن أدابها وجودة مرافمها والخدمات التً تمدمها للمواطنٌنأ والحكامة الجٌدة من
 موافمتها على ما ٌلً:

االخٌرة من  وفك ما تضمنته ارسالٌة السٌد وزٌر الداخلٌة  تنظٌم وتحدٌد اختصاصات ادارة جماعة مراكش .1
بالتجربة ومنظومة لٌم لتؤهٌل موارد  حٌث العدد على اساس عدم االعتماد فمط على المإهل العلمً و االخذ

 بشرٌة نوعٌة لتملد مناصب المسإولٌة.
والماضً بالمصادلة على تنظٌم وتحدٌد اختصاصات  168/5/2117الغاء ممرر مجلس جماعة مراكش تحت عدد  .2

 إدارة جماعة مراكش فً شكلها المعدل عشرة السام واربعون مصلحة 
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 

 
 اللجنةربٌس 

 دمحم بوغربال
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 اٌشؤوْ اٌمبٔىُٔخ ورٕظُُ اإلداسحاجزّبع ٌجٕخ 

 واٌؼًّ اٌالِشوضٌ  

 9102أوزىثش  12ٌُىَ األسثؼبء 

 

 

 

 

 

  2119دورة أكتوبر 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌـة

 والٌــة جهـة مراكـش أسفـً
 عمالة مراكش

 جمـــــاعـــة مراكــــــــش

 المدٌرٌة العامة للمصالح الجماعٌة

 

 اٌخبص اٌزٕظٍُّ اٌهُىً ِششوع

ِشاوش جّبػخ إداسح دزذذَذ اخزظبطبث  
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 مشروع إعادة هٌكلة وتنظٌم إدارة جماعة مراكش

 أوال: تمدٌم

المتعلك  002303ٌندرج مشروع إعادة هٌكلة وتنظٌم اإلدارة الجماعٌة طبما لممتضٌات المانون التنظٌمً رلم 

منه، وسعٌا  83و 81بالجماعات، فً الشك المتعلك بتنظٌم اإلدارة الجماعٌة وتحدٌد اختصاصاتها، والسٌما المادتٌن 

انونٌة والرغبة فً خلك إدارة طموحة تعتمد آلٌات الحكامة لوضع إطار تنظٌمً إلدارة الجماعة فً احترام للمواعد الم

الجٌدة ووسابل التدبٌر اإلداري الحدٌث، بهدف تحسٌن أدابها وتجوٌد خدماتها لفابدة المرتفمٌن، والرفع من فعالٌتها 

لنظر إلى ونجاعتها وتموٌة لدراتها إلنجاز األوراش الكبرى للجماعة فً إطار االختصاصات الموكولة لها، وذلن با

التحدٌات والرهانات التً ٌطرحها تدبٌر الشؤن المحلً فً سن وتنفٌذ السٌاسات العمومٌة للجماعة من أجل ضمان تنمٌة 

 شاملة ومستدامة، وما ٌتطلبه ذلن من تحمٌك الدٌنامٌة اإلدارٌة والتمنٌة المطلوبة فً تنفٌذ المشارٌع والبرامج التنموٌة.

باعتباره اإلطار المالبم للمٌام بكل المهام المنوطة بالجماعة بفعالٌة ونجاعة وفك  ومن أجل بلورة هذا المشروع،

رإٌة جدٌدة فً التسٌٌر، أخذا بعٌن االعتبار الرهانات المطروحة أمام الجماعة، وبمصد ضمان التكاملٌة والتنسٌك بٌن 

ى مبدأ تحدٌد المهام والمسإولٌات حسب مختلف أجهزة اإلدارة، فإن الجماعة ارتكزت فً وضع هذه الهٌكلة الجدٌدة عل

طبٌعتها )المالٌة، التمنٌة، المانونٌة، التدبٌرٌة...( وفك نظام عالبمً مندمج بٌن كافة الوحدات اإلدارٌة أفمٌا وعمودٌا 

 ماتٌة جٌدة، من أجل خلك االنسجام والتنسٌك الضرورٌٌن، وإعطاء دٌنامٌة جدٌدة إلدارة الجماعة.ابمواصفات حك

 : مبادئ وأسس إعداد تنظٌم إدارة الجماعة:ثانٌا

 لمد روعٌت فً التراح المنظام الجدٌد المبادئ واألسس التالٌة:

ربط المسإولٌة بالمحاسبة، وهذا المبدأ لن ٌتؤتى إال من خالل تدلٌك وتوضٌح مهام ومسإولٌات كل وحدة إدارٌة على  .0

 حدات.حدة، وتوضٌح مستوٌات اشتغالها ومدى ارتباطها ببالً الو

التنظٌم المحكم لإلدارة الجماعٌة عن طرٌك تحمٌك التكاملٌة والتنسٌك األفمً بٌن مكونات اإلدارة، عبر إحداث وتنظٌم  .1

 المرافك العمومٌة وفك منطك التجمٌع، والبحث عن التجانس بٌن األلسام والمصالح.

دارة الجماعٌة، تماشٌا مع روح المانون إعمال آلٌات التدبٌر الناجع والفعال للرفع من مردودٌة ونجاعة عمل اإل .2

المتعلك بالجماعات، ومناهج التدبٌر الحدٌث بمصد االضطالع الجٌد بكل المهام المنوطة بالمإسسة  002/03التنظٌمً 

 الجماعٌة، واالستجابة لطلبات وانتظارات المرتفمٌن. 

ومنه إلى ربٌس أسفً الً عامل عمالة مراكش االلتزام بمضامٌن دورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة الموجهة إلى السٌد الو .3

، والماضٌة بتعدٌل الهٌكل التنظٌمً لجماعة مراكش على الشكل 1108 شتنبر 12بتارٌخ  7127جماعة مراكش عدد 

 20بتارٌخ D4790، كما هو منصوص علٌه فً المنشور رلم 04مصلحة عوض  14و 4ألسام عوض  7التالً: 

 ، وعدم تجاوز1107ٌولٌوز 

من طرف  هالمإشر علٌعدد، السبب فً إعادة الممرر الماضً بتنظٌم اإلدارة الجماعٌة وتحدٌد اختصاصاتها، هذا ال

 . 1106، والمتخذ من طرف المجلس الجماعً خالل دورته العادٌة لشهر فبراٌر 1106 وٌونٌ 15السٌد الوالً بتارٌخ 
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 ثالثا: منهجٌة إعداد مشروع الهٌكل التنظٌمً إلدارة الجماعة

إعماال لمبدأ المنهج التشاركً بٌن مختلف مكونات الجماعة، منتخبٌن وموظفٌن، فً عملٌة إعداد هذا المشروع، 

 فمد تم االشتغال عبر المحطات التالٌة:

  مصغرة خلٌة  ، لامت رباسة المجلس بتكلٌف1108بعد إدراج هذه النمطة فً جدول أعمال دورة المجلس لشهر أكتوبر

عمل وإعداد ممترح بشؤنه أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار الهٌكل التنظٌمً السابك المصادق علٌه ومحاولة لإلشراف على هذا ال

 .1108شتنبر  12الصادرة بتارٌخ  7127تؤللمه مع المستجدات الجدٌدة الواردة فً دورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة عدد 

 وجهات نظرهم  ةاء األلسام والمصالح لمعرفموازاة مع ذلن وبتوجٌه من رباسة المجلس تم عمد لماء تشاوري مع رإس

فً الموضوع والذي مكن من تسجٌل مجموعة من الممترحات والمالحظات المرتبطة بالهٌكل التنظٌمً الممترح 

 مصلحة. 31عوض  14ألسام، و 01عوض  17والمتضمن 

  وتجوٌد المشروع الممدم.الممترح خالل انعماد اجتماع مكتب المجلس والذي مكن أٌضا من إغناء منالشة المشروع 

 المشروع على انظار لجنة الشإون المانونٌة وتنظٌم اإلدارة والعمل الالمركزي من أجل دراسته لبل عرضه على  تمدٌم

دراسة والموافمة لل 1108أكتوبر  01فً جلستها الثانٌة الممررة ٌوم  1108خالل دورة أكتوبر أنظار المجلس الجماعً 

 علٌه.

 الممترحة المادمةرابعا: الخطوات 

بعد موافمة المجلس الجماعً على مشروع تنظٌم إدارة الجماعة وتحدٌد اختصاصاتها فً لراءة ثانٌة خالل الدورة 

، والتؤشٌر علٌه من طرف السٌد الوالً، سٌتم إصدار لرار لرباسة المجلس الجماعً 1108أكتوبرالعادٌة للمجلس لشهر 

 ٌهم تنزٌل هذا المشروع، تنفٌذا لممرر المجلس الجماعً فً الموضوع. 

 .مصلحة 14ألسام و 17واعتبارا لما سبك، فإن مشروع الهٌكلة الجماعٌة ٌتجسد فً اآلتً:          
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 تتكون اإلدارة الجماعٌة من الهٌاكل التالٌة:

 الربٌس؛ 

 الدٌوان؛ 

 المدٌر العام للمصالح؛ 

 ( ؛17األلسام وعددها ثمانٌة) 

 (14والمصالح وعددها خمس وعشرون )

 سج انجًاػٛح ْٛـاكـــم اإلدا
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12345678

58111315182124

69121416192225

710172023

مكتب االستمباالت والشكايات

مصلحة الموارد البشرية

مصلحة إدارة شؤون المجلس 

واألرشيف والتوثيك

 المملكة المغربية

  وزارة الداخلية

والية جهة مراكش اسفي

 جماعة مراكش 

عمالة مراكش

لسم التعمير 

والممتلكات

لسم التجهيزات 

والشبكات

لسم الدراسات 

والتخطيط واألنظمة 

المعلوماتية

مصلحة الميزانية 

والمحاسبة

لسم الميزانية 

والصفمات واللوجستين

لسم تدبير الموارد 

المالية والشؤون 

االلتصادية

لسم الشؤون اإلدارية 

والمانونية

لسم الشؤون 

اإلجتماعية والثمافية 

والرياضية

لسم البيئة وحفظ 

الصحة

مصلحة التهيئة 

الحضرية ومحاربة 

السكن غير الالئك

مصلحة البنايات
مصلحة التخطيط  

والبرمجة والدراسات

مصلحة الوعاء 

الجبائي

مصلحة المنازعات 

المضائية

مصلحة الشؤون 

االجتماعية والثمافية

مصلحة الطب 

الشرعي والولاية من 

األمراض

مصلحة الطرق 

والسير والجوالن

مصلحة األنظم 

والشبكات المعلوماتية

مصلحة الممتلكات 

والعمليات العمارية
مصلحة اللوجستين

مصلحة رخص التعمير

مصلحة النظافة 

والمساحات الخضراء

مصلحة الشؤون 

الرياضية

مصلحة الشبكات 

المختلفة

مصلحة الصفمات
مصلحة التحصيل  

والمرالبة الجبائية

مصلحة الشؤون 

المانونية وتتبع عمود 

التدبير

مصلحة حفظ الصحة 

والمرالبة البيطرية

مصلحة تدبير الملن 

الجماعي والمرافك 

االلتصادية

مصلحة التعاون 

الالمركزي 

والشراكة واإلعالم 

والتواصل

مصلحة اإلفتحاص 

الداخلي ومرالبة 

التدبير

مشروع الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة مراكش

الرئيس

مستشار
مكلف بمهمة

مدير ديوان الرئاسة

مستشار

مستشار

المدير العام للمصالح مستشار

مكتب الضبط المركزي
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 اٌشئبعخ

 

 اٌذَىاْ

 

 

 

 اٌّهبَ
 
  ًالمصالح اإلدارٌة للجماعة، وٌعتبر الربٌس التسلسلً للعاملٌن بها، وٌسهر على ٌسٌر ربٌس المجلس الجماع

تدبٌر شإونهم، وٌتولى التعٌٌن فً جمٌع المناصب بإدارة الجماعة طبما للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري 
 بها العمل.

 ٌم اإلدارة الجماعٌة وتحدٌد ٌموم الربٌس بتنفٌذ مداوالت المجلس وممرراته وٌتخذ المرارات المتعلمة بتنظ
 اختصاصاتها.

 :ٌعٌن الربٌس دٌوانا له ٌتكون من 

 مدٌر للدٌوان؛ 
 مكلف بمهمة؛ 
 .وأربعة مستشارٌن 
  وهما:وتلحك بالرباسة مصلحتان 
 مصلحة اإلفتحاص الداخلً ومرالبة التدبٌر؛ 
 .مصلحة التعاون الالمركزي والشراكة واإلعالم والتواصل 
 خاصة، كما ٌمكنه إلحاق عدد من الموظفٌن الجماعٌٌن بدٌوانه. ٌتوفر الربٌس على كتابة 

 
 
 
 
 

 ِذَش اٌذَىاْ

 اٌّهبَ
 

 

  مساعدة الربٌس فً جمٌع مهامه؛ 
 إدارة أجندة الربٌس ومتابعة أعماله وأنشطته؛ 
 متابعة برٌد الربٌس وتوزٌعه وإعداد اإلجابات بشؤنه؛ 
  المكلف بالمهمة والمستشارٌن، والنواب ورإساء اللجان، والمدٌر العام للمصالح إعداد ملفات للربٌس بالتنسٌك مع

 ورإساء األلسام والمصالح، ورإساء ومنسمً المشارٌع، والشركاء المإسساتٌٌن اآلخرون؛
 إعداد األمور الخاصة بالرباسة من مواعٌد، واستمباالت، ومداخالت، وعروض وما إلى ذلن؛ 
 ( ؛تحضٌر اجتماعات المكتب)جداول األعمال، وغٌرها...( متابعتها )محاضر االجتماعات ومتابعة المرارات 
  ًتوجٌه الدعوات ألعضاء المكتب ورإساء اللجان، والمدٌر العام للمصالح ورإساء األلسام والمصالح، وبال

 المدعوٌن لحضور اجتماعات المكتب؛
  حتفاالت الرسمٌة؛ة للربٌس، واستمبال الوفود واالٌتنظٌم المهام الرسموتدبٌر 
  تؤطٌر أعضاء دٌوان الرباسة المكون من الكتابة الخاصة للربٌس، والمكلف بالمهمة والمستشارٌن، والموظفٌن

 الجماعٌٌن الملحمٌن بدٌوان الرباسة؛
 .تحرٌر بعض المراسالت 

 االستثاط اإلداس٘ انتغهغه5ٙ
 ؛ٌتبع مدٌر الدٌوان للربٌس مباشرة 
  عمل الكاتب الخاص للربٌس، والمكلف بالمهمة، والمستشارٌن، والموظفٌن الجماعٌٌن ٌشرف مدٌر الدٌوان وٌإطر

 الملحمٌن بدٌوان الرباسة.

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
  ،العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه

 ؛م للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء ومنسمً المشارٌع(رإساء اللجان ونوابهم، المدٌر العا
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  العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن الوطنٌٌن والدولٌٌن
 وهٌبات المجتمع المدنً.

 

 اٌّىٍف ثّهّخ 

 اٌّهبَ:
 ؛المٌام بالمهام المكلف بها من طرف الربٌس 
  للربٌس بالتنسٌك مع النواب ورإساء اللجان ومدٌر الدٌوان والمدٌر العام للمصالح ورإساء إعداد ملفات

 ؛ األلسام والمصالح، ومختلف الشركاء المإسساتٌة األخرى
 ؛تحرٌر بعض المراسالت بالتنسٌك مع مدٌر الدٌوان وتحت سلطته 
 المشاركة فً اجتماعات المكتب. 

 االستثاط اإلداس٘ انتغهغه5ٙ
 ؛مكلف بالمهمة لمدٌر دٌوان الرباسةٌتبع ال 
 تمجاالمختلف الالجماعٌٌن الملحمٌن بدٌوان الرباسة فً  الموظفٌن ٌشرف المكلف بالمهمة وٌإطر عمل. 

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
  العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس

اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء ونوابه، رإساء 
 ؛ومنسمً المشارٌع(

  العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن الوطنٌٌن والدولٌٌن
 وهٌبات المجتمع المدنً.

 

 غزشبسوْاٌّ

 اٌّهبَ:
  تمدٌم االستشارة التمنٌة والمانونٌة والسٌاسٌة للربٌس فً المهام المكلف بها؛ 
  إعداد ملفات للربٌس بالتنسٌك مع والنواب ورإساء اللجان، مدٌر الدٌوان، والمدٌر العام للمصالح ورإساء

 األلسام والمصالح، ورإساء ومنسمً المشارٌع، والشركاء المإسساتٌٌن اآلخرون؛
 ؛مراسالت بالتنسٌك مع مدٌر الدٌوان وتحت سلطتهتحرٌر بعض ال 
 .المشاركة فً اجتماعات المكتب 

 االستثاط اإلداس٘ انتغهغه5ٙ
  تحت اشراف مدٌر الدٌوان. وٌعملٌتبع المستشار للربٌس 

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
  للجماعة )الربٌس العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة

ونوابه، رإساء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء 
 ؛ومنسمً المشارٌع(

  العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن الوطنٌٌن والدولٌٌن
 وهٌبات المجتمع المدنً.
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 اٌّظبٌخ اٌزبثؼخ ٌٍشئبعخ

 

 
 

 

 ِظٍذخ اإلفزذبص اٌذاخٍٍ وِشالجخ اٌزذثُش
 

 اٌّهبَ:
 وضع برنامج عمل ٌهدف إلى تموٌة لدرات اإلدارة الجماعٌة فً مجال التدبٌر والحكامة؛ 
 إعداد برنامج اإلفتحاص والتدلٌك الداخلً وتنفٌذه؛ 
 ؛والتدلٌك ومرالبة التدبٌر الداخلً إنجاز عملٌات اإلفتحاص  
  بتمٌٌم أداء الجماعة وفما لمبادئ الحكامة الجٌدة والنجاعة؛ ةتمارٌر خاصإعداد 
  تنسٌك إعداد أجوبة بخصوص مالحظات المجلس الجهوي للحسابات ومختلف أجهزة التفتٌش التابعة للدولة

 ؛بالتنسٌك مع ألسام ومصالح الجماعة
  متابعة تنفٌذ التوصٌات الصادرة عن مهام اإلفتحاص والتدلٌك الداخلً ومهام التفتٌش والمرالبة التً تموم

 هٌبات الرلابة المإسساتٌة )المجلس الجهوي للحسابات ومختلف أجهزة التفتٌش التابعة للدولة(؛
  ا وخارجٌا ومإشرات حول تم المٌام بها داخلٌ واإلفتحاص التًإعداد التمرٌر السنوي لعملٌات التمٌٌم

 اإلجابة عن المالحظات وتنفٌذ التوصٌات؛
 إدارة نظام تدبٌر الجودة باإلدارة الجماعٌة. 

 االستثاط اإلداس٘ انتغهغه5ٙ
 .ٌتبع ربٌس )ة( مصلحة اإلفتحاص الداخلً ومرالبة التدبٌر للربٌس مباشرة 

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
 تعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل وال

ونوابه، رإساء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء 
 ؛ومنسمً المشارٌع(

 .العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن 

 

 ٌزؼبوْ اٌالِشوضٌ واٌششاوخ واإلػالَ واٌزىاطًِظٍذخ ا

 اٌّهبَ:
  والتعاون؛تتبع اتفالٌات الشراكة 
 ؛تتبع عمود التوأمة 
 ؛البحث عن مصادر لتموٌل المشارٌع بتعاون مع الهٌبات الشرٌكة 
 ؛بحث فرص التكوٌن والتدرٌب لفابدة المنتخبٌن واألطر التمنٌة واإلدارٌة 
  ؛والعربٌة والدولٌة المنعمدة فً إطار المنظماتالتحضٌر للماءات اإلللٌمٌة 
 ؛البحث على آفاق جدٌدة للتفاعل مع الجمعٌات والمنظمات الدولٌة 
 أَشطح انًُظًاخدراسة ومتابعة ، وذلن عبر تفعٌل انخراط المدٌنة فً المنظمات غٌر الحكومٌة 

 االستثاط اإلداس٘ انتغهغه5ٙ
  للربٌس مباشرة. والشراكة واإلعالم والتواصلٌتبع ربٌس )ة( مصلحة التعاون الالمركزي 

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
  العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس

ونوابه، رإساء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء 
 ؛ومنسمً المشارٌع(

 .العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن 



 محضش الذوسة العادًت لشهش ألخىبش 2019 ملجلس جماعت مشالش )الجلست الثاهيت بخاسيخ 2019/10/10(

116 
 

 اٌّذَشَخ اٌؼبِخ ٌٍّظبٌخ اٌجّبػُخ

 

 

 

 

 

 اٌّذَش اٌؼبَ ٌٍّظبٌخ اٌجّبػُخ
 

 اٌّهبَ:
  ً؛03-002مساعدة السٌد ربٌس الجماعة فً ممارسة صالحٌاته طبما لممتضٌات المانون التنظٌم 
 ؛اإلشراف على اإلدارة الجماعٌة 
 ،إحكام تنسٌك العمل بٌن األلسام والمصالح التابعة للجماعة 
 لمماطعات لضمان االنسجام والتكاملٌة بٌن مكونات مجالس االتنسٌك التام مع مدٌري المصالح التابعٌن ل

 الجماعة. 

 االستثاط اإلداس٘ انتغهغه5ٙ
  للمصالح للربٌس مباشرة. مالمدٌر العاٌتبع 

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
  :التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة التنسٌك والعاللات الداخلٌة

، والمكاتب اإلدارٌة )الربٌس ونوابه، رإساء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، ورإساء األلسام والمصالح
 ؛(الوحدات الممترحة فً الهٌكلة وبالً ومنسمً المشارٌع

 مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن نسٌكالتو العاللات الخارجٌة: التواصل والتعاون: 
 انغهطاخ انًحهٛح ٔاأليُٛح 

 يختهف انًظانح انخاسجٛح 

 انجايؼح 

 َٙجًؼٛاخ انًجتًغ انًذ 

 انمطاع انخاص 
 

 ِظٍذخ اػّبي اٌّجٍظ واالسشُف واٌزىثُك

 اٌّهبَ:
  أعمال المجلس 
 ًبتنسٌك مع مختلف األلسام والمصالح؛ تنظٌم وتهٌٌا اجتماعات مكتب المجلس الجماع 
 ؛تنظٌم وتهٌٌا أشغال الدورات العادٌة واالستثنابٌة 
 ؛تتبع أشغال اللجن الدابمة والموضوعاتٌة 
 ؛إعداد تمارٌر ومحاضر اجتماعات اللجن الدابمة والموضوعاتٌة والدورات 
  ؛الجماعًمسن سجالت دورات المجلس 
 ؛نشر الممررات والمحاضر المتخذة من طرف المجلس 
 ً؛تنسٌك جمٌع األجوبة على األسبلة الكتابٌة الموجهة لربٌس المجلس الجماع 
 ؛تحضٌر ندوة رإساء المماطعات 
 ؛تمدٌم الدعم الالزم الشتغال الفرق 
 ؛تجمٌع االلتراحات والتنسٌك مع مجالس المماطعات 

  ؛المماطعاتمسن نسخ من ممررات مجالس 
 استمبال األسبلة الكتابٌة والتراحات مجالس المماطعات تدبٌر مسطرة األجوبة علٌها. 
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 مركز التوثٌك واألرشٌف 
  تدبٌر األرشٌف النهابً لصالح وتحت مرالبة أرشٌف المغرب ذات االختصاص، بهدف الحفاظ على ذاكرة

 المدٌنة؛
  الجماعٌة وكذا المماطعات.تدبٌر األرشٌف الوسٌط لمختلف المصالح واأللسام 
 تنظٌم معرض دابم بالمركز للتعرٌف بتراث المدٌنة؛ 
 تنظٌم ندوات دورٌة حول المواضٌع المرتبط باألرشٌف والتوثٌك؛ 
 تنظٌم ورشات لألطفال والمجتمع المدنً للتعرٌف باألرشٌف؛ 
 توفٌر التكوٌن المستمر لموظفً المركز والجماعة فً مجال التوثٌك واألرشٌف؛ 
 .تدبٌر رصٌد وثابمً على شكل مكتبة متخصصة ٌستفٌد منها الموظفون والمنتخبون والباحثون 

 

 اٌّىاسد اٌجششَخِظٍذخ 

 اٌّهبَ:

 تدبٌر شإون الموظفٌن واألعوان
 تتبع المسار المهنً للموظفٌن الجماعٌٌن؛ 
  تدبٌر جمٌع ملفات اإللحاق وتجدٌد اإللحاق وإدماج الموظفٌن والموضوعٌن رهن اإلشارة؛ 
 ؛تدبٌر ملفات اإلحالة على االستٌداع أو تجدٌد االستٌداع 
 معالجة ملفات حوادث الشغل للموارد البشرٌة؛ 
 ؛تهٌٌا جداول الترلٌة وإنجاز المرارات المرتبطة بها 
 ربً للتماعد بشؤن ملفات الموظفٌن الجماعٌٌن الذٌن سٌحالون على التنسٌك مع مصالح الصندوق المغ

 التماعد؛
 ؛تدبٌر الرخص اإلدارٌة السنوٌة والرخص االستثنابٌة 
 تحٌٌن لاعدة المعطٌات المتعلمة بالموارد البشرٌة. 

 التكوٌن والمبارٌات

  الموظفٌن؛إعداد مخطط مدٌري للتكوٌن، وتتبع برامج التكوٌن المستمر لفابدة 
 .تفعٌل المنشور الخاص بامتحانات الكفاءة المهنٌة 

 األجور والمعاشات 

 ؛السهر على إعداد الرواتب الشهرٌة للموظفٌن واألعوان 
  االجتماعً؛تتبع االلتطاعات المالٌة لفابدة الصندوق المغربً للتماعد ومنظمات االحتٌاط 
 ؛التعوٌضات عن األشغال اإلضافٌة 
 ؛ة والملوثةالتعوٌضات عن األشغال الشال  
 ؛التعوٌض عن الوالدة 
 معالجة ملفات معاشات الموظفٌن الذٌن سٌحالون على التماعد. 

 

 ىزت اٌؼجؾ اٌّشوضٌِ

 اٌّهبَ
 السهر على استمبال وتسجٌل المراسالت والملفات الواردة على الجماعة؛ 
  والمصالح ومدٌري المرافك الجماعٌة المعنٌة  األلساممعالجة وتوزٌع المرسالت والملفات على كافة

 بالموضوع، وذلن بعد اطالع المدٌر العام على كافتها؛
 تسجٌل الصادرات عن الجماعة وإٌصالها إلى المإسسات المعنٌة بالوثابك والمرسالت؛ 
 تنظٌم وحفظ المرسالت والملفات بتنسٌك تام مع مركز التوثٌك واألرشٌف؛ 
  والملفات والوثابك الواردة والصادرة عن الجماعة؛مسن سجل المرسالت 
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 ىزت االعزمجبي واٌشىبَبدِ

 اٌّهبَ
 

  ،انجًاػٛح تغًٗ انثٕاتح ٔ، انًجهظ انجًاػًٙحذحح نذٖ انًُظح االنكتشَٔٛح انئنكتشَٔٛا ػثش تلمً الشكاٌة

يماتم ، أػٍ طشٚك سعانح يكتٕتح، ٔرنك «Allo m’ouatine» االتظالػثش يشكض أٔ ْاتفٛا،  ٔنهشكاٚاخ أ

 ؛ئشؼاس آَٙ تانتٕطم تانشكاٚح
 ؛هإرشاده وتوجٌهٔ تلمً مالحظات والتراحات المرتفك 
 ها حسب الموضوع وااللسام والمماطعات او المصالح الخارجٌة المعنٌة؛وتصنٌف هاتسجٌل 
 ؛المعنٌة الجهةإلى  الشكاٌة توجٌه 
  إلٌه أعاله؛ مسن السجل المشار 
 وااللتراحات؛اسة الشكاٌات والمالحظات در 
  علٌها؛معالجة الشكاٌة، والرد تتبع 
  ورفعه إلى ربٌس اإلدارة ات التابعة لهالوحدمركز الشكاٌات وإعداد تمرٌر سنوي بشؤن حصٌلة أنشطة. 

 االستثاط اإلداس٘ انتغهغه5ٙ
 الى المدٌر العام للمصالح مباشرة. إساء هذه المصالح والمكاتبٌتبع ر 

 

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
  العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس

ونوابه، رإساء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء 
 ومنسمً المشارٌع(.

 ل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن.العاللات الخارجٌة: التواص 
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 األلغبَ واٌّظبٌخ اٌجّبػُخ
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واٌٍىجغزُه واٌظفمبد اٌُّضأُخ لغُ  

 

 

 

 ِظٍذخ اٌُّضأُخ واٌّذبعجخ

 اٌّهبَ:
 بالتسٌٌر والتجهٌز؛تتبع تنفٌذها بشمٌها الخاصٌن إعداد المٌزانٌة و 
  ؛حسابات النفمات من المبالغ المرصودةضبط وتتبع 
 ؛الحسابات المرصودة ألمور خصوصٌة 
 ؛المٌزانٌات الملحمة 
 :المٌام بالعملٌات المحاسبٌة، وخصوصا 
  التحوٌالت 
  عملٌات االلتزام 
 عملٌات األداء 
 معالجة أجور الموظفٌن واألعوان 
  مصارٌف التنمل داخل وخارج المملكة 
  الحساباتٌةإعداد الوضعٌات 

 

 ِظٍذخ اٌظفمبد

 اٌّهبَ:
 ؛انجاز البرنامج التولعً لطلبات العروض بتنسٌك مع مختلف األلسام والمصالح 
 ؛دراسة وضبط كنانٌش التحمالت بتنسٌك مع مختلف األلسام والمصالح والخلٌة المكلفة بدراسة ملفات الصفمات 
 ؛م الصفمات عبر اإلعالن عن طلبات العروضإبرا 
 ؛تدبٌر بوابة الصفمات العمومٌة لجماعة مراكش 
 ؛دراسة الصفمات الواردة من مجالس المماطعات بغٌة المصادلة علٌها من طرف السٌد ربٌس جماعة مراكش 
  ،(تدبٌر وتتبع إنفاق الجماعة عبر اآللٌات األخرى )سندات الطلب، االتفالٌات، العمود.... 

 

 ِظٍذخ اٌٍىجغزُه

 اٌّهبَ:
 اٌّشأة اٌجّبػٍ

 ؛وحظٌرة السٌارات والشاحنات الجماعٌة، واإلشراف على عملٌة تزوٌدها بالولود والزٌوت تسٌٌر مرآب 
 ؛إصالح السٌارات والشاحنات التابعة للجماعة 
 ؛تدابٌر التـؤمٌن على السـٌارات والـشـاحنات والـدراجـات الـنارٌـة الـتابعة للجماعة اتخاذ 
 ؛أداء الضرٌـبة السـنوٌة على السـٌارات الـتابعة للجماعة 
 ؛تسٌٌر مخزن لطع الغٌار والزٌوت للسٌارات والشاحنات الجماعٌة 
  طرف المجلس الجماعًالتنسٌك مع المماطعات بخصوص اآللٌات الموضوعة رهن إشارتها من. 

 

 اٌزخضَٓ واٌزجهُض اٌّىزجٍ
 ً؛التناء وصٌانة األجهزة المكتبٌة والعتاد المعلومات  
 ؛تزوٌد مصالح الجماعة بالمطبوعات واألدوات المكتبٌة 
 ؛تسٌٌر مخزن األدوات والمطبوعات 
 ً؛إصالح وصٌانة آالت النسخ بالجماعة واألثاث المكتب 
 ختلف التجهٌزات اإلدارٌة والمكتبٌةإعداد لاعدة البٌانات لجرد م. 
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 االلزظبدَخ واٌشؤوْ اٌّبٌُخ اٌّىاسد رذثُش لغُ
 

 

 ِظٍذخ اٌىػبء اٌججبئٍ 

 اٌّهبَ:
 ؛إحصاء وتحٌٌن المادة الضرٌبٌة  
 ؛بنن للمعلومات الضرٌبٌة تدبٌر 
 ؛تحدٌد واحتساب وتصفٌة األسس الضرٌبٌة للمداخٌل الجبابٌة 
 ؛المتعلمة باإللرارات الممدمة من طرف الملزمٌن فٌما ٌخص األوامر بالمداخٌل التؤكد من صحة المعلومات 
  15-36من لانون  21المساهمة وتتبع أشغال لجان إحصاء الرسوم المحولة طبما لممتضٌات المادة. 
 ؛جمع المعطٌات الخاصة بالملزمٌن بالضرابب والرسوم 
 لى مصالح الجماعة فً مجال المنازعات الضرٌبٌة.اتخاذ كافة التدابٌر المانونٌة واإلدارٌة للدفاع ع 

 اٌججبئُخاٌزذظًُ واٌّشالجخ ِظٍذخ 

 اٌّهبَ:
 ؛السهر على تتبع عملٌة استخالص وتحسٌن المداخٌل 
 ً؛السهر على تركٌز وتوطٌد المعلومات المحاسبٌة بشكل ٌوم 
 ؛السهر على مرالبة حسن تدبٌر المٌم وكنانٌش التحصٌل 
 ؛الوثابك الخاصة بالتحصٌل السهر على انجاز جمٌع 
  ؛15-36من لانون  038المٌام بعملٌات المرالبة طبما لممتضٌات المادة 
 التنسٌك مع مصالح وزارة المالٌة المختصة فً تدبٌر الرسوم المحولة. 

 ِظٍذخ رذثُش اٌٍّه اٌجّبػٍ واٌّشافك االلزظبدَخ

 اٌّهبَ:

 رذثُش اٌٍّه اٌجّبػٍ
 ؛إلت للملن العمومً الجماعًالبث فً طلبات االستغالل الم 
 :اإلشراف على عملٌات 
 كراء المحالت التجارٌة الجماعٌة 
 كراء أسواق للبٌع بمناسبة عٌد األضحى 
 كراء أسواق للبٌع بمناسبة عاشوراء 
     محالت األكشان 
  ً؛..(اللوحات اإلشهارٌة، .العام )إعداد الملفات ومتابعة العملٌات المتعلمة بتدبٌر الملن الجماع 
 .محاربة االستغالل العشوابً للملن العمومً، والبث فً الشكاٌات الواردة فً هذا المجال 

 اٌّشافك االلزظبدَخ اٌىجشي
 ؛تدبٌر أسواق الجملة والمجازر الجماعٌة واألسواق الكبرى 
 ً؛تدبٌر المحجز الجماع 
 ؛التنسٌك مع المماطعات فً مجال تدبٌر أسواق المرب 
  ؛فً مجال تشجٌع االستثمار وإنعاش الشغلومتدخلٌن آخرٌن التنسٌك مع المماطعات 
  التنسٌك مع المماطعات فً مجال مرالبة المحالت التجارٌة والصناعٌة والمهنٌة المفتوحة للعموم عبر إحداث

 لهذه المرافك. لرارات تنظٌمٌة
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 واٌشَبػُخ واٌثمبفُخ االجزّبػُخ اٌشؤوْ لغُ

اٌشؤوْ اٌمبٔىُٔخ وإٌّبصػبد لغُ  
 

 

 اٌمبٔىُٔخ ورزجغ ػمىد اٌزذثُشِظٍذخ اٌشؤوْ 

 اٌّهبَ:
  للمرافك الجماعٌة الكبرى؛التدبٌر المفوض 

 الجماعٌة؛ تدبٌر شركات التنمٌة المحلٌة 

  ؛تر التحمالتاإعداد دف 

 .تمٌٌم مرحلً لعمل الشركات وتمدٌم تمارٌر فً الموضوع 

 ِظٍذخ إٌّبصػبد اٌمؼبئُخ 

 اٌّهبَ:
  ً؛تكون فٌها الجماعة طرفا أمام المضاءتدبٌر ومتابعة ملفات المضاٌا الت 
 الدفوعات والوثابك الالزمة للدفاع عن مصالح عبر تهٌا كل مع محامً الجماعة  والتواصل الوثٌك التنسٌك

 ، بتنسٌك تام مع كافة رإساء األلسام والمصالح؛وضمان تمثٌلٌة أحسن أمام الجهات المضابٌة الجماعة،
 

 

 

 ِظٍذخ اٌشؤوْ االجزّبػُخ واٌثمبفُخ

 اٌّهبَ:

 ًّ االجزّبػٍلطبع اٌؼ
 ؛ اإلشراف على إعداد الشراكات والدعم للجمعٌات االجتماعٌة 
  ؛واالنخراط فً البرامج الوطنٌة لمحو األمٌةوالثمافٌة إعداد برامج تنشٌط المرافك االجتماعٌة 
 عنٌة؛الجهات الم التً تموم بها مختلفتحسٌسٌة الطبٌة ومع دعم الحمالت ال تمدٌم إعانات للمعوزٌن 
 بتنسٌك مع مختلف المتدخلٌن؛ تتبع ملفات مشارٌع المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة  
 الممدمة من طرف الجمعٌات.تماسن األسرةاالهتمام بالمسنٌن و األنشطة المساهمة فً دعم ، 

 اٌزٕشُؾ اٌثمبفٍلطبع 
 ؛تنظٌم األنشطة المواكبة لالحتفال باألعٌاد والمناسبات الدٌنٌة والوطنٌة 
 ؛إلامة الندوات الفكرٌة والثمافٌةو إعداد وتنظٌم المسابمات الثمافٌة 
 بشراكة مع  المهرجانات وبالً التظاهرات الثمافٌة التً تنظمها الجماعةو وتنظٌم الحفالت والمعارض الفنٌة دعم

 الفاعلٌن؛
 بتنسٌك مع مجالس المماطعات؛ ٌم المخٌمات الصٌفٌةتنظدعم و 
  بٌانات الإعداد لاعدة والفنٌة مع االجتماعٌة والثمافٌة  كومرالبة المرافإعداد دفاتر التحمالت المتعلمة بكٌفٌات تدبٌر

 المتعلمة بها.

 اٌذػُ واٌششاوبد ِغ اٌّجزّغ اٌّذٍٔلطبع 
 إعداد لاعدة مع تر التحمالت المتعلك بشروط وكٌفٌات منح الدعم المادي واللوجستً للجمعٌات اإعداد دف

 ؛الخاصة بالجمعٌات الناشطة بتراب الجماعة مرلمنة بٌانات
 ؛دراسة الطلبات والملفات الخاصة بالدعم الممنوح للجمعٌات 
 ؛اإلشراف على إعداد الشراكات والدعم للجمعٌات 
  الجمعٌات المستفٌدة من دعم مٌزانٌة الجماعةتتبع وتمٌٌم أنشطة. 
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 جُئخ ودفظ اٌظذخاٌ لغُ

 ِظٍذخ اٌشؤوْ اٌشَبػُخ

 اٌّهبَ:
 ؛اإلشراف على تدبٌر المالعب الرٌاضٌة والمسابح الجماعٌة وتنظٌم األنشطة الرٌاضٌة 
 ؛اإلشراف على إعداد الشراكات والدعم للجمعٌات الثمافٌة والرٌاضٌة 
 ؛إعداد برامج تنشٌط المرافك الرٌاضٌة 
  ؛دفاتر التحمالت المتعلمة بكٌفٌات تدبٌر المرافك الرٌاضٌةإعداد 
 مرالبة تدبٌر وصٌانة المرافك الرٌاضٌة. 

 

 
 

 ِظٍذخ اٌطت اٌششػٍ واٌىلبَخ ِٓ األِشاع 

 اٌّهبَ:

 اٌطت اٌششػٍ
 ؛الشبان الوحٌد المتعلك بتدابٌر وإجراءات نمل ودفن الموتى 
  ؛شواهد الوفاةو وتسلٌم رخص الدفنمعاٌنة الوفٌات 
 ؛التكفل بعملٌة دفن المتخلى عنهم 
  إعداد برنامج لتدبٌر الممابر بتنسٌك تام مع مجالس المماطعات والمتدخلٌن اآلخرٌن )األجهزة المضابٌة

 واألمنٌة(.

 اٌىلبَخ ِٓ األِشاع
 المساهمة فً المٌام بحمالت تحسٌسٌة لفابدة ساكنة المدٌنة فً مجال: 
 محاربة األمراض المنمولة 
  محاربة داء السعر 
 المساهمة فً عملٌات التلمٌح 

 

 ِظٍذخ دفظ اٌظذخ واٌّشالجخ اٌجُطشَخ

 اٌّهبَ:

 دفظ اٌظذخ
 ؛المرالبة المستمرة لمختلف المإسسات والمحالت للحفاظ على السالمة الغذابٌة للمنتوجات الممدمة 
  ؛والمحالت الممدمة للمنتوجات الغذابٌةإعداد البطالات الصحٌة للعاملٌن بالمإسسات 
 ؛المرالبة الصحٌة للوحدات الصناعٌة والمهنٌة 
 ؛مرالبة توفر الشروط الصحٌة داخل المإسسات التربوٌة والمإسسات االجتماعٌة 
 ؛إعداد الشواهد الصحٌة لفابدة هذه المإسسات والمحالت  
 واألعوان. االستشارة الطبٌة لفابدة الموظفٌن 

 

 اٌجُطشَخاٌّشالجخ 
 ؛التنسٌك مع المصالح المختصة لمعالجة ظاهرة الكالب الضالة 
 ؛محاربة الحشرات والموارض الناللة لألمراض 
 ؛إحداث شرطة إدارٌة بٌبٌة للمحافظة على المساحات الخضراء 
 ؛إعداد لرارات جماعٌة للمحافظة على الجمالٌة والمنظر العام للمدٌنة 
 لرفع من الوعً البٌبً لدى الساكنةالداعمة لنشطة األاألعمال وبمختلف  المٌام. 
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 لغُ اٌزؼُّش واٌّّزٍىبد

 ِظٍذخ إٌظبفخ واٌّغبدبد اٌخؼشاء

 اٌّهبَ:

 لطبع إٌظبفخ
 ؛عمل الشركات المفوض إلٌهاوتمٌٌم مرالبة مع  إعداد دفتر التحمالت الخاص بتدبٌر لطاع النظافة 
 ؛تمٌٌم عمل الشركات المفوض إلٌها فً لطاع النظافة 
  ؛عمل مركز معالجة وتثمٌن النفاٌات المنزلٌةوكذلن  المستخدم فً نمل النفاٌات المنزلٌةمرالبة األسطول 
 ؛إعداد وتتبع االتفالٌات المبرمة مع الجماعات المستفٌدة من وضع نفاٌاتها بالمطرح العمومً للجماعة 
 تتبع ومرالبة عملٌة استغالل المطرح العمومً من طرف الجماعات المستفٌدة. 

 خؼشاءاٌّغبدبد اٌ
 ؛إعداد دفاتر التحمالت المتعلمة بإحداث وتهٌبة وصٌانة المناطك الخضراء بتراب الجماعة 
  ؛تؤهٌل الحدابك التارٌخٌةمع اإلشراف والتتبع لكل أشغال تهٌبة وصٌانة المناطك الخضراء 
 ؛التنسٌك مع مصالح المماطعات لتهٌبة وصٌانة حدابك المرب 
 ؛الشرطة اإلدارٌة للمحافظة على المساحات الخضراء التنسٌك مع مصلحة البٌبة فً إطار 
 ؛ضبط ومرالبة استهالن الماء فً سمً المناطك الخضراء 
  دراسة توفٌر طرق جدٌدة فً مجال التصاد استهالن الماء لسمً المناطك الخضراء فً إطار النجاعة

 الطالٌة.
 

 

 

 اٌغىٓ غُش اٌالئكِظٍذخ اٌزهُئخ اٌذؼشَخ وِذبسثخ 

 اٌّهبَ:

 اٌزهُئخ اٌذؼشَخلطبع 
  التعمٌر بتنسٌك مع اإلدارات المعنٌة )تصمٌم التهٌبة الحضرٌة والمطاعٌة،  وتحٌٌن وثابكالمساهمة فً إعداد

 ...( تصامٌم لطاعٌة المخطط المدٌري للتهٌبة الحضرٌة،

 ِذبسثخ اٌغىٓ غُش اٌالئكلطبع 
 التراح مع  المتعلمة ببرنامج محاربة الدور اآلٌلة للسموط بالمدٌنة بالتنسٌك مع الهٌبات المعنٌة تتبع االتفالٌة

 ؛الحلول ومعالجة وضعٌه البناٌات اآلٌلة للسموط
 بتؤهٌل النسٌج  الخاصةالمٌام بالدراسات مع  إعداد دفاتر التحمالت المتعلمة بمحاربة السكن غٌر الالبك

 .غٌر الالبكالعمرانً ومحاربة السكن 

 ِظٍذخ سخض اٌزؼُّش

 اٌّهبَ:
 والعمل على تجوٌد خدماته؛ دراسة ملفات طلبات الحصول على رخص البناء فً إطار نظام الشبان الوحٌد 
 ؛منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابمة وفك الضابط العام للبناء 
  بتنسٌك مع السلطات المحلٌة؛ عملٌات مرالبة البناء بتراب الجماعةمتابعة 
 مع تمٌٌم نتابج أشغالها؛ المشاركة فً أشغال لجن االستثناء من أجل الترخٌص بإنجاز المشارٌع االستثمارٌة 
 البث فً الشكاٌات الواردة فً مجال البناءو التنسٌك مع مختلف المصالح األخرى فً مجال التعمٌر. 
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 لغُ اٌزجهُضاد واٌشجىبد

 

 ِظٍذخ اٌّّزٍىبد واٌؼٍُّبد اٌؼمبسَخ

 اٌّهبَ:
 ؛مسن سجل الملن الخاص الجماعً وتحٌٌنهمع  ضبط الممتلكات العمارٌة وتسوٌة وضعٌتها المانونٌة 
 ؛إعداد ومتابعة الملفات المتعلمة بمباشرة مسطرة نزع الملكٌة وتخطٌط حدود الطرق العامة 
 ؛إلحاق الطرق والتجهٌزات العمومٌة المتواجدة بالتجزبات العمارٌة بؤمالن الجماعة 
 )إعداد الملفات ومتابعة العملٌات المتعلمة بالملن الجماعً الخاص )البٌع، االلتناء، المبادلة، الكراء. 

 

 

 

 ِظٍذخ اٌجٕبَبد

 5اٌّهبَ
 ؛التتبع التمنً ألشغال إنجاز التجهٌزات الحضرٌة والمنشآت الفنٌة 
  الخاصة بالبناٌات الجماعٌة؛ إنجاز المشارٌعاشغال تتبع ومرالبة 
 ؛إعداد وتنفٌذ برامج صٌانة البناٌات اإلدارٌة الجماعٌة 
 ؛اإلشراف على تتبع إنجاز األشغال الجماعٌة 
 للمشارٌع األولٌة التنسٌك مع لسم التخطٌط والدراسات من أجل المٌام بالدراسات التمنٌة. 

 

 ِظٍذخ اٌطشق واٌغُش واٌجىالْ

 ٌذؼشَخ اٌزٕمالد اواٌطشق لطبع 
  ؛الطرق داخل تراب الجماعةاشغال صٌانة الدراسة التمنٌة وتتبع 
 الفنٌة. توالمنشآأشغال إحداث وتهٌبة الطرق  تتبع 

 

 اٌغُش واٌجىالْلطبع 
 والجوالن؛المرارات المنظمة للسٌر  اعداد وتنفٌذ 
 ؛لشاحنات نمل البضابع بالمرور والولوف من أجل توزٌعها لتنظٌم مرورها وتولفها إصدار الترخٌصات 
 .ًاعداد وتنفٌذ الصفمات الخاصة بالتشوٌر الطرل 

 

 ِظٍذخ اٌشجىبد اٌّخزٍفخ
  المصالح الخارجٌة المعنٌة بمطاع شبكات الماء والكهرباء والتطهٌر السابل، فٌما ٌخص التنسٌك مع مصلحة

 وتتبع االشغال المرتبطة بها. وٌتعلك االمر بالمإسسات التالٌة:رخص حفر الطرلات 
 

 الوكالة المستملة الجماعٌة لتوزٌع الماء والكهرباء .0

 المكتب الوطنً للماء والكهرباء .1

 شركات االتصاالت .2

 تدبٌر وتتبع استهالن الماء والكهرباء بالبناٌات الجماعٌة 
 أداء الفاترات الخاصة باإلنارة العمومٌة 
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واألٔظّخ اٌّؼٍىِبرُخ واٌزخطُؾ اٌذساعبد غُل  

 

 

 

 واٌذساعبد  اٌزخطُؾ واٌجشِجخِظٍذخ 

 اٌّهبَ:

 اٌزخطُؾ واٌجشِجخلطت 
  ؛المخططات والبرامج التً تموم بها الجماعةمختلف إعداد 
  ؛ستراتٌجٌة فً برمجة المشارٌعاالرإٌة الإعداد 
 فً إعداد وتنفٌذ وتمٌٌم برنامج عمل الجماعة الفعالة المساهمة. 

 اٌذساعبدلطت 
 اإلشراف والتتبع الخاص بإنجاز كل الدراسات التمنٌة المرتبطة ببرامج ومشارٌع الجماعة؛ 
  فً مختلف مراحل تتبع وإنجاز المشارٌع بالً األلسام والمصالحمع التام التنسٌك. 

 

 ِظٍذخ األٔظُ واٌشجىبد اٌّؼٍىِبرُخ

 اٌّهبَ:
 ؛التخطٌط وإدارة ومواكبة تعمٌم رلمنة مختلف مصالح الجماعة والخدمات الجماعٌة 
 توفٌر تطبٌمات وحلول معلوماتٌة لمصالح مع  إدارة الشبكة المعلوماتٌة واألنظمة المعلوماتٌة بالجماعة

 ؛الجماعة
 ؛صٌانة األجهزة والشبكة المعلوماتٌة 
 ؛تدبٌر المعتمدة من طرف الجماعةاإلشراف التمنً على تشغٌل برمجٌات ال 
  " ًإعداد نظام معلوماتً جغرافSIG  ٌتضمن كافة المعلومات والمعطٌات المتعلمة بالمكونات الترابٌة "

 .لمجال المدٌنة

 :لهذه األلسام والمصالح االرتباط اإلداري التسلسلً
 ؛الى المدٌر العام للمصالح مباشرة والمصالح سالفة الذكر مالساأل إساءٌتبع ر 
 المعنً وٌتبع رإساء المصالح إلى ربٌس )ة( المسم 

 العاللات الوظٌفٌة:
  العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس

ونوابه، رإساء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء 
 ؛ومنسمً المشارٌع(

 اللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن.الع 

 

 

 ملحوظة
إضافة إلى هذه المنظومة المرتبطة بالهٌكل اإلداري للجماعة، سٌتم بالموازاة مع ذلن وبمرارات من 

 ومدٌري مشارٌع معٌنة.رباسة المجلس تعٌٌن رإساء مكاتب وخالٌا إدارٌة للمٌام بمهام محددة ومنسمً 
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون نص تمرٌر اجتماع  بعد اطالعكم على

جماعً تبعا للمستجدات االخٌرة فً الموضوع وخاصة ارسالٌة الالمركزي المتضمن لمشروع هٌكل تنظٌمً 

 السٌد وزٌر الداخلٌة التً حددت عدد االلسام فً ثمانٌة و عدد المصالح فً خمسة وعشرون مصلحة.

 باب المنالشة مفتوح.

ان لم ٌكن هنان اي متدخل، ننتمل للتصوٌت على ممرر النمطة بتنظٌم وتحدٌد اختصاصات ادارة 

مصلحة على الشكل المرفك ( 25)السام وخمسة وعشرون ( 8)ش فً شكلها المعدل بثمانٌة جماعة مراك

 بتمرٌر اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون الالمركزي.
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 2102 انتىبس 01بتازيذ  01/2102/ 424وكسز عدد     

        املتعمكـُ: 2102العاديُ لشّس انتىبس وَ جدوه أعىاه الدوزَ السابعُ عشسَ لٍكطـُ ا           
 

 .الدزاست واملصادقت على جىظيم وجحدًد اخخصاصاث ادازة جماعت مساكشب

                                      
 

 العلنٌة المنعمدة بتارٌخ  الثانٌةخالل جلسته  2119العادٌة لشهر اكتوبر ش المجتمع فً دورته ـمراك ةإن مجلس جماع
ربٌس المجلس  دمحم العربً بلمابدبماعة الجلسات الرسمٌة بشارع دمحم السادس تحت رباسة السٌد  2119 اكتوبر 11

ممثال للسٌد الوالً عامل عمالة  الدابرة الحضرٌة جامع لفناربٌس  احمد العطاريمراكش وبمحضر السٌد لالجماعً 
 مراكش .

  118و 94، 92المواد المتعلك بالجماعات وخاصة  113314وطبمـا لممتضٌات المانون التنظٌمً رلم. 
   وطبما لدورٌة وزٌر الداخلٌة رلمD 4790  حول التعٌٌن فً المناصب العلٌا بالدارات الجماعات  31/17/2118بتارٌخ

 الترابٌة وهٌباتها ونظام التعوٌضات عن المسإولٌة.
  ٌدعو فٌه جماعة مراكش  2119شتنبر  23 بتارٌخ 8138 كتاب السٌد وزٌر الداخلٌة الصادر تحت عددوتطبٌما لمنطوق

مصلحة  (25) خمسة وعشرون و (5)السام عوض خمسة  (8)الى تعدٌل الهٌكل التنظٌمً للجماعة كما ٌلـــً : ثمانٌة 
 .مصلحة (15) خمسة عشرة عوض

 النمطة. اجتماع اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون الالمركزي حول د تمدٌم نص تمرٌرـوبع 
 .وبعـد تدخل السٌد ربٌس مجلس جماعة مراكش فً الموضوع 
 .وبعـد فتح باب المنالشة وابداء الرأي حول النمطة 
 .وبعـد إجــراء التصوٌـت العلنـً طبمـا للمانــون 
 أسفـرت على ما ٌلـــً : وحٌـث أن عملٌة التصوٌت 

 

41 

41 

:وهـم الســـادة41
 

، محمـد توفلة، عبـد الـرزاق ٌونس بن سلٌمان، عبد السالم سً كوري، احمد المتصدق، امال مٌصرة دمحم العربً بلمابد،

جبـور، عبد المجٌـد اٌت الماضـً، دمحم زراف، عبد الهـادي وٌسـالت، الحسـن ببـاوي، حمٌد خوزرن، احمد محفوظ، احمد 

احمـاد اطرحـً، خلٌفـة الشحٌمـً، عبد الهادي بن  حفٌظـة مجـدار، سعٌـدة ساللـة، ثورٌة بوعبـاد، اشراق البوٌسفً، عبٌلة،

ي عبـد الحفٌـظ المغــراوي، ي البشٌـر طوبــا، حبٌبـة الكرشـال، ٌوسـف أٌـت رٌـاض، محمـد  عبـد الهـادي تلماضـً،عـال، 

 دمحم بنلعروسً، ي احفٌظ لضاوي العباسً، ي الحسن المنادي، دمحم اٌت بوٌدو، دمحم االدرٌسً، المصطفى الوجدانً، بالــة،

المجٌد ٌنانـً، خلٌل بولحسـن، عبد الواحد الشافمـً، عبد االلـه الغلـف، عبد الرحٌـم  دمحم الحر،  السعٌد اٌت المحجـوب، عبد

الفبرامـً، خالد الفتاوي.    
 

ال أحـــــد

ال أحـــــد

 يمـــٌ وا يكـسز

825
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 تتكون اإلدارة الجماعٌة من الهٌاكل التالٌة:

 الربٌس؛ 

 الدٌوان؛ 

 المدٌر العام للمصالح؛ 

 ( ؛18األلسام وعددها ثمانٌة) 

 ( 25والمصالح وعددها خمس وعشرون.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْٛـاكـــم اإلداسج انجًاػٛح 
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مكتب االستمباالت والشكايات

مصلحة الموارد البشرية

مصلحة إدارة شؤون المجلس 

واألرشيف والتوثيك

 المملكة المغربية

  وزارة الداخلية

والية جهة مراكش اسفي

 جماعة مراكش 

عمالة مراكش

لسم التعمير 

والممتلكات

لسم التجهيزات 

والشبكات

لسم الدراسات 

والتخطيط واألنظمة 

المعلوماتية

مصلحة الميزانية 

والمحاسبة

لسم الميزانية 

والصفمات واللوجستين

لسم تدبير الموارد 

المالية والشؤون 

االلتصادية

لسم الشؤون اإلدارية 

والمانونية

لسم الشؤون 

اإلجتماعية والثمافية 

والرياضية

لسم البيئة وحفظ 

الصحة

مصلحة التهيئة 

الحضرية ومحاربة 

السكن غير الالئك

مصلحة البنايات
مصلحة التخطيط  

والبرمجة والدراسات

مصلحة الوعاء 

الجبائي

مصلحة المنازعات 

المضائية

مصلحة الشؤون 

االجتماعية والثمافية

مصلحة الطب 

الشرعي والولاية من 

األمراض

مصلحة الطرق 

والسير والجوالن

مصلحة األنظم 

والشبكات المعلوماتية

مصلحة الممتلكات 

والعمليات العمارية
مصلحة اللوجستين

مصلحة رخص التعمير

مصلحة النظافة 

والمساحات الخضراء

مصلحة الشؤون 

الرياضية

مصلحة الشبكات 

المختلفة

مصلحة الصفمات
مصلحة التحصيل  

والمرالبة الجبائية

مصلحة الشؤون 

المانونية وتتبع عمود 

التدبير

مصلحة حفظ الصحة 

والمرالبة البيطرية

مصلحة تدبير الملن 

الجماعي والمرافك 

االلتصادية

مصلحة التعاون 

الالمركزي 

والشراكة واإلعالم 

والتواصل

مصلحة اإلفتحاص 

الداخلي ومرالبة 

التدبير

مشروع الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة مراكش

الرئيس

مستشار
مكلف بمهمة

مدير ديوان الرئاسة

مستشار

مستشار

المدير العام للمصالح مستشار

مكتب الضبط المركزي
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 اٌذَىاْ

 

 اٌشئبعخ

 

 

 

 اٌّهبَ
 

  ٌسٌر ربٌس المجلس الجماعً المصالح اإلدارٌة للجماعة، وٌعتبر الربٌس التسلسلً للعاملٌن بها، وٌسهر على

تدبٌر شإونهم، وٌتولى التعٌٌن فً جمٌع المناصب بإدارة الجماعة طبما للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري 

 العمل.بها 

 وٌتخذ المرارات المتعلمة بتنظٌم اإلدارة الجماعٌة وتحدٌد  بتنفٌذ مداوالت المجلس وممرراته ٌموم الربٌس

 اختصاصاتها.

 :ٌعٌن الربٌس دٌوانا له ٌتكون من 

 مدٌر للدٌوان؛ 

 مكلف بمهمة؛ 

 .وأربعة مستشارٌن 

  وهما:وتلحك بالرباسة مصلحتان 

 بٌر؛مصلحة اإلفتحاص الداخلً ومرالبة التد 

 .مصلحة التعاون الالمركزي والشراكة واإلعالم والتواصل 

 .ٌتوفر الربٌس على كتابة خاصة، كما ٌمكنه إلحاق عدد من الموظفٌن الجماعٌٌن بدٌوانه 

 
 

 
 

 ِذَش اٌذَىاْ

 اٌّهبَ
 

 

  مساعدة الربٌس فً جمٌع مهامه؛ 
 إدارة أجندة الربٌس ومتابعة أعماله وأنشطته؛ 
  برٌد الربٌس وتوزٌعه وإعداد اإلجابات بشؤنه؛متابعة 
  إعداد ملفات للربٌس بالتنسٌك مع المكلف بالمهمة والمستشارٌن، والنواب ورإساء اللجان، والمدٌر العام

 للمصالح ورإساء األلسام والمصالح، ورإساء ومنسمً المشارٌع، والشركاء المإسساتٌٌن اآلخرون؛
 ن مواعٌد، واستمباالت، ومداخالت، وعروض وما إلى ذلن؛إعداد األمور الخاصة بالرباسة م 
 تحضٌر اجتماعات المكتب )جداول األعمال، وغٌرها...( متابعتها )محاضر االجتماعات ومتابعة المرارات(؛ 
 عضاء المكتب ورإساء اللجان، والمدٌر العام للمصالح ورإساء األلسام والمصالح، وبالً توجٌه الدعوات أل

 اجتماعات المكتب؛ المدعوٌن لحضور
  ة للربٌس، واستمبال الوفود واالحتفاالت الرسمٌة؛ٌمتنظٌم المهام الرسوتدبٌر 
  تؤطٌر أعضاء دٌوان الرباسة المكون من الكتابة الخاصة للربٌس، والمكلف بالمهمة والمستشارٌن، والموظفٌن

 الجماعٌٌن الملحمٌن بدٌوان الرباسة؛
 .تحرٌر بعض المراسالت 

 داس٘ انتغهغه5ٙاالستثاط اإل
 ؛ٌتبع مدٌر الدٌوان للربٌس مباشرة 
  ٌشرف مدٌر الدٌوان وٌإطر عمل الكاتب الخاص للربٌس، والمكلف بالمهمة، والمستشارٌن، والموظفٌن

 الجماعٌٌن الملحمٌن بدٌوان الرباسة.
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 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
 دارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه، العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإل

 ؛لمصالح، ومدراء ومنسمً المشارٌع(رإساء اللجان ونوابهم، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام وا
  العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن الوطنٌٌن والدولٌٌن وهٌبات

 المجتمع المدنً.
 

 اٌّىٍف ثّهّخ

 اٌّهبَ:
 ؛المٌام بالمهام المكلف بها من طرف الربٌس 
  إعداد ملفات للربٌس بالتنسٌك مع النواب ورإساء اللجان ومدٌر الدٌوان والمدٌر العام للمصالح ورإساء األلسام

 ؛ والمصالح، ومختلف الشركاء المإسساتٌة األخرى
  ؛وتحت سلطتهتحرٌر بعض المراسالت بالتنسٌك مع مدٌر الدٌوان 
 المشاركة فً اجتماعات المكتب. 

 االستثاط اإلداس٘ انتغهغه5ٙ
 ؛كلف بالمهمة لمدٌر دٌوان الرباسةٌتبع الم 
 تمجاالمختلف الالجماعٌٌن الملحمٌن بدٌوان الرباسة فً  الموظفٌن ٌشرف المكلف بالمهمة وٌإطر عمل. 

 
 

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
  والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه، العاللات الداخلٌة: التواصل

لمصالح، ومدراء ومنسمً رإساء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام وا
 ؛المشارٌع(

 ٌٌن الوطنٌٌن والدولٌٌن وهٌبات العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسسات
 المجتمع المدنً.

 

 غزشبسوْاٌّ

 اٌّهبَ:
  تمدٌم االستشارة التمنٌة والمانونٌة والسٌاسٌة للربٌس فً المهام المكلف بها؛ 
  إعداد ملفات للربٌس بالتنسٌك مع والنواب ورإساء اللجان، مدٌر الدٌوان، والمدٌر العام للمصالح ورإساء

 ورإساء ومنسمً المشارٌع، والشركاء المإسساتٌٌن اآلخرون؛األلسام والمصالح، 
 ؛نسٌك مع مدٌر الدٌوان وتحت سلطتهتحرٌر بعض المراسالت بالت 
 .المشاركة فً اجتماعات المكتب 

 االستثاط اإلداس٘ انتغهغه5ٙ
  تحت اشراف مدٌر الدٌوان. وٌعملٌتبع المستشار للربٌس 

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
  :التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه، العاللات الداخلٌة

لمصالح، ومدراء ومنسمً رإساء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام وا
 ؛المشارٌع(

 لمإسساتٌٌن الوطنٌٌن والدولٌٌن وهٌبات العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء ا
 المجتمع المدنً.
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 اٌّظبٌخ اٌزبثؼخ ٌٍشئبعخ

 

 
 

                                  

 ِظٍذخ اإلفزذبص اٌذاخٍٍ وِشالجخ اٌزذثُش
 

 اٌّهبَ:
 وضع برنامج عمل ٌهدف إلى تموٌة لدرات اإلدارة الجماعٌة فً مجال التدبٌر والحكامة؛ 
 إعداد برنامج اإلفتحاص والتدلٌك الداخلً وتنفٌذه؛ 
 ً؛إنجاز عملٌات اإلفتحاص والتدلٌك ومرالبة التدبٌر الداخل  
  بتمٌٌم أداء الجماعة وفما لمبادئ الحكامة الجٌدة والنجاعة؛ ةتمارٌر خاصإعداد 
  التابعة للدولة تنسٌك إعداد أجوبة بخصوص مالحظات المجلس الجهوي للحسابات ومختلف أجهزة التفتٌش

 ؛بالتنسٌك مع ألسام ومصالح الجماعة
  متابعة تنفٌذ التوصٌات الصادرة عن مهام اإلفتحاص والتدلٌك الداخلً ومهام التفتٌش والمرالبة التً تموم هٌبات

 الرلابة المإسساتٌة )المجلس الجهوي للحسابات ومختلف أجهزة التفتٌش التابعة للدولة(؛
 تم المٌام بها داخلٌا وخارجٌا ومإشرات حول اإلجابة عن  التًواإلفتحاص عملٌات التمٌٌم إعداد التمرٌر السنوي ل

 المالحظات وتنفٌذ التوصٌات؛
 إدارة نظام تدبٌر الجودة باإلدارة الجماعٌة. 

 االستثاط اإلداس٘ انتغهغه5ٙ
 .ٌتبع ربٌس )ة( مصلحة اإلفتحاص الداخلً ومرالبة التدبٌر للربٌس مباشرة 

 انٕظٛفٛح5انؼاللاخ 
  ،العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه

لمصالح، ومدراء ومنسمً رإساء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام وا
 ؛المشارٌع(

 ل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن.العاللات الخارجٌة: التواصل والتعام 

 

 ِظٍذخ اٌزؼبوْ اٌالِشوضٌ واٌششاوخ واإلػالَ واٌزىاطً

 اٌّهبَ:
  والتعاون؛تتبع اتفالٌات الشراكة 
 ؛تتبع عمود التوأمة 
 ؛البحث عن مصادر لتموٌل المشارٌع بتعاون مع الهٌبات الشرٌكة 
  ؛واألطر التمنٌة واإلدارٌةبحث فرص التكوٌن والتدرٌب لفابدة المنتخبٌن 
 ؛التحضٌر للماءات اإلللٌمٌة والعربٌة والدولٌة المنعمدة فً إطار المنظمات 
 ؛البحث على آفاق جدٌدة للتفاعل مع الجمعٌات والمنظمات الدولٌة 
 أَشطح انًُظًاخدراسة ومتابعة ، وذلن عبر تفعٌل انخراط المدٌنة فً المنظمات غٌر الحكومٌة 

 اإلداس٘ انتغهغه5ٙاالستثاط 
  )للربٌس مباشرة. مصلحة التعاون الالمركزي والشراكة واإلعالم والتواصلٌتبع ربٌس )ة 

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
  ،العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه

ومنسمً المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء  رإساء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان،
 ؛المشارٌع(

 .العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن 
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 اٌّذَشَخ اٌؼبِخ ٌٍّظبٌخ اٌجّبػُخ
 

 

 

 

 اٌجّبػُخاٌّذَش اٌؼبَ ٌٍّظبٌخ 
 

 اٌّهبَ:
  ً؛03-002متضٌات المانون التنظٌمً ممارسة صالحٌاته طبما لممساعدة السٌد ربٌس الجماعة ف 
 ؛اإلشراف على اإلدارة الجماعٌة 
 ،إحكام تنسٌك العمل بٌن األلسام والمصالح التابعة للجماعة 
 لمماطعات لضمان االنسجام والتكاملٌة بٌن مكونات مجالس االتنسٌك التام مع مدٌري المصالح التابعٌن ل

  الجماعة.

 اإلداس٘ انتغهغه5ٙاالستثاط 
  للمصالح للربٌس مباشرة. مالعا المدٌرٌتبع 

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
  :التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس التنسٌك والعاللات الداخلٌة

، ومنسمً والمكاتب اإلدارٌة ، ورإساء األلسام والمصالحء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوانونوابه، رإسا
 ؛(وبالً الوحدات الممترحة فً الهٌكلة المشارٌع

 
 
  الشركاء المإسساتٌٌنمع مختلف  نسٌكالتو والتعاونالعاللات الخارجٌة: التواصل: 

 انغهطاخ انًحهٛح ٔاأليُٛح 

 يختهف انًظانح انخاسجٛح 

 انجايؼح 

 َٙجًؼٛاخ انًجتًغ انًذ 

 انمطاع انخاص 
 

 اٌّجٍظ واالسشُف واٌزىثُكِظٍذخ اػّبي 

 اٌّهبَ:
  أعمال المجلس 

 ًبتنسٌك مع مختلف األلسام والمصالح؛ تنظٌم وتهٌٌا اجتماعات مكتب المجلس الجماع 
 ؛تنظٌم وتهٌٌا أشغال الدورات العادٌة واالستثنابٌة 
 ؛تتبع أشغال اللجن الدابمة والموضوعاتٌة 
  ؛والموضوعاتٌة والدوراتإعداد تمارٌر ومحاضر اجتماعات اللجن الدابمة 
 ً؛مسن سجالت دورات المجلس الجماع 
 ؛نشر الممررات والمحاضر المتخذة من طرف المجلس 
 ً؛تنسٌك جمٌع األجوبة على األسبلة الكتابٌة الموجهة لربٌس المجلس الجماع 
 ؛تحضٌر ندوة رإساء المماطعات 
 ؛تمدٌم الدعم الالزم الشتغال الفرق 
 ٌ؛ك مع مجالس المماطعاتتجمٌع االلتراحات والتنس 

 ؛مسن نسخ من ممررات مجالس المماطعات 
 استمبال األسبلة الكتابٌة والتراحات مجالس المماطعات تدبٌر مسطرة األجوبة علٌها. 
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 مركز التوثٌك واألرشٌف 

  تدبٌر األرشٌف النهابً لصالح وتحت مرالبة أرشٌف المغرب ذات االختصاص، بهدف الحفاظ على
 ذاكرة المدٌنة؛

 .تدبٌر األرشٌف الوسٌط لمختلف المصالح واأللسام الجماعٌة وكذا المماطعات 
 تنظٌم معرض دابم بالمركز للتعرٌف بتراث المدٌنة؛ 
 تنظٌم ندوات دورٌة حول المواضٌع المرتبط باألرشٌف والتوثٌك؛ 
 تنظٌم ورشات لألطفال والمجتمع المدنً للتعرٌف باألرشٌف؛ 
 المركز والجماعة فً مجال التوثٌك واألرشٌف؛توفٌر التكوٌن المستمر لموظف ً 
 تدبٌر رصٌد وثابمً على شكل مكتبة متخصصة ٌستفٌد منها الموظفون والمنتخبون والباحثون. 

 

 اٌّىاسد اٌجششَخِظٍذخ 

 اٌّهبَ:

 تدبٌر شإون الموظفٌن واألعوان
 تتبع المسار المهنً للموظفٌن الجماعٌٌن؛ 
  تدبٌر جمٌع ملفات اإللحاق وتجدٌد اإللحاق وإدماج الموظفٌن والموضوعٌن رهن اإلشارة؛ 
 ؛تدبٌر ملفات اإلحالة على االستٌداع أو تجدٌد االستٌداع 
 معالجة ملفات حوادث الشغل للموارد البشرٌة؛ 
 ؛تهٌٌا جداول الترلٌة وإنجاز المرارات المرتبطة بها 
  ؛لذٌن سٌحالون على التماعدالمغربً للتماعد بشؤن ملفات الموظفٌن الجماعٌٌن االتنسٌك مع مصالح الصندوق 
 ؛تدبٌر الرخص اإلدارٌة السنوٌة والرخص االستثنابٌة 
 تحٌٌن لاعدة المعطٌات المتعلمة بالموارد البشرٌة. 

 التكوٌن والمبارٌات
  ٌن؛الموظفإعداد مخطط مدٌري للتكوٌن، وتتبع برامج التكوٌن المستمر لفابدة 
 .تفعٌل المنشور الخاص بامتحانات الكفاءة المهنٌة 

 األجور والمعاشات 
 ؛السهر على إعداد الرواتب الشهرٌة للموظفٌن واألعوان 
  االجتماعً؛تتبع االلتطاعات المالٌة لفابدة الصندوق المغربً للتماعد ومنظمات االحتٌاط 
 ؛التعوٌضات عن األشغال اإلضافٌة 
  ؛الشالة والملوثةالتعوٌضات عن األشغال  
 ؛التعوٌض عن الوالدة 
 معالجة ملفات معاشات الموظفٌن الذٌن سٌحالون على التماعد. 

 

 ىزت اٌؼجؾ اٌّشوضٌِ

 اٌّهبَ
 السهر على استمبال وتسجٌل المراسالت والملفات الواردة على الجماعة؛ 
  والمصالح ومدٌري المرافك الجماعٌة المعنٌة  األلساممعالجة وتوزٌع المرسالت والملفات على كافة

 بالموضوع، وذلن بعد اطالع المدٌر العام على كافتها؛
 تسجٌل الصادرات عن الجماعة وإٌصالها إلى المإسسات المعنٌة بالوثابك والمرسالت؛ 
 تنظٌم وحفظ المرسالت والملفات بتنسٌك تام مع مركز التوثٌك واألرشٌف؛ 
 فات والوثابك الواردة والصادرة عن الجماعة؛مسن سجل المرسالت والمل 
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 ىزت االعزمجبي واٌشىبَبدِ

 اٌّهبَ
 

  ،انجًاػٛح تغًٗ انثٕاتح ٔ، انًجهظ انجًاػًٙحذحح نذٖ انًُظح االنكتشَٔٛح انئنكتشَٔٛا ػثش تلمً الشكاٌة

ماتم ئشؼاس ي، أػٍ طشٚك سعانح يكتٕتح، ٔرنك «Allo m’ouatine» االتظالػثش يشكض أٔ ْاتفٛا،  ٔأ نهشكاٚاخ

 ؛آَٙ تانتٕطم تانشكاٚح
 ؛هوتوجٌه هإرشادٔ تلمً مالحظات والتراحات المرتفك 
 ها حسب الموضوع وااللسام والمماطعات او المصالح الخارجٌة المعنٌة؛وتصنٌف هاتسجٌل 
 ؛المعنٌة الجهةإلى  الشكاٌة توجٌه 
  إلٌه أعاله؛ مسن السجل المشار 
  وااللتراحات؛دراسة الشكاٌات والمالحظات 
  علٌها؛معالجة الشكاٌة، والرد تتبع 
  ورفعه إلى ربٌس اإلدارة ات التابعة لهالوحدمركز الشكاٌات وإعداد تمرٌر سنوي بشؤن حصٌلة أنشطة. 

 االستثاط اإلداس٘ انتغهغه5ٙ
  الى المدٌر العام للمصالح مباشرة. إساء هذه المصالح والمكاتبرٌتبع 

 

 انؼاللاخ انٕظٛفٛح5
  ،العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه

رإساء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء ومنسمً 
 المشارٌع(.

  :التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن.العاللات الخارجٌة 
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 األلغبَ واٌّظبٌخ اٌجّبػُخ

 

 

 واٌٍىجغزُه واٌظفمبد اٌُّضأُخ لغُ
 

 ِظٍذخ اٌُّضأُخ واٌّذبعجخ

 اٌّهبَ:
 تتبع تنفٌذها بشمٌها الخاصٌن بالتسٌٌر والتجهٌز؛إعداد المٌزانٌة و 
  ؛النفمات من المبالغ المرصودةبات حساضبط وتتبع 
 ؛الحسابات المرصودة ألمور خصوصٌة 
 ؛المٌزانٌات الملحمة 
 :المٌام بالعملٌات المحاسبٌة، وخصوصا 
  التحوٌالت 
  عملٌات االلتزام 
 عملٌات األداء 
 معالجة أجور الموظفٌن واألعوان 
  مصارٌف التنمل داخل وخارج المملكة 
  الحساباتٌةإعداد الوضعٌات 

 

 اٌظفمبدِظٍذخ 

 اٌّهبَ:
 ؛انجاز البرنامج التولعً لطلبات العروض بتنسٌك مع مختلف األلسام والمصالح 
 ؛دراسة وضبط كنانٌش التحمالت بتنسٌك مع مختلف األلسام والمصالح والخلٌة المكلفة بدراسة ملفات الصفمات 
 ؛روضإبرام الصفمات عبر اإلعالن عن طلبات الع 
 ؛لجماعة مراكش تدبٌر بوابة الصفمات العمومٌة 
 ؛من طرف السٌد ربٌس جماعة مراكش دراسة الصفمات الواردة من مجالس المماطعات بغٌة المصادلة علٌها 
 تتبع إنفاق الجماعة عبر اآللٌات األخرى )سندات الطلب، االتفالٌات، العمود، ...(تدبٌر و. 

 

 ِظٍذخ اٌٍىجغزُه

 اٌّهبَ:

 ة اٌجّبػٍاٌّشأ
 ؛السٌارات والشاحنات الجماعٌة، واإلشراف على عملٌة تزوٌدها بالولود والزٌوتوحظٌرة  تسٌٌر مرآب 
 ؛إصالح السٌارات والشاحنات التابعة للجماعة 
 ؛تدابٌر التـؤمٌن على السـٌارات والـشـاحنات والـدراجـات الـنارٌـة الـتابعة للجماعة اتخاذ 
 ؛أداء الضرٌـبة السـنوٌة على السـٌارات الـتابعة للجماعة 
 ؛تسٌٌر مخزن لطع الغٌار والزٌوت للسٌارات والشاحنات الجماعٌة 
 ن إشارتها من طرف المجلس الجماعًالتنسٌك مع المماطعات بخصوص اآللٌات الموضوعة ره. 
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 االلزظبدَخ واٌشؤوْ اٌّبٌُخ اٌّىاسد رذثُش لغُ
 

 

 اٌزخضَٓ واٌزجهُض اٌّىزجٍ
 ً؛التناء وصٌانة األجهزة المكتبٌة والعتاد المعلومات  
  ؛واألدوات المكتبٌةتزوٌد مصالح الجماعة بالمطبوعات 
 ؛تسٌٌر مخزن األدوات والمطبوعات 
 ً؛إصالح وصٌانة آالت النسخ بالجماعة واألثاث المكتب 
 إعداد لاعدة البٌانات لجرد مختلف التجهٌزات اإلدارٌة والمكتبٌة. 

 
 

 

 

 ِظٍذخ اٌىػبء اٌججبئٍ

 اٌّهبَ:
 ؛المادة الضرٌبٌة إحصاء وتحٌٌن  
 ؛بنن للمعلومات الضرٌبٌة تدبٌر 
 ؛تحدٌد واحتساب وتصفٌة األسس الضرٌبٌة للمداخٌل الجبابٌة 
 ؛زمٌن فٌما ٌخص األوامر بالمداخٌلالتؤكد من صحة المعلومات المتعلمة باإللرارات الممدمة من طرف المل 
  15-36من لانون  21لممتضٌات المادة المساهمة وتتبع أشغال لجان إحصاء الرسوم المحولة طبما. 
 ؛خاصة بالملزمٌن بالضرابب والرسومجمع المعطٌات ال 
 .اتخاذ كافة التدابٌر المانونٌة واإلدارٌة للدفاع على مصالح الجماعة فً مجال المنازعات الضرٌبٌة 

 اٌججبئُخ اٌزذظًُ واٌّشالجخِظٍذخ 

 اٌّهبَ:
  ؛المداخٌلالسهر على تتبع عملٌة استخالص وتحسٌن 
 ً؛السهر على تركٌز وتوطٌد المعلومات المحاسبٌة بشكل ٌوم 
  ؛حسن تدبٌر المٌم وكنانٌش التحصٌلالسهر على مرالبة 
 ؛السهر على انجاز جمٌع الوثابك الخاصة بالتحصٌل 
  ؛15-36من لانون  038المٌام بعملٌات المرالبة طبما لممتضٌات المادة 
  المختصة فً تدبٌر الرسوم المحولةالتنسٌك مع مصالح وزارة المالٌة. 

 ِظٍذخ رذثُش اٌٍّه اٌجّبػٍ واٌّشافك االلزظبدَخ

 اٌّهبَ:

 رذثُش اٌٍّه اٌجّبػٍ
 ً؛البث فً طلبات االستغالل المإلت للملن العمومً الجماع 
 :اإلشراف على عملٌات 
 كراء المحالت التجارٌة الجماعٌة 
 كراء أسواق للبٌع بمناسبة عٌد األضحى 
  أسواق للبٌع بمناسبة عاشوراءكراء 
     محالت األكشان 
  ً؛اللوحات اإلشهارٌة، ...(العام )إعداد الملفات ومتابعة العملٌات المتعلمة بتدبٌر الملن الجماع 
 .محاربة االستغالل العشوابً للملن العمومً، والبث فً الشكاٌات الواردة فً هذا المجال 
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 اٌشؤوْ اٌمبٔىُٔخ وإٌّبصػبد لغُ
 

 واٌشَبػُخ واٌثمبفُخاالجزّبػُخ  اٌشؤوْ لغُ

 اٌّشافك االلزظبدَخ اٌىجشي
  ؛أسواق الجملة والمجازر الجماعٌة واألسواق الكبرىتدبٌر 
 ً؛تدبٌر المحجز الجماع 
 ؛التنسٌك مع المماطعات فً مجال تدبٌر أسواق المرب 
  ؛فً مجال تشجٌع االستثمار وإنعاش الشغلومتدخلٌن آخرٌن التنسٌك مع المماطعات 
 المهنٌة المفتوحة للعموم عبر إحداث لرارات التنسٌك مع المماطعات فً مجال مرالبة المحالت التجارٌة والصناعٌة و

 لهذه المرافك. تنظٌمٌة
 
 

 

 ِظٍذخ اٌشؤوْ اٌمبٔىُٔخ ورزجغ ػمىد اٌزذثُش

 اٌّهبَ:
  للمرافك الجماعٌة الكبرى؛التدبٌر المفوض 

 الجماعٌة؛ تدبٌر شركات التنمٌة المحلٌة 

  ؛تر التحمالتاإعداد دف 

 .تمٌٌم مرحلً لعمل الشركات وتمدٌم تمارٌر فً الموضوع 

 ِظٍذخ إٌّبصػبد اٌمؼبئُخ

 اٌّهبَ:
 ؛تدبٌر ومتابعة ملفات المضاٌا التً تكون فٌها الجماعة طرفا أمام المضاء 
 الدفوعات والوثابك الالزمة للدفاع عن مصالح الجماعة،عبر تهٌا كل مع محامً الجماعة  والتواصل الوثٌك التنسٌك 

 ، بتنسٌك تام مع كافة رإساء األلسام والمصالح؛وضمان تمثٌلٌة أحسن أمام الجهات المضابٌة
 

 

 

 

 ِظٍذخ اٌشؤوْ االجزّبػُخ واٌثمبفُخ

 اٌّهبَ:

 ًّ االجزّبػٍلطبع اٌؼ
 ؛ اإلشراف على إعداد الشراكات والدعم للجمعٌات االجتماعٌة 
  ؛واالنخراط فً البرامج الوطنٌة لمحو األمٌةوالثمافٌة إعداد برامج تنشٌط المرافك االجتماعٌة 
 عنٌة؛الجهات الم التً تموم بها مختلفتحسٌسٌة الطبٌة ومع دعم الحمالت ال تمدٌم إعانات للمعوزٌن 
 ؛بتنسٌك مع مختلف المتدخلٌن تتبع ملفات مشارٌع المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة  
 الممدمة من طرف الجمعٌات.تماسن األسرةاالهتمام بالمسنٌن و األنشطة المساهمة فً دعم ، 

 اٌزٕشُؾ اٌثمبفٍلطبع 
 ؛تنظٌم األنشطة المواكبة لالحتفال باألعٌاد والمناسبات الدٌنٌة والوطنٌة 
 ؛إلامة الندوات الفكرٌة والثمافٌةو إعداد وتنظٌم المسابمات الثمافٌة 
 بشراكة مع الفاعلٌن؛ المهرجانات وبالً التظاهرات الثمافٌة التً تنظمها الجماعةو وتنظٌم الحفالت والمعارض الفنٌة دعم 
 بتنسٌك مع مجالس المماطعات؛ تنظٌم المخٌمات الصٌفٌةدعم و 
  بٌانات الإعداد لاعدة والفنٌة مع االجتماعٌة والثمافٌة  كومرالبة المرافإعداد دفاتر التحمالت المتعلمة بكٌفٌات تدبٌر

 المتعلمة بها.
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 جُئخ ودفظ اٌظذخاٌ لغُ

 اٌذػُ واٌششاوبد ِغ اٌّجزّغ اٌّذٍٔلطبع 
 مرلمنة إعداد لاعدة بٌاناتمع تر التحمالت المتعلك بشروط وكٌفٌات منح الدعم المادي واللوجستً للجمعٌات اإعداد دف 

 ؛الخاصة بالجمعٌات الناشطة بتراب الجماعة
  ؛بالدعم الممنوح للجمعٌاتدراسة الطلبات والملفات الخاصة 
 ؛اإلشراف على إعداد الشراكات والدعم للجمعٌات 
 تتبع وتمٌٌم أنشطة الجمعٌات المستفٌدة من دعم مٌزانٌة الجماعة. 

 ِظٍذخ اٌشؤوْ اٌشَبػُخ

 اٌّهبَ:
 ؛لجماعٌة وتنظٌم األنشطة الرٌاضٌةاإلشراف على تدبٌر المالعب الرٌاضٌة والمسابح ا 
  ؛دعم للجمعٌات الثمافٌة والرٌاضٌةالشراكات والاإلشراف على إعداد 
 ؛اد برامج تنشٌط المرافك الرٌاضٌةإعد 
 ؛إعداد دفاتر التحمالت المتعلمة بكٌفٌات تدبٌر المرافك الرٌاضٌة 
 الرٌاضٌة مرالبة تدبٌر وصٌانة المرافك. 

 

 
 

 

 ِظٍذخ اٌطت اٌششػٍ واٌىلبَخ ِٓ األِشاع

 اٌّهبَ:

 اٌطت اٌششػٍ
 ؛الشبان الوحٌد المتعلك بتدابٌر وإجراءات نمل ودفن الموتى 
 ؛شواهد الوفاةو معاٌنة الوفٌات وتسلٌم رخص الدفن 
 ؛التكفل بعملٌة دفن المتخلى عنهم 
  األجهزة المضابٌة واألمنٌة(. لتدبٌر الممابر بتنسٌك تام مع مجالس المماطعات والمتدخلٌن اآلخرٌنإعداد برنامج( 

 اٌىلبَخ ِٓ األِشاع
 المساهمة فً المٌام بحمالت تحسٌسٌة لفابدة ساكنة المدٌنة فً مجال: 

 محاربة األمراض المنمولة 
  محاربة داء السعر 

 المساهمة فً عملٌات التلمٌح 
 

 ِظٍذخ دفظ اٌظذخ واٌّشالجخ اٌجُطشَخ

 اٌّهبَ:

 دفظ اٌظذخ
  ؛المة الغذابٌة للمنتوجات الممدمةعلى السالمرالبة المستمرة لمختلف المإسسات والمحالت للحفاظ 
 ؛إعداد البطالات الصحٌة للعاملٌن بالمإسسات والمحالت الممدمة للمنتوجات الغذابٌة 
 ؛لصحٌة للوحدات الصناعٌة والمهنٌةالمرالبة ا 
 ؛ت التربوٌة والمإسسات االجتماعٌةمرالبة توفر الشروط الصحٌة داخل المإسسا 
  ؛لفابدة هذه المإسسات والمحالتإعداد الشواهد الصحٌة  
 واألعوان. االستشارة الطبٌة لفابدة الموظفٌن 
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 لغُ اٌزؼُّش واٌّّزٍىبد

 اٌّشالجخ اٌجُطشَخ
 ؛التنسٌك مع المصالح المختصة لمعالجة ظاهرة الكالب الضالة 
 ؛محاربة الحشرات والموارض الناللة لألمراض 
 ؛إحداث شرطة إدارٌة بٌبٌة للمحافظة على المساحات الخضراء 
  ؛لرارات جماعٌة للمحافظة على الجمالٌة والمنظر العام للمدٌنةإعداد 
 لرفع من الوعً البٌبً لدى الساكنةالداعمة لنشطة األاألعمال وبمختلف  المٌام. 

 

 ِظٍذخ إٌظبفخ واٌّغبدبد اٌخؼشاء

 اٌّهبَ:

 لطبع إٌظبفخ
 ؛الشركات المفوض إلٌهاعمل وتمٌٌم مرالبة مع  إعداد دفتر التحمالت الخاص بتدبٌر لطاع النظافة 
 ؛تمٌٌم عمل الشركات المفوض إلٌها فً لطاع النظافة 
 ؛عمل مركز معالجة وتثمٌن النفاٌات المنزلٌةوكذلن  مرالبة األسطول المستخدم فً نمل النفاٌات المنزلٌة 
  ً؛للجماعةإعداد وتتبع االتفالٌات المبرمة مع الجماعات المستفٌدة من وضع نفاٌاتها بالمطرح العموم 
 تتبع ومرالبة عملٌة استغالل المطرح العمومً من طرف الجماعات المستفٌدة. 

 اٌّغبدبد اٌخؼشاء
 ؛إعداد دفاتر التحمالت المتعلمة بإحداث وتهٌبة وصٌانة المناطك الخضراء بتراب الجماعة 
  ؛ٌةتؤهٌل الحدابك التارٌخمع اإلشراف والتتبع لكل أشغال تهٌبة وصٌانة المناطك الخضراء 
 ؛التنسٌك مع مصالح المماطعات لتهٌبة وصٌانة حدابك المرب 
 ؛التنسٌك مع مصلحة البٌبة فً إطار الشرطة اإلدارٌة للمحافظة على المساحات الخضراء 
 ؛ضبط ومرالبة استهالن الماء فً سمً المناطك الخضراء 
 اء فً إطار النجاعة الطالٌة.دراسة توفٌر طرق جدٌدة فً مجال التصاد استهالن الماء لسمً المناطك الخضر 

 

 

 ِظٍذخ اٌزهُئخ اٌذؼشَخ وِذبسثخ اٌغىٓ غُش اٌالئك

 اٌّهبَ:

 اٌزهُئخ اٌذؼشَخلطبع 
  التعمٌر بتنسٌك مع اإلدارات المعنٌة )تصمٌم التهٌبة الحضرٌة والمطاعٌة، المخطط  وتحٌٌن وثابكالمساهمة فً إعداد

 ...( تصامٌم لطاعٌة للتهٌبة الحضرٌة، المدٌري

 ِذبسثخ اٌغىٓ غُش اٌالئكلطبع 
 التراح الحلول مع  المتعلمة ببرنامج محاربة الدور اآلٌلة للسموط بالمدٌنة بالتنسٌك مع الهٌبات المعنٌة تتبع االتفالٌة

 ؛ومعالجة وضعٌه البناٌات اآلٌلة للسموط
 بتؤهٌل النسٌج العمرانً  الخاصةالمٌام بالدراسات مع  لسكن غٌر الالبكإعداد دفاتر التحمالت المتعلمة بمحاربة ا

 .ومحاربة السكن غٌر الالبك

 ِظٍذخ سخض اٌزؼُّش

 اٌّهبَ:
 والعمل على تجوٌد خدماته؛ دراسة ملفات طلبات الحصول على رخص البناء فً إطار نظام الشبان الوحٌد 
  ؛الضابط العام للبناءمنح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابمة وفك 
  بتنسٌك مع السلطات المحلٌة؛ عملٌات مرالبة البناء بتراب الجماعةمتابعة 
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 لغُ اٌزجهُضاد واٌشجىبد

 مع تمٌٌم نتابج أشغالها؛ المشاركة فً أشغال لجن االستثناء من أجل الترخٌص بإنجاز المشارٌع االستثمارٌة 
 لواردة فً مجال البناءالبث فً الشكاٌات او التنسٌك مع مختلف المصالح األخرى فً مجال التعمٌر. 

 

 ِظٍذخ اٌّّزٍىبد واٌؼٍُّبد اٌؼمبسَخ

 اٌّهبَ:
 ؛مسن سجل الملن الخاص الجماعً وتحٌٌنهمع  ضبط الممتلكات العمارٌة وتسوٌة وضعٌتها المانونٌة 
 ؛إعداد ومتابعة الملفات المتعلمة بمباشرة مسطرة نزع الملكٌة وتخطٌط حدود الطرق العامة 
 ؛لتجزبات العمارٌة بؤمالن الجماعةإلحاق الطرق والتجهٌزات العمومٌة المتواجدة با 
 )إعداد الملفات ومتابعة العملٌات المتعلمة بالملن الجماعً الخاص )البٌع، االلتناء، المبادلة، الكراء. 

 

 

 

 ِظٍذخ اٌجٕبَبد

 5اٌّهبَ
  ؛التجهٌزات الحضرٌة والمنشآت الفنٌةالتتبع التمنً ألشغال إنجاز 
 الخاصة بالبناٌات الجماعٌة؛ إنجاز المشارٌعاشغال مرالبة تتبع و 
 ؛إعداد وتنفٌذ برامج صٌانة البناٌات اإلدارٌة الجماعٌة 
 ؛اإلشراف على تتبع إنجاز األشغال الجماعٌة 
 للمشارٌع ألولٌةا التنسٌك مع لسم التخطٌط والدراسات من أجل المٌام بالدراسات التمنٌة. 

 

 ِظٍذخ اٌطشق واٌغُش واٌجىالْ

 اٌزٕمالد اٌذؼشَخ واٌطشق لطبع 
  ؛الطرق داخل تراب الجماعةاشغال صٌانة الدراسة التمنٌة وتتبع 
 الفنٌة. توالمنشآأشغال إحداث وتهٌبة الطرق  تتبع 
 

 اٌغُش واٌجىالْلطبع 
 والجوالن؛المرارات المنظمة للسٌر  اعداد وتنفٌذ 
  ؛الترخٌصات لشاحنات نمل البضابع بالمرور والولوف من أجل توزٌعها لتنظٌم مرورها وتولفهاإصدار 
 .ًاعداد وتنفٌذ الصفمات الخاصة بالتشوٌر الطرل 

 

 ِظٍذخ اٌشجىبد اٌّخزٍفخ
  المصالح الخارجٌة المعنٌة بمطاع شبكات الماء والكهرباء والتطهٌر السابل، فٌما ٌخص التنسٌك مع مصلحة

 الطرلات وتتبع االشغال المرتبطة بها. وٌتعلك االمر بالمإسسات التالٌة: رخص حفر
 

 الوكالة المستملة الجماعٌة لتوزٌع الماء والكهرباء .3

 المكتب الوطنً للماء والكهرباء .4

 شركات االتصاالت .5

 تدبٌر وتتبع استهالن الماء والكهرباء بالبناٌات الجماعٌة 
  العمومٌةأداء الفاترات الخاصة باإلنارة 
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 :  (11/11/2119الجلسة الثانٌة بتارٌخ ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  الخامسة عشرةالنمطة 

الكاضٕ باملصادق٘ علٙ تيظٔه ّحتدٓد  2017ماٖ  17بتارٓذ  168/05/2017الػاء مكزر جملط مجاع٘ مزانش عدد  
 ( مصلح٘.40) اقضاو ّاربعني( 10اختصاصات ادارٗ مجاع٘ مزانش يف شهلَا املعدل بعشزٗ )

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بعد بالتصوٌت بالمصادلة على ممرر النمطة الرابعة عشرة المتعلمة بتنظٌم وتحدٌد اختصاصات ادارة جماعة  

مصلحة على الشكل المرفك بتمرٌر اللجنة ( 25)السام وخمسة وعشرون ( 8)مراكش فً شكلها المعدل بثمانٌة 

المكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون الالمركزي، فتبعا للمساطر المعمول بها فٌجب التصوٌت على 

الماضً بالمصادلة على تنظٌم وتحدٌد  2117ماي  17بتارٌخ  168/15/2117ممرر مجلس جماعة مراكش عدد الغاء 

 مصلحة. (41)السام  واربعٌن  (11)عة مراكش فً شكلها المعدل بعشرة اختصاصات ادارة جما
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 :  (11/11/2119الجلسة الثانٌة بتارٌخ ) 2119من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر أكتوبر  السادسة عشرةالنمطة 

مليطك٘ عزص٘ بْعشٗ تبعا مللتنط جملط مكاطع٘ مزانش املدٓي٘ املتدذ خالل  دراص٘ الْضعٔ٘ العكارٓ٘ ّالتعنريٓ٘
 .9102الدّرٗ العادٓ٘ لشَز ْٓىْٔ 

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

اطلب من السٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن تالوة 

 التمرٌر المتعلك بهده النمطة .

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن السٌد احمد محفوظ
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 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

  16حْل اليكط٘ صقه 

 جمللػ مجاع٘ مضانش ّاملتعلك٘ مبا ٓلٕ: 2019مً دزّل اعنال الزّصٗ العارٓ٘ لشَض انتْبض 

 

 

 رصاع٘ الْضعٔ٘ العكاصٓ٘ ّالتعنريٓ٘ مليطك٘ عضص٘ بْعظٗ

مللتنػ جملػ مكاطع٘ مضانش املزٓي٘ املتدش خالل الزّصٗ العارٓ٘ لشَض  تبعا

 .2019 ْٓىْٔ
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فةً جةدول اعمةال الةدورة  المدرجةة ، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمطٌة والتنظٌمٌة الجةاري بهةا العمةلللممتضٌات المانون طبما

لكةل مةةن السةةادة  الموجهةةة 23/19/2119 بتةارٌخ 18111 رلةةم لمجلةةس جماعةة مةةراكش، وتبعةةا للةدعوة 2119 اكتةوبرلشةةهر  العادٌةة

بةالتعمٌر وسٌاسةة المدٌنةة والتنمٌةة المسةتدامة اللجنةة المكلفةة اجتماع أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال 

صةباحا بماعةة  الحادٌةة عشةرعلةى السةاعة  2119 شةتنبر 26 الخمةٌسٌةوم  المةذكورة اجتماعةا عمةدت اللجنةة ،والسٌر والجوالن

 االتٌة: نمطة لتدارس الربٌس اللجناحمد محفوظ السٌد  ر البلدي شارع دمحم الخامس برباسةاالجتماعات الكبرى بالمص

  ٙامللحل االّل التفاقٔ٘ اطار للشزان٘ مً اجل تأٍٔل غاب٘ الشبابالدراص٘ ّاملصادق٘ عل. 
 ٘ٔمكاطع٘ جلٔش( تبعا ملكرتح جملط مكاطع٘ جلٔش املتدذ خالل الدّرٗ العادٓ٘ لشَز ْٓىْٔ  برتاب مجاع٘ مزانش ّاالسق٘الطزم  بعض تضن(

9195. 
 دراص٘ الْضعٔ٘ العكارٓ٘ ّالتعنريٓ٘ مليطك٘ عزص٘ بْعشٗ تبعا مللتنط جملط مكاطع٘ مزانش املدٓي٘ املتدذ خالل الدّرٗ العادٓ٘ لشَز ْٓى ْٔ

9195. 
 

 

 ادة: السحضر االجتماع من أعضاء اللجنة  -

 دمحم الزراف ، دمحم بنلعروسً، حسن بباوي، جوٌدة لعوٌدي.
 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 عبد الهادي بن عال، عبد الهادي وٌسالت، الفٌرامً عبد الرحٌم، المصطفى الوجدانً ، دمحم بالة.

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش   -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :  الكرٌم الخطٌبعبد 
 ربٌس لسم التعمٌر :   عادل الشراط  

 ربٌس مصلحة الشإون الثمافٌة :  ي ادرٌس ارجٌلة  
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً 
 عن لسم أعمال المجلس :        رشٌد بوزٌتً  

 الشرطة االدارٌة بمماطعة جلٌزربٌس مصلحة  :   دمحم الزرولً
 

 

 السادة: المصالح الخارجٌةكما شارن فً االجتماع بخصوص النمط المعروضة من  -

 بمراكشعن الوكالة الحضرٌة   :  عبد العزٌز زوٌحٌر 
  بمراكش عن المدٌرٌة الجهوٌة للسكنى وسٌاسة المدٌنة  :   سعاد ٌزٌدي        

 

ذكر السٌد ربٌس اللجنة شاكرا لهم تلبٌة الدعوة،  الترحٌب بالسادة الحضورفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة 

 وتم االتفاق على منالشتها على النحو االتً:    2119بالنمط الممترحة للدراسة لتحضٌرها للدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

تكسيس اجتىاع المحٍُ املهمفُ بالتعىري وضًاضُ املديٍُ والتٍىًُ 

 املطتداوُ والطري واجلىالُ

 16النمطة رلم 
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 : 9195مً جدّل اعنال الدّرٗ العادٓ٘ لشَز انتْبز  الضادص٘اليكط٘ 
 9195ْٔ دراص٘ الْضعٔ٘ العكارٓ٘ ّالتعنريٓ٘ مليطك٘ عزص٘ بْعشٗ تبعا مللتنط جملط مكاطع٘ مزانش املدٓي٘ املتدذ خالل الدّرٗ العادٓ٘ لشَز ْٓى. 

تمكٌن السادة االعضاء من بطالة تمنٌة توضٌحٌة لموضوع النمطة  تمفً بداٌة منالشة هذه النمطة، و بعد ان 
عطٌت الكلمة للسٌد ربٌس لسم التعمٌر بالجماعة والذي أوضح أن البطالة التمنٌة تتطرق كما هً مرفمة بالتمرٌر، أ

لمختلف المشاكل التً تعانً منها عرصة بوعزة  وكذا مجموعة من العراصً على شاكلتها وخاصة عند طلب 
ضعٌة كإعادة رخصة ترمٌم أو تصمٌم، مما حدى بمجلس مماطعة المدٌنة الى تمدٌم ملتمس بإٌجاد حل لهذه الو

 الهٌكلة وإدراج العرصة فً برنامج تثمٌن المدٌنة العتٌمة أو انتظار صدور تصمٌم التهٌبة الجدٌد.
وتبعا لذلذ، ٌضٌف السٌد ربٌس المسم، ان المجلس امام خٌارٌن: اما ادخال عرصة بوعزة فً عملٌة اعادة 

 ع العماري الحالً وحموق الساكنة المتواجدة حالٌا. الهٌكلة او انتظار تصمٌم التهٌبة مع االخذ بعٌن االعتبار الوض
و لمعرفة رأي المصالح الخارجٌة فً الموضوع، تدخل السٌد ممثل الوكالة الحضرٌة لٌإكد  أن عرصة 
بوعزة تعرف إشكاال فً معالجة ملفاتها التعمٌرٌة، لذلن فعند استكمال تصمٌم التهبٌة الجدٌد ال بد من أخذها بعٌن 

كٌن الساكنة من تسوٌة وضعٌة عماراتها، مطالبا بوضع تصور واضح وموحد ٌتماشى بشكل دابم مع االعتبار لتم
 تصمٌم التهٌبة المادم وٌمطع مع المشاكل التً تعانً منها مختلف العرصات بالمدٌنة العتٌمة.

التً أوضحت ومن جهتها، تناولت الكلمة السٌدة ممثلة المدٌرٌة الجهوٌة للسكنى وسٌاسة المدٌنة بمراكش 
أن عرصة بوعزة تابعة للنسٌج العتٌك لمدٌنة مراكش والذي استفاد من برامج تهٌبة مهمة كبرنامج تثمٌن المدٌنة 
العتٌمة او برنامج تهٌبة الممرات السٌاحٌة، مإكدة أن المدٌرٌة حالٌا هً بصدد تحدٌد مناطك التجدٌد الحضري، 

عرصة بوعزة وتحدٌد حاجٌات ساكنتها للتمكن من إدراجها فً أحد ممترحة لٌام المجلس الجماعً بدراسة معممة ل
 .برامج التهٌبة المناسبة فً إطار اتفالٌة شراكة بٌن كافة األطراف المعنٌة

 

بعد االطالع على الورلة التشخٌصٌة وكذا االستماع للتدخالت فً موضوع النمطة، فتح باب المنالشة وإبداء  
ضاء عن أسباب عدم اهتمام مكتب الدراسات المكلف بإعداد تصمٌم تهٌبة للمدٌنة الرأي، حٌث تساءل السادة األع

العتٌمة بعرصة بوعزة، مطالبٌن بمعالجة المشاكل التً تعانٌها والمرتبطة بعدم منح تراخٌص للساكنة من أجل 
 تسوٌة وضعٌة عماراتها.

 

لتً تعانً منها عرصة بوعزة والتً ال وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث اتضح للسادة األعضاء المشاكل التعمٌرٌة ا 
تمكن الساكنة من الحصول على التراخٌص الالزمة لمٌامهم بمختلف العملٌات العمارٌة والتعمٌرٌة الخاصة، وفً 

 أفك إٌجاد حل مناسب لهذا اإلشكال، رفعت اللجنة توصٌه لرباسة المجلس الجماعً كاآلتً:
 

 وتشخٌص بدراسة معممة لعرصة بوعزة والمناطك المماثلة لها بالمدٌنة العتٌمة عبر مكتب الدراسات لتحدٌد  المٌام
إلعادة هٌكلتها فً اطار اتفالٌة شراكة بٌن مختلف المتدخلٌن من المصالح الخارجٌة سواء حاجٌات ساكنتها تمهٌدا 

إلدراجها ضمن برامج التدخل لمحاربة السكن غٌر او احالتها على هذه المصالح ) المدٌرٌة الجهوٌة لإلسكان( 
 .إلدراجها فً أحد برامج تهٌبة المدٌنة العتٌمة والالبك ا
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة  
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

المٌام بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فخالصة هذه االخٌرة هو رفع توصٌه لرباسة المجلس الجماعً لصد 
بدراسة معممة لعرصة بوعزة والمناطك المماثلة لها بالمدٌنة العتٌمة عبر مكتب الدراسات لتحدٌد وتشخٌص 

مختلف المتدخلٌن من المصالح الخارجٌة حاجٌات ساكنتها تمهٌدا سواء إلعادة هٌكلتها فً اطار اتفالٌة شراكة بٌن 
او احالتها على هذه المصالح ) المدٌرٌة الجهوٌة لإلسكان( إلدراجها ضمن برامج التدخل لمحاربة السكن غٌر 

 الالبك او إلدراجها فً أحد برامج تهٌبة المدٌنة العتٌمة.
 

 بــــاب المنالشــة مفتــوح.

 المجلس الجماعً لمراكشٌس النابب االول لرب السٌد ٌونس بن سلٌمان

بناء على ممترح السٌد م عبد الحفٌظ المغراوي فمد تمدم مجلس مماطعة المدٌنة بملتمس الى المجلس الجماعً  

بحكم أنه صاحب االختصاص لٌموم باالتصال بالجهات المعنٌة فً مجال التعمٌر من أجل تهٌا تصمٌم إلعادة تؤهٌل 

 عرصة بوعزة.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش بلمابدالسٌد دمحم العربً 

ان الحً بؤكمله فً حاجة الى اعادة الهٌكلة نظرا الفتماره لشبكة التطهٌر وهذا االمر ٌتم بتعاون مع وزارة  

االسكان، لذلن فان المجلس مطالب بالمصادلة على توصٌة ترفع لوزارة االسكان من أجل دراسة هذا الموضوع مع 

 متضٌات تصمٌم التهٌبة لمماطعة المدٌنة وذلن بتنسٌك مع الوكالة الحضرٌة.األخذ بعٌن االعتبار م

 عضو المجلس الجماعً السٌد ي الحفٌظ المغراوي

ان هذا الحً ٌفتمر الى شبكة الماء وشبكة التطهٌر، لذلن البد من تسرٌع عملٌة اعادة الهٌكلة حتى ننهً  

 معاناة الساكنة فً هذا المجال.

 ضو المجلس الجماعًع السٌد دمحم بالة

ان التوصٌات التً خرجت بها اللجنة فً هذا الموضوع هً توصٌات مهمة منها احداث مالعب المرب وغٌرها  

 من االمور التً ستتم بشراكة مع وزارة االسكان .

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن السٌد احمد محفوظ

ارٌد أن أذكر بالتوصٌة المهمة التً خرجت بها اللجنة والماضٌة بإجراء دراسة معممة لوضعٌة عرصة بوعزة  

من أجل اعادة تؤهٌلها وكذا المناطك المماثلة لها بالمدٌنة العتٌمة وذلن عن طرٌك مكتب دراسات مختص لتحدٌد 

فالٌة شراكة بٌن مختلف المتدخلٌن من وتشخٌص حاجٌات ساكنتها تمهٌدا سواء إلعادة هٌكلتها فً اطار ات

المصالح الخارجٌة أو احالتها على المدٌرٌة الجهوٌة لإلسكان نظرا الن اعادة الهٌكلة لم تعد من اختصاص الجماعة 

 إلدراجها ضمن برامج التدخل لمحاربة السكن غٌر الالبك أو ادرجها فً احد برامج تهٌبة المدٌنة العتٌمة.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش لمابدالسٌد دمحم العربً ب

للسٌد الوالً عامل عمالة مراكش لصد التدخل لدى خالصة التداول فً هذه النمطة هً رفع توصٌة او ملتمس  

المصالح الخارجٌة المختصة من أجل اعادة هٌكلة منطمة عرصة بوعزة فً اطار اتفالٌة مع المدٌرٌة الجهوٌة 

  تصمٌم التهٌبة. للسكنى والتعمٌر فً انتظار وضع



 محضش الذوسة العادًت لشهش ألخىبش 2019 ملجلس جماعت مشالش )الجلست الثاهيت بخاسيخ 2019/10/10(

155 
 

 



 محضش الذوسة العادًت لشهش ألخىبش 2019 ملجلس جماعت مشالش )الجلست الثاهيت بخاسيخ 2019/10/10(

156 
 

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

وبه نكون لد استوفٌنا دراسة النمط المبرمجة فً الجلسة الثانٌة من الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  

 رفعها.، و أعلن عن 2119

 الثالثة عشٌة.شٌر الى الجلسة وكانت الساعة ت رفعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 


