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 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري  

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة احملرتم

 السادة والسيدات أعضاء اجمللس احملرتمني

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها احلضور الكريم

 

  

أن   هاته  تنادور أشغال    نستأنفقبل  معنا ،  العادية  الحاضر  الفنا  جامع  الحضرية  للمنطقة  الجديد  الرئيس  بالسيد  أرحب 

 اليوم الذي أهنئه نيابة عنكم وأتمنى له التوفيق 

بداية، أود أن أؤكد رغم أننا في جلسة تمديد دورة عادية إال أنها جلسة استثنائية ألن جدول أعمالها يضم مجموعة من النقط 

أن   أغلبية  تبين  السياس ي  انتمائهم  بمختلف  أعضائه  بين  املتبادل  واالحترام  واالبتكار  بجد  االشتغال  تتركز على  مبادئ  اعتمد  مجلسنا 

 ومعارضة، كذلك تميز هذا املجلس بالتشاور واالنفتاح الدائم على املجتمع املدني واملواطنين. 

م في هذا املجلس، وهي ثقة غالية، فقد تواصلنا معهم خالل  واليوم مرت سنة كاملة على وضع املراكشيات واملراكشيين ثقته

الحملة االنتخابية ووعدناهم بالنزاهة، الشفافية ومنهجية عمل، حيث التزمنا معهم بأن تكون السنة األو ى سنة لتأهيل املدينة، التي  

تأثير سلبي على مدين 19خرجت آنذاك حديثا من أزمة انتشار وباء كوفيد   التي كان لها  البداية  ،  في  أننا وجدنا  تنا والعالم أجمع، ورغم 

ميزانية ضعيفة بسبب الجائحة املذكورة، نحن على قدم وساق لتحقيق ميزانية طموحة كما وعدنا أهل مدينة مراكش بها، بمجهود  

 مشترك بين كل من أعضاء املجلس، اإلدارة الجماعية والسلطة املحلية. 

حت بوضع تقديرات مليزانية بطموح أكبر، بفائض تقديري مهم، وهو فائض سيمكننا من  وامليزانية التي حققناها هي التي سم

 شراكات لتنفيذ مشاريع برنامج عمل الجماعة الذي ستتم املصادقة عليه اليوم.  في   دخول ال
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 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد
 

افقتكم سنغير ترتيب التداول حول النقط جدول اعمال جلستنا هاته،    واآلن،  بعد أن نبدأ بالنقطة االو ى ثم ستليها وبعد مو

 . 32النقطة رقم 

التقرير االخباري، الكلمة للسيد سمير لعريبية رئيس قسم التخطيط والدراسات   االستراتيجية واألنظمة املعلوماتية لتقديم 

يليه عرض خاص حول املشاريع املتعلقة بالنقل والتنقل على مستوى مراكش الكبرى سيقدمه مدير شركة التنمية املحلية "باص سيتي  

 متجددة". 

جلستها الثالثة، يف إطار التمديد، بتاريخ املنعقدة يف  2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  االوىلالنقطة 
 جمللس مجاعة مراكش 01/11/2022

لرئيس االخباري  التقرير  الجماعي على  املجلس  الصالحيات   ةاطالع  إطار  في  بها  القيام  تم  التي  في شأن االعمال  املجلس 

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

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية واألنظمة المعلوماتية   السيد سمير لعريبية
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 سيتم تقديم عرض فيما بعد يخص النقل والتنقل 
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 مدير شركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة". السيد عبد العزيز فارس 

 عرض حول املشاريع املتعلقة بالنقل والتنقل على مستوى مراكش الكبرى  
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املنعقدة يف جلستها الثالثة، يف إطار التمديد، بتاريخ  2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  الثانية والثالثونالنقطة 
 جمللس مجاعة مراكش 01/11/2022

 

 2028-2023جماعة مراكش الدراسة واملصادقة على برنامج عمل 

                                   

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد
 

من املراحل كما    سلسلةت عملية تهييئه  مراكش عرف  برنامج عمل جماعة مشروع  أوال، بخصوص هذه النقطة البد أن أوضح أن  

القوانين   عليها  مجال  نصت  في  كل  االختصاص  ذوي  مع  وتشاركية  تشاورية  تنسيقيةا  مقاربات  أطرتها  العمل  بها  الجاري  واألنظمة 

إضافة ا ى الضجن والهيئات االستشارية ذات    مجتمع املدني،   الممركزة، مؤسسات عمومية و مصالح  الصالحيات املوكولة اليه من سلطة،  

االجتماعي  النوع  مقاربة  و  البيئي  الخمسة  ال  ثم  البعد  مجالس  الدائمة  ضجان  على  انفتحنا  كله،  هذا  من  أكثر  بل  الجماعي،  للمجلس 

 املقاطعات، لذلك يمكننا أن نعتبر اليوم أن املصادقة على برنامج العمل عرس حقيقي بمدينة مراكش. 

وفي  العمل،  برنامج  مشاريع  مختلف  لتنفيذ  املرصودة  املبالغ  حجم  ويعكسه  كبير،  طموحنا  أن  أبشر    وستالحظون  الصدد  هذا 

ماليير بمجهود جبار من رئاسة املجلس وأعضائه، ألن    8مليار كمبلغ إجما ي للبرنامج تم توفير    15املراكشيات واملراكشيين أن من أصل  

افق التي كانت مغلقة، استكمب  النهوضهدفنا هو البحث عن سبل   لنا  املدينة بعد تداعيات جائحة كورونا، ففي السنة األو ى فتحنا املر

موالي   ونزاهة  الشباب  غابة  افتتاح  وأهمها  الخضراء  املناطق  تهيئة  أشغال  انطلقت  اإلنجاز،  طور  في  كانت  التي  افق  املر في  األشغال 

 الحسن، وال زالت الساكنة تنتظر منا الكثير. 

روح التعاون واملشاركة  لذلك أتمنى أن تكون هذه الجلسة جلسة خاصة يملؤها الفخر والفرح، وأن نفعل هذا البرنامج الطموح ب

 والتشاور. 

الكلمة االن للسيد خليل بولحسن رئيس  2028  –  2023لقد توصلتم الكترونيا بملف كامل حول برنامج عمل جماعة مراكش    ،

التركيبي املتعلق بالنقطة  لتالوة مضخص التقرير    املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك املجتمع املدنيالضجنة  

 والذي كان يجمع الضجن الخمس الدائمة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني  خليل بولحسنالسيد 
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 2028 – 2023مصفوفات مشاريع برنامج عمل جماعة مراكش 
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 والبرامج منظومة تتبع المشاريع
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

املتعلق   التقرير  لنص  إنصاتكم  واألنظمة بالنقطةبعد  والتخطيط  الدراسات  قسم  رئيس  لعريبية  سمير  للسيد  الكلمة  أعطي   ،

 في املوضوع.املعلوماتية لتقديم عرض  
 

 قسم الدراسات والتخطيط واألنظمة المعلوماتية رئيس سمير لعريبية  السيد
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

 بعد تتبعكم لعرض السيد رئيس قسم الدراسات والتخطيط واألنظمة املعلوماتية، باب املناقشة مفتوح حول النقطة.
 

 المجلس الجماعي عضو   مصطفى مطهرال ي.السيد 
مليار مساهمة من الجماعة   200مليار مساهمة من الشركاء و1000مليار منها  1524مبلغا اجماليا يصل ا ى    يكلفان هذا املشروع سوف  

ننا استطعنا توفير التمويل الالزم أ مليار، ولذلك فإننا ننهئ أنفسنا ب  724أي أن مساهمة الجماعة ستصل ا ى    ، مليار أخرى   524باإلضافة ا ى مبلغ  

 دون الضجوء ا ى االقتراض.  

العسكري  أ  باملستشفى  يتعلق  ما  وخاصة  الصحة  فهي  اليها  التطرق  يتم  لم  التي  القطاعات  الصحي و ما  املكتب  مضحق  فتح  في    ، اإلسراع 

و  القرب.  بمالعب  يتعلق  ما  وخاصة  الرياض ي  املجال  االجتماعيكذا  وكذلك  مقبرة    وبالخصوص  املجال  بجانب  حديقة  احداث  بمشروع  يتعلق  ما 

علما   يعرف سلبياتها هناك    أنالحارة  والكل  الطرقية  املحطة  أمام  أخرى  املحطة    ،حديقة  وراء  املتواجدين  والكتبيين  التجار  في  التفكير  كما يجب 

 إيالء العناية الكافية لوكالة املداخيل مع تنظيم ورشات للتكوين املستمر في هذا املجال.و وكذلك إيجاد حل للباعة الجائلين،  ، الطرقية

النقل الحضري والذي يعد مشروعا ضروريا للمدينة رغم الزيادة املتوقعة في التعريفة اال أن ذلك سيتبعه تبني نظام التذكرة  فيما يخص و 

 الصالحة ملدة ساعة ونصف. وفي األخير أرجو إعادة النظر في مخطط التنقل الحضري. 
 

 المجلس الجماعي عضو  يت المحجوب االسيد السعيد 
التماسا بخصوص الفالحين الذين كانوا يستخدمون مياه الصرف الصحي من أجل السقي، لكن بعد كورونا فان ما يقرب  أريد أن أقدم  

املستقلة   200من   للوكالة  اإلداري  املجلس  اجتماع  في  املوضوع  هذا  أثرت  وقد  مزروعاتهم  موت  ا ى  أدى  مما  ذلك  من  يستفيدون  يعودوا  لم  فالح 

اقت  رحت احداث محطة أخرى للتصفية على أن يؤدي الفالحون واجبات االستفادة. لتوزيع املاء والكهرباء و

وقد رحب السيد الوا ي بالفكرة وكذلك السيدة مديرة الوكالة لذلك أرجو من السيدة رئيسة املجلس الجماعي أن تدعم هذا املقترح من      

 خالل منصبها الوزاري. 

ال  تي تريد احداث مراكز لإليواء خاصة بأها ي مرض ى املستشفى الجامعي، راجيا من هناك موضوع آخر ويتعلق األمر ببعض الجمعيات 

 املجلس الترخيص لهذه الجمعيات إلنجاز هذه املشاريع. رئاسة 
 

 المجلس الجماعي عضو السيد لحسن حبيبو  
التنمية   في  االستراتيجية  البرامج  وصياغة  بناء  في  الدولية  للمعايير  يخضع  البرنامج  هذا  أبعاده  ان  في  االنسان  هو  مدخلها  يكون  التي 

البشري  الرأسمال  تنمية  بنية  في  االنسان  يضع  العمل  برنامج  أن  بمعنى  البيئي  أو  التربوي  أو  الثقافي  أو  االجتماعي  البعد  من    املختلفة سواء  وذلك 

باالطار   151خالل ويتعلق  أولها  املالحظات  من  مجموعة  وهناك   ، البرنامج  يتضمنها  التي  البرنام  مشروع  لهذا  املؤطر  الوثائق    جاملرجعي  خالل  من 

بالبيئة وعلى تحقيق    منه  151و  35،  31الفصول  وخاصة    2011التنظيمية وكذا دستور   أنه على الجماعات وعلى املؤسسات االعتناء  الذي يؤكد 

االجتماعي  و ى أثره سيتم احداث املجلس االقتصادي  العدالة املجالية والعدالة االجتماعية بين األفراد من خالل العيش في بيئة سليمة. والذي عل

 البيئي. و 

كد  أما املالحظة الثانية فتتعلق باملقارنة البيئية والتنمية املستدامة، فاملغرب يعيش حالة مناخية قلقة وبالتا ي فان جميع املؤشرات تؤ 

ما قد يؤثر على التكلفة املالية وبالتا ي فما يعتبر اليوم أولويات قد ال  فستكون البالد في حالة متأزمة. م  -ال قدر هللا–على أنه إذا لم تسقط األمطار  

ألن غدا،  مما  هتعتبر كذلك  الطبيعية.  والكوارث  والحروب  املخاطر  على مستوى  التكيف  وكذلك  االقتصادي  وللتكيف  املناخي  للتكيف  تخضع  ال  ا 

  هل الشركاء واملدعمين لهم   نفس األولويات التي للمجلس  : والتصدي للمعيقات. والسؤاليفرض أن يتضمن البرنامج الشق الخاص بتدبير املخاطر  

 الجماعي؟ 

الرؤيو  البرنامج  هذا  في  تظهر  أن  املفروض  من  كان  أنه  هي  الثالثة  الفرق    ةاملالحظة  بواسطة  املجلس  لهذا  املشكلة  لألحزاب  السياسية 

 عبر مذكرات رسمية تبعا لبرامجها االنتخابية التي تعد بمثابة تعاقد بين هذه األحزاب واملواطنين.  ذلك السياسية وأن يكون 

ألحزاب اليسارية التقدمية وأننا لنثمن االتحاد االشتراكي نعتقد أن هذه املشاريع هي لتنمية الرأسمال البشري وفق رؤية احزب  ونحن في      

 األولويات.  ةعتبر أن تنمية االنسان في بعده االجتماعي والثقافي والرياض ي هي من أولوين هذه املبادرة و 

ء التي تعتبر  هي أنه يمكننا أن نرفع القبعة إلحدى املؤسسات العمومية وهي الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهربافأما املالحظة األخيرة        

 .مؤسسة مواطنة وذلك من أجل املشروع التنموي البيئي املتعلق بمحطة معالجة الصرف الصحي والتي لوالها لكنا نعيش اليوم في كارثة حقيقية

 المجلس الجماعي عضو  بويدو  ايت  السيد محمد 
يشكر هللا"يقال    ال  الناس  يشكر  ال  األطر    " من  مع  بها  تقوم  التي  الجبارة  املجهودات  على  الشكر  بخالص  الرئيسة  للسيدة  أتقدم  ولذلك 

 وأعضاء املجلس الجماعي خاصة فيما يتعلق بهذا البرنامج الذي أثضج صدر األعضاء واملواطنين لكونه يعد مفخرة لهذه املدينة. 
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 المجلس الجماعي عضو   عادل النميلي السيد
وجب علينا أن نفتخر أن لدينا رئيسة مجلس جماعي هي في نفس الوقت وزيرة لقطاع التعمير واإلسكان وسياسة املدينة لديها  بادئ ذي بدء  

فالبد أن نحيي الخلية التي سهرت على اعداد برنامج عمل الجماعة  عن موضوع النقطة،  أما    ، من الجرأة والحكمة ما يؤهلها لتسيير حكومة برمتها

وال ننس ى كذلك أن نشكر أطر وموظفي الجماعة وكذلك أعضاء املجالس املنتخبة ملساهمتهم القيمة في هذا    ،لجبارة التي قامت بهاعلى املجهودات ا

 . البرنامج

يحمله للمدينة من مشاريع كبرى خاصة ملقاطعة النخيل، لكن طموحنا كان أكبر من نجده ممتازا بما    البرنامجهذا وبعد االطالع على هذا  

افقذلك نظر  الثقافي  و القطاع التربوي  بوإننا لنطمح أن يتم النهوض في جميع القطاعات    ، ا ملا تعرفه هذه املقاطعة من خصاص مهول في جميع املر

وأخص بالذكر في امليدان التربوي الحاجة املاسة ا ى مؤسسات تعليمية   ، وكذلك البنية التحتية للدواوير  والعمراني  والبيئي  واالجتماعي  والرياض ي

 مستوصف طبي بعين سليم.  إ ى احداثهناك حاجة ماسة  في املجال الصحي وأيضابكل من حي كنون وحي الفخارة وحي عين سليم. 

كما نقدم الشكر بخصوص خط النقل العمومي الذي تم احداثه والذي يصل املنطقة بسوق الربيع. كما نرجو منكم التدخل من أجل   

على    إشكالحل   املقاطعة  توفر  إلحداث عقعدم  افقها  ار  ومر و مشاريعها  املرجو  ،  الغرض  ملدكم  لهذا  املقاطعة  رئيس  السيد  مع  التواصل 

 . اإلطار في هذا باالحتياجات 

تقديم   من  والبد  به،    االمتنانهذا  للنهوض  رصدت  التي  واملشاريع  التقليدية  الصناعة  قطاع  به  حض ي  الذي  هذا  باالهتمام    اإلطار وفي 

 قر القديم لغرفة الصناعة التقليدية متحفا لفنون الصناعة التقليدية.نلتمس أن يبقى امل 
 

 المجلس الجماعي عضو    الحسن المنادي ي.السيد 
الجهوية    حضرت  التنمية  برنامج  بمناقشة  الخاص  املمتد  و االجتماع  الشريط  وخاصة  البيئي  باملجال  يتعلق  ما  فيه  "  بأثرت  يسمى  ما 

جليز ا ى "بنساس ي" وهو ما يسمى ب "واحة النخيل" والذي يعتبر تراثا ماديا عامليا لكنه أصبح يعاني بشدة رغم املجهودات    من الولجة التحتانية "  

ولست في حاجة ا ى عرض كل املشاكل التي تعرفها هذه الواحة كاألتربة والتطهير،   ، بها مؤسسة محمد السادس للتنمية والبيئة املستدامةالتي تقوم 

 املجلس اإلقليمي.و أوالد حسون ومراكش باإلضافة ا ى مؤسسة الجهة ،  بين جماعات الويدانللعناية بها لكني أريد فقط أن أطلب خلق شراكة 

بخصوص مقاطعة النخيل ورغم الجهود املبذولة حاليا فانه يجب إعادة النظر في طريقة التدبير، ويتعلق األمر بالرجوع ا ى ما يسمى  أما  

"البحاير"  أي  الحضرية  انتظار      بالزراعة  في  الشباب  غابة  بها  تسقى  التي  بالطريقة  سقيها  يتم  وأن   " التحتانية  للولجة   " بالنسبة  الشأن  هو  كما 

 وع املقترح املتعلق بإحداث سد على مستوى واد تانسيفت نظرا لنضوب املياه الجوفية.املشر 

الطائر   أمي سيس ي" والذي يعتبر عالمة على وفرة الحرث وكذلك  الطائر املسمى "  وهذه املنطقة كانت كذلك تعرف تنوعا بيولوجيا مثل 

والذي   "شروقاب"  إ ىاملسمى  النوعان    يرمز  وهذان  الحشائش،  النباتات وفرة  على  كذلك  تحتوي  األخيرة  هذه  وكانت  املنطقة  من  تماما  انقرضا 

 .  ةهذه الواحة ا ى أصلها واستبدال كل األسيجة االسمنتية بأسيجة حديدية ال تحد الرؤي عالتفكير في ارجا بالطبية مثل "بلعمان"، لذلك يج 
 

 المجلس الجماعي عضو   السيد عبد الصادق بوزاهر 
أنا   قمنا  السلقد  ك لواألخ  املقاطعات وحضرنا  القرب  اكي بجولة على كل  مترشحي  املقاطعات بصفتهم  أعضاء  السادة  االجتماعات مع  فة 

األعضاء   السادة  املدينة، وأشكر كل  منها  تعاني  التي  اإلشكاليات  الذي تضمن كل  البرنامج  أضافوا إضافات جيدة وغنية إلثراء هذا  وعلى  والذين 

وبخصوص الصناعات التقليدية فقد حظيت    ،فاطمة الزهراء املنصوري على املجهودات التي قدموها إلعداد هذا البرنامج  رأسهم األيقونة السيدة

مشروع  في  االهتمام  للصناعة    2010  سنة  ببالغ  بودشيش  سيدي  ومركب  الفنادق  خاصة  املدينة  عرفتها  التي  اإلصالحات  من  العديد  عنها  ترتب 

 . ةالتقليدي

عناصر  إ في  ن  حدث  كما  الكبرى  الصناعات  تنهار  عندما  املضجأ  تعتبر  التي  التقليدية  والصناعة  السياحة  على  ترتكز  املراكش ي  االقتصاد 

سنة   بعد  1922فرنسا  التقليدية  للصناعات  خاصة  عناية  إيالء  نرجو  لذلك  الصناعة    3،  وزيرة  السيدة  مع  االتصال  وربط  الركود،  من  سنوات 

 التقليديين والتعويضات املستحقة لهم.  التقليدية بخصوص الصناع

ا ى حي املالح والتي كانت موضوع قرار   ةيدأما عن البرنامج في حد ذاته فأريد أن أتطرق ا ى موضوع الطرق التي تنتظر اإلنجاز مثل الطرق املؤ 

الرسمية، وكذا طريق سيدي بودشيش وطرق  بالجريدة  التي من شأنها ض  مقاطعة  صدر  الولوج وعلى رأسها  سيدي يوسف بن علي  انسيابية  مان 

على املعروف الذي قمت    لكخير ويدعون  ال  ك السيدة الرئيسة بكلكرون ذبخصوص حي جنان العافية فان السكان مازالوا يو املرس،  منطقة  ق  يطر 

 مجموعات سكنية لم تستفد من هذا االجراء. 9في شأن عملية التمليك اال أنه مازالت هناك  2010به سنة 

 ذلك برنامج التأهيل البيئي لواد ايسيل واحداث القطب السياحي لسيدي يوسف بن علي وكذا احداث حديقة لضحيوانات.  وهناك ك
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 المجلس الجماعي عضو  السيد عثمان عزام
مشاكل    أيضا وهناك  ،  ان ما ينقص مقاطعة سيدي يوسف بن علي هو االقتصاد التنموي أي انشاء معامل ومصانع لتشغيل اليد العاملة

 لذلك اقترح احداث سوق نموذجي بالواحة والتعجيل بذلك.   الجائليناألسواق والباعة 

افق العمومية. ي الولوجيات لألشخاص ذو بخلق  من االهتمامكما البد   االحتياجات الخاصة بكافة املؤسسات واملر
 

 المجلس الجماعي عضو   السيد فؤاد حاجبي
الوعد الذي تلقيناه فانه لحد اآلن لم يتم اتخاذ أي اجراء، وبما أن امللف قد طال أمده فانه يبدو بخصوص ساكنة الحي العسكري ورغم   

تعيينكم سيادة الرئيسة كوزيرة في  ب  املواطنين. لذلك فاني أبلغكم استبشار  ةبل أكثر من ذلك اتخذ منحنى في غير صالح الساكن  ، أنه لم يزد اال تعقيدا

 جرأة سياسية.و على أيديكم ملا يعرفونه فيكم من صدق  ن يتم حل هذا امللفأملين آحكومة صاحب الجاللة 
 

 المجلس الجماعي عضو   السيد عبد الصمد العكاري
اقبة الذين أحيلوا   ان ما أريد التطرق له هو منظومة تتبع انجاز مشاريع هذا البرنامج خصوصا في ظل عدم تعويض التقنيين املكلفين باملر

 مواكبة هذا البرنامج وضمان حسن انجاز األشغال البد من توظيف تقنيين جدد.  وبغيةعلى التقاعد، لذلك 
 

 الجماعي المجلس عضو السيدة ثورية بوعباد  
في   أننا  وبما  عاملية،  قد أصبحت شخصية  الوزيرة  الرئيسة  السيدة  بأن  والتنمية   إطار اننا فخورون  الصحراويين  العاملية لجمع  املنظمة 

أن املجلس الجماعي يدعم هذه املنظمة في مجال الثقافة والشعر الحساني وغيرهما اال  أننا    باملغرب فإننا نستقبل وفودا من كافة األصقاع ورغم 

ة لم  نأمل دعما في مجال آخر وهو مجال الصحة حيث أن املرض ى عندما يأتون ا ى مستشفيات املدينة تأتي معهم كل القبيلة. وان املنظمة املذكور 

 كافة تكاليف إيوائهم. يعد بوسعها تحمل 
 

 المجلس الجماعي عضو   السيدة حبيبة الكرشال 
البرنامج الذي نفتخر كثيرا به، بقي فقط التذكير بموضوع الحي العسكري الذي أثاره السيد فؤاد حاجيي  نشكر السيدة الرئيسة على هذا  

يد على  الحل  يكون  أن  لكن    كم آملين  الثقة،  كل  فيها  لدينا  التي  الرئيسة  اعتقادنا السيدة  بعد    امللف  يعرقل  ما   في  أصبحت  التي  عائالت  ثالث 

التدخل تحديدا في هذه    منكم داع والتدبير غير قادر على إيجاد حل فيما يخص التعويض، لذلك أطلب  عائالت مما جعل صندوق اإلي  8التعويض  

 هذا املوضوع. النقطة التي تشكل على ما يبدو العقدة الرئيسية في 
 

 المجلس الجماعي عضو السيد محمد نكيل 
التي أعتبرها قائدة الخفاء  الطالبي  البد في البداية من اإلشادة بفريق العمل الذي كان وراء انجاز هذا البرنامج وعلى رأسهم السيدة خديجة  

السيد   للدير  امل وكذلك  النجماوي والسيد محمد املحير والسيد األمري والسيدالعام  املهندس سمير لعريبية والسيد عبد الصمد    مصالح والسيد 

 من قريب أوبعيد. الزواق وكل من ساهم في هذا العمل 

ادة بهذا العمل ألنه منذ دخولنا ا ى هذه القاعة أحسسنا أننال مقبلين على حفل وأننا في  شولقد فرضت علينا هذه الضحظة أن نتدخل لإل 

ذكر في هذا املقام  ترقم ما كنا نتخيله حتى في الحلم وإننا لنمليار وهو  1500برنامج يصل لل االعتماد االجما ي يوم تاريخي بكل املقاييس، خصوصا وأن 

 خطاب صاحب الجاللة أثناء افتتاح البرملان. 

خلق بديل اقتصادي وذلك بإحداث أحياء صناعية ال بد من  كذلك    ، ان الحفاظ على مستوى مدينة مراكش كوجهة سياحية يجب دعمه

 علي. سواء باملدينة القديمة أو بمقاطعة سيدي يوسف بن 
 

 المجلس الجماعي عضو  السيد خليل بولحسن
أخإ قد  الجماعة  عمل  برنامج  موضوع  االستشارية    ذن  بالجلسات  مرورا  التشخيص  من  بدءا  مراحله  جميع  في  للدراسة  الكافي  الوقت 

ننا لنعتبر كل ذلك لحظة  إجلسات إبداء الرأي في مجالس املقاطعات، و انتهاء بواعداد التركيبة املالية وكذا ترتيب املشاريع وعقد الضجان املشتركة و 

على   املدينة  بنية  تغيير  في  مثلامل   إثر مفصلية  الكبرى  في    برامج  شاريع  والجديد  العتيقة.  املدينة  وتثمين  املتجددة  هذاالحاضرة  العمل  هو   برنامج 

 ه.ألن من لم يتابع مراحله لن تظهر له كل آفاقه وانتظارات فيهوانني ألغتنم الفرصة إلجراء قراءة   ، الخيط الناظم بين هذه التوجهات الكبرى 

الصناعية لألقطاب التي اشتمل عليها  و التجارية    تيننمية من خالل املشاريع املهيكلة التي تؤطر الحركظم كما قلت هو خلق التالخيط النا

 ... الحاضرة املتجددة". مراكش"برنامج 

 أمور:   3وما أريد التركيز عليه هو 

املال  - والتركيبة  العقاري  بالوعاء  األمر  ويتعلق  أعيننا  نصب  وضعناها  قد  كنا  التي  االكراهات  نطمئن    ، يةأوال:  أن  اليوم  يمكننا  ولذلك 

أما عن التركيبة املالية فإننا مطمئنون أننا سنكون في املوعد ألداء مساهمات الجماعة بالنظر  ،  الساكنة وكل الشركاء ان هذا االكراه قد تم تجاوزه
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الجماعة الذي تعرفه ميزانية  املا ي  التوازن  الديون    ، ا ى  في مستوى  و  مليون   40إ ى  وكذلك االنخفاض  القادمة  السنة  في  في    23درهم  مليون درهم 

 . %15.3السنة التي بعدها، إضافة ا ى ارتفاع املداخيل بنسبة 

برى مثل تثمين  ثانيا: لقد تأسس اعداد هذا البرنامج على عقد مقارنات سواء مع برامج العمل السابقة أو البرامج الجهوية أو البرامج الك  -

مبلغ    ذامليار درهم وه  15فبالنسبة للتركيبة املالية األمر يتعلق ب  ،  املدينة العتيقة والحاضرة املتجددة مع محاولة تجاوز اإلشكاالت التي شابتهما

 مليار التي رصدت لبرنامج العمل السابق. 12جدا مقارنة مع مبلغ  هام

مر  فألول  للمشاريع  النوعي  املستوى  على  التوسيع أما  األمر  ويهم  الحديثة  املدينة  تأسيس  منذ  الطرقية  الهندسية  املعالم  تغيير  سيتم  ة 

 مما يعد نقلة نوعية.  ، واحداث األنفاق وتهيئة الطرق املندمجة واحداث التشوير في إطار فلسفة املدن الذكية

كما لم يكن الشأن خالل برامج العمل السابقة التي    ، ن جميع املشاريع املسطرة في هذا البرنامج تدخل في اختصاصات الجماعة وحدهاإو 

 ضمن ما هو متعلق بالصحة والتعليم وغيرها والتي كانت تضخم التركيبات املالية لهذه البرامج السابقة. تكانت ت

اقبة النقدية وتمنح املجلس القدرة على التعديل في واألمر اآل   أية مرحلة. خر هو منظومة التتبع والتقييم التي تمارس املر

خالل    وإننا لجاهزون اآلن لتنزيل هذا البرنامج من خالل الدراسات ومن خالل تحويل االعتمادات والتي ستكون موضوع نقطتين قادمتين

ك دراسات  هناكما أن    ، مساهمات لضجماعة في برنامج الحاضرة املتجددة تعتبر  امليزانية وبرمجة منحة األداء والتي كلها تقريبا  هذه الدورة: مشروع  

 استباقية للطرق املهيكلة مثل الخطوط عالية الجودة واألنفاق وغير ذلك. 

 ن من بين ميزات برنامج عمل الجماعة أنه ليس مجرد تسطير عدد من املشاريع ولكنه برنامج عملي وطموح وقد تم الشروع في تنزيله. إو 
 

 المجلس الجماعي عضو  السيد عمر السلكي
بالوقوف معكم في هذه الضحظة التاريخية التي نخلد من خاللها هذا العرس ونشيع من خاللها أجواء الفرح بهذا املولود الذي ال  انني سعيد 

واني ألعتقد جازما بأن الحظ قد ابتسم من جديد ملدينة مراكش التي هي في الحقيقة مدينة البهجة،   د،محالة سيكون فأل خير على البالد والعبا

القول  و   وهذا  انطباع  مجرد  من  نابعا  وعملية  مننما  إليس  علمية  وبيانات  جم  ، معطيات  كثب  عن  تتبعت  الضجيفقد  أشغال  دورات  و ن  ا ع  كل 

وقد تبين  ي أن هذه املصفوفة قد أينعت وأثمرت وأزهرت، وهذا ليس مجرد مدح  برنامج عمل الجماعة،  املقاطعات فيما يتعلق بمصفوفة مشاريع  

على   حكم  هو  األو وانما  اثنان:  تخوفان  لدي  كان  وقد  واملنتخبين  اإلدارة  جهود  فيه  تمازجت  التمويل،    ل عمل  على  بالقدرة  قوام  ألن  يتعلق  املال 

وبرمجت    ، األعمال املشاريع خططت  من  التمويللكنها  فكم  استكمال  على  القدرة  عدم  بسبب  الطريق  منتصف  في  يثضج صدري    ، توقفت  ما  وان 

ا أنه  البرنامج  الرئيسة قد سلكت مسلكا قل من يثقنهبخصوص هذا  السيدة  للمجلس فان  الذاتية  ويتعلق األمر بالشراكات  ،   ى جانب اإلمكانيات 

اقع ومختلف الوزارات    ، استطاعت بكفاءتها وعالقاتها ووزنها السياس ي مرتدية من جديد جبة املحامية في فضاء املحكمةفقد   وانما في مختلف املو

أي   900ينة مبلغ  عقد شراكات درت على املد أن "من جاء بما فات ال    اعتمادات  مليار  أنه سيأتي بما هو آت " وذلك ألن  ش ثلثي املشاريع، ويقال  ك 

 لم ترجع خائبة اليدين.  ولذلكالرئيسة بنت الخير وتعرف كيف تطرق األبواب 

وقد أثضج صدري أن املجلس   ،  ى حقائق وا ى منجزاتحول األفكار اتباشر التنزيل و تسي  التيأما الهاجس الثاني فهو هاجس املوارد البشرية  

 مقبل على ضخ دماء وكفاءات جديدة عبر فتح مباريات للتوظيف، هذا باإلضافة ا ى شركة للتنمية املحلية تتو ى التنفيذ والتوزيع.  

وا النفزاوية  زينب  وهي  امرأة  بفكرة  أحدثت  مراكش  مدينة  أن  املجلس  بداية  في  ذكرت  أن  سبق  ي  القائد  ولقد  على  بذلك  أشارت  لتي 

   املرابطي أبوبكر بن عمر الذي أعطى املشعل ليوسف بن تاشفين، وان املدينة اليوم ستجدد بعمل امرأة وهي الال فاطمة الزهراء املنصوري. 

جلس انني كرئيس مل نقطة تحول مفصلية في املدينة، و   -دون مجاملة    -وإذا تحققت مصفوفة املشاريع املسطرة في هذا البرنامج فستكون  

  ت ولقد ساند ،  ومن رأي كل فريق األحرار ملنخرطون بدون قيد أو شرط من أجل إنجاح املصفوفة وانجاح التجربة وانجاح املدينة  جليز    قاطعةم

بالنظر ا ى النقلة النوعية في املشاريع    ، الرئيسة في البداية فقط كخيار سياس ي أما اآلن فإنني أساندها كاختيار سياس ي وكذاك خيار شخص ي  السيدة

 مليار تم توفير نسبة الثلثين منه لحد اآلن.   1500مليار ا ى ا ى ثالثة أضعاف أي  650 من ا ي امل  غالفهاالتي ارتفع 

في األخير على  أ و  املوقع  قول  يتباس "وانني من هذا  اللي دار ش ي حاجة   " أهل مراكش وفاس  الرئيسة ورأس كل    أقبلعادة  السيدة  رأس 

و قليال  األعضاء والعضوات الكرام، وكل املوظفين وكل مكاتب الدراسات وجميع فعاليات املجتمع املدني ملا ساهموا به في هذا العمل سواء كثيرا أ 

 قط بلساني.وانني ألتحدث بقلبي وليس ف

للسيدة   وبالنسبة   " مآثر ومفاخر  "مراكش  والذي يحمل عنوان  الستة  أحد كتبي  اهداء  عبر  تقديري  للمجلس عن  أعبر  أن  ليسرني  وانه 

 :بيت عنوانها "زهرة الحمراء "  22الرئيسة هناك اهداء خاص عبارة عن قصيدة من 

 الحمراء تباهت ألوان الطيف في العلياء  ةزهر 

 ة والنشوة واللقاءتقاسمنا البهج

 فقلت لها هال رسمت  ي وردة 
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 أنثره لقادة التضحية والفداء

 فتسابقت الحروف تثري وزيرة 

 بطلعة بهية زينت الفضاء 

 حياك هللا غير زهرة بيننا 

 ال عد مناك أختا لنا ونعمر االخاء

 يزهو بك شعري عمدة الحمراء

 كالبدر يزهو بنوره في الظلماء

 للشفاء كالنخل يرقى بشهده 

 كالنخل يسمو بهامته في العلياء 

 كالنسر في شموخ يغزو الفضاء 

 كالخيل معقود بنواصيها النماء

 برقيك غمرتنا نشوة االرتقاء 

 وبهمتك حملت مدينتنا اللواء

 تسمو بك مراكش بعز وثناء 

 وفخر أضيئت به كل األرجاء 

 كالغيث أنت ان جاد بارتواء 

 وان كف ارتفعت أيادينا بالدعاء

 حتنا الغناء اأشرقت بو  كشمس

 قد باهت بها األرض شمس السماء

 ما ي أراك كثبيتنا العصماء 

 قد توارت عنا في حباء 

 باألمس كنت معلمة تستضاء 

 اء ر واليوم تجاريك فاطمة الزه

 تهفو لغز ما جد يليه ارتقاء

 وريثة مجد سليلة الشرفاء

 هم جناب األبرياء من كفيلة 

 نزيلة أرضنا من ساحة القضاء 

 ريخ شاهد بطموحات واباءتا

 اجتهادات وانجازات، بدل وعطاء

 إذا املجلس نادى ملغرب بناء 

 كنت فيه خير من لبى النداء

 بضمير وفكر تناضلين بسخاء 

 نلقاك جنا في الشدة والرخاء 

 ونزاهة أثارت غيرة األعداء

 به شيم زانها الصبر والوفاء

 بالخير ناديت فتردد في األصداء 

 املثلى جاريت العظماء بهمتك 

 حب الوطن ألبسك أحلى رداء

 أنعم وأكرم بها من قيم غراء 

 نسأل هللا السداد في الدعاء 

 أعنها وسدد خطاها يا رب السماء
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

هذه   على  السلكي  عمر  السيد  الطيبةأشكر  و املشاعر  رئيس هذه  أغتنم  ،  بالسيد  للترحيب  الذي   جماعة  مجلس  املناسبة  القصبة  املشور 

الجهة والسيدة رئيسة املجلس اإلقليمي على املجهودات التي يبذلونها في إطار التكامل والتنسيق بين   مجلس كما أشكر السيد رئيس   ، شرفنا بحضوره 

 املؤسسات املنتخبة.مختلف 

 الجماعي المجلس عضو   السيد عبد الرحيم تق تق 
اقعنا سواء كنا في    منموضحا أن  ،  كي الدكتور األديب والشاعرلماذا عساي أن أقول اال أن أضم صوتي ا ى صوت السيد عمر الس   كل مو

أية اقتراحات ق دمها  التسيير أو في املعارضة فان وجهتنا وهمنا هي شؤون ومصضحة الساكنة بعيدا عن جميع االختالفات السياسية، وبالتا ي فان 

مخالف في بعض املشاريع التنموية أو  كان لنا رأي    وإذا املجلس فيها منفعة محضة للساكنة ال يمكن لنا اال أن نصوت عليها ونثمنها ونتعاون بشأنها،  

في إطار  مالحظات شكلية أو قانونية أو موضوعية فسنبينه. وإننا لنقوم بدورنا في املعارضة بكل روح رياضية وبطريقة تهدف ا ى تقويم عمل املجلس  

 التكاثف مع جميع مكونات املجلس الجماعي. 

 العمل السابق ومدى تنفيذ مختلف املشاريع املكونة له.  أما مالحظتي فهي أن القانون يفرض ضرورة تقييم برنامج

 المجلس الجماعي عضو  المنصوري كالسيد عبد المال
يجب بداية أن أقول إن برنامج عمل الجماعة هو برنامج شامل كامل وفق املقاربة التشاركية ووفق فلسفة التشاور لتنمية مدينة مراكش  

يحتاج ا ى أطر ونحن نفتخر    وتنزيلهال في صالح سكان املدينة  إكل املشاريع التي تضمنها هذا البرنامج ما هي  و   ، وإننا لنفتخر به كثيرا  ، تنمية حقيقية

 ن جاز التعبير. إ باألطر الجماعية التي تتميز بالخبرة والتجربة، ويمكننا القول إن املدينة ستعرف من خالل هذا البرنامج اصالحا شامال 

 المجلس الجماعي عضو  دة نسيمة سهيم السي
على    تترجم  أفعال  وانما  أقوال  ليست  الصادقة  املواطنة  أن  الصادقة ذلك  بوطنيتها  التي عرفت  املراكشية  املرأة  الرئيسة  السيدة  نشكر 

اقع، كما نشكر كل من ساهم في هذا البرنامج من أعضاء وموظفين ومجتمع مدني،   أقدم شكرا خالصا للسيد االدريس ي النائب األول  كما  أرض الو

العظيم    الذي كان مواكبا لكل األشغال رغم العمليات الجراحية التي خضع لها. ونحن اليوم مجتمعون في هذا الحفل البهيج وكلنا فخر بهذا اإلنجاز 

تقل  أنهىالذي   عندما  السكان  لدى  كانت  التي  التخوفات  الرئيسة  د كل  السيدة  الت  السيدة  وزاري املنصب  وجود  وان  العكس  هو  ما حدث  لكن   ،

 الرئيسة في الوزارة كان فأل خير على املجلس وأعطى ثماره. 
 

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

 اسمحوا  ي اآلن أن أمنح الكلمة للسادة النواب أعضاء مكتب املجلس.

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش األول ل النائب  السيد محمد االدريسي 
أشكر    وبهذه املناسبة  ،اننا اليوم بالفعل في عرس والذي توج عمل سنة كاملة من طرف كافة األطر واملستشارين بجميع أطيافهم السياسية

 نسبة  أنبه ا ى أنه لم يتم اغفال أي جانب في هذا البرنامج، وللعلم فان ما يقرب من   كما في هذا العمل،    ا السادة أعضاء املكتب املسير الذين تفانو 

وقد حرصنا من جانبنا    ، الحرص على التعريف بهذا البرنامج في كل املحافل   أعضاء للمجلسعلينا ك   ويجب  ، من املشاريع قد انطلقت بالفعل  40%

السيدة خديجة الطالبي    م تترأسه  نالذي  ألقدم شكري لكافة األطر   أغتنم هذه الفرصةو   ، ات املقاطعكافة  على نشره في املنصة الرقمية لضجماعة وفي  

افها املتواصل على هذا العمل.   كما أشكر السيدة الرئيسة على توجيهاتها ومواكبتها واشر
 

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائبة السادسة لالسيدة عتيقة بوستة 
وانني فخورة    كافة األعضاء لصالح املدينة ونتاج تعاون بين    فهو برنامج أنوه بدوري بهذا العمل الذي ساهم فيه الجميع من قريب أو بعيد،  

  ار فهم يمارسون مهامهم في إط من الناحية الثقافية والسياسية  بالنظر ملستواهم الكبير  كل الشكر    نوابه جدا أنني أنتمي لهذا املجلس الذي يستحق  

، كما ال يجب  من خالل توجيهاتها ونصائحها   الجماعي  في القطاع املفوض اليه تحت الرئاسة الكبيرة للسيدة رئيسة املجلس  كل واحد  منافسة شريفة

 ال ننس ى املجهودات الكبيرة التي يبذلها الطاقم اإلداري. 
 

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب الرابع ل  السيد طارق حنيش 
  رئيس قسم العمل االجتماعي   اجتماعات معهم برئاسة السيد األمري   4، أنه تم عقد  ي فقط التوضيح فيما يخص ساكنة الحي العسكر أريد  

وقد تم التسليم املؤقت    ،م به بحضور مدير شركة باتري لوج وهي الشركة املكلفة بترحيل الساكنةو وأغتنمها مناسبة ألشكر العمل الجبار الذي يق

  كذلك تم  ،بقعة جاهزة  491العزوزية والتي تهم    منطقة  وسيتم قريبا عقد اجتماع مع السيد الوا ي بخصوص بدء عمليات الترحيل ا ىللشطر األول  

الذي سيضم   الثاني  الشطر  في آخر سنة    744ترخيص  اللذان سيشمالن    2023بقعة وستكون جاهزة  الرابع  الثالث والشطر  الشطر  يليها  أن  على 

 بقعة.   2400مجتمعين 
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 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب الثامن ل أشرف برزوق السيد 
والذي وصل ا ى نتيجة ممتازة بجهد مشترك    تدبير املوارد املاليةأشكر السيدة الرئيسة على مساندتها للقسم الذي أشرف عليه وهو قسم    

 وإننا مللتزمون بمضاعفة الجهد إلنجاح هذا البرنامج وفق مفهوم العدالة الجبائية. ،بين املوظفين وفق توجيهات السيدة الرئيسة

أننا منفتحون على كل االقتراحات، ألن هدفنا هو تحقيق أكبر قدر كما أشكر الساد  ة األعضاء وكذلك السيدة خديجة الطالبي مؤكدا على 

للسياحة   من املداخيل للمدينة والتي من شأنها دعم إقامة املشاريع التنموية طامحين أن تكون مدينتنا هي األو ى على الصعيد الوطني بوصفها قبلة

 ية. الوطنية والعامل 

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ل الخامسة  ةالنائب خديجة بوحراشي  السيدة
 انه لشرف لنا اليوم أن نشارك في التصويت على هذا البرنامج املبني على مقاربة تشاركية، وال يفوتني أن أشكر جميع أعضاء املجلس الذين 

 للساكنة.  املطلوب  يسعون كلهم ا ى تقديم خدمة في املستوى 

توضيح حول موضوع   فقط  بعد  بتسريع  اللدي  العملية ستبدأ  هذه  أن  ذلك  دكالة  بباب  الصحي  املكتب  تستكمل   ،يوما   15فتح  أن  على 

 القادم.  العملية خالل شهر نونبر 

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني ل السيد عبد هللا الفجالي
املوضوعة على عاتقنا، مؤكدين    ة الكبير   واملسؤولية  مما جعلنا نحس باألمانة  التوجيهاتبعض  كنواب  قد قدمت لنا السيدة الرئيسة    لقد

كبير  بيننا وبين السادة األطر واملوظفين هو انسجام    مكما أن االنسجا،  على أننا سنشتغل بصدق وأمانة مستشعرين تواجد السيدة الرئيسة معنا

دعم األمري    مع  والسيد  الطالبي  خديجة  والسيدة  العام  املدير  املوظفين السيد  هو وكافة  بل  مجاملة  ليست  وهذه  واحدا  فريقا  بذلك  مكونين   ،

اقع،   لذلك فإننا نشكرها ونؤكد لها أنها  ت،  السيدة الرئيسة هي كذلك وزيرة واستاذة محامية وذات خبرة في املجال االقتصادي وفي عدة مجاال و الو

 . نجاحها، وهناك جملة دائما ما كنت أرددها وهي "الشخص ال يقاس بالغياب وانما بشحال جاب" أثبتت 

 المجلس الجماعي عضو   لعروسينالسيد محمد ب 
أنه قبل هذا الحدث املتعلق ببرنامج عمل الجماعة كان هناك حدث مماثل وهو تصميم التهيئة الذي ما فتئنا نطالب به في    ال بد من التذكير 

 مشكورة. كل املجالس حتى تم االفراج عنه بتدخل من السيدة الرئيسة

 المجلس الجماعي عضو سلوى بولحية   السيدة
املجال السياس ي، واني ألعتبر لقائي    على ولوج لدي كلمة شكر لضجميع وبالخصوص للسيدة العمدة التي ما فتئت تحفزنا وتساعدنا كشباب   

 بامرأة حديدية مثل السيدة الرئيسة فرصة جيدة لتعلم حسن التدبير السياس ي. 

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

وأن األجواء    ، معامالت ومسألة ثقةو أريد أن أقول لضجميع من خالل تجربتي املتواضعة أن ما تعلمته من السياسة هي أن السياسة أخالق  

باإلضاف املجلس.  هذا  في  موجود  هذا  كل  أن  على  تؤكد  البرنامج  هذا  مناقشة  فيها  تم  األمكاري    ةالتي  السيد  مثل  التسيير  في  الكبيرة  الكفاءات  ا ى 

ا ى طاقات جديدة شابة والتي من    ةباإلضاف  ، في عدة مجالس  السياسة  لعروس ي والسيد املنادي والحاج نكيل الذين مارسوانالحاج الحر والسيد بو 

 قل إليهم تجربتنا بحكم األقدمية. تاملفروض أن تن

وحاملة هموم املواطنات واملواطنين أن    لذلك فان على كل مؤسسة منتخبة والتي هي صوت الشعب   ، دنا في مسار ديمقراطيلقد دخلت بال 

 كذلك حاملة الحلول للساكنة.   هيتقوم بدورها ألنها 

الجماعةوان   ات  برنامج عمل  نتيجة النتظار  وأن    ،شاكلهملوحلول    املواطن   هو  املدينة،  نكون عند حسن ظن ساكنة هذه  أن  نتمنى  وأننا 

 ثقة في وصوتوا علي. الذين وضعوا ال السادة األعضاءأكون شخصيا عند حسن ظن 

اقبة بصحبة مكتب املجلس   وانما جئنا من    أخذ الصور من أجل أن    هنا   تفعيل هذا البرنامج ألننا لم نأتلان دوركم اليوم كمنتخبين هو املر

السادة   من  أطلب  لذلك  االشتغال،  بدورهم    األعضاءأجل  املشاريع    وتتبعهم  بمحاسبتناالقيام  انجاز  اإلنجاز   وتقييممعنا    يطلعواوأن  ،  طريقة 

 .حأنه ليس على الطريق الصحي  لهم ما قد يتبين على كلاملجلس 

  –  2023على برنامج عمل جماعة مراكش    املرور إ ى عملية التصويت   أقترح عليكم   ، وبعد استنفاذ كافة التدخالت في املوضوع،وفي األخير  

 كم، سنرفع الجلسة مؤقتا الستراحة شاي. وبعدها، وبعد إذن  2028

   مضحوظة:

 تم االتفاق على رفع الجلسة بعد التصويت على برنامج عمل الجماعة، واستأنفت بعد ذلك.

 للتداول حول باقي النقط. وغادرت السيدة الرئيسة القاعة اللتزامات رسمية، وتو ى السيد النائب االول لرئيسة املجلس الجماعي رئاسة الجلسة
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املنعقدة يف جلستها الثالثة، يف إطار التمديد، بتاريخ  2022عشرة من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  السابعةالنقطة 
 جمللس مجاعة مراكش 01/11/2022

 عليها.والتصويت  2023دراساة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية 

                                        

 )رئيس الجلسة(  رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

املكلفة   الضجنة  رئيسة  بامحمد  للسيدة حليمة  الكلمة  أعطي  النقطة،  مناقشة هذه  املالية  في مستهل  بامليزانية والشؤون 

 والبرمجة لتالوة نص تقرير الضجنة املتعلق بها. 

 

 رئيسة اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  حليمة بامحمد  ةالسيد
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املتعلاااااق  113.14مااااان القاااااانون التنظيماااااي  185وخاصاااااة املاااااادة  طبقاااااا للمقتضااااايات القانونياااااة والتنظيمياااااة الجااااااري بهاااااا العمااااال

ملجلاااس جماعاااة ماااراكش، وتبعاااا  2022العادياااة لشاااهر أكتاااوبر ، وفاااي إطاااار تحضاااير الااانقط املدرجاااة فاااي جااادول اعماااال الااادورة بالجماعاااات

املوجهااااة للسااااادة أعضاااااء املجلااااس لضحضااااور واملشاااااركة فااااي أشااااغال اجتماااااع الضجنااااة املكلفااااة  19/09/2022بتاااااريخ  16202للاااادعوة رقاااام 

العاشاااارة علااااى الساااااعة  2022 شااااتنبر  22 الخماااايسالجتماااااع املااااذكور يااااوم ل جلسااااة أو ااااى  ت، انعقاااادبامليزانيااااة والشااااؤون املاليااااة والبرمجااااة

الضجنااة،  ةرئيساا  حليمااة بامحمااد ةصااباحا بقاعااة االجتماعااات الكباارى بالقصاار البلاادي شااارع محمااد الخااامس برئاسااة الساايد والنصااف

 وذلك لتدارس النقط اآلتية:
 

 
 

   رقم شركة    :2النقطة  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبة  قبول  على  سكن"المصادقة  مخصصة    BIG SAKANE  "بيك  ارضية  قطعة  عن  عبارة  وهي 

  أمتار متواجدة بطريق اسفي بجماعة مراكش. 5الرتفاق عمومي بعرض 

   باترمو جيستيون  "المصادقة على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة    :3النقطة رقمPATERMO GESTION   وهي عبارة عن ثالث قطع

 ارضية مخصصة إلحداث اجزاء من طرق تهيئة بطريق الدار البيضاء بمقاطعة جليز بجماعة مراكش. 

   سنتيار    69ار    41المصادقة على اقتناء الوعاء العقاري المحكوم بالتعويض عنه لفائدة نظارة اوقاف مراكش مساحته اجمالية قدرها    :4النقطة رقم

 المتواجد بساحة رياض العروس مقاطعة مراكش المدينة.  43/34887سم العقاري عدد موضوع الر

   92الرابطة بين طريق التهيئة رقم    91وجزء من الطريق رقم    90البث في قرار تعيين الطريق المدرجة ضمن تصميم التهيئة تحت رقم    :5النقطة رقم  

 الجديد، سيدي يوسف بن علي. الكائنة بمنطقة المرس الحي  91وطريق التهيئة رقم 

   الكائنة    91والطريق رقم    92الرابطة بين الطريق رقم    90البث في تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث جزء من طريق التهيئة رقم    :6النقطة رقم

ية المرتبطة بها لما تستلزمه بمنطقة المرس الحي الجديد سيدي يوسف بن علي ونزع ملكية والتخلي عن القطع األرضية والحقوق العينية والعقار

 العملية من منفعة عامة. 

   المسماة طريق واحة    55الرابطة بين الطريق التهيئة رقم    91البث في تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث جزء من طريق العامة رقم    :7النقطة رقم

لحقوق العينية والعقارية المرتبطة بها لما تستلزمه العملية من  ونزع ملكية والتخلي عن القطع األرضية وا  90الحسن الثاني والطريق التهيئة رقم  

 منفعة عامة. 

  البث في توسيع الوعاء العقاري المحتضن لسوق الواحة المخصص للباعة الجائلين المتواجد بسيدي يوسف بن علي.  :8النقطة رقم 

   م المتواجد خلف المحطة الطريقة بمنطقة العزوزية  1970دد  البث في مسطرة تخصيص الوعاء العقاري موضوع الرسم العقاري ع  :9النقطة رقم/

  . "مراكش للنقل"تبعا لطلب مجموعة الجماعات 

  والتصويت عليها. 2023دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية  :17النقطة رقم 

  والتصويت عليها.  2023للمقاطعات برسم السنة المالية دراسة حسابات النفقات من المبالغ المرصودة  :18النقطة رقم 

   رقم مراكش    :19النقطة  لجماعة  المخصصة  المنحة  استعمال  برنامج  على  والمصادقة  برنامج    2021الدراسة  إطار  الجماعات"في  أداء  ."تحسين 
 )نقطة مقترحة من السيد الوا ي عامل عمالة مراكش(          

  تنظيمي جماعي يتعلق باالستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي بمراكش.وضع قرار  :28النقطة رقم     
 

  

 

 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 

 جملس مجاعة مراكش
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   :السادة اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 ثورية بوعباد، فؤاد حاجبي، عبد الغني طوالب، ي. املصطفى مطهر.
 

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
 عثمان عزام، أحمد خوبة، البشير جوهر، حمزة الحداوي، جهان حدان، رحيلة الغمراوي، عبد السالم س ي كوري، نسيمة سهيم.

 

 :السيد والسيدة مكتب المجلس الجماعي من    وواكب االجتماع *
 

 )عضو الضجنة(  لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائب الثالث  :   عبد العزيز بوسعيد 

   لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائبة الخامسة  :    بوحراش ي خديجة 
 

 

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: و *
 

 املدير العام للمصالح الجماعية  :    زين الدين الزرهوني

 رئيس مصضحة إدارة شؤون املجلس :    محمد املحير

 والصفقاترئيسة قسم امليزانية  :    خديجة عبيدي

 رئيس قسم املمتلكات الجماعية :    هشام بل الحوتي 

 رئيس قسم حفظ الصحة الجماعي :   ي. منصف الشرقاوي 

 عن مصضحة إدارة شؤون املجلس :    عادل الزرود

 عن مصضحة إدارة شؤون املجلس :    سعد نجاي
 

 

 حميد زحوف :شركة باص سيتي متجددة السيدحضر االجتماع من ممثلي كما  *
 

 

 : لمجلس جماعة مراكش 2022العادية لشهر أكتوبر دورة المن جدول أعمال  17النقطة رقم 

 والتصويت عليها. 2023دراساة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية 
 

مشروع  تدارس  في  املبرمجة  االو ى  بمثابة  الحالية  الجلسة  ان  الضجنة  رئيس  السيدة  اعتبرت  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  في 

املالية   السنة  برسم  اهمية هذه    185للمادة    تطبيقا  2023ميزانية جماعة مراكش  مبرزة  بالجماعات،  املتعلق  التنظيمي  القانون  من 

 املرحلة في رسم التصور املا ي والتنموي لضجماعة في استحضار تام للمراسيم التطبيقية والقرارات املرتبطة بها.

لتؤكد   والصفقات  امليزانية  قسم  رئيسة  للسيدة  الكلمة  الضجنة  رئيسة  السيدة  أحالت  بتيهئ  وللتوضيح،  املتعلق  االكراه  على 

املصالح املختصة التابعة لوزارة املالية املداخيل الخاصة بالضرائب املحولة ا ى غاية نهاية الثلث  مشروع امليزانية في ظل عدم حصر  

اقع   معه تقديم توقعات  يصعبالثاني من السنة املالية اي نهاية شتنبر  وكذا املداخيل املحققة مما   القانون    موضحة،  اقرب للو ان 

اي   القانونية  اآلجال  في  املختصة  الضجنة  على  امليزانية  مشروع   عرض  املتعلقة    10يفرض  الدورة  افتتاح  تاريخ  قبل  االقل  على  ايام 

 ، 2022من اكتوبر  السابع اعتبارا ان افتتاح الدورة سيكون في  باعتماد امليزانية من قبل املجلس

دارس النقط املبرمجة الجاهزة ا ى حين تيهئ مشروع امليزانية والوثائق املرفقة بها وعرضه وتبعا لذلك، ارتأت الضجنة االنتقال لت

 للمناقشة في الجلسة املقبلة تبعا للبرمجة الزمنية لضجنة. 
 

 بامليزانية والشؤون املالية والبرمجةالضجنة املكلفة  ةرئيس

 حليمة بامحمد                                   
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 مشروع ميزانية مجاعة مراكش

 2023برسم السنة املالية  
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2023

 

 ان ــــــــالبي

 

 ةـــــــل العام ــــــــالمداخي 

 

 ة ـــــــالعام ف ـــــــالمصاري 

 

 ض ــــــــالفائ

 

 0,00 744,32 036 490 1 744,32 036 490 1 امليزانية الرئيسية

 

 0,00 386,24 395 143 386,24 395 143 املسابات اخلصوصية

 

 

 وع ـــــــــالمجم
1 633 432 130,56 1 633 432 130,56 0,00 
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، املتعلااق بالجماعاااات 113.14ماان القاااانون التنظيمااي  185وخاصااة املااادة  طبقااا للمقتضاايات القانونيااة والتنظيمياااة الجاااري بهااا العمااال

ملجلاااس جماعاااة ماااراكش، وتبعاااا للااادعوة رقااام  2022العادياااة لشاااهر أكتاااوبر تحضاااير الااانقط املدرجاااة فاااي جااادول اعماااال الااادورة اساااتئناف وفاااي إطاااار 

بامليزانياة والشاؤون املالياة املوجهاة للساادة أعضااء املجلاس لضحضاور واملشااركة فاي أشاغال اجتمااع الضجناة املكلفاة   07/10/2022بتااريخ 17654

صاباحا بقاعاة االجتماعاات الكبارى بالقصار  والنصفالعاشرة على الساعة  2022 أكتوبر  12األربعاء يوم  لضجنة ثانيةت جلسة ، انعقدوالبرمجة

 تدارس النقط اآلتية:ملواصلة  الضجنة، وذلك    ةرئيس حليمة بامحمد ةالبلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد
 

 

  والتصويت عليها. 2023دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية  :17النقطة رقم 

  والتصويت عليها.  2023دراسة حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية  :18النقطة رقم 

   رقم مراكش    :19النقطة  لجماعة  المخصصة  المنحة  استعمال  برنامج  برنامج    2021الدراسة والمصادقة على  إطار  الجماعات"في  أداء  ."تحسين 
 سيد الوا ي عامل عمالة مراكش()نقطة مقترحة من ال          

  2022تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية  :20النقطة رقم . 

  وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق باالستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي بمراكش. :28النقطة رقم      

   :السادة اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 ثورية بوعباد، ي. املصطفى مطهر، ي. الحسن املنادي، عبد الواحد الشافقي، فؤاد حاجبي. 

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
الغمراوي، جهان حدان، عبد الغني خيا، سعيد بوجاجة، عبد الصادق بيطاري، محمد ايت بويدو، محمد الحر،    الحسين نوار، حمزة الحداوي، رحيلة

  أمينة املغاري القصري، نسيمة سهيم، أحمد خوبة، عبد السالم س ي كوري، رقية العلوي حاجب، لحسن حبيبو، عثمان عزام، عبد الصادق بوزاهر، 

 يت احسيسن، نجية عوجاجي، محمد نكيل، السعيد ايت املحجوب، عبد الجليل بنسعود.محمد بنلعروس ي، خليل بولحسن، محمد ا

 : السادةمكتب المجلس الجماعي من    وواكب االجتماع *
 

 املجلس الجماعي ملراكش النائب األول لرئيسة :    محمد االدريس ي

 املجلس الجماعي ملراكش النائب الثاني لرئيسة :    عبد هللا الفجا ي

 املجلس الجماعي ملراكش النائب الرابع لرئيسة :    حنيش طارق 

   لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائبة الخامسة  :   خديجة بوحراش ي 

 لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائبة السادسة  :    عتيقة بوستة

 )عضو الضجنة(  لرئيسة املجلس الجماعي ملراكشالنائب الثامن  :    أشرف برزوق 
 

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: و *
 

 املدير العام للمصالح الجماعية  :    زين الدين الزرهوني

 رئيس مصضحة إدارة شؤون املجلس :    محمد املحير

 رئيسة قسم امليزانية والصفقات :    خديجة عبيدي

 شسيع املداخيل :    محمد بنعباد 

 املوارد املاليةرئيس قسم تدبير  :    عبد الحق مدا

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :   عبد العزيز األمري 

 رئيس القسم التقني :   ي. الطيب اسنينح

 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي  :   منصف الشرقاوي 

 

 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 

 جملس مجاعة مراكش
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 رئيس مصضحة امليزانية :    رشيد ليموني 

 امليزانية والصفقاتعن قسم  :    لطيفة الهواري 

  امليزانية والصفقاتعن قسم  :    خالد باقة

 عن مصضحة إدارة شؤون املجلس :    عادل الزرود

 عن مصضحة إدارة شؤون املجلس :    سعد نجاي

 

 : لمجلس جماعة مراكش 2022العادية لشهر أكتوبر دورة المن جدول أعمال  17النقطة رقم 

 والتصويت عليها. 2023دراساة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية 

لتدارس  ،  بداية مناسبة  باعتبارها  الضحظة  أهمية  على  مؤكدة  الدعوة،  تلبية  لهم  بالحضور شاكرة  الضجنة  رئيسة  السيدة  رحبت 

تقتضيه من توفير وتوسيع مجال    كآلية وأداة لتنفيذ السياسات العمومية املحلية وما  2023ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية  

ملدينة  الخدمات   الريادي  املوقع  دعم  في  يسهم  بما  لضجماعة،  الترابي  املجال  وتنمية  للمواطن  القطب    مراكش األساسية  باعتبارها 

 في سياق يطبعه الخروج التدريجي من مخلفات الوضعية الوبائية.  في اململكة االول   احي يالس

في املرسوم   امليزانية كما هو منصوص عليه  قانونيا بمشروع  الكترونيا واملرفقة  بها  املتوصل  بالوثائق    عقب ذلك، وبعد تذكيرها 

، عرضت السيدة رئيسة  القاض ي بتحديد قائمة الوثائق الواجب ارفاقها بميزانية الجماعة املعروضة على الضجنة القطاعاتية الجماعية

تغال خالل الجلسة وتم االتفاق عليها، وذلك بتدارس الجزء األول من امليزانية ببابيه مداخيل ومصاريف التسيير  الضجنة   منهجية االش 

بالدورية   بعد  التوصل  يتم  لم  انه  ا ى  مشيرة  األيام،  مستقبل  في  ملناقشته  )التجهيز(  الثاني  الجزء  تيهئ  يتم  ان  على  حدة،  على  باب  كل 

 . 2023حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة  التوجيهية للسيد وزير الداخلية 

 بعدها، تم تمكين السادة األعضاء من الوثائق املرجعية، ورقيا، انسجاما مع املرسوم املنظم واملتعلقة بما يلي: 

 )مداخيل التسيير(  2023مشروع ميزانية سنة  -

 التسيير(  مصاريف)  2023مشروع ميزانية سنة  -

 )الحسابات الخصوصية(  2023يزانية سنة مشروع م -

 سنوات الخاصة بميزانية الجماعة. 3بيان عن البرمجة املمتدة على  

 مشروع نجاعة االداء برسم السنة املعنية.  

 الجماعة. بيان خاص عن االلتزامات املالية الناتجة عن االتفاقيات والعقود املبرمة من قبل   

 بيان خاص عن االقساط السنوية املتعلقة بتسديد القروض برسم السنة املالية املعنية.  

 بيان عن القرارات واالحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة.  

املداخيل    عن  خاص  املداخيل  بيان  وكذا  املنصرمتين،  السنتين  خالل  بعد  استخالصها  يتم  لم  التي  وتلك  املستخلصة، 

 املستخلصة ا ى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية. 

بيان خاص عن النفقات امللتزم بها واملؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خالل السنتين املنصرمتين، وكذا النفقات امللتزم   

 ة الجارية. نداة ا ى غاية شهر شتنبر من السبها واملؤ 

 م. التقديمذكرة  

 إثر ذلك، منحت الكلمة للسيدة رئيسة قسم امليزانية والصفقات لعرض تقديم حول النقطة جاءت تفاصيله كاآلتي:
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فتح باب املناقشة العامة حول مشروع  وبعد االطالع على مشروع امليزانية والوثائق املرفقة بها وكذا نص التقديم،   عقب ذلك، 

 امليزانية، حيث أثار السادة األعضاء املالحظات واالستفسارات اآلتية: 

لل ➢ الجماعية  املبذولة من طرف املصالح  امليزانية واملجهودات  املقدم حول مشروع  العرض  الجماعة  تثمين  رفع من مداخيل 

 وترشيد نفقاتها. 

 في ظل بداية التعافي من تداعيات جائحة كورونا. %15.30التنويه بنسبة تطور ميزانية الجماعة البالغ  ➢

 اإلشادة بجهود رئاسة املجلس الجماعي في البحث عن تمويالت خارجية لدعم مختلف املشاريع التنموية بمدينة مراكش.  ➢

 بتقديم تقرير حول ما تحقق من توصيات الضجنة حول امليزانية خالل السنة املاضية.املطالبة  ➢

 ضرورة تخصيص اجتماع منفصل ملناقشة التفاصيل التقنية للميزانية مستقبال.  ➢

 بغية تقليص نسبة الفائدة. التساؤل حول الديون العالقة وكيفية جدولة تسديدها  ➢

 املدبرة من طرف مصالح وزارة املالية. االستفسار حول أسباب تراجع الرسوم  ➢

 التساؤل حول مآل الباقي استخالصه واملجهودات املبذولة لتقليصه. ➢

اقبة الجبائية. ضرورة اعتماد مالحظات املجلس الجهوي لضحسابات في إعداد مشروع امليزانية ➢  خاصة في مجال املر

مواكب ➢ بغية  الجماعيين  للموظفين  مستمر  تكوين  تنظيم  في  تعرفها التفكير  التي  والتقنية  القانونية  املستجدات  مختلف  ة 

 ميزانية الجماعات. 

 املطالبة بتعميم رقمنة األقسام الجماعية لتحسين الخدمات املقدمة األمر الذي سينعكس إيجابا على مداخيل الجماعة.  ➢

 دينة على ميزانية الجماعة.  التساؤل حول مدى تأثير شركات التنمية املحلية التي تم خلقها لتدبير بعض القطاعات بامل ➢

 ضرورة القيام باإلحصاء الضريبي السنوي بغية توسيع الوعاء الضريبي لضجماعة.  ➢

والسيارات وسوق  ➢ الدراجات  الجماعي، سوق  كاملحجز  مداخيلها  من  للرفع  الجماعية  افق  املر من  بتأهيل مجموعة  املطالبة 

 الجملة لضخضر والفواكه. 

 مدخول كاف من سوق السمك بالجملة.  تسجيل عدم استفادة الجماعة من ➢

 التفكير في تعديل بعض مقتضيات القرار الجبائي املحلي خاصة كأتاوة تسجيل الشاحنات.  ➢

ضرورة االهتمام بقطاع االشغال من خالل تحسين خدمات مختلف القطاعات التي تشرف عليها الجماعة )النظافة، االنارة  ➢

 العمومية، التبليط...(. 

ض االستفسارات املطروحة، وتقديم مزيد من التوضيحات، أعطت السيدة رئيسة الضجنة الكلمة للسيد النائب  ولإلجابة على بع

إ ى أن مكتب املجلس الجماعي   الثامن لرئيسة املجلس الجماعي املفوض له قطاع املداخيل الذي نوه بتدخالت السادة األعضاء مشيرا 

توصيات تحقيق  نسبة  حول  مفصل  مآل  لتقديم  الرسوم    مستعد  بخصوص  موضحا  مقبل،  اجتماع  في  املاضية  السنة  خالل  الضجنة 

بسبب    %2املدبرة من طرف مصالح وزارة املالية وهي: رسم الخدمات الجماعية، رسم السكن والرسم املنهي على أنها عرفت تراجعا بنسبة  

أزمة خان الذي عرف  السياحي  القطاع  تأتي من  الرسوم  الكبرى من هذه  املداخيل  إ ى عدم  أن  املالية  وزارة  بمصالح  ما حدى  قة مؤخرا 

  81أي قبل جائحة كورونا بمبلغ يقارب    2019مؤكدا في نفس السياق أن املداخيل عرفت ارتفاعا مقارنة مع سنة    تحصيلها بشكل جبري،

 مليون درهم، مما يدل على انتعاش مضحوظ في مداخيل الجماعة. 

ائب أن هذا املوضوع عرف اجتماعا على مستوى الوالية لطرح املجهود املبذول في  وبخصوص الباقي استخالصه، أكد السيد الن

يعرف   الذي  استخالصه  الباقي  من  منه، خاصة حذف جزء  التقليص  بغية  املتدخلين  مختلف  مع  وكذا وضع خارطة طريق  اإلطار  هذا 

 وتنازالت للمعنيين.  استحالة في التحصيل وتركيز كافة الجهود على ما يمكن تحصيله مع تقديم تسهيالت

أما فيما يتعلق باإلحصاء الضريبي، اعترف السيد النائب أن الجماعة تعاني في هذا الجانب بسبب عدم توفرها على وثائق ثبوتية 

  تساعدها على ضبط عملية اإلحصاء، مقترحا مطالبة الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمدها بوثائق بحكم طبيعة مجال تدخلها 

ستكمن من القيام بإحصاء ضريبي مضبوط، مؤكدا بخصوص ديون الجماعة أن املكتب املسير سيبحث إمكانية قانونية مناسبة لضمها  

 في دين واحد واالستفادة من نسبة فائدة مناسبة. 



 

257 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

مداخيل الجماعة وسبل  وفي الختام، اقترح السيد النائب تنظيم أيام دراسية بمشاركة مختلف األطراف املعنية ملناقشة كل من  

 الرفع منها، وكذا األحكام املرفوعة ضد الجماعة وكيفيات تقليص تكاليفها. 

املبذول من   الضريبي  الرسوم املحولة ال يعكس املجهود  أن مدخول  إ ى  املوارد املالية مشيرا  السيد رئيس قسم تدبير  كما تدخل 

 رية املديرية الجهوية للضرائب بغية تفعيل لجنة اإلحصاء.طرف الجماعة، مؤكدا أن املصالح الجماعية تراسل بصفة دو 

 وفي إطار املناقشة العامة، اوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي بما يلي:

شعار   - تحت  دراسي  يوم  المالية"تنظيم  الموارد  تنمية  ورهان  التحصيل  اكراهات  بين  مراكش  جماعة  الباقي   "مالية  معضلة  تدارس  خالله  من  ليتم 

استخالصه والذي يتطلب اهتماما على مستوى افقي على اعتبار ان هذا االشكال ليس مشكل محلي وانما هو معضلة تعاني منها جميع الجماعات  

 . الترابية على الصعيد الوطني

الضريبي،  استحضار   - الوعاء  توسيع  طريق  عن  للجماعة  والمستقبلية  الحالية  الحقيقية  الجب  مراجعةاإلمكانيات  المتاحة القرار  الموارد  جميع  وتعبئة  ائي 

نمو    للجماعة نسبة  تأخللمحافظة على  االعتبار    ذحقيقية وواقعية  المتوقعة    اإلمكاناتبعين  تنفيذ    المسطرة في  واألهدافالتمويلية  ظل سنة ستعرف 

 . والخروج التدريجي من وضعية االزمة الوبائية 2028  – 2023برنامج عمل الجماعة  توجهات

 ك من خالل: اعتماد منظومة في تدبير النفقات عبر ترشيد وعقلنة الصرف بوضع نظام لألولويات وااللتزام بالمقتضيات القانونية المؤطرة لالختصاص وذل  -

 النفقات االجبارية المتعارف عليها خاصة الضامنة للسير العادي للمرفق العام.  ▪

 ات. ورش الرقمنة واضفاء الطابع الالمادي لتقليص النفق ▪

الماء والكهرباء اضافة الى احك ▪ المتعلق بترشيد استهالك  الوطني والدولي خاصة في الشق  العام  بالوضع  الصلة  النفقات ذات  ام  التحكم في بعض 

 التصرف في استهالك الوقود عبر وضع خطط وبدائل واليات بشراكة وتنسيق مع الجهات المختصة لتقليص االنفاق.

 ين اداء الجماعة عبر ارساء تدبير قائم على النتائج ومنهجية النجاعة في االداء واعتماد منظومة للتقييم. اعتماد مناهج تدبيرية لتحس ▪
 

إ ى   الضجنة  انتقلت  التسيير  تدارس  بعدها  املالية    مشروع مداخيل  السنة  ، حيث قدم  2023مليزانية جماعة مراكش برسم 

اقتراحات وتوصيات همت    املجاالت اآلتية: السادة األعضاء مالحظات و
 

 مجال مداخيل جبائية:  

  الرسم على اإلقامة في املؤسسات السياحية والرسم على محالت بيع املشروبات 

تساءل السادة األعضاء عن اآلليات التي يمكن أن تعتمدها الجماعة لضبط عدد ليا ي املبيت في املؤسسات السياحية وكذا وثيرة  

 ضرورة الرفع من تقديرات مداخيل هاذين الرسمين على اعتبار أن املدينة أصبحت تعيش انتعاشا سياحيا. بيع املشروبات، كما اقترحوا 

ولإلجابة على هذا التساؤل، تدخل السيد النائب الثامن لرئيسة املجلس الجماعي ليوضح أن هذين الرسمين إقراريان، مؤكدا أن  

الضريبية مهمتها   اقبة  للمر لديها مصضحة  تقديم  جماعة مراكش  املعنيين بضرورة  بمراسلة  تقوم  الرسوم، حيث  النوع من  ضبط هذا 

الجماعة عازمة على تكوين   أن  إ ى  تلقائيا، مشيرا  يتم تضريبهم  الجبائية، وإال  به للمصالح  الذي يدلون  في اإلقرار  املعلومات الصحيحة 

اقبة ستقارن بين مداخيل هذه الرسوم خالل سنة  اقبة وستمثل آلية  والسنة الحا  2019لجنة للمر لية بغية اختيار املعنيين بمسطرة املر

 ناجعة لضبط مداخيل هاذين الرسمين خالل السنة املقبلة. 

الجماعي   املجلس  رئاسة  الضجنة  اوصت  لذلك،  والوثائق  وتبعا  اإلقرارات  ومراقبة  بضبط  الكفيلة  والتنظيمية  اإلدارية  اإلجراءات  باتخـاذ 

 :من خالل التدابير اآلتية والرسم على محالت بيع المشروباتالمحاسباتية إلصدار الرسم المفروض على اإلقامة بالمؤسسات السياحية 

 الملزمين باألداء تعكس حجم الرواج المرتبط بأنشطتهم.  تفعيل لجنة لمراقبة صحة وحقيقة المعلومات المدلى بها من طرف  •

لسائح  التنسيق مع المصالح الخارجية المختصة لتوفرها على قاعدة معطيات مضبوطة لضبط عدد األشخاص وليالي المبيت دون المس بالسرية الشخصية ل •

 سواء الوطني واألجنبي.

 قمنة عملية المراقبة.اعادة النظر في طريقة التعامل مع هذا الرسم من خالل ر •
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  :رسم الخدمات الجماعية 

اوصت الضجنة رئاسة بالنظر ألهمية هذا الرسم، طالب السادة األعضاء ببذل املزيد من املجهودات في تحصيل مداخيله، فقد  

الجماعي  الضريبي    املجلس  اإلحصاء  بعملية  المكلفة  اللجنة  لتفعيل دور  المختصة  المصالح  لدى  لتوسيع بالتدخل  جبائية محينة  قاعدة معطيات  لتكوين 

   .نطاق الملزمين خاصة الرسمين على السكن والخدمات الجماعية لتغطية تراب مدينة مراكش 

  الرسم املترتب على إتالف الطرق 

أثار السادة األعضاء مسألة إتالف الطرق من طرف الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ومتعهدي االتصاالت دون إرجاع الحالة  

 ملا كانت عليه، وطالبوا بالتدخل بنوع من الصرامة إلجبار املتعهدين املذكورين بإصالح الطرق بكيفية مالئمة.  

تدخل السيد النائب األول لرئيسة املجلس الجماعي الذي أوضح أنه من الصعب إرجاع حالة الطرق  وللتعقيب على هذا املوضوع،  

ملا كانت عليه بعد اإلتالف من جراء األشغال املنجزة من طرف الوكالة املستقلة أو متعهدي االتصاالت، بحكم أن الرسوم املؤداة لهذا  

 كدا أن املصالح الجماعية بصدد التفكير في حضحلة املشكل. الغرض غير كافية إلرجاع الحالة ملا كانت عليه، مؤ 

بإشراك   اقبة واالستخالص  املر في  بالتشديد  إداريا وماليا  إتالف الطرق  املترتب على  الرسم  تدبير  وتبعا لذلك، وحرصا على حسن 

السطح الذي يحافظ على االمتداد  بالشكل  الطرق  بعمليات إصالح  املقاطعات من جهة والقيام  وباملواصفات  تقنيي  واألزقة  للشوارع  ي 

يتعلق بالشروط التقنية والقانونية واالدارية لألشغال   جماعي  قرار تنظيميإعداد  باوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي  فقد  التقنية السليمة،  

    .الناتجة عن اتالف الطرق من طرف المتعهدين

 مجال حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة:  

يتطلب  مما  مراكش،  جماعة  من طرف  املبذول  الجبائي  املجهود  رغم  سنوات  منذ  الحصة  هذه  مداخيل  تطور  عدم  تسجيل 

 تحريك املسطرة للدفع باملصالح املختصة لضخ االعتمادات الالزمة.

الجماعي  املجلس  رئاسة  الضجنة  لذلك، اوصت  لل  وتبعا  إليجاد سبل  المختصة  المركزية  المصالح  لدى  منتوج  بالتدخل  من  الحصة  من  رفع 

 الضريبة على القيمة المضافة في ظل المجهود الجبائي المهم للجماعة من جهة والمشاريع والبرامج المسطرة.

 مجال منتوج اإلتاوات واألجور على الخدمات المؤداة:  

 :رسم املحجز 

أن وضعية املحاجز   السادة األعضاء على  الرسم، أجمع  بهذا  يتعلق  في فيما  تليق بمدينة  الجماعية توجد في وضعية مزرية، ال 

 حجم مراكش. 

حداث محجز  إبتسريع وثيرة  بتدبير افضل لرسم المحجز عبر تأهيل المحاجز الجماعية الحالية و  اوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي وعليه،  

 زات . جماعي جديد في موقع مناسب وبالمعايير والمواصفات المتعارف عليها لحفظ المحجو

  :الرسوم املفروضة على مداخيل وكالء البيع بالجملة لضخضر والفواكه 

بالنظر إ ى أن سوق الخضر والفواكه    2023بخصوص هذا الرسم طالب السادة األعضاء بالرفع من التقديرات الخاصة به لسنة  

يعاني من بعض الظواهر التي تؤثر على حسن تدبيره كعدم  بالجملة أضحى يعرف رواجا كبيرا، في املقابل تمت االشارة إ ى أن هذا املرفق  

افق الصحية املتواجدة به.  اقبة والحالة املزرية للمر  اشتغال املوازين وكاميرات املر

ولتقديم التوضيحات بخصوص هذا الرسم، منحت الكلمة للسيد النائب الثالث لرئيسة املجلس الجماعي الذي أكد أن مداخيل  

من املمكن تحقيقها، موضحا أنه بالرغم من هذا املعطى اإليجابي    2022لفواكه مداخيل مشجعة وتقديرات سنة  سوق الجملة لضخضر ا

 فالسوق يحتاج إ ى إعادة هيكلة تليق بمرفق من هذا الحجم كي ستمكن الجماعة من تحصيل مداخيل إضافية. 

بشكل يضمن تجويدا للخدمات من جهة وتفعيل   لجملةلسوق الخضر والفواكه بتأهيل  وتبعا لذلك، اوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي 

 اليات المراقبة لتحسين المداخيل باعتباره مرفقا اقتصاديا حيويا. 

 
 

 



 

259 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 :منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات 

إال   الرسم  املتحصل عليها من منتوج هذا  الهامة  املداخيل  أنه رغم  إ ى  السادة األعضاء  يدبر من طرف مكتري محطات أشار  أنه 

 الوقوف بشكل ال يليق بمدينة سياحية بحجم مراكش. 
 

 : منتوج دخل األمالكمجال  

 :منتوج كراء بنايات السكنى 

 فيما يتعلق بهذا الرسم، اقترح السادة األعضاء تفويت املساكن املعنية بهذا املنتوج إ ى مكتريها.

بالتفكير في صيغة قانونية مالئمة لتفويت بنايات السكنى المكرية من طرف  املجلس الجماعي اوصت الضجنة رئاسة وتأسيسا على ذلك، 

 .اضافة الى تطبيق اداء الرسوم الجماعة بحكم أن هذه العملية ستذر مداخيل هامة تفوق مداخيل الكراء الحالية
 

  :واجبات مقبوضة في األسواق وساحات البيع العمومية 

السادة األعضاء الحالة املزرية لسوق الدراجات وكذا الطريقة العشوائية التي يدبر بها مما يؤثر    بخصوص هذه الواجبات أثار 

 سلبا على مداخيله. 

الدراجات أو إحداث سوق جديد   اوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي ،  وبغية تحسين الخدمة وتحصيل املداخيل،   بتأهيل سوق 

 بتدبير حديث يليق بمدينة مراكش مع إيالء مزيد من العناية لكافة األسواق الجماعية.
 

  :الرسم املفروض على شغل امللك الجماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية 

عم للمساحة املسموحة في شغل امللك العام الجماعي، مما يشوه  أثار السادة األعضاء مسألة عدم احترام بعض املقاهي واملطا

 املنظر العام للمدينة ويشكل خطرا على ساكنتها. 

باتخاذ االجراءات الكفيلة بضبط تدبير  الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي    وتبعا لذلك، اوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي 

أو مهنية وذلك بتكثيف عمليات المراقبة بتنسيق مع السلطات المحلية المختصة للحد  من بعض التجاوزات الممارسة العام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية  

 في مجال احتالل الملك العام الجماعي. 

 درهم.  1.260.000,00وبه تكون الضجنة قد انهت دراستها لباب املداخيل من ميزانية التسيير  بتقديرات تصل ا ى 

على   الضجنة  انكبت  ذلك،  ميزانية  صاريفامل  بابتدارس  عقب  املالية    من  السنة  برسم  مراكش  جماعة  مليزانية  التسيير 

اقتراحات وتوصيات همت املجاالت اآلتية: 2023  ، حيث أثار السادة األعضاء مالحظات و

 : اإلدارة العامة مجال  

 :الرواتب والتعويضات للموظفين الرسميين 

 ظاهرة املوظفين املتغيبين عن العمل مع املطالبة بإيجاد حل ناجع ملعالجتها. إثارة  -

 ضرورة تصنيف املوظفين وتحفيزهم حسب كفاءتهم واجتهادهم ال وفق السلم والرتبة في ظل محدودية أجورهم.  -

 التفكير في توزيع التعويض عن الساعات اإلضافية باعتماد تصنيف تراتبي ملستحقيها.  -

لق بهذا املوضوع، تدخل السيد املدير العام للمصالح موضحا ان مسالة الترقية عبر الكفاءة املهنية ينظمها القانون وال  فيما يتع

  مجال لتحكيم معايير أخرى غير واردة قانونا، مشيرا انه في غياب توظيفات جديدة عرفت الجماعة في بداية املدة االنتدابية الحالية اكبر 

 ة ملحاولة تغطية الخصاص الذي تعرفه بعض املصالح. حركة انتقالية داخلي

بالبحث عن منظومة قانونية مالئمة لتحفيز الموظف الجماعي وحثه على العطاء    اوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي وفي هذا االطار،  

 في ظل محدودية األجر الذي يتحصل عليه. 

  عتيادي للعتاد املعلوماتي: لوازم العتاد التقني واملعلوماتي / الصيانة واإلصالح اال 

 االستفسار حول أسباب تخصيص اعتماد مرتفع لكل من الفصلين رغم ان مصاريف االقتناء تختلف عن مصاريف الصيانة . -
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وبخصوص هذا االستفسار، أوضح السيد املدير العام للمصالح ان سبب وضع اعتماد مرتفع لفصل صيانة العناد املعلوماتي 

 الث أنواع من الصرف : صيانة الشبكة االلكترونية، صيانة العتاد املعلوماتي وتتبع املوقع االلكتروني لضجماعة.هو انه مقسم ا ى ث

ترشيد نفقات صيانة العتاد المعلوماتي المكلفة بضرورة    اوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي وبغية تقليص النفقات في هذا االطار،  

 جودة عالية .  ذاتمن خالل اقتناء أجهزة معلوماتية 

  :شراء الصباغة 

طالب السادة األعضاء بالرفع من االعتماد املخصص لهذا الفصل على اعتبار شساعة مساحة  املدينة وتنوع املنشآت التي هي 

 في حاجة ألوراش الصباغة. 

  استهالك الكهرباء:مستحقات 

األعضاء    سجل  فاتورة السادة  ارتفاع  ا ى  يؤدي  الذي  الش يء  لضجماعة  التابعة  اإلدارية  بالبنايات  للكهرباء  املفرط  االستهالك 

 االستهالك . 

الجماعي  الضجنة رئاسة املجلس  الشم  وتبعا لذلك، اوصت  الطاقة  استخدام  نطاق  بتوسيع  البديلة وذلك  الطاقات  بمنظومة  سية  بالعمل 

 التابعة للجماعةاالدارية   تللتقليص من تكاليف استهالك الكهرباء بالبنايات والمنشئا 

 : الصيانة واملحافظة على البنايات اإلدارية 

اثار   االصطياف،  اماكن  و  ادارية  بنايات  من  الجماعية  باملمتلكات  األعضاء    ارتباطا  لجماعة السادة  التابعة  املخيمات  حالة 

 ترقى للتطلعات املرجوة . مراكش التي ال 

ذلك،   الجماعي وتأسيسا على  املجلس  رئاسة  الضجنة  اعتماد  اوصت  ماليةبتخصيص  خاصة    ات  مراكش  لجماعة  التابعة  المخيمات  لصيانة 

 . في اطار االهتمام بالوضع الترفيهي للموظف الجماعي   شاليات الواليدية وتوفليحت
 

 : الشؤون االجتماعيةمجال  

  الجمعيات )اتفاقيات الشراكة(:دعم 

منحت  بالتزاماتها،  أخلت  حال  في  اتفاقيات  معها  املبرم  الجمعيات  متابعة  عدم  أسباب  حول  األعضاء  السادة  تساءل  ان  بعد 

الجمعيات  الكلمة للسيد املدير العام للمصالح الذي أشار ان دعم الجمعيات سيتم مستقبال وفق مقاربة جديدة تعمل على ربط دعم  

التنمية   بإمكان شركة  انه  متصل  سياق  في  موضحا  اقع،  الو ارض  على  تنفيذها  ومدى  تقترحها  التي  التنموية  واملشاريع  البرامج  بجودة 

 املحلية الخاصة بالتنشيط الثقافي والرياض ي املحدثة مؤخرا عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات الجادة وذات املشاريع الهادفة.

اقبة، فقد اوصت  وفي إطار تسطي المنصوص    الضجنة رئاسة املجلس الجماعي ر مبادئ واليات املر التتبع والتقييم  لجان  بتفعيل مهام 

الكبير   بين جماعة مراكش وجمعية االطلس  المبرمة  االتفاقية  بتعديل  الجمعيات من جهة والمطالبة  المبرمة مع  الشراكة  اتفاقيات  المتعلقة  عليها في 

 .طعة النخيل انسجاما مع إضافة حافلة جديدة السطول الحافالت المضمنة في االتفاقيةبالنقل المدرسي بمقا 
 

 

 :اعانات الجمعيات الرياضية/ اعانات للفرق الرياضية 

املطالبة بالرفع من االعتماد املخصص لهذين الفصلين على اعتبار ان الجمعيات والفرق الرياضية ازداد عددها في بعد ان تمت  

اهرات الرياضية الوطنية والدولية،  األخيرة وارتفع مستوى تنافسيتها كما ان مدينة مراكش أصبحت وجهة لتنظيم عدد من التظ اآلونة  

بالرفع من مستوى دعم الجمعيات الرياضية والثقافية من اجل اشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن فقد اوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي  

سؤولية المساهمة في التنمية باعتبار الجمعيات آلية واقعية في هذا اإلطار مع اعتماد معيار جودة المشاريع المقدمة بتنسيق مع  المحلي وتحميله م

 شركة التنمية المحلية الخاصة بالتنشيط الثقافي والرياضي مستقبال. 

الجماعي   املجلس  رئاسة  الضجنة  اوصت  فقد  الجانب،  بهذا  والفنية  وارتباطا  الثقافية  باألنشطة  المتعلقة  للفصول  العقالني  بالتدبير 

 هذا المجال.والعلمية بين ترشيد النفقات والمحافظة على اإلشعاع المتميز للمدينة في افق استكمال االجراءات التأسيسية لشركة التنمية المحلية في  
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  :مصاريف التكوين املستمر ملوظفي الجماعة 

تدبير   على  وقدرتهم  الجماعة  موظفي  مردودية  لتحسين  الفصل  لهذا  املخصص  االعتماد  من  بالرفع  األعضاء  السادة  طالب 

افق الجماعية بالشكل املناسب.   املر

اإلطار،   هذا  الجماعي  وفي  املجلس  رئاسة  الضجنة  البشرياوصت  بالعنصر  االهتمام  المدينة    بضرورة  لتنمية  أساسية  ركيزة  باعتباره 

 والنهوض بالمرافق الحيوية بها. 

 :مصاريف استشفاء املعوزين 

املجلس   رئاسة  الضجنة  اوصت  فقد  خاصة،  لرعاية  تحتاج  فئة  باعتبارهم  املعوزين  باستشفاء  االهتمام  موضوع  اثارة  بعد 

عقد اتفاقيات شراكة مع  مأسسة الدور االجتماعي للجماعة مع فئة المعوزين باعتبارها فئة خاصة تحتاج للرعاية وذلك عبر آلية  بالتفكير في  الجماعي  

 مصحات بمدينة مراكش من اجل تقديم خدمات استشفائية للمعوزين. 

 :مصاريف نقل األموات والدفن 

 د املخصص له. بخصوص هذا الفصل تساءل السادة األعضاء عن أوجه صرف االعتما

ولإلجابة عن هذا االستفسار، تدخل السيد مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي ليوضح أن جزء كبير من االعتماد املبرمج لهذا  

 الفصل يخصص لتغطية مصاريف نقل ودفن األموات املتخلى عنهم بحكم أن هذا التدخل من صلب اختصاصات الجماعة.

 ات للطفيليات والحشرات:شراء مواد إبادة الفئران/شراء املبيد 

أثار السادة األعضاء إشكال تزايد الفئران والحشرات بالفضاءات العامة وقنوات الصرف الصحي الش يء الذي يؤثر سلبا على 

 سكينة وصحة املواطن. 

أنه تم  قديم مزيد من التوضيحات حول هاذين الفصلين، أعطيت الكلمة للسيد مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي الذي أكد  ولت

ال ومبيدات  الفئران  إبادة  مواد  لشراء  هامة  اعتمادات  والحشراتتخصيص  ملحاربة  طفيليات  خاص  برنامج  لها  الجماعة  أن  مشيرا   ،

القوارض والحشرات بالفضاءات العامة والدور املهجورة في حين أن محاربة الفئران على مستوى قنوات الصرف الصحي من اختصاص  

 املاء والكهرباء.  الوكالة املستقلة لتوزيع 

بتنسيق التدخالت بين المصالح الجماعية المختصة و الوكالة المستقلة لتوزيع  اوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي  ولتحسين االداء، فقد  

 الماء والكهرباء في محاربة الفئران على مستوى قنوات الصرف الصحي و القوارض والحشرات بالفضاءات العامة.

  مصاريف الختانة  : 

على  إيجابي  نفس ي  وأثر  اجتماعي  من طابع  له  ملا  التقليد  هذا  احياء  بغية  الفصل  لهذا  اعتماد  بوضع  األعضاء  السادة  طالب 

 الفئات املحتاجة من املواطنين .  

 .  بإحياء تقليد مراسيم الختانة باعتبارها التفاتة اجتماعية لفئات المحتاجين وتبعا لذلك، اوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي 
 

 : الشؤون التقنيةمجال  

 :الصيانة االعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات 

سلبا  بخصوص هذا الفصل سجل السادة األعضاء التأخير الذي عرفه عقد صفقات صيانة املناطق الخضراء األمر الذي أثر  

 على جمالية املدينة، متسائلين حول أسباب عدم الرفع من االعتماد املخصص لهذا الفصل رغم إحداث حدائق ومنتزهات جديدة. 

لإلجابة على هذا التساؤل، أعطيت الكلمة للسيد املدير العام للمصالح الذي أشار ان الجماعة بصدد بلورة تصور جديد في تدبير  

التي  املناطق الخضراء عن طريق   للتنمية املحلية ستكون مهمتها تدبير وصيانة املناطق الخضراء، خاصة وان الصفقات  احداث شركة 

 يتم ابرامها حاليا في هذا املوضوع اثبتت محدوديتها وعدم مجاراتها للتطور الذي عرفته املدينة في هذا املجال. 
 

تطلعات  التدخالت من خاللها لتطوير قطاع االغراس عبر عقد صفقة ترقى    بضرورة     وتبعا لذلك، اوصت الضجنة رئاسة املجلس الجماعي 

 ساكنة وزوار مدينة في حجم مدينة مراكش. 
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  :صيانة املنشآت الرياضية 

مطالبين   لضجماعة،  التابعة  الرياضية  افق  املر بعض  منها  تعاني  التي  املزرية  الحالة  األعضاء  السادة  االعتماد اثار  من  بالرفع 

 الفصل انسجاما مع األهمية التي يحظى بها النشاط الرياض ي باملدينة.   املخصص لهذا

 الدعم: مجال  

   :مصاريف تنفيذ األحكام القضائية واتفاقات الصضح 

 جل األحكام القضائية املرفوعة ضد الجماعة عبارة عن اعتداء مادي،  -

 الفصل. اقتراح إحصاء أنواع القضايا وتصنيفها بشكل يساعد على ترشيد نفقات هذا  -
 

 

الضجنة رئاسة املجلس الجماعي   تنفيذ  وفي هذا اإلطار، اوصت  بمصاريف  المتعلق  الفصل  تدبير  قانونية واجتهادات في  بالبحث عن طرق 

 الواقعة على عاتق الجماعة.  إبرام بروتكوالت رضائية متعددة السنوات قصد تصفية المتأخراتب األحكام القضائية واتفاقات الصلح وذلك 

رئيسة   السيدة  خالله  قدمت  ومصاريف(،  )مداخيل  الخصوصية  الحسابات  على  الضوء  تسليط  االجتماع،  هذا  خالل  تم  كما 

 قسم امليزانية والصفقات كافة التوضيحات   واملتعلقة بمكونات هذه الحسابات. 

 

من   االول  لضجزء  دراستها  انهت  قد  الضجنة  تكون  املالية  وبه  السنة  برسم  مراكش  جماعة  ونفقات   2023ميزانية  مداخيل    من 

 .في افق عقد اجتماع موا ي لتدارس الجزء الثاني املتعلق بميزانية التجهيز وحسابات خصوصية

 

 رئيسة الضجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة

 حليمة بامحمد                           
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، وفاي املتعلاق بالجماعاات 113.14مان القاانون التنظيماي  185وخاصاة املاادة  طبقاا للمقتضايات القانونياة والتنظيمياة الجااري بهاا العمال

 19034ملجلااس جماعااة ماااراكش، وتبعااا للاادعوة رقااام  2022العاديااة لشااهر أكتاااوبر تحضاااير الاانقط املدرجااة فاااي جاادول اعمااال الااادورة اسااتئناف إطااار 

، بامليزانياة والشاؤون املالياة والبرمجاةاملوجهة للسادة أعضاء املجلس لضحضاور واملشااركة فاي أشاغال اجتمااع الضجناة املكلفاة   2022/ 10/ 26بتاريخ  

صاااباحا بقاعاااة االجتماعاااات الكبااارى بالقصااار  الحادياااة عشااار علاااى السااااعة  2022 أكتاااوبر  28 الجمعاااةياااوم املاااذكورة  لضجناااة جديااادةت جلساااة انعقاااد

 :تيناآلتي تينتدارس النقطملواصلة  الضجنة، وذلك    ةرئيس حليمة بامحمد ةالبلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد
 

  ميزانية التجهيز(  والتصويت عليها. 2023دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية  :17النقطة رقم( 

   رقم مراكش    :19النقطة  لجماعة  المخصصة  المنحة  استعمال  برنامج  برنامج    2021الدراسة والمصادقة على  إطار  الجماعات"في  أداء  ."تحسين 
السيد             من  مقترحة  مراكش( )نقطة  عمالة  عامل  الوا ي 

    
   :السادة اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 ثورية بوعباد، ي. املصطفى مطهر، فؤاد حاجبي، رجاء وردك، ي. الحسن املنادي،

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
  عبد السالم س ي كوري، عبد الصمد العكاري، خليل بولحسن، سعيد بوجاجة، مريم باحسو، رقية العلوي حاجب، نجية عوجاجي، فاطمة شوتين، أحمد 

الغمراوي، ج رحيلة  الصادق بوزاهر،  نوار، عبد  الحسين  بويدو،  ايت  بنلعروس ي، محمد نكيل، محمد  العرابي، محمد  النميلي، مريم  هان  خوبة، عادل 

 دان، عثمان عزام، حبيبة الكرشال.ح

 مكتب المجلس الجماعي السادة: من    وواكب االجتماع *
 

 النائب األول لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    محمد االدريس ي

 النائب الثاني لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عبد هللا الفجا ي

 املجلس الجماعي ملراكش )عضو الضجنة( النائب الثالث لرئيسة  :   عبد العزيز بوسعيد 

 النائبة الخامسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :   خديجة بوحراش ي 

 النائبة السادسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عتيقة بوستة

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: و *
 

 للمصالح الجماعية املدير العام  :    زين الدين الزرهوني

 رئيس مصضحة إدارة شؤون املجلس :    محمد املحير

 رئيس قسم الدراسات والتخطيط واألنظمة املعلوماتية :    سمير لعريبية 

 رئيسة قسم امليزانية والصفقات :    خديجة عبيدي

 رئيس القسم الثقافي والرياض ي :    الحسين الزواق

 شؤون املجلسعن مصضحة إدارة  :    عادل الزرود

الضجنة بانه سبق ان تم تدارس  في بداية االجتماع، وبعد تقديمها لكلمة شكر في حق السادة الحضور، ذكرت السيدة رئيسة 

  الجزء األول من امليزانية )ميزانية التسيير في بابيها املداخيل واملصاريف( في الجلسة املاضية، على ان الجزء الثاني سيتم عرضه خالل 

في   2021استعمال املنحة املخصصة لجماعة مراكش  ا تدارسه سابقا، إضافة ا ى نقطة اخرة تتعلق ببرنامج  هذه الجلسة عطفا على م

 إطار برنامج "تحسين أداء الجماعات". 

 

 

 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 

 جملس مجاعة مراكش
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 لمجلس جماعة مراكش:  2022من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  17النقطة رقم 

 والتصويت عليها. )ميزانية التجهيز( 2023مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية دراساة 

بداية، وبعد تمكين السادة األعضاء من مشروع ميزانية التجهيز "باب املصاريف" إضافة ا ى  البطاقة التقنية الخاصة بالنقطة، ذكرت  

خالل اجتماع سابق حيث تم االنتهاء من    2023ة مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية  مشروع ميزانيالسيدة رئيسة الضجنة أنه سبق تدارس  

عن    دراسة شق املداخيل بجزئيه وكذا مصاريف التسيير، ليتم تأجيل مناقشة الجزء املتبقي وهو مصاريف التجهيز إ ى جلسة اليوم، ولتقديم نبذة

قسم امليزانية والصفقات التي أشارت إ ى أن دفعات الفائض لضجزء الثاني من امليزانية لسنة   هذا الجزء من امليزانية، منحت الكلمة للسيدة رئيسة 

الجماعة وبعض االتفاقيات وكذا تسديد    230.036.744.32بلغ    2023 في برنامج عمل  لتمويل مجموعة من املشاريع املضمنة  درهم تمت برمجته 

 .FECديون صندوق التجهيز الجماعي  

توضيحات إضافية، منحت السيدة رئيسة الضجنة الكلمة للسيد رئيس قسم الدراسات والتخطيط واألنظمة املعلوماتية الذي ولتقديم  

لسنة   التقديري  الفائض  برمجة  أن  مختلف   2023أوضح  تمويل  من  سيمكن  حيث  الجماعة،  عمل  برنامج  مشاريع  لتنزيل  خطوة  أول  يعتبر 

ا املشاريع  بخصوص  املوقعة  الدفعة  االتفاقيات  باالنهيار،  املهددة  املباني  اتفاقية  في  املالية  الجماعة  التزامات  من  الثانية  الدفعة  أهمها  ملذكورة 

املرور  اتفاقية إحداث منشآت فنية على مستوى نقاط االزدحام  املنطقة الصناعية سيدي غانم واملرحلة األو ى من  تأهيل  اتفاقية  في  األو ى من  ي 

 مدينة مراكش. 

رئيس القسم أن الفائض التقديري املذكور سيساهم في تأهيل الطرق املهيكلة على مستوى جماعة مراكش كما سيغطي   وأضاف السيد

 . FECالتجهيز الجماعي جزء من ديون الجماعة لدى صندوق 

في تمويل مشاريع التقديري  الفائض  أهمية برمجة  السادة على  أجمع  الرأي، حيث  املناقشة وإبداء  برنامج عمل    عقب ذلك، فتح باب 

اقعية هذا الفائض .   الجماعة باعتبارها مشاريع مهيكلة باملدينة، متسائلين حول وضعية ديون الجماعة ومدى و

السيد   مجددا  تدخل  التساؤل،  هذا  على  املعلوماتيةولإلجابة  واألنظمة  والتخطيط  الدراسات  قسم  وضع   رئيس  يتم  أنه  أوضح  الذي 

امل  من  الثاني  الجزء  في  الدين  السنة  أصل  هذه  والبالغ  إ ى حوا ي    87.168.236يزانية  املقبلة  السنة  املبلغ سينخفض  هذا  أن  مؤكدا    40درهم، 

مليون درهم، األمر الذي سيمثل انتعاشة في الفائض التقديري، مشيرا أن املؤشرات املالية لضجماعة    24مليون درهم والسنة التي تليها إ ى قرابة  

 مشجعة على تحقيق فائض حقيقي.

التقديري   الفائض  برمجة  أن  األعضاء  للسادة  تبين  املوضوع، وحيث  في  التوضيحات  كافة  إ ى  االستماع  وبعد  ما سبق،  وتأسيسا على 

يصب في اتجاه تمويل التزامات الجماعة في االتفاقيات املتعلقة بمشاريع برنامج عمل الجماعة، وكذا تسديد جزء من الديون املترتبة    2023لسنة  

اتج الجماعي،  عليها  للمجلس  املالية  الوضعية  تحسين  بغية  الجماعي  التجهيز  صندوق  على  اه  افقتها  مو الضجنة  مجلس  أبدت  ميزانية  مشروع 

 في الشق املتعلق بمصاريف التجهيز كما هو مضمن في البطاقة التقنية املرفقة.  2023جماعة مراكش برسم السنة املالية 

ميزانية التسيير )ببابيها مداخيل ومصاريف(   2023دراستها ملشروع ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية  وبه تكون الضجنة قد انهت  

املجلس   رئاسة  ترفع  ومقترحات وتوصيات  في ذلك مالحظات  الخصوصية، مقدمة  الحسابات  )ببابيها مداخيل ومصاريف( وكذا  التجهيز  وميزانية 

 .2023ية سنة الجماعي للعمل وفقها في تدبير ميزان

 رئيسة الضجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة

 حليمة بامحمد                           
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 والربجمةالتوصيات الصادرة عن اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية 

 2023أثناء دراسة مشروع ميزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية 

 

 

الوثائق املنصوص عليها يف املرسوم رقم بواملرفقة  2023بعد متكني السادة االعضاء من وثيقة مشروع ميزانية مجاعة مراكش برسم سنة  ▪

القاضي بتحديد قائمة الوثائق الواجب ارفاقها مبيزانية اجلماعة املعروضة على جلنة امليزانية  2016يوليوز  29الصادر بتاريخ  2.16.316

 .والشؤون املالية والربجمة

بنقاشـات مستفيضـة وبتقديم مالحظـات  واليت متيزتاللجنـة املكلفة بامليزانيـة والشؤون املاليـة والربجمة ات وبنـاء على جلس ▪

 بنـاءة.ومقرتحـات 

يزانية اجلماعة حسب التفويضات املوكولة اليهم ملرئيس اجمللس اجلماعي املدبرين  بعض السادة نوابوبعـد االستماع لتوضيحات  ▪

و باقـي األطـر  تنمية املوارد املالية والسيد رئيس قسمرئيسة قسم امليزانية واحملاسبة  ةواعتبارها اطارا عاما لالشتغال وكذا السيد

 والتقنيـة.اإلداريـة 

 :يلـي توصي اللجنة رئاسة اجمللس اجلماعي مبا، باب املداخيـلوبعـد استنفاد املناقشة حول 

 
ليتم من خالله    "مالية جماعة مراكش بين اكراهات التحصيل ورهان تنمية الموارد المالية"تنظيم يوم دراسي تحت شعار   .1

تدارس معضلة الباقي استخالصه والذي يتطلب اهتماما على مستوى افقي على اعتبار ان هذا االشكال ليس مشكل  

 . محلي وانما هو معضلة تعاني منها جميع الجماعات الترابية على الصعيد الوطني

الضريبي،استحضار   .2 الوعاء  توسيع  طريق  عن  للجماعة  والمستقبلية  الحالية  الحقيقية  الجبائي    مراجعة   اإلمكانيات  القرار 

التمويلية    اإلمكانات بعين االعتبار    ذحقيقية وواقعية تأخللمحافظة على نسبة نمو    وتعبئة جميع الموارد المتاحة للجماعة

في  واألهداف المتوقعة   توجهات   المسطرة  تنفيذ  ستعرف  سنة  الجماعة    ظل  عمل  والخروج    2028  –  2023برنامج 

 . التدريجي من وضعية االزمة الوبائية

اتخـاذ اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية الكفيلة بضبط ومراقبة اإلقرارات والوثائق المحاسباتية إلصدار الرسم المفروض على   .3

 : من خالل التدابير اآلتية والرسم على محالت بيع المشروباتاإلقامة بالمؤسسات السياحية  

لمراقبة صحة وحقيقة المعلومات المدلى بها من طرف الملزمين باألداء تعكس حجم الرواج المرتبط    تفعيل لجنة ▪

 بأنشطتهم.  

وليالي   ▪ األشخاص  عدد  لضبط  مضبوطة  معطيات  قاعدة  على  لتوفرها  المختصة  الخارجية  المصالح  مع  التنسيق 

 واألجنبي. المبيت دون المس بالسرية الشخصية للسائح سواء الوطني 

 اعادة النظر في طريقة التعامل مع هذا الرسم من خالل رقمنة عملية المراقبة.  ▪
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التدخل لدى المصالح المختصة لتفعيل دور اللجنة المكلفة بعملية اإلحصاء الضريبي لتكوين قاعدة معطيات جبائية محينة   .4

 . طية تراب مدينة مراكشلتوسيع نطاق الملزمين خاصة الرسمين على السكن والخدمات الجماعية لتغ

طرف   .5 من  الطرق  اتالف  عن  الناتجة  لألشغال  واالدارية  والقانونية  التقنية  بالشروط  يتعلق  جماعي  تنظيمي  قرار  إعداد 

 المتعهدين.   

التدخل لدى المصالح المركزية المختصة إليجاد سبل للرفع من الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة في ظل   .6

 ائي المهم للجماعة من جهة والمشاريع والبرامج المسطرة. المجهود الجب
 

افضل .7 موقع    تدبير  في  جديد  جماعي  محجز  إحداث  وثيرة  وبتسريع  الحالية  الجماعية  المحاجز  تأهيل  عبر  المحجز  لرسم 

 مناسب وبالمعايير والمواصفات المتعارف عليها لحفظ المحجوزات. 

والفواكه  تأهيل   .8 الخضر  المداخيل    لجملة لسوق  المراقبة لتحسين  اليات  للخدمات من جهة وتفعيل  بشكل يضمن تجويدا 

 تباره مرفقا اقتصاديا حيويا. باع

 

ستذر  .9 العملية  هذه  أن  بحكم  الجماعة  طرف  من  المكرية  السكنى  بنايات  لتفويت  مالئمة  قانونية  صيغة  في  التفكير 

 مداخيل هامة تفوق مداخيل الكراء الحالية اضافة الى تطبيق اداء الرسوم. 

 

نة مراكش مع إيالء مزيد من العناية لكافة األسواق  تأهيل سوق الدراجات أو إحداث سوق جديد بتدبير حديث يليق بمدي .10

 الجماعية. 

 

اتخاذ االجراءات الكفيلة بضبط تدبير الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو  .11

التجاوز من بعض  للحد  المختصة  المحلية  السلطات  مع  بتنسيق  المراقبة  عمليات  بتكثيف  وذلك  في  مهنية  الممارسة  ات 

 مجال احتالل الملك العام الجماعي. 
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 التوصيات الصادرة عن اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 2023أثناء دراسة مشروع ميزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية 

 

 

الوثائق املنصوص عليها يف املرسوم رقم بواملرفقة  2023بعد متكني السادة االعضاء من وثيقة مشروع ميزانية مجاعة مراكش برسم سنة  ▪

القاضي بتحديد قائمة الوثائق الواجب ارفاقها مبيزانية اجلماعة املعروضة على جلنة امليزانية  2016يوليوز  29الصادر بتاريخ  2.16.316

 .والشؤون املالية والربجمة

بنقاشـات مستفيضـة وبتقديم مالحظـات  واليت متيزتاللجنـة املكلفة بامليزانيـة والشؤون املاليـة والربجمة ات وبنـاء على جلس ▪

 بنـاءة.ومقرتحـات 

يزانية اجلماعة حسب التفويضات املوكولة اليهم ملرئيس اجمللس اجلماعي املدبرين  بعض السادة نواباالستماع لتوضيحات  وبعـد ▪

 والتقنيـة.رئيسة قسم امليزانية واحملاسبة و باقـي األطـر اإلداريـة  ةواعتبارها اطارا عاما لالشتغال وكذا السيد

 :يلـي توصي اللجنة رئاسة اجمللس اجلماعي مبا، فاملصاريوبعـد استنفاد املناقشة حول باب 

القانونية   .1 بالمقتضيات  وااللتزام  لألولويات  نظام  بوضع  الصرف  وعقلنة  ترشيد  عبر  النفقات  تدبير  في  منظومة  اعتماد 

 المؤطرة لالختصاص وذلك من خالل:

 العام. النفقات االجبارية المتعارف عليها خاصة الضامنة للسير العادي للمرفق  ▪

 ورش الرقمنة واضفاء الطابع الالمادي لتقليص النفقات.  ▪

بترشيد   ▪ المتعلق  الشق  في  خاصة  والدولي  الوطني  العام  بالوضع  الصلة  ذات  النفقات  بعض  في  التحكم 

و  وبدائل  خطط  وضع  عبر  الوقود  استهالك  في  التصرف  احكام  الى  اضافة  والكهرباء  الماء  ليات  آاستهالك 

 جهات المختصة لتقليص االنفاق. بشراكة وتنسيق مع ال

االداء   ▪ في  النجاعة  ومنهجية  النتائج  على  قائم  تدبير  ارساء  عبر  الجماعة  اداء  لتحسين  تدبيرية  مناهج  اعتماد 

 واعتماد منظومة للتقييم. 

يتحصل   .2 الذي  األجر  محدودية  في ظل  العطاء  على  وحثه  الجماعي  الموظف  لتحفيز  مالئمة  قانونية  منظومة  البحث عن 

 ه.علي

 ضرورة ترشيد نفقات صيانة العتاد المعلوماتي المكلفة من خالل اقتناء أجهزة معلوماتية ذات جودة عالية.  .3

العمل بمنظومة الطاقات البديلة وذلك بتوسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية للتقليص من تكاليف استهالك الكهرباء   .4

 االدارية التابعة للجماعة  تبالبنايات والمنشئا

اعتمادات مالية لصيانة المخيمات التابعة لجماعة مراكش خاصة شاليات الواليدية وتوفليحت في إطار االهتمام    تخصيص  .5

 بالوضع الترفيهي للموظف الجماعي. 
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والمطالبة   .6 جهة  من  الجمعيات  مع  المبرمة  الشراكة  اتفاقيات  في  عليها  المنصوص  والتقييم  التتبع  لجان  مهام  تفعيل 

االتفاقية المبرمة بين جماعة مراكش وجمعية االطلس الكبير المتعلقة بالنقل المدرسي بمقاطعة النخيل انسجاما  بتعديل  

 .مع إضافة حافلة جديدة ألسطول الحافالت المضمنة في االتفاقية

ي وتحميله الرفع من مستوى دعم الجمعيات الرياضية والثقافية من اجل اشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحل .7

مسؤولية المساهمة في التنمية باعتبار الجمعيات آلية واقعية في هذا اإلطار مع اعتماد معيار جودة المشاريع المقدمة  

 بتنسيق مع شركة التنمية المحلية الخاصة بالتنشيط الثقافي والرياضي مستقبال. 

والعل .8 والفنية  الثقافية  باألنشطة  المتعلقة  للفصول  العقالني  اإلشعاع التدبير  على  والمحافظة  النفقات  ترشيد  بين  مية 

 المتميز للمدينة في افق استكمال االجراءات التأسيسية لشركة التنمية المحلية في هذا المجال. 

 ضرورة االهتمام بالعنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتنمية المدينة والنهوض بالمرافق الحيوية بها.  .9

تماعي للجماعة مع فئة المعوزين باعتبارها فئة خاصة تحتاج للرعاية وذلك عبر آلية عقد التفكير في مأسسة الدور االج .10

 اتفاقيات شراكة مع مصحات بمدينة مراكش من اجل تقديم خدمات استشفائية للمعوزين. 

الفئ .11 محاربة  في  والكهرباء  الماء  لتوزيع  المستقلة  والوكالة  المختصة  الجماعية  المصالح  بين  التدخالت  على  تنسيق  ران 

 مستوى قنوات الصرف الصحي والقوارض والحشرات بالفضاءات العامة. 

 إحياء تقليد مراسيم الختانة باعتبارها التفاتة اجتماعية لفئات المحتاجين.  .12

التدخالت من خاللها لتطلعات ساكنة وزوار مدينة في حجم مدينة   .13 ترقى  االغراس عبر عقد صفقة  ضرورة تطوير قطاع 

 مراكش. 

طرق قانونية واجتهادات في تدبير الفصل المتعلق بمصاريف تنفيذ األحكام القضائية واتفاقات الصلح وذلك  البحث عن   .14

 الواقعة على عاتق الجماعة. إبرام بروتكوالت رضائية متعددة السنوات قصد تصفية المتأخراتب
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 )رئيس الجلسة(  لمراكش رئيسة المجلس الجماعي  النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

 . 2023بعد إنصاتكم لنص تقرير الضجنة املرفق بوثيقة مشروع ميزانية جماعة مراكش للسنة املالية 

باب املناقشة مفتوح حول املشروع ككل على اساس ان يتم التصويت وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل اي املداخيل برمتها و  

 النفقات كل باب على حدة من ميزانيتي التسيير والتجهيز  ثم في االخير الحسابات الخصوصية . 
 

 عضو المجلس الجماعي ي. المصطفى مطهر   السيد

في باب املداخيل و  12نت هناك  لقد كا أي    11توصية  بشأنها  نتلق  لم  لكننا  املاضية  السنة  بميزانية  يتعلق  املصاريف فيما  في باب  توصية 

 جواب رغم أننا تلقينا وعدا بالحصول على جواب خالل يومين أو ثالثة، لذلك أعتقد أن مآل هذه التوصيات سيكون كمآل سابقاتها. 

، علما أن تحقيق أهداف برنامج عمل الجماعة غير ممكن اال من 2022ومداخيل سنة    2021ة بين مداخيل سنة  واآلن سوف أقدم مقارن   

 خالل الفائض الحقيقي بين املداخيل واملصاريف، وانني أسجل لألسف ضعف في املداخيل. 

بينما لم يتم تحقيق خالل    2021ل سنة  مليون درهم خال  1,221الخاص برسوم  الحالة املدنية تم تحقيق مبلغ    1110.10.10.ففي الفصل

 مليون.  1,142اال مبلغ  2022سنة 

ألف   86ألف درهم بينما لم يتم تحقيق اال مبلغ   225مبلغ  2021الخاص بالضريبة على املباني فقد سجلنا خالل سنة  11.30.10.10الفصل 

 درهم.

أجل    11.25.10.10.40الفصل   العمومي من  امللك  البناء حيث تم تحقيق مبلغ  املتعلق باحتالل   2021ألف درهم خالل سنة    133أشغال 

 .2022ألف درهم خالل سنة  124بينما لم يتم تحقيق اال مبلغ 

مبلغ    40.10.20.21الفصل   تحقيق  تم  األسواق  في  املقبوضة  بالواجبات  املتعلق  سنو    4,8الفصل  في  بينما  درهم  نحصل  2022مليون  لم 

 . مليون درهم 4,5األعلى مبلغ 

 مليون درهم.   2,5اال مبلغ  2022بينما لم نحقق في  2021مليون في  2,7 املتعلق بكراء املحالت التجارية حققنا 40.10.20.26الفصل 

 وهذا ال يعني أن الجماعة لم تبدل املجهود الكافي لالستخالص وانما أتحدث هنا فقط عن الفصول التي عرفت نقصا. 

 .  %15ضحوظة فهي التي مكنت املجلس من تحقيق نسبة زيادة اجمالية تصل ا ى أما القطاعات التي عرفت زيادة م 

 مليون درهم.  78ا ى  76فالفصل املتعلق بالرسم على األراض ي غير املبنية ارتفع من 

جبار لكن رغم ما  مليون درهم وهذا مجهود    6ألف درهم ا ى    900الخاص بالرسم على اتالف الطرق فقد ارتفع من    11.30.20.10أما الفصل  

 حصلناه فان ما يعرف على اإلصالح ما تم اتالفه يفوق بكثير ما تم تحصيله.

 مليون درهم.  2,5مليون درهم ا ى  2,4أما عن الفصل املتعلق ببيع التصاميم فقد ارتفع من 

ش يء مفرح بشرط أن تكون هناك    مليون درهم وهذا  25مليون درهم ا ى    22وعن الرسم املفروض على وكالء سوق الجملة فقد ارتفع من  

اقعية.   عقالنية وترشيد في املصاريف ألن امليزانية يجب أن تكون مبنية على الصدقية والو

ا ى    947وبالنسبة للرسم املفروض اإلقامة في املؤسسات السياحية فقد ارتفع مبلغه من   مليون درهم وهذا ال يمنع أن يتم    24ألف درهم 

ه األموال انما هي مجرد وديعة لدى املؤسسات السيحية ويجب أن تؤديها للمجلس كاملة غبر منقوصة والتي قد تصل  بشأنه مجهود إضافي ألن هذ

 مليون درهم.50ا ى 

 مليون درهم.  46مليون ا ى  10أما عن منتوج محطات الدراجات فقد ارتفع من 

عتبار ذلك أن دور املعارضة هو دور توجيهي وليس انتقادي، وان من  وفي األخير، وبالنظر لكل ما سبق، يجب أخذ هذه املالحظات بعين اال       

 شأن ارتفاع املداخيل التعجيل بتحقيق مشاريع برنامج عمل الجماعة. 
 

 عضو المجلس الجماعي محمد الحر   السيد

كنا نتمنى لو أن كثافة الحضور بقيت مستمرة حتى نكون ملزمين بالعهد الذي عقدناه مع السيدة الرئيسة لتحقيق الهدف من برنامج        

العمل لكن لألسف فان القاعة قد خلت من السادة األعضاء بعد مغادرة السيدة الرئيسة. مع أن النقطة موضوع النقاش هامة وتتعلق بمبلغ  

يتم اجراؤها    مليار   800 التي  الدراسات  أن  امليزانية مفترضين  يتم تحقيقه من هذه  أن  املبلغ يجب  العمل، وهذا  الالزمة لتحقيق مشاريع برنامج 

اقعية، واال فان املبلغ اإلجما ي قد يفوق   مليار.  1800مليار ليصل ا ى  1500دقيقة وو

لم     املالية وطرحنا عدة أسئلة لكن  أشغال لجنة  بمبلغ    لقد حضرنا  ملاذا بدأنا  أن املجلس   98تتم اإلجابة على بعضها منها:  في حين  مليار 

مليار والسؤال هل كنا نضخم امليزانيات السابقة أو هل كنا نحول االعتمادات من املصاريف    102مليار أي تراجعا بمبلغ    110السابق توقف عند  

ر خاصة بالوكالة املستقلة( واذا كان األمر كذلك فهذا يعني أن املجلس السابق كان يطور  مليا  4مليار الخاصة باملوظفين و  2االجبارية ا ى الفائض )

مليار في حين أن املجالس السابقة قد طورت امليزانية بمبالغ أكبر حيث انتقلت    98مليار ا ى    92امليزانية فقط بمبلغ مليار واحد في السنة أي من  
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 6مليار كل فترة انتدابية. فاذا كان املجلس السابق لم يطور امليزانية اال بمبلغ    18مليار أي تطور بمبلغ    92 ى  مليار ثم ا  76مليار ا ى    56امليزانية من  

 مليار فالسؤال هو أين الخلل؟ 

بنسبة     املداخيل  ارتفاع  يخص  فيما  عدة    %15أما  بسبب  كبيرة  بنسبة  تراجعت  قد  التعمير  قسم  مداخيل  أن  يتبين  بقراءة سريعة  فانه 

ل منها انتشار وباء كوفيد وعدم تفاعل عدة مؤسسات كمركز االستثمار واملجزئين، وكذا ضرورة مراجعة الزيادة في الضرائب التي من شأنها  عوام

 أن تتسبب في عزوف املستثمرين.

ا ى    وصلت  وضعت  التي  التقديرات  ثابتة  120ان  النمو  نسبة  بقيت  وإذا  لتحقيقها.  كبير  مجهود  بذل  وتستلزم  الفترة    مليار  هذه  خالل 

مليار وهذا مجهود كبير على مستوى تحسين املداخيل وعلى مستوى االستثمار    200االنتدابية فان امليزانية وجب أن تصل في نهاية هذا املجلس ا ى  

املداخي الجماعية وليس فقط مصضحة  الهدف كل املصالح  أن يشتغل حول هذا  النفقات. ويجب  أقصد  لوكذا على مستوى ترشيد  مصضحة    و

بتر  الكفيلة  القانونية  اإلجراءات  تبني  يتطلب  مما  الصفقات  اعداد  عاتقها  على  يقع  التي  التقنية  املصالح  وكذلك  الجماعية  األمالك  شيد  تدبير 

 النفقات.

تطلب تظافر جهود  مليار مما ي  1800مليار، لكن التجربة علمتنا أن املبلغ الحقيقي املطلوب قد يصل ا ى    1500ان املطلوب هو توفير مبلغ    

 كل الفاعلين من منتخبين ولجان ونواب السيدة الرئيسة وكذلك األطر واملوظفين. 
 

 عضو المجلس الجماعي خليل بولحسن  السيد

في السنة فسنصل ا ى نفس النسبة   %5احتسبنا األمر وفق نسبة النمو الطبيعية أي    وحتى اذا  %15يجب أن نفتخر بارتفاع املداخيل بنسبة  

 .2022إ ى سنة  2020خالل الفترة من سنة 

  2,5أما عن املداخيل فقد تم احتسابها ا ى شهر دجنبر مما يعني أن الرقم الحقيقي للمداخيل بالنسبة ألسواق الجملة لن يبقى مستقرا في    

 مليار.   3ا ى  مليار وانما سيصل 

°/° إضافية بسبب أن املرتفقين مجبرين  25أشهر لم تحتسب بعد وقد علمتنا التجربة أن مداخيلها قد تصل ا ى    3أمامنا فترة    وعليه  مازال

 في هذه الفترة بتأدية املستحقات الواجبة عليهم. 

مليار، فبمجرد قراءة بسيطة ملجموع الفصول نجد أن مجموع املداخيل الجبائية سنة   105إننا نتوقع أن تفوق املداخيل االجمالية مبلغ   

 . %15مليار أي بارتفاع نسبته أكثر من  50وصل هذا املبلغ ا ى   2022مليار بينما في شتنبر من سنة  42,5قد استقر عند مبلغ  2020

تم تحقيق نفس املبلغ   2022مليار لكن في    80كان املبلغ    2020اخيل منتوج األتاوات واألجور عن الخدمات املؤداة ففي نهاية  أما مجموع مد  

 أشهر.   9فقط في 

أشهر من    9مليون درهم بينما وصل في    72ا ى    2021مليون درهم وارتفع سنة    66ا ى    2020أما مجموع الدخل على األمالك فقد وصل سنة    

 مليون درهم.  74,5ا ى  2022سنة 

قد يجعلها مساهمة في    اورغم كل هذا فالبد من زيادة املجهود واعتماد الرقمنة في مصضحة املداخيل، وتثمين الوعاء العقاري لضجماعة مم

 .  %50التكلفة االجمالية للبرنامج بنسبة قد تصل ا ى 
 

 )رئيس الجلسة(  الجماعي لمراكش رئيسة المجلس النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

 املوضوع. فيلتقديم بعض التوضيحات  برزوق النائب الثامن لرئيسة املجلس الجماعي الكلمة للسيد أشرف
 

   رئيسة المجلس الجماعي لمراكشل الثامن النائب أشرف برزوق  السيد

األخيرة قد    ه واملداخيل املحولة والضريبة على القيمة املضافة وهذكما هو معلوم فان املداخيل تتكون من املداخيل التي تديرها الجماعة  

وقد حصلنا في  ، %15، لذلك ارتفعت املداخيل ككل بنسبة%25توصلنا بها فعال بنفس املبلغ السابق، أما املداخيل املحلية فنسبة ارتفاعها فاقت 

مليون درهم من    7,5م من الرسم عن اإلقامة في املؤسسات السياحية ومليون دره  13منها    مليون درهم إضافية،  36شهر أكتوبر وحده على مبلغ  

 مليون فقط.   23مبلغ  2021في نفس الفترة من سنة  املفروض على املشروبات، بينما حصلناالرسم 

ا حيث  من  العملية  هذه  في  يساهمون  املتدخلين  من  مجموعة  هناك  بل  وحدها  املداخيل  وكالة  مسؤولية  ليست  املداخيل  لتحضير  وهذه 

  والتأطير وأخص بالذكر قسم تدبير املمتلكات الجماعية التي تنجز الرخص الخاصة باحتالل امللك العمومي وغيره، وهناك أيضا السيد بوسعيد 

للمصال  العام  املدير  الزرهوني  والسيد  السابع  النائب  توفلة  السيد  الجملة،  بأسواق  يتعلق  فيما  كبير  بمجهود  يقوم  الذي  الثالث  ح،  النائب 

مليون درهم في أسواق الجملة فقط، وهناك كذلك    35والسيدة خديجة الطالبي مديرة الديوان، مما يشجعنا على رفع الطموح لتحصيل مبلغ  

مليون درهم, وهو أمر يعزى كذلك ملجهودات السلطة املحلية    1,5مجهود مبدول فيما يتعلق باألكرية حيث حصلنا في الشهر املنصرم لوحده مبلغ  

 امللك العام. وهذه النتائج الجيدة التي حققناها هي نتيجة تظافر جهود جميع الفاعلين املعنيين.   ءالحمالت التي تقوم بها الخالعبر 
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   رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ل  الثالثالنائب عبد العزيز بوسعيد  السيد

أن   اال  التحصيل  في  الكبير  املجهود  ورغم  الجماعية  لألسواق  املداخيل  بالنسبة  تتجاوز  لم  بحيث  املداخيل،  في  نقص طفيف    1,4هناك 

التي    مليون درهم نظرا لبعض االكراهات منها تداعيات انتشار وباء كوفيد، وأذكر على سبيل املثال سوق الجلد وسوق الدراجات وظروفهما املزرية

بين   تتراوح  بنسبة  تتراجع  اليومية  املداخيل  مما جعل  الجميع،  مداخيله    %80و  70يعلمها  عرفت  الذي  الحبوب  لسوق  بالنسبة  الش يء  ونفس 

 في مداخيل املجازر الجماعية. %70تراجعا كبيرا من جراء الجفاف، باملقابل هناك زيادة بنسبة 
 

 عضو المجلس الجماعي عبد الصمد العكاري  السيد

 األسواق.  قطاع في  بغية املساهمة في االستثمار  غرفة التجارة والصناعة والخدمات ك مؤسسات أقترح عقد شراكات مع  
 

 )رئيس الجلسة(  رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

 شكرا على تدخالتكم النيرة في املوضوع.

على مداخيال ميزانية التسييار في مرحلة او ى، ثم مصاريف ميزانية  إذن، وإن لم يتبق أي تدخل إضافي، أقترح عليكم املرور إ ى عملية التصويت  

 التسيير حسب املجاالت في مرحلة ثانية على النحو االتي:

  املتعلق بمجال اإلدارة العامة. :10الباب 

  ة. مجاال الشؤون االجتماعي :20الباب 

  مجاال الشاؤون التقنياة. :30الباب 

  النشاط التجاري مجاال  :40الباب 

  مجاال الدعاام.  :50الباب 

  مجاال تدعيم النتائج.  :60الباب 

الفائض   فيها برمجة  بما  ثالثة ثم املصاريف كل مجال على حدة  التجهيز كمرحلة  التصويت على مداخيل ميزانية  وفي مرحلة موالية 

 اضافة ا ى الحسابات الخصوصية كمرحلة رابعة وخامسة.   2023ة برسم السنة املالية التقديري للميزاني
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املنعقدة يف جلستها الثالثة، يف إطار التمديد، بتاريخ  2022عشرة من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  الثامنةالنقطة 
 جمللس مجاعة مراكش 01/11/2022

 والتصويت عليها.  2023دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية 

                                        

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعي لمراكش رئيسة النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

في مستهل مناقشة هذه النقطة، أعطي الكلمة للسيدة حليمة بامحمد رئيسة الضجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة 

 لتالوة نص تقرير الضجنة املتعلق بها.

 

 المالية والبرمجة رئيسة اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون  حليمة بامحمد  ةالسيد
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املتعلاااااااق  113.14مااااااان القاااااااانون التنظيماااااااي  185وخاصاااااااة املاااااااادة  طبقاااااااا للمقتضااااااايات القانونياااااااة والتنظيمياااااااة الجااااااااري بهاااااااا العمااااااال

ملجلس جماعة مااراكش، وتبعااا  2022العادية لشهر أكتوبر تحضير النقط املدرجة في جدول اعمال الدورة استئناف  ، وفي إطار  بالجماعات

بامليزانيااة شااغال اجتماااع الضجنااة املكلفااة املوجهة للسادة أعضاء املجلس لضحضااور واملشاااركة فااي أ 07/10/2022بتاريخ  17654للدعوة رقم 

صااباحا  العاشاارة والنصاافعلااى الساااعة  2022 أكتوبر  13 الخميسالجتماع املذكور يوم ل ت جلسة ثالثة، انعقدوالشؤون املالية والبرمجة

تاادارس واصاالة الضجنااة، وذلااك مل ةرئيساا  حليمااة بامحمااد ةبقاعااة االجتماعااات الكباارى بالقصاار البلاادي شااارع محمااد الخااامس برئاسااة الساايد

 النقط اآلتية:

  والتصويت عليها. 2023دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية  :17النقطة رقم 

  والتصويت عليها.  2023حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية دراسة  :18النقطة رقم 

  تحسين أداء الجماعات"في إطار برنامج  2021الدراسة والمصادقة على برنامج استعمال المنحة المخصصة لجماعة مراكش  :19النقطة رقم" . 

 مراكش( )نقطة مقترحة من السيد الوا ي عامل عمالة         

  وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق باالستغالل المؤقت للملك العمومي الجماعي بمراكش. :28النقطة رقم     

   :السيدة والسيد اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 
 ثورية بوعباد، ي. الحسن املنادي.

 

 :  السيدان المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
 بيطاري. الحسين نوار، عبد الصادق 

 

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: و *
 املدير العام للمصالح الجماعية  :    زين الدين الزرهوني

 رئيسة قسم امليزانية والصفقات :    خديجة عبيدي

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :    عبد العزيز األمري 

 رئيس مصضحة امليزانية :    رشيد ليموني 

 عن قسم امليزانية والصفقات :    الهواري لطيفة 

 عن مصضحة إدارة شؤون املجلس :    سعد نجاي

 

 

 

 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 
 

 جملس مجاعة مراكش
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 : لمجلس جماعة مراكش 2022العادية لشهر أكتوبر دورة المن جدول أعمال  18النقطة رقم 

 والتصويت عليها.  2023دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية 
 

النقطة،   هذه  مناقشة  مستهل  من  في  األعضاء  السادة  تمكين  برسم  وبعد  للمقاطعات  املرصودة  املبالغ  من  النفقات  حسابات 

املالية   بالتقرير  2023السنة  مرفقة  هي  بكما  يتعلق  األمر  أن  الضجنة  رئيسة  السيدة  أوضحت  النفقات  ،  ملجالس  حسابات  سبق  التي 

بش مقررات  اتخذت  أن  الخمس  شتنبر  املقاطعات  لشهر  العادية  دوراتها  خالل  لدراستها    2022أنها  الجماعي  املجلس  على  إحالتها  قبل 

 والتصويت عليها خالل هذه الدورة.

عقب ذلك، وبعد االطالع على هذه الوثائق موضوع النقطة، وفتح باب املناقشة وإبداء الرأي، وحيث تبين للسادة األعضاء أن  

م  نقاشا  املذكورة عرفت  في  الحسابات  املجالس  هذه  من طرف  املتخذة  للمقررات  واحتراما  املقاطعات،  مجالس  مستوى  على  ستفيضا 

بها  الجاري  القانونية  للمقتضيات  تام  احترام  في  املنح االجمالية املرصودة برمجت  ان  القرب، وحيث  املوضوع بحكم ممارستها لسياسة 

فقد    افقتها على  العمل،  مو الضجنة  للمقاطعاتحسابات  أبدت  املرصودة  املبالغ  من  جليز، سيدي    النفقات  املنارة،  املدينة،  )مراكش 

 .كما هي مرفقة بالتقرير 2023برسم السنة املالية  يوسف بن علي والنخيل( 

 

 
 

 بامليزانية والشؤون املالية والبرمجةالضجنة املكلفة  ةرئيس

 حليمة بامحمد                                   
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 )رئيس الجلسة(  رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

ب  يتعلق  األمر  الضجنة،  لتقرير  استماعكم  املالية  بعد  السنة  برسم  للمقاطعات  املرصودة  املبالغ  من  النفقات  سبق  2023حسابات  والتي   ،

التي  2022ملجالس املقاطعات الخمس أن تدارستها خالل دوراتها العادية لشهر شتنبر   ، وأحيلت على الضجنة الوظيفية املختصة باملجلس الجماعي 

افقتها عليها.   أبدت مو

 واآلن باب املناقشة مفتوح. 

 إذن، وإن لم يكن هناك أي متدخل في املوضوع، سنمر إ ى عملية التصويت. 
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 المجلس الجماعي لمراكش

 

 

 2022 نونبر 01بتاريخ   10/2022/ 121/1مقرر عدد 
 : والمتعلقـة 2022 اكتوبرمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر  الثامنة عشرةنقطـة ال      

 والتصويت عليها.  2023دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية ب

 درهم( 15.051.699,47 ملقاطعة مراكش املدينة ومبلغـه 2023)حساب النفقات من املبالغ املرصودة برسم سنة 
 

 2022  نونبر   01بتاريخ  ، في اطار التمديد،  علنيةال  تها الثالثةاملنعقدة جلس  2022  اكتوبر إن املجلس الجماعي ملراكش املجتمع في دورته العادية لشهر   ▪

رئيسة مجلس جماعة مراكش وبمحضر السيد  محمد االدريس ي النائب االول ل  بقاعة الجلسات الرسمية بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد

 رئيس املنطقة الحضرية جامع لفنا ممثال للسيد الوا ي عامل عمالة مراكش.  احمد فاضل

 منه. 249 املادةاملتعلق بالجماعات وخاصة  113.14وطبقاا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  ▪

 والبرمجة حول النقطة. وبعد تقديم تقرير الضجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية ▪

 .2023حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية وبعاد عرض  ▪

 وبعاد التوضيحاات املقدماة حاول هااذا الحسااب.  ▪

في إطار حساب النفقات من  في شأن برمجة املخصص االجما ي املقترح للتسيير املرصود للمقاطعة  مقاطعة مراكش املدينة  مقترح مجلس    وبنااء على ▪

 . 2022/ 09/ 07املتخذ خالل دورتها االستثنائية املنعقدة بتاريخ  املبالغ املرصودة

 وبعاد عرض حساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة مراكش املدينة. ▪

 اي طبقاا للقانااون. وبعاد إجااراء التصويات العلن ▪

 وحياث أن عملية التصويت أسفارت على ما يلاااي: ▪
 

 عضوا   38 :   عادد األعضاء الحاضريان اثناء التصويت -

 عضوا  38 :    عادد األصاوات املعبار عنها -

افقيان  -  وهام السااادة:   عضوا  38 :    عادد األعضاء املو
 

بوسعيد، عبد هللا الفجالي، أشرف برزوق، زبيدة ملشمر، خديجة بوحراش ي، فاطمة شوتين، نسيمة سهيم، أمال املالخ، كنزة  محمد االدريس ي، عبد العزيز  

سعيد    الطالبي، أمينة املغاري القصري، رقية العلوي حاجب، نجية عوجاجي، حليمة بامحمد، مريم باحسو، سلوى بولحية، ثورية بوعباد، محمد نكيل، 

ن  الحسين  لحسن  بوجاجة،  املنادي،  الحسن  ي.  بوزاهر،  الصادق  عبد  بنلعروس ي،  محمد  مطهر،  املصطفى  ي.  حدان،  جهان  الزاهر،  بن  يوسف  وار، 

وبة،  حبيبو، رشيدة لشهابي، محمد الحر، حبيبة الكرشال، فؤاد حاجبي، خليل بولحسن، عثمان عزام، الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، أحمد خ

 محمد ايت احسيسن.السعيد ايت املحجوب، 

افضياان -   ال أحااد :    عادد األعضاااء الر

  ال أحااد  :   عادد األعضاء املمتنعين عن التصويت -

 يقـرر ما يلـــي
النفقات بإجماع االصوات املعبر عنها لألعضاء الحاضرين  مراكش    ةمجلس جماع  صادق على مقارر النقطة املتعلقة بحساب 

الجماعة واالتية    بميزانياةمضحق    هو   كما  درهم  15.051.699,47ملقاطعة مراكش املدينة ومبلغاه    2023من املبالغ املرصودة برسم سنة  

 تفاصيله كاالتي:
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 المجلس الجماعي لمراكش

 

 

 2022 نونبر 01بتاريخ   10/2022/ 121/2مقرر عدد 
 : والمتعلقـة 2022 اكتوبرمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر  الثامنة عشرةنقطـة ال      

 

 

 

 والتصويت عليها.  2023دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية ب

 درهم(  27.654.468,95 ومبلغـه املنارةملقاطعة  2023)حساب النفقات من املبالغ املرصودة برسم سنة 
 

العادية لشهر   ▪ في دورته  ملراكش املجتمع  الاملنعقدة جلس  2022  اكتوبر إن املجلس الجماعي  الثالثة  التمديد،  علنيةتها  في اطار    نونبر   01بتاريخ  ، 

السيد  2022 رئاسة  تحت  السادس  محمد  بشارع  الرسمية  الجلسات  ل  بقاعة  االول  النائب  االدريس ي  مراكش  محمد  جماعة  مجلس  رئيسة 

 رئيس املنطقة الحضرية جامع لفنا ممثال للسيد الوا ي عامل عمالة مراكش.  احمد فاضل د وبمحضر السي

 منه. 249 املادةاملتعلق بالجماعات وخاصة  113.14وطبقاا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  ▪

 وبعد تقديم تقرير الضجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة حول النقطة. ▪

 .2023ابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية حسوبعاد عرض  ▪

 وبعاد التوضيحاات املقدماة حاول هااذا الحسااب.  ▪

على ▪ مجلس    وبنااء  للمقاطعة    املنارةمقاطعة  مقترح  املرصود  للتسيير  املقترح  االجما ي  املخصص  برمجة  شأن  من  في  النفقات  حساب  إطار  في 

 . 2022/ 09/ 07املتخذ خالل دورتها االستثنائية املنعقدة بتاريخ  املبالغ املرصودة

 وبعاد عرض حساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة املنارة.  ▪

 اا للقانااون. وبعاد إجااراء التصويات العلناي طبق ▪

 وحياث أن عملية التصويت أسفارت على ما يلاااي: ▪
 

 عضوا   38 :  عادد األعضاء الحاضريان اثناء التصويت -

 عضوا  38 :    عادد األصاوات املعبار عنها -

افقيان  -  وهام السااادة:   عضوا  38 :    عادد األعضاء املو
 

الفجالي، أشرف برزوق، زبيدة ملشمر، خديجة بوحراش ي، فاطمة شوتين، نسيمة سهيم، أمال املالخ، كنزة  محمد االدريس ي، عبد العزيز بوسعيد، عبد هللا  

سعيد    الطالبي، أمينة املغاري القصري، رقية العلوي حاجب، نجية عوجاجي، حليمة بامحمد، مريم باحسو، سلوى بولحية، ثورية بوعباد، محمد نكيل، 

هر، جهان حدان، ي. املصطفى مطهر، محمد بنلعروس ي، عبد الصادق بوزاهر، ي. الحسن املنادي، لحسن حبيبو،  بوجاجة، الحسين نوار، يوسف بن الزا

سعيد  رشيدة لشهابي، محمد الحر، حبيبة الكرشال، فؤاد حاجبي، خليل بولحسن، عثمان عزام، الحبيب امهيدرة، عبد الصمد العكاري، أحمد خوبة، ال 

 ايت املحجوب، محمد ايت احسيسن.

افضياان -   ال أحااد :    عادد األعضاااء الر

  ال أحااد  :  عادد األعضاء املمتنعين عن التصويت -

 يقـرر ما يلـــي
على مقارر النقطة املتعلقة بحساب النفقات من  بإجماع االصوات املعبر عنها لألعضاء الحاضرين  مراكش    ةمجلس جماع  صادق

 الجماعة واالتية تفاصيله كاالتي: بميزانياةمضحق  هو  كما درهم 27.654.468,95ومبلغاه  املنارةملقاطعة   2023املبالغ املرصودة برسم سنة 
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 المجلس الجماعي لمراكش

 

 

 2022 نونبر 01بتاريخ   10/2022/ 121/3مقرر عدد 
 : والمتعلقـة 2022 اكتوبرمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر  الثامنة عشرةنقطـة ال      

 

 

 

 والتصويت عليها.  2023دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية ب

 درهم(  19.092.071,70 ومبلغـه جليزملقاطعة  2023)حساب النفقات من املبالغ املرصودة برسم سنة 
 

  2022  نونبر   01بتاريخ  ، في اطار التمديد،  علنيةتها الثالثة ال املنعقدة جلس  2022  اكتوبر إن املجلس الجماعي ملراكش املجتمع في دورته العادية لشهر   ▪

السيد رئاسة  تحت  السادس  محمد  بشارع  الرسمية  الجلسات  ل  بقاعة  االول  النائب  االدريس ي  وبمحضر  محمد  مراكش  جماعة  مجلس  رئيسة 

 رئيس املنطقة الحضرية جامع لفنا ممثال للسيد الوا ي عامل عمالة مراكش.  احمد فاضلد السي

 منه. 249 املادةاملتعلق بالجماعات وخاصة  113.14وطبقاا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  ▪

 وبعد تقديم تقرير الضجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة حول النقطة. ▪

 .2023ابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية حسوبعاد عرض  ▪

 وبعاد التوضيحاات املقدماة حاول هااذا الحسااب.  ▪

في إطار حساب النفقات من املبالغ  في شأن برمجة املخصص االجما ي املقترح للتسيير املرصود للمقاطعة    جليز مقاطعة  مقترح مجلس    وبنااء على  ▪

 . 2022/ 09/ 07-06-05ذ خالل دورتها االستثنائية املنعقدة بتاريخ املتخ املرصودة

 وبعاد عرض حساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة جليز.  ▪

 وبعاد إجااراء التصويات العلناي طبقاا للقانااون.  ▪

 وحياث أن عملية التصويت أسفارت على ما يلاااي: ▪
 

 عضوا   38 :   عادد األعضاء الحاضريان اثناء التصويت -

 عضوا  38 :    عادد األصاوات املعبار عنها -

افقيان  -  : وهام السااادة  عضوا  38 :    عادد األعضاء املو
 

الخ،  محمد االدريس ي، عبد العزيز بوسعيد، عبد هللا الفجالي، أشرف برزوق، زبيدة ملشمر، خديجة بوحراش ي، فاطمة شوتين، نسيمة سهيم، أمال امل 

  الطالبي، أمينة املغاري القصري، رقية العلوي حاجب، نجية عوجاجي، حليمة بامحمد، مريم باحسو، سلوى بولحية، ثورية بوعباد، محمد نكيل،كنزة  

املنادي،   الحسن  ي.  بوزاهر،  الصادق  عبد  بنلعروس ي،  محمد  مطهر،  املصطفى  ي.  جهان حدان،  الزاهر،  بن  يوسف  نوار،  الحسين  بوجاجة،  سعيد 

العكاري،  لحسن حبي  الصمد  امهيدرة، عبد  الحبيب  بولحسن، عثمان عزام،  الكرشال، فؤاد حاجبي، خليل  الحر، حبيبة  بو، رشيدة لشهابي، محمد 

 أحمد خوبة، السعيد ايت املحجوب، محمد ايت احسيسن. 

افضياان -   ال أحااد :    عادد األعضاااء الر

  أحااد ال  :   عادد األعضاء املمتنعين عن التصويت -

 يقـرر ما يلـــي
على مقارر النقطة املتعلقة بحساب النفقات  بإجماع االصوات املعبر عنها لألعضاء الحاضرين  مراكش    ة مجلس جماع  صادق

الجماعة واالتية تفاصيله    بميزانياةمضحق    هو   كما  درهم  19.092.071,70ومبلغاه    جليز ملقاطعة    2023من املبالغ املرصودة برسم سنة  

 كاالتي: 
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 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 

 



 

368 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 
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 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 
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 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 
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 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 

 
 المجلس الجماعي لمراكش

 

 

 2022 نونبر 01بتاريخ   10/2022/ 121/4مقرر عدد 
 : والمتعلقـة 2022 اكتوبرمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر  الثامنة عشرةنقطـة ال      

 

 

 

 والتصويت عليها.  2023دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية ب

 درهم( 12.261.326,99 ومبلغـه سيدي يوسف بن علي ملقاطعة  2023)حساب النفقات من املبالغ املرصودة برسم سنة 
 

  2022  نونبر   01بتاريخ  ، في اطار التمديد،  علنيةتها الثالثة ال املنعقدة جلس  2022  اكتوبر إن املجلس الجماعي ملراكش املجتمع في دورته العادية لشهر   ▪

السيد رئاسة  تحت  السادس  محمد  بشارع  الرسمية  الجلسات  ل  بقاعة  االول  النائب  االدريس ي  وبمحضر  محمد  مراكش  جماعة  مجلس  رئيسة 

 رئيس املنطقة الحضرية جامع لفنا ممثال للسيد الوا ي عامل عمالة مراكش.  احمد فاضلالسيد 

 منه. 249 املادةبالجماعات وخاصة املتعلق  113.14وطبقاا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  ▪

 وبعد تقديم تقرير الضجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة حول النقطة. ▪

 .2023حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية وبعاد عرض  ▪

 وبعاد التوضيحاات املقدماة حاول هااذا الحسااب.  ▪

بن عليمقاطعة  مقترح مجلس    وبنااء على ▪ للمقاطعة    سيدي يوسف  املرصود  للتسيير  املقترح  االجما ي  برمجة املخصص  إطار حساب  في شأن  في 

 . 2022/ 09/ 06املتخذ خالل دورتها االستثنائية املنعقدة بتاريخ  النفقات من املبالغ املرصودة

 سف بن علي. وبعاد عرض حساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة سيدي يو  ▪

 وبعاد إجااراء التصويات العلناي طبقاا للقانااون.  ▪

 وحياث أن عملية التصويت أسفارت على ما يلاااي: ▪
 

 عضوا   38 :   عادد األعضاء الحاضريان اثناء التصويت -

 عضوا  38 :    عادد األصاوات املعبار عنها -

افقيان  -  : السااادةوهام    عضوا  38 :    عادد األعضاء املو
 

الخ،  محمد االدريس ي، عبد العزيز بوسعيد، عبد هللا الفجالي، أشرف برزوق، زبيدة ملشمر، خديجة بوحراش ي، فاطمة شوتين، نسيمة سهيم، أمال امل 

عباد، محمد نكيل،  كنزة الطالبي، أمينة املغاري القصري، رقية العلوي حاجب، نجية عوجاجي، حليمة بامحمد، مريم باحسو، سلوى بولحية، ثورية بو 

املنادي،   الحسن  ي.  بوزاهر،  الصادق  عبد  بنلعروس ي،  محمد  مطهر،  املصطفى  ي.  جهان حدان،  الزاهر،  بن  يوسف  نوار،  الحسين  بوجاجة،  سعيد 

ال  الصمد  امهيدرة، عبد  الحبيب  بولحسن، عثمان عزام،  الكرشال، فؤاد حاجبي، خليل  الحر، حبيبة  عكاري،  لحسن حبيبو، رشيدة لشهابي، محمد 

 أحمد خوبة، السعيد ايت املحجوب، محمد ايت احسيسن. 

افضياان -   ال أحااد :    عادد األعضاااء الر

  ال أحااد  :   عادد األعضاء املمتنعين عن التصويت -

 يقـرر ما يلـــي
على مقارر النقطة املتعلقة بحساب النفقات  بإجماع االصوات املعبر عنها لألعضاء الحاضرين  مراكش    ة مجلس جماع  صادق

الجماعة    بميزانياةمضحق    هو   كما   درهم  12.261.326,99ومبلغاه    سيدي يوسف بن علي ملقاطعة    2023من املبالغ املرصودة برسم سنة  

 واالتية تفاصيله كاالتي:
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 المجلس الجماعي لمراكش

 

 

 2022 نونبر 01بتاريخ   10/2022/ 121/5مقرر عدد 
 : والمتعلقـة 2022 اكتوبرمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر  الثامنة عشرةنقطـة ال      

 

 

 

 والتصويت عليها.  2023دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية ب

 درهم( 12.115.819,13 ومبلغـه النخيل ملقاطعة  2023)حساب النفقات من املبالغ املرصودة برسم سنة 
 

  2022  نونبر   01بتاريخ  ، في اطار التمديد،  علنيةتها الثالثة ال املنعقدة جلس  2022  اكتوبر إن املجلس الجماعي ملراكش املجتمع في دورته العادية لشهر   ▪

السيد رئاسة  تحت  السادس  محمد  بشارع  الرسمية  الجلسات  ل  بقاعة  االول  النائب  االدريس ي  وبمحضر  محمد  مراكش  جماعة  مجلس  رئيسة 

 رئيس املنطقة الحضرية جامع لفنا ممثال للسيد الوا ي عامل عمالة مراكش.  احمد فاضلد السي

 منه. 249 املادةاملتعلق بالجماعات وخاصة  113.14وطبقاا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  ▪

 وبعد تقديم تقرير الضجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة حول النقطة. ▪

 .2023ابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية حسوبعاد عرض  ▪

 وبعاد التوضيحاات املقدماة حاول هااذا الحسااب.  ▪

في إطار حساب النفقات من املبالغ في شأن برمجة املخصص االجما ي املقترح للتسيير املرصود للمقاطعة    النخيلمقاطعة  مقترح مجلس    وبنااء على ▪

 .09/2022/ 05املتخذ خالل دورتها االستثنائية املنعقدة بتاريخ  املرصودة

 وبعاد عرض حساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة النخيل.  ▪

 ا للقانااون. وبعاد إجااراء التصويات العلناي طبقا ▪

 وحياث أن عملية التصويت أسفارت على ما يلاااي: ▪
 

 عضوا   38 :   عادد األعضاء الحاضريان اثناء التصويت -

 عضوا  38 :    عادد األصاوات املعبار عنها -

افقيان  -  : وهام السااادة   عضوا  38 :    عادد األعضاء املو
 

هللا الفجالي، أشرف برزوق، زبيدة ملشمر، خديجة بوحراش ي، فاطمة شوتين، نسيمة سهيم، أمال املالخ،  محمد االدريس ي، عبد العزيز بوسعيد، عبد  

نكيل،  كنزة الطالبي، أمينة املغاري القصري، رقية العلوي حاجب، نجية عوجاجي، حليمة بامحمد، مريم باحسو، سلوى بولحية، ثورية بوعباد، محمد  

بن يوسف  نوار،  الحسين  بوجاجة،  املنادي،    سعيد  الحسن  ي.  بوزاهر،  الصادق  عبد  بنلعروس ي،  محمد  مطهر،  املصطفى  ي.  جهان حدان،  الزاهر، 

العكاري،   الصمد  امهيدرة، عبد  الحبيب  بولحسن، عثمان عزام،  الكرشال، فؤاد حاجبي، خليل  الحر، حبيبة  لحسن حبيبو، رشيدة لشهابي، محمد 

 يسن. أحمد خوبة، السعيد ايت املحجوب، محمد ايت احس

افضياان -   ال أحااد :    عادد األعضاااء الر

  ال أحااد  :   عادد األعضاء املمتنعين عن التصويت -

 يقـرر ما يلـــي
 

على مقارر النقطة املتعلقة بحساب النفقات  بإجماع االصوات املعبر عنها لألعضاء الحاضرين  مراكش    ة مجلس جماع  صادق

سنة   برسم  املرصودة  املبالغ  واالتية    بميزانياة مضحق    هو   كما  درهم  12.115.819,13ومبلغاه    النخيل ملقاطعة    2023من  الجماعة 

 تفاصيله كاالتي:
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املنعقدة يف جلستها الثالثة، يف إطار التمديد، بتاريخ  2022النقطة التاسعة عشرة من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 
 جمللس مجاعة مراكش 01/11/2022

    في إطار برنامج "تحسين أداء الجماعات". 2021الدراسة واملصادقة على برنامج استعمال املنحة املخصصة لجماعة مراكش 

                                )نقطة مقترحة من السيد الوا ي عامل عمالة مراكش( 

 

 )رئيس الجلسة(  رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

بداية، الكلمة للسيدة حليمة بامحمد رئيسة الضجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة لتالوة تقرير الضجنة الخاص 

 بالنقطة.

 

 رئيسة اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  بامحمد حليمة  ةالسيد
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، وفاي املتعلاق بالجماعاات 113.14مان القاانون التنظيماي  185وخاصاة املاادة  طبقاا للمقتضايات القانونياة والتنظيمياة الجااري بهاا العمال

 19034ملجلااس جماعااة ماااراكش، وتبعااا للاادعوة رقااام  2022العاديااة لشاااهر أكتااوبر تحضااير الااانقط املدرجااة فااي جاادول اعماااال الاادورة اسااتئناف إطااار 

، بامليزانياة والشاؤون املالياة والبرمجاةشاغال اجتمااع الضجناة املكلفاة املوجهة للسادة أعضاء املجلس لضحضاور واملشااركة فاي أ   2022/ 10/ 26بتاريخ  

صااباحا بقاعااة االجتماعااات الكباارى بالقصاار البلاادي شااارع  الحاديااة عشاار علااى الساااعة  2022 أكتااوبر  28 الجمعااةيااوم  لضجنااة ت جلسااة رابعااةانعقااد

 :تيناآلتي تينس النقطتدار ملواصلة  الضجنة، وذلك    ةرئيس حليمة بامحمد ةمحمد الخامس برئاسة السيد

 
 

  ميزانية التجهيز(  والتصويت عليها. 2023دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية  :17النقطة رقم( 

  الجماعاتتحسين أداء "في إطار برنامج  2021الدراسة والمصادقة على برنامج استعمال المنحة المخصصة لجماعة مراكش  :19النقطة رقم" . 

 )نقطة مقترحة من السيد الوا ي عامل عمالة مراكش(         

       
   :السادة اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 ثورية بوعباد، ي. املصطفى مطهر، فؤاد حاجبي، رجاء وردك، ي. الحسن املنادي.

 :  السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
  عبد السالم س ي كوري، عبد الصمد العكاري، خليل بولحسن، سعيد بوجاجة، مريم باحسو، رقية العلوي حاجب، نجية عوجاجي، فاطمة شوتين، أحمد 

دان،  هان حخوبة، عادل النميلي، مريم العرابي، محمد بنلعروس ي، محمد نكيل، محمد ايت بويدو، الحسين نوار، عبد الصادق بوزاهر، رحيلة الغمراوي، ج

 عثمان عزام، حبيبة الكرشال. 

 مكتب المجلس الجماعي السادة: من    وواكب االجتماع *
 

 النائب األول لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    محمد االدريس ي

 النائب الثاني لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عبد هللا الفجا ي

 املجلس الجماعي ملراكش )عضو الضجنة( النائب الثالث لرئيسة  :   عبد العزيز بوسعيد 

 النائبة الخامسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    خديجة بوحراش ي 

 النائبة السادسة لرئيسة املجلس الجماعي ملراكش :    عتيقة بوستة
 

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: و *
 

 للمصالح الجماعية املدير العام  :    زين الدين الزرهوني

 رئيس مصضحة إدارة شؤون املجلس :    محمد املحير

 رئيس قسم الدراسات والتخطيط واألنظمة املعلوماتية :    سمير لعريبية 

 رئيسة قسم امليزانية والصفقات :    خديجة عبيدي

 رئيس القسم الثقافي والرياض ي :    الحسين الزواق

 شؤون املجلسعن مصضحة إدارة  :    عادل الزرود

 

 

 2022الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 

 جملس مجاعة مراكش
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 لمجلس جماعة مراكش:  2022من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  19النقطة رقم 

 ". في إطار برنامج "تحسين أداء الجماعات 2021الدراسة واملصادقة على برنامج استعمال املنحة املخصصة لجماعة مراكش 

 )نقطة مقترحة من السيد الوا ي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                                      

املتعلقة  الوثائق  من  األعضاء  السادة  تمكين  تم  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  إطار  أعطت   في  املوضوع،  حيثيات  ولطرح  بها، 

السيدة رئيسة الضجنة الكلمة للسيد رئيس قسم الدراسات والتخطيط واألنظمة املعلوماتية الذي أوضح بداية أن برنامج تحسين أداء  

للتنمية الفرنسية  الدو ي والوكالة  البنك  املحلية،  لضجماعات  العامة  املديرية  بين  ينفذ بشراكة  باملغرب  تعزيز  الجماعات  ا ى  ويهدف   ،

جماعة باملغرب،    103الحكامة الجيدة لدى الجماعات بغية تجويد الخدمات املقدمة لكل من املواطنين والشركات علما أنه يستهدف  

 (. 2019/2023ومقرر ملدة خمس سنوات ) 

 وهي:وأضاف السيد رئيس القسم، أن البرنامج اشترط على الجماعات في السنة األو ى خمس شروط دنيا 

 ( نشر القوائم املحاسباتية واملالية 1

 ( التقييم السنوي لبرنامج عمل الجماعة 2

 ( تحيين البرمجة الثالثية وإرفاقها بامليزانية3

 ( نشر البرنامج التوقعي للصفقات4

 ( تفعيل هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وعقدها الجتماعات دورية 5

 محاور كالتا ي:  6مؤشرا موزعة على  26املوالية احترام مقاربة ترتكز على ثم أضاف البرنامج في السنة 
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كما أشار السيد رئيس القسم أن املديرية العامة لضجماعات املحلية تقوم بترتيب الجماعات وفقا ملدى تحقيقها للشروط الدنيا  

وتقديم منحة تتناسب مع التنقيط املحصل عليه، مؤكدا أن جماعة  ومؤشرات األداء السالفة الذكر، وتنقيط أدائها على هذا األساس  

على   أن حصلت  فبعد  تنقيطها،  مستوى  على  املاضية  السنوات  في  الحاصل  التأخر  كبيرا الستدراك  مجهودا  بذلت    32و  28مراكش 

إ ى   السنة  هذه  تنقيطها  ارتفع  املاضيتين،  السنتين  التوا ي خالل  على  لها    82نقطة  مما خول  تقدر ب  نقطة  منحة  على    70الحصول 

في   للنظر  الضجنة  النقطة على  يأتي طرح هذه  السياق  وفي هذا  أدائها،  في تحسين مؤشرات  بذلته  الذي  مليون درهم من خالل املجهود 

برمجة   تم  حيث  الخمس،  باملقاطعات  الحاصل  التنموي  الخصاص  من  جزء  سد  بغية  مراكش  جماعة  لفائدة  املنحة  هذه  استثمار 

 من املشاريع على الشكل املرفق بالتقرير. مجموعة 
 

 إثر ذلك، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث أسفرت تدخالت السادة األعضاء عن املالحظات التالية: 

التنويه بالجهد املبذول من طرف أجهزة املجلس الجماعي التدبيرية واإلدارية للرفع من مستوى الحكامة وتحسين مؤشرات   ➢

 الش يء الذي أثر إيجابا على ترتيب الجماعة وطنيا.أداء الجماعة، 

 املطالبة ببذل مجهودات أكبر لتحسين التموقع ضمن أفضل الجماعات ذات نظام املقاطعات.  ➢



 

406 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

األولويات   ➢ من  كثيرا  االعتبار  بعين  وتأخذ  متوازنة  برمجة  اإلطار  هذا  في  مراكش  لجماعة  املخصصة  املنحة  برمجة  اعتبار 

 اطعات الخمس. التنموية الخاصة باملق

ضرورة تحكيم الرؤية التنموية الشمولية في أوجه برمجة املنحة بحيث ال تطغى مصضحة املقاطعات على مصضحة الجماعة   ➢

 ككل. 

 اعتبار برمجة املنحة انخراطا عمليا في تنفيذ برنامج عمل الجماعة وتفعيال لتوجهاته وأهدافه. ➢

املتواجد   ➢ الواحة  سوق  توسعة  مشروع  إدماج  ببرمجة  اقتراح  الخاصة  املشاريع  ضمن  علي  بن  يوسف  سيدي  بمقاطعة 

في  املساهمة  وكذا  الخميس  سوق  من  الترحيل  إشكال  استيعاب  مستوى  على  السوق  هذا  ألهمية  بالنظر  وذلك  املنحة 

 إنعاش منطقة سيدي يوسف بن علي اقتصاديا واجتماعيا التي ال طاملا عانت من نقص في هذا اإلطار. 
 

وفي الختام، وبعد االستماع لكافة التوضيحات املقدمة، واستنفاذ املناقشة لكافة التفاصيل املتعلقة بالنقطة، ونظرا لألبعاد 

افقتها على  اإليجابية لتحسين مؤشرات أداء جماعة مراكش على املستوى االقتصادي، االجتماعي والتنموي،   برنامج  أبدت الضجنة مو

ل  املخصصة  املنحة  الجماعات  2021جماعة مراكش  استعمال  أداء  "تحسين  برنامج  إطار  كما هو    70.211.970,00" وقدرها  في  درهم 

 مرفق بالتقرير، رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصية اآلتية:

 ت". برنامج "تحسين أداء الجماعااقتراح إدماج سوق الواحة ضمن املشاريع املبرمجة في إطار منحة  ✓
 

 رئيسة الضجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة

 حليمة بامحمد                           
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 )رئيس الجلسة(  رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

يخص   األمر  الضجنة،  تقرير  لنص  إنصاتكم  مراكش  بعد  لجماعة  املخصصة  املنحة  استعمال  أداء   2021برنامج  "تحسين  برنامج  إطار  في 

سنة  الجماعات" وصلت  حيث  السابقة  بالسنوات  مقارنة  ارتفاعا  عرفت  التي  املنحة  قدره    2021،  ما  تمت    70.211.970.00إ ى  برمجتها  درهم 

 بالكيفية املوضحة في تقرير الضجنة.

 واآلن باب املناقشة مفتوح.  

 إذن، وإن لم يكن هناك أي متدخل في املوضوع، سنمر إ ى عملية التصويت. 
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املنعقدة يف جلستها الثالثة، يف إطار التمديد،  2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  الثالثة والثالثونالنقطة 
 جمللس مجاعة مراكش 01/11/2022بتاريخ 

من القانون التنظيمي املتعلق    239اطالع مجلس جماعة مراكش على مضخص تقارير تدبير مجالس املقاطعات طبقا للمادة  

 بالجماعات. 

 

 )رئيس الجلسة(  رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

  املتعلق بالجماعات   113.14القانون التنظيمي رقم  من    239بالنسبة لهذه النقطة، فقد توصلتم بتقارير تدبير املقاطعات حسب املادة  

اجتماع تنسيقي بين املصالح املختصة )املقاطعات +  قد تم عقد  ، ولعلمكم ف    2022ا ى متم شهر يوليوز    2022للفترة املمتدة من يناير  

من ق.ت. ج، على نحو يتم من خالله توحيد مسطرة اعداد تقارير التدبير شكال    239املجلس الجماعي(، في سياق تفعيل املادة القانونية  

افق على خطاطة تم تعبئتها وكذا    وموضوعاتيا من جهة وتسهيل مأمورية عرض مضخص عنها على انظار املجلس التداو ي. وقد  تم التو

 على توقيت اعداد التقرير على مستوى املقاطعة من جهة وتوقيت عرضه على انظار املجلس الجماعي على النحو االتي: 

 املجلس الجماعي موعد عرض التقرير على مستوى  املقاطعة االجل الزمني إلعداد التقرير على مستوى  ر.ت

 العادية  اكتوبر سيتم عرض تقرير هذه الفترة خالل دورة  من شهر يناير ..... الى غاية نهاية شهر يونيو .....  الفترة االولى  التقرير االول 

 العادية  فبرايرسيتم عرض تقرير هذه الفترة خالل دورة  من شهر يوليوز ..... الى غاية نهاية شهر دجنبر .....  الفترة الثانية  التقرير الثاني
 

 

 

 عشرة محاور :تتضمن   تقارير تدبير مجالس املقاطعات الخمس )مراكش املدينة، املنارة، جليز، سيدي يوسف بن علي والنخيل( 

البشرية.  /1  الموارد  المجلس.  2تدبير  الشكايات.  3/اعمال  الرخص  4/تدبير  التعمير.  5االقتصادية.  /تدبير  بتراخيص  6/تدبير قطاع  المرتبط  العام  الملك  احتالل  /تدبير 

 /تدبير الشؤون الثقافية، االجتماعية والرياضية. 10ة. التقني /تدبير الشؤون9/تدبير المالية والمحاسبة. 8/تقرير عن الملحقات االدارية. 7البناء. 
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 املتعلق بالجماعات  113.14القانون التنظيمي رقم من  239طبقا للمادة 
 2022اىل متم شهر يونيو  2022من فاتح يناير  2022لألسدس األول من سنة 

 

 2 تقديم عام 

 32الى الصفحة   3من الصفحة  مراكش املدينة 

 66الى الصفحة  33من الصفحة  املنارة 

 104الى الصفحة  67من الصفحة  جليز 

 131الى الصفحة   105من الصفحة  سيدي يوسف بن علي 

 160الى الصفحة   132من الصفحة  النخيل 
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بإعداد رئيس مجلس املقاطعة لتقرير كل ستة أشهر يتعلق بتدبير املقاطعة على اساس ان يتم عرض ملخص   املتعلق بالجماعات والتي تقض ي  113.14من القانون التنظيمي رقم    239ملقتضيات املادة  طبقا  

 بشأنه على مجلس الجماعة مرتين في السنة. 

عليه في املادة   املشترك لجماعة مراكش بشكل عام باعتبار ان املقاطعات تمارس صالحياتها لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤوليته ومراقبته سواء ما هو منصوصفي إطار رؤية استشرافية في التدبير  

 العمل، اذ تبقى تقارير التدبير، من بين اليات املواكبة لتنسيق التدخالت.  من القانون التنظيمي او صالحيات الشرطة االدارية في إطار التفويضات طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها 231

تدبير  ليها اعاله، على نحو يتم من خالله توحيد مسطرة اعداد تقارير الوفي هذا اإلطار، انعقد اجتماع تنسيقي بين املصالح املختصة )املقاطعات + املجلس الجماعي(، في سياق تفعيل املادة القانونية املشار ا

 شكال وموضوعاتيا من جهة وتسهيل مأمورية عرض ملخص عنها على انظار املجلس التداولي. 

 جلس الجماعي على النحو االتي: وتبعا لذلك، تم التوافق على خطاطة سيتم تعبئتها وكذا على توقيت اعداد التقرير على مستوى املقاطعة من جهة وتوقيت عرضه على انظار امل
 

 مالحظة املجلس الجماعي موعد عرض التقرير على مستوى  املقاطعة االجل الزمني إلعداد التقرير على مستوى   ر.ت

  العادية  اكتوبرسيتم عرض تقرير هذه الفترة خالل دورة  من شهر يناير ..... الى غاية نهاية شهر يونيو .....  الفترة االولىالتقرير االول  

  العادية فبراير سيتم عرض تقرير هذه الفترة خالل دورة  من شهر يوليوز ..... الى غاية نهاية شهر دجنبر .....  الفترة الثانية التقرير الثاني  
 

ا ى    2022ملجلس جماعة مراكش، تم التوصل بتقارير تدبير مجالس املقاطعات للفترة الزمنية من فاتح يناير    2022وبعد ادراج موضوع النقطة ضمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  

 متم شهر يونيو منه . 

 تدبير املقاطعات الخمس وتتضمن املحاور االتية: بين أيديكم، السادة اعضاء املجلس الجماعي، مضخصا لتقارير تفصيلية تهم 

 تدبير الموارد البشرية  .1

 اعمال المجلس .2

 تدبير الشكايات .3

 تدبير الرخص االقتصادية .4

 تدبير قطاع التعمير .5

 تدبير احتالل الملك العام المرتبط بتراخيص البناء  .6

 تقرير عن الملحقات االدارية  .7

 تدبير المالية والمحاسبة  .8

 ة التقني تدبير الشؤون .9

 تدبير الشؤون الثقافية، االجتماعية والرياضية .10
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 ملخص عن تقرير جملس مقاطعة مراكش املدينة

 2022اىل متم شهر يونيو  2022للفرتة املمتدة من فاتح اكتوبر 
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 تدبري املوارد البشرية .1

 

 

 املوارد البشرية باملقاطعة 
 

 العدد  االطار 

 11 املتصرفين مجموع 

 2 مجموع املهندسين 

 1 2مجموع املحررين من الدرجة 

 1 4مجموع املحررين من الدرجة 

 11 2مجموع مساعد اداري د

 30 3مجموع مساعد اداري د

 2 1مجموع مساعد تقني د

 29 2مجموع مساعد تقني د 

 104 3مجموع مساعدين تقني د 

 9 1مجموع التقنيين من الدرجة 

 11 2مجموع التقنيين من الدرجة 

 5 3مجموع التقنيين من الدرجة 

 210 مجمـــــــــــــوع

 

 

 

 تدبير املسار املنهي للموارد البشرية املوضوعة رهن إشارة املقاطعاااة 
 

 المجمـــــــــوع  العمليـــــــة 

211  الرخص اإلدارية   

املوارد البشرية بجماعة مراكش من اختصاص قسم تدبير    الترقيات    

05  االنتقاالت    

04  التعيينات الجديدة   

13  التداريب و التكوينات   
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 اعمال اجمللس .2
 

 دورات المجلس  ر.ت
 رقم

 النقطة
 مالحظات المتخذ في كل نقطة من طرف مجلس المقاطعة  موضوع النقطة المدرجة

1 
 عادية

 2022يناير  

1 
في    Rokhasإطالع مجلس املقاطعة على إطالق املنصة الرقمية  

 مجال األنشطة االقتصادية. 
-  

2 
في اللجنة   ِانتخاب ممثل ملجلس مقاطعة مراكش املدينة و نائبه

 اإلدارية التي تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح االنتخابية.

صادق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع األصوات املعبر عنها ألعضائه الحاضرين على  

ِانتخاب السيد محمد رضا العلوي ممثال ملجلس مقاطعة مراكش املدينة في اللجنة اإلدارية التي  

 د في اللوائح االنتخابية. تتولى بحث طلبات القي 
 

صادق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع األصوات املعبر عنها ألعضائه الحاضرين على  

ِانتخاب السيد عبد الرحيم الفيرامي نائبا ملمثل مجلس مقاطعة مراكش املدينة في اللجنة اإلدارية 

 االنتخابية.التي تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح 
 

3 
االطالع على توجه املجلس املتعلق بالشق الثقافي داخل تراب 

 املقاطعة.
-  

4 
االطالع على وضعية الدور اآليلة للسقوط بتراب مقاطعة مراكش  

 املدينة.
-  

5 
إطالع املجلس على وضعية اإلنارة العمومية من خالل برنامج شركة  

 األنوار" بتراب مقاطعة مراكش املدينة. التنمية املحلية "حاضرة 
-  

  - إطالع املجلس على وضعية النظافة بتراب مقاطعة مراكش املدينة. 6

7 
عرض حول سير أشغال املجلس الجماعي بتراب مقاطعة مراكش  

 املدينة.
-  

2 

 استثنائية

مارس   31 

2022 

 نقطة
 فريدة 

إبداء الرأي من طرف مجلس مقاطعة مراكش املدينة بشأن   -

مشروع تصميم التهيئة و إنقاذ املدينة القديمة ملراكش "مقاطعة  

 مراكش املدينة". 

 

الرأي   إبداء  إطار مسطرة  في  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  املدينة  مقاطعة مراكش  وافق مجلس 

 على ما يلي:    113-14من القانون التنظيمي  235طبقا ملقتضيات املادة 

 فتح طريق الدشر املوقف قرب ملعب قشيش  -

 متر مربع بجوار مدرسة الراشدي قبور الشو   400وضعية أرض مساحتها حوالي  -

 فتح طريق قرب حمام دار الباشا في اتجاه جبل األخضر   -

 ما مصير الساكنة التي تتواجد بجوار باب الخميس قرب الحديقة العمومية    -

 أخذ بعين االعتبار املشاكل املرتبطة باملباني املوجهة جنان العافية  -
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 توسيع ممر حي بريمة الذي يعرف اختناقات مرورية    -

 املحافظة على الساحة الخارجية ملسجد بريمة   -

 فك العزلة على حي املالح    -

 خلق متنفس لسكان حي املالح بإعادة تهيئة ساحة املعارة  اقتراح  -

 نقص املرافق العمومية في حي سيدي ميمون   -

 العمل على الوصول إلى ما يسمى املدينة الذكية املستدامة   -

 تأهيل املراحيض العمومية خصوصا مرحاض مسجد باب دكالة وإعادة االعتبار لهذه املعلمة التاريخية  -

 ر التاريخي و ترميمه بطريقة علمية  املحافظة على السو  -

 يناير"  11جنان سيدي بلعباس يجب أن يكون متنفسا لساكنة مقاطعة املدينة "شارع  -

وار بعض البنايات بساحة جامع ألفنا لم تحترم العلو املحدد بالظهير، كما ان الساحة تشكل خطرا على الز  -

 من خالل األسالك الكهربائية األرضية  

 لجوالن و االختناقات داخل الساحة و محيطها إشكالية السير وا -

 استغالل أرض مهجورة داخل درب الدولة كحديقة للسكان   -

تمل  - السكان من  تمكين  و  العقارات  الحصول على يإيجاد حلول لبعض  في  الحق  لتمكينهم من  و  منازلهم  ك 

 تراخيص البناء  

 الصرف الصحي  ن الكهرباء واملاء الصالح للشرب و تمكين ساكنة  عرصة بوعزة م -

 املطالبة بالسماح بالزيادة في علو البنايات الغير املتواجدة قرب السور  -

 ن داخل املؤسسات التعليمية الشاغرة ورد االعتبار لها  دور للقرآ حداثإ -

 مشكل الصك العقاري عرصة املالك على سبيل املثال التي يتواجد عليه مجموعة من السكان    -

 كنة مثل مراكز التكوين املنهي )مكان املرافق العمومية الشاغرة(للساعمومية اقتراح مرافق   -

 إحداث فضاءات للشباب   -

 اقتراح آجال محددة إلنجاز املرافق العمومية املنصوص عليها في التصميم -

 و باب الجديد على مستوى باب النقب  لحماية األسوار اقتراح خلق أبواب -

( و املمرات 2022  –  2018، و برامج التثمين ) (2017  –  2014املتجددة )امج الواردة في الحاضرة  تثمين البر  -

 الروحية و السياحية  

شيش و تمكين الحرفيين من تسويق منتجاتهم و تمكينهم من العيش  بود فك العزلة عن صناع مركب سيدي   -

 الكريم بخلق مرافق مهنية بالقرب من املركب

إحداث منفذ بمقبرة باب اغمات من شارع اإلمام الغزالي قرب الحائط الفاصل بين املقبرة اليهودية و املقبرة   -

 اإلسالمية  

 إحداث خرائط سياحية داخل املدينة خاصة بالصناعة التقليدية -

م حي  الفخار و ليس كما جاء في التصمي–سيدي عبد هللا    –بين العراص ي    -املوقف حي كبير يضم : تابحيرت -

 صغير 
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- F52   بين العراص ي زنقة الحرية ليس فندق بل هو منزل مهدم في إطار برنامج معالجة املنازل اآليلة للسقوط 

 تسمية األزقة و الشوارع غير واضحة بالتصميم  -

 إعادة النظر في تحديد الصكوك العقارية و مطالب التحفيظ داخل املدينة ذات املساحات الكبيرة  -

بين املعاصر التي تعرف ازدحاما و اختناقا في حركة املرور خصوصا و أنها تربط غرب    إيجاد حل على مستوى  -

 املدينة بشرقها  

 إحداث متحف للصناعة التقليدية بمقر غرفة الصناعة التقليدية سابقا الكائن بساحة جامع الفنا -

 إحداث مراحيض عمومية مجهزة داخل املدينة  -

   احترام املؤسساتعلى هذا األساس يجب  ميم التهيئة و إنقاذ املدينة ومكتب الدراسات املكلف بإنجاز تصغياب  -

 عدم حضور ممثل األمالك املخزنية و ممثل الثقافة و كذلك ممثل الوقاية املدنية ألشغال هذه الدورة.  -

3 
 عادية

 2022 يونيو  7

1 
عادة برمجة االعتمادات املتبقية من املخصص اإلجمالي  

 .2021املدينة برسم السنة املالية ملقاطعة مراكش  

إعادة برمجة   وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على    

على   2021ملقاطعة مراكش املدينة برسم السنة املالية االعتمادات املتبقية من املخصص اإلجمالي 

 الشكل التالي:
 

2 
مشروع تشغيل  تقديم ملتمس إلى مجلس جماعة مراكش حول 

 القرب. 

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على تقديم ملتمس إلى مجلس  

 جماعة مراكش حول مشروع تشغيل القرب. 
 

3 

 إحداث لجان مؤقتة ملجلس املقاطعة تبعا للمجاالت التالية: 

 لجنة تتبع النشاط الرياض ي  -

 التقليديةلجنة السياحة والصناعة  -

 لجنة اإلعالم و التواصل  -

 لجنة الصحة و البيئة  -

 لجنة املرأة و التنمية املستدامة.  -

 تشكيل جلنة تتبع النشاط الرياضي، بعدها انتخاب رئيسها )تها(، و كذا انتخاب نائبه )تها(.

تشكيل اللجنة املؤقتة  وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على 

 على الشكل التالي:  النشاط الرياض ي لس املقاطعة و املتعلقة بتتبعملج

 أعضاء و هم كما يلي:  08: عددها النشاط الرياض ي  تتبع أعضاء لجنة -

  -5أمينة املغاري القصــري  -4م املصطفى مطهــــر  -3كمال ماجـــد  -2محمد رضا العلـــوي  -1

 نجية عوجاجــي.   -8عصام مـــرزاق  -7بنسافــــي أحمد  -6حسن أبو درقــــة 

انتخاب السيد محمد رضا وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على    -3/2 

 العلوي رئيسا للجنة املؤقتة لتتبع النشاط الرياض ي ملجلس مقاطعة مراكش املدينة. 

انتخاب  وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على      -  3/3

السيدة أمينة املغاري القصري نائبة لرئيس اللجنة املؤقتة لتتبع النشاط الرياض ي ملجلس 

 مقاطعة مراكش املدينة. 

 

 التقليدية، بعدها انتخاب رئيسها )تها(، و كذا انتخاب نائبه )تها(. تشكيل جلنة السياحة و الصناعة

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على تشكيل اللجنة املؤقتة  

 ملجلس املقاطعة و املتعلقة بالسياحة و الصناعة التقليدية على الشكل التالي: 
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 أعضاء و هم كما يلي: 09التقليدية: عددها  أعضاء لجنة السياحة و الصناعة -

أمينة املغاري   -5أحمد بنسافي  -4أحمد خوبة  -3نادية غماري   -2نور الدين الفرتي  .1

عبد الصادق    -9حسن أبو درقة  -8نرجس أشمال  -7.نجية عوجاجي  -6القصري 

 بوزاهر. 

على انتخاب السيد  وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين     -3/5 

نور الدين الفرتي رئيسا للجنة املؤقتة للسياحة و الصناعة التقليدية ملجلس مقاطعة مراكش  

 املدينة.

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب السيدة   - 3/6

جلس مقاطعة  نرجس أشمال نائبة لرئيس اللجنة املؤقتة للسياحة و الصناعة التقليدية مل

 مراكش املدينة. 

 تشكيل جلنة اإلعالم و التواصل، بعدها انتخاب رئيسها )تها(، و كذا انتخاب نائبه )تها(.

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على تشكيل اللجنة املؤقتة  

 ملجلس املقاطعة و املتعلقة باإلعالم و التواصل على الشكل التالي: 

 عضوا و هم كما يلي:  13أعضاء لجنة اإلعالم و التواصل: عددها  -

 -5حسن أبو درقــــة  -4خوبــــة أحمد  -3عبد الرحيم الفيرامــــي  -2جمال عالل الخيـــــر  .1

أمينة املغاري   -8عصام مـــــرزاق  -7إسماعيل شعــــوف  -6. نور الدين الفرتــــــي

حنان   -12نجية عوجاجــــــي   -11نعيمة مطهــــــر  -10فاطمة نوخــــــال  -9القصــــري 

 كمال ماجـــــــد. -13شنوك  

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بأغلبية أعضائه الحاضرين على انتخاب السيد      -  3/8

 جمال عالل الخير رئيسا للجنة املؤقتة لإلعالم و التواصل ملجلس مقاطعة مراكش املدينة. 

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بأغلبية أعضائه الحاضرين على انتخاب السيد      -  3/9

 يسا للجنة املؤقتة لإلعالم و التواصل ملجلس مقاطعة مراكش املدينة. جمال عالل الخير رئ

 

 تشكيل جلنة الصحة و البيئة، بعدها انتخاب رئيسها )تها(، و كذا انتخاب نائبه )تها(.

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على تشكيل اللجنة املؤقتة  

 ملجلس املقاطعـــــــــة و املتعلقة بالصحة و البيئة على الشكل التالي: 

 عضوا و هــــم كما يلي:  11أعضاء لجنة الصحة و البيئة: عددها 

عبد   -5م املصطفى مطهر   -4  أحمد بنسافي  -3أحمد خوبة   -2عبد الرحيم الفيرامي -1
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نجية    -9حنان شنوك  -8أمينة املغاري القصري  -7حسن أبو درقة  -6الصادق بوزاهر 

 فاطمة نوخال.  -11نعيمة مطهر   -10عوجاجي  

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب      -3/11  

 حة و البيئة ملجلس مقاطعة مراكش املدينة. السيد أحمد خوبة رئيسا للجنة املؤقتة للص

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب      -3/12 

السيدة فاطمة نوخال نائبة لرئيس اللجنة املؤقتة للصحة و البيئة ملجلس مقاطعة مراكش  

 املدينة. 

  املستدامة، بعدها انتخاب رئيسها )تها(، و كذا انتخاب نائبه )تها(. تشكيل جلنة املرأة و التنمية

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على تشكيل اللجنة املؤقتة  

 ملجلس املقاطعة و املتعلقة باملرأة و التنمية املستدامة على الشكل التالي: 

 عضوا و هم كما يلي:  13ددها أعضاء لجنة املرأة و التنمية املستدامة: ع

أمينة    -6فاطمة نوخال  -5نجية عوجاجي    -4نعيمة مطهر  -3جنان بيطاري  -2نرجس أشمال  

جمال  -10حنان شنـــوك -9عبد الصادق بوزاهـــر  -8رقية العلوي حاجـــب -7. املغاري القصري 

 ل شعوف. إسماعي -13حسن أبو درقة -12نور الدين الفرتـــــي -11عالل الخيـــر 

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب السيدة نعيمة  

 مطهر رئيسة للجنة املؤقتة للمرأة و التنمية املستدامة ملجلس مقاطعة مراكش املدينة. 

وافق مجلس مقاطعة مراكش املدينة بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب      - 3/15

ك نائبة لرئيسة اللجنة املؤقتة للمرأة و التنمية املستدامة ملجلس السيدة حنان شنو 

 مقاطعة مراكش املدينة. 
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 تدبري الشكايات  -3
 

 توزيعها حسب الملحقات اإلدارية 

 عددها

خالل الفرتة  ومآهلا أنواعهاالشكايات 

 اىل غاية 01/01/2022املمتدة من 

30/06/2022 
  

 الباهية جامع الفنا باب دكالة اغماتباب  باب تاغزوت باب الدباغ

18 17 15 13 00 12 

              75 
الشكايات المودعة مباشرة لدى الشباك الوحيد  

 للشكايات

              00 
الشكايات المسجلة مباشرة بالموقع االلكتروني الخاص 

 بالشكايات 

 الشكايات التي تم البث فيها بالدراسة و المعالجة 41              

 االنجاز الشكايات التي هي في طور                

 الشرطة اإلدارية  االحتالل مصالح مختلفة
مصلحة الشؤون 

 الثقافية والرياضية

مصلحة الموارد  

 البشرية

مصلحة الشؤون 

 التقنية 
 مصلحة التعمير 

  
المصالح الداخلية التابعة  الشكايات التي أحيلت على 

 للمقاطعة حسب االختصاص
01   13     20 38 

    
 المحفوظةالشكايات 

 لعدم االختصاص 
 المكتب الصحي

رؤساء الملحقات 

 اإلدارية
 الجماعة األمن الوطني

 الشكايات التي أحيلت على المصالح الخارجية لالختصاص  

    01       03 

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

 )اكثر من سنتين(  عن إيداعها

غياب العنوان  

 الشكايات التي ثم حفظها ألسباب شكلية و موضوعية    بالشكاية 

        

 المجموع 75  
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 تدبري الرخص االقتصادية -4

 مصضحااااااة الشرطاااااااااة اإلدارياااااااااااة   -1

 .2021دجنبر   20بتاريخ  22984عـدد بناء على القرار العاملي  2022التي تم إطالقها بإدارة املقاطعة مند فاتح يناير   "رخص"تتم معالجة هده الطلبات عن طريق املنصة الرقمية 

  

 موضوع الطلب

  

 نوع النشاط

  

 العدد

  

 تاريخ االستصدار

 طلب اإلذن ملزاولة نشاط بيع املأكوالت . 
 املأكوالت الخفيفــة -

 "      التقليدية -

 

04 
 

 2022فبراير / ماي 

 2022أبريل  /  ماي  02 مقهى و مطعم  - طلب اإلذن ملزاولة نشاط مقهى ومطعم

 2022ماي  01 بيع الحوم البيضاء - طلب اإلذن ملزاولة نشاط بيع الضحوم البيضاء

 2022ماي  01 تجارة املالبس بالتقسيط - طلب اإلذن ملزاولة نشاط تجارة املالبس بالتقسيط 

 2022ماي  01 مصبنة  - طلب اإلذن ملزاولة نشاط مصبنة
 

 :  معالجة الشكايات والتعرضات املرتبطة باألنشطة االقتصادية  -2

 التاريخ العدد اإلجراء نوع الشكاية        
        

 إندار.    -         رفع الضرر         

       منع النشاط  -        
01 
01 

 2022يناير        
 2022يونيو        

 

 التاريخ العدد اإلجراء نوع التعرض

 2022مارس  01            عدم اإلختصاص      نزاع حول العقار    
 

 رخص مرور السيارات الخفيفة :   -3

 التاريخ العدد

 2022فاتح يناير إلى متم يونيو من  424
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 تدبري قطاع التعمري -5
 

 2022/06/30إىل  2022/01/01 من:اإلحصائيات  اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 HMRالملفات المسجلة الجديدة  34
 بمكتب الضبط الشباك الوحيد " المنصة الرقمية " الملفات المسجلة  33
 العدد اإلجمالي للملفات المودعة  67
 الملفات المبرمجة  67

  الملفات المعروضة على لجنة  HMRالَمقبولة  ROKHAS 37الَمقبولة  36 73

  الدراسة  HMRالَمرفُوضة   ROKHAS 1الَمرفُوضة  05 06

 الملفات الُمسلمة  HMRالُمسلمة  ROKHAS 31الُمسلمة  35 66

 الطلبات   هذه الرخصة غير منصوص عليها 
 رخص استئناف أشغال البناء 

 الرخص المسلمة  في قانون التعمير 
 الطلبات     205

 رخص اإلصالح
 الرخص المسلمة    173
اقبة البناء إشعار بالمخالفات    06  مر

 الطلبات     14
 بالمعاينة الرخص    02 رخص السكن 

 الرخص بشهادة المطابقة    12
 ُرخص الهدم الواردة    18

 ُرخص الهدم الُمسلمة    13 الهدم
 قرارات الهدم    91
 الطلبات      

 شواهد الربط بالكهرباء 
 المرخصة     
 الطلبات      

 شواهد الربط باملاء 
 المرخصة     
 العدد المسجل    49

 الشكايات 
 التي تم البث فيها    49

 الطلبات       66/12بناء على القانون 
 إخبار بَطلبات التَخلي عن الُمتابعة 

 تم البث فيها    من اختصاص السلطة المحلية 
 الواردة    85

 ُمراسالت المَصالح الَخارجية 
 تم البث فيها    85
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 تدبري احتالل امللك العام املرتبط برتاخيص البناء -6

 ر.ت العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان m²المساحة   الرخصة رقم 

88318/2021 6 m²  1 ضبشي  180درب الجديد رقم 
85634/2021 5 m²  2 89عرصة موسى درب الصاكة رقم 
75992/2021 4 m²  3 51طريق ضبشي رقم 
67647/2021 14 m²  4 17عرصة الحوتة درب البومبة رقم 
9543/2021 11 m²  5 42و   43بريمة درب زمران رقم 
7700/2022 7 m²  6 درب الجامع ضبشي  124رقم 
3836/2022 4 m²  7 144طريق المواسيين رقم 
1947/2022 3 m²  8 الموقف  74درب سبعة رجال رقم 
276/2022 18 m²  9 عرصة الحوتة   5طريق تخزريت رقم 

231/2022 22 m²  10 المسمى "ملك لوريكي " طريق سوق الجلد الملك 

64640/2021 17 m²  11 الملك المسمى جبول باب تاغزوت 
4302/2020 11 m²  12 سيدي ميمون  34درب الجديد رقم 
16629/2022 36 m²  13 مواسيين  35درب السنان رقم 
15406/2022 15 m²  14 درب سيدي امبارك سيدي ميمون  25رقم 
12775/2022 7 m²  15 سيدي ميمون  135درب سيدي امبارك رقم 

12591/2022 12 m²  16 60 - 59ديور الصابون درب سيدي مخلوف رقم 

7098/2022 12 m²  17 طريق الخميس الموقف  4رقم 
84506/2021 9 m²  18 درب بونوار قاعة بناهيض  19رقم 
53891/2021 09 m²  19 دكالة درب الزاوية باب  27رقم 
22104/2022 25 m²  20 درب الزاوية باب دكالة  18رقم 
14115/2022 40 m²  21 29رياض العروس درب الروضة رقم 
9374/2022 09 m²  22 الرميلة  46درب الزاوية رقم 
383/2022 8 m²  23 171ساحة رياض العروس رقم 

87499/2021 18 m²  24 باب دكالة  66درب النخلة رقم 
68836/2021 46 m²  25 58القصور درب م عبد هللا بن حساين رقم 
10566/2020 9 m²  26 41سيدي ميمون درب الفندق رقم 
28140/2022 8 m²  27 رياض العروس  21درب الحمام رقم 
91792/2021 21 m²  28 درب العظام باب دكالة  29رقم 
88267/2021 15 m²  29 الميسفيوي مكرر عرصة  17درب بوجمعة رقم 
34233/2022 28 m²  30 سيدي بوعمر 292درب الفراكة رقم 
30985/2022 58 m²  31 القصور  18و  17-16درب دفة وربع رقم 
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 HMR تدبري احتالل امللك العام امُلرتبط برتخيص البناء -7

 ر,ت العنوان m²المساحة  رقم الرخصة 
109/2021 9 m²  24 1 درب م عبد القادر ضبشي 
110/2021 7 m² 123 2 زنقة سيدي غانم في الزاوية 
001/2022 2 m² 26 3 درب الحاج ابراهيم الموقف 
003/2022 12 m² 82 4 طوالة بوطويل الزاوية 
006/2022 3 m² 17 5 مكرردرب السقاية السبتيين 
007/2022 5 m² 1 6 قبور الشو الزاوية 
002/2022 7 m²  7 درب الحاج مامون قاع المشرع  47رقم 
004/2022 9 m²  8 درب العرصة الصغير الزاوية  19رقم 
008/2022 5 m²  9 قاع الصور سيدي بن سليمان  41رقم 
005/2022 10 m²  10 طريق الجازولي سيدي بن سليمان  53رقم 
009/2022 16 m²  11 درب موالي التهامي الزاوية  01رقم 
010/2022 5 m²  12 الزاوية درب الشريفات  33رقم 
011/2022 14 m²  13 درب النخلة باب دكالة  58رقم 
100/2021 10 m²  14 درب القاضي أزبزط  4/27رقم 
108/2021 11 m²  15 درب الحمام هيالنة  45رقم 
012/2022 4 m²  16 درب موالي التهامي قاع المشرع  4رقم 
14/2022 10 m²  17 درب الفران باب دكالة  17رقم 
15/2022 3 m²  18 درب بابا علي الموقف  73رقم 
17/2022 7 m²  19 درب بابا علي الموقف  91رقم 
18/2022 12 m²  20 درب الحجاج الزاوية  12رقم 
19/2022 15 m²  21 درب السقاية اسبتيين  186رقم 
20/2022 9 m²  22 درب السقاية اسبتيين  187رقم 
78/2021 4 m²  23 درب قاضي حاجة سيدي بوعمر  77رقم 
22/2022 21 m²  24 درب الزموري الكزا رياض العروس  107رقم 
24/2022 14 m²  25 درب م احماد بوسكري  12رقم 
21/2022 12 m²  26 درب البوسني سيدي بوعمر  12رقم 
23/2022 10 m²  27 درب الجديد باب دكالة  249رقم 
25/2022 10 m²  28 درب المعيصرة سيدي غانم الزاوية  14/104رقم 
26/2022 13 m²  29 درب الشماع عرصة الغزايل   8رقم 
27/2022 2 m²  30 مكرر درب المساس المالح  7رقم 
28/2022 9 m²  31 مكرر درب العرصة الصغير الزاوية   19رقم 
13/2022 18 m²  32 الخميس الزرايب درب الصاكة باب  259رقم 
29/2022 20 m²  33 درب الجديد اسبتيين  58رقم 
30/2022 22 m²  34 دري سيدي لحسن أوعلي  91رقم 
32/2022 13 m²  35 درب البونبة عرصة إهيري  179رقم 
31/2022 6 m²  36 درب الضراوة سيدي سوسان  24رقم 
248/2019 18 m²  37 ديور الصابون باب تاغزوت 204رقم 
62/2021 13 m²  38 درب الكصابة باب الخميس  31رقم 
65/2021 14 m²  39 درب الشكيري الزاوية  05رقم 
75/2021 16 m²  40 درب الدولة سيدي بولعبادة  82رقم 
83/2021 10 m²  41 عرصة بن ابراهيم باب دكالة  328رقم 
84/2021 10 m²  42 درب الجديد اسبتيين  69رقم 
88/2021 9 m²  43 طوالة اسبتيين  170رقم 
89/2021 7 m²  44 مكرر درب السقاية الزاوية  5رقم 

100/2021 10 m²  45 أزبزط  4/27درب القاضي رقم 
102/2021 24 m²  46 طريق الجازولي سيدي بن سليمان  85رقم 
103/2021 13 m²  47 درب شعبان روض الزيتون  10رقم 
19/2022 2 m²  48 السقاية اسبتيين درب  186رقم 

110/2021 7 m²  49 زنقة سيدي غانم الزاوية  123رقم 
109/2021 9 m²  50 درب م عبد القادر ضبشي  24رقم 
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 ق ـــــائـــــعلى الوث واملصـــــادقــــــــــــةمصلحـــــــــــــة احلـــــالــــــة املدنيــــــة  -8
 

 مكتب تثبيت االمضااااااء :

 العدد من       إىل املوضـــــــــوع

 34545     إلى   01   من االمضاءات  

 17     إلى    01    من السجالت  

 19701    إلى    01   من نسخ طبق األصل  

 19     إلى    01   من العالمات املوضوعة  

 
 

 

 املدنياااااااةمكتب الحالااااااااة  

 العـــــــــــدد املوضـــــــوع

 1340 تصاريح الوالدات 

 416 تصاريح الوفيات 

 12 عدد سجالت الوالدة 

 7 عدد سجالت الوفيات 

 1400 بطاقة شخصية 

 66917 عقود الوالدة 

 919 شهادة الزواج

 866 شهادة الحياة

 161 شهادة العزوبة 

 263 عدم الزواج

 455 الشخصيةتوحيد 

 109 عدم التسجيل بالحالة املدنية

 212 التحميل العائلي 

 37 عدم الطالق

 60 القرابة

 62 الزوجة الوحيدة

 49 تعدد الزوجات 

 8355 نسخ كاملة

 1764 رسم الوفاة 
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  تدبري املالية واحملاسبة -9
 

 
 

 املبلــــــغ نـــــــوع النفقـــــــــة 

 - االعتمادات املرحلة و التي لم يتم صرفها خالل سنتين  

 220,000,00 مستحقات استهالك املاء  

 160,0000,00 مستحقات استهالك الكهرباء 

 - الصيانة و املحافظة على البنايات اإلدارية  
 

 
 

 استخالص مستحقات املاء و الكهرباء و الهاتف و االنترنيت:  

 

 املالحظات التاريخ املبلغ النـــــــــوع

 مستحقات استهالك و الكهرباء

20484 30-05-2022 

  

82517 28-06-2022 

812 29-06-2022 

28418 29-06-2022 

 مستحقات استهالك املاء 

4403 30-04-2022 

2410 50-05-2022 

13720 30-05-2022 

 2022-06-01 40721 السلكية والالسلكيةمستحقات استهالك الوسائل 
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 تدبري الشؤون الثقافية، االجتماعية والرياضية -10

 عدد املستفيدين من النشاط تاريخ النشاط موضوع النشاط اسم املرفق النشاط

 نشاط ثقايف

 120 2022يناير  27 تحضيرا لليوم التواصلي مع فعاليات املجتمع املدني )منطقة قشيش(لقاء تشاوري  املركب السوسيو ثقافي ورياض ي باب الخميس 

 120 2022فبراير  03 لقاء تشاوري تحضيرا لليوم التواصلي مع فعاليات املجتمع املدني )منطقة جامع الفنا( املركب السوسيو ثقافي ورياض ي باب الخميس 

 150 2022فبراير  17 املجتمع املدني فيما يخص القطب الثقافي واالجتماعي  فعاليات ورشات تواصلية مع  الخميس املركب السوسيو ثقافي ورياض ي باب 

 90 1443رمضان  17 -11 مسابقة في لعبة الشطرنج املركب السوسيو ثقافي ورياض ي باب الخميس 

 102 1443رمضان  Break Dance 13 – 19مسابقة في  املركب السوسيو ثقافي ورياض ي باب الخميس 

 مسابقة في تجويد القرآن الكريم لفائدة أبناء املدينة العتيقة  باحماد  دار الجمعيات اكدال  

 ) الذكور واإلناث من فئتي الصغار والكبار(
 113 1443رمضان  13

 113 1443رمضااان  20 نهائيات مسابقة التجويد مع حفل إفطار لفائدة املشاركين  دار الجمعيات اكدال باحماد 

 200 1443رمضااان   27 حفل ختام مسابقة التجويد مع تتويج الفائزين منتزه األميرة اللة حسناء

 نشاط رياضي

 120 2022فبراير  18 ورشات تواصلية مع فعاليات املجتمع املدني فيما يخص القطب الثقافي واالجتماعي  املركب السوسيو ثقافي ورياض ي باب الخميس 

 140 1443رمضان  29-07 دوري رمضاني لكرة القدم لفائدة فرق األحياء لفئتي الكبار والصغار  غشت  20امللعب الرياض ي 

 80 1443رمضان  15-09 دوري لكرة الطائرة  القاعة املغطاة باملركب الرياض ي باب الخميس 

 80 1443رمضان  16 -10 دوري كرة السلة  غشت  20امللعب الرياض ي 

 200 2022/ 05/ 04 حفل ختام الدوري الرمضاني مع توزيع الجوائز على الفائزين  غشت  20امللعب الرياض ي 

 

 



 

429 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 

 القطاع 

)ثقايف، رياضي 

 واجتماعي( 

 تاريخ النشاط  موضوع النشاط  أمساء اجلمعيات املستفيدة من الرتاخيص  اسم املرفق 
 عدد

 املستفيدين  

 70 2022يناير  02 عملية التشجير ورسم جداريات جمعية اصداء الشباب للثقافة والتنمية  دار الشباب رياض املوخا  اجتماعي 

 شخص 70 2022يناير  11 تكريم عمال النظافة  جمعية عمال وعامالت النظافة والتنمية املستدامة  دار الشباب رياض املوخا  اجتماعي 

 شخص 100 2022يناير  15 حفل بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة االستقالل جمعية بسمة للتنمية والتضامن  الشباب عرصة الحامضدار  ثقافي 

 130 2022يناير  22 حفل بمناسبة ذكرى االستقالل والسنة االمازيغية بسمة امل للتنمية والتضامن  دار الشباب عرصة الحامض ثقافي 

 120 2022يناير  23 نشاط بيئي بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة االستقالل  ج مشاعل االجيال للتنمية والتواصل  االبتدائيةمدرسة البديع  اجتماعي 

 130 2022فبراير  21 االحتفال باليوم العاملي للمرشد السياحي الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بمراكش  ساحة جامع الفنا ثقافي 

 90 2022فبراير  26 حفل ذكرى الجمعية  الجمعية الوطنية للطفولة والتربية االجتماعية  الرياض ي والثقافي باب الخميساملركب  ثقافي 

 90 2022مارس  20 سباق الحمام ) صنف الفعل(  جمعية الصفا لتربية الحمام األصيل فضاء املسرح امللكي  ثقافي 

 120 2022ماي  21-20-19 فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان  للشعر جمعية مهرجان مراكش الدولي  الباهية  ثقافي 

 90 2022ماي  29 السباق النهائي  جمعية الصفا لتربية الحمام األصيل نزاهة موالي الحسب باب الجديد ثقافي 

 120 طيلة شهر رمضان  أمسيات حكائية وأنشطة ثقافية جمعية رواد فن الحكي ساحة جامع الفنا ثقافي 

 100 26/06/2022 حفل تكريم ابطال الجمعية عصبة االطلس الكبير  املركب الرياض ي والثقافي باب الخميس رياض ي 

 130 2022يونيو  28  جمعية اباء وأمهات واولياء تالميذ و تلميذات ام سالمة االبتدائية  مدرسة ام سالمة االبتدائية ثقافي 

  2021أكتوبر  16 اجتماع مكتب الجمعية  جمعية مبادرة للتنمية البشرية   دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2021أكتوبر   22 جمع عام سنوي   نادي أمان الرياض ي املراكش ي   دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2021أكتوبر  24 عقد جمع عام عادي   الجمعية املغربية ألصدقاء النخيل   دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2021أكتوبر  25 عقد جمع عام تأسيس ي   اللجنة التحضيرية لجمعية أنامل للتنشيط السوسيو تربوي   دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2021أكتوبر  23 عقد جمع عام لتجديد املكتب   جمعية الكرابة ساحة جامع الفنا  دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2021أكتوبر  24 عقد جمع لتجديد املكتب   جمعية جمعية سبعة رجال  للعشابة األصليين جامع الفنا  دار الجمعيات اكدال باحماد  
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  2021دجنبر 10 جمع عام استثنائي  جمعية تكمات للبقالة  دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2021نونبر  06 جمع عام عادي لضجمعية  جمعية مركز القاض ي عياض   دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

رخصة شهادة املقر بتاريخ   ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية املساعدين التقنيين وزارة التربية الوطنية مراكش  

19/10/2021 
 

    2021أكتوبر  30 قرعة دوري املسيرة  جمعية فن السالم لتنمية قدرات الشباب  دار الجمعيات اكدال باحماد  

    2021أكتوبر  28 عقد جمع عام   جمعية النادي املراكش ي لكرة القدم   دار الجمعيات اكدال باحماد  

    2021أكتوبر  29 عقد جمع عام  جمعية تكمات للبقالة دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2021أكتوبر  29تلقي املراسالت  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية أنامل للتنشيط السوسيو تربوي  الجمعيات اكدال باحماد دار  

نونبر  19رخصة شهادة املقر بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية الربيع العربي  دار الجمعيات اكدال باحماد  

 2021نونبر  19
 

 
 الجمعيات اكدال باحماد دار 

الخميس   2022/ 2021موسم  جمع عام اسثتنائي  جمعية بسمة الرياضية للمالكمة 

 الثالثاء /السبت  /
 

    2021نونبر  04 جمع عام تأسيس ي  أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية  دار الجمعيات اكدال باحماد  

  كل أربعاء   2021موسم  عقد اجتماع املكتب  للتنمية البشريةجمعية هيالنة  دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

 19رخصة شهادة املقر بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  نادي أمان الرياض ي املراكش ي

 2021نونبر
 

  : 2021نونبر  26 جمع عام تأسيس ي عقد   اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية الدار الكبيرة  دار الجمعيات اكدال باحماد  

    2021نونبر  07 عقد اجتماع املكتب  جمعية املساعدين التقنيين دار الجمعيات اكدال باحماد  

    2021نونبر  14 لقاء تواصلي  جمعية البهجة للتنمية  دار الجمعيات اكدال باحماد  

  07/06/2021 عقد جمع عام تأسيس ي  لتأسيس جمعية أعضاء اللجنة التحضيرية  دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

 هيالنة للتنمية البشرية

 

الثالثاء  2021/2022موسم  تمارين رياضية بالقاعة الرياضية

 والخميس 
 

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

دجنبر  13املقر بتاريخ شهادة  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية الدار الكبيرة للتنمية 

2021 
 

   2021دجنبر  15 عقد جمع عام تأسيس ي  أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية تبادل الثقافات  دار الجمعيات اكدال باحماد  



 

431 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

أيام اإلثنين   2021موسم  القيام بتمارين رياضية  جمعية باحماد للتنمية البشرية 

 واألربعاء  
 

   2021دجنبر  21 عقد جمع عام تأسيس ي  التعاونية املغربية لفنون الطبخ   دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2021دجنبر  27شهادة املقر  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية نساء باب ايالن للتضامن االجتماعي والخيري  دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

  جمعية تكمات للبقالة 

 ترخيص املقر لتلقي املراسالت 

 27رخصة شهادة املقر بتاريخ 

 2021دجنبر 
 

   2021دجنبر 17 جمع عام تأسيس ي  أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية   دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 باحماد دار الجمعيات اكدال 

الثالثاء  2021/2022موسم  تمارين رياضية  جمعية نادي أسود األطلس  

 والخميس  
 

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

اإلثنين  2021/2022موسم  تمارين رياضية  نادي املوحدين املراكش ي للمالكمة  

 واألربعاء والجمعة  
 

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

اإلثنين  2021/2022موسم  تمارين رياضية  جمعية باحماد للتنمية البشرية 

 الجمعة واألحد  
 

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

األحد   2021/2022موسم  تمارين رياضية  جمعية هيالنة للتنمية البشرية 

 الثالثاء الخميس  
 

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

اإلثنين   2021/2022موسم   تمارين رياضية  جمعية بسمة الرياضية للمالكمة  

 األربعاء والسبت  
 

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

اإلثنين  2021/2022موسم  تمارين رياضية  جمعية شباب الجرفاوي  

 األربعاء والجمعة  
 

    2022يناير  16 اعداد وتنظيم برنامج   جمعية أمل شباب مراكش للتنمية املستدامة   دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2022يناير  20 جمع عام تأسيس ي  أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية  دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

إ ى   01/01/2022كل جمعة من  اجتماع املكتب   جمعية أنامل للتنشيط السوسيو تربوي 

30/06/2022  
 

    2022فبراير  13  اعداد برنامج العدو الريفي   جمعية امل شباب مراكش   دار الجمعيات اكدال باحماد  

    2022يناير  30 عقد جمع لتأسيس تعاونية  أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس تعاونية   دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2022فبراير  10 عقد جمع لتأسيس تعاونية أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس تعاونية  دار الجمعيات اكدال باحماد  

    2022فبراير  12 عقد جمع عام لتأسيس جمعية   أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية  دار الجمعيات اكدال باحماد  
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    2022فبراير  17 عقد جمع لتجديد املكتب   جمعية السباح املراكش ي   دار الجمعيات اكدال باحماد  

   2022مارس 01 عقد جمع عام لتأسيس جمعية  أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية  دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 الجمعيات اكدال باحماد دار 

 24رخصة شهادة املقر بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  ودادية موظفي ومتقاعدي جماعة مراكش 

 2022فبراير
 

  2022فبراير   26 ندوة ثقافية وعلمية   جمعية شروق للتنمية املرأة والطفل  دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

 21رخصة شهادة املقر بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية السباح املراكش ي  

 2022فبراير 
 

   2022مارس 01 عقد جمع عام لتأسيس جمعية  أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية  دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

 24رخصة شهادة املقر بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  ودادية موظفي ومتقاعدي جماعة مراكش 

 2022فبراير
 

  2022فبراير   26 ندوة ثقافية وعلمية   جمعية شروق للتنمية املرأة والطفل  دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

 21رخصة شهادة املقر بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية السباح املراكش ي  

 2022فبراير 
 

    2022فبراير  20 تجديد املكتب   جمعية التراث األصيل للتنمية والتضامن  دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2022مارس  01 عقد جمع عام لتأسيس جمعية   أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية  دار الجمعيات اكدال باحماد  

   2022أبريل  03 عقد جمع عام لتأسيس جمعية  جمعية البهجة للتنمية   دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

 29رخصة شهادة املقر بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية سنابل الخير للتنمية  

 2022مارس 
 

   2022ماي  30مارس إ ى  15من  اجتماع مكتب الجمعية  جمعية الثرات األصيل   دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

 15رخصة شهادة املقر بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية أسود رياضة القتال الحر واملختلط

 2022مارس 
 

 
 باحماد دار الجمعيات اكدال 

 10رخصة شهادة املقر بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية املغرب الرياض ي املراكش ي  

 2022مارس 
 

   2022مارس  15 عقد جمع عام لتأسيس جمعية   أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية أسود رياضة القتال   دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 باحماد دار الجمعيات اكدال 

 04رخصة شهادة املقر  بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية حميتي للثقافة واإلبداع الفني 

 2022مارس 
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   2022شهر مارس  عملية التسجيل  جمعية املغرب الرياض ي املراكش ي   دار الجمعيات اكدال باحماد  

   2022مارس  20 عقد جمع عام لتأسيس جمعية   أسود رياضة القتالاللجنة التحضيرية لجمعية  دار الجمعيات اكدال باحماد  

  2022ماي  01 تنظيم مسابقة في حفظ القران  نادي األصدقاء لحمام الفعل املراكش ي   دار الجمعيات اكدال باحماد  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

 15رخصة شهادة املقر  بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية الثرات املوروث  

 2022أبريل 
 

    2022ماي  06 عقد جمع عام تأسيس ي   أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية  دار الجمعيات اكدال باحماد  

    2022ماي  19 عقد جمع عام تأسيس ي  أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية  دار الجمعيات اكدال باحماد  

    2022يونيو  01 عقد جمع عام لتجديد املكتب   جمعية النموذج التنموي لفعاليات املجتمع املدني  الجمعيات اكدال باحماد دار  

 
 دار الجمعيات اكدال باحماد 

 18رخصة شهادة املقر  بتاريخ  ترخيص املقر لتلقي املراسالت  جمعية اتحاد امل سيدي أيوب   

 2022ماي 
 

 النادي النسوي اقبور الشو   
 اتخاد النادي النسوي كمقر لتلقي املراسالت جمعية حي اقبور الشهداء للتنمية والبيئة 

يناير    02شهادة املقر بتاريخ 

2022 

 

 
 املراسالتاتخاد النادي النسوي كمقر لتلقي  جمعية الكوثر للتنمية االقتصادية واإلجتماعية النادي النسوي اقبور الشو 

يناير   15شهادة املقر بتاريخ 

2022 
 

     2021أكتوبر  24 عقد جمع عام عادي الجمعية املغربية ألصدقاء النخيل  النادي النسوي اقبور الشو  

   2022مارس  01 مناقشة القانون الداخلي  جمعية مرحبا للتنمية االجتماعية االقتصادية مراكش  النادي النسوي اقبور الشو  

 
 ورشات في محو األمية  جمعية أكدال للتربية على املواطنة  النادي النسوي اقبور الشو 

أيام الثالثاء األربعاء والخميس  

 2021/2022بعد الزوال موسم 
 

  أيام اإلثنين، الثالثاء والخميس   ورشات في الفصالة والخياطة  جمعية أكدال للتربية على املواطنة  النادي النسوي اقبور الشو  

 
 ورشات في محو األمية بتنسيق مع الوكالة الوطنية ملحاربة محو األمية جمعية مبادرة النسوية للتنمية  النادي النسوي اقبور الشو 

أيام الثالثاء األربعاء والخميس  

 2021/2022بعد الزوال موسم 

 

 115     املركب الرياض ي والثقافي باب الخميس  رياض ي 

 42    املركب الرياض ي والثقافي باب الخميس  اجتماعي  

 16    املركب الرياض ي والثقافي باب الخميس  ثقافي  

 25 -17   اتخاد املقر كمقر او عقد االجتماعات  املركب الرياض ي والثقافي باب الخميس  

 16   خاص بالتظاهرات املركب الرياض ي والثقافي باب الخميس  
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 15    غشت   20امللعب الرئيس ي  رياض ي 

 00    غشت  20ملحق  رياض ي 

 16   املنخرطين   الخزانة باملركب الثقافي باب الخميس   

 88   الرواد املستفيدين  الخزانة باملركب الثقافي باب الخميس   

 36   الجموع العامة واالستثنائية  حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 36   مقر لتلقي املراسالت حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 12 18/01/2022  القاعة الكبرى ترخيص باستعمال  جمعية الكرابة بساحة جامع الفنا حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   رياض ي 

 10 18/01/2022  ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  جمعية فلكلور عيساوة بساحة جامع الفنا حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   اجتماعي  

 12 19/01/2022 ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  جمعية االصالة لشيوخ الحلقة االمازيغية  حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   ثقافي  

 12 8/2/2022 ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  جمعية الخير للتنمية البشرية و االعمال االجتماعية حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 10 3/2/2022 ترخيص باتخاذ المركز للقرب كمقر لتلقى المراسالت  جمعية فلكلور عيساوة بساحة جامع الفنا حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 12 2/2/2022 ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  للمركز االجتماعي للقرب   جمعية الكرابة بساحة جامع الفنا حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   رياض ي 

 10 11/2/2022 ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  للمركز االجتماعي للقرب  جمعية كناوة الساحة ال حياء التراث الالمادي حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   رياض ي 

 12 9/2/2022 ترخيص باتخاذ المركز للقرب كمقر لتلقى المراسالت  جمعية االصالة لشيوخ الحلقة االمازيغية بساحة جامع الفنا حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 10 17/2/2022 ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  للمركز االجتماعي للقرب  جمعية االبتسامة االجتماعية   حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 12 17/2/2022 ترخيص باتخاذ المركز للقرب كمقر لتلقى المراسالت  جمعية تدما دعام كرة القدم جهة مراكش اسفى  حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 10 18/2/2022 ترخيص لتلقى المرسالت  جمعية سبعة رجال للتنمية و التضامن للسائق سيارة االجرة  حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 12 22/2/2022 ترخيص لتلقى المرسالت  تعاونيات بمراكش  حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   رياض ي 

 10 22/2/2022  ترخيص عقد جمع تاسيسى  اللجنة التحضيرية لجمعية منهي وحرفي الرميلة حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   اجتماعي  

 12 22/2/2022 ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  جمعية الكرابة بساحة جامع الفنا حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   ثقافي  

 10 1/3/2022 ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  جمعية منتدى حكام كرة القدم جهة مراكش اسفى  حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 10 4/3/2022 ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  الكشاف املتوسطي   حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 12 4/3/2022 ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  جمعية الخير للتنمية البشرية حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   رياض ي 

 10 4/3/2022 لتلقى المراسالت  ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  جمعية الخير للتنمية الوطنية لألعمال االجتماعية حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   رياض ي 
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 12 8/3/2022 ترخيص باتخاذ المركز للقرب كمقر لتلقى المراسالت  جمعية التراث و الفلكلور مراكش حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 10 8/3/2022 ترخيص عقد جمع العام  لسائقي سيارة االجرة  رجال للتنمية و التضامنجمعية سبعة  حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 12 15/3/2022 لتلقى المراسالت  ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  جمعية املستقبل لتجار و صناع و حرفي حي املالح والجوار حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 10 15/3/2022 ترخيص لتلقى المرسالت  جمعية التراث بساحة جامع الفنا مراكش حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 12 28/3/2022  جمعية بحي مالح  حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   رياض ي 

الترخيص باستعمال القاعة و للمراسالت و لعقد جمع   جمعية شروق لتنمية املرأة و الطفل و الشباب حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   اجتماعي  
 التجديد للجمعية 

13/4/2022 
10 

 12 17/5/2022 عقد الجمع العام التأسيسي  جمعية كناوة الساحة ال حياء التراث الالمادي حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   ثقافي  

 10 27/5/2022 ترخيص باستعمال القاعة الكبرى  جمعية ريال املدينة املراكش ي حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 12 26/5/2022 استغالل المقر  جمعية كناوة الساحة ال حياء التراث الالمادي حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 12 22/5/2022 الجمع العام لتجديد  جمعية تأطير االجتماعية لباعة املالبس املستعملة  حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   رياض ي 

 10 27/6/2022 المقر المراسالت  جمعية ريال املدينة املراكش ي حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   رياض ي 

 12 27/6/2022 ترخيص باتخاذ المركز للقرب كمقر لتلقى المراسالت  جمعية شباب ضبش ى  حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   

 10 13/9/2022 ترخيص عقد جمع العام  جمعية الحكمة والتضلمن  حي السالم   –املركز االجتماعي والثقافي للقرب   
 

 تدبري الشؤون التقنية -11

      مكتــــــب الطـــــــرق

 العملية  املكان  ر.ت
 طريقة  التدبري

 صفقة  مباشر 

  * حفر 3اصالح  بن صالح درب الدالية  1

  * اصالح حفرة الكزا 2

  * اصالح حفرة قاع املشرع  3

  * اصالح حفرة رياض الزيتون درب الساقية 4

  * حفر 3اصالح  قاع املشرع  5
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  * تركيب باب  غشت  20ملعب  6

  * اصالح حفرة القصور  7

  * اصالح الدروج درب الدروج عرصة الحوتة 8

  * اصالح حفرتيين 13القصور درب موالي الغالي رقم   9

  * اصالح البئر  املركب باب الخميس 10

  * اصالح غطاء البئر  املركب الثقافي باب الخميس  11

  * تركيب عالمات التشوير و عالمات منع التوقف طريق مستشفى ابن زهر ) املامونية (  12

  * تركيب باب حديدي للبئر املركب الثقافي باب الخميس  13

  * القديمة  األتربةاخالء بعض  مستودع باب دكالة  14

  * االتربة الناتجة اصالح ممر املعاقين  ونقل امللحقة اإلدارية قشيش  15

  * اصالح تروطوار  الحديقة أمام التكنة  16

  * تركيب تروطوار  أمام مستودع قشيش  17

  * اخالء  املتالشيات من البافي  مستودع باب دكالة  18

  * اصالح بالوعة  املركب الثقافي باب الخميس  19

  * تركيب باب دوش  مستودع باب دكالة  20

  * تركيب غطاء بالوعة  الثقافي باب الخميس املركب  21

  * اخالء متالشيات مستودع باب دكالة  22

   * تركيب اطار حديدي لبالوعة   املركب الثقافي باب الخميس   23

   * سيناج ، بناء حائط مع التبليط   مقر  مقاطعة مراكش املدينة   24

   * تركيب باب حديد ي+ املرطوب وتبليط الجدار  مقر مقاطعة مراكش املدينة   25

   * اصالح حفرتيين بالبافي   ساحة جامع الفنا  26

   * تنظبف الغرفة + اخالء  املتالشيات واألزبال   مستودع  باب دكالة   27

   * نقل البريك من املستودع الى مقاطعة مراكش املدينة   مستودع باب دكالة   28

   * اصالح حفرتيين   سيدي أيوب درب الحدادة  29

   * نقل وترتيب مكاتب امللحقة   ملحقة باب دكالة  30
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   * تنظيف سطح دار املواطن   دار املواطن   31

   * حفر  3اصالح  سيدي ميمون   32

   * األبوابتركيب  غشت  20مركب  33

   * اصالح فورمة األرض  غشت  20مركب  34

   * تركيب النوافد   غشت  20مركب  35

   * بناء حائط مع الدريساج   غشت  20مركب  36

   * بناء نافدة  امللحقة اإلدارية باب دكالة   37

   * اصالح  حفرة  حي بوسكري   38

   * تثبيت كراس ي   أمام عبد املومن   39

   * تنظيف املستودع   مستودع  باب دكالة   40

   * بناء حفرة  غشت  20مركب  41

   * بناء تروطوار   أمام حديقة قشيش   42

   * اصالح اطار حديدي  املركب الثقافي باب الخميس   43

   * تنظيف ونقل متالشيات   مستودع باب دكالة   44

   * اصالح حفرة  ساحة جامع الفنا  45

   * اصالح حفر  سيدي ميمون   46

   * اصالح باب   غشت   20ملعب  47

   * اصالح انكارات  غشت   20ملعب  48

   * تثبيت كراس ي   امللحقة اإلدارية باب الدباغ  49

   * اخالء أثربة متراكمة   ملحق باب الدباغ  50

   * اصالح حفرة  بريمة  51

 

 

 



 

438 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 العملية املكان ر.ت

  طريقة التدبري

 صفقة مباشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدار )يمينا ويسارا(  من درب    –درب  الفران بين العراص ي    –درب الشرفاء الكبير املواسين    –باب الدباغ    امام مقر املضحقة  اإلدارية  -

 الفران بين لعراص ي في اتجاه الدشر 

 بين العراص ي درب الكدية   -

 طوالة درب النخلة ودروبها  -

 وطني وحديقة  امام املستودع املركزي. حي قشيش  من املركز الصحي  ا ى  مدرسة  االمام مالك وبجانب التعاون ال -

 املركز الصحي ا ى  مدرسة االمام مالك  وبجانب  التعاون الوطني  وحديقة  امام  املستودع املركزي    -

  
  
  

 التبليط ابلزليج( –ابحلجر الالصق    )التبليط 

    
  
  
  

  
x 

   17طوالة االنطاكي فندق الشواريات رقم 

 درب الفران بين العراص ي   5و 4املنزلين  رقم 

 درب بوعنان بن صالح  70املنزل  رقم 

 سويقة درب النخلة   44املنزل  رقم 

 عرصة اهيري   314املنزل  رقم  

 عرصة بن إبراهيم   446املنزل  رقم  

 عرصة بن إبراهيم  39النزل  رقم 

 الالصق القدي   التبليط ابحلجر 

 

 مكتــــب الصيانة والتسيري -2

 ر.ت

 املكان العملية

 طريقة  التدبري 

 صفقة مباشر

1 

التبليط بالزليج   –الصيانة االعتيادية للمنشآت الرياضية )تبليط السطح باالسفلت  

–صيانة  شبكة  التطهير السائل   –صيفرة  الكرانيت املصقول  –تنظيف الزليج  –

افق الصحية   كهرباء بمصابيح اقتصادية...(  –صباغة   -نجارة   –ترصيص املر

 املركب السوسيو ثقافي باب الخميس  -
 غشت   20املركب الرياض ي  -

  
  

x 
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2 

تبليط  –التبليط بالخرسانة  –) بناء جدار  الصيانة االعتيادية للبنايات اإلدارية :

صيانة شبكة التطهير  -التبليط بالرخام –التبليط بالزليج  –السطح باالسفلت 

كهرباء  –تركيب مكيفات  –نجارة  االملنيوم، حديد وخشب  –ترصيص  –السائل 

 صباغة....(  -تركيب ستائر –بمصابيح اقتصادية 

املضحقة     –اإلدارية جامع الفنا  املضحقة     –مقر املقاطعة  

دكالة   باب  تاغزوت    –اإلدارية   باب  اإلدارية    –املضحقة  

الدباغ   باب  اإلدارية   باب    –املضحقة   اإلدارية   املضحقة  

النادي النسوي قبور الشو    –منطقة  قشيش    –اغمات  

املركز االجتماعي للقرب    –دار الجمعيات  باب اغمات    –

 ركزي قشيش  املستودع امل–املالح 

  

  

  

x 

 اكتراء  آليات  لنقل االتربة 3

 17عرصة الحوتة رقم  -
   5ورقم  4تابحيرت بين العراص ي درب الفران رقم   -
 6ورقم   5اسبتيين درب السقاية رقم   -
 92عرصة املسفيوي درب الجامع رقم  -
 11ورقم  10ضبش ي سيدي احمد السوس ي رقم  -
 96درب الجديد رقم  -

  

  

  

 

x 
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 مكتب التزييـــــــــــن: -3

 2022شهر يناير من سنة  التزيين خاللنشاط ورشة 
الرقم 

 الرتتييب
 املكان العملية

1 

 تركيب علم وطني 

 عبد المومن  يثانوية

 بالنادي النسوي قرب مستشفى األنطاكي  2

 بالمركب الثقافي باب الخميس  3

 بملحقة جامع الفنا 4

 شرطة عرصة المعاش بمخفر  5

 بمستشفى األنطاكي  6

7 
 تركيب صالون 

 بالزاوية العباسية 

8 
 ازالة صالون 

 إزالة صالون من الزاوية العباسية 

9 

 تركيب خيمة 

 بقشيش ) جنازة ( 

 العودة السعدية  باعدادية 10

 من قشيش ) جنازة (  ازالة خيمة  11

12 

 تركيب الفتات 

 الفنا وباب دكالة وباب تاغزوت  في جميع الملحقات  جامع

 في جميع الملحقات  جامع الفنا وباب دكالة وباب تاغزوت  13

 تتمة تركيب الفتات باب الدباغ بالمركب الثقافي باب الخميس  14

 

 

 2022من سنة  فبرايرشهر  خاللالتزيين نشاط ورشة 
الرقم 

 الرتتييب
 املكان العملية

1 
 تركيب علم وطني 

 بالمقاطعة المركزية 
 بمقاطعة باب الدباغ   2
3 

 تركيب صالون
 تركيب صالون بقشيش  

 تركيب صالون باب تاغزوت   4
5 

 ازالة صالون
 من قشيش 

 من باب تاغزوت ) جنازة (  6
7 

 تركيب خيمة 

 بمستشفى األنطاكي  
 إعادة تركيب خيمة بمستشفى األنطاكي  8
 بساحة جامع الفنا   9
 بحي الموقف ) جنازة (  10
 في عرصة المالك ) جنازة (  11
 جنازة (    بباب الدباغ  ) 12
 بعرصة المالك ) جنازة (   13

14 

 إزالة خيمة 

 من حي الموقف ) جنازة ( 

 من مستشفى األنطاكي   15

 من ساحة جامع الفنا   16

 من عرصة المالك ) جنازة (   17

 من باب الدباغ  ) جنازة (   18

 من جميع المقاطعات والمركب الثقافي باب الخميس   إزالة الفتات  19
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 2022من سنة  مارسشهر  التزيين خاللنشاط ورشة 
الرقم 

 الرتتييب
 املكان العملية

1 

 تركيب علم وطني 

 بباب  تاغزوت 
 بالمستودع البلدي قشيش  2
 بمخفر شرطة باب الدباغ قشيش  3
 بالمركزية عرصة بوعشرين  4
 بالمستودع البلدي قشيش  5
 بباب دكالة  6
 بمخفر شرطة باب الدباغ قشيش  7
 الدباغ بالملحقة اإلدارية باب  8
 بمستشفى األنطاكي  9
10 

 تركيب خيمة 

 جامع الفنا   يساحة
 بباب دكالة ) مائدة الرحمان (  11
 بدرب الكدية ) جنازة (  12
 الدباغ ) جنازة (  ببا 13
14 

 تركيب الفتات 

 من ساحة جامع الفنا
 من عرصة المالك ) جنازة(  15
 من درب الكدية الموقف ) جنازة (  16
 من باب الدباغ ) جنازة (  17
 من حديقة باب دكالة ) مائدة الرحمان (  18

 تركيب الفتات  19
 بملحقة جامع الفنا وباب تاغزوت وأكدال با حماد وملعب  

غشت والمركب الثقافي باب الخميس بمناسبة دوري   20
 رمضان

 دوري رمضان التي تخص  إزالة الفتات  20

 ترتيب بعض األغراض داخل المصلحة  ترتيب  21

 من مقاطعة باب الدباغ  إزالة سافوتاج  22

23 
 اصالح دالوات 

 إعادة اصالح بعض الدلوات في باب تاغزوت 

 إعادة اصالح الدالوات رياض الموخى 24

 تركيب بعض الحواجز من جامع الفنا تركيب الحواجز  25

 

 

 

 

 

 2022من سنة  ابريلشهر  التزيين خاللنشاط ورشة 
الرقم 

 املكان العملية الرتتييب

1 

 تركيب علم وطني 
 بباب تاغزوت 

 غشت  20بملعب  2

 بالنادي النسوي المالح والباهية 3

 رمضانغشت نهائي دوري  20تزيين ملعب  تركيب التزين  4
 بعرصة المالك ) جنازة (  تركيب صالون  5

 بعرصة المالك ) جنازة (  تركيب خيمة  6

 من عرصة المالك ) جنازة (  إزالة خيمة   7

 غشت والمركب الثقافي باب الخميس وأكدال با حماد  20بملعب  تركيب الفتات  8
9 

 تركيب صالون 
 من جميع الملحقات 

 غشت والمركب الثقافي وأكدال با حماد   20من ملعب   10

 2022من سنة  مايشهر  التزيين خاللنشاط ورشة 
الرقم 

 املكان العملية الرتتييب

1 

 تركيب علم وطني 

 بعرصة المعاش 

 بالملحقة اإلدارية جامع الفنا   2

 تركيب بعض االعالم الوطنية في الملحقات التابعة للمقاطعة   3

 تركيب االعالم الوطنية اثر انتهاء الحداد  4

 غشت   20تزيين ملعب   تركيب التزين  5

6 
 تركيب خيمة 

 تركيب خيمة بالموقف  

 تركيب خيمة بمأثم عرصة البردعي   7

8 
 إزالة خيمة 

 من الموقف ) جنازة ( 

 إزالة خيمة عرصة البردعي ) جنازة (   9

 من مدرسة موالي رشيد   إزالة منصة   10

 بمدرسة موالي رشيد   تركيب منصة   11

12 
 تركيب الفتات 

 غشت   20تخص ملعب 

 في سيدي بودشيش   13

14 
 إزالة الفتات 

 من أكدال با احماد  

 غشت   20من المركب الثقافي وملعب   15

 غشت   20تلحيم بعض الحواجز الحديدية بملعب  تلحيم 16

 غشت   20دالوات بملعب  2تركيب  تركيب دالوات  17

18 
 إزالة دالوات 

 دالوات من مستشفى رياض الموخى  4إزالة 

 غشت   20دالوات ملعب   2إزالة  19
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 2022من سنة  يونيونشاط ورشة التزيين  خالل شهر 
الرقم 

 الرتتييب
 املكان العملية

1 
 تركيب منصة مع التزيين باعدادية الموجدين التاهلية تركيب منصة 

 من دار الشباب دار بوعزة  2

3 
 تركيب علم وطني 

 بدار الشباب دار بوعزة 

 بالنادي النسوي قبور الشو  4

 بالملحقة اإلدارية  باب تاغزوت  5

 الرشيدية من مدرسة  ازالة منصة   6

7 
 ازالة صالون  

 من اباب دكالة درب البومبة  ) جنازة ( 

 من مستشفى دار الباشا  8

9 
 من باب دكالة ) جنازة (  إزالة خيمة 

 من باب الدباغ  10

11 

 تركيب خيمة 
 بدرب بومبة با دكالة ) جنازة ( 

 ببعرصة المالك ) جنازة (  12

 بباب الدباغ 13

 غشت  20من ملعب   التزيين إزالة   14

15 
 استرجاع الدالوات من مستشفى بوعشرين استرجاع دالوات 

  من رياض الموخى  16

 

 اخلضـــــــراء: مكتب  املناطق – 4
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 ملصلحة األشغال و الشؤون التقنية( :  )تابعمستودع املقاطعة  -5

 الرقم

  الرتتييب 

 املوضوع العملـــــــــــــــية

 األليات  املخزن األليات املخزن

 صيانة * ج  191523رقم  داسيا * 1
 صيانة * ج  191528داسيا رقم  * 2
 صيانة * ج  191525رقم  داسيا * 3
 صيانة * ج  157269داسيا رقم  * 4
 صيانة * ج  157241داسيا رقم  * 5
 صيانة   * ج  156895كونكو رقم  * 6
 صيانة * ج   77062رقم   4رونو   * 7
 صيانة * ج  157249داسيا رقم  * 8
 صيانة * ج  122588اكسبريس رقم   * 9

 صيانة * ج  123415اكسبريس رقم   * 10
 صيانة * ج  152002دامبير  * 11
 صيانة   * ج  131992كيا رقم   * 12
 صيانة * ج  131993كيا رقم   * 13
 صيانة * ج  138636كيا رقم   * 14
 صيانة * ج  156370نيسان رقم   * 15
 صيانة * ج  156374نيسان رقم   * 16
 صيانة   * ج  166325نيسان رقم   * 17
 صيانة * ج  125972شاحنة رونو رقم  * 18
 صيانة * ج  110214شاحنة ميتشيبيشي رقم   * 19
 صيانة * ج  140582شاحنة رونو رقم  * 20
 صيانة * ج  216487اإلسعاف رقم  * 21
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 ملخص عن تقرير جملس مقاطعة املنارة

 2022اىل متم شهر يونيو  2022للفرتة املمتدة من فاتح اكتوبر 
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 املوارد البشريةتدبري  .1
 

 

 املوارد البشرية باملقاطعة 
 

 العدد  اإلطار

 28 مجموع املتصرفين 

 07 مجموع املهندسين 

 04 2مجموع املحررين من الدرجة 

 02 3مجموع املحررين من الدرجة 

 01 4مجموع املحررين من الدرجة 

 01 1د مجموع مساعد اداري 

 18 2مجموع مساعد اداري د

 23 3مساعد اداري دمجموع 

 05 1مجموع مساعد تقني د

 26 2مجموع مساعد تقني د 

 102 3مجموع مساعدين تقني د 

 12 1مجموع التقنيين من الدرجة 

 36 2مجموع التقنيين من الدرجة 

 12 3مجموع التقنيين من الدرجة 

 277 مجمـــــــــــــوع
 

 

 البشرية املوضوعة رهن إشارة املقاطعاااة تدبير املسار املنهي للموارد 
 

 المجمـــــــــوع  العمليـــــــة 

 101 الرخص اإلدارية 

 14 الترقيات  

 01 االنتقاالت  

 10 التعيينات الجديدة 

 46 والتكوينات التداريب 
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 اعمال اجمللس -2

 دورات المجلس  ر.ت
 رقم

 نقطة من طرف مجلس المقاطعة المتخذ في كل  موضوع النقطة المدرجة النقطة

1 
 عادية

 2022يناير  

1 
دراسة وضعية الدواوير املتواجدة بتراب مقاطعة املنارة ومآل البرامج الخاصة بهذا القطاع مع معالجة مختلف النقاط املرتبطة  

 بها كمثال رخص الربط ورخص االصالح. 

 إرسال ملتمس الى جماعة مراكش

2 
تخصيص بقعة ارضية تابعة لتراب مقاطعة املنارة إلحداث مقر امللحقة اإلدارية معطى هللا ومالعب ملتمس املصادقة على 

 القرب وتجهيزات جماعية.

 إرسال ملتمس الى جماعة مراكش

 تنفيذه بإعداد مقرر  انتداب ممثلي مجلس املقاطعة لدى هيئات مجلس تدبير املؤسسات التعليمية العمومية.  3

4 
ــاري ملتمس  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ²م 800مساحته  151732/  04إحداث مركز اإليواء بمنطقة الحي الحسني بالجزء الخاص من الصك العقـ

 بمنطقة الحي الحسني.

 إرسال ملتمس الى جماعة مراكش

5 
مساحته   108043/ 04ملتمس إحداث مقر خاص بشرطة القرب بتجزئة رياض املنارة بالجزء الخاص من الصك العقاري 

 . ²م 300

 إرسال ملتمس الى جماعة مراكش

6 
ـــرة   ²م 3165ذات املساحة   : TF 70840/ 04بالبقعة االرضية ذات الصك العقاري  2ملتمس إحداث سوق نمودجــي باملسيــ

 الحتضان الباعة الجائلين بمنطقة الحي الحسني.

 إرسال ملتمس الى جماعة مراكش

7 
اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش و الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قصد إحداث مالعب القرب للكرة  ملتمس 

 تقريبا .  ²متر 5000مساحتها   M  12809/الشاطئية بمنطقة العزوزية بجزء من البقعة األرضية ذات الصك العقاري عدد

 إرسال ملتمس الى جماعة مراكش

8 
ـــة مراكش في موضوع تدبير و تسيير   ملتمس بشان  ـــ ـــ اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش و جمعية الكوكب الرياض ي لكرة السلــ

 القاعة املغطاة الزرقطوني.

 إرسال ملتمس الى جماعة مراكش

9 
  MAROCشركة )ملتمس املوافقة على مشروع اتفاقية بشان تقديم خدمات اعالمية لفائدة مجلس مقاطعة املنارة من طرف 

IKRAME MEDIA)  . 

 إرسال ملتمس الى جماعة مراكش

2 
 استثنائية بتاريخ  

    2022ماي  11 

ــزء الخاص بتراب مقاطعة امل 1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لجماعة مراكشإرسال تقرير إبداء الرأي  نارة. إبداء الرأي بشأن مشروع تصميم التهيئة القطاعي للحي الصناعي القديم ملراكش بالجــ

2 
 تم إعداد مقرر  .2021 برسم سنةمقاطعة املنارة  املرصودة ملجلسبرمجة الفائض من حساب النفقات من املبالغ 

3 
 عادية

 2022يونيو  

 إرسال ملتمس الى جماعة مراكش 2028-2023ملتمس بشأن إدراج مشاريع ضمن برنامج عمل الجماعة  1

 إرسال تقرير إبداء الرأي لجماعة مراكش املنــــــارة. لجزء الذي يهم الدائرة الترابية ملقاطعة لمشروع تصميم التهيئة الحضرية  بشأن بداء الرأي إ 2

ــــتوسعملتمس بشـــــأن  3  إرسال ملتمس الى جماعة مراكش الجديد.ة املدرسة اإلبتدائية العهد ــ

 تنفيذه بإعداد مقرر  العمومية. ممثلي مجلس املقاطعة لدى هيئات مجلس تدبير املؤسسات التعليمية تحيين الئحة  4
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 تدبري الشكايات -3

  

 توزيعها حسب امللحقات االدارية
 عددها

 الشكايات: انواعها وماهلا

 996 احملاميد اسكجور ازلي ازيكي املسرية االنارة سيدي غامن احلي احلسين بوعكاز معطى اهلل

 الشكايات المودعة مباشرة لدى الشباك الوحيد للشكايات  394 40 59 36 17 55 50 32 38 41 26
 

  الشكايات المسجلة مباشرة بالموقع االلكتروني الخاص بالشكايات  104 16 9 6 4 21 14 5 10 13 6

 

  الشكايات التي تم البث فيها بالدراسة والمعالجة  280 21 49 34 11 25 44 29 27 23 17

 

3 7 4 13 5 10 8 12 9 5 76 
الشكايات التي هي في طور االنجاز )مبرمجة حسب جدول 

 اللجنة المختلطة للمعاينة(
 

 الشرطة االدارية  االحتالل  مصالح مختلفة 

قسم الشؤون 

التقافية  

 والرياضية

قسم املوارد 

 البشرية  

قسم 

التنمية  

 البشرية  

 قسم التعمير  قسم االشغال  
77 

الشكايات التي احيلت على المصالح الداخلية التابعة  

 للمقاطعة حسب االختصاص 

 

1 4 3 3 2 1 34 29  

 الجماعة الحضرية  االمن الوطني  رؤساء املضحقات االدارية املكتب الصحي
 الشكايات التي احيلت على المصالح الخارجية لالختصاص  58

 

1 25 2 30  

 تراجع صاحب الشكاية عن شكايته 
انتفاء السبب بازالة الضرر  

 تلقائيا 

تجديد الشكاية نظرا ملرور فترة ضرورة 

 طويلة عن ايداعها )أكثر من سنتين 
 غياب العنوان بالشكاية

 الشكايات التي ثم حفظها السباب شكلية وموضوعية  7
 

0 4 1 2  

 شكلية و موضوعية  ألسبابالشكايات التي تم حفظها 
الشكايات التي احيلت على املصالح 

 الخارجية لالختصاص  

الشكايات التي احيلت على املصالح الداخلية 

لالختصاص ويتم تتبع مالها من طرف مصضحة  

 السكينة بتنسيق مع هذه املصالح   

الشكايات التي تم البث فيها من طرف مصضحة  

السكينة و سالمة املرور و املحافظة على الصحة 

 الختصاص العمومية ل

مجموع الشكايات التي تم البث فيها او في طور االنجاز خالل  

 الفترة المشار اليها اعاله
 

7 58 77 356 498  

أو بواسطة ورقة االرسال  موجه إ ى رؤساء املضحقات االدارية لتبليغ املعني باالمر تجدر االشارة أن االجراءات املتخدة بشأن كل شكاية يتم تسجيلها باملوقع الخاص بها كما يتم اخبار املشتكي كتابة إما عن طريق البريد  -: ملحوظة          

 . بمآل شكايته وتدابير واالجراءات املتخدة بشأنها 
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 الرخص االقتصادية -4

 

 الواردات على املصضحة 

  
 192 طلبات وصل تصريح 

 34 طلبات إلغاء وصل تصريح 

 01 التعرضات على منح وصل تصريح 

 40 طلبات الترخيص اإلقتصادي 

 01 طلبات إلغاء الترخيص اإلقتصادي 

 00 اإلقتصادي التعرضات على منح الترخيص 
 

 املحالت الحاصلة على وصول إيداع بتصاريح ملزاولة أنشطة إقتصاديةعدد 

ــــاهـ ـــ  37 ي املقــ

 09 الحلويات واملشروبات 

 34 )سناك( بيع املأكوالت الخفيفــة

 01 بيع اللحوم البيضاء 

 03 بيع اللحوم الحمراء

  

 05 التجميل  صالون الحالقة  و

 01 بيع السمك

 04 صالون حالقة للرجال 

 02 مكتبة 

 03 بيع الخبز و املعجنات والحلويات

 01 مطعم للسمك 

 03 املواد الغذائية  

 01 بيع األثات املنزلي  

 01 بيع املالبس  

 07 مقهى مطعم

 04 محلبة 

 01 بيتزيريا

 01 مكتب كراء معدات الحفالت واملناسبات 

 01 بيع التجهيزات اللوازم الطبية وشبه الطبية  

 116  
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  أصحابهابناء على طلبات  امللغاة   لتصاريحعدد ا 

  
ــــ  04 ي املقاهــ

 05 املأكوالت الخفيفة)سناك(بيع 

 01 بيع اللحوم الحمراء 

 01 السمك بيع 

 02 بيع الحلويات  

 01 بيع اللحوم البيضاء  

 14 

 

 

 

 

 

 

 املحالت الحاصلة على ترخيص اقتصاديعدد 

 13 املصبـــــــنات

 01 حمام مغربي

 01 حمام تركي 

 05 مصبنة 

 01 فرن تقليدي

 05 مخبزة

SUPERETTE 02 

  

 التراخيص اإلقتصادية امللغاة بناء على طلبات أصحابها  عدد 

 01 املصبـــــــنات
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 الحالة املدنية  تقرير عن امللحقات االدارية -5

  

تثبيت 

 اإلمضاءات 

 

 11190 8310الى   1 اإلمضاءات 
 10324الى   2س.ف من   101225 20100 11167 4239 11932

 189985الى  1س.ز من 
13246 6702 18392 

 717 2 8 4 8 4 5 2 4 8 سجل ونصف  السجالت 

 23560 8500 20165 0 100150 18200 10200 - 5650 20000 نسخة  6000 طبق األصل 

 112 0 0 0 16 6 1 15 5 7 - العالمات املوضوعة

الحالة  

 المدنية 

 1305 518 515 690 417 507 508 0 453 493 312 تصاريح الوالدات

 165 90 153 91 102 66 82 0 98 71 61 تصاريح الوفيات

 7 3 0 3 2 2 3 249 رسم  84و  2 3 2 عدد سجالت الوالدة

 1 1 0 1 1 1 2 77 1 1 ربع سجل  الوفيات عدد سجالت 

 2000 1500 6246 1900 501 6000 500 0 640 1500 150 بطاقة شخصية

 8000 4000 12246 27000 90200 12000 18000 19000 4570 7000 360 عقود الوالدة

 250 282 348 422 492 240 314 0 364 244 318 شهادة الزواج

 209 1200 589 418 857 0 880 0 950 400 0 شهادة الحياة

 2 250 35 2 114 6 86 0 85 50 5 شهادة العزوبة 

 0 250 15 61 81 0 63 0 56 60 0 عدم الزواج

 0 60 6 6 8 0 4 0 18 0 0 توحيد الشخصية 

 36 17 14 39 7 0 15 0 24 20 6 عدم التسجيل بالحالة املدنية

 1 70 18 5 420 0 32 0 14 0 0 التحمل العائلي

 0 50 4 8 13 0 10 0 8 10 0 عدم الطالق 

 2 60 5 6 10 0 14 0 16 15 0 القرابة 

 0 30 4 7 16 0 4 0 2 10 0 الزوجة الوحيدة

 0 15 5 0 0 0 0 0 1 0 0 تعدد الزوجات 

 600 500 10 635 3100 150 6000 9000 30 3500 20 نسخ كاملة 

 400 1500 765 381 3020 200 2600 200 1000 3200 01 رسم الوفاة 
 

 بمقر مجلس مقاطعة املنارة تثبيت اإلمضاء

 العدد من ..................إىل ..................... املوضوع

 3904إلى          01 اإلمضاءات

 01 السجالت
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  تدبري املالية واحملاسبة -6

 باألعمال املنوطة بها والتي تتجلى فيما يلي:  2022يونيو الى متم شهر   2022قامت املصلحة من فاتح يناير 

 . 2022وتهييئ مقترح امليزانية للسنة املالية  2021حساب وحصر جميع النفقات املرصودة ملجلس مقاطعة املنارة للسنة املالية  -

وكذا النفقات   2022مع حساب النفقات امللتزم بها، النفقات املستخلصة، النفقات املنقولة لسنة    2120وذلك بحصر كل فقرة من امليزانية لسنة    2220إعداد وضعية حساب النفقات املرصودة ملجلس مقاطعة املنارة برسم سنة   -

 . 2022املزمع برمجتها في السنة املالية لسنة 

 والتي سيتم إلغاؤها.  املستخلص منها واملبالغ الغير املستخلصة 2020و 2019حساب وحصر النفقات املنقولة عن سنة  -

 باملئة. 40بخفض النفقات نسبة  2022تعديل امليزانية املرصودة ملجلس مقاطعة املنارة برسم سنة  -

 .2021وما تبقى من نفقات السنة املالية  2020و 2019خفض االلتزام بالنسبة للنفقات املنقولة عن سنة  -

 من جديد في حساب الخازن االقليمي قصد إعادتها لحساب ميزانية املجلس الجماعي. 2020و 2019االلتزام بالنسبة للنفقات املنقولة عن سنة  -

 في حساب الخازن االقليمي.  2020و 2019استخالص النفقات املنقولة عن سنة   -

 تدوين جميع النفقات والحواالت بالسجالت الخاصة باملصلحة.  -

 ة وطنية وفي البوابة االلكترونية ملجلس مقاطعة املنارة.واإلعالن عنه في جريد 2022إعداد البرنامج التوقعي لسنة  -

 بالتنسيق مع املصالح املعنية وإرسالها للجنة طلبات العروض للمالحظة وإبداء الرأي قبل النشر.  30/2022إلى   01/2022تهييئ ملفات طلبات العروض من  -

 30/2022إلى  01/2022تهييئ وإرسال االستدعاءات املتعلقة بطلبات العروض من  -

 تسليم وثائق طلبات العروض للمتنافسين.  -

 استقبال االظرفة املتعلقة بطلبات العروض وتسجيلها بسجل خاص بذلك. -

 يوم دون املصادقة عليها.  75وتهييئ رسائل االحتفاظ بالعرض بالنسبة للصفقات التي أكملت  2022و 2021اعداد وضعية الصفقات املبرمة في سنة  -

 وإرسالها للخازن االقليمي قصد االلتزام.  2022/ 31/07إلى   01/01/2022لتزام الخاصة بتعويضات الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم ونائب كاتب املجلس للفترة املمتدة من إعداد وتهييئ ملفات اال -

 Red  1 Media ((Fiche Navette N° 01-05-06-07-15و le Matinإعداد وتهييئ ملفات االلتزام الخاصة بجريدة الصحراء املغربية و -

 الحضور في لجنة فتح األظرفة املنعقدة بتاريخ:   -

01/2022 28/03 /2022 

02/2022 14/04 /2022 

 2022/ 25/04 04/2022و  03/2022

05/2022 09/05 /2022 

 2022/ 08/06 11/2022و   10/2022 -09/2022

 2022/ 14/06 08/2022و  06/2022-07/2022

 2022/ 30/06 14/2022و   13/2022 -12/2022
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 تدقيق الحسابات املتعلقة بجداول أثمان جميع املشاركين.   -

 تهييئ رسائل تقديم الوثائق الالزمة وتبريرات العروض املقدمة من طرف املتنافسين في طلبات العروض.   -

 النهائية لكل طلب عروض.  إعداد املحاضر األولية واملحاضر -

 بها قصد االلتزام. 11/2022إلى  01/2022من  ةإعداد ملفات الصفقات وتهييئ جميع الوثائق املتعلق -

 تيهئ الحواالت وإرسالها للخازن االقليمي قصد االستخالص للصفقات التلية: -

- 12/2020- 01/2022- 10/2021. 

 بالنسبة لسندات الطلب:  -

01/2022 19/04 /2022 

02/2022 19/04 /2022 

03/2022 22/04 /2022 

04/2022 26/04 /2022 
 

 وإرسالها للخازن االقليمي قصد االستخالص. 11/2021 -10/2021تيهئ حواالت طلبات االقتناء التالية: -

 االستخالص. تيهئ حواالت االتفاقيات املتعلقة باملاء، الكهرباء واالتصاالت لصالح املكتب الوطني للماء والكهرباء وإرسالها للخازن االقليمي قصد  -

 . 2022خالص من شهر يناير إلى شهر يونيوتهييئ الحواالت الخاصة بتعويضات الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم ونائب كاتب املجلس وإرسالها للخازن االقليمي قصد االست -

 

 الشؤون التقنية -7

 :، قامت مصضحة االشغال والشؤون التقنية بمجلس مقاطعة املنارة وتقنيي املضحقات االدارية التابعة لها بما يلي 2022ا ى نهاية يونيو  2022ابتداء من فاتح يناير 

 I–  :املكاتب   

1-  
 تنظيم العالقة بين القسم واملجلس الجماعي ملراكش والتنسيق بين رئيس القسم واملصالح التابعة له وباقي مصالح املقاطعة.    

2-  
ورقات الحضور الشهرية والشواهد االدارية لألعوان املوسميين مع تحيين املعطيات املتعلقة بهم القيام بتحرير تقرير الست أشهر للقسم التقني، واإلشراف على املنظفات واخراج وصوالت مواد وأدوات التنظيف واعداد  

 واالخبار عن امللحقين منهم وارسالها للمجلس الجماعي. 

3- 

 خالل هذه الفترة سهر املكتب على:

 دون املراقبة الفعالة للقطاع وذلك من خالل اجتماعات متتالية تعقدها املصلحة وتعد تقاريرها؛ حل املشاكل التي تعترض السير الجيد لخدمات الشركة وكل ما يحول -
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 تحرير جميع املراسالت الصادرة عنها والبث في الواردة عليها؛  -

 البث في الشكايات الواردة عليها وتتبع اإلجابة عنها من طرف املراقبين التابعين مللحقاتهم؛ -

 شهرية للمخالفات في حق شركة مكومار وارسالها للمجلس الجماعي؛ اعداد تقارير -

 اعداد البيانات الشهرية ألشغال شركة مكومار قصد استخالص مستحقاتها؛-

   16، املجاب عنها وغير املجاب عنها عددها :10عدد الشكايات :-

4

" إضافة الى تلك املتعلقة بطلب االقتناء  2" و " حصة 1"حصة  05/2021ي ملقاطعة املنارة بلوازم وأدوات املكتب بما فيها الخاصة باإلعالميات وفقا للصفقة رقم خالل هذه الفترة، استفادت مصلحة التجهيز اإلدار            

 الخاص بلوازم االعالميات.  11/2021رقم 

 بية لصالح مختلف املركبات وامللحقات واملصالح التابعة ملقاطعة املنارة.وكما هي العادة فان املخزن يعرف بشكل يومي عمليات خروج خاصة باألدوات املكت

5-  

 ، عمل مكتب التزيين على: 2022الى نهاية شهر يونيو   2022خالل الفترة املمتدة من فاتح يناير      

 ؛ 19بعملية التلقيح الخاصة بكوفيد تجهيز بعض املركبات االجتماعية التابعة ملجلس املقاطعة بخيمات ألجل القيام  -

جمعية االمل للتنمية و جمعية النوايا للتنمية و التكافل االجتماعي و جمعية  تجهيز بعض األماكن العامة التابعة ملجلس املقاطعة بخيمات و منصات ألجل القيام بعملية التبرع بالدم من طرف الجمعيات التالية : -

 دقة املراكشية من طرف جمعية شباب الخير امام مصحة االنارة بمناسبة عيد املرأة؛ الشروق التقليدية و تنشيط بال 

 ؛ 1تنظيم معرض الصناعة التقليدية بساحة الكركرات باملسيرة  -

 مساعدة بعض الساكنة بالخيمات بمناسبة الجنائز؛ -

 لجدران وتكريم الفنانين: فاطمة بنموس ى والسيد الشحيمة؛ قيام جمعية ما تقيش حومتي وبشراكة مع مجلس مقاطعة املنارة بأنشطة الرسم على ا -

 تزيين شوارع مقاطعة املنارة باألعالم الوطنية بمناسبة: عيد تقديم وثيقة االستقالل وعيد املرأة.  -

6 

 قام املكتب بما يلي:  2022ونهاية يونيو  2022خالل هذه الفترة ما بين فاتح يناير        
 أشغال صيانة الرصيف بالحجر الالصق بالتنسيق مع املجلس الجماعي؛ تتبع  -

 بعض الدواوير التابعة ملقاطعة املنارة؛ تتبع أشغال صيانة الرصيف بالحجر الالصق بالتنسيق مع العمران: التسليم املؤقت لألشغال بسيدي امبارك والتسليم املؤقت لبعض االشغال ب  -

 ء؛إعداد الصفقات وطلبات االقتنا -

 البث في الشكايات ومراسلة املصالح الخارجية؛  -

 حضور االجتماعات؛  -

 تتبع أشغال صيانة الطرق؛  -

 ؛ INWI , RADEEMA ET ORANGEتتبع أشغال الحفر املنجزة من طرف الشركات:  -
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 ؛ , INWI , RADEEMA ET ORANGE Maroc Telecom اعداد املحاضر و تسليم رخص الحفر بالطريق العمومية للشركات االتية:-

 ؛ 6/21وطلب اقتناء  /12/20211 ;020تتبع اشغال صفقة -

 خاص بالصباغة؛  4/21خاص بإزالة االتربة وطلب اقتناء  9/21تتبع اشغال صفقة رقم -

 .02/2021و 12/2021تتبع أشغال صفقة رقم -

7 

 باألشغال التالية:  2022الى نهاية يونيو  2022قام مكتب الصيانة والتسيير خالل هذه الفترة من فاتح شهر يناير    
 تتبع االشغال املتعلقة بصيانة الساحات العمومية؛  -

 تتبع االشغال املتعلقة بصيانة املالعب الرياضية؛-

 ة والكهرباء بمختلف املرافق االدارية التابعة ملقاطعة املنارة؛الصيانة االعتيادية املتعلقة بأشغال الترصيص والنجار  -

 تتبع اشغال تهيئة مقر املقاطعة؛  -

 إعداد الصفقات املتعلقة بصيانة املباني اإلدارية والرياضية والساحات العمومية.  -

8 
 . 2022الى نهاية يونيو  2022خالل الفترة من فاتح شهر يناير  

 :مكتب املناطق الخضراء نوعية تدخالت

 للحدائق:  * أشغال الصيانة االعتيادية

 تواصلت خالل هذه الفترة أشغال الصيانة االعتيادية في كل من: 

الزرقطوني، حديقة دوار الحرش، حديقة أزلي الجنوبي، شارع اإلنارة، حديقة عملية  حديقة اإلنارة، حديقة ام الربيع، حديقة حي أزلي، حديقة دوار العرب عين مزوار، حديقة مقر مجلس مقاطعة املنارة، امللعب الرياض ي  

 ، شارع تجزئة النخيل. 7مؤسسة الحسن الثاني، حديقة دوار سيدي الضو، حديقة عملية السعادة عين مزوار، حديقة عملية سايس، حدائق املحاميد

 وتتمثل أشغال الصيانة االعتيادية فيما يلي: 

 ات )كارتون أوراق قنينات...( وبقايا أشغال الصيانة وإفراغها في املزبلة العمومية؛ جمع النفاي  -

 كنس ممرات الحدائق العمومية؛  -

 السقي؛   -

 إزالة االعشاب الطفيلية؛ -

 تقليب التربة؛  -

 تقويم األحواض؛  -

 تقليم األشجار والشجيرات والورود؛ -

 ية منها؛ تقليم أشجار التصفيف وإزالة األعشاب الطفيل -
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 ... تعويض األغراس امليتة؛ -

 *عمليات السقي بآليات السقي: 

 يوما بواسطة آليات السقي. 15قامت مصلحة املناطق الخضراء بسقي أشجار التصفيف والساحات املشجرة بصفة دورية على األقل مرة كل 

 *الترخيص بإزالة النخيل واألشجار:

 يص بإزالة بعض اشجار النخيل واالغراس والتي تشكل ضررا للسكان وذلك باستدعاء لجنة مختلطة قصد البث وإبداء الرأي. ردا على طلبات وشكايات املواطنين تم الترخ

 *أنشطة أخرى:

 تلقي الرسائل اإلدارية واإلجابة عليها؛ -

 مراسلة املصالح الخارجية؛ -

 إنجاز التقارير؛  -
 

9  
 قام املكتب باألشغال اآلتية: 31/06/2022الى غاية  2022/01/01خالل الفترة املمتدة ما بين         

 .2021لسنة  12+11+10+09+08التالية: أداء مستحقات املاء الصالح للشرب وكذا الكهرباء للعدادات التابعة ملصالح الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء الخاصة باألشهر  -

 . 2021لسنة  04+03أداء املستحقات املترتبة عن استهالك عدادات الكهرباء للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء والخاصة باألشهر:-

 أداء مستحقات التواصل السلكي والالسلكي املترتبة عن: -

 .2021لسنة  12+11+10+09+08*الهاتف الثابت واالنترنت لألشهر التالية: 

 . 2021لسنة  12و 11**الهاتف النقال الخاصة باألشهر 

 .2022واستبدالها بشيات  2021تحيين وضعية شيات سنة  - 

واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.  املقاطعة  تهييئ مختلف االرساليات الخاصة باتفاقيات كل من املاء الصالح للشرب والكهرباء وكذا وسائل التواصل السلكي والالسلكي بين كل من مجلس -

 مع تتبع املراحل الخاصة بها. 

 معالجة الشكايات الواردة على املقاطعة. -

10

 املخزن -1

 االعتيادية للبنايات وصباغة الطوار واألرصفة بمختلف تراب مقاطعة املنارة. تزويد مصلحة الصيانة والتسيير بمواد الصيانة والبناء والترصيص والكهرباء من اجل القيام بأعمال الصيانة  -

 تركيب عالمات التشوير الطرقي واملحدودبات امام املدارس واملساجد الكبرى بتراب املقاطعة.  -

 بشراكة مع املجلس الجماعي ووالية جهة مراكش اسفي. * zéro grava جمع االتربة في إطار عملية " -
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 الزيوت:  الوقود و -2

 تزويد مختلف االليات والشاحنات والسيارات التابعة للمقاطعة بالوقود والزيوت. -

 .10/2021تتبع وصوالت الوقود باملحطة نائلة صفقة الوقود والقيام بعمليات الجرد والحساب الالزمة لتتبع الصفقة عدد  -

 القيام بالصيانة امليكانيكية لالليات و السيارات التالية :-3

  157263داسيا ج-                                    156897كونكو ج-                                209615داسيا ج  -

                                                                                                                   133859شاحنة رونو ج-                                               122614اونو ج-                                  122615اونو ج -

                                                      191540داسيا ج -                                       124382شاحنة رونو ج-                                 157260داسيا ج -

 .                                               156775الرافعة ج-                                   157233سيارة اإلسعاف ج-                               133308تراكتور ج-

                                                                                                      137279بوجو ج-                                  157261داسيا ج-

1

 قام تقنيو امللحقات االدارية خالل هذه الفترة بما يلي:

 تتبع االشغال بالتنسيق مع املكاتب املعنية املتعلقة ب: 

 النظافة )التتبع اليومي ألشغال النظافة، االجابة على بعض الشكايات املتعلقة بأشغال النظافة(؛ -

 مقاطعة املنارة؛ الطرق )جرد أماكن صيانة الحفر وتقوية الطرق املتالشية وتبليط االزقة املتواجدة بمختلف تراب املقاطعة( بالتنسيق مع املكتب املعني ب -

حالة عدم حصولها على ترخيص من طرف  ط من طرف املصالح الخارجية مع مراقبة احترامها ملا جاء بالرخصة املخولة لها وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه مع منعها من الحفر في تتبع عملية حفر الشرائ -

 املجلس الجماعي؛

 كة النظافة؛ازالة النقط السوداء الخاصة باألتربة بالتنسيق مع مكتب الصيانة بمقاطعة املنارة وشر  -

 املعني بمقاطعة املنارة؛  االغراس )تتبع عملية: تنقية وغرس املدارات، التشجير والغرس والسقي والتقليم والتشذيب وتهيئة الحدائق العمومية( بالتنسيق مع املكتب -

 مالحظة اي طارئ بإخبار شركة التنمية املحلية "حاضرة االنوار "عبر الرقم االخضر(؛ االنارة العمومية )التدخل من اجل اصالح االنارة العمومية تبعا لشكايات املواطنين او فور -

 تتبع عملية تثبيت عالمات التشوير.-

2

 املشاركة ضمن لجنة البث في الشكايات الواردة من طرف املواطنين؛  -

 التنظيف؛تزويد امللحقات باملعدات املكتبية ومواد وأدوات  -

 املشاركة ضمن لجنة البث في األماكن املخصصة إليواء الحاويات املدفونة تحت األرض ي عند االقتضاء؛  -

 املشاركة ضمن لجنة املصالح الخارجية لجرد الخنادق املزمع إصالحها. -
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 تدبري الشؤون الثقافية والرياضية واالجتماعية -2

 الثقافية واالجتماعية والرياضيةاألنشطة الذاتية املنظمة من طرف مصلحة الشؤون 

 القطاع  مكان النشاط  موضوع النشاط  تاريخ النشاط 

 2022يناير18

 بكل من :   القرب املتواجدة االعالن عن افتتاح مالعب  

؛ في وجه الجمعيات و األندية 3واملسيرة  2، عملية بيتي سكن بالعزوزية، شارع أسفي سيدي غانم، العنبر املسيرة 9تجزئة بيت الخير بصوكوما، املحاميد 

والوقائية من جائحة  مع الحرص على اتخاذ واحترام كافة التدابير االحترازية 2021/2022الرياضية بمقاطعة املنارة برسم ما تبقى من الفترة الشتوية 

   19فيروس كورونا املستجد كوفيد 

 بيتي سكن -9املحاميد -مالعب القرب بيت الخير

 العنبر  -شارع اسفي سيدي غانم-العزوزية 

 3واملسيرة 2املسيرة  

 رياضي 

 2021مارس  12السبت 
 السباق النسوي على الطريق بمناسبة اليوم العاملي للمراة  

 الول تحت شعار "نساء رائدات مستقبل واعد"بشراكة مع املعهد املغربي للتنمية املحلية وجمعية اوالد الخير لالعمال االجتماعية امللتقى النسوي ا في اطار
 امام الثانوية التقنية محمد السادس بازلي

 2022مارس  29يوم الثالثاء 
رمضان    تم عقد لقاء تشاركي مع الفرق والجمعيات الرياضية التي تنشط بملعب املحاميد بقطب املواطن من أجل تنزيل برنامج التنشيط الرياض ي لشهر 

 الكريم بذات املرفق 
 مقر مجلس مقاطعة املنارة 

 2022ابريل  04يوم 
لرياضية التي تنشط بملعب املسيرة من أجل تنزيل برنامج التنشيط الرياض ي لشهر  تم عقد لقاء تشاركي بمجلس مقاطعة املنارة مع الفرق والجمعيات ا

 رمضان األبرك بذات املرفق  
 مقر مجلس مقاطعة املنارة 

 2022ابريل  11انطالقة االثنين 
رق املشاركة في دوري رمضان لقدماء  السيد محمد فيصل الدرداري النائب األول لرئيس مجلس مقاطعة املنارة وجميع الف تنظيمي ترأسهتم عقد اجتماع  

 سنة فما فوق .  40ممارس ي كرة القدم  النسخة التاسعة الفئة العمرية 

 القاعة املغطاة العزوزية والقاعة املغطاة 

 املحاميد  

 أبريل   30لسبت 

 17:00ابتداء من الساعة 

 مجلس مقاطعة املنارة   الرمضانية نظمفي اطار انشطته الرياضية  

في نسخته االولى بشراكة مع الجمعيات الرياضية التي تمارس بملعب املسيرة  طيلة شهر رمضان تم نهائي   2010-2009-العمرية-الفئة-يرة املس-دوري

 بملعب املسيرة بحضور السيد رئيس مجلس مقاطعة املنارة   17:00أبريل ابتداء من الساعة  30الدوري يومه السبت 

 3ملعب القرب املسرة 

 2022ابريل  30السبت  

 حسب البرنامج:  فوق في نسخته التاسعة داخل القاعة فما -سنة- 40-اختتام فعاليات نهائي دوري رمضان  في كرة القدم الفئة العمرية

 مقابلة رفع الستار وتجمع بين فريق قدماء العبي البطولة الوطنية )النجوم( # فريق الجمعية املغربية للصحافة الرياض ي  -

تكريم الحاج إدريس جمال وفي   تكريم الالعب السابق لفريق الكوكب املراكش ي محمد عزالدين امللقب ب الحقيق     إلتفاتة شكر  -ة الوفاء والعرفان:  فقر 

 وتقدير لبعض أعضاء اللجنة املنظمة الذين سهروا على إنجاح هذه النسخة طيلة الشهر الكريم    

 تتويج الفائزين  - تجمع بين فريقي كبار شباب املسيرة عن امللحقة اإلدارية املسيرة#كبار جمعية الشروق عن امللحقة اإلدارية املحاميداملقابلة النهائية للدوري والتي س-

 بالقاعة املغطاة الزرقطوني 

 2022ماي  12الخميس 

 استقبل السيد رئيس مجلس مقاطعة املنارة بمقر املقاطعة 

وبحضور أعضاء ومستشاري مجلس   2022/2023سيدات جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة السلة املتوجات بكأس العرش للموسم الرياض ي 

 ارة "عبد الواحد الشفقي ولقد شهد حفل االستقبال تقديم تذكار للناي من طرف رئيس مجلس مقاطعة املن مقاطعة املنارة 

 مقر مجلس مقاطعة املنارة 

 2022ماي  11األربعاء

 في إطار تفعيل السياسة التشاركية و املقارباتية بين املؤسسات املنتخبة و الهيئات 

س عبد الواحد الشفقي و ريئس   الشفافية والنزاهة التخاذ القرارات جرى ، اجتماع تحت اشراف السيد الرئي  أو تنظيمات املجتمع املدني، وتفعيال ملبد

، وبعض الجمعيات 9مصلحة الشؤون القافية واالجتماعية والرياضية السيد محمد الرياطي، حضره ممثلون عن ائتالف املجتمع املدني للمحاميد 

دلك دارت هذه القرعة في جو ، ووفق 9والنوادي الرياضية ، حيث تم تنظيم قرعة من أجل االستفادة من ملعبي القرب املتواجدين بمدخل املحاميد 

 تسوده املسؤولية و النزاهة 

 بمقر مجلس مقاطعة املنارة،  
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 2021مارس  11الجمعة 

 ندوة حول املرأة واملشاركة في الشأن املحلي 

 االجتماعية في اطار   بمناسبة اليوم العاملي للمرأة واليوم الوطني للمجتمع املدني بشراكة مع املعهد املغربي للتنمية املحلية وجمعية اوالد الخير لالعمال

 امللتقى النسوي االول تحت شعار "نساء رائدات مستقبل واعد"

 القاعة الكبرى للمجلس الجماعي شارع  

 محمد السادس 

 ثقافي 

 مجلس مقاطعة املنارة  حفل فني لفائدة موظفات مقاطعة املنارة بمناسبة اليوم العاملي للمرأة  2022مارس  8الثالثاء 

 9الزيتون املحاميد مسرح مؤسسة واحة  بشراكة مع جمعية اوالد الخير لالعمال االجتماعية  حفل ختامي للملتقى النسوي االول بمناسبة اليوم العاملي للمرأة  2022مارس  13االحد 

 2022ابريل  17االحد  

 في اطار االنشطة الرمضانية بمقاطعة املنارة تمت املرحلة األولى 

تذة من املجلس من مسابقة تجويد القرآن الكريم بكل من املركز االجتماعي للقرب املحاميد )دار املواطن( و املركب الثقافي الحي الحسني تحت اشراف اسا

 الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية. العلمي ومصلحة

 املركز االجتماعي للقرب املحاميد

 املركب الثقافي الحي الحسني 

 2022ابريل  28الى 25من  
واملسرحية  لفنية في اطار انشطته الرماضنية نظم مجلس مقاطعة املنارة" اماس ي املنارة الرمضانية " باملسرح امللكي" احيتها مجموعة من الفرق الغنائية ا

 وتم تكريم الفنانين عبد الرحيم املنياري وعمر الجدلي 
 املسرح امللكي 

 2022ابريل  25االحد  

 م 2022ه/1443تم تنظيم حفل تتويج الفائزات والفائزين بمسابقة تجويد القرآن الكريم رمضان

ة والسيدات اعضاء مجلس املقاطعة حيث تم اجراء نهائيات السيد رئيس مجلس مقاطعة املنارة والساد بالقاعة الكبرى للمجلس الجماعي بحضور   

 جماعي. الحفل بإفطاراملسابقة وتوزيع الجوائز على الفائزين والفائزات وتخلل الحفل السماع لفقرات من املديح كما اختتم 

 القاعة الكبرى للمجلس الجماعي شارع  

 محمد السادس 

 2022مارس  12السبت 

 امللتقى النسوي االول تحت شعار إطاربمناسبة اليوم العاملي للمرأة وفي 

اوالد "نساء رائدات مستقبل واعد" تم تنظيم حملة طبية للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم بشراكة مع املعهد املغربي للتنمية املحلية وجمعية  

 الخير لالعمال االجتماعية 

 اجتماعي  مقر جمعية اوالد الخير لالعمال االجتماعية حي ازلي

 

 منتزه احلي احلسين
 

 الجمعيات واملؤسسات باملرفق املنتزه الرياض ي الحي الحسني أنشطة 

 موضوع النشاط  رقم وتاريخ الترخيص  تاريخ النشاط ايام/من/الى غاية 
 رقم طلب 

 الترخيص 
 اسماء الجمعيات المستفيدة من التراخيص

)ثقافي  القطاع

 اجتماعي(  رياضي
 ر.ت 

 1 رياضي جمعية منارة النخيل الرياضية 7239 اجراء حصة تدريبية  57 04/01/2022 كل يوم ثالثاء وسبت  04/01/2022 12/04/2022

 رياضي جمعية مبادرات وتنمية 77 اجراء حصة تدريبية  93 06/01/2022 كل يوم ثالثاء واربعاء  04/01/2022 15/04/2022
2 

 رياضي جمعية نادي اطلس مراكش لكرة القدم داخل القاعة 7169 تدريبية اجراء حصة   114 06/01/2022 كل يوم اربعاء 05/01/2022 13/04/2022
3 

 رياضي جمعية شباب املدينة الرياض ي املراكش ي 7251 اجراء حصة تدريبية  66 04/01/2022 وخميس  كل يوم ثالثاء 04/01/2022 14/04/2022
4 

 رياضي جمعية شباب املسيرة الرياض ي لكرة القدم 7263 اجراء حصة تدريبية  50 04/01/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  04/01/2022 14/04/2022
5 

 رياضي جمعية الشباب الرياض ي املراكش ي 51 اجراء حصة تدريبية  51 20/01/2022 كل يوم اربعاء وسبت  12/01/2022 13/04/2022
6 

 رياضي جمعية جوهرة الشروق الريلض ي املراكش ي 373 تدريبية اجراء حصة   388 20/01/2022 كل يوم ثالثاء وجمعة  21/01/2022 15/04/2022
7 

 رياضي جمعية نادي اطلس مراكش 556 اجراء مقابلة ودية  452 25/01/2022 يوم االربعاء  26/01/2022 26/01/2022
8 
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 رياضي جمعية حكام الجنوب لكرة القدم  7272 اجراء مقابلة ودية  54 04/01/2022 وجمعة  واربعاءكل يوم ثالثاء  04/01/2022 15/04/2022
9 

 رياضي مؤسسة املنار للتعليم الخصوص ي 6910 اجراء حصة تدريبية  92 06/01/2022 كل يوم سبت  08/01/2022 30/04/2022
10 

 رياضي جمعية مبادرات وتنمية 21 اجراء حصة تدريبية  94 06/01/2022 كل يوم ثالثاء واربعاء  05/01/2022 15/04/2022
11 

 رياضي جمعية النور تجزئة الحسن التاني 465 اجراء حصة تدريبية  728 09/02/2022 كل يوم اربعاء 09/02/2022 13/04/2022
12 

 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 1230 اجراء حصة تدريبية  1076 23/02/2022 وجمعة واحد كل يوم اربعاء  23/02/2022 29/04/2022
13 

 رياضي نادي حاحا الرياض ي 651 اجراء حصة تدريبية  597 02/02/2022 كل يوم جمعة  28/01/2022 15/04/2022
14 

 رياضي جمعية نادي اسكجور الرياض ي املراكش ي 766 اقامة دوري مصغر  595 02/02/2022 ايام الخميس والسبت  10/02/2022 13/02/2022
15 

 رياضي جمعية الرابطة الرياضية املراكشية  1263 اجراء حصة تدريبية  1152 28/02/2022 كل يوم اربعاء وجمعة  02/03/2022 29/04/2022
16 

 رياضي جمعية نادي اسكجور الرياض ي املراكش ي 1352 اجراء حصة تدريبية  1153 28/02/2022 كل يوم خميس وسبت  03/03/2022 30/04/2022
17 

 رياضي الجمعية الرياضية لواحة االطفال  1334 اجراء حصة تدريبية  1155 28/02/2022 كل يوم سبت  05/03/2022 16/04/2022
18 

 رياضي جمعية اطفال الحي الحسني  637 اجراء حصة تدريبية  598 02/02/2022 كل يوم جمعة  28/01/2022 15/04/2022
19 

 رياضي جمعية االصالح للتنمية والتضامن 7092 اجراء حصة تدريبية  720 09/02/2022 كل يوم سبت  05/02/2022 09/04/2022
20 

 رياضي جمعية اطفال الحي الحسني  637 اجراء حصة تدريبية  920 16/02/2022 كل يوم جمعة واحد  18/02/2022 29/04/2022
21 

 رياضي سوبراتور جمعية االعمال االجتماعية  5338 اجراء حصة تدريبية  724 09/02/2022 كل يوم ثالثاء  15/02/2022 12/04/2022
22 

 رياضي حي الشتوي لكرة القدم الزيتون  988 اجراء حصة تدريبية  988 15/02/2022 كل يوم خميس  17/02/2022 14/04/2022
23 

 رياضي ثانوية الزرقطوني الجامعة امللكية املغربية للرياضة املدرسية فرع  6991 اجراء المقابلة النهائية  998 18/02/2022 يوم السبت  19/02/2022 19/02/2022
24 

 رياضي جمعية سوق الجوطية الحي الحسني 1117 اجراء حصة تدريبية  1005 18/02/2022 كل يوم جمعة  18/02/2022 15/04/2022
25 

 رياضي جمعية االصالح للتنمية والتضامن 1042 اجراء حصة تدريبية  1042 18/02/2022 كل يوم احد  20/02/2022 24/04/2022
26 

 رياضي جمعية قدماء وفاق اطلس مراكش 1161 اجراء حصة تدريبية  1000 18/02/2022 كل يوم احد  20/02/2022 24/04/2022
27 

 رياضي جمعية املبادرة للعمل التضامني 6150 اجراء حصة تدريبية  1150 28/02/2022 كل يوم سبت واربعاء  02/03/2022 16/04/2022
28 

 رياضي جمعية صلة وصل من اجل االعاقة 1328 اجراء حصة تدريبية  1220 02/03/2022 كل يوم خميس  03/03/2022 28/04/2022
29 

 رياضي جمعية الخير للتنمية االجتماعية والثقافية 1433 اجراء حصة تدريبية  1296 07/03/2022 كل يوم جمعة  04/03/2022 29/04/2022
30 

 رياضي فيدوست للبيئة واالعمال االجتماعية  جمعية 1378 اجراء حصة تدريبية  1417 11/03/2022 جمعة كل يوم  11/03/2022 15/04/2022
31 

 رياضي جمعية البوحمادي الرياضية 523 اجراء حصة تدريبية  1415 11/03/2022 كل يوم خميس  10/03/2022 14/04/2022
32 

 1642 اجراء حصة تدريبية  1518 15/03/2022 كل يوم خميس  17/03/2022 14/04/2022

 جمعية كاسطور للحمام االصيل والطيور 

 رياضي املغردة واملحافظة على البيئة 
33 

 رياضي جمعية سوق الجوطية الحي الحسني 1900 اجراء حصة تدريبية  1695 25/03/2022 يوم الجمعة  25/03/2022 25/03/2022
34 
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 رياضي جمعية سكينة للثقافة  1872 اجراء حصة تدريبية  1704 25/03/2022 كل يوم سبت  26/03/2022 23/04/2022
35 

 رياضي جمعية االخوين الرياضية 1784 اجراء حصة تدريبية  1631 23/03/2022 يوم االربعاء  23/03/2022 23/03/2022
36 

ة الممتدة من ابريل اىل ماي  2022الفتر 2022طيلة شهر ابريل    25 رياضي 11مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    تدريبية اجراء حصة   

ة الممتدة من ماي اىل شتنتر 
2022الفتر 2022طيلة شهر ماي    26 رياضي 128مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية  

ة الممتدة من يونيو اىل شتنتر 
2022الفتر 2022طيلة شهر يونيو    27 رياضي 13مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية  

 188: 2022مجموع عدد التراخيص المسلمة من فاتح يناير الى متم شهر يونيو 

 3مالعب القرب املسرية 

 موضوع النشاط  رقم وتاريخ الترخيص  تاريخ النشاط ايام/من/الى غاية 
 رقم طلب

 الترخيص  
 التراخيصاسماء الجمعيات المستفيدة من 

 )ثقافي  القطاع

 رياضي اجتماعي( 
 ر.ت 

 1 رياضي نادي الريان الرياض ي املراكش ي  454 اجراء حصة تدريبية  741 09/02/2022 كل يوم سبت  05/02/2022 30/04/2022

 2 رياضي ملحاربة القرقوبي جمعية الكفاح  500 اجراء حصة تدريبية  740 09/02/2022 كل يوم اربعاء واحد  06/02/2022 27/04/2022

 3 رياضي جمعية شمس النور لالبداع والتنمية  6700 اجراء حصة تدريبية  716 09/02/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  08/02/2022 28/04/2022

 4 رياضي املنارة الجمعية الرياضية اتحاد  4887 اجراء حصة تدريبية  751 09/02/2022 كل يوم جمعة وسبت  05/02/2022 30/04/2022

 5 رياضي االكاديمية الرياضية املراكشية  5010 اجراء حصة تدريبية  752 09/02/2022 كل يوم جمعة  11/02/2022 29/04/2022

 6 رياضي جمعية دريم فوت لكرة القدم  6620 اجراء حصة تدريبية  743 09/02/2022 كل يوم اربعاء واحد  09/02/2022 27/04/2022

 7 رياضي مراكش للسباحة  جمعية منار 6631 اجراء حصة تدريبية  744 09/02/2022 كل يوم اربعاء  09/02/2022 27/04/2022

 8 رياضي الجمعية املغربية للوحدة والتضامن 6323 اجراء حصة تدريبية  747 09/02/2022 كل يوم احد  13/02/2022 24/04/2022

 9 رياضي جمعية اطلس رواح الرياضية 6320 اجراء حصة تدريبية  745 09/02/2022 اربعاء وجمعة كل يوم  09/02/2022 28/04/2022

 10 رياضي جمعية النخيل لواهبي الدم بمراكش 6338 اجراء حصة تدريبية  746 09/02/2022 كل يوم احد  13/02/2022 24/04/2022

13/02/2022 09/02/2022 
كل يوم خميس 
 وجمعة وسبت 

 11 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 4774 اجراء حصة تدريبية  738 09/02/2022

 12 رياضي جمعية حكام الجنوب لكرة القدم  6217 اجراء حصة تدريبية  748 09/02/2022 كل يوم خميس  10/02/2022 28/04/2022

 13 رياضي جمعية االخالص الرياضية 5764 تدريبية اجراء حصة  596 02/02/2022 كل يوم احد  06/02/2022 29/04/2022

 14 رياضي النادي االفريقي املراكش ي لكرة القدم  5056 اجراء حصة تدريبية  754 09/02/2022 كل يوم سبت  05/02/2022 30/04/2022

 15 رياضي الرياض ي املراكش ينادي النصر  6155 اجراء حصة تدريبية  753 09/02/2022 كل يوم سبت واحد  05/02/2022 30/04/2022

 16 رياضي جمعية نادي اتليتيك مراكش 6182 اجراء حصة تدريبية  924 16/02/2022 كل يوم اربعاء  16/02/2022 27/04/2022

 17 رياضي الجمعية الرياضية اتحاد املنارة مراكش  4887 اجراء حصة تدريبية  975 18/02/2022 كل يوم جمعة  05/02/2022 30/04/2022
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 18 رياضي الجمعية املغربية للوحدة والتضامن 6324 اجراء حصة تدريبية  997 18/02/2022 كل يوم احد  20/02/2022 24/04/2022

 19 رياضي جمعية شباب البسمة لالعمال الخيرية 6436 اجراء حصة تدريبية  1001 18/02/2022 كل يوم احد  20/02/2022 24/04/2022

 20 رياضي جمعية الخير للتنمية االجتماعية والثقافية 6638 اجراء حصة تدريبية  1003 18/02/2022 كل يوم جمعة  18/02/2022 29/04/2022

 21 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 6448 اجراء حصة تدريبية  931 16/02/2022 كل يوم احد  20/02/2022 24/04/2022

 22 رياضي جمعية املسيرة للتنمية والتضامن 1132 اجراء حصة تدريبية  962 18/02/2022 كل يوم اربعاء  23/02/2022 27/04/2022

 23 رياضي جمعية مؤطري ومنشطي املخيمات الوطنية فرع مراكش 6237 اجراء حصة تدريبية  1067 22/02/2022 كل يوم احد  27/02/2022 24/04/2022

 24 رياضي جمعية نادي اميكو املراكش ي 6468 اجراء حصة تدريبية  918 18/02/2022 سبت كل يوم  19/02/2022 24/04/2022

30/04/2022 15/02/2022 
كل يوم ثالثاء واربعاء  

 واحد 
 25 رياضي جمعية عتيد  6221 اجراء حصة تدريبية  919 19/02/2022

 26 رياضي جمعية نادي اميكو املراكش ي 6468 تدريبية اجراء حصة  951 17/02/2022 كل يوم اربعاء 23/02/2022 27/04/2022

 27 رياضي جمعية االمل لالرتقاء وتطوير الذات 1137 اجراء حصة تدريبية  952 17/02/2022 كل يوم احد  20/02/2022 24/04/2022

 28 رياضي االبداعات للتاطير التربوي والثقافي والتنمية االجتماعية جمعية  6465 اجراء حصة تدريبية  1071 23/02/2022 كل يوم احد  27/02/2022 24/04/2022

 29 رياضي جمعية لونيس للتنمية البشرية  1168 اجراء حصة تدريبية  1083 23/02/2022 كل يوم ثالثاء  22/02/2022 26/04/2022

 30 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 1250 اجراء حصة تدريبية  1085 23/02/2022 يو االربعاء  23/02/2022 23/02/2022

 31 رياضي جمعية نور السعادة للتنمية والتضامن 6567 اجراء حصة تدريبية  1066 22/02/2022 كل يوم ثالثاء واحد  22/02/2022 29/02/2022

 32 رياضي رواح الرياضية جمعية اطلس 6320 اجراء حصة تدريبية  928 16/02/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  17/02/2022 28/04/2022

30/04/2022 15/02/2022 
كل يوم ثالثاء وخميس  

 وسبت 
 33 رياضي جمعية التنمية والتعاون  4894 اجراء حصة تدريبية  917 16/02/2022

 34 رياضي جمعية املجد الرياض ي  6218 اجراء حصة تدريبية  916 16/02/2022 كل يوم اربعاء واحد  16/02/2022 27/04/2022

 35 رياضي جمعية شباب املسيرة الرياض ي لكرة القدم 6271 اجراء حصة تدريبية  967 18/02/2022 كل يوم خميس  17/02/2022 28/04/2022

 36 رياضي رابطة الخير النسوية لألم والطفل  6220 اجراء حصة تدريبية  1201 02/03/2022 كل يوم اربعاء واحد  02/03/2022 27/04/2022

 37 رياضي نادي الفائزون الرياض ي  6423 اجراء حصة تدريبية  1384 10/03/2022 كل يوم ثالثاء  15/03/2022 26/04/2022

 38 رياضي 3الئحة شباب املسيرة  1643 اجراء حصة تدريبية  1379 10/03/2022 كل يوم سبت  12/03/2022 30/04/2022

 39 رياضي جمعية االمل الحسنية لالعمال االجتماعية 1513 اجراء حصة تدريبية  1416 11/03/2022 كل يوم ثالثاء واحد  13/03/2022 26/04/2022

 1281 04/03/2022 يوم االحد  06/03/2022 06/03/2022
تنظيم مباريات ودية  

 وطنية 
 40 رياضي جمعية اتليتيك مراكش  1416

 41 رياضي جمعية بيت الخير لالعمال االجتماعية  1603 اجراء حصة تدريبية  1527 16/03/2022 كل يوم االثني    14/03/2022 26/04/2022

 42 رياضي جمعية افق لالعمال االجتماعية  686 اجراء حصة تدريبية  1690 25/03/2022 كل يوم ثالثاء  16/02/2022 27/04/2022

 43 رياضي جمعية رواداملسيرة للثقافة والرياضة 1928 تدريبية اجراء حصة  1702 25/03/2022 كل يوم ثالثاء  29/03/2022 26/04/2022
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 44 رياضي النادي االفريقي املراكش ي لكرة القدم  2080 اجراء حصة تدريبية  1787 31/03/2022 يوم الخميس 31/03/2022 31/03/2022

 45 رياضي جمعية رسالة الشباب 1780 اجراء حصة تدريبية  1730 28/03/2022 كل يوم خميس  31/03/2022 28/04/2022

 46 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 1435 اجراء حصة تدريبية  1208 02/03/2022 يوم االربعاء  02/03/2022 02/03/2022

 47 رياضي الجمعية املغربية للوحدة والتضامن 1375 اجراء حصة تدريبية  1204 02/03/2022 كل يوم احد  06/03/2022 24/04/2022

 48 رياضي جمعية شباب املسيرة الرياض ي لكرة القدم داخل القاعة 1112 اجراء حصة تدريبية  1528 16/03/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  15/03/2022 28/04/2022

 49 رياضي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة نادي اجاكس الرياض ي  1496 اجراء حصة تدريبية  1564 17/03/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  17/03/2022 28/04/2022

 50 رياضي جمعية التنمية والتعاون  1023 اجراء حصة تدريبية  1206 02/03/2022 كل يوم ثالثاء وجمعة  04/03/2022 29/04/2022

 51 رياضي املسيرة الرياض ي لكرة القدم داخل القاعةجمعية شباب  1112 اجراء حصة تدريبية  1068 23/02/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  22/02/2022 28/04/2022

 52 رياضي جمعية حكام الجنوب لكرة القدم  6217 اجراء حصة تدريبية  968 18/02/2022 كل يوم اربعاء 23/02/2022 27/04/2022

 53 رياضي الرياض ي املراكش ينادي النصر  6461 اجراء حصة تدريبية  739 09/02/2022 كل يوم اربعاء وسبت  05/02/2022 30/04/2022

ة الممتدة من ابريل اىل ماي  2022الفتر 2022طيلة شهر ابريل    54 رياضي 37مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية  

ة الممتدة من ماي اىل شتنتر 
2022الفتر 2022طيلة شهر ماي    55 رياضي 66املستفيدة: مجموع عدد الجمعيات    اجراء حصة تدريبية  

ة الممتدة من يونيو اىل شتنتر 
2022الفتر 2022طيلة شهر يونيو    56 رياضي 29مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية  

 185: 2022مجموع عدد التراخيص المسلمة من فاتح يناير الى متم شهر يونيو 
 

 مالعب القرب العنرب

 تاريخ النشاط 

 ايام/من/الى غاية 

 رقم وتاريخ

 الترخيص 
 موضوع النشاط 

 رقم  

 الترخيص  بطل
 اسماء الجمعيات المستفيدة من التراخيص

 )ثقافي  القطاع

 رياضي اجتماعي(
 ر.ت 

 رياضي SMILEجمعية  737 اجراء حصة تدريبية  1222 02/03/2022 كل يوم احد  06/03/2022 24/04/2022
1 

 رياضي جمعية الهدف للتنمية املستدامة 521 اجراء حصة تدريبية  1223 02/03/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  01/03/2022 28/04/2022
2 

 رياضي جمعية الهدف للتنمية املستدامة 521 اجراء حصة تدريبية  1221 02/03/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  01/03/2022 28/04/2022
3 

 رياضي جمعية االعمال االجتماعية للتنمية والتضامن فرع ايزيكي  490 اجراء حصة تدريبية  1217 02/03/2022 كل يوم اربعاء 02/03/2022 27/04/2022
4 

 رياضي جمعية نادي اتليتيك مراكش 382 اجراء حصة تدريبية  1231 02/03/2022 كل يوم اربعاء وجمعة  02/03/2022 29/04/2022
5 

 رياضي 1جمعية االمل ازيكي  906 اجراء حصة تدريبية  1229 02/03/2022 كل يوم اربعاء 02/03/2022 27/04/2022
6 

 رياضي جمعية املجد الرياض ي  396 اجراء حصة تدريبية  1211 02/03/2022 كل يوم اربعاء وسبت  02/03/2022 30/04/2022
7 

 رياضي جمعية املجد الرياض ي  396 اجراء حصة تدريبية  1232 02/03/2022 كل يوم اربعاء وسبت  02/03/2022 30/04/2022
8 

 رياضي الجمعية املغربية للوحدة والتضامن 1074 اجراء حصة تدريبية  1203 02/03/2022 كل يوم احد  06/03/2022 24/04/2022
9 
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 رياضي جمعية نادي سطاد مراكش 1046 تدريبية اجراء حصة  1210 02/03/2022 كل يوم سبت واحد  05/03/2022 27/03/2022
10 

 رياضي جمعية منارة مراكش للسباحة  1347 اجراء حصة تدريبية  1243 03/03/2022 كل يوم سبت   05/03/2022 30/04/2022
11 

 رياضي الرياضيين الجمعية الحسنية الصدقاء  1893 اجراء حصة تدريبية  1692 25/03/2022 كل يوم احد  27/03/2022 24/04/2022
12 

 رياضي جمعية اية للتنمية والتضامن 1792 اجراء حصة تدريبية  1694 25/03/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  24/03/2022 28/04/2022
13 

 رياضي جمعية قدماء وفاق اطلس مراكش 1350 اجراء حصة تدريبية  1697 24/03/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  24/03/2022 28/04/2022
14 

 رياضي جمعية اشبال االطلس  2028 اجراء حصة لفائدة االطفال  1781 31/03/2022 يوم الجمعة  01/04/2022 01/04/2022
15 

 رياضي جمعية املجد الرياض ي  1891 اجراء حصة تدريبية  1765 30/03/2022 كل يوم اربعاء وسبت  26/03/2022 30/04/2022
16 

 رياضي الجمعية املغربية للوحدة والتضامن 1934 اجراء حصة تدريبية  1785 31/03/2022 كل يوم جمعة واحد  01/04/2022 30/04/2022
17 

ة الممتدة من ابريل اىل ماي  2022الفتر 2022طيلة شهر ابريل    رياضي 5مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية  
18 

ة الممتدة من ماي  2022اىل شتنتر الفتر 2022طيلة شهر ماي    رياضي 18مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية  
19 

ة الممتدة من يونيو اىل شتنتر 
2022الفتر 2022طيلة شهر يونيو    رياضي 16مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية  

20 

 56: 2022يناير الى متم شهر يونيو مجموع عدد التراخيص المسلمة من فاتح 

 املركب الرياضي املراكشي

 تاريخ النشاط 

 ايام/من/الى غاية 

 رقم وتاريخ

 الترخيص 
 موضوع النشاط 

 رقم  

 الترخيص  بطل
 اسماء الجمعيات المستفيدة من التراخيص

 )ثقافي  القطاع

 اجتماعي( رياضي
 ر.ت 

28/05/2022 19/01/2022 
 كل ايام اربعاء 
 وجمعة وسبت 

 1 رياضي جمعية التنمية الرياضية لجهة مراكش تانسيفت الحوز  145 اجراء حصص تدريبية  340 18/01/2022

 2 رياضي جمعية مراكش اركان للريكبي  7238 اجراء حصص تدريبية  55 04/01/2022 كل يوم جمعة  07/01/2022 25/02/2022

27/02/2022 02/01/2022 
 كل يوم جمعة  

 واحد 
 3 رياضي جمعية شباب مراكش للريكبي  7248 اجراء حصص تدريبية  58 04/01/2022

 4 رياضي جمعية نهضة مراكش للريكبي  7249 اجراء حصص تدريبية  59 04/01/2022 كل يوم اربعاء واحد  02/01/2022 27/02/2022

25/02/2022 04/01/2022 
 كل يوم ثالثاء واربعاء  
 وخميس وجمعة 

 26 اجراء حصص تدريبية  64 04/01/2022
 جمعية نادي شباب املنارة 

 اللعاب القوى  
 5 رياضي

 6 رياضي جمعية مراكش اركان للريكبي  6870 اجراء حصص تدريبية  99 06/01/2022 كل يوم احد  09/01/2022 27/02/2022

 7 رياضي الجمعية الرياضية اتحاد املنارة  336 اجراء حصص تدريبية  333 18/01/2022 سبت كل يوم  22/01/2022 26/02/2022

 8 رياضي الجمعية الرياضية اتحاد املنارة  231 اجراء مباراة اعدادية  253 13/01/2022 يوم السبت  15/01/2022 15/01/2022

 9 رياضي املراكش ي نادي النصر الرياض ي 59 اجراء حصص تدريبية  200 10/01/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  06/01/2022 24/02/2022
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 10 رياضي املراكشية  جمعية الرابطة الرياضية 72 اجراء حصص تدريبية  98 06/01/2022 كل يوم ثالثاء واربعاء  04/01/2022 23/02/2022

 11 رياضي جمعية نادي اميكو املراكش ي 70 تدريبية اجراء حصص  78 05/01/2022 كل يوم اربعاء وخميس 05/01/2022 26/05/2022

 12 رياضي COMPLEXE SPORTIF  URBAIN 5 MARRAKECH 466 اجراء التداريب  451 25/01/2022 كل يوم اربعاء وخميس 26/01/2022 24/02/2022

 147 07/01/2022 كل يوم االحد  09/01/2022 24/04/2022
 اجراء نشاط سباق  
 13 رياضي جمعية اسود مراكش لسباق الحمام الزاجل 169 الحمام الزاجل 

 14 رياضي جمعية ملتقى ابطال مراكش لسباق الحمام الزاجل  233 اجراء سباق الحمام الزاجل  246 13/01/2022 يوم الخميس 13/01/2022 13/01/2022

 15 رياضي جمعية ملتقى ابطال مراكش لسباق الحمام الزاجل  483 الزاجل جمع وترقيم الحمام   449 25/01/2022 يوم الثالثاء  25/01/2022 25/01/2022

 16 رياضي نادي مولودية مراكش لكرة القدم  831 اجراء حصة تدريبية  831 03/02/2022 يوم الجمعة  04/02/2022 04/02/2022

 17 رياضي جمعية الصقور الجوالة  654 اجراء حصص تدريبية  722 09/02/2022 كل يوم اربعاء وجمعة  09/02/2022 29/04/2022

 18 رياضي جمعية اوالد الخير لالعمال االجتماعية  786 اجراء حصة تدريبية  674 04/02/2022 يوم االحد  05/02/2022 05/02/2022

 19 رياضي نادي النصر الرياض ي املراكش ي 425 اجراء حصة تدريبية  425 04/02/2022 يوم االحد  06/02/2022 06/02/2022

 20 رياضي موظفي مجلس مقاطعة املنارة  958 اجراء حصص تدريبية  815 04/02/2022 كل يوم اثني   وجمعة  11/02/2022 29/04/2022

 21 رياضي جمعية شباب مراكش للريكبي  908 اجراء حصص تدريبية  768 09/02/2022 وجمعة واربعاء كل يوم احد  09/02/2022 30/03/2022

 22 رياضي جمعية ريكبي مراكش 1009 تنظيم دوري للريكبر   853 15/02/2022 يوم االحد  27/02/2022 27/02/2022

 23 رياضي جمعية نهضة مراكش للريكبي  1001 اجراء حصة تدريبية  784 11/02/2022 كل يوم جمعة  11/02/2022 25/02/2022

 778 11/02/2022 يوم االحد  13/02/2022 13/02/2022
  الحماماجراء سباق 
 الزاجل

 24 رياضي جمعية ملتقى ابطال مراكش لسباق الحمام الزاجل  994

 25 رياضي الجمعية املغربية لرياضة القرص الطائر  1053 اجراء التداريب  969 18/02/2022 كل يوم احد  06/03/2022 08/05/2022

 26 رياضي جمعية نادي دينامو مراكش لكرة القدم  1057 اجراء دوري 999 18/02/2022 يوم السبت  19/02/2022 19/02/2022

06/03/2022 26/02/2022 
 يوم السبت  
 واالحد

 27 رياضي الجامعة امللكية املغربية للتزحلق ورياضات الجبل 1192 تنظيم تداريب  1078 23/02/2022

 28 رياضي جمعية السويهلة الرياضية لكرة القدم  1382 اجراء حصة تدريبية  1148 28/02/2022 كل يوم اثني    28/20/2023 25/04/2022

29/04/2022 01/03/2022 
 كل يوم ثالثاء واربعاء  
 وخميس وجمعة 

 29 رياضي جمعية نادي شباب املنارة اللعاب القوى  1376 اجراء التداريب  1163 28/02/2022

 30 رياضي جمعية الرابطة الرياضية املراكشية  1264 حصة تدريبية اجراء   1264 28/02/2022 كل يوم ثالثاء واربعاء  01/03/2022 27/04/2022

 31 رياضي جمعية مراكش اركان للريكبي  1273 اجراء حصص تدريبية  1157 28/02/2022 كل يوم جمعة واحد  04/03/2022 24/04/2022

 32 رياضي جمعية ريكبي مراكش 1010 اجراء حصص تدريبية  965 18/02/2022 كل يوم ثالثاء وسبت  01/03/2022 30/04/2022

 33 رياضي COMPLEXE SPORTIF  URBAIN 5 MARRAKECH 1185 اجراء حصص تدريبية  1072 23/02/2022 كل يوم اربعاء وخميس 01/03/2022 28/04/2022

 34 رياضي القدم لكرة  جمعية حكام الجنوب 1253 اجراء حصة اليوكا  1159 28/02/2022 يوم السبت  26/02/2022 26/02/2022

 35 رياضي جمعية شباب املغرب التميت  1411 اجراء حصة تدريبية  1207 02/03/2022 كل يوم سبت  05/03/2022 30/04/2022
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 36 رياضي جمعية نهضة مراكش للريكبي  1422 استقبال مباراة رسمية  1215 02/03/2022 يوم االحد  06/03/2022 06/03/2022

 37 رياضي جمعية نهضة مراكش للريكبي  1485 اجراء حصص تدريبية  1282 04/03/2022 كل يوم اربعاء  وجمعة واحد  04/03/2022 29/04/2022

 1832 25/03/2022 يوم االحد  27/03/2022 27/03/2022
  
 تنظيم مباراة ف 

 سباق الحمام  
 38 رياضي البيئة جمعية كاسطور للحمام االصيل والطيور املغردة واملحافظة على  1832

 39 رياضي نادي النصر الرياض ي املراكش ي 1514 اجراء حصص تدريبية  1336 09/03/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  08/03/2022 28/04/2022

 40 رياضي مراكش لكرة القدم داخل القاعة جمعية نادي اطلس 1848 اجراء حصة تدريبية  1632 23/03/2022 يوم االربعاء  23/03/2022 23/03/2022

 41 رياضي جمعية نادي اطلس مراكش لكرة القدم داخل القاعة 1653 اجراء حصة تدريبية  1387 10/03/2022 يوم االربعاء  16/03/2022 16/03/2022

 1306 07/03/2022 يوم الثالثاء  08/03/2022 08/03/2022
اجراء سباق الحمام  

 الزاجل
 42 رياضي جمعية ملتقى ابطال مراكش لسباق الحمام الزاجل  1568

 43 رياضي الجامعة امللكية املغربية للتزحلق ورياضات الجبل 1551 تنظيم تداريب مكثفة  1407 11/03/2022 يوم  السبت واالحد  12/03/2022 13/03/2022

 1561 17/03/2022 والجمعة األربعاء يوم   18/03/2022 17/05/2022
 ممارسة رياضة  
 تنس الطاولة 

 44 رياضي جمعية التنمية الرياضية لجهة مراكش تانسيفت الحوز  856

 45 رياضي جمعية مراكش اركان للريكبي  1718 استقبال المبارايات الرسمية  1562 17/03/2022 يوم االحد  27/03/2022 27/03/2022

 1528 16/03/2022 يوم الخميس 17/05/2022 17/05/2022
جمع وترقيم الحمام  

 الزاجل
 46 رياضي جمعية ملتقى ابطال مراكش لسباق الحمام الزاجل  1716

 رياضي 12عدد الجمعيات املستفيدة من التراخيص:   انشطة رياضية  2022خالل شهر ابريل  2022طيلة شهر ابريل وماي 
47 

ة الممتدة من ماي اىل غشت   رياضي 17عدد الجمعيات املستفيدة من التراخيص:   انشطة رياضية  2022ماي  شهر خالل  2022خالل الفتر
48 

ة الممتدة من ماي الىشتنتر  
 رياضي 08عدد الجمعيات املستفيدة من التراخيص:   انشطة رياضية  2023يونيو  خالل شهر  2022خالل الفتر

49 
 83: 2022يونيو مجموع عدد التراخيص المسلمة من فاتح يناير الى متم شهر 

 

 مالعب القرب ازلي

 موضوع النشاط  رقم وتاريخ الترخيص  تاريخ النشاط ايام/من/الى غاية 
 رقم  

 طلب الترخيص 

 اسماء الجمعيات  

 المستفيدة من التراخيص 

 القطاع 

 )ثقافي رياضي اجتماعي( 

 رياضي جمعية مبادرة  916 اجراء حصة تدريبية  718 09/02/2022 كل يوم احد  13/02/2022 10/04/2022

 رياضي جمعية منارة النخيل الرياضية 6736 اجراء حصص تدريبية  603 02/02/2022 كل يوم ثالثاء  01/02/2022 29/04/2022

25/08/2022 12/05/2022 
 ثالثاء خميس 

 رياضي جمعية منارة النخيل الرياضية 3013 اجراء حصص تدريبية  2508 13/05/2022 جمعة سبت واحد 

 رياضي جمعية مبادرة  3529 اجراء حصص تدريبية  2942 25/05/2022 كل يوم احد  25/05/2022 15/09/2022

 رياضي جمعية مفتاح الخير للتنمية  3527 اجراء حصص تدريبية  3024 26/05/2022 كل يوم ارباعء  26/05/2022 15/09/2022

 05عدد التراخيص المسلمة : مجموع 
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 مالعب القرب العزوزية طريق اسفي

 موضوع النشاط  رقم وتاريخ الترخيص  تاريخ النشاط ايام/من/الى غاية 
 رقم  

 الترخيص  بطل
 اسماء الجمعيات المستفيدة من التراخيص

 )ثقافي  القطاع

 اجتماعي( رياضي
 ر.ت 

 1 رياضي جمعية السبيل للرياضة وحيدة النشاط  485 اجراء حصة تدريبية  813 14/02/2022 كل يوم سبت  12/02/2022 30/04/2022

 2 رياضي جمعية نادي الدفاع الرياض ي  384 اجراء حصة تدريبية  812 14/02/2022 كل يوم ثالثاء وخميس  15/02/2022 28/04/2022

 3 رياضي جمعية بيت الخير لالعمال االجتماعية  491 حصة تدريبية اجراء   814 16/02/2022 كل يوم اربعاء 16/02/2022 27/04/2022

 4 رياضي الهيئة املغربية للشباب امللكي الصحراوي  511 اجراء حصة تدريبية  870 15/02/2022 كل يوم جمعة  11/02/2022 29/04/2022

 5 رياضي جمعية شبيبة املغرب للمواطنة 407 اجراء حصة تدريبية  872 15/02/2022 كل يوم جمعة  11/02/2022 29/04/2022

 6 رياضي فدرالية سيدي غانم للتنمية والتضامن  550 اجراء حصة تدريبية  868 15/02/2022 كل يوم خميس  17/02/2022 28/04/2022

 7 رياضي املراكش ينادي مارس العزوزيو الرياض ي  471 اجراء حصة تدريبية  880 15/02/2022 كل يوم خميس  13/02/2022 27/04/2022

 8 رياضي جمعية العزوزية الكندافي للتنمية الرياضية 546 اجراء حصة تدريبية  874 15/02/2022 كل يوم احد  13/02/2022 24/04/2022

 9 رياضي القدمالنادي االفريقي املراكشس ي لكرة  598 اجراء حصة تدريبية  878 15/02/2022 كل يوم اربعاء  واحد  13/02/2022 27/04/2022

 10 رياضي جمعية اتحاد شعوف العزوزية للتنمية  582 اجراء حصة تدريبية  876 15/02/2022 كل يوم خميس  17/02/2022 28/04/2022

 11 رياضي جمعية النور للمرأة والطفل  548 اجراء حصة تدريبية  852 15/02/2022 كل يوم احد  20/02/2022 24/04/2022

 12 رياضي جمعية املدى للتنمية والتضامن  530 اجراء حصة تدريبية  851 15/02/2022 كل يوم ثالثاء وجمعة  15/02/2022 29/04/2022

 13 رياضي جمعية منبع االمل 545 اجراء حصة تدريبية  893 15/02/2022 كل يوم احد وخميس 20/02/2022 24/04/2022

 14 رياضي جمعية لونيس للتنمية البشرية  1126 اجراء حصة تدريبية  972 18/02/2022 كل يوم جمعة  18/02/2022 29/04/2022

 15 رياضي جمعية صحة ورياضة 1077 اجراء حصة تدريبية  1007 18/02/2022 كل يوم احد  20/02/2022 24/04/2022

 16 رياضي جمعية مبرور التيسير  1178 اجراء حصة تدريبية  1114 25/02/2022 كل يوم سبت  26/02/2022 30/04/2022

 17 رياضي الجمعية املغربية للديسليكليا فرع مراكش 1227 اجراء حصة تدريبية  1116 27/02/2022 كل يوم اربعاء 02/03/2022 27/04/2022

 18 رياضي للتنمية البشرية باملحاميد جمعية الخير والتعاون  1379 اجراء حصة تدريبية  1149 28/02/2022 كل يوم سبت  05/03/2022 30/04/2022

 19 رياضي جمعية نجوم العزوزية  1418 اجراء حصة تدريبية  1213 02/03/2002 كل يوم ثالثاء  08/03/2022 26/04/2022

 20 رياضي والتضامن فدرالية سيدي غانم للتنمية  550 اجراء حصة تدريبية  1519 15/03/2002 كل يوم خميس واحد  17/03/2022 29/04/2022

 21 رياضي wateria sarl 1629 اجراء حصة تدريبية  1520 15/03/2002 كل يوم سبت  19/03/2022 30/04/2022

 22 رياضي جمعية اشبال االطلس  1717 اجراء حصة تدريبية  1530 16/03/2002 كل يوم ثالثاء وخميس  15/03/2022 28/04/2022

 23 رياضي جمعية سبور اكاديمي 1777 اجراء حصة تدريبية  1678 25/03/2002 سبت كل يوم  26/03/2022 30/04/2022
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 24 رياضي جمعية نادي تاركة املحاميد الرياض ي املراكش ي 1889 اجراء حصة تدريبية  1683 25/03/2002 كل يوم خميس وسبت  24/03/2022 30/04/2022

ة الممتدة من ابريل اىل ماي   25 رياضي 13مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية  2022ابريل طيلة شهر  2022الفتر

ة الممتدة من ماي اىل شتنتر 
 26 رياضي 44مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية  2022طيلة شهر ماي  2022الفتر

ة الممتدة من يونيو اىل شتنتر 
 27 رياضي 51مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية  2022طيلة شهر يونيو  2022الفتر

 132: 2022مجموع عدد التراخيص المسلمة من فاتح يناير الى متم شهر يونيو 

 القاعة املغطاة العزوزية

 موضوع النشاط  رقم وتاريخ الترخيص  تاريخ النشاط ايام/من/الى غاية 
 رقم  

 الترخيص  بطل
 الجمعيات المستفيدة من التراخيصاسماء 

)ثقافي  القطاع

 اجتماعي( رياضي
 ر.ت 

 رياضي جمعية مبادرة  23 اجراء حصص تدريبية  42 04/01/2022 كل يوم الثالثاء   05/01/2022 22/02/2022
1 

 رياضي الرياض ي شباب اسكجور جمعية النادي  7196 اجراء حصص تدريبية  41 04/01/2022 كل يوم خميس  27/01/2022 24/02/2022
2 

 رياضي جمعية نادي اطلس مراكش لكرة القدم داخل القاعة 7282 اجراء حصص تدريبية  65 04/01/2022 كل يوم خميس  06/01/2022 24/02/2022
3 

 رياضي الرياضيةجمعية منارة النخيل  29 اجراء حصص تدريبية  56 04/01/2022 كل يوم اربعاء 05/01/2022 23/02/2022
4 

 رياضي جمعية الشباب الرياض ي املراكش ي 7261 اجراء حصص تدريبية  40 04/01/2022 كل يوم الثالثاء   04/01/2022 24/02/2022
5 

24/02/2022 06/01/2022 
 كل يوم اثني   

 رياضي املراكش ي لكرة القدم داخل القاعةجمعية الكوكب الرياض ي  58 اجراء حصص تدريبية  116 06/01/2022 وخميس  وثالثاء و اربعاء
6 

 رياضي نادي النصر الرياض ي املراكش ي 60 اجراء حصص تدريبية  115 06/01/2022 كل يوم جمعة  07/01/2022 25/02/2022
7 

 رياضي جمعية جوهرة افريقيا  111 اجراء مقابلة ودية  113 06/01/2022 يوم الخميس 06/01/2022 06/01/2022
8 

 رياضي جمعهية نادي اطلس مراكش لكرة القدم داخل القاعة 107 اجراء مقابلة ودية  102 06/01/2022 يوم الخميس 06/01/2022 06/01/2022
9 

 رياضي جمعية جوهرة افريقيا  83 اجراء حصص تدريبية  96 05/01/2022 كل يوم اربعاء وجمعة  05/01/2022 25/02/2022
10 

 رياضي الجامعة امللكية املغربية للكرة الطائرة  164 تنظيم نهاية كاس العرش  201 10/01/2022 يوم السبت  15/01/2022 15/01/2022
11 

 رياضي جمعية منارة النخيل الرياضية 222 اجراء مقابلة رسمية  229 12/01/2022 يوم االحد  16/01/2022 16/01/2022
12 

 230 12/01/2022 واالحد يوم  السبت  15/01/2022 16/01/2022
 اجراء تنظيم تدريب 

  فن االيكيدو 
 رياضي الجامعة امللكية املغربية االيكيدو وايايدو والفنون املماثلة لها  6964 جهوي ف 

13 

 6894 04/01/2022 يوم االحد  23/02/2022 23/02/2022
 اجراء تنظيم تدريب  
 رياضي املغربية للكراطي واساليب مشتركة عصبة مراكشالجامعة امللكية  6894 جهوي فيا لتباري

14 

 رياضي عصبة مراكش اسفي للكرة الطائرة  203 تنظيم نهاية كاس العرش  226 12/01/2022 يوم السبت والجمعة  14/01/2022 15/01/2022
15 

25/02/2022 04/01/2022 
 كل ايام ثالثاء  

 رياضي جمعية مؤسسة الدمناتي للرياضة  7198 حصص تدريبية اجراء   95 06/01/2022 واربعاء وخميس وجمعة
16 

 رياضي العصبة الجهوية مراكش اسفي لكرة القدم 1 اجراء مقابلة ودية  112 06/01/2022 يوم السبت  08/01/2022 08/01/2022
17 
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 103 06/01/2022 يوم االحد  09/01/2022 09/01/2022
 اجراء مقابلة برسم القس

  
 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 103 الثالث م الوطب 

18 

 رياضي جمعية الرابطة الرياضية املراكشية  73 اجراء حصص تدريبية  97 06/01/2022 كل يوم اربعاء 05/01/2022 23/02/2022
19 

 228 12/01/2022 يوم  الجمعة والسبت  14/01/2022 15/01/2022

تنظيم البطولة االقليمية لفائدة  
تلميذات وتالميذ المؤسسات  

 رياضي املديرية االقليمية لوزارة التربية والتكوين 206 التعليمية العمومية والخصوصية 
20 

 رياضي القدم داخل القاعةلكرة  جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي 262 اجراء مقابلة ودية  250 13/01/2022 يوم السبت  15/01/2022 15/01/2022
21 

 رياضي جمعية النادي الرياض ي مراكش املدينة 265 استقبال مقابلة رسمية   265 14/01/2022 يوم االحد  16/01/2022 16/01/2022
22 

 282 14/01/2022 يوم االحد  16/01/2022 16/01/2022
 اجراء مباراة ضد الجمعية 

 رياضي مراكش الرياضيةجمعية امل  266 الرياضية ماروسيس  
23 

 341 18/01/2022 يوم االحد  23/01/2022 23/01/2022
 اجراء تدريب جهوي 

  التباري  
 رياضي الجامعة امللكية املغربية للكراطي واساليب مشتركة عصبة مراكش 6894 ف 

24 

24/02/2022 11/01/2022 
 كل ايام ثالثاء 

 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  175 تدريبية اجراء حصص  331 18/01/2022 واربعاء وخميس  
25 

 رياضي جمعية الرابطة الرياضية املراكشية  334 اجراء حصص تدريبية  332 18/01/2022 كل يوم اثني    24/01/2022 28/02/2022
26 

 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 537 رسمية اجراء مقابلة  540 28/01/2022 يوم االحد  30/01/2022 30/01/2022
27 

 450 25/01/2022 يوم االحد  30/01/2022 30/01/2022
 اجراء البطولة الجهوية 

 رياضي عصبة مراكش اسفي للجوجيتسو  486 للجوجيتسو 
28 

 رياضي الرياض ي املراكش ي نادي الكوكب  585 اجراء مباراة ودية  585 28/01/2022 يوم السبت  29/01/2022 29/01/2022
29 

 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  725 اجراء مباراة ودية  545 28/01/2022 يوم السبت  29/01/2022 29/01/2022
30 

 رياضي البادمنتون نادي الكوكب املراكش ي فرع  7208 اجراء حصص تدريبية  599 02/02/2022 كل يوم جمعة  28/01/2022 29/04/2022
31 

 رياضي جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة القدم داخل القاعة 772 اجراء مباراة ودية  594 02/02/2022 يوم االحد  06/02/2022 06/02/2022
32 

 رياضي الرياضيةجمعية منارة النخيل  893 اجراء مقابلة رسمية  727 09/02/2022 يوم االحد  13/02/2022 13/02/2022
33 

 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  871 اجراء مقابلة رسمية  725 09/02/2022 يوم االحد  13/02/2022 13/02/2022
34 

 رياضي كرة القدم املصغرة نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع  870 اجراء مقابلة رسمية  723 09/02/2022 يوم السبت  12/02/2022 12/02/2022
35 

 رياضي جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة القدم داخل القاعة 911 اجراء مبارتي   رسميتي    726 09/02/2022 يوم االحد  13/02/2022 13/02/2022
36 

 رياضي افريقيا جمعية جوهرة  814 اجراء مقابلة رسمية  676 04/02/2022 يوم السبت  05/02/2022 05/02/2022
37 

 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 811 استقبال فريق منارة النخيل 675 04/02/2022 يوم االحد  06/02/2022 06/02/2022
38 

 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  840 اجراء مباراة 677 04/02/2022 يوم السبت  05/02/2022 05/02/2022
39 

 رياضي جمعية نادي اطلس مراكش لكرة القدم داخل القاعة 956 اجراء مباراة ودية  776 10/02/2022 يوم الخميس 10/02/2022 10/02/2022
40 

 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  1003 اجراء حصص تدريبية  785 11/02/2022 يوم السبت  12/02/2022 12/02/2022
41 
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 رياضي جمعية شباب املسيرة الرياض ي املراكش ي لكرة القدم  764 اجراء مباراة ودية  676 04/02/2022 يوم السبت  05/02/2022 05/02/2022
42 

 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 1154 اجراء مباراة ودية  1002 18/02/2022 يوم االحد  20/02/2022 20/02/2022
43 

31/05/2022 01/03/2022 
 كل يوم ثالثاء 

 رياضي جمعية الشباب الرياض ي املراكش ي 1030 اجراء حصص تدريبية  971 18/02/2022 وخميس  
44 

 رياضي جمعية جوهرة افريقيا  1033 اجراء مقابلة رسمية  970 18/02/2022 يوم السبت  19/02/2022 19/02/2022
45 

 رياضي جمعية شباب املسيرة الرياض ي لكرة القدم داخل القاعة 1110 اجراء حصص تدريبية  966 18/02/2022 كل يوم اربعاء 24/02/2022 27/04/2022
46 

  الكاطا  944 17/02/2022 يوم االحد  20/02/2022 20/02/2022
 رياضي عصبة مراكش تانسيفت للكراطي واساليب مشتركة  1035 اجراء البطولة الشطرية ف 

47 

 رياضي جمعية شمس املسيرة الرياضية  1199 اجراء مباراة 1044 22/02/2022 يوم االحد  27/02/2022 27/02/2022
48 

 رياضي جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة القدم داخل القاعة 1208 اجراء مقابلة رسمية  1208 23/02/2022 يوم االربعاء  23/02/2022 23/02/2022
49 

 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  1200 اجراء مباراة 1077 23/02/2022 يوم السبت  26/02/2022 26/02/2022
50 

 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  1201 اجراء مباراة 1079 23/02/2022 يوم السبت  26/02/2022 26/02/2022
51 

   1082 23/02/2022 يوم االحد  06/03/2022 06/03/2022
 رياضي عصبة مراكش تانسيفت للكراطي واساليب مشتركة  311 اجراء تدريب وطب 

52 

 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 1231 اجراء حصص تدريبية  1069 23/02/2022 كل يوم ثالثاء واحد  22/04/2022 24/04/2022
53 

 رياضي النادي الرياض ي شباب اسكجور  1232 اجراء مباراة ودية  1080 23/02/2022 يوم الخميس 24/02/2022 24/02/2022
54 

29/04/2022 28/02/2022 
 ايام ثالثاء واربعاء 

 رياضي جمعية مؤسسة الدمناتي للرياضة  1206 اجراء حصص تدريبية  1081 23/02/2022 وخميس  
55 

 1113 25/02/2022 االحد يوم  20/03/2022 20/03/2022
 اجراء البطولة الشطرية  

  التباري 
 رياضي عصبة مراكش تانسيفت للكراطي واساليب مشتركة  1229 ف 

56 

 رياضي جمعية مبادرة  1266 اجراء حصص تدريبية  1115 25/02/2022 كل يوم ثالثاء  01/03/2022 26/04/2022
57 

 رياضي جمعية منارة النخيل الرياضية 1234 استقبال فريق امل مراكش 1120 25/02/2022 يوم االحد  27/02/2022 27/02/2022
58 

 رياضي جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة القدم داخل القاعة 1207 اجراء مقابلة رسمية  1121 25/02/2022 يوم االحد  27/02/2022 27/02/2022
59 

 رياضي جمعية جوهرة افريقيا  1314 اجراء مقابلة رسمية  1135 25/02/2022 يوم السبت  26/02/2022 26/02/2022
60 

 رياضي جمعية جوهرة افريقيا  1374 اجراء مقابلة رسمية  1151 25/02/2022 يوم االحد  06/03/2022 06/03/2022
61 

 رياضي شباب املسيرة الرياض ي لكرة القدم داخل القاعةجمعية  1215 اجراء مباراة ودية  1136 25/02/2022 يوم السبت  26/02/2022 26/02/2022
62 

  كرة السلة  1102 24/02/2022 يوم االحد  27/02/2022 27/02/2022
 رياضي الجمعية الرياضية ماروسيس 1102 اجراء مقابلة ف 

63 

 رياضي الرابطة الرياضية املراكشية جمعية  1265 اجراء حصص تدريبية  1156 28/02/2022 يوم االثني    28/02/2022 25/04/2022
64 

 رياضي الجمعية الرياضية املغربية للبادمنتون  1315 اجراء حصص تدريبية  1158 28/02/2022 كل يوم اربعاء 02/03/2022 27/04/2022
65 

 رياضي اسكجور النادي الرياض ي شباب  1377 اجراء حصص تدريبية  1184 01/03/2022 كل يوم خميس  03/03/2022 28/04/2022
66 

 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 1434 استقبال المباريات  1242 03/03/2022 يوم االحد  06/03/2022 06/03/2022
67 
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 رياضي القاعةجمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة القدم داخل  1407 اجراء مباراة رسمية   1241 03/03/2022 يوم االربعاء  09/03/2022 09/03/2022
68 

 رياضي جمعية اطلس مراكش لكرة القدم داخل القاعة  1448 اجراء حصص تدريبية  1202 02/03/2022 كل يوم خميس  03/03/2022 28/04/2022
69 

 رياضي الجمعية الرياضية ماروسيس 1483 اجراء حصص تدريبية  1263 03/03/2022 كل يوم جمعة  04/03/2022 29/04/2022
70 

 رياضي جمعية منارة النخيل الرياضية 1479 اجراء حصص تدريبية  1285 07/03/2022 كل يوم اربعاء 09/03/2022 27/04/2022
71 

 رياضي العصبة الجهوية مراكش اسفي لكرة القدم 1475 اجراء حصص تدريبية  1286 07/03/2022 كل يوم سبت  05/03/2022 30/04/2022
72 

28/04/2022 07/03/2022 
 كل يوم اثني   وثالثاء  
 رياضي جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة القدم داخل القاعة 1335 اجراء حصص تدريبية  1335 09/03/2022 واربعاء وخميس 

73 

 رياضي املراكش ينادي النصر الرياض ي  1515 اجراء حصص تدريبية  1337 09/03/2022 كل يوم جمعة  11/03/2022 29/04/2022
74 

 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 1617 استقبال فريق الهالل  1410 11/03/2022 يوم االحد  13/03/2022 13/03/2022
75 

 رياضي جمعية جوهرة افريقيا  1580 اجراء مقابلة رسمية  1412 11/03/2022 يوم االحد  13/03/2022 13/03/2022
76 

 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  1614 اجراء مباراة  1413 11/03/2022 يوم السبت  12/03/2022 12/03/2022
77 

 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  1615 اجراء حصص تدريبية  1414 11/03/2022 كل يوم ثالثاءوخميس  10/03/2022 28/04/2022
78 

   1418 11/03/2022 يوم االحد  13/03/2022 13/03/2022
 رياضي جمعية منارة النخيل الرياضية 1616 استقبال فريق اسف 

79 

 1383 10/03/2022 يوم االحد  13/03/2022 13/03/2022
 تنظيم االطوار االقصائية

 رياضي اعاقةالجامعة امللكية املغربية لرياضة االشخاص في وضعية  1335 لكاس العرش 
80 

 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  1613 اجراء حصص تدريبية  1340 09/03/2022 يوم االربعاء  09/03/2022 09/03/2022
81 

29/04/2022 04/03/2022 
 كل يوم اربعاء 

 رياضي افريقيا جمعية جوهرة  1503 اجراء حصص تدريبية  1284 04/03/2022 وجمعة 
82 

 رياضي جمعية اطلس مراكش لكرة القدم داخل القاعة  1612 اجراء مقابلة ودية  1386 10/03/2022 يوم الخميس 10/03/2022 10/03/2022
83 

 رياضي القدم املصغرة نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة  1783 اجراء مقابلة رسمية  1563 17/03/2022 يوم السبت  19/03/2022 19/03/2022
84 

 رياضي جمعية جوهرة افريقيا  1726 اجراء مقابلة رسمية  1531 16/03/2022 يوم االحد  20/03/2022 20/03/2022
85 

 1532 16/03/2022 يوم االحد  20/03/2022 20/03/2022
 اجراء البطولة الشطرية 

  التباري 
 رياضي مشتركة عصبة مراكش تانسيفت للكراطي واساليب  1229 ف 

86 

27/03/2022 26/03/2022 
 يوم السبت  
 1786 25/03/2022 واالحد 

  جهوي 
 تنظيم لقاء تكويب 

  فن االيكيدو وفن اليايدو 
 رياضي لاليكيدو واليايدو والفنون املشابهة  عصبة تانسيفت الحوز ورديغة 1786 ف 

87 

 رياضي جمعية نادي اطلس مراكش لكرة القدم داخل القاعة 1847 اجراء مقابلة ودية  1666 24/03/2022 يوم الخميس 24/03/2022 24/03/2022
88 

 رياضي عصبة مراكش تانسيفت للكراطي واساليب مشتركة  1277 اجراء بطولة جهوية  1668 24/03/2022 يوم االحد  27/03/2022 27/03/2022
89 

 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  2043 اجراء حصص تدريبية  1774 30/03/2022 كل يوم اربعاء وجمعة  30/03/2022 01/04/2022
90 

 رياضي جمعية امل مراكش الرياضية 2026 اجراء مباراة 1754 29/03/2022 يوم الثالثاء  29/03/2022 29/03/2022
91 

 رياضي العصبة الجهوية مراكش اسفي لكرة القدم 1878 اجراء حصص تدريبية  1784 31/03/2022 يوم السبت  02/04/2022 30/04/2022
92 
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30/04/2022 04/04/2022 
 كل يوم اثني    
 1952 31/03/2022 وثالثاء وخميس 

 اجراء حصص تدريبية 
 رياضي جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة القدم داخل القاعة 1952 خالل شهر رمضان  

93 

ة   رياضي 13مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    انشطة رياضية  2022طيلة شهر ابريل  2022الممتدة من ابريل اىل ماي الفتر
94 

ة الممتدة من ماي اىل يوليوز  رياضي 08مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    انشطة رياضية  2022طيلة شهر ماي  2022الفتر
95 

ة الممتدة من يونيو اىل    رياضي 16مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    انشطة رياضية  2023طيلة شهر يونيو  2023يوليوزالفتر
96 

 130: 2022مجموع عدد التراخيص المسلمة من فاتح يناير الى متم شهر يونيو 
 

 ملعب القرب العزوزية بييت سكن
 

 النشاط موضوع  رقم وتاريخ الترخيص  تاريخ النشاط ايام/من/الى غاية 
 رقم  

 الترخيص  بطل
 ر.ت  اجتماعي(  )ثقافي رياضي القطاع اسماء الجمعيات المستفيدة من التراخيص

 رياضي والثقافية والبيئية جمعية شباب املستقبل للتنمية االجتماعية  430 اجراء حصص تدريبية  898 15/02/2022 كل يوم سبت  12/02/2022 30/04/2022
1 

 رياضي نادي مارس العزوزية الرياض ي املراكش ي  478 اجراء حصص تدريبية  884 15/02/2022 كل يوم  ثالثاء وخميس  15/02/2022 28/04/2022
2 

 رياضي جمعية السبيل للرياضة وحيدة النشاط  470 اجراء حصص تدريبية  882 15/02/2022 كل يوم  ثالثاء وجمعة  11/02/2022 29/04/2022
3 

 رياضي اتحاد املالك املشتركين بيتي سكن العزوزية 525 اجراء حصص تدريبية  902 15/02/2022 كل يوم احد  13/02/2022 24/04/2022
4 

 رياضي جمعية الخير واالحسان العيادي  462 اجراء حصص تدريبية  901 15/02/2022 كل يوم احد  13/02/2022 24/04/2022
5 

 رياضي الجمعية الرياضية املدرسية ملدرسة العزوزية االبتدائية  458 اجراء حصص تدريبية  899 15/02/2022 كل يوم خميس  13/02/2022 28/04/2022
6 

 رياضي جمعية السهيبات للتنمية البشرية 528 اجراء حصص تدريبية  897 15/02/2022 كل يوم اربعاء 16/02/2022 27/04/2022
7 

 رياضي جمعية الخير للتنمية  362 اجراء حصص تدريبية  895 15/02/2022 كل يوم احد  20/02/2022 24/04/2022
8 

 رياضي جمعية اتحاد شعوف العزوزية للتنمية  581 اجراء حصص تدريبية  896 15/02/2022 كل يوم سبت  12/02/2022 30/04/2022
9 

 رياضي جمعية امهات واباء واولياء تالميذ املدرسة االبتدائية العزوزية 488 اجراء حصص تدريبية  894 15/02/2022 كل يوم سبت واحد  12/02/2022 30/04/2022
10 

 رياضي الرياضية املراكشية  جمعية الحسنية 5551 اجراء حصص تدريبية  1119 26/02/2022 كل يوم اربعاء وسبت  23/02/2022 30/04/2022
11 

 11: 2022التراخيص المسلمة من فاتح يناير الى متم شهر يوينيو مجموع عدد 
  

 امللعب املعشوشب احملاميد قطب املواطن 

 موضوع النشاط  رقم وتاريخ الترخيص  تاريخ النشاط ايام/من/الى غاية 
 رقم  

 الترخيص ب طل
 اسماء الجمعيات المستفيدة من التراخيص

)ثقافي  القطاع

 اجتماعي(  رياضي
 ر.ت 

 1 رياضي جمعية البشرى للصانعات التقليديات باسكجور املحاميد 493 اقامة مباراة شرفية 541 28/01/2022 يوم السبت  29/01/2022 29/01/2022

 2 رياضي العصبة الجهوية مراكش اسفي لكرة القدم 575 اجراء حصة تدريبية   543 28/01/2022 يوم السبت  29/01/2022 29/01/2022
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 3 رياضي جمعية مراكش سيتي لكرة القدم  301 اجراء حصة تدريبية   408 21/01/2022 كل يوم جمعة  21/01/2022 25/02/2022

 4 رياضي جمعية نادي الدفاع الرياض ي  7274 اجراء حصة تدريبية   108 02/01/2022 كل يوم ثالثاء  11/01/2022 22/02/2022

 5 رياضي نادي االتحاد الرياض ي املراكش ي 279 اجراء حصة تدريبية   405 14/01/2022 وجمعة  اربعاءكل يوم  14/01/2022 25/02/2022

 6 رياضي جمعية نادي دينامو مراكش لكرة القدم  332 اجراء مقابلة ودية   404 21/01/2022 يوم السبت  22/01/2022 22/01/2022

 7 رياضي نادي املحاميد الرياض ي املراكش ي 6276 اجراء حصة تدريبية   104 06/01/2022 يوم ثالثاء وخميس كل 15/12/2021 23/02/2022

 8 رياضي نادي السيلتيك الرياض ي املراكش ي  101 اجراء حصة تدريبية   107 06/01/2022 كل يوم ثالثاء وخميس 06/01/2022 24/02/2022

 9 رياضي جمعية نادي دينامو مراكش لكرة القدم  102 اجراء مقابلة ودية   101 06/01/2022 يوم االحد  09/01/2022 09/01/2022

 109 06/01/2022 يوم السبت  08/01/2022 08/01/2022
 اجراء مباراة رسمية

 ضمن البطولة االحترافية  
 10 رياضي جمعية الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة القدم داخل القاعة 78

 255 13/01/2022 الثالثاء يوم  11/01/2022 11/01/2022
 اجراء مقابلة ودية ضد 

 17الكوكب املراكش ي فئة  
 11 رياضي جمعية نادي انتر مراكش لكرة القدم  196

 12 رياضي جمعية الغد النسوية للمبادرة الوطنية 205 تنظيم دوري مصغر  256 13/01/2022 يوم  الجمعة والسبت  14/01/2022 15/01/2022

 206 10/01/2022 يوم الثالثاء  11/01/2022 11/01/2022
 احياء دوري تقديم  

 وثيقة االستقالل 
 13 رياضي جمعية نادي دينامو مراكش لكرة القدم  146

 251 13/01/2022 يوم  الجمعة والسبت  04/02/2022 05/02/2022

تنظيم البطولة االقليمية  

لفائدة تلميذات وتالميذ  

املؤسسات التعليمية 

 العمومية والخصوصية  

 14 رياضي املديرية االقليمية لوزارة التربية والتكوين 7148

 406 21/01/2022 كل يوم  اثني   وسبت  17/01/2022 31/01/2022
 اجراء التداريب لفائدة  

 مدرسة النادي 
 15 رياضي االتحاد الرياض ي املراكش ينادي  280

 111 06/01/2022 كل يوم اربعاء 05/01/2022 26/01/2022
 اجراء التداريب لفائدة  

 مدرسة النادي 
 16 رياضي نادي السيلتيك الرياض ي املراكش ي لكرة القدم 112

 406 21/01/2022 اثني   وسبت م كل يو  17/01/2022 31/01/2022
 لفائدة اجراء التداريب 

 مدرسة النادي  
 17 رياضي نادي االتحاد الرياض ي املراكش ي 280

 18 رياضي جمعية ريكبي مراكش 1010 اجراء حصة تدريبية   994 18/02/2022 كل يوم احد  06/03/2022 24/04/2022

 19 رياضي السيلتيك الرياض ي املراكش ي نادي  1312 اجراء مباراة ضد دينلمو  1134 25/02/2022 يوم االحد  27/02/2022 27/02/2022

 20 رياضي نادي السيلتيك الرياض ي املراكش ي  1343 اجراء حصص تدريبية  1162 28/02/2022 كل يوم ثالثاء وخميس 01/03/2022 28/04/2022

 21 رياضي املحاميد الرياض ي املراكش ينادي  1342 اجراء حصص تدريبية  1161 28/02/2022 كل يوم ثالثاء وخميس 01/03/2022 28/04/2022

 22 رياضي العصبة الجهوية مراكش اسفي لكرة القدم 1217 اجراء حصص تدريبية  1117 25/02/2022 يوم االربعاء  23/02/2022 23/02/2022

 23 رياضي املحاميد الرياض ي املراكش يجمعية نادي تاركة  1073 اجراء مقابلة ودية   995 18/02/2022 يوم االحد  20/02/2022 20/02/2022

 24 رياضي جمعية شباب املسيرة الرياض ي املراكش ي لكرة القدم  1111 اجراء حصص تدريبية  1004 18/02/2022 كل يوم ثالثاء وخميس 22/02/2022 22/02/2022



 

473 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 25 رياضي جمعية السد الرياض ي املراكش ي 1047 اجراء حصص تدريبية  993 18/02/2022 كل يوم ثالثاء وخميس 22/02/2022 28/04/2022
انطالق كاس العالم  

 للمحامي   
 786 14/02/2022 كل يوم سبت  12/02/2022

 اجراء تداريب واستقبال 
 المباريات الودية  

 26 رياضي نقيب هيئة املحامين بمراكش 997

 27 رياضي جمعية الفتح الرياض ي املراكش ي  868 تدريبية اجراء حصص  719 09/02/2022 كل يوم اثني   وسبت  05/03/2022 28/03/2022

 28 رياضي جمعية الفتح الرياض ي املراكش ي  867 اجراء حصص تدريبية  729 09/02/2022 كل يوم ثالثاء وخميس 01/03/2022 28/04/2022

 29 رياضي الكعب الذهبي جمعية  845 اجراء مقابلة ودية   733 09/02/2022 يوم االربعاء  09/02/2022 09/02/2022

31/03/2022 02/02/2022 
 كل يوم ثالثاء

 30 رياضي الجمعية الرياضية اوملبيك مراكش  775 اجراء حصص تدريبية  734 09/02/2022 اربعاء وخميس وجمعة 

 717 09/02/2022 يوم السبت  12/02/2022 12/02/2022
 استقبال مباراة ريكبر  

 نسوية 
 31 رياضي مراكشجمعية ريكبي  834

 32 رياضي النادي االرياض ي شباب اسكجور  858 اجراء مقابلة ودية   696 08/02/2022 يوم الثالثاء  08/02/2022 08/02/2022

 33 رياضي جمعية نادي تاركة املحاميد الرياض ي املراكش ي 735 اجراء حصص تدريبية  735 02/02/2022 كل يوم خميس  03/02/2022 27/02/2022

 34 رياضي جمعية نادي تاركة املحاميد الرياض ي املراكش ي 736 اجراء حصص تدريبية  601 02/02/2022 كل يوم اربعاء 02/03/2022 27/02/2022

 35 رياضي جمعية الوفاق الرياض ي املراكش ي 571 اجراء حصص تدريبية  593 02/02/2022 كل يوم اربعاء وسبت  26/01/2022 25/02/2022

 602 02/02/2022 يوم  الجمعة والسبت  04/02/2022 05/02/2022
 تنظيم البطولة االقليمية لفائدة 
 تلميذات وتالميذ المؤسسات  
 التعليمية العموميةوالخصوصية  

 36 رياضي املديرية االقليمية لوزارة التربية والتكوين 7148

 37 رياضي جمعية نادي الدفاع الرياض ي  761 اجراء حصص تدريبية  585 01/02/2022 كل يوم ثالثاء  01/03/2022 29/04/2022

 38 رياضي جمعية السد الرياض ي املراكش ي 401 اجراء حصص تدريبية  586 01/02/2022 كل يوم ثالثاء وخميس 25/01/2022 24/02/2022

 1212 02/03/2022 يوم االحد  06/03/2022 06/03/2022
مباريات ودية  تنظيم 

 وطنية 
 39 رياضي جمعية نادي اتليتيك مراكش 1416

30/06/2022 02/03/2022 
 خالل الموسم 

2021/2022 
02/03/2022 1224 

استقبال المباريات  
 الرسمية 

 40 رياضي نادي االتفاق الرياض ي املراكش ي 1430

 41 رياضي جمعية نادي تاركة املحاميد الرياض ي املراكش ي 1354 حصص تدريبية اجراء   1226 02/03/2022 كل يوم خميس واحد  03/03/2022 24/04/2022

 42 رياضي نادي السيلتيك الرياض ي املراكش ي  4960 اجراء حصص تدريبية  4420 11/10/2021 كل يوم اربعاء واحد  10/10/2021 07/11/2021

 43 رياضي جمعية النادي الرياض ي شباب اسكجور  4834 اجراء حصص تدريبية  4502 13/10/2021 كل يوم اثني   وجمعة  11/10/2021 12/11/2021

 44 رياضي نادي النهضة الرياضية املراكشية لكرة القدم 4934 اجراء حصص تدريبية  4493 13/10/2021 كل يوم اثني    11/10/2021 08/11/2021

 45 رياضي نادي االتحاد الرياض ي املراكش ي 4904 اجراء حصص تدريبية  4904 13/10/2021 وسبت  كل يوم اثني    11/10/2021 08/11/2021

 46 رياضي جمعية الفتح الرياض ي املراكش ي  4916 اجراء حصص تدريبية  4438 08/10/2021 كل يوم ثالثاء وسبت 09/10/2021 06/11/2021

 47 رياضي جمعية نادي الوفاق الرياض ي املراكش ي 4979 تدريبية اجراء حصص  4418 08/10/2021 كل يوم خميس واحد  07/10/2021 07/11/2021

 48 رياضي نادي املحاميد الرياض ي املراكش ي 5509 اجراء حصص تدريبية  4838 02/11/2021 كل يوم اربعاء واحد  10/11/2021 29/12/2021
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 49 رياضي نادي النهضة الرياضية املراكشية لكرة القدم 5596 اجراء حصص تدريبية  4934 05/11/2021 كل يوم اثني    15/11/2021 27/12/2021

 50 رياضي جمعية الفتح الرياض ي املراكش ي  5618 اجراء حصص تدريبية  4943 05/11/2021 كل يوم اثني    08/11/2021 27/12/2021

 51 رياضي نادي تاركة املحاميد الرياض ي املراكش يجمعية  5376 اجراء حصص تدريبية  5195 12/11/2021 كل يوم خميس واحد  11/11/2021 30/12/2021

 52 رياضي جمعية النادي الرياض ي شباب اسكجور  5450 اجراء حصص تدريبية  4844 02/11/2021 كل يوم اثني   وجمعة  15/11/2021 31/12/2021

 53 رياضي االتحاد الرياض ي املراكش ينادي  5875 اجراء حصص تدريبية  5196 12/11/2021 كل يوم اثني    15/11/2021 27/12/2021

 54 رياضي جمعية الوفاق الرياض ي املراكش ي 5380 اجراء حصص تدريبية  5380 02/11/2021 كل يوم خميس واحد  11/11/2021 30/12/2021

 55 رياضي الرياض ي املراكش ينادي املحاميد  7157 اجراء حصص تدريبية  6247 31/12/2021 كل يوم اربعاء واحد  02/01/2022 30/01/2022

 56 رياضي جمعية الوفاق الرياض ي املراكش ي 7185 اجراء حصص تدريبية  6244 31/12/2021 كل يوم خميس واحد  02/01/2022 30/01/2022

 57 رياضي نادي السيلتيك الرياض ي املراكش ي  112 اجراء حصص تدريبية  111 06/01/2022 كل يوم اربعاء 05/01/2022 26/01/2022

 58 رياضي جمعية نادي تاركة املحاميد الرياض ي املراكش ي 7154 اجراء حصص تدريبية  6242 31/12/2021 كل يوم خميس واحد  02/01/2022 30/01/2022

 59 رياضي اسكجور جمعية النادي الرياض ي شباب  6770 اجراء حصص تدريبية  6089 23/12/2022 كل يوم اثني   وجمعة  03/01/2022 26/02/2022

 60 رياضي جمعية الفتح الرياض ي املراكش ي  6806 اجراء حصص تدريبية  6806 23/12/2022 كل يوم اثني   وسبت  27/12/2021 28/12/2021

 61 رياضي جمعية الفتح الرياض ي املراكش ي  868 اجراء حصص تدريبية  719 09/02/2022 كل يوم اثني   وسبت  05/03/2022 28/03/2022

 62 رياضي جمعية نادي تاركة املحاميد الرياض ي املراكش ي 735 اجراء حصص تدريبية  600 02/02/2022 كل يوم خميس واحد  03/02/2022 27/02/2022

ة الممتدة من ماي اىل يونيو   63 رياضي 13مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:      2022طيلة شهر ماي ويونيو  2022الفتر

 75: 2022التراخيص المسلمة من فاتح يناير الى متم شهر يونيو مجموع عدد 

 القاعة املغطاة احملاميد

 اسماء الجمعيات المستفيدة من التراخيص الترخيص ب رقم طل موضوع النشاط  رقم وتاريخ الترخيص  تاريخ النشاط ايام/من/الى غاية 
)ثقافي  القطاع

 اجتماعي(  رياضي
 ر.ت 

 1 رياضي عصبة تانسيفت للكيك بوكسينغ والرياضات املماثلة 1396 اجراء بطولة  1776 30/03/2022 يوم الجمعة  01/04/2022 02/04/2022

 2 رياضي جمعية جوهرة افريقيا  2030 اجراء حصص تدريبية  1775 30/03/2022 يوم االربعاء والجمعة  30/03/2022 01/04/2022

 1767 30/03/2022 االربعاء والخميسيوم   30/03/2022 31/03/2022
  اللغة  

 تنظيم مسابقة ف 
ية والفرنسية   االنجلت  

 3 ثقافي مؤسسة نهى للتعليم الخصوص ي 1960

 4 رياضي مراكش لكرة القدم داخل القاعة جمعية نادي اطلس 1846 اجراء حصص تدريبية  1701 25/03/2022 كل يوم خميس  24/03/2022 26/05/2022

 5 رياضي جمعية جوهرة افريقيا  1842 استقبال مباراة رسمية  1686 25/03/2022 يوم االحد  27/03/2022 27/03/2022

 6 رياضي جمعية نور مراكش للكرة الطائرة  1843 اجراء حصة تدريبية  1691 25/03/2022 كل يوم ثالثاء  24/03/2022 28/04/2022

 1636 23/03/2022 كل يوم ثالثاء وخميس وسبت  22/03/2022 31/03/2022
   

ممارسة نشاط رياض 
 لفائدة العنرص النسوي

 7 رياضي جمعية االتفاق  1693



 

475 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 8 رياضي االتحاد النسوي للرياضة والتنميةجمعية  1692 اجراء التمارين الرياضية للنساء  1638 23/03/2022 كل يوم اثني   واربعاء وجمعة  23/03/2022 01/04/2022

 9 رياضي نادي اجاكس الرياض ي املراكش ي فرع كرة القدم املصغرة  1899 اجراء حصة تدريبية  1637 23/03/2022 يوم االربعاء  23/03/2022 23/03/2022

 1665 24/03/2022 يوم السبت  27/03/2022 27/03/2022
  لفائدة  

 تنظيم حفل فب 
 طلبة الجامعة الخاصة لمراكش

 10 ثقافي جمعية صداقة لالعمال االجتماعية  1539

 1338 09/03/2022 يوم االحد  26/03/2022 26/03/2022
  لفائدة

 تنظيم حفل فب 
 لمراكش  طلبة الجامعة الخاصة 

 11 ثقافي جمعية صداقة لالعمال االجتماعية  1539

 12 رياضي جمعية مبادرة  916 اجراء حصة تدريبية  718 09/02/2022 كل يوم احد  13/02/2022 10/04/2022

 13 رياضي جمعية منارة النخيل الرياضية 6736 اجراء حصص تدريبية  603 02/02/2022 كل يوم ثالثاء  01/02/2022 29/04/2022

ة الممتدة من شهر ابريل اىل يونيو   رياضي 08مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:   انشطة رياضية  2022ابريل طيلة شهر  الفتر
14 

 رياضي 11مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:   انشطة رياضية  2022ماي  طيلة شهر  2022خالل شهر ماي 
15 

 رياضي 12املستفيدة:مجموع عدد الجمعيات    انشطة رياضية  2022يونيو  طيلة شهر  2022خالل شهر يونيو ويوليوز
16 

 44: 2022الى متم شهر يونيو2022مجموع عد التراخيص المسلمة من فاتح يناير

 

 مالعب القرب احملاميد

 اسماء الجمعيات المستفيدة من التراخيص الترخيص ب رقم طل موضوع النشاط  رقم وتاريخ الترخيص  تاريخ النشاط ايام/من/الى غاية 
)ثقافي  القطاع

 اجتماعي(  رياضي
 ر.ت 

ة الممتدة من ابريل اىل ماي    رياضي 4مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية   2022طيلة شهر ابريل   2022الفتر
1 

ة الممتدة من ماي اىل شتنتر  
 رياضي 57مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:   اجراء حصة تدريبية  2022طيلة شهر ماي   2022الفتر

2 

ة الممتدة من يونيو اىل شتنتر  
 رياضي 21مجموع عدد الجمعيات املستفيدة:    اجراء حصة تدريبية  2022طيلة شهر يونيو   2022الفتر

3 

 82: 2022مجموع عدد التراخيص المسلمة من فاتح يناير الى متم شهر يونيو 
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 ملخص عن تقرير جملس مقاطعة جليز

 2022اىل متم شهر يونيو  2022اكتوبر للفرتة املمتدة من فاتح 
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 تدبري املوارد البشرية .1

 

 

 املوارد البشرية باملقاطعة 
 

 العدد  االطار 

  مجموع املتصرفين 

  مجموع املهندسين 

  2مجموع املحررين من الدرجة 

  4مجموع املحررين من الدرجة 

  2مجموع مساعد اداري د

  3مجموع مساعد اداري د

  1مجموع مساعد تقني د

  2مجموع مساعد تقني د 

  3مجموع مساعدين تقني د 

  1مجموع التقنيين من الدرجة 

  2مجموع التقنيين من الدرجة 

  3مجموع التقنيين من الدرجة 

 222 مجمـــــــــــــوع
 

 

 املقاطعاااة تدبير املسار املنهي للموارد البشرية املوضوعة رهن إشارة 
 

 المجمـــــــــوع  العمليـــــــة 

120  الرخص اإلدارية   

مراكش من اختصاص قسم تدبير املوارد البشرية بجماعة   63 الترقيات    

04  االنتقاالت    

12  التعيينات الجديدة   

60  التداريب و التكوينات   
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 اعمال اجمللس -2

 

 دورات المجلس  ر.ت
 رقم

 النقطة
 مالحظات المتخذ في كل نقطة من طرف مجلس المقاطعة  موضوع النقطة المدرجة

1 
 عادية

 2022يناير  

1 

 انتخاب رؤساء الضجان املؤقتة  

 و نوابهم 

 

وافق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب السيد فؤاد الراشق رئيسا للجنة املؤقتة  -

 للتربية و التعليم و السيدة حليمة بوصابون نائبة له. 

وافق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب السيد فؤاد حاجبي رئيسا للجنة املؤقتة    -

 ائبا له.و السيد محمد الحر ن   الطرقي  للتشوير 

للجنة    - رئيسة  الحيمر  عفيفة  السيدة  انتخاب  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  املجلس  وافق 

 املؤقتة للمساواة و مقاربة النوع و ذوي االحتياجات الخاصة و السيدة ثورية بن علي نائبة لها. 

للجنة    - رئيسة  كساب  لطيفة  السيدة  انتخاب  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  املجلس  وافق 

 املؤقتة للصحة و السيد عبد الرحيم ديم نائبا لها.

وافق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب السيد محمد أوزيو رئيسا للجنة املؤقتة    -

 و السيدة حبيبة الكرشال نائبة له.  لألشغال  

وافق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب السيد محمد جنان رئيسا للجنة املؤقتة    -

 و التواصل و التجهيزات املكتبية و السيدة أسماء دليمي نائبة له.  لإلعالميات 

للجنة    - رئيسا  األنفاوي  صالح  السيد  انتخاب  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  املجلس  وافق 

 دارية و السيدة سلوى بولحية نائبة له.املؤقتة للحكامة اإل 

 

3 
مناقشة إمكانية إضافة الطابق الثاني ببعض أحياء مقاطعة  

 جليز.
  

4 
 االطالع على وضعية قطاع النظافة

 و اإلنارة العمومية بتراب مقاطعة جليز
  

2 
 استثنائية

 2022ماي  5 
 نقطة 

 فريدة 

للحي الصناعي القديم  دراسة مشروع تصميم التهيئة القطاعي 

 ملراكش 

للحي   القطاعي  التهيئة  تصميم  مشروع  على  الحاضرين  أعضائه  السادة  بإجماع  املجلس  صادق 

 الصناعي القديم ملراكش مع مراعاة التوصيات التالية:

العقارات   - و  الحديدية  السكك  ملكتب  التابع  بامللك  التهيئة  بتصميم  التشاركي  التنطيق  اعتماد 

اعتماد تطبيق  -املجاورة له بعين مزوار للرفع من قيمة ملك الجماعة و تحكمها في مجالها الترابي.

 طوابق بمجموع تراب املقاطعة. 5
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 .%10املجزء عوض عن نسبة  من العقار  %12العمل على استفادة الجماعة من نسبة -

 خلق مرافق عمومية بالحي الصناعي القديم استجابة لحاجيات الساكنة.  -

 العمل على إحداث مواقف سيارات تحت أرضية  بالعمارات ملواجهة إشكالية السير و الجوالن.-

ا- و  الثاني  الحسن  مع شارع  املتقاطع  و  األردن  زنقة  على  املمتد  األرض ي  تحت  املمر  لذي  احداث 

 سيمر تحت خط السكة الحديدية. 

3 
 عادية

 2022يونيو   

1 
برمجة فائض حساب النفقات من املبالغ املرصودة غير املستهلكة  

 . 2021ملجلس مقاطعة جليز برسم سنة 
  

2 
نائبه ضمن الضجنة اإلدارية  و  تعيين ممثل مجلس مقاطعة جليز  

 املكلفة بمراجعة اللوائح االنتخابية العامة.
  

3 
اطالع املجلس على وضعية الدواوير املتواجدة بالنفوذ الترابي  

 ملقاطعة جليز. 
  

   اطالع املجلس على مآل وضعية الحي العسكري باملقاطعة.  4
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 تدبري الشكايات -3

 الشكايات الخاصة بمصضحة الشرطة االدارية حصيلة تدبير 

  توزيعها حسب امللحقات االدارية

 عددها

الشكايات : انواعها ومآهلا خالل الفرتة املمتدة 

رياض   الداوديات 30/06/2022اىل 01/01/200/22من

 السالم

الحي  جليز  االزدهار  اسيل امرشيش

 العسكري

الحي 

 الشتوي

 الشكايات المودعة مباشرة لدى الشباك الوحيد للشكايات 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 الشكايات المسجلة مباشرة بالموقع االلكتروني الخاص بالشكايات  0 0 0 0 0 0 0 0 0

 الشكايات التي تم البث فيها بالدراسة والمعالجة  15 1 0 1 4 4 3 0 2

 )مبرمجة حسب جدول اللجنة المختلطة للمعاينة( الشكايات التي هي في طور االنجاز  0 0 0 0 0 0 0 0 0

 الشكايات التي احيلت على المصالح الداخلية التابعة للمقاطعة حسب االختصاص 2 0 0 1 0 0 0 0 1

رؤساء الملحقات  المكتب الصحي

 االدارية 

 الجماعة االمن الوطني

 عددها  الشكايات التي احيلت على المصالح الخارجية لالختصاص
 

الملحقة  عددها  
االدارية  

 جليز 

 جماعة مراكش  عددها   عددها 

0 0 

0 16 

0 0 
0 

 
0 

 
 الشكايات التي تم حفظها ألسباب شكلية وموضوعية  3 1 1 0 0

0 1 1 2 1 0 
0 

 
0 4 

مجموع الشكايات التي تم البث فيها او في طور االنجاز خالل الفترة المشار اليها 

 اعاله

 اجملمــــــــــــوع 24 2 1 2 5 6 4 1 3
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 حصيلة تدبير الشكايات الخاصة بمصضحة االشغال والشؤون التقنية 

 توزيعهــا حسب امللحقات اإلدارية عددهــــا الشكايات أنواعها ومآهلا 
 

 الداوديات رياض الســـالم  أمرشيــش  إسيـــل االزدهـــار  جلـــيـــز  الحي العسكري  الحي الشتوي

 2 2 3 1 2 2 1 2 15 الشكايات التي تم البث فيها بالدراسة والمعالجة 

الشكايات التي هي في طور اإلنجاز )مبرمجة حسب  

 جدول اللجنة المختلطة للمعاينة( 

                
 

الشكايات التي أحيلت على المصالح الداخلية التابعة  

 للمقاطعة حسب االختصاص

4               
 

الشكايات التي أحيلت على المصالح الخارجية  

 لالختصــاص 

 و م ت م ك املكتاااب الصحاااي  رؤساء املضحقات اإلدارية األمن الوطااني  الجماعاااة 
 

 عددهــــــا 
 

7           2 3 
 

                 الشكايات التي تم حفظها ألسباب شكلية وموضوعية 
 

التي تم البث فيها أو في طور  مجموع الشكايات 

 اإلنجاز خالل الفترة المشار إليها أعاله

                
 

 3 2           7 اجملمـــوع
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 الرخص االقتصادية -4
 

 العدد موضوع الرتخيص موضوع الطلب او املراسلة

 

 طلبات ترخيص اقتصادي

 07 مقهى -

 14 مطعم

 29 سناك

 01 بيتزريا -سناك

 06 بيع املاكوالت الخفيفة

 01 بيع السمك واملاكوالت الخفيفة

Fast food 01 

 26 مقهى سناك 

 04 مقهى مطعم

 03 التغذية العامة

 01 بيع املواد الغذائية 

 08 محلبة 

 02 بيع قهوة

 01 بيع الحلويات 

 04 الجزارة 

 01 الجزارة )وجبات سريعة( 

 02 بيع الدجاج 

 00 الحالقة 

 17 التجميل 

SPA 00 

 09 الحالقة والتجميل

 03 بيع مواد التجميل 

SPA  03 الحالقة والتجميل 

 01 مركز التجميل

 01 حمام

SPA  00 حمام 
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 03 مصبنة

 01 الحالقة الرجال 

 01 قاعة شاي 

 02 ممون حفالت 

 01 مركز اللياقة البدنية

 01 النجارة

 03 بيع الخبز واملعجنات بالتقسيط 

 03 بيع وطحن وتعصير القهوة

 طلبات الغاء الترخيص 

 00 مقهى 

 01 مطعم

 05 سناك

 00 بيتزريا -سناك

 04 بيع املاكوالت الخفيفة

Fast food 00 

 00 مقهى سناك 

 00 مقهى مطعم

 00 التغذية العامة

 00 الغذائية بيع املواد 

 01 محلبة 

 01 بيع الحلويات 

 01 الجزارة

 00 الجزارة )وجبات سريعة(

 00 بيع الدجاج 

 00 الحالقة 

 00 التجميل

SPA 00 

 02 الحالقة والتجميل 

 00 الحالقة والتجميل للنساء 

SPA  00 الحالقة والتجميل 
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 00 مركز التجميل

 00 حمام

SPA  00 حمام 

 00 مصبنة

 00 الحالقة الرجال 

 التعرضات على منح ترخيص

-  

-  
-  

 
 

اجوبة البحوث الكشف عن المنافع والمضار:  
 الموافقة / الرفض 

 قسم التعمير بالمقاطعة الطاقة والمعادن  الوقاية المدنية مفتش الشغل مكتب حفظ الصحة السلطة المحلية
 الرفض  موافقة  الرفض  موافقة  الرفض  موافقة  الرفض  موافقة  الرفض  موافقة  الرفض  موافقة 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 تدبري قطاع التعمري -5

 

 2022/06/30ا ى  2022/01/01 من:االحصائيات  املجموع  

 الوحيد   الضبط الشباكامللفات املسجلة بمكتب  139

   للملفات املودعةاالجما ي العدد  139

 امللفات املبرمجة  139

 لجنة الدراسات  امللفات املقبولة من  111

 امللفات املسلمة  64

 الطلبات   ـــ 

 البناء   استئناف اشغال رخص  
 الرخص املسلمة   ـــ 

 الطلبات   480

 رخص االصالح  
 الرخص املسلمة   451

اقبة البناء  إشعار باملخالفات   53  مر

 الطلبات   66

 رخص السكن  
 الرخص باملعاينة  ـــ 

 طلبات الرخص بالشهادة   66

 الرخصة بشهادة املطابقة  52

 الطلبات   ـــ 

 الربط بالكهرباءشواهد  
 املرخصة   ـــ 

 الطلبات   ـــ 

 الربط باملاء شواهد  
 املرخصة   ـــ 

 الطلبات   21

 الشكايات  
 تم البث في : 21

 الواردة  ـــ 

 املتابعة   التخلي عنطلبات 
 تم البث في : ـــ 
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 تدبري احتالل امللك العام املرتبط برتاخيص البناء -6

 

Numéro 
d'ordre 

autourisation Situation 
surface 
occupée 

1 MDF-PMRC-AGLZ-68298/2021 BLOC 35 CITE MOHAMMADIA UNITE 3 N° 4 12 

2 PCT-PMRC-AGLZ-87133/2021 El Manar III  Lotissement Acharaf N° 305 80 

3 PCT-PMRC-AGLZ-2070/2022 Lotissement Lalla Soukaine 3, Lots 12 62 

4 MDF-PMRC-AGLZ-1052/2022 PROPRITE DITE AOURRAD LOT N° 09 GUELIZ MARRAKECH 44 

5 MDF-PMRC-AGLZ-89081/2021 PROPRIETE DITE AOURRAD LOT N°19 GUELIZ MARRAKECH 68 

6 PCT-PMRC-AGLZ-4745/2022 DOUAR SRAGHNA N°93 10 

7 
PCT-PMRC-AGLZ-86193/2021 

LOTISSEMENT GHARNATA 1 LOT N°78, COMMUNE GUELIZ , 
MARRAKECH 

24 

8 MDF-PMRC-AGLZ-87586/2021 PROPRIETE DITE AOURRAD-18 GUELIZ MARRAKECH 18 

9 MDF-PMRC-AGLZ-9955/2022 LOTISSEMENT MABROUKA 21 44 

10 ELV-PMRC-AGLZ-9984/2022 LOTISSEMENT CITE MOHAMMADIA UNITE V LOT N° 221 40 

11 
MDF-PMRC-AGLZ-4217/2022 

RIAD 8B FOUR SEASON ROUTE DE LA PISCINE A PROXIMITE DE LA 
MENARA MARRAKECH 

0 

12 
MDF-PMRC-AGLZ-4157/2022 

RIAD 7B FOUR SEASON ROUTE DE LA PISCINE A PROXIMITE DE LA 
MENARA MARRAKECH 

0 

13 
PCT-PMRC-AGLZ-1269/2022 

Propriété dite : BOUMESSMAR 51, LOT N° 51, Lieu dit 
BOUMESSMAR, Daoudyat, Arrondissement Guéliz,  Pr 

140 

14 MDF-PMRC-AGLZ-89260/2021 MAZZEL - DAOUDIYAT -UNITE 4-LOT N°773 50 

15 MDF-PMRC-AGLZ-84420/2021 ROBOOBEL HADJ104 L'ROUIDAT 3 LOT N° 86 MARRAKECH 36 

16 PCT-PMRC-AGLZ-15871/2022 LOTISSEMENT PALM VIEW LOT N° 71 KM 7 ROUTE DE CASA 24 

17 PCT-PMRC-AGLZ-1427/2022 DOUAR SRAGHNA LOT N°379 14 

18 MDF-PMRC-AGLZ-2715/2022 PROPRIETE DITE AOURRAD N°15 GUELIZ MARRAKECH 18 

19 MDF-PMRC-AGLZ-42249/2021 Propriété dite El Manar III - 419, Lotissement Acharaf 20 

20 PCT-PMRC-AGLZ-84014/2021 DOUAR SRAGHNA LOT N° 75 MARRAKECH 14 

21 MDF-PMRC-AGLZ-7982/2022 Lotissement Atlas Issil Lot N°76 14 

22 
PCT-PMRC-AGLZ-15634/2022 

Kaudiat Laâbid, Douar Oulad Machikha, Propriété dite 
'Assanaoubar 438' 

24 

23 MDF-PMRC-AGLZ-12187/2022 PROPRIETE DITE:AOURRAD LOT N°38 GUELIZ MARRAKECH 64 

24 MDF-PMRC-AGLZ-12135/2022 PROPRIETE DITE AOURRAD LOT N°45 GUELIZ MARRAKECH 36 

25 MDF-PMRC-AGLZ-21099/2022 HAY MOHAMADI UNITE 3 BLOC N°103 LOT N°13 12 

26 PCT-PMRC-AGLZ-13182/2022 DOUAR SRAGHNA LOT N° 289 MARRAKECH 18 

27 MDF-PMRC-AGLZ-16168/2022 Propriété dite' "TASSILA", lot n° 5, Amerchich 84 

28 MDF-PMRC-AGLZ-23434/2022 LOTISSEMENT ALEM LOT N°129 COMP EL GHOUL 20 

29 PCT-PMRC-AGLZ-13394/2022 LOTISSEMENT OLIVIERS O.L.M. 152 MARRAKECH 40 

30 MDF-PMRC-AGLZ-22953/2022 HAY MOHAMADI BLOC 64 LOT N°25 44 

31 MDF-PMRC-AGLZ-16477/2022 LOT AOURRAD N°02 GUELIZ MARRAKECH 72 

32 MDF-PMRC-AGLZ-26559/2022 AOURRAD 23 34 

33 
MDF-PMRC-AGLZ-15353/2022 

PROPRIETE DITE RMILI UNITE 4 LOT N 789 HAY MOHAMADI 
DAOUDIATE 

15 

34 
PCT-PMRC-AGLZ-17423/2022 

PROPRIETE DITE ZINBEK , ROUTE DE SAFI,  LIEU DIT BRAHIM OU 
BRAHIM, LOT N°7 

20 

35 PCT-PMRC-AGLZ-23066/2022 PROPRIETE DITE : OLIVIERS IV-18 QUARTIER  GUELIZ 40 

36 PCT-PMRC-AGLZ-24309/2022 Lotissement PALM VIEW Lot N° 49 MARRAKECH 78 

37 MDF-PMRC-AGLZ-70886/2021 BLOC 20 CITE MOHAMMADIA UNITE 3 N° 11 12 
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38 
MDF-PMRC-AGLZ-7651/2022 

PROPRIETE DITE « RIYAD ESSALAM 24»,  préfecture MARRAKECH, 
ARRONDISSEMENT GUELIZ. 

70 

39 MDF-PMRC-AGLZ-14219/2022 PROPRIETE DITE BELKHEL 28 

40 PCT-PMRC-AGLZ-29249/2022 Propriété dite :Palm view Lot N°:19   Lotissement Palm view 24 

41 PCT-PMRC-AGLZ-28890/2022 LOTISSEMENT GHARNATA LOT N10 P. MARRAKECH 22 

42 PCT-PMRC-AGLZ-29375/2022 LOTISSEMENT OLIVIERS LOT N° 45 48 

43 PCT-PMRC-AGLZ-22827/2021 BD DE SAFI SIDI ABBAD 2EME TRANCHE LOT N°154 20 

44 MDF-PMRC-AGLZ-25224/2022 Lotissement Lalla Soukaina 3, Lots 12 et 14 32 

45 PCT-PMRC-AGLZ-17852/2022 lotissement al hamra N° 119 48 

46 MDF-PMRC-AGLZ-25629/2022 LOTISSEMENT SIDK 2 LOT N°10 20 

47 PCT-PMRC-AGLZ-28552/2022 lotissement gharnata 1 lot N° 66 arrondissement gueliz 74 

48 
MDF-PMRC-AGLZ-28018/2022 

PREFECTURE DE MARRAKECH ARRONDISSEMENT GUELIZ ROUT DE 
SAFI PROPRIETE DITE AL IZDIHAR 313 

18 

49 MDF-PMRC-AGLZ-85273/2021 PROPRIETE DITE SARJAD DAOUDIATE 22 

50 MDF-PMRC-AGLZ-1613/2022 LOTISSEMENT LES OLIVIERS 4 N°7 18 

51 PCT-PMRC-AGLZ-29089/2022 Porpriété dite "TASSILA", lot n° 56 106 

52 MDF-PMRC-AGLZ-25128/2022 Lot n°14, Lotissement Al Manar Arrondissement Gueliz Marrakech 30 

53 
PCT-PMRC-AGLZ-27780/2022 

LOT 76 RUHNA 5 - A  M5 / LOT N° 77 RIHANA 5 - A M 6- 
MARRAKECH 

14 

54 MDF-PMRC-AGLZ-33199/2022 PROPRIETE DITE AL FEDDY UNITE 4 LOT N° 546 40 

55 PCT-PMRC-AGLZ-79641/2021 LOTISSEMENT OASIS LOT N° 166 82 

56 MDF-PMRC-AGLZ-1335/2022 CITE MOHAMMADIA NORD BC 77 N°1 28 

57 MDF-PMRC-AGLZ-12602/2022 DAOUDIYAT UNITE 5 TICHKA 19 42 

58 MDF-PMRC-AGLZ-27631/2022 CITE MOHAMMADIA LOT N° BLOC 68 30 

59 PCT-PMRC-AGLZ-29244/2022 Pté dite "ESSALAM 217", Lieu dit Jnanate 74 

60 
MDF-PMRC-AGLZ-40570/2022 

Propriété dite : roboo bel hadj 124, Avenue prince moulay 
abdellah, Lot N° 126, MARRAKECH 

38 

61 PCT-PMRC-AGLZ-24534/2022 PROPRIETE DITE: " IZDIHAR EX 82", LOTISSEMENT IZDIHAR EX 100 

62 PCT-PMRC-AGLZ-9350/2022 LOTISSEMENT PALM WIEU 21 24 

63 
MDF-PMRC-AGLZ-37334/2022 

PROPRIETE DITE RMILI UNITE 4 LOT N 789 HAY MOHAMADI 
DAOUDIATE 

0 

64 MDF-PMRC-AGLZ-22174/2022 Prte dite Belbakar Lot N° 692 44 
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 الحالة املدنية وتثبيت االمضاء  تقرير عن امللحقات االدارية -7

  

تثبيت 

 اإلمضاءات 

 

 13508 3542الي   02العدد  13780 7479 22051 5. 13907 19226 17670+ 13937 اإلمضاءات 

 05 04 04 04 04 08 سجل  07المجموع  17670الى   02 -13931الى   1 السجالت 

 20000حوالي  6000 100000 19116 800.000 70000 20000 الى+1 طبق األصل 

 50 - 15 04 00 78 15 02 العالمات املوضوعة

الحالة  

 المدنية 

 287 147 80 298 644 21,8 299 216 تصاريح الوالدات

 86 28 133 46 1141 79 161 63 تصاريح الوفيات

 02 01 02 02 سجل أصلي ونظير  08  02 02 02 عدد سجالت الوالدة

 02 01 02 01 سجل أصلي ونظير  14 01 01 01 عدد سجالت الوفيات 

 1200حوالي  1200 4000 40 8637 184 مرقمنة 600 بطاقة شخصية

 9200حوالي  2300 12000 894 3385 1500 مرقمنة  299 10000 عقود الوالدة

 120 شهادة الزواج
 

- 00 260 138 290 91 79 

 600 شهادة الحياة
 

- 150 4200 291 3000 200 623 

 37 شهادة العزوبة 
 

- 10 65 28 143 50 36 

 39 عدم الزواج
 

- 23 62 27 11 10 27 

 03 توحيد الشخصية 
 

- 05 06 02 14 00 12 

 04 عدم التسجيل بالحالة املدنية
 

- 07 201 11 20 04 05 

 03 التحميل العائلي
 

- 01 17 08 28 06 12 

 17 عدم الطالق 
 

- 00 11 04 03 04 05 

 11 القرابة 
 

- 02 12 00 06 07 05 

 04 الزوجة الوحيدة
 

- 00 07 00 04 07 07 

 00 تعدد الزوجات 
 

- 00 00 00 02 03 00 

 6000 كاملة نسخ 
 

 6300حوالي  60 400 04 4800 100 -

 7800حوالي  150 2000 138 6120 80 161 500 رسم الوفاة 
 

 العدد من ..................إىل ..................... املوضوع

 2519إلى          01 اإلمضاءات

 02 السجالت

 9152 وثائق طبق األصل 
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 واحملاسبةتدبري املالية  -8
 

 االعتمادات املرحلة والتي لم يتم صرفها خالل سنتين  

  2021املرحلة إ ى السنة املالية  2020الئحة التحويالت املالية املتعلقة بفائض االعتمادات لسنة 
 

 الوضعية المالية
 

 المالية السنة  رقم النفقة نوع النفقة موضوع النفقة المبلغ اإلجمالي لنفقة  المستفيد

 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
 

 2021 9 تحويل اعتماد 2021الغير املصرف في السنة املالية     2020تحويل فائض إعتماد سنة  11009.96

 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
 

589.20 

  2021الغير املصرف في السنة املالية     2020تحويل فائض إعتماد سنة 

املتعلق بمراقبة جودة  األشغال صفقة رقم  2020/ 02طلب سند رقم 

 2020/ 07و الصفقة رقم 2020/ 06والصفقة رقم  2020/ 05

 2021 10 تحويل اعتماد

 6416.09 اإلقليمية ملراكش الخزينة  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
  2021الغير املصرف في السنة املالية     2020تحويل فائض إعتماد سنة 

املتعلق بالدراسات التقنية ومراقبة األشغال   2020/ 01طلب سند رقم 

 07/2020و الصفقة رقم 2020/ 06والصفقة رقم   05/2020صفقة رقم 

 2021 11 تحويل اعتماد

 62726.46 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 

طلب   2021الغير املصرف في السنة املالية     2020تحويل فائض إعتماد سنة 

  تم التي امللحقات ذلك في بما املضخات املتعلق بصيانة 04/2020سند رقم 

  وحديقة  ، والوازيس إزدهار ، البديع وحديقة ، املنزه  في املوجودة  اآلبار في تركيبها

 بلبكار.

 2021 12 تحويل اعتماد

 198.00 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش تم 
  2021الغير املصرف في السنة املالية     2020تحويل فائض إعتماد سنة 

 االسمنت.  املتعلق بشراء 06/2020طلب سند رقم
 2021 13 تحويل اعتماد

 148.20 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
  2021الغير املصرف في السنة املالية  2020تحويل فائض إعتماد سنة 

 التصوير.  آالت وإصالح املتعلق بصيانة 2020/ 07طلب سند رقم 
 2021 14 تحويل اعتماد

 1578.00 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
  2021الغير املصرف في السنة املالية  2020تحويل فائض إعتماد سنة 

 املتعلق بشراء الزفت. 2020/ 09طلب سند رقم 
 2021 15 تحويل اعتماد

 197.28 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
  2021الغير املصرف في السنة املالية  2020تحويل فائض إعتماد سنة 

 املتعلق بشراء املواد الخام.  2020/ 08طلب سند رقم 
 2021 16 تحويل اعتماد

 98.88 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
  2021الغير املصرف في السنة املالية  2020تحويل فائض إعتماد سنة 

 املتعلق بشراء العتاد املعلوماتي 2020/ 08طلب سند رقم 
 2021 17 تحويل اعتماد

 5806.64 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
  2021املصرف في السنة املالية الغير  2020تحويل فائض إعتماد سنة 

 املتعلقة بتأهيل مالعب الرياضة الصنوبر ومبروكة  17/2019صفقة رقم 
 2021 18 تحويل اعتماد
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 14843.60 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
  2021الغير املصرف في السنة املالية  2020تحويل فائض إعتماد سنة 

 املتعلقة بشراء الوقود والزيوت. 02/2020صفقة رقم 
 2021 19 تحويل اعتماد

 4986.67 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
  2021الغير املصرف في السنة املالية  2020تحويل فائض إعتماد سنة 

املتعلقة بمصاريف تسيير املالعب الرياضية   08/2020صفقة رقم 

 "الحراسة واالمن".

 2021 20 تحويل اعتماد

 1454.44 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
الغير املصرف في السنة املالية   2020إعتماد سنة تحويل فائض 

املتعلقة بمصاريف تسيير املالعب الرياضية   08/2020صفقة رقم 2021

 "التنظيف" 

 2021 21 تحويل اعتماد

 1623.25 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
  2021املصرف في السنة املالية الغير  2020تحويل فائض إعتماد سنة 

 و املطبوعات  املكتب املتعلقة بشراء لوازم 03/2020صفقة رقم 
 2021 22 تحويل اعتماد

 412.80 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
  2021الغير املصرف في السنة املالية  2020تحويل فائض اعتماد سنة 

 املتعلقة بلوازم العتاد املعلوماتي. 03/2020صفقة رقم 
 2021 23 تحويل اعتماد

 493.44 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
املصرف في السنة املالية  الغير  2020تحويل فائض إعتماد سنة 

 املتعلقة بشراء عتاد التشوير.  12/2020صفقة رقم 2021
 2021 24 تحويل اعتماد

 252.00 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
  2021الغير املصرف في السنة املالية  2020تحويل فائض إعتماد سنة 

 املتعلقة بشراء أسماء الشوارع.  12/2020صفقة رقم 
 2021 25 تحويل اعتماد

 63275.13 الخزينة اإلقليمية ملراكش  تم تحويله بالكامل إلى املجلس الجماعي ملراكش 
   2021الغير املصرف في السنة املالية  2020فائض اعتماد سنة تحويل 

 . املتعلقة بتأهيل املالعب الرياضية تاشفين 18/2019رقم  صفقة
 2021 26 تحويل اعتماد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

491 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 اداء فواتير الماء والكهرباء، البنايات  •

 مستحقات املواصالت السلكية والالسلكية •

  

 فواتير الكهرباء  •

  العقدة العنوان 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 المجموع  

 563293 مقاطعة اسيل  741,91 1 972,24 1 121,96 2 962,37 1 184,48 2 232,19 2 870,06 2 057,45 17

 563603 محطة الضخ تجزئة بلبكار )بئر(  201,96 172,34 205,24 198,67 114,76 104,89 272,21 442,41 1

 563654 بئر حديقة امرشيش  182,15 86,68 143,96 93,49 52,58 213,9 172,33 031,77 1

 563719 بئر حديقة الحي المحمدي الوحدة الرابعة 414,77 577,53 319,47 88,05 230,02 77,14 113,69 398,20 2

 563748 الحي المحمدي    3بئر حديقة الوحدة  89,40 122,14 134,41 156,24 82,58 298,95 345,39 351,25 1

 563756 نادي االشخاص المسنين  958,77 047,61 1 115,07 1 133,17 1 006,48 1 815,63 625,94 750,28 7

 563768 مقاطعة الدوديات  510,24 2 694,50 2 587,57 2 441,14 2 444,43 2 436,20 2 403,12 3 211,70 21

 564692 شارع عالل الفاسي )بئر( SINEمحطة الضخ تجزئة  338,53 227,09 307,74 267,37 97,59 298,95 678,23 442,59 2

 576244 مركز الشرطة سيدي عباد  807,40 838,66 708,69 540,87 682,37 621,49 1420,6 458,74 6

 581020 روض دوار السراغنة  81,85 78,57 80,21 93,36 86,79 80,21 78,07 657,63

 581408 دار الجمعيات دوار الكدية  588,59 642,88 674,14 435,58 356,61 287,51 270,57 898,76 3

 587104 مقاطعة سيدي عباد  126,58 1 268,08 1 246,69 1 213,78 1 254,91 1 087,10 1 571,96 1 037,18 10

 588948 روض دوار الكدية  374,70 391,16 432,29 336,87 356,61 302,31 369,28 954,38 2

 779779 بئر حديقة الشرف  52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 55,04 423,10

 977010 بئر الممر الدائري تجزئة الفضل  60,77 63,49 82,58 67,58 58,04 97,59 142,33 635,87

 المجموع 530,20 9 235,55 10 212,60 10 081,12 9 060,83 9 006,64 9 388,82 12 751,31 79

 رقم االشتراك  نوع االستهالك  2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 المجموع  

8.10099741.00.00 الهواتف الثابتة  434,80 2 857,25 1 098,80 2 361,57 1 531,64 946,80 946,80 946,80 946,80 946,80 946,80 946,80 946,80 946,80 946,80 946,80 698,86 18
.100000 

8 000,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
االلياف االنترنيت )

 البصرية(
8.10099741.00.00

.100003 

5 486,03 5486,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
االنترنيت )االلياف 

 (ADSL البصرية + مينارة

8.10099741.00.00
.100004 

5.11284.00.00.10 الهواتف النقالة  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19006,51 20823,6 830,11 39
0002 

 المجموع  934,80 2 357,25 2 598,80 2 861,57 1 031,64 1 446,80 1 446,80 1 446,80 1 446,80 1 446,80 1 446,80 1 446,80 1 446,80 1 446,80 1 453,31 20 756,43 27 015,00 72
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 فواتير املاء  •

 العقدة العنوان 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 المجموع 

 565822 منبع السقي حديقة تجزئة أسيف س  872,96 4 249,55 1 733,66 1 205,54 1 252,02 584,50 2 670,06 3 568,29 15

 566025 منبع السقي الحديقة العمومية الوحدة الثانبة  90,65 90,65 149,33 90,65 75,97 75,97 90,65 663,87

 566059 65منبع السقي حي اعادة الهيكلة بلوك  340,03 398,72 237,35 868,14 442,72 1748,33 2364,45 399,74 6

 566061 منبع السقي حي اعادة الهيكلة   134,66 17,3 17,3 17,3 17,3 31,97 31,97 267,80

 566074 15قرب رقم  10منبع السقي الوحدة الثالثة بلوك  457,39 369,37 296,03 134,66 46,64 266,69 530,74 101,52 2

 566075 37حديقة الوحدة الثالثة امام بلوك  868,14 193,33 530,74 428,05 61,31 824,14 1234,88 140,59 4

 566082 111بلوك  3حديقة الوحدة  178,67 149,33 164 164 530,74 398,72 472,06 057,52 2

 566090 منبع السقي الوحدة الخامسة  604,09 249,55 1 340,03 604,09 486,73 2115,06 1220,21 619,76 6

 566098 مقاطعة الدوديات  1953,7 633,43 347,32 3 012,38 2 156,61 3 112,61 3 934,11 3 150,16 18

 567315 حديقة زنقة الساقية الحمراء السماللية  105,32 75,97 75,97 75,97 46,64 193,33 398,72 971,92

 575455 مركز الشرطة سيدي عباد  721,45 604,09 706,78 750,79 706,78 897,48 1396,25 783,62 5

 578300 روض دوار السراغنة الصغير   31,97 31,97 31,97 31,97 61,31 31,97 46,64 267,80

 578306 روض دوار الكدية  369,37 872,97 4 244,63 3 897,48 90,65 31,97 75,97 583,04 9

 579905 دار الجمعيات دوار الكدية   222,67 296,03 178,67 281,36 149,33 222,67 560,08 910,81 1

 589818 الملحقة االدارية جليز امام مدرسة اكنسوس    733,66 1 102,85 1 748,33 1 968,37 1 322,90 1 941,49 410,93 1 228,53 10

 592902 روض ال لة أمينة مركب الحي المحمدي   354,7 384,05 442,72 354,7 721,45 310,69 1000,17 568,48 3

 604386 نادي المسنين   953,70 1 939,03 1 071,06 2 379,12 2 704,32 1 909,69 1 968,37 1 925,29 13

 611211 مسبح شريج البقر  0 0 0 0 0 0 0 0,00

 649304 الملقة االدارية الحي الشتوي   807,00 1 882,81 1454,93 1220,21 868,14 912,15 1029,51 174,75 8

 700587 الوحدة الثانية  42الحديقة العمومية بلوك  1132,2 1924,36 2349,78 1733,66 178,67 1425,6 1983,04 727,31 10

 المجموع 932,33 17 465,36 16 120,60 19 218,44 15 920,23 10 035,03 18 418,81 23 110,80 121
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 ةالتقني تدبري الشؤون -9
 

 حصيلة تدبير مصلحة االشغال والشؤون التقنية 
 

 المالحظــــات  التاريــــخ مكـــان التدخـــل  العمليـــــة  ر.ت 

1 
الشروع في عملية التتبع واملواكبة واملراقبة وفق الخطة التي  

 أرسها السيد نائب رئيس مقاطعة جليز املكلف بالقطاع
 ابتداء من تاريخ إصدار التفويضات النفوذ الترابي للمقاطعة

السيد   بمعية  اإلدارية  بامللحقات  ميدانية  بجوالت  النائب القيام 

آرما،   بشركة  االستغالل  مصلحة  رئيس  والسيد  بالقطاع  املكلف 

املخرجات  ودراسة  املرفق  هذا  تعتري  التي  النواقص  على  للوقوف 

 الكفيلة بمعالجتها

2 
عقد اجتماعات لدراسة واقع تدبير قطاع النظافة بالنفوذ  

 الترابي للمقاطعة
   أكتوبر خالل شهر  املجلس الجماعي ومجلس املقاطعة

3 
إعداد تقارير عن اآلليات والعتاد املخصص لتدبير قطاع  

 النظافة بامللحقات اإلدارية
 قصد إحالتها على املجلس الجماعي والبث فيها خالل شهر أكتوبر  املجلس الجماعي ومجلس املقاطعة

 قصد إحالتها على املجلس الجماعي والبث فيها خالل شهر نونبر  الجماعي ومجلس املقاطعةاملجلس  إعداد تقارير حول تدبير قطاع النظافة بامللحقات اإلدارية 4

 (Zéro gravatsتتبع ومراقبة عملية ) 5

 /شارع الحبيب الفرقاني  /زنقة الروضـــة

 /تجزئة الصنوبر /املزدلفـــة /تجزئة إيكدر

دوار  /االزدهار /الهدى /الشرف

 /الزيتـــون  /ألكـــرو  /األردن زنقــة  /السراغنـــة

طريق  /دوار بن السالـــك  /تجزئة ريحانـــة

دوار  /الحبيب الفرقاني  /الدار البيضاء

 .الكديـــة

 3م 5219تم إزالة ما يفوق  2022يناير  05إلى غاية  22/ 12/ 2021من 

 هكتارات 9تم تسوية ما يوازي  2022/05/22إلى غاية  2022يناير  15من  الكديةتجزئة العرصة بحي  تتبع ومراقبة عملية تسوية بقايا مواد البناء واألتربة 6

7 

عقد اجتماعات تحت إشراف السيد رئيس مجلس املقاطعة 

أو السيد نائب الرئيس املكلف بتتبع تدبير هذا املرفق 

بالنفوذ الترابي للمقاطعة بحضور األطر التقنية املعنية  

 القطاع والشركة املفوض لها تدبير 

مقر مجلس املقاطعة أومقر  ملحقة 

 إدارية
 بشكـــل دوري

العالقة  اإلشكاليات  طرح  املرفق،  هذا  تدبير  واقع  دراسة  بهدف 

التشاركي  البعد  فيها  تحتل  بمقاربة  بمعالجتها  الكفيلة  واملخرجات 

 والتواصلي مكانة خاصة 

8 
االجتماعات التي تتم بشكل دوري بمقر املنطقتين  

 الحضريتين الحي املحمدي والحي الشتوي 

مقر املنطقة الحضرية الحي الشتوي و 

 مقر املنطقة الحضرية الحي املحمدي 
 بشكـــل دوري أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك

االجتماعات  عن  املنبثقة  والتوصيات  املالحظات  جميع  طرح 

 الوالئية بهدف الرفع من جودة الخدمات املقدمة 
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 بشكـــل دوري مقر جماعة مراكـــش  اجتماعات بمقر املجلس الجماعي ملدينة مراكش عقد  9

البث في كل ماله عالقة بشأن الخدمات املقدمة من طرف الشركة 

القيام   قصد  العالقة  اإلشكاليات  وطرح  املرفق  تدبير  لها  املفوض 

 بالالزم بخصوصها 

10 

املتواجدة بالطريق املدارية  القيام بزيارات للنقطة الوسطية 

الولجة، للوقوف على وضعية هذه النقطة وإخبار املصالح  

 املختصة بواقع األمر وإثارة انتباه الشركة بهذا الخصوص 

دوار الحلوف، امللحقة اإلدارية رياض 

 السالم
 بشكل دوري

ال  النقطة  هذه  فإن  هذا    لإلشارة  في  بها  املمول  املعايير  تستوفي 

أقرب الخصوص   في  بإغالقها  القيام  الضرورة  وجبت  وبالتالي 

 اآلجال 

11 
البث في الشكايات وطلبات رفع الضرر التي لها عالقة بتدبير  

 قطاع النظافة 
 بشراكة مع الشركة املعنية  يتم التدخل واملعالجة عند التوصل بأي شكاية او طلب في املوضوع  النفوذ الترابي ملجلس مقاطعة جليز

12 
إعادة النظر في عملية توزيع وانتشار الحاويات بمختلف 

 أحجامها 
 كلما دعت الضرورة إلى ذلك النفوذ الترابي ملجلس مقاطعة جليز

تدبير  لها  املفوض  والشركة  امللحقة  تقني  مع  بتنسيق  العملية  تتم 

 املرفق 

13 
القيام بمعاينة لتحديد أماكن وضع الحاويات تحت أرضية  

 مختلطة بمعية لجنة 

الحي العسكري   -امللحقات اإلدارية : جليز 

 إسيل -
 

عدد   الوالي  السيد  الصارة عن  للبرقية  مارس   2بتاريخ    1363تبعا 

2022 

14 
القيام بتهيئة الفضاءات املحيطة باملساجد استعدادا لحلول  

 شهر رمضان املعظم 
 تنظيف وغسل وصباغة الرصيف املحادي للمساجد  وفق الجدولة املحددة  النفوذ الترابي ملجلس مقاطعة جليز

15 

حضور االجتماعات املنعقدة بدعوة من السلطات املحلية 

بخصوص تهيئة املصليات بمعية ممثلين عن والية األمن،  

 نظارة األحباس، الوقاية املدنية و املجتمع املدني

امللحقة اإلدارية امرشيش و امللحقة 

 افدارية الحي العسكري 
   خالل األسبوع األخير من شهر رمضان األكرم 

16 

تهيئة املصليات بتنسيق مع مصلحة التدخل السريع  

باملجلس الجماعي، تقنيي امللحقات اإلدارية املعنية، مصلحة  

 االستغالل بشركة آرما

 -امللحقة اإلدارية امرشيش  -مصلى الشاطبي 

مصليات دوار السراغنة ورياض السالم 

مصليات :  -بامللحقة اإلدارية رياض السالم 

النور بامللحقة  -آليكرو  -الزيتون  -الكدية 

 اإلدارية الحي العسكري 

   2022أبريل إلى فاتح ماي  22خالل الفترة املمتدة من 

17 

القيام بتهيئة وتنظيف املؤسسات التعليمية ومحيطهاوفق  

جدولة زمنية محددة بتنسيق مع مصلحة التدخل السريع  

 واملجلس الجماعي ومصلحة االستغالل بشركة آرما

 مؤسسات ابتدائية وثانوية 
وفق الجدولة املحددة لهذه الغاية ونزوال عند رغبة  

 املؤسسات التعليمية 
  

18 
القيام بمراسلة املصالح املختصة باملجلس الجماعي وشركة  

 آرما للبيئة بخصوص النقط العالقة بهذا املرفق 
 

 كلما دعت الضرورة  لذلك
الكفيلة   املخرجات  إيجاد  تعتري قصد  التي  النواقص  بمعالجة 

 تدبير هذا املرفق 
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19 

تنظيم مداومة بين التقنيين بتوصية من السيد النائب 

املكلف بتتبع هذا املرفق بالنفوذ الترابي للمقاطعة خالل  

   فترات النشطة الرسمية التي تعرفها املدينة

 كلما دعت الضرورة لذلك

  

20 

الشتوي والحي املحمدي  عقد اجتماعات بمنطقتي الحي 

بهدف التحضير للمؤتمرات التي شهدتها املدينة خالل شهري  

   ماي ويونيو

 خالل شهري مايو ويونيو 
والتقنيين   آرما  شركة  ومدير  السلطة  رجال  السادة  بحضور 

 املعنيين

21 
عقد اجتماعات بمنطقتي الحي الشتوي والحي املحمدي  

 عيد األضحى املبارك للقيام بالتحضيرات الالزمة بخصوص 
  

 

األوقاف  نظارة  عن  وممثل  السلطة  رجال  السادة  بحضور 

والشؤون اإلسالمية وممثل عن مصلحة النظافة والتدخل السريع  

 باملجلس الجماعي 

 القيام بتهيئة املصليات املعتمدة  22

مصلى الشاطبي بامللحقة اإلدارية 

مصلى الزيتون ومصلى الكدية  -امرشيش 

مصلى  -بامللحقة اإلدارية الحي العسكري 

دوار السراغنة ومصلى رياض السالم 

 بامللحقة اإلدارية رياض السالم

 2022/07/09إلى غاية  01/ 07/ 2022من 

  

23 

القيام بحمالت تحسيسية بخصوص التعامل مع نفايات  

العيد بتنسيق مع شركة آرما وتقنيي امللحقات اإلدارية وتتبع 

 توزيع األكياس البالستيكية املخصصة لذلكعملية 

 2022/07/09إلى غاية  06/ 07/ 2022من  جميع امللحقات اإلدارية

  

24 
وضع برنامج عمل إلزالة األتربة وبقايا مواد البناء بتنسيق مع 

 مصلحة التدخل السريع باملجلس الجماعي
 2022/07/13انطالقا من  جميع امللحقات اإلدارية

هذه   تخصيص تتم  بعد  فيما  يتم  أن  على  مرحلتين  على  العملية 

 يومين في األسبوع لهذه الغاية 

 تنظيم يوم دراس ي لتوضيح الفجوة القائمة بين التنظير والتفعيل لبعض بنود االتفاقية اإلطار املعتمدة لتدبير هذا املرفق / 1
 

 املعمول بها لتسهيل عملية التتبع واملراقبة والتي كانت موضوع مجموعة من املراسالت بهذا الخصوص الحصول على الوثائق ومخطط برنامج الخدمات املقدمة / 2

  االستباقي،   ا البعد وتبقى عملية التتبع واملواكبة لقطاع النظافة والبث في الشكايات الواردة بهذف العمل اليومي الذي تقوم به املصلحة بمقاربة يتجسد فيه  
 لجماعي، مجلس املقاطعة، السلطة املحلية وشركة آرما( التشاركي والتواصلي للنهوض بهذا املرفق وضمان خدمات تليق واملكانة التي تتبوؤها هذه املقاطعة بشراكة مع جميع املتداخلين )املجلس ا

 رغم كل االكراهات التي يعرفها تدبير هذا املرفق. 
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 الصيانة و التسيير 
 

 المكـــان العملية  ر.ت
 طريقة التدبيـــر

 صفقــة مباشــر 

   شيء ال  

 

 

 اشغال الطرق 
 

 المكـــان العملية  ر.ت
 طريقة التدبيـــر

 صفقــة مباشــر 

   شيء ال  
 

 

اء المدبرة من طرف المقاطعة   جرد المناطق الخضر
 

 

   
 

 صفقــــة  مباشــر 

 500 حديقة الملحقة اإلدارية جليز  1

  2021/06 

 80 حي اللومات  2

 1600 حديقة بلوك الشرطة  3

 1000 الجنوبي  114حديقة  4

 800 الشمالي  114حديقة  5

 600 حديقة الملحقة االدارية الحي العسكري 6
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 1000 حديقة زنقة اليمامة  7

 800 داحس حديقة زنقة  8

 900 حديقة ملحقة الداوديات  9

 800 حديقة شكيب إرسالن  10

 1000 حديقة شاعر الحمراء 11

 600 حديقة وراء صيالن  12

 1000 حديقة وراء فندق رضوان  13

 1000 117حديقة بلوك  14

 300     111حديقة بلوك     15

 500   65حديقة بلوك  16

 800 60بلوك حديقة  17

 800 144حديقة بلوك  18

 900 45حديقة بلوك  19

 800 29حديقة بلوك  20

 600 حديقة مدرسة رابعة العدوية  21

  

2021/06 

 300 11حديقة بلوك  22

 500 8حديقة بلوك  23

 2500 حديقة حي أمرشيش  24

 500 حديقة منيس  25

 400 حديقة مثلث بن السالك 26

 100 حديقة الملحقة اإلدارية أمرشيش  27

 1000 قرب الحمام  1حديقة بلبكار  28

 3000 حديقة أريحا صقر  29

 1200 حديقة زنقة الصفصاف  30

 400 حديقة زنقة دكالة  31
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 1000 حديقة البر واإلحسان  32

 1000 حديقة مسجد بلبكار  33

 600 الذهب حديقة شارع وادي  34

 1000 حديقة أسيف س قرب المسجد  35

 1000 حديقة السوق المركزي  36

 600 حديقة أسيف د  37

 9000 حديقة القاضي عياض  38

 800 حديقة عرصة القرطبي  39

 800 حديقة مدرسة الشابي  40

 1000 حديقة مدارة الفضل 41

 3000+600 المقبرةحديقة الوازيس+منطقة مشجرة قرب  42

 800 حديقة الشرف قرب جمعية النخيل  43

 600 1حديقة الياسمين   44

 800 2حديقة الياسمين  45

 2400 حديقة مدارة الفضل  46

 شجرة  10000 تشديب أشجار التصفيف )زنبوع، براشيشيطون، جكاروندا...(  47

 شجرة  4000 تشديب أشجارالنخيـــل 48
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 تدبير المستودع 
 

 ر.ت 
 العملية 

 مالحظـــات  الموضـــوع
 االليات المخزن

 آليات المستودع  الصباغة  1

 -التعليمية واجهة المؤسسات

  

 -الطـــوار

 -الراجلي    ممر 

 -المدارات

 -طاكسيات باب دكالة  محطة

 -المهجورة  المنازل

اإلداريةالملحقات  واجهة - 

 -السادة النواب مكاتب 

 -الخارجر  للمساجد المحيط 

 آليات المستودع  االسمنت و الرمل  2

  -إصالح الحفر

  

 -الحجر الالصق  إصالح

  -الزليج إصالح

 -عالمات التشوير  تركيب

 -وإصالح حائط الحدائق  بناء

  -وإصالح السقايات بناء
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3 Tout Venant 
Niveleuse  بريكالمؤدية اىل دواوير خليفة   تعبيد الطريق  -الرساغنة دوار 

المجلس الجماعي  
(JCP) 

دوار  تعبيد أمام المساجد : الح  العسكري تالوجت 
 -الرساغنة

 آليات المستودع  التعقيــــــم  4

  -اإلدارة المركزية

  -اإلدارية  الملحقات

 -التابعة للمقاطعة المراكز 

  -التعليمية المؤسسات

 -العمومية  الحدائق

  -الطاكسيات و الحافالت محطة

 االسفلت )ملئ الحفر(  5
المجلس الجماعي  

(JCP) 

  -أمام مقر االتحاد الدستوري جلت   

   -األمت  موالي عبد هللا شارع

   شارع الحسن 
 -الثان 

 -الجنائــــز نقل األموات سيارة  نقل االموات  6
 

ييـــن  ر  الي 
 

 مالحظـــات  المكــــــان  العمليـــة  ر.ت 

7 

  -تركيب الخيمات

 -داخل تراب المقاطعة

 -الجنائـــز

 -المناسبات الدينية والوطنية  -تركيب المنصات

  
   -العالم الوطب 

   -الالفتـــــات
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 والرياضية واالجتماعيةلثقافية ا تدبري الشؤون

 حصيلة تدبير مصضحة الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية 

 الرقم   موضوع النشاط   تاريخ النشاط   مكان النشاط   الشركاء  عدد المستفيدين  
 1 االستقالل االحتفال بعيد  2021دجنبر 20 املنتزه الرياض ي االزدهار  جمعية أوالد الخير لألعمال االجتماعية شاب  80

 ضابط وضابطة الحالة املدنية  50

 عبد الكبير مستمر مفتش مركزي بوزارة الداخلية -

 عز الدين الحرش ي نائب وكيل امللك بابتدائية مراكش -

 عبد هللا الباز مفتش إقليمي للحالة املدنية بعمالة مراكش  -

 2 مستجدات قانون الحالة املدنية تكوينية حول دورة  2021دجنبر 26و  25 قاعة ملحقة مجلس جماعة مراكش

 2021دجنبر  27 قاعة االجتماعات بمقاطعة جليز  موظف وموظفة 25
االحتفاء بالسادة املوظفات واملوظفين الذين تمكنوا من اجتياز  

 امتحانات الكفاءة املهنية 
3 

 4 02افتتاح ملعب الفضل  2022يناير  29 منطقة االزدهار  الساكنة وجمعيات الرياضية باملنطقة 

 5 2021/2022االحتفال بنهاية الدورة األولى من السنة الدراسية  2022فبراير   05 مركز التعليم االولي الهدى جمعية النصر للتربية والتنمية  طفلة وطفلة 44

  موظفة  180
 مقاطعة جليز

 وباقي امللحقات اإلدارية
 2022مارس  08

التابعين ملقاطعة جليز بمناسبة االحتفال باليوم  تكريم املوظفات 

 العاملي للمرأة
6 

 2022مارس  13 املركب الرياض ي الحي املحمدي جمعيات منطقة الحي املحمدي  فناة  120
+ دوري خاص  بالفرق النسويةاالحتفال باليوم العاملي للمرأة 

 بالنساء لكرة القدم + كرة السلة
7 

 8 تنظيم حملة للتبرع بالدم  2022مارس  19 املركز املتعدد التخصصات النجد  مركز الجهوي لتحاقن الدم  متبرع 50

 مقاطعة جليز املعهد املغربي للتنمية املحلية  شاب وشابة  20
مارس  30و  29يومي 

2022 

ممثلين عن إقليم سانتا كولوما في   وتكويني معتنظيم لقاء تواصلي 

مجال وكالء املساواة في طار شروع بين املعهد املغربي للتنمية  

 املحلية  وإقليم سانتا كولوما ومجلس مقاطعة جليز

9 

 فل وطفلة 80

 شاب وشابة  50و
 

فضاء دار الجمعيات الكدية + نادي  

 املسنين 
 10 االقصائيات املسابقة الرمضانية لتجويد القران الكريم  2022  ابريل  17و 16

منهم األول  8متباري توج  16

 والثاني عن كل فئة
 

قاعة االجتماعات بمقر جماعة 

 مراكش ملحق شارع محمد السادس 
 11 نهاية مسابقة تجويد القران الكريم وتتويج الفائزين 2022ابريل  21

 12 انطالق تكوين في تدريب الشباب كيفية التداول واملضاربة بالبورصة  2022ابريل  13 املركز املتعدد التخصصات النجد  فى بلخياط األستاذ والخبير  مصط شخص  45

 2022ابريل  28 مقاطعة جليز  طفل وطفلة  50
استقبال السيد الرئيس ملجموعة من التالميذ برحاب مجلس املقاطعة  

 يقدمها املجلس للمواطنينقصد تعريفهم بالخدمات التي 
13 

 14 دورة تكوينية  لفائدة الجمعيات الحديثة التكوين  2022يونيو  15 املركز املتعدد التخصصات النجد  األستاذ : عبد الرحيم العكزي  جمعية 60
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 الئحة أنشطة الجمعيات املدعمة من طرف املقاطعة 

 الرقم   الجمعية المستفيدة   نوع النشاط   تاريخه   مكانه   عدد المستفيدين   نوع الدعم  

 كراس ي + خيمة 

 زرابي

 صحي أكتوبر 31 نونبر 16ساحة  امرأة  160

 قافلة طبية للكشف املبكر عن سرطان التذي

 1 شبيبة املغرب املواطنة 

 كؤوس + 03

 ميدالية 30

 رياض ي  نونبر 06 املركب الرياض ي الحي املحمدي طفل  80

 املسيرة الخضراءدوري احتفالي بذكرى 

االنوار للتنمية للثقافة والفن واالعمال 

 االجتماعية     + جمعية الراسينغ الرياض ي  

2 

بهو ملحقة جماعة مراكش شارع محمد  طفل  وطفلة  60 جوائز  02

 السادس

 أكتوبر 31

2021 

 ثقافي 

 مساقة ثقافية في السيرة النبوية 

 3 النصر للتربية والتنمية 

 4 جمعية أمهات واباء مؤسسة البخاري  حفل تكريم املتقاعدين  2021نونبر  12 مؤسسة البخاري  مكرمات  04 جوائز  04

 كراس ي +  

 خيمات  03

طفل وطفلة  وعدد  120

 من اليافعين

 5 جمعية التعايش االحتفال باليوم الوطني للسالمة الطرقية 2022يناير  15 منطقة االزدهار

 6 الياقوت لألنشطة الثقافية والرياضية أنشطة رياضية لفائدة النساء كبار السن 2022فبراير   08 املركب الرياض ي االزدهار  امرأة  100 ترخيص امللعب 

دورة تكوينية لفائدة الجمعيات في التسيير اإلداري   2022فبراير  13و 12 املركز املتعدد التخصصات النجد  جمعية 40 ترخيص استغالل املركز 

 واملالي 

 7 النصر للتربية والتنمية 

جمعية الياقوت لألنشطة الثقافية  لعبة كبرى لفائدة النساء  2022مارس  08 املنزه الرياض ي االزدهار امرأة  110 كؤوس + وميداليات 

 والرياضية 

8 

 9 للكوتشينغ باملغرب جمعية االتحاد النسوي  حفل فني لفائدة النساء 2022مارس  12 دار الجمعيات الكدية امرأة  86 هديا 

 

 ترخيص املركز 

تكريم تالميذ التربية الغير النظامية املتفوقين  في   2022مارس   12 مركز النجد  تلميذ وتلميذة  48

 نهاية االسدس األول من املوسم الدراس ي 

 10 جمعية النصر للتربية والتنمية 

فرق تابعة للجامعة =   6 كراس ي + زرابي  

 شخص   100

ماي   27و  26/ 25أيام  القاعة املغطاة األمير موالي رشيد 

2022 

األدوار النهائية لنيل لقب بطل املغرب موسم 

2021 /2022 

 11 الجامعة امللكية املغربية لكرة اليد 

قاعة وبهو ملحقة جماعة مراكش شارع  تلميذة وتلميذ  500 كراس ي + زرابي  

 السادسمحمد 

يونيو   26و 25أيام 

2022 

 12 جمعية شباب ما بعد الباكلوريا امللتقى الوطني لألعالم والتوجيه 

 13 جمعية أوراش للفنون الجميلة   معرض اللوحات الفنية يونيو  25 فضاء دار الجمعيات الكدية  طفلة وطفل  60 
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 جرد ألنشطة مركز النجد املتعدد االختصاصات

 من طرف المركز :  الذاتية المنظمةاألنشطة  -1

 تاريخ النشاط موضوع النشاط 
عدد المستفيدين من الحصص خالل الموسم  

 2022-2021الدراسي 
 الجهة المنظمة

 حنان التاجرالكوتش  مركز النجد املتعدد االختصاصات تلميذ وتلميذة خالل املوسم   176 2021انطلق مند شهر دجنبر التربية النفسية وتقويم السلوك 

 مركز النجد املتعدد االختصاصات تلميذ وتلميذة خالل املوسم  132 2021انطلق مند شهر دجنبر )دروس في املجاالت الحياتية(  تأطير طلبة التربية غير النظامية

 النجد املتعدد االختصاصاتمركز  مستفيد و مستفيدة خالل املوسم 45 2022انطلق مند شهر يناير …Excel. Wordتعليم املعلوميات 

 مركز النجد املتعدد االختصاصات مستفيد و مستفيدة خالل املوسم  88 2022انطلق مند شهر يناير تعليم القراءة والتفكير: تبسيط نظريتي توني بوزان وإدوارد ديبونو 

 مركز تحاقن الدممركز النجد املتعدد االختصاصات بشراكة مع  متبرع  70 مارس  19 يوم التبرع بالدم 

 مستفيد و مستفيدة  90 2022انطلق مند شهرابريل التحليل الفني في مجال البورصة
مجلس مقاطعة جليز بشراكة مع بطل العالم في التحليل الفني  

 للبورصة مصطفى بضخياط 

 بتعاون مع املاستر كوتش زينب سهل مجلس مقاطعة جليز   أولياء االمور   70 متسابق ومتسابقة 34 2022يونيو25 مسابقة الحساب الدهني 

دورة تكوينية لتكوين املؤطرين  في برنامج السوروبان الياباني  

 املستوى االول 

 30-29  يونيو-

 2022يوليوز 01
 شخص 50

 مجلس مقاطعة بتعاون مع املاستر كوتش زينب سهل 

 

 األنشطة القارة:  -2

 الجهة المنظمة  المستفيدين عدد تاريخ النشاط رقم الترخيص رقم الطلب  النشاط 

 AS/4435 تكوين في الفصالة والخياطة
3332 

 2021دجنبر  17ب

 من االثنين إلى الخميس 

 12:00الى   09:30
 جمعية مفتاح الخير واالمل  مستفيد و مستفيدة خالل املوسم الدراس ي  30

 AS/4435 تكوين في الطبخ والحلويات
3346 

 2021دجنبر  17ب
 واالمل  الخير مفتاح  جمعية مستفيد و مستفيدة خالل املوسم الدراس ي  20 16:30الى  14:30واألربعاء من االثنين 

 AS/4419 (انجليزية– الفرنسية) اللغات
3342-3341 

 2021دجنبر  17ب

 الجمعة إلى اإلثنين من

 20.30  إلى 18:30
 جمعية النصر  مستفيد ومستفيدة خالل املوسم الدراس ي  100

 AS/4471 الموسيقى  في دروس

3345 

 2021دجنبر 17ب 

288 

 2022يناير 28ب

 21:00إلى  19:00 الساعة الثالثاء األربعاء والخميس من

 
 جمعية أصيل للموسيقى  مستفيد و مستفيدة خالل املوسم الدراس ي  20
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 AS/754 الدهني الحساب
589 

 2022فبراير21ب
 جمعية انتيدوت  مستفيد و مستفيدة خالل املوسم الدراس ي  90 20:30 الى  18:30 من الجمعة-الخميس-االثنين 

 AS/5306 النظامية غير التربية
3329 

 2021دجنبر  17ب

 السبت  الى االثنين من

 13.00 إلى  00: 09

 17.30 إلى 14:00 و

 النصر  جمعية تلميذ وتلميذة خالل املوسم الدراس ي  66

 AS/4436 المسرح  في دروس
3343 

 2021دجنبر 17ب
 السينما  و المسرح أصدقاء مستفيد و مستفيدة خالل املوسم الدراس ي  20 20:30 الى 18:30 من الخميس

 AS/4540 القران الكريم 
3347 

 2021دجنبر  17ب
 والبيئة  للتنمية مبروكة جمعية مستفيد ومستفيدة خالل املوسم الدراس ي  31 12:00  الى 10:00 من سبت كل

 AS/72 االسبانيةدروس في 
138 

 2022دجنبر 13ب 

 17:30الى  15:30األربعاء 

 17:30الى 15:30السبت 
 مستفيد و مستفيدة  14

جمعية الساعد األيمن للتنمية  

 المستدامة 
 

 األنشطة المارة:   -3

 النشاط 
 

 رقم الطلب 
 

 الجهة المنظمة عدد المستفيدين  تاريخ النشاط رقم الترخيص

 جمعية النصر للتربية والتنمية مستفيد و مستفيدة  47 2021أكتوبر  23 2021اكتوبر 22ب  AS 2547/4275 لفائدة مربيات التعليم االوليورشة تكوينية 

 جمعية النصر للتربية والتنمية مستفيد و مستفيدة 20 2021دجنبر19 2021 دجنبر 17ب  AS 3330/5374 لقاء تواصلي 

 جمعية النصر للتربية والتنمية ستفيد و مستفيدة م22 2021دجنبر25 2021 دجنبر  25ب  AS 3432/5529 لقاء تواصلي 

 جمعية الحسنى  مستفيد و مستفيدة 25 2021دجنبر 26االحد 2021دجنبر   26ب  AS 3433/5504 ندوة حول موضوع الدعم المدرسي بالمجال القروي

 2021دجنبر 23ب AS 290/ 302 دورة تكوينية 
  29-28السبت واألحد 

 2022يناير
 جمعية النصر للتربية والتنمية مستفيد و مستفيدة 25

 2021دجنبر  23ب AS 410/301 دورة تكوينية اإلطار القانوني والتسيير اإلداري والمالي للجمعيات 
  13-12السبت واألحد 

 2022فبراير
 جمعية النصر للتربية والتنمية مستفيد و مستفيدة 70

 جمعية النصر للتربية والتنمية مستفيد ومستفيدة 15 2022مارس  05 السبت 2022مارس  05  ب AS 672/944 لفائدة أساتذة الدعم المدرسيدورة تكوينية 

 جمعية قافلة المستقبل  مستفيد و مستفيدة  37 2022مارس  06الحد ا 2022فبراير  25ب   AS 591/756 ندوة قانونية حول مدونة االسرة 

 جمعية النصر للتربية والتنمية مستفيد و مستفيدة 20 2022مارس  11لجمعة ا 2022مارس 11ب   AS 758/1047 باليوم العالمي للمرأةاالحتفال 

 والتنميةجمعية النصر للتربية  مستفيد و مستفيدة  30 2022مارس  12السبت  2022مارس 09ب   AS 740/1002 دورة تكوينية لفائدة أساتذة الدعم المدرسي

 جمعية الحسنى  مستفيد و مستفيدة  25 2022مارس  12السبت  2022مارس 11ب   AS 759/1001 ندوة حول موضوع الدعم المدرسي بالمجال القروي
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 جمعية النصر للتربية والتنمية مستفيد ومستفيدة 74 2022مارس  29الثالثاء 2022مارس 24ب   AS 884/1195 العام المالي لفائدة الشباب المستفيدين من دروس محو االمية  دورة تكوينية في االطار

 جمعية النصر للتربية والتنمية مستفيد ومستفيدة  28 2022ماي  11األربعاء  2022ماي  10ب  AS 1312/2031 لفائدة أطر الدعم المدرسي  كوينيهورة ت د

 AS/2149 دورة تكوينية لفائدة أطر الدعم المدرسي 

 
 2022ماي  18األربعاء  2022ماي  18ب  1387

 جمعية النصر للتربية والتنمية مستفيد ومستفيدة  28

 جمعية الحسنى  مستفيد ومستفيدة  20 2022ماي  20الجمعة  2022 ماي 19 ب  AS 1415/2209 ندوة حول موضوع الدعم المدرسي بالمجال القروي

 AS/2427 نشاط متعلق بالوعي االيكولوجي 
 2022يونيو  11 2022يونيو  07 ب  1557

جمعية الساعد األيمن للتنمية  مستفيد ومستفيدة  11

 المستدامة

 جمعية قافلة المستقبل  تلميذ وتلميذة  45 2022يونيو  13 2022يونيو13 ب  AS 1615/2498 الدعم لتالميذ الثالثة إعدادي استعدادا للموحد 

 مجلس مقاطعة جليز مستفيد ومستفيدة  47 2022يونيو INDH - - 15دورة تكوينية لفائدة الجمعيات أوراش +كناش التحمالت+ 

 AS/2614 دورة تكوينية في مجال تطوير الذات 

 
 2022يونيو  20 2022يونيو 17 ب  1683

 جمعية االتحاد النسوي للكوتشينغ مستفيد ومستفيدة  54

 امتحان الفصالة و الخياطة 
 

- 
 

- 
 2022يونيو   23االثنين 

مركز النجد و جمعية مفتاح الخير   مستفيدة  20

بشراكة مع   واالمل للمرأة والطفل

 التعاون الوطني 

 - الطبخ والحلويات امتحان 
 2022يونيو 28الثالثاء -

جمعية مفتاح الخير واالمل للمرأة   مستفيد ومستفيدة  20

 بشراكة مع التعاون الوطني  والطفل

 AS/2209 لقاء تقيمي لمشروع الدعم والتقوية 

 
 2022يوليوز 08 2022يوليوز  06ب  1878

 جمعية النصر للتربية والتنمية  مستفيد ومستفيدة  32

 

 2والفضل   1املنتزه الرياض ي االزدهار ومالعب القرب التابعة له الفضل  استغالل فضاءاتجرد تفصلي لضجمعيات املستفيدة من تراخيص 

 الرقم   اسم الجمعية تاريخ التدريب   تاريخ الطلب    رقم الطلب  تاريخ الترخيص   رقم الترخيص    عدد المستفيدين

 1 الكشاف التطوعي 12.30الى  11.00كل يوم اربعاء من  2021دجنبر  17 5375 2022يناير  03 17 مستفيد  20

مستفيد 20  UNITED SPORT 2 17.00الى  15.30كل يوم اربعاء من  2021شتنبر   27 3995 2021دجنبر  01 3067 

مستفيد 20  3 بول كلوب فوت  18.30الى  17.00كل يوم اربعاء من  2021نونبر  15 4782 2021دجنبر  01 3075 

مستفيد 20  4 وداد السراغنة  20.00الى  18.30كل يوم اربعاء من  2021نونبر  22 4316 2021دجنبر  01 3083 

مستفيد 20  5 اشبال اخليفة بريك 21.30الى    20.00كل يوم خميس من  2021دجنبر  13 5283 2021دحنبر  21 3406 

مستفيد 20  6 اركان الثقافية  17.00الى  15.30كل يوم جمعة من  2022يناير  31 389 2022فبراير  02 364 

مستفيد 20  7 جمعية شباب املستقبل  18.30الى  17.00كل يوم جمعة من  2021يناير  03 22 2022يناير  06 46 

مستفيد 20  8 جمعية رشاد  20.00الى  18.30كل يوم جمعة من    2021يونيو  14 2473 
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مستفيد 20  9 جمعية قدماء العبي و مسيري كرة القدم بمراكش  11.00الى  09.30كل يوم سبت من  2021دجنبر  14 5315 2022يناير  07 97 

مستفيد 20  10 الكشاف التطوعي 12.30الى  11.00كل يوم سبت من  2021دجنبر  17 5375 2022يناير  03 17 

مستفيد 20  11 الثقافية  جمعية السالم 15.30الى  14.00من كل يوم سبت  2022فبراير  11 602 2022فبراير  25 594 

مستفيد 20  12 جمعية أصداء الشباب  18.30الى  17.00كل يوم سبت من  2021نونبر  16 4847 2021دجنبر  01 3081 

مستفيد 20  13 جمعية اإلرادة و التغيير  21.30الى  20.00كل يوم سبت من  2021دجنبر  13 5282 2021دجنبر  21 3407 

مستفيد 20  14 جمعية االبطال الذهبية  09.30الى   08.00كل يوم احد من  2021أكتوبر  25 4367 2021دجنبر  01 3073 

مستفيد 20  15 ج نادي االهلي الرياض ي 15.30الى   14.00كل يوم احد من  2021دجنبر  24 5585 2022يناير  06 75 

مستفيد 20  16 ج شباب الكدية  17.00الى   15.30كل يوم احد من  2021نونبر  16 4842 2021دجنبر  01 3066 

مستفيد 20  17 ج العهد الجديد  18.30الى   17.00كل يوم احد من  2021نونبر  22 4952 2021دجنبر  01 3071 

مستفيد 20  18 االتحاد الرياض ي للتنمية  20.00الى  18.30كل يوم احر من   2021نونبر  09 4686 2021دجنبر  01 3070 

مستفيد 20  19 تعلم فنون البيتزا و الطبخ اإليطالي 21.30الى   20.00كل يوم احد من  2021دجنبر  14 5304 2021دجنبر  23 3436 

مستفيد 20  20 جمعية امل السراغنة  20.00الى  18.30كل يوم ثالثاء من  2021دجنبر  20 5414 2021دجنبر  21 3398 

مستفيد 20  21 نادي جليز الرياض ي 17.00الى  15.30كل يوم اربعاء من  2021نونبر  16 4885 2021دجنبر  01 3055 

مستفيد 20  22 جمعية الفرسان 18.30الى  17.00كل يوم اربعاء من  2021نونبر  22 4949 2021دجنبر  01 3056 

مستفيد 20  23 الحسنى الرياضية جمعية  20.00الى  18.30كل يوم اربعاء من  2021نونبر  17 4899 2021دجنبر  01 3060 

مستفيد 20  24 الجمعية الرياضية الحي الشتوي الزيتون  21.30الى  20.00كل يوم اربعاء من  2021نونبر  16 4881  3058 

مستفيد 20  25 جمعية ماروسيس  20.00الى    18.30كل يوم خميس من  2021نونبر  01 4488 2021دجنبر 01 3061 

مستفيد 20  26 اتحاد مالك الفضل 21.30الى    20.00كل يوم خميس من  2021نونبر  17 4892 2021دجنبر  01 3049 

مستفيد 20  27 جمعية اسود النخيل 18.30الى  17.00كل يوم جمعة من  2021دجنبر   2022يناير 03 15 

مستفيد 20  28 مراكش نجاح  20.00الى  18.30كل يوم جمعة من  2021أكتوبر  04 4069 2021يناير  01 3053 

مستفيد 20  29 امل الكدية  21.30الى  20.00كل يوم جمعة من  2021نونبر  17 4898 2021دجنبر  01 3063 

مستفيد 20  30 اكاديمية مواهب مراكش  11.00الى  09.30كل يوم سبت من  2021نونبر  16 4882 2021دجنبر  10 3212 

مستفيد 20  31 االتحاد الرياض ي 11.00الى  09.30كل يوم سبت من  2021نونبر  16 4886 2021دجنبر 15 3294 

مستفيد 20  32 أجيال االطلس  15.30الى  14.00كل يوم سبت من  2021نونبر  29 5051 2021دجنبر  01 3047 

مستفيد 20  33 مواهب االزدهار 17.00الى  15.30كل يوم سبت من  2021نونبر  16 4882 2021دجنبر  10 3212 

مستفيد 20  34 جمعية حسنية مراكش  18.30الى  17.00كل يوم سبت من  2021نونبر  15 4795   

مستفيد 20  35 صقور مراكش  20.00الى  18.30كل يوم سبت من  2021نونبر 04 4582 2021دجنبر  01 3062 

مستفيد 20  36 ابطال املسار 21.30الى  20.00كل يوم سبت من  2021نونبر  17 4893 2021دجنبر  01 3087 
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مستفيد 20  37 املنتدى املغربي 09.30الى   08.00كل يوم احد من  2021نونبر  29 5052 2021دجنبر  01 3050 

مستفيد 20  38 افس املغرب  11.00الى   09.30كل يوم احد من  2021نونبر  16 4883 2021دجنبر  01 3054 

مستفيد 20  39 الفضية لكرة القدم 12.30الى   11.00كل يوم احد من  2021نونبر  15 4818 2022يناير  26 267 

مستفيد 20  40 جمعية حماية املدينة الوطنية  14.00الى  12.30كل يوم احد  2021أكتوبر  27 4423 2021دجنبر  01 3064 

مستفيد 20  41 جمعية ازدهار  15.30الى   14.00من  كل يوم احد 2022فبراير  28 865 2022مارس  05 675 

مستفيد 20  42 ابطال الحي الرياضية 17.00الى   15.30كل يوم احد من  2021نونبر  09 4694 2021دجنبر  01 3059 

مستفيد 20  43 جمعية اشبال الزيتون  18.30الى   17.00كل يوم احد من  2021دجنبر  14 5305 2021دجنبر  14 3363 

مستفيد 20  44 جمعية الهالل الرياض ي املراكش ي 20.00الى   18.30كل يوم احد من  2021دجنبر  06 5500 2021دجنبر  23 3430 

مستفيد 20  45 مستشاري جليز  18.00الى  17.00كل يوم ثالثاء من    2021دجنبر  23 5501 

مستفيد 20  46 مراقبي املباريات عصبة كرة القدم 19.00الى  18.00كل يوم ثالثاء من  2021نونبر  26 5032 2021دجنبر  01 3051 

مستفيد 20  47 جمعية الحكام الجنوب 20.00الى  19.00كل يوم ثالثاء من  2021نونبر  26 5032 2021دجنبر  01 142 

مستفيد 20  48 االجتماعية وكالة التنمية  18.00الى  17.00كل يوم اربعاء من  2021دجنبر  24 5586 2022يناير  26 120 

مستفيد 20  49 الوقاية املدنية 19.00الى  18.00كل يوم اربعاء من  2021نونبر  16 4834 2021دجنبر  01 3086 

مستفيد 20  50 موظفي جليز 20.00الى  19.00كل يوم اربعاء من  2021دجنبر  23 5501   

مستفيد 20  51 اشبال الحمراء  21.00الى  20.00اربعاء من كل يوم   2022يناير  27 364 2022فبراير  09 412 

مستفيد 20  52 امللف القانوني فنون بصرية  20.00الى    19.00كل يوم خميس من  2021دجنبر  09 5253 2021أكتوبر  12 120 

مستفيد 20  53 مؤسسة  العدل 19.00الى  18.00كل يوم جمعة من  2021دجنبر  16 5359   

مستفيد 20  54 الوكالة املستقلة  09.00الى  08.00كل يوم سبت من  2021دجنبر  23 5524 2022يناير  03 19 

مستفيد 20  55 جمعية العهد الجديد  10.00الى  09.00كل يوم سبت من  2021يناير  20 2559 2022ياير  26 263 

مستفيد 20  56 املسح العقاري  11.00الى  10.00كل يوم سبت من  2021دجنبر  01 5109 2021دجنبر  03 3114 

مستفيد 20  57 اشبال الحمراء  12.00الى  11.00كل يوم سبت من  2022يناير 27 364 2022فبراير  09 412 

مستفيد 20  58 قوس االطلس للرماية 17.00الى  16.00كل يوم سبت من  2021نونبر  21 4889 2022يناير  22 216 

مستفيد 20  FRINDLY 59 18.00الى  17.00سبت من كل يوم   2019ماي  29 3505   

مستفيد 20  60 جمعية الكرة الفضية  19.00الى  18.00كل يوم سبت من  2021يناير  20 258 2022يناير  26 267 

مستفيد 20  61 جمعية االنماء للتنمية املستدامة  20.00الى  19.00كل يوم سبت من  2021أكتوبر  27 4425 2021دجنبر  21 3403 

مستفيد 20  62 الجبل الواعد  09.00الى  08.00كل يوم احد من  2021نونبر  22 4954 2021دجنبر  01 3084 

مستفيد 20  63 ابطال الغد  10.00الى   09.00كل يوم احد من  2021دجنبر  30 5730 2022يناير  14 443 
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مستفيد 20  64 جمعية النصر للتربية  11.00الى   10.00من  كل يوم احد 2021نونبر  16 4868 2021دجنبر  01 3072 

مستفيد 20  65 جمعية اونتيدوت 12.00الى   11.00كل يوم احد من  2021نونبر  16 4867 2021نونبر  30 3014 

مستفيد 20  66 جبل جيليز الرياضية للرماية 17.00الى   16.00كل يوم احد من  2021نونبر 17 4890 2022يناير  26 264 

مستفيد 20  MORO SPORT 67 19.00الى   18.00كل يوم احد من    2022ابريل  08 1508 
 

 مالعب القرب باملركب الرياض ي الحي املحمدي استغالل فضاءاتجرد تفصلي لضجمعيات املستفيدة من تراخيص 
  

 اسماء الجمعيات المستفيدة من التراخيص
رقم طلب  

 الترخيص 
 المستفيدين عن كل جمعية عدد  تاريخ النشاط  رقم وتاريخ الترخيص  موضوع النشاط 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2963 تداريب الجمعية كرة القدم  4345 جمعية الوحدة الترابية والتنمية

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2962 تداريب الجمعية كرة القدم  4331 جمعية الوفاق الرياض ي

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2940 تداريب الجمعية كرة القدم  4059 جمعية لننطلق

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2935 تداريب الجمعية كرة القدم  4073 جمعية القدس

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2958 تداريب الجمعية كرة القدم  4705 جمعية التقدم

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2952 تداريب الجمعية كرة القدم  4332 جمعية الراسينغ 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2957 تداريب الجمعية كرة القدم  4355 جمعية التميز 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25// 2942 تداريب الجمعية كرة القدم  4358 جمعية اجيال املستقبل 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2947 تداريب الجمعية كرة القدم  4368 جمعية الحسنية

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-12-14 // 2371 تداريب الجمعية كرة القدم  3877 شباب اليوم للتنمية والتضامن

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-12-20 // 3357 تداريب الجمعية كرة القدم  5032 جمعية اشبال البهجة

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2048 تداريب الجمعية كرة القدم  4345 اناث  -جمعية اريج 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-24 // 2930 تداريب الجمعية كرة القدم  4489 اناث  -جمعية ماروك فوت 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-24 // 3859 تداريب الجمعية كرة القدم  3859 جمعية امل السراغنة 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-24 // 2923 تداريب الجمعية كرة القدم  4305 جمعية اشبال الزيتون 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  24/11/2021 // 2926 تداريب الجمعية كرة القدم  4248 جمعية شباب االتحاد الرياض ي

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-24 // 2920 تداريب الجمعية كرة القدم  4374 جمعية االهلي الرياض ي املراكش ي

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-29 // 2996 تداريب الجمعية كرة القدم  4058 نادي الداوديات 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2022-01-03 // 18 تداريب الجمعية كرة القدم  4075 اناث  -جمعية رجاء الحي املحمدي 
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 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-24 // 2925 تداريب الجمعية كرة القدم  3739 ذكور  -جمعية رجاء الحي املحمدي 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-29 // 2994 تداريب الجمعية كرة القدم  4302 اناث  -جمعية اشبال الحمراء 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2945 تداريب الجمعية كرة القدم  4289 جمعية الصقور 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2939 تداريب الجمعية كرة القدم  4056 شباب ايجابي 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2960 تداريب الجمعية كرة القدم  4329 شباب املستقبل 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2938 تداريب الجمعية كرة القدم  4057 جمعية سعادة

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2941 تداريب الجمعية كرة القدم  4351 جمعية االنوار 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-24 // 2929 تداريب الجمعية كرة القدم  4310 اناث  -اشبال الحي املحمدي 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-24 // 2922 تداريب الجمعية كرة القدم  4308 ذكور  -اشبال الحي املحمدي 

 الى ثالثين مستفيد  20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-29 // 2995 تداريب الجمعية كرة السلة  4000 النادي املراكش ي للمعاقين 

 4285 جمعية النهضة لكرة السلة
 تداريب الجمعية كرة السلة 

 2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  24-11-2021 // 2932
 الى ثالثين مستفيد  20من 

 2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  26-01-2022 // 262 5721

 2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2022-01-03 // 16 تداريب الجمعية كرة السلة  5198 جمعية نادي الداوديات لكرة السلة
 ثالثين مستفيد الى  20من 

 2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2022-01-03 // 13 تداريب الجمعية كرة السلة  5199 جمعية شباب ايجابي 

 مستفيد 15حوالي   2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-12-23// 3435 تداريب الجمعية الكرة الحديدية  5424 الجمعية الرياضية الحي املحمدي للكرة الحديدية

 مستفيد 15حوالي   2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2965 تداريب الجمعية الكرة الطائرة  4284 امل االطلس مراكش للكرة الطائرة

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2022-01-03 // 12 تداريب الجمعية كرة السلة  5197 اناث  -جمعية نساء داعمات 

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-29 // 2997 تداريب الجمعية كرة القدم  5023 جمعية نساء داعمات 

 مستفيد 15حوالي   2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2937 تداريب الجمعية كرة القدم  4080 جمعية امل لالطفال ذوي صعوبات التعلم

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11- 25 // 2946 تداريب الجمعية كرة القدم  4364 نادي النور الرياض ي

 مستفيد 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2954 تداريب الجمعية كرة القدم  4074 جمعية املواهب

 مستفيدا 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2952 تداريب الجمعية كرة القدم  4330 جمعية اوالد الحي املحمدي

 مستفيدا 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2936 تداريب الجمعية كرة القدم  4078 جمعية النهضة لفرق االحياء 

 مستفيدا 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25// 2964 تداريب الجمعية كرة القدم  4335 جمعية اتحاد الحي املحمدي 

 مستفيدا 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 //  2944 تداريب الجمعية كرة القدم  4359 امل الحي املحمدي

 مستفيدا 30الى   20من  2022/ 05/ 31الى غاية  2021/ 11/ 25من  2021-11-25 // 2956 تداريب الجمعية كرة القدم  4354 جمعية الفتح
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 املركب الرياض ي الحي املحمدي 

 عدد المستفيدين من النشاط  تاريخ النشاط موضوع النشاط  الفضاء 

 مالعب القرب

 ستة عشر جمعية من املقاطعات الخمسة منه  29الى غاية  2022رمضان   3من  في كرة القدم بين املقاطعات 2022دوري رمضان 

 اربعة جمعيات 15/03/2022 نظم خاللها دوري مصغر بين اربعة ندية نسوية في كرة القدم -احتفالية باليوم العاملي للمرأة 

 اربعة جمعيات 28/05/2022 نهائي دوري رمضان للمدارس الكروية الناشطة بالحي العسكري 

 ستة عشر جمعية من املقاطعات الخمسة منه  29الى غاية  2022رمضان   3من  في كرة القدم بين املقاطعات 2022دوري رمضان 

 القاعة املغطاة االمري موالي رشيد

 الجامعة امللكية املغربية لكرة اليد  2022ماي  26الى   24من  نهاية بطولة املغرب في كرة اليد

 نادي امان الرياض ي املراكش ي للكرة الطائرة 2022يونيو   19و  18يومي  ربع نهاية كاس العرش القسم الوطني الثاني

 جمعية الجنوب للرياضة و فنون الحرب 04/06/2022 اعداد وتدريب في االساليب املشتركة لرياضة الكراطي 

 جمعية الوفاء الرياضية للكراطي  2022يونيو   19و  18يومي  اعداد وتدريب في االساليب املشتركة لرياضة الكراطي 

 عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي 26/06/2022 اعداد الجتياز درجة الحزام االسود في الكراطي 

 عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي 03/07/2022 االمير موالي الحسن في رياضة الكراطي دوري 

 عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي 2022يوليوز  24و  23مبرمج لومي :  الدوري الجهوي في رياضة الكراطي كونطاكت

 تدريب جهوي في التحكيم الخاص برياضة الكراطي كونطاكت 

 عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي 2022/ 24/07مبرمج ليوم :  تدريب جهوي كبير في رياضة الكراطي كونطاكت و اساليب مشتركة  القربمالعب 
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 2022 –  2021جرد أنشطة فضاء دار الجمعيات الكدية موسم  
 

 األنشطة المنظمة من طرف الفضاء:   -1

عدد المستفيدين من الحصص   الجهة المنظمة

 2022-2021خالل الموسم 

 موضوع النشاط  تاريخ النشاط 

فضاء دار الجمعيات الكدية وجمعية 

 الكوثر للتنمية االجتماعية 
 مستفيدة  25

ابتداء من شهر دجنبر  
2021 

 دروس في محاربة االمية

الجمعيات الكدية االتحاد فضاء دار 

 النسوي للكوتشينغ بالمغرب 
 مستفيدة  80

كل يوم األربعاء طيلة شهر  
 يناير , فبراير و مارس 

حصص تدريبية في تطوير املهارات لفائدة نساء  

 منطقة اكيوض الكدية 

فضاء دار الجمعيات الكدية مع جمعية 

 االتحاد النسوي للكوتشينغ بالمغرب 
 2022مارس   10 شخص  100حضور أكثر من 

حفل اختتام البرنامج التدريبي لفائدة نساء منطقة  

 اكيوض الكدية واحتفال باليوم العاملي للمرأة 

 

  2022-2021األنشطة القارة لموسم  -2

عدد المستفيدين من الحصص خالل  الجهة المنظمة

 2022-2021الموسم 

 موضوع النشاط  تاريخ النشاط 

المندوبية  منظمة كشاف االطلس 

 الجهوية 
مستفيد ومستفيدة  50  أنشطة تربوية للناشئة مساء  20مساء الى  18الخميس والسبت من   

مستفيد ومستفيدة  40 جمعية اوراش الوطنية للفنون الجميلة   
مساء الثالثاء من   18زواال الى   15الخميس 

 مساء  19زواال الى   17

 زواال  12صباحا الى   10االحد من 

وتشكيلية ورشات  أنشطة فنية 

 تربوية

مستفيد ومستفيدة  30 جمعية قوس االطلس للرماية بالنبال   
 مساء  19زواال الى   17السبت من 

 زواال   12صباحا الى   10االحد 

تكوينات نظرية في الرماية  

 بالنبال 

مستفيد ومستفيدة  40 جمعية شباب المستقبل  
 مساء  19زواال الى   17السبت  

 ساء م 18زواال الى   16االحد 
 تطوير مواهب الشباب 

مستفيد ومستفيدة  20 جمعية امل الكدية للبيئة والتنمية   
  14الثالثاء األربعاء الخميس والجمعة من 

 بعد الزوال  17زواال الى  
 دروس في االعالميات 

مستفيدة  20 جمعية الكوثر للتنمية االجتماعية   
  14الثالثاء األربعاء الخميس والجمعة من 

 بعد الزوال  17زواال الى  
 دروس في محاربة االمية

مستفيد ومستفيدة  20 جمعية نهر العطاء   
  17الى   15الثالثاء الخميس والجمعة من 

 زواال 
 تعليم الخياطة التقليدية للنساء 

مستفيد ومستفيدة  15 جمعية مسرح عكاظ   
  12.30صباحا الى غاية   10.30االحد من 

 بعد الزوال 

تداريب مسرحية وورشات 

 تكوينية

مستفيد  12 جمعية وتعاونية اتالش درتزان للتنمية   
  14الثالثاء األربعاء الخميس والجمعة من 

 بعد الزوال  17زواال الى  

ورشات الخياطة والقصالة 

 للفتيات والنساء 
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  2022-2021األنشطة المؤقتة لموسم  -3

 المستفيدين عن كل جمعية عدد  عدد المستفيدين  تاريخ النشاط  موضوع النشاط 

و    2021كل يوم الثالثاء طيلة شهر دجنبر   تقديم دروس نظرية في رياضة الكرة الطائرة  

 مساءا   20مساء الى   18من   2022يناير 
 جمعية الرياضة امل االطلس   مستفيد ومستفيدة   30

حصص تدريبية في تطوير املهارات لفائدة  

 نساء منطقة اكيوض الكدية  
كل يوم األربعاء طيلة شهر يناير فبراير  

 مساءا    18زواال الى   16ومارس من  
 مستفيد ومستفيدة   80

جمعية االتحاد النسوي للكوتشينغ  

 بالمغرب 

 جمعية االنوار للتنمية المستدامة   مستفيد ومستفيدة   80 بعد الزوال    16 2022-02-04الجمعة   حفل نهاية االسدس األول 

حفل لقاء اباء وامهات واولياء أمور  

 منخرطي الجمعية 

زواال   17من  2022فبراير   11-10-9أيام  

 مساءا   19الى غاية 

بعد   16من   2022-02-20ويوم االحد 

 مساءا   20الزوال الى  

 جمعية شباب المستقبل   مستفيد ومستفيدة   50

 جمعية نهر العطاء  مستفيد ومستفيدة   40 2022يناير  22يوم   دورة تكوينية في التسيير اإلداري و املا ي 

 مستفيد ومستفيدة   30 2022فبراير  إعطاء انطالق مسابقات  سباق الحمام  
جمعية يوسف ابن تاشفين لتربية 

 الحمام 

حصص لتجويد القران الكريم وحصص  

 الدعم والتقوية لألطفال باملجان  
  14الثالثاء والخميس شهر رمضان من 

 زواال   16بعد الزوال الى  
 جمعية االنوار للتنمية المستدامة   مستفيد ومستفيدة  20

لقاء تواصلي مع جمعيات املجتمع املدني  

 املسيرة للتعليم االو ي  
 جمعية الكوثر للتنمية االجتماعية   صباحا   10ابريل ابتداء من  24االحد 

مساء الى   19ابريل من   28ال الخميس   احياء حفل ديني بمناسبة ليلة القدر  

 ليال  21
 

منظمة كشاف االطلس وجمعية 

 اوراش الوطنية للفنون الجميلة 

 جمعية شباب المستقبل    ابريل   19الثالثاء   إفطار جماعي ملنخرطي الجمعية  

زواال   17الى   15أربعاء والسبت من   صيانة املكتبة الخاصة بالفضاء  

 2022ابتداء من شهر ابريل الى يونيو   
 جمعية نهر العطاء  

تنظيم نشاط تربوي توجيهي ملنخرطي 

 الجمعية 
  12الى  10من  2022-06-03الجمعة  

 صباحا  
 مستفيد ومستفيدة  15

جمعية منار العلوم بوزروال فرع 

 مراكش 

دروس الدعم والتقوية لفائدة مستوى 

 التاسع اعدادي 
طيلة شهر يونيو يوم السبت و االحد من  

 زواال   18الى   16
 جمعية نهر العطاء  مستفيد ومستفيدة  15

حفل لألطفال بمناسبة نهاية السنة 

 الدراسية 
 جمعية حضن االم والطفولة   بعد الزوال   17الى   14الثالثاء من  

  2022/ 25/06السبت   تنظيم معرض فني بالفضاء 
جمعية اوراش الوطنية للفنون 

 الجميلة 
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 التراخيص الخاصة بالجموع العامة: ) خالل الفترة الممتدة ما بين شهر يناير و يونيو ( -4
 تاريخ النشاط  نوع التراخيص  اسم الجمعية

 18h-16hمن  2022-02-06االحد   عقد  جمع عام لتجديد مكتب الجمعية  جمعية تضامن االم والطفل والشباب 

 20h-18hمارس من   04الجمعة   عقد  جمع عام لتجديد مكتب الجمعية  جمعية نور مراكش للتنمية االجتماعية والرياضية

 20h-18hمارس من  15الثالثاء  عقد جمع استثنائي للجمعية  جمعية موسسة املهرجان الغيواني 

 15h-17hمارس من   05السبت   للجمعية عقد جمع عام تأسيسي  جمعية الريان الرياض ي املراكش 

 18h-20hمارس من  15الثالثاء  عقد جمع عام للجمعية  جمعیة دارنا لتنمیة 

 15h-17hمارس من   12السبت   عقد جمع عام تأسيسي للجمعية  جمعیة قافلة الخیر لالعمال االجتماعیة 

 18h-20hمارس من   11الجمعة   عقد جمع عام تأسيسي للجمعية  جمعیة نجوم البحر

 18h-20hمارس من   9األربعاء  عقد جمع عام تأسيسي للجمعية  جمعیة احیاء السینما و المسرح و التمثیل 

 15h-18hمارس من   19السبت   عقد جمع عام تأسيسي للجمعية  سافو محمد ید ھودادیة الش 

 15h-17hمارس من  22الثالثاء  عقد جمع عام تأسيسي للجمعية  جمعیة فضاء الیاسمین للتعلم 

 13h-15hمارس من   27األحد   عقد جمع عام للجمعية  جمعیة خذ بیدي لألشخاص المعاقین 

 18:30h  14:30h-مارس من  31الخميس   عقد جمع عام تأسيسي للجمعية  جمعیة التقدم للتنمیة االجتماعیة والتعاون التضامني 

 18h-20hمارس من   26السبت   لتجديد مكتب الجمعية عقد جمع عام  جمعیة حضن االم و الطفولة 

 18h-20hأبريل من   02السبت   عقد جمع استثنائي للجمعية  جمعیة الغد للتربیة البیئیة لالعمال االجتماعیة

 11h-13hأبريل من  21الخميس   عقد جمع عام تأسيسي للجمعية  جمعیة فنون النخیل لإلبداع الفني و الترات المغربي 

 14h-16hأبريل من  08الجمعة   عقد جمع عام تأسيسي للجمعية  جمعیة الزھراء للتربیة و التنمیة 

 12:30h-14:30hأبريل من  17األحد   عقد جمع عام لتجديد مكتب المسير الجمعية جمعیة المنتدى المغربي للتنمیة و التضامن 

الریاض ي أعضاء اللجنة التحضیریة لتاسیس جمعیة نادي الشباب 

 المراكش ي
 15h-17hمارس من  31األربعاء  عقد جمع عام تأسيسي للجمعية 

أعضاء اللجنة التحضیریة لتأسیس نادي االتحاد الریاض ي المراكش ي لكرة 

 القدم الشاطئیة 
 14:30h-16:30hأبريل من  17األحد   عقد جمع عام لتجديد مكتب الجمعية 

 12h-14hأبريل من   23السبت   تأسيسي للجمعية عقد جمع عام  جمعیة اتالش درتزان للتنمیة

 14h-16hأبريل من   23السبت   عقد جمع عام تأسيسي للجمعية  تعاونیة اتالش درتزان للتنمیة

 12h-14hأبريل من  17األحد   قيام بأنشطة المكتب  المكتب المغربي لحقوق االنسان فرع مراكش

 12h-14hأبريل من  29الجمعة   جمع عام تأسيسي للجمعية عقد  اللجنة التحضیریة لتاسیس جمعیة جسر الكتاب

 16hأبريل من   30السبت   عقد جمع عام تأسيسي للجمعية  أعضاء اللجنة التحضیریة لتأسیس نادي الكریني الریاض ي 

 17h-19hيوليو من   07الثالثاء  عقد جمع عام لتجديد مكتب المسير الجمعية جمعیة نادي شباب االتحاد الریاض ي المراكش ي

 17h-19hمن   03الجمعة   عقد جمع عام لتجديد مكتب المسير الجمعية جمعیة ملتقى ربیع الطفولة و الشباب فرع مراكش 

 عقد جمع عام تأسيسي للجمعية  آسفي  مراكش ةھجمعیة المنتدى للتنمیة و التضامن فرع ج 
 من  السبت  2022-06-04

17h-19h  
 18h-20hيوليو من  07األربعاء  عقد جمع عام لتجديد مكتب المسير الجمعية جمعیة ملتقى ربیع الطفولة و الشباب 

 17h-19hيوليو من  12األربعاء  عقد جمع عام لتجديد مكتب المسير الجمعية جمعیة لواء السالمة الطرقیة

 17h-20hيوليو من  12األحد   للجمعية عقد جمع عام تأسيسي  جمعیة نادي النصر الریاض ي جبل جلیز 

 17h-19hيوليو من  12األحد   عقد جمع عام للجمعية  جمعیة اونتیدوت 

 16:30h-18:30hيوليو من  17الجمعة   عقد جمع استثنائي لتجديد مكتب المسير الجمعية  جمعیة اباء واولیاء االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة دار األمل

 18h-20hيوليو من  17الجمعة   عقد جمع عام لتجديد مكتب المسير الجمعية للرمایة بالنبالجمعیة قوس األطلس 

 19h-20hيوليو من   21الثالثاء  عقد جمع عام لتجديد مكتب المسير الجمعية جمعیة خیر للتنمیة و التضامن 

 10:30h-12:30hيوليو من  23الخميس   الجمعيةعقد جمع عام لتجديد مكتب المسير   ENTRELLE آسفي مراكش ةھجمعیة بین ھن لج

 17hيوليو من  26األحد   عقد جمع عام عادي و غير عادي للجمعية جمعیة قوس األطلس للرمایة بالنبال
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 ملخص عن تقرير جملس مقاطعة سيدي يوسف بن علي

 2022متم شهر يونيو اىل  2022للفرتة املمتدة من فاتح اكتوبر 
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 تدبري املوارد البشرية -1

 

 

 املوارد البشرية باملقاطعة 
 

 العدد  االطار 

 18 مجموع املتصرفين 

 2 مجموع املهندسين 

 1 2مجموع املحررين من الدرجة 

 16 2مجموع مساعد اداري د

 33 3مجموع مساعد اداري د

 3 1مجموع مساعد تقني د

 26 2مجموع مساعد تقني د 

 83 3مجموع مساعدين تقني د 

 8 1مجموع التقنيين من الدرجة 

 9 2مجموع التقنيين من الدرجة 

 6 3مجموع التقنيين من الدرجة 

 205 مجمـــــــــــــوع

 

 

 

 تدبير املسار املنهي للموارد البشرية املوضوعة رهن إشارة املقاطعاااة 
 

 المجمـــــــــوع  العمليـــــــة 

70  الرخص اإلدارية   

 الترقيات  
 74  

 من اختصاص قسم تدبير املوارد البشرية بجماعة مراكش 

09  االنتقاالت    

09  التعيينات الجديدة   

02  التداريب و التكوينات   
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 اعمال اجمللس -2
 

 دورات المجلس  ر.ت
 رقم

 النقطة
 نقطة من طرف مجلس المقاطعة المتخذ في كل  موضوع النقطة المدرجة

1 
 عادية

 2022يناير  

1 
دراسة ومناقشة مشروع برنامج التنشيط الثقافي االجتماعي  

 .2022والرياض ي بتراب املقاطعة لسنة 

ملقاطعة   والرياض ي  االجتماعي  الثقافي،  التنشيط  برنامج  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  املجلس   وافق 

 .2022سيدي يوسف بن علي لسنة 

2 
دراسة ومناقشة وضعية النظافة بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن  

 علي. 

مجهودات شركة النظافة أرما مع مطالبتها بتقوية تدخالتها بالنقط   ن وافق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تثمي 

 السوداء وتجويد الخدمات في جميع تراب املقاطعة تلبية ملطالب املجلس وهي كالتالي:

 بن علي.  األولوية ملقاطعة سيدي يوسفاألرضية وإعطاء  اعتماد الحاويات كناش التحمالت وتسريعتفعيل  -   

 تفعيل املراقبة االلكترونية )التتبع من طرف الخلية( خاصة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي وفق كناش التحمالت. -   

 غسل الحاويات داخل الشاحنة وليس خارجها.- 

 تقوية الحمالت التحسيسية باملشاركة مع املقاطعة. - 

3 
سيدي  دراسة ومناقشة وضعية اإلنارة العمومية بتراب مقاطعة 

 يوسف بن علي. 

واملطالبة     املقاطعة  تراب  داخل  ومجهوداتها  األنوار  حاضرة  عمل  تثمين  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  املجلس  وافق 

بإزالة   والتعجيل  املجلس  ملطالب  تلبية  املقاطعة  تراب  باقي  في  اإلنارة  وتقوية  الجديد  بالحي  املصابيح  بتجديد  باإلسراع 

 والتي تشكل خطرا على سالمة املواطنين. األعمدة املستغنى عنها 

 تقوية الحمالت التحسيسية والتواصل مع الساكنة. -

 إدراج بعض التجزئات املغلقة في اإلنارة العمومية. -

 إحداث بعض األحياء النموذجية في اإلنارة العمومية.  -

4 
دراسة ومناقشة الوضعية العقارية لدوار البرادة بسيدي يوسف بن  

 علي)تتمة(.

 وافق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على مطالبة املجلس الجماعي باإلسراع بتسوية الوضعية العقارية لدوار البرادة. 

 تشكيل لجان مؤقتة. 5

لجان   تشكيل  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  املجلس  الشكل    مؤقتة وافق  على  علي  بن  يوسف  مقاطعة سيدي  ملجلس 

 التالي:

 لجنة مؤقتة للسير والجوالن مكونة من السادة:  -

ثوريا  7حمزة الحداوي/     6سعيد بوجاجة/    5عائشة البزاطمي/    4فتيحة قالل/    3زينب بوخلفة/    2عبد الجليل بنسعود/  1

 بوعباد/. 

 :لجنة مؤقتة لضحكامة وتحديث اإلدارة مكونة من السادة -

 موالي احفيظ القضاوي العباس ي -5حمزة الحداوي/ -4نور الدين دهين/ -3عبد الغني دريويش/ -2ليلى الحديوي/  -1
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 لجنة مؤقتة للتربية والتكوين مكونة من السادة:  -

 عبد الهادي بن عال -5هشام بوتغنيمي/ -4فنيدة حرفاني/ -3الحسين نوار/  -2مريم باحسو/ -1

 م مكونة من السادة: لجنة مؤقتة للتواصل واإلعال  -

 عبد الغني خيا-4ثوريا بوعباد/ -3اجميعة امجوض/ -2موالي ادريس اوركيم/ -1

 : لجنة مؤقتة للمساواة ومقاربة النوع وإدماج ذوي االحتياجات الخاصة مكونة من السادة -

حدان/  -1 الزاوي/  -2جهان  ايت  تاغزيت/  -3محمد  بنسعود/  -4خولة  الجليل  فنيدة  -6الغمراوي/    رحيلة-5عبد 

 فيصل الجامع-7حرفاني/ 

 : لجنة مؤقتة لتتبع عمل الجماعة مكونة من السادة -

الزاهر/  -1 بن  بوركاب/  -2يوسف  عزام/  -3رشيد  الزاوي/  -4عثمان  ايت  بوعرودة/  -5محمد  موالي -6خليفة 

 احفيظ القضاوي العباس ي  

 انتخاب رؤساء اللجان املؤقتة ونوابهم.  6

بأغلبية أعضائه الحاضرين على انتخاب السيد   عبد الجليل بنسعود رئيسا لضجنة املؤقتة للسير وافق املجلس 

 .والجوالن وانتخاب السيدة عائشة البزاطمي نائبة له

عبد الغني دريويش رئيسا لضجنة املؤقتة لتحديث  وافق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب السيد  

 .مة وانتخاب السيدة ليلى الحديوي نائبة لهاإلدارة والحكا

السيد   انتخاب  الحاضرين على  بإجماع أعضائه  للتربية وافق املجلس  املؤقتة  لضجنة  بن عال رئيسا  الهادي  عبد 

 والتكوين وانتخاب السيدة فنيدة حرفاني نائبة له. 

لضجنة املؤقتة للتواصل    السيدة جميعة امجوض رئيسةوافق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب  

 . واإلعالم وانتخاب السيدة ثوريا بوعباد نائبة لها

السيدة   انتخاب  على  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  املجلس  للمساواة  وافق  املؤقتة  لضجنة  رئيسة  حدان  جهان 

 ومقاربة النوع وإدماج ذوي االحتياجات الخاصة وانتخاب السيدة خولة تاغزيت نائبة لها. 

السيد يوسف بن الزاهر رئيسا لضجنة املؤقتة لتتبع عمل بإجماع أعضائه الحاضرين على انتخاب  وافق املجلس  

 .الجماعة وانتخاب السيد رشيد بوركاب نائبا له

2 
 عادية

 2022يونيو  

      عرض تقرير تدبير املقاطعة النصف سنوي. 1

2 
املبالغ  إعادة برمجة االعتمادات املتبقية من حساب النفقات من من 

 .2021املرصودة للمقاطعة برسم سنة 

وافق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على إعادة برمجة االعتمادات املتبقية من حساب النفقات من املبالغ  

 .2021املرصودة للمقاطعة برسم سنة 
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 وافق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على النظام الداخلي الخاص باملكتبة الوسائطية.   دراسة ومناقشة النظام الداخلي للمكتبة الوسائطية.  3

4 
دراسة ومناقشة مشروع النظام الداخلي لنادي املسنين بسيدي  

 يوسف بن علي. 

 وافق املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على النظام الداخلي الخاص بنادي املسنين سيدي يوسف بن علي. 

5 

دراسة ومناقشة وضعية املنازل اآليلة للسقوط بتراب مقاطعة  

 سيدي يوسف بن علي. 

 

 وافق املجلس على: 

 تأييد مجلس املقاطعة لهذه املبادرة التي تهدف إلى مساعدة الساكنة املحتاجة.-

برنامج املنازل  رفع ملتمس بإدراج النسيج العمراني الحي الجديد في ملحق االتفاقية الجديدة لالستفادة من -

 املهددة باالنهيار.

 لتحديد املنازل املستهدفة.  LPEEاملطالبة بإضافة املختبر العمومي للتجارب والدراسات -

 تشكيل لجنة لتتبع وضعية البنايات باملؤسسات التعليمية خاصة األسوار املحيطة بها.-

6 
اطعة  دراسة ومناقشة تسوية الوضعية العقارية للدواوير بتراب املق

 )املرس، لدهم، العرصة الجديدة، البرادة( 

 وافق املجلس على: 

 تسوية الوضعية العقارية للدواوير املتواجدة بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.

 رفع ملتمس القتناء األرض بدوار لدهم التابعة للملك الخاص للدولة. -

 امللكية لألرض املتواجد عليها دوار البرادة. تحديد ملتمس للمجلس الجماعي ملباشرة مسطرة نزع -

 رفع ملتمس لترحيل العرصة الجديدة إلى دوار لدهم.-

 رفع ملتمس لنزع امللكية بدوار املرس لتسوية وضعيته العقارية.-

7 
 دراسة ومناقشة تسوية الوضعية الصحية بتراب املقاطعة. 

 

 وافق املجلس على: 

 الصحية واحترام التوقيت اإلداري.إحداث مداومة باملراكز -

تعزيز املكتب الصحي باملوارد البشرية وخاصة معاينة الوالدات والوفيات وإحداث وحدة صحية تابعة  -

 للمقاطعة. 

 محاربة النواقل والزواحف بأحياء سيدي يوسف بن علي. -

 رفع ملتمس لتنقية حفر التطهير السائل لدوار العرصة الجديدة ودوار البرادة.-

 تكثيف املراقبة ملحالت بيع املأكوالت.-

 تكوين بعض املوظفين لرفع املردودية في ميدان تكاثر الكالب الضالة.-

 تدخل املجلس ملنع قذف الصرف الصحي في مجرى واد ايسيل من طرف املركب السياحي تراب املعدن. -
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 تدبري الشكايات -3

 شهر غشتشهر يونيو إلى غاية  الشكايات: أنواعها ومآلها

 شكاية  14تم إيداع  الشكايات المودعة مباشرة لدى الشباك الوحيد للشكايات 

 من الشكايات السابقة( 2)معالجة  شكايات 8تمت معالجة  الشكايات التي تم البث فيها بالدراسة والمعالجة 

 3 للمعاينة( الشكايات التي هي في طور اإلنجاز )مبرمجة حسب جدول اللجنة المختلطة 

 امللحقات اإلدارية  - جماعة مراكش- سبق البث فيها للمصالح الخارجية لالختصاص و القيام بالالزم محاضر الشكاياتإرسال  الشكايات التي أحيلت على المصالح الخارجية لالختصاص 

 3 الشكايات التي تم حفظها ألسباب شكلية وموضوعية 

 اإلجمالي للشكاياتالمجموع  16 المجموع
 

  01الشكايات : أنواعها ومالها خالل الفترة الممتدة من 

 22يونيو 31الى 
 عددها 

 

 توزيعهــــــــــــــا حسب الملحقات اإلدارية 

     م.  اإلدارية احلي اجلديد م.  اإلدارية اجلنوبية امللحقة اإلدارية الوسطى امللحقة اإلدارية الشمالية
         00 الشكايات المودعة مباشرة لدى الشباك الوحيد للشكايات 

         00 الشكايات المسجلة مباشرة بالموقع االلكتروني  
الشكايات التي هي في طور اإلنجاز( مبرمجة حسب جدول اللجنة 

 )المختلطة للمعاينة 
14 03 04 03 04     

 14 الشكايات التي أحيلت على المصالح الخارجية لالختصاص
 قسم املوارد البشرية قسم التنمية البشرية قسم االشغال قسم التعمري

قسم الشؤون 

 الثقافية والرياضية

الشرطة 

 اإلدارية
 االحتالل

مصاحل 

 خمتلفة

00 14 00 00 00 00 00  

 المكتب الصحي رؤساء الملحقات االدارية االمن الوطني الجماعة 00 الشكايات التي احيلت على المصالح الخارجية لالختصاص

 غياب العنوان بالشكاية 00 الشكايات التي تم حفظها ألسباب شكاية وموضوعية

الشكاية نظرا  ضرورة تجديد 

  ملرور فترة طويلة عن إيداعها

 )من سنتين  )أكثر

 

 انتفاء السبب بإزالة الضرر تلقائيا 

 

 تراجع صاحب الشكاية عن شكايته 

مجموع الشكايات التي تم البث فيها أو في طور اإلنجاز  

 خالل الفترة المشار اليها اعاله

الشكايات التي تم البث فيها من طرف 

السكينة وسالمة املرور واملحافظة مصلحة 

 على الصحة العمومية لالختصاص

الشكايات التي احيلت على املصالح الداخلية لالختصاص 

ويتم تتبع مالها من طرف مصلحة السكينة بتنسيق مع هذه 

 املصالح 

 الشكايات التي احيلت على املصالح الخارجية لالختصاص
الشكايات التي تم حفظها ألسباب شكاية 

 موضوعية و 

 00 00 00                                           00 14المجمـــــــــوع 
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 تدبري الرخص االقتصادية -4
 

 مالحظات العدد  موضوع الترخيص  موضوع الطلب أو المراسلة 

 طلبات ترخيص اقتصادي

 بيع املأكوالت الخفيفة  -

 بيع اللحوم الحمراء  -

 حمام تقليدي  -

 سناك -مقهى  -

 

10 

 

 

 االقتصاديةالرخص طلبات  تم إيداع  

 املنصة الرقمية   عبر

Rokhas.ma  بيع الحلويات واملشروبات  - طلبات إلغاء الترخيص 

 مقهى  -
2 

 ورشة للخياطة   - التعرضات على منح الترخيص 

 مقهى  -
2 
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 تدبري قطاع التعمري -5

 

 

 المجموع  2022اإلحصائيات من شهر يناير إلى شهر يونيو 

 141 امللفات املسجلة بمكتب الضبط الشباك الوحيد )باملنصة الرقمية( 

 12 ( HMRامللفات املسجلة بمكتب الضبط الشباك الوحيد )

 153 العدد اإلجمالي للملفات املودعة

 153 امللفات املبرمجة

 144 الدراساتامللفات املقبولة من لجنة 

 104 امللفات املسلمة 

 رخص استئناف أشغال البناء 

 

 11 الطلبات

 07 الرخص املسلمة

 رخص اإلصالح

 

 70 الطلبات

 52 الرخص املسلمة

 32 إشعار باملخالفات  مراقبة البناء 

 

 

 

 رخص السكن

 11 الطلبات

 00 الرخص باملعاينة

 05 طلبات الرخص بالشهادة

 00 بشهادة املطابقةالرخص 

 

 شواهد الربط بالكهرباء

 

 22 الطلبات

 12 املرخصة 

 

 شواهد الربط باملاء

 09 الطلبات

 09 املرخصة 

 

 الشكايات 

 16 العدد املسجل 

 10 التي تم البث فيها 

 

 طلبات التخلي عن املتابعة 

  الطلبات

 تم البث فيها  عدم االختصاص

 

 مع املصالح الخارجية االجتماعات و اللجن

 72 الواردة

 70 تم البث فيها 

 104 احتالل امللك العمومي املرتبط بتراخيص البناء 
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 تدبري احتالل امللك العام املرتبط برتاخيص البناء -6
 

 ر.ت المكان  رقم الرخصة  المساحة بالمتر المربع 
رقم 2عملية تسلطانت  04/2022 20  A /B 1 

826رقم  2عملية تسلطانت  01/2022 11,2  2 

67رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  05/2022 16  3 

24درب ايت واعراب رقم  02/2022 12  4 

98رقم  27تجزئة دار املراد قطاع  07/2022 16  5 

194تجزئة تسلطانت رقم  03/2022 21  6 

135رقم  27تجزئة دار املراد قطاع  06/2022 22  7 

134رقم  27تجزئة دار املراد قطاع  09/2022 16  8 

33رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  08/2022 18  9 

12درب عبد املوجود رقم  76/2021 3  10 

76رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  14/2022 20  11 

41رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  18/2022 18  12 

813عملية تسلطانت رقم  13/2022 18  13 

70رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  10/2022 20  14 

53رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  22/2022 16  15 

19رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  15/2022 26  16 

60امتداد رقم  2عملية تسلطانت  17/2022 40   17 

86درقاوة رقم  2عملية تسلطانت  21/2022 12  18 

1150رقم  2تسلطانت عملية  23/2022 6  19 

25درب ايت واعراب رقم  16/2022 20  20 

436دوار البومبي رقم  2عملية تسلطانت  24/2022 6  21 

07رقم  27تجزئة دار املراد قطاع  11/2022 16  22 

362رقم  22تجزئة النخيل بلوك  20/2022 18  23 

50الحي الصناعي رقم  25/2022 20  24 

24الزبير رقم درب  12/2022 6  25 

329رقم   3تجزئة سيبع  26/2022 12  26 

727عملية تسلطانت دوار البومبي رقم  19/2022 22  27 

795رقم  2عملية تسلطانت  27/2022 28  28 

1274عملية تسلطانت رقم  29/2022 14  29 

118تجزئة تسلطانت رقم  34/2022 29  30 

28رقم  27تجزئة دار املراد قطاع  33/2022 20  31 

35رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  35/2022 16  32 

351شارع املصلى رقم  32/2022 6  33 

74درب املكينة رقم  40/2022 17,72  34 

75رقم  31تجزئة دار املراد قطاع 28/2022 16  35 

1238تجزئة تسلطانت رقم  38/2022 24  36 
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73رقم   2تجزئة تسلطانت  41/2022 12  37 

22درب السراغنة رقم  37/2022 44,9  38 

494تجزئة تسلطانت رقم  31/2022 10  39 

233رقم  2عملية تسلطانت  39/2022 20  40 

182شارع الكولف رقم  36/2022 6  41 

388رقم  13تجزئة النخيل بلوك  30/2022 16  42 

75رقم   31تجزئة دار املراد قطاع  45/2022 16  43 

508رقم   2تجزئة الشهداء  46/2022 8  44 

72رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  44/2022 16  45 

33رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  43/2022 18  46 

118رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  47/2022 52  47 

مكرر  21درب الخشاب رقم   42/2022 4,8   48 

48رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  51/2022 25,2  49 

134رقم  27تجزئة دار املراد قطاع  54/2022 16  50 

62رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  48/2022 16  51 

927دوار البومبي رقم  2عملية تسلطانت  49/2022 19,6  52 

41رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  55/2022 18  53 

101رقم  27تجزئة دار املراد قطاع  52/2022 16  54 

47رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  50/2022 16   55 

243عملية تسلطانت رقم  53/2022 12  56 

مكرر  11درب الفران رقم  01/2022 5  57 

01درب ايت باها رقم  22/2016 22  58 

70درب بولحبال رقم  69/2021 15  59 

20درب عبد املوجود رقم  02/2022 6  60 

مكرر  74الوسطى رقم درب الشعبة  38/2021 7  61 

19رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  56/2022 26  62 

86رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  57/2022 16  63 

35رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  58/2022 16  64 

28رقم  27تجزئة دار املراد قطاع  59/2022 20  65 

38رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  60/2022 18  66 

07رقم  27تجزئة دار املراد قطاع  60/2022 16  67 

53رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  63/2022 16  68 

235امتداد رقم  2عملية تسلطانت  65/2022 16   69 

4سيبع  226رقم   227ملك مسمى فضل هللا  66/2022 24  70 

45رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  67/2022 16  71 

98رقم  27تجزئة دار املراد قطاع  62/2022 16  72 
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420درب الكبص رقم  69/2022 14  73 

11رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  68/2022 16  74 

934رقم   2تجزئة تسلطانت  72/2022 0  75 

186تجزئة تسلطانت رقم  71/2022 13  76 

70تجزئة تسلطانت رقم  70/2022 20  77 

156الكبص رقم درب  74/2022 11,34  78 

237تجزئة الجبيالت رقم  73/2022 16  79 

74درب الشعبة الوسطى رقم  05/2022 2,2  80 

40درب البوخاري رقم  04/2022 3  81 

175درب الكوشة رقم  03/2022 4  82 

37رقم  31تجزئة دار املراد قطاع  64/2022 16  83 

50الحي الصناعي رقم  76/2022 20  84 

41درب ايت واعراب رقم  64/2021 8  85 

77رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  77/2022 20  86 

545درب املصلى رقم  75/2022 9  87 

60عملية تسلطانت امتداد رقم  78/2022 40  88 

926تجزئة تسلطانت رقم  79/2022 20  89 

1211رقم  2عملية تسلطانت  80/2022 22  90 

43املحاميد رقم  درب  81/2022 18  91 

171شارع املصلى رقم  82/2022 8  92 

99درب السراغنة رقم  83/2022 16  93 

43/ 5847امللك املسمى العرصة الجديدة الرسم العقاري رقم   84/2022 0  94 

117رقم  4تجزئة الجنان  85/2022 14  95 

11درب اعبيد رقم  07/2022 16  96 

61درب بوعالم رقم  06/2022 7  97 

امتداد 4تجزئة جنان  86/2022 14   c 98 

243تجزئة تسلطانت رقم  87/2022 12  99 

319تجزئة تسلطانت رقم  88/2022 22  100 

مكرر  46شارع املصلى رقم  89/2022 12  101 

46رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  90/2022 16  102 

10شارع املصلى رقم  91/2022 11  103 

04رقم  28تجزئة دار املراد قطاع  92/2022 16  104 
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 : اإلمضاءت اااااتثبي  * تقرير عن امللحقات االدارية -7

 
 الاااااى العدد        من  الاااااى العدد        من  الاااااى العدد        من  الاااااى العدد        من 

013760 
01 10955 01 6561 01 3870 

023504 

 
 

02 
 

03 
 

04 
 

 ) أصلي و نظير (   02

 
 

00 
 

00 
 

01 
 

00 

 
 

00 
 

04 
 

09 
 

01 

 نااايااة :  الاااحالااة الااامااد*           

 امللحقات               

       املوضوع
 00 371 00 183 00 451 00 597 تصاريح الوالدات 

 00 28 00 41 00 94 00 104 تصاريح الوفيات

 00 + ن ( أ )   04 00 02 00 03 00 04 عدد سجالت الوالدة 

 00 + ن ( أ )    02 00 02 00 01 00 01 عدد سجالت الوفيات

 00 47 00 400 60 00 79 00 بطاقة شخصية

 00 1500 00 4800 00 12842 00 167036 عقود الوالدة 

 00 108 00 300 123 88 240 00 شهادة الزواج 

 00 107 00 500 132 498 176 00 شهادة الحياة 

 00 06 00 150 22 10 186 00 شهادة العزوبة 

 00 05 00 150 17 03 024 00 عدم الزواج

 00 02 00 150 09 03 010 00 توحيد الشخصية 

 00 05 00 200 12 09 063  بالحالة املدنيةعدم التسجيل 

 00 15 00 200 48 16 084 00 التحميل العائلي 

 00 01 00 200 04 00 00 00 عدم الطالق

 00 01 00 200 01 02 06 00 القرابة 

 00 02 00 200 01 00 03 00 الزوجة الوحيدة

 00 01 00 150 00 00 00 00 تعدد الزوجات

 00 50 00 1000 00 5000 00 84024 نسخ كاملة

 00 72 00 400 00 600 00 200 رسم الوفاة 
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 تدبري املالية واحملاسبة            -8
 

 االعتمادات املرحلة والتي لم يتم صرفها خالل سنتين 
 

 

 الفقرة البرنامج  الفصل  الباب 
 211,11 8 للطرقات  اإلعتيادية الصيانة 20/25 10 10 30

 060,00 1 املكتب  وأثات  عتاد  40/12 10 10 10

 9 271,11 
 

 أداء فواتير  املاء والكهرباء والبنايات

 

 0,00 0,00 822,76 670 الصيانة و املحافظة على البنايات اإلدارية

 0,00 0,00 000,00 100 الكهرباء  استهالك مستحقات

 000,00 300 000,00 300 000,00 400 املاء استهالك مستحقات
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 ةالتقني تدبري الشؤون -9

 

 استخالص مستحقات الماء والكهرباء 

 مالحظات  التاريخ  الشهر  العملية

استخالص  

 مستحقات املاء 

 12/05/2022 يناير

لة   الوكالة املست

لتوزيع املاء والكهرباء  

 بمراكش 

 12/05/2022 فبراير 

 12/05/2022 مارس 

 13/06/2022 ابريل

 15/06/2022 ماي 

 28/07/2022 يونيو

استخالص  

 مستحقات الكهرباء

 12/05/2022 يناير

قلة   الوكالة املس

لتوزيع املاء والكهرباء  

 بمراكش 

 12/05/2022 فبراير 

 12/05/2022 مارس 

 01/06/2022 ابريل

 24/06/2022 ماي 

 28/07/2022 يونيو

استخالص  

 مستحقات الكهرباء

 يناير

23/05/2022 
املكتب الوطني  

 للكهرباء
 فبراير 

 مارس 
 

 

 المحمول واالنترنيت والهاتف الثابتاستخالص الهاتف 

 مالحظات  التاريخ  الشهر  العملية

 الهاتف املحمول 

 ر  ينا

05/08/2022 

 
 اتصاالت املغرب 

 فبراير 

 مارس 

 االنترنيت 

 يناير

 فبراير 

 مارس 

 ابريل

 الهاتف الثابت

 يناير

 فبراير 

 مارس 

 ابريل
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 املناطق اخلضراء املدبرة من طرف مقاطعة سيدي يوسف بن عليجرد 

 صفقة  مباشر 
  * m²  3000 مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن عليحديقة  1

 * m²  1300  مسجد النصرحديقة  2

 * m²  1700 المساحة الخضراء المتواجدة امام مدرسة فاطمة الفهرية  3

 * m²  1700 يوسف بن تاشفينحديقة  4

 * Ha 4 سيدي يوسف بن علي المركب الرياضي  5

 * m²  100 الملحقة االدارية الشمالية حديقة  6

 * m²  500 الملحقة االدارية الوسطى حديقة  7

 * m²  160 الملحقة االدارية الجنوبية حديقة  8

 * m²  1000 الملحقة االدارية الحي الجديد حديقة  9

 * m²  1400 المركز الصحي الحضري القبةحديقة  10

 * m²  3500 حديقة حمان الفطواكي + المساحة الخضراء الممتدة على طول طريق السور  11

 * m²  1200 حديقة تسلطانت درقاوة الحي الجديد  12

 * m²  500 حديقة تسلطانت )امام جمعية لبابة(  13

 * m²  600   1حديقة تسلطانت  14

 * m²  300 حديقة بن عقيل   15

 * m²  400 حديقة حمام تسلطانت   16

 * m²  700 حديقة السعادة تسلطانت  17
 

 

      الطـــــــرق تدبيــــــر اشغال

 العملية  املكان  ر.ت
 طريقة  التدبري

 صفقة  مباشر 

تجزئة النخيل/ شارع الغاولف امام مسجد سوق الربيع/ الحي  درب الشيوخ/ درب لبصير/  1

 الجديد/  ارصفة املستوصف الجديد/ بشارع الخشاب/  شارع الخشاب اما مدخل درب هدي 
 2021/ 18صفقة عمومية املجلس الجماعي عدد  - اشغال التزليج بالحجر الالصق

 2020/ 52صفقة عمومية املجلس الجماعي عدد  - بالطرق املعبدة  حفرال اشغال صيانة بلقاض ي/ طريق دوار برادة. شارع الغولف/ شارع املرينيين/ شارع ابن الهيثم/ درب  2

 2021/ 15صفقة عمومية املجلس الجماعي عدد  - اشغال تقوية الطرق  درب الساقية/ درب الكبص/ درب الزاهيري. 3

 



 

529 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 صيانة السيارات واالليات

 العملية رقم التسجيل  ر.ت 
 طريقة التدبير 

 صفقة مباشر

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 139294ج  1

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 128981ج  2

  عن طريق الشيات  وصيانة اصالح 156893ج  3

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 156893ج  4

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 156893ج  5

  عن طريق الشيات  وصيانةاصالح  157266ج  6

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 137242ج  7

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 137242ج  8

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 137242ج  9

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 137242ج  10

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 109669ج  11

  عن طريق الشيات  وصيانةاصالح  109669ج  12

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 157252ج  13

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 157252ج  14

  الشيات  عن طريق اصالح وصيانة 120275ج  15

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 141038ج  16

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 141038ج  17

  عن طريق الشيات  وصيانةاصالح  126747ج  18

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 121056ج  19

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 121056ج  20

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 121056ج  21

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 156898ج  22

  عن طريق الشيات  اصالح وصيانة 156898ج  23

   عن طريق الشيات  وصيانةاصالح  156898ج  24

 

 تدبير االطار المطاطي للعجالت   
 06/2022/ 31إلى   01/01/2022من                                                                          

 نوع االطار المطاطي  ر.ت 

 للعجلـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الكمية المتوفرة  

 بالمستودع 

 المتبقـــــى الى غاية  الخارجـــــــــــــــــــــة 

 شهر يونيو 

1 185 /65  R 14 08 
 ج  157252داسيا رقم  02

 ج  157247داسيا رقم  04
02 

2 750 /700X16 02 02  00 ج  1264جرار رقم 

3 165 /70R13 06 
 ج 122898اكسبريس رقم  04

 ج 121361اكسبريس رقم  02
00 

4 165 /70R14 12 
 ج  139294كونكو رقم  02

 ج  141038كونكو رقم  02
08 

5 195/R14C 03 
 ج 134371سيسان رقم 

 ج 128981سيان رقم 
00 

 

 تدبير الصباغة   

 31/06/2022إلى   01/01/2022من 

ر.ت 

  

 

 المــــــــــــــــــــــــــادة 

      الكمية المتوفرة بالمستودع       

 الخارجـــــــــــــــــــــة 

 المتبقـــــى الى غاية  

 شهر يونيو 

 2م  60.5 2م 02 2م 33X33 62.05زليج مربع  1
 

 تدبير مواد البناء 

 31/06/2022إلى   01/01/2022من 
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Sortie du magasin du 01/01/2022 au 30/06/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

» Plomberie « تدبير مواد الترصيص 
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 تدبير مواد النظافة   
 31/06/2022إلى   01/01/2022من                   

 المتبقى الى شهر يونيو  الخارج من المخزون الكمية المتوفرة بالمخزون  المادة  ر.ت 
 188 12 200 مسحوق الغسيل 1

 322 219 541 جافيل 2

 18 20 38 كراطة  3

 53 226 279=80+199 سانيكروا 4

 65 95 160=60+100 جفاف  5

 97 83 180=80+100 فوطة صفراء  6

 380 53 433=33+400 الصحيالورق  7

 76 44 120 قنينة سائل لغسل الزجاج 8

 69 6 75= 60+15 موبيد الحشرات 9

 66 67 133= 80+53 صابون سائل  10

 201 124 325= 200+125 كلينكس 11

 39 11 50 مكنسة بالستيك 12

 7 8 15= 3+12 سطل بالستيك 13

 120 36 156=120+36 قنينات منظف االرض  14

 0 6 6 صابون  15

 75 120 195=100+95 كلور  16

 00 10 10 مكنسة كوكو 17

 22 15 37= 26+11 زعافة  18

 100 00 100 كراطة ملسح الزجاج  19
 

 تدبير النجارة  
   31/06/2022إلى   01/01/2022من 

 المتبقى الى شهر يونيو  الخارج من المخزون الكمية المتوفرة بالمخزون  المادة  ر.ت 
 2م  24.50 2م2 م 26.50 بنيزجاج  1

 6 2 8 مقبض الباب بالقفل  2

 38 01 39 كريمون كامل 3

 36 01 37 علبة البراغي  4

 00 م  04.50 م  04.50 خشب األحمر 5

 كيلو  25.45 كيلو  3 كيلو  28.45 مسمسار  6

 18 04 22= 7+15 مقبض الباب  7

 10.50 كيلو  03 كيلو  13.50 لصاق الخشب 8
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 06/2022/ 31الى  01/01/2022من      التنسيق في النظافة 
 

 العمليـــــــة  ر.ت 
 تسجيل المخالفات

 مالحظات 
 تاريخ  المكان 

 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  03/01/2022 واحة الحسن الثاني املضحقة الجنوبية نفايات خضراء غير مزالة في أجل أقصاه ساعتين  01

 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  06/01/2022 أمام ضيعة الخيراوي الحي الجديد منزلية غير مزالة في أجل أقصاه ساعتين نفايات  02

 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  22/01/2022 ساحة املصلى املضحقة الوسطى  ساحة غير مغسولة 03

 نفايات مماثلة غير مزالة في أجل أقصاه ساعتين  04
املدارس وشارع الخشاب املضحقة  شارع 

 الشمالية
 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  28/01/2022

 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  16/02/2022 شارع أكدال املضحقة الجنوبية عدم غسل حاويات النفايات  05

االستجابة من طرف شركة أرما تمت  14/02/2022 شارع املدارس املضحقة الوسطى  عدم غسل حاويات النفايات  06  

 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  11/03/2022 شارع املدارس املضحقة الشمالية عدم غسل حاويات النفايات  07

 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  05/05/2022 أمام دار الطالبة الحي الجديد عدم غسل حاويات النفايات  08

 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  02/06/2022 املصلى مكان الكواتشا شارع  ساحة غير مغسولة 09

 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  08/06/2022 شارع االمام الشافعي املضحقة الجنوبية أتربة ومواد بقايا البناء غير مزالة في أجل أقصاه ساعتين  10

 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  15/06/2022 شارع املدارس وشارع الواد املضحقة الوسطى أقصاه ساعتين أتربة ومواد بقايا البناء غير مزالة في أجل  11

 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  17/06/2022 املرس الحي الجديد أتربة ومواد بقايا البناء غير مزالة في أجل أقصاه ساعتين  12

 مزالة في أجل أقصاه ساعتين أتربة ومواد بقايا البناء غير  13
شارع املدارس وشارع الخشاب املضحقة  

 الشمالية
 تمت االستجابة من طرف شركة أرما  22/06/2022

 

 تدبير مواد سدور 
 31/06/2022إلى   01/01/2022من 

 المتبقى الى شهر يونيو  الخارج من المخزون الكمية المتوفرة بالمخزون  المادة  ر.ت 
 00 01 01 الحديديالمة املنشار  1

 03 13 16 عمود املنيوم 2

 00 18 18 اسطوانة للقطع  3

 26 20 46 بيزاكرات  4

 03 03 06 علبة باكيت  5

 00 03 03 عالمات عدم الوقوف   6

 38 02 40 عالمات الراجلين 7

 02 02 04 عالمات املدارس 8

 13 07 20 40/4حديد مسطح 9

 00 01 01 60/5حديد مسطح  10

 15 02 17 25/25حديد زاوية  11

 U40/4 54 13 41حديد من نوع  12

 02 01 01 أنبوب دائري  13
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 تدبيــــــر االنارة العمومية 
Eclairage publique  

 2022/ 31/06الــــــــــــى   01/01/2022من 

 

N° 
Article Existant Sortie Reste 

1 Résistance chauf eaux 200L 06 02 04 

2 Rallange multiprise 5m 11 04 07 

3 Prise de courant 2P+T 47 06 41 

4 Prise de courant apparente 59 01 58 

5 Paquet de cheville 8mm 10 01 09 

6 Projecteur  1000W 08 06 02 

7 Projecteur 4000 W 11 01 10 

8 Projecteur 4000 WLED 21 02 19 

9 Plafond économique 105 05 100 

10 Projecteur 500W Halogène 10 01 09 

11 Multi neuf 16A uniphase 156 09 147 

12 Multi neuf  32A uniphase 86 03 83 

13 Multi neuf 32 biphase 94 03 91 

14 Lampe NEON 18W 18 01 17 

15 Lampe tubulaire 20W 211 10 201 

16 Lampe B22 LED 150 05 145 

17 Lampe 40W TL 137 10 127 

18 Interrupteur simple 59 07 52 

19 Interrupteurb simple apparent 58 01 57 

20 Fiche MF 148 39 109 

21 File rigide 1,5 m 553 01m 552 

22 Fusible cartouche 100A 124 14 110 

23 Douille E27 222 03 219 

24 Douille B22 155 04 151 

25 Cable souple 2*2,5mm2 549ml 343ml 206ml 

26 Condensateur 150W 27 01 26 

27 Capothème 3*2,5 365ml 165ml 200ml 

28 Capthène 2*1,5 400ml 160ml 240ml 

29 Rouleau de scotch 10 176 166 

30 Starter 260 34 226 

31 Réglette 1*20Wcomplet 30 02 28 

32 Ballast 20W TL 229 06 223 

33 Ballast 40W TL 94 04 90 

34 Boite d’encre 60*60*50 50 01 49 
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 الثقافية والرياضية واالجتماعية تدبري الشؤون -10
 

 املكتبة الوسائطية سيدي يوسف بن علي

نوع  

 النشاط

طلب  رقم  اسماء الجمعيات المستفيدة من الترخيص 

 الترخيص 

رقم وتاريخ   نوع النشاط 

 الترخيص 

عدد   تاريخ النشاط

 المستفيدين
 150 2022/ 25/01 194 -2022/01/20 تنظيم دورة تكوينية في إطار إعداد برنامج اليوم الوطني للمجتمع املدني  157 مارس لليقظة واملناعة الوطنية 13الجمعية املغربية   اجتماعي 

 145 2022/ 12/03 519 -28/02/2022 تنظيم أمسية قرآنية  519 الوطنية الناصرية للتنمية البشرية واألعمال االجتماعيةالجمعية  ثقافي

 155 2022/ 22/01 583 -03/03/2022 تنظيم ندوة حول الرياضة وآفاقها  616 جمعية عطايا ثقافي

 89 2022/ 06/03 584  -03/03/2022 إعداد دارسة الجدوى تنظيم يوم تكويني في  535 جمعية معا من اجل املستقبل  ثقافي

 108 2022/ 13/03 585  -03/03/2022 تنظيم أمسية فنية بمناسبة اليوم العاملي للمرأة  601 جمعية لبابة والتنمية والتواصل  ثقافي

 120 2022/ 18/03 717  -16/03/2022 برنامج تحسيس ي حول مخاطر الحرائق داخل املحالت التجاريةتنظيم  751 االتحاد العام للتجار واملهنيين باملغرب املكتب اإلقليمي مراكش  اجتماعي 

 133 2022/ 19/03 716  -16/03/2022 ن تنظيم ندوة في متابعة النظام الغذائي عند الرياضيي 755 ج نادي اإلنماء الرياض ي املراكش ي  ثقافي

 148 2022/ 27/03 715  -16/03/2022 تنظيم ندوة كبرى افتتاحية ألكاديمية املجتمع املدني  749 املدني مراكش املكتب املركزي جمعية اتحاد فعاليات املجتمع  ثقافي

 78 2022/ 25/03 23/03/2022 -777 تنظيم أمسية قرآنية نسائية بمناسبة العاملي للمرأة  804 ج املواطنة للمرأة والطفولة والشباب  ثقافي

 122 2022/ 31/03 30/03/2022846 - تنظيم ندوة تربوية ثقافية بعنوان القراءة بيت التحفيز واالستمرارية  898 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مدير  ثقافي

 100 2022/ 15/04 06/04/2022-905 عقد جمع عام تأسيس ي  989 الجمعية العامة للمقاولين والشباب  اجتماعي 

 106 2022/ 21/05 18/04/2022 -1017 تنظيم ندوة خاصة عن دوري كاس الوالء  924 اإلنماء الرياض ي املراكش ي نادي  ثقافي

 99 2022/ 30/04 28/04/2022 – 1118 تنظيم حفل في قراءة كتاب هللا  1156 جمعية نادي الكتاب  ثقافي

 140 2022/ 27/04 25/04/2022 -1087 تنظيم مسابقة في تجويد القران الكريم  1117 مراكش االتحاد العام للتجار واملهنيين باملغرب املكتب اإلقليمي  ثقافي

 56 2022/ 13/05 11/05/2022 -1181 عقد جمع عام تأسيس ي  1252 جمعية ملوك الهوى  اجتماعي 

 99 2022/ 21/05 12/05/2022 -1226 جديدين بمناسبة اليوم العاملي للتنوع الثقافي نشاط ثقافي يهم توقيع إصدارين  1281 الرابطة املراكشية للثقافة وإحياء املوروث الشعبي  ثقافي

 66 2022/ 18/05 13/05/2022-1266 عقد جمع عام عادي  1287 جمعية شباب املجد الرياضية  اجتماعي 

 102 2022/ 22/05 18/05/2022 -1320 تنظيم ندوة علمية في موضوع الدراسات املنوغرافية  والتنمية  1250 جمعية منتدى الكتاب  ثقافي

 102 2022/ 29/05 18/05/2022 -1321 تنظيم ندوة علمية في موضوع األسرة  والتحديات املعاصرة في ضوء الفقه اإلسالمي  1251 جمعية منتدى الكتاب  ثقافي
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 ي سيدي يوسف بن عل  الجديددار الشباب بالحي 

 عدد المستفيدين  تاريخ النشاط رقم وتاريخ الترخيص  نوع النشاط  رقم طلب الترخيص  اسماء الجمعيات المستفيدة من الترخيص  نوع النشاط 
 80 2022/ 05/01 04/01/2022 -50 عقد جمع عام تأسيس ي  05 جمعية هواة الحمام والطيور جوهرة  

 145 2022/ 08/01 06/01/2022 -82 عقد جمع عام تأسيس ي  15 أبناء سيبع جمعية الفدرالية  

 180 2022/ 16/01 13/01/2022 -131 والجمع العام العادي  يعقد جمع عام غير عاد 97 االتحاد الرياض ي للكونغ فو  رياضي

 203 2022/ 16/01و15 13/01/2022-133 لألطفال مسرح موسيقى مهرج تنظيم أيام تنشيطية  73 منظمة الكشفية املحمدية املغربية قيادة محلية سيبع  ثقافي

 145 2022/ 29/01 14/01/2022-143 تنظيم أمسية ثقافية 51 ج الواحة للتنمية والتضامن االجتماعي  ثقافي

 88 2022/ 23/01 172-2022/ 19/01 عقد جمع عام تأسيس ي  148 جمعية رياضية  

 45 2022/ 30/01 19/01/2022-175 عقد جمع عام تأسيس ي  147 درب البخاري للتنمية والتضامن  أفاق جمعية  

 201 2022/ 06/02 28/01/2022-216 تنظيم االحتفال بالتالميذ املتفوقين خالل األسدس األول  216 جمعية الزهور للتنمية املستدامة  اجتماعي 

 78 2022/ 04/02 02/02/2022-314 تأسيس ي عقد جمع عام  299 يةجمعتأسيس  اجتماعي 

 89 2022/ 08/03 03/03/2022-586 عقد جمع عام تأسيس ي  604 جمعية املنظمة املغربية لإلغاثة واالتقاد 

 45 2022/ 12/03 08/03/2022-630 عقد جمع عام تأسيس ي  659 ية مبدعون بال حدود جمع اجتماعي 

 124 2022/ 13/03 10/03/2022-661 رياض ي على شكل تدريب عروض رياضية تنظيم نشاط  697 جمعية عطايا رياضي

 66 2022/ 19/03 15/03/2022-677 عقد جمع عام تأسيس ي  687 أحفاد الشهداء الرياضية اجتماعي 

 75 2022/ 19/03 17/03/2022-723 عقد جمع عام تأسيس ي  743 أطلس للبيئة والتنمية االجتماعية والثقافية 

 155 2022/ 27/03 23/03/2022-776 تنظيم نشاط رياض ي تدريبي 813 جمعية الفضل الرياض ي  رياضي

 124 2022/ 01/04 29/03/2022-829 تنظيم أمسية قرآنية نسائية بمناسبة اليوم العاملي للمرأة  869 جمعية املواطنة للمرأة والطفولة والشباب ثقافي

 147 2022/ 17/04و16 04/04/2022-859 تنظيم أيام تكوينية نظرية في رياضة الجيدو والبودو 959 املراكش يجمعية الفردوس الرياضية  رياضي

 159 2022/ 07/04 06/04/2022-889 عقد جمع عام تأسيس ي  973 جمعية الوفاء للتربية والبيئة والتضامن  

 256 2022/ 10/04و09 06/04/2022-910 متعددة االختصاصات تنظيم قافلة  895 الجمعية املغربية للصحة والتضامن  اجتماعي 

 125 2022/ 10/04 06/04/2022-911 تنظيم نشاط تربوي لفائدة الفتيات الصغيرات  986 جمعية كنوز للتنمية ثقافي

 146 2022/ 12/04 06/04/2022-912 عقد جمع عام تأسيس ي  988 جمعية الفجر للتنمية والتواصل  اجتماعي 

 123 2022/ 30/04 04/2022/ 28-1124 تنظيم أنشطة ترفيهية لألطفال باملجان  1162 جمعية الفردوس الرياضية املراكش ي ثقافي
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 ي سيدي يوسف بن عل ملعب الواحة  

 المستفيدين عدد  تاريخ النشاط رقم وتاريخ الترخيص  نوع النشاط  رقم طلب الترخيص  اسماء الجمعيات المستفيدة من الترخيص  نوع النشاط 
 45 السبت واألحد-األربعاء 3022-  2021/ 24/12 حصص تدريبية  2828 جمعية نادي الوحدة الرياض ي  رياضي
 23 الخميس واألحد-الثالثاء 81-    2022/ 06/01 حصص تدريبية  3419 جمعية األمانة الرياض ي املراكش ي رياضي
 89 السبت  141-  2022/ 14/01 تدريبية حصص  2853 جمعية السالم لكرة القدم  رياضي
 12 الجمعة واألحد 246-   2022/ 25/01 حصص تدريبية  205 جمعية الزاهيري للتضامن  رياضي
 12 األحد 249-   2022/ 26/01 حصص تدريبية  190 جمعية الفالح للتنمية  رياضي
 12 واألحدالجمعة  279-   2022/ 28/01 حصص تدريبية  13 جمعية عطايا رياضي
 12 األحد 373-   2022/ 10/02 حصص تدريبية  2851 جمعية األجيال املراكش ي  رياضي
 12 والخميس ءالثالثا 434-   2022/ 16/02 حصص تدريبية  431 املنظمة العاملية لجمع شمل الصحراويين والتنمية باملغرب رياضي
 45 الخميس  556-   2022/ 02/03 حصص تدريبية  509 االجتماعيةالجمعية املغربية لضخدمات الصحية واملساندة  رياضي
 25 األحد 566-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  505 جمعية بلسم لضخدمات والتوعية الصحية رياضي
 14 األربعاء  572-   2022/ 02/03 حصص تدريبية  547 جمعية قدماء الالعبين سيدي يوسف بن علي  رياضي
 15 السبت واألحد -الجمعة-األربعاء 2978-  2021/ 17/12 حصص تدريبية  3236 الرياض ي املراكش ي نادي اإلنماء  رياضي

 

 ي سيدي يوسف بن عل مالعب القرب اكدال  

 عدد المستفيدين  تاريخ النشاط رقم وتاريخ الترخيص  نوع النشاط  رقم طلب الترخيص  اسماء الجمعيات المستفيدة من الترخيص  نوع النشاط 
 123 الخميس واألحد 137-  2022/ 13/01 حصص تدريبية  50 جمعية اوملبيك الفتح املراكش ي  رياضي
 96 األحد 141-  2022/ 14/01 حصص تدريبية  2853 جمعية السالم لكرة القدم  رياضي
 111 السبت واألحد -الثالثاء 205-  2022/ 21/01 حصص تدريبية  180 جمعية األمل الرياض ي املراكش ي  رياضي
 87 كل يوم األحد 204-  2022/ 21/01 حصص تدريبية  164 نادي اطليتيك سبور املراكش ي رياضي
 98 الثالثاء واألحد  239-  2022/ 25/01 حصص تدريبية  53 جمعية اكستريم مراكش للرياضات الحضرية رياضي
 14 الجمعةكل يوم  375-  2022/ 10/02 حصص تدريبية  366 جمعية أيادي الخير مراكش  رياضي
 14 الثالثاء والسبت  378-  2022/ 11/02 حصص تدريبية  2744 جمعية موظفي الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء رياضي
 14 كل يوم السبت  420-  2022/ 14/02 حصص تدريبية  239 جمعية أعمال االجتماعية ملوظفي املكفوفين رياضي
 14 كل يوم الخميس 520-  2022/ 28/02 حصص تدريبية  2186 بمراكش جمعية نادي األمل للعدل  رياضي
 15 الجمعة واألحد 560-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  560 جمعية منارة واد أيسيل للبيئة والثقافة  رياضي
 101 كل يوم األربعاء  678-  2022/ 15/03 حصص تدريبية  703 جمعية مواهب املستقبل الرياض ي املراكش ي رياضي
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 126 طيلة شهر رمضان  789-  2022/ 24/03 حصص تدريبية  775 جمعية املنظمة الكشفية  املحمدية  رياضي
 145 طيلة شهر رمضان  832-  2022/ 29/03 حصص تدريبية  817 جمعية نادي اإلنماء الرياض ي املراكش ي رياضي

 96 يوم الجمعةكل  1003-  2022/ 14/04 حصص تدريبية  1061 جمعية السالم لكرة القدم  رياضي

 14 كل يوم السبت  1049-  2022/ 20/04 حصص تدريبية  861 جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي جهة مراكش اسفي  رياضي

 

 ي سيدي يوسف بن عل منتزه الرياض ي بالحي الجديد  

 عدد المستفيدين  تاريخ النشاط الترخيص رقم وتاريخ  نوع النشاط  رقم طلب الترخيص  اسماء الجمعيات المستفيدة من الترخيص  نوع النشاط 
 123 والخميس  ءالثالثا 2887-  2021/ 09/12 حصص تدريبية  3108 جمعية مواهب املستقبل الرياض ي املراكش ي رياضي
 145 األربعاء والسبت  2963-  2021/ 16/12 حصص تدريبية  3169 جمعية نادي الشعلة املراكشية رياضي
 102 األربعاء والخميس-ءالثالثا 2977-  2021/ 17/12 حصص تدريبية  3158 سبور الرياض ي املراكش ي  أطلسنادي  رياضي
 123 والخميس  ءالثالثا 3014-  2021/ 23/12 حصص تدريبية  2305 جمعية املواهب للثقافة و الرياضية  رياضي
 145 السبت واألحد  -األربعاء 3015-  2021/ 23/12 حصص تدريبية  3315 جمعية األمل الرياض ي املراكش ي  رياضي
 123 طيلة أيام األسبوع  3045-  2021/ 27/12 حصص تدريبية  2275 النادي الرياض ي املراكش ي رياضي
 145 األربعاء والسبت  3055-  2021/ 27/12 حصص تدريبية  2176 جمعية اوملبيك الفتح املراكش ي  رياضي
 99 والخميس  ءالثالثا 3058-  2021/ 28/12 حصص تدريبية  3200 نادي الجبيالت الرياض ي املراكش ي رياضي
 132 السبت واألحد  -األربعاء 3059-  2021/ 28/12 حصص تدريبية  3426 جمعية التحدي املراكش ي  رياضي
 89 األربعاء والجمعة  83-  2022/ 06/01 حصص تدريبية  2945 الجمعية الرياضية سيدي يوسف بن علي رياضي
 123 السبت واألحد  -األربعاء 84-  2022/ 06/01 حصص تدريبية  3317 اطليتيك سبور املراكش ينادي  رياضي
 15 كل يوم الجمعة  142-  2022/ 14/01 حصص تدريبية  3412 الودادية السكنية املرابطين ملوظفي املركب السجني االوداية رياضي
 143 الثالثاء والجمعة  144-  2022/ 06/01 حصص تدريبية  3222 جمعية القدم الذهبي الرياض ي  رياضي

 14 األربعاء والجمعة  193-  2022/ 20/01 حصص تدريبية  3363 جمعية األعمال االجتماعية لعمال النظافة رياضي

 14 الخميس والجمعة   208-  2022/ 21/01 حصص تدريبية  100 جمعية عمال وعامالت النظافة للبيئة والتنمية املستدامة رياضي

 14 الجمعة واألحد  245-  2022/ 25/01 حصص تدريبية  206 جمعية الزاهيري للتضامن  رياضي

 14 األحد  281-  2022/ 28/01 حصص تدريبية  2851 جمعية األجيال املراكش ي  رياضي

 14 الثالثاء  293-  2022/ 31/01 حصص تدريبية  2856 جمعية سند للتنمية والتضامن االجتماعي رياضي

 14 الخميس 294-  2022/ 31/01 حصص تدريبية  3457 جمعية جيل املستقبل األم والطفل  رياضي

 14 السبت  295-  2022/ 01/02 حصص تدريبية  3063 رئيس املجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة االستئناف  رياضي
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 14 الخميس 296-  2022/ 01/02 حصص تدريبية  2949 جمعية طاكس ي فوت  رياضي

 14 الثالثاء  297-  2022/ 01/02 حصص تدريبية  25 جمعية النخيل للتنمية والتواصل  رياضي

 14 األحد  311-  2022/ 02/02 حصص تدريبية  101 جمعية الوفاق سيدي يوسف بن علي  رياضي

 18 الثالثاء والجمعة  317-  2022/ 02/02 حصص تدريبية  3264 جمعية الجماعة الحضرية للثقافة والتنمية رياضي

 15 األحد  318-  2022/ 02/02 حصص تدريبية  83 جمعية صلة للتنمية والتضامن  رياضي

 16 الثالثاء  372-  2022/ 10/02 حصص تدريبية  2843 جمعية املستقبل للتنمية الرياضية  رياضي

 14 األحد  373-  2022/ 10/02 حصص تدريبية  2851 جمعية األجيال املراكش ي  رياضي

 12 األحد  374-  2022/ 10/02 حصص تدريبية  98 جمعية صلة للتنمية والتضامن  رياضي

 14 الخميس 375-  2022/ 10/02 حصص تدريبية  366 جمعية أيادي الخير مراكش  رياضي

 14 األربعاء  376-  2022/ 10/02 حصص تدريبية  283 جمعية أشبال الشهداء الرياضية  رياضي

 14 السبت  377-  2022/ 10/02 حصص تدريبية  362 السلطة باملضحقة اإلدارية الحي الجديد موظفي وأعوان  رياضي

 14 السبت  419-  2022/ 14/02 حصص تدريبية  3225 جمعية أمل املصلى للتنشيط الثقافي واالجتماعي رياضي

 14 األربعاء واألحد  432-  2022/ 14/02 حصص تدريبية  46 جمعية الحي الجديد للتنمية والتضامن  رياضي

 14 األحد  523-  2022/ 20/02 حصص تدريبية  3433 الجمعية املغربية لكفالة اليتيم رياضي

 14 السبت  -األربعاء 521-  2022/ 28/02 حصص تدريبية  530 جمعية أيادي الخير مراكش  رياضي

 14 األحد  522-  2022/ 28/02 حصص تدريبية  503 جمعية قلوب الرحمة للتنمية والتضامن  رياضي

 14 السبت  554-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  2819 جمعية معا من اجل املستقبل  رياضي

 15 الجمعة  555-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  439 جمعية النهضة للثقافة والتنمية االجتماعية  رياضي

 13 الخميس 559-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  2843 جمعية أبطال األطلس الرياض ي املراكش ي رياضي

 10 الجمعة  560-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  504 جمعية منارة واد أيسيل للبيئة والثقافة  رياضي

 14 األحد  561-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  150 جمعية الرائد للتربية والتنمية فرع سيبع رياضي

 102 السبت  -األربعاء 562-  2022/ 02/03 تدريبية حصص  425 جمعية الرياضية النخيل لكرة القدم  رياضي

 45 الجمعة واألحد  563-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  3223 جمعية الحمراء للتنمية رياضي

 14 السبت  564-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  99 جمعية بريد الغد للتنمية  رياضي

 14 األحد  565-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  137 جمعية التربية والتنمية رياضي

 14 الخميس 566-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  505 جمعية بلسم لضخدمات والتوعية الصحية رياضي

 14 السبت  572-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  547 جمعية قدماء الالعبين سيدي يوسف بن علي  رياضي

 14 واألربعاء  ءالثالثا 625-  2022/ 08/03 حصص تدريبية  690 جمعية رواد التربية والتخييم رياضي
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 14 السبت  631-  2022/ 08/03 حصص تدريبية  509 الجمعية املغربية لضخدمات الصحية واملساندة االجتماعية رياضي

 14 الجمعة  632-  2022/ 08/03 حصص تدريبية  2657 جمعية الكرامة رياضي

 14 الخميس واألحد  778-  2022/ 31/03 تدريبية حصص  3443 جمعية الزهور للتنمية املستدامة  رياضي

 14 األربعاء  852-  2022/ 02/03 حصص تدريبية  627 جمعية النصر الحسني للمعاقين  رياضي

 14 والخميس  ءالثالثا 854-  2022/ 31/03 حصص تدريبية  750 جمعية عطاء الخير للتربية والتنمية والثقافة رياضي

 14 الثالثاء والجمعة  1326-  2022/ 19/05 حصص تدريبية  1340 ملدرسة آمنة بنت وهب الجمعية الرياضية  رياضي

 

 ي سيدي يوسف بن عل  املركب الرياض ي 

نوع  

 النشاط

رقم طلب   اسماء الجمعيات المستفيدة من الترخيص 

 الترخيص 
رقم وتاريخ   نوع النشاط 

 الترخيص 

عدد  تاريخ النشاط

 المستفيدين 

 123 31/2021-30-29-28-27 28/12/2021-3061 تنظيم بطولة في كرة القدم لفئتي الشبان والفتيان  3375 اإلنماء الرياض ي املراكش ي نادي  رياضي
 102 10/02/2022 13/01/2022-135 تنظيم دوري تكريمي  86 نادي اإلنماء الرياض ي املراكش ي  رياضي
 102 كل يوم الجمعة 05/01/2022-56 حصص تدريبية  3199 نادي الجبيالت الرياض ي املراكش يجمعية  رياضي
 89 كل يوم الجمعة 13/01/2022-134 حصص تدريبية  2215 جمعية مواهب املستقبل الرياض ي املراكش ي رياضي
 325 05/02/2022 14/01/2022-145 لفائدة تلميذات وتالميذ املؤسسات التعليمية العموميةتنظيم البطولة اإلقليمية  3429 املديراإلقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم األو ي والرياضة مراكش  رياضي
 123 17/01/2022 13/01/2022-136 تنظيم حلبة االختبار البدني لفائدة الحكمات والحكام التابعين للجامعة 120 العصبة الجهوية مراكش اسفي لكرة القدم  رياضي
 55 كل السبت واالحد 17/01/2022-161 حصص تدريبية  3430 للرماية بالنبال جمعية نجوم األطلس  رياضي
 65 2021/2022طيلة موسم   25/01/2022-238 تنظيم أنشطة سباقات الحمام الزاجل  2731 جمعية أصدقاء الحمام الزاجل  رياضي
 125 09/02/2022 02/02/2022-315 الثاني أللعاب القوى تنظيم امللتقى الجهوي  293 العصبة الجهوية أللعاب القوى مراكش اسفي  رياضي
 86 الثالثاء إلى الجمعة  23/02/2022-486 تنظيم االقصائيات الجهوية بفضاء الكرة الحديدية  501 نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي رياضي
 123 الجمعةكل يوم  05/01/2022-56 حصص تدريبية  3199 نادي الجبيالت الرياض ي املراكش ي رياضي
 124 كل يوم الجمعة 13/01/2022-134 حصص تدريبية  2215 جمعية مواهب املستقبل الرياض ي املراكش ي رياضي
 323 05/02/2022 14/01/2022-145 التعليمية العموميةتنظيم البطولة اإلقليمية لفائدة تلميذات وتالميذ املؤسسات  3429 املدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم األو ي والرياضة مراكش  رياضي

 123 17/01/2022 13/01/2022-136 تنظيم حلبة االختبار البدني لفائدة الحكمات والحكام التابعين للجامعة 120 العصبة الجهوية مراكش اسفي لكرة القدم  رياضي

 45 كل السبت واالحد 17/01/2022-161 تدريبية حصص  3430 جمعية نجوم األطلس للرماية بالنبال  رياضي

 78 2021/2022 25/01/2022-238 تنظيم أنشطة سباقات الحمام الزاجل  2731 جمعية أصدقاء الحمام الزاجل  رياضي

 128 09/02/2022 02/02/2022-315 تنظيم امللتقى الجهوي الثاني أللعاب القوى  293 العصبة الجهوية أللعاب القوى مراكش اسفي  رياضي
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 145 25/02/2022 23/01/2022-485 تنظيم البطولة اإلقليمية لفائدة تلميذات وتالميذ املؤسسات التعليمية العمومية 459 املدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم األو ي والرياضة مراكش  رياضي

 14 كل يوم االثنين 28/02/2022-520 حصص تدريبية  2186 بمراكش جمعية نادي األمل للعدل  رياضي

 145 30/03/2022 15/03/2022-676 تنظيم البطولة اإلقليمية لفائدة تلميذات وتالميذ املؤسسات التعليمية العمومية 702 لوزارة التربية الوطنية والتعليم األو ي والرياضة مراكش  ياملدير اإلقليم رياضي

 123 20/2022-19-18 15/03/2022-679 تنظيم اختبار بدني والفحوصات الطبية لفائدة الناجحين في  مباراة التوظيف  715 املدير الجهوي إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بجهة  مراكش اسفي  رياضي

 87 كل من الثالثاء إلى الجمعة 16/03/2022-709 ممارسة لعبة الكرة الحديدية 2408 نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي رياضي

 123 كل يوم األربعاء والخميس  16/03/2022-710 حصص تدريبية  2042 جمعية األمل الرياض ي املراكش ي  رياضي

 78 الثالثاء والخميسكل يوم  16/03/2022-711 ممارسة رياضة الرماية بالنبال االوملبية  583 جمعية الفردوس الرياضية املراكش ي رياضي

 123 كل يوم الجمعة 16/03/2022-712 حصص تدريبية  2761 جمعية مواهب املستقبل الرياض ي املراكش ي رياضي

 145 كل يوم الجمعة 16/03/2022-713 حصص تدريبية  3199 نادي الجبيالت الرياض ي املراكش يجمعية  رياضي

 800 طلية شهر رمضان 16/03/2022-714 تنظيم عملية اإلفطار الجماعي 738 جمعية اركانة للتنمية البشرية  رياضي

 78 كل يوم الثالثاء والجمعة 17/03/2022-721 حصص تدريبية  2231 سيدي يوسف بن عليالجمعية الرياضية   رياضي

 99 والجمعةكل يوم الثالثاء  17/03/2022-724 حصص تدريبية  761 نادي اطليتيك سبور املراكش ي رياضي

 45 من الثالثاء إلى الجمعة 04/04/2022-861 حصص تدريبية  2326 جمعية جوهرة مراكش أللعاب القوى  رياضي

 125 22/05/2022-21-20 14/04/2022-985 استقبال ومبيت األندية املشاركة في دوري كاس الوالء  925 نادي اإلنماء الرياض ي املراكش ي  رياضي

 122 22/05/2022-21 14/04/2022-986 تنظيم دوري كاس الوالء في نسخته الرابعة 926 اإلنماء الرياض ي املراكش ي نادي  رياضي

أيام الثالثاء والخميس   20/04/2022-1052 حصص تدريبية  1096 نادي اإلنماء الرياض ي املراكش ي  رياضي
 واالحد 

125 

 159 28/05/2022 05/05/2022-1153 تنظيم امللتقى الثاني أللعاب القوى  1158 الجامعة امللكية املغربية لرياضة األشخاص  في وضعية إعاقة رياضي

 117 21/05/2022 16/05/2022-1267 تنظيم ندوة خاصة عن دوري كاس الوالء  924 نادي اإلنماء الرياض ي املراكش ي  رياضي

 88 29/05/2022-28-27 16/05/2022-1284 تنظيم دوري في رياضة الرماية بالنبال  1268 امللكية املغربية لرماية بالنبال الجامعة  رياضي
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 ملخص عن تقرير جملس مقاطعة النخيل

 2022اىل متم شهر يونيو  2022للفرتة املمتدة من فاتح اكتوبر 
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 البشريةتدبري املوارد  .1

 

 

 املوارد البشرية باملقاطعة 
 

  العدد اإلطار

 14 مجموع املتصرفين 

 02 مجموع املهندسين 

 01 2مجموع املحررين من الدرجة 

 02 3مجموع املحررين من الدرجة 

 16 2مجموع مساعد اداري د

 05 3مجموع مساعد اداري د

 18 2مجموع مساعد تقني د 

 04 1الدرجة مجموع التقنيين من 

 06 2مجموع التقنيين من الدرجة 

 05 3مجموع التقنيين من الدرجة 

 23 مساعد تقني 

 96 مجمـــــــــــــوع

 

 

 

 تدبير املسار املنهي للموارد البشرية املوضوعة رهن إشارة املقاطعاااة 
 

 المجمـــــــــوع  العمليـــــــة 

29  الرخص اإلدارية   

27من اختصاص قسم تدبير املوارد البشرية بجماعة مراكش  الترقيات    

06  االنتقاالت    

03  التعيينات الجديدة   

03  والتكوينات التداريب   
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 أعمـــــال الـمـجلس: .2
 

 دورات المجلس  ر.ت 
 رقم

 النقطة
 المتخذ في كل نقطة من طرف مجلس المقاطعة  موضوع النقطة المدرجة

1 
 عادية

 2022يناير  

دراسة وضعية التعليم بتراب املقاطعة ـ إحداث مؤسسة تعليمية   1

 اسليم و كنون. وعينبدوار الفخارة 

لدى   للتدخل  النخيل  مقاطعة  مجلس  طرف  من  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  رئيسة  السيدة  الى  ملتمس  رفع 

 عامة بتراب املقاطعة.الجهات املعنية من اجل العمل على تحسين وضعية التعليم بصفة 

 في هذا املوضوع الى جلسة ثانية   الى حين حضور ممثلي املصالح املعنية. تأجيل النظر تم  دراسة الوضع الصحي بتراب مقاطعة النخيل.  2

 مشكل التطهير السائل على مستوى مقاطعة النخيل.  3
أثناء   الحاضرين  أعضائه  بإجماع  النخيل  مقاطعة  مجلس  الى  وافق  النقطة  هذه  مناقشة  إرجاء  التصويت  عملية 

 .2022يناير  12الجلسة الثانية التي ستنعقد يوم األربعاء 

 في املوضوع.  ومستفيضةناقشة عامة م إطالع مجلس مقاطعة النخيل على وضعية النقل املدرس ي. 4

5 
تعيين ممثل ملقاطعة النخيل و نائبه في اللجنة اإلدارية التي تتولى  

 بحث طلبات القيد في اللوائح االنتخابية . 

في   له  ونائبا  ممثال  تعيين  على  التصويت  عملية  أثناء  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  النخيل  مقاطعة  مجلس  وافق 

 نتخابية.اللجنة اإلدارية التي تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح اإل 

6 
تعيين ممثلي مقاطعة النخيل داخل مجالس تدبير املؤسسات  

 التعليمية التابعة للنفوذ الترابي للمقاطعة. 

تدبير    مجالس  داخل  املقاطعة  ممثلي  تعيين  على  الحاضرين  أعضائه  بأغلبية  النخيل  مقاطعة  مجلس  وافق 

 املؤسسات التعليمية التابعة للنفوذ الترابي للمقاطعة. 

7 
اتخاذ مقرر يحدد موجبه استبدال تسمية الدواوير ب األحياء  

 ملدينة مراكش. تماشيا مع تواحد املقاطعة ضمن النسيج الحضري  

مجلس   في    مقاطعةوافق  له  ونائبا  ممثال  تعيين  على  التصويت  عملية  أثناء  الحاضرين  أعضائه  بأغلبية  النخيل 

 اللجنة اإلدارية املساعدة.

2 

العادية الدورة 

يونيو  لشهر

2022 
 

 دراسة وضعية قطاع البريد بتراب.   1
مجلس   النخيل صادق  إلى    مقاطعة  النقطة  هذه  تأجيل  على  التصويت  عملية  أثناء  الحاضرين  أعضائه  بإجماع 

 الجلسة الثانية مع إعادة استدعاء املصالح املعنية من طرف السيد والي جهة مراكش. 

2 
 دراسة الوضعية الصحية بتراب املقاطعة. 

عملية   أثناء  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  النخيل  مقاطعة  مجلس  السيدة  ـ صادق  إلى  ملتمس  رفع  على  التصويت 

بتراب   الصحي  العرض  تحسين  أجل  من  املعنية  الجهات  لدى  بالتدخل  التفضل  قصد  مراكش  جماعة  رئيسة 

 املقاطعة.

 دراسة وضعية القطاع الرياض ي بمجلس مقاطعة النخيل.  3
إحالة هذه النقطة على لجنة  صادق مجلس مقاطعة النخيل بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على 

 الشؤون الثقافية واالجتماعية قصد دراستها وتعميق النقاش فيها وإحالتها من جديد على املجلس في دورة الحقة. 

4 
إطالع املكتب على أنشطة مصلحة الشؤون الثقافية واالجتماعية  

 ـ مناقشة عامة في املوضوع. والرياضية.
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5 
 مشروع تاهيل مدينة مراكش من الجهة الشرقية إطالع املجلس على 

 تم تأجيلها الى دورة الحقة الى حين حضور ممثلي املصالح املعنية. - ) طريق مكناس(  

6 
 دراسة وضعية رمي األتربة والزرايب بتراب مقاطعة النخيل. 

 

رفع ملتمس للسيدة رئيسة  ـ صادق مجلس مقاطعة النخيل بإجماع أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت على  

 املجلس الجماعي قصد القيام بما يلي: 

 ـ الحد من ظاهرة رمي األتربة وبقايا عملية البناء بتراب مقاطعة النخيل.

7 

مناقشة فتح الطرفات ببعض التجزيئات واألحياء السكنية بتراب  

 املقاطعة.

الحاضرين   أعضائه  بإجماع  النخيل  مقاطعة  مجلس  السيدة  ـ صادق  إلى  ملتمس  رفع  على  التصويت  عملية  أثناء 

املعينة   الطرقات  العمل على فتح  الجهات املختصة من أجل  لدى  بالتدخل  التفضل  رئيسة جماعة مراكش قصد 

 وتضمين تصميم التهيئة الذي يوجد قيد الدراسة بالطرقات املذكورة.

8 
 دراسة وضعية التعمير بتراب مقاطعة النخيل. 

 

 العمل على اإلسراع بإخراج تصميم التهيئة الجديد الخاص بمقاطعة النخيل.ـ 

الفردي   الربط  من  االستفادة  من  املعنية  الساكنة  تتمكن  حتى  بالالزم  القيام  قصد  طوبوغرافي  تصميم  إعداد  ـ 

 بشبكة املاء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل. 

 ـ مناقشة عامة حول املوضوع. ـ عين ايطي.1املركز التجاري الزهور إطالع املجلس على وضعية  9

10 

إعادة برمجة فائض منحة التسيير ملجلس مقاطعة النخيل في إطار  

والتصويت   2021حساب النفقات من املبالغ املرصودة برسم سنة 

 عليه

برمجة فائض منحة    على إعادةـ صادق مجلس مقاطعة النخيل بأغلبية أعضائه الحاضرين أثناء عملية التصويت  

 والتصويت عليه.   2021التسيير ملجلس مقاطعة النخيل في إطار حساب النفقات من املبالغ املرصودة برسم سنة 

11 

السيدة   النخيل الجنوبي. مناقشة فتح مكتب الحالة املدنية بمنطقة املاس ي  إلى  ملتمس  رفع  على  التصويت  عملية  أثناء  الحاضرين  أعضائه  بإجماع  النخيل  مقاطعة  مجلس  ـ صادق 

رئيسة جماعة مراكش قصد التفضل بإعطاء تعليماتها ملصالحها الخاصة قصد القيام بالالزم من أجل فتح مكتب  

 الحالة املدنية بمنطقة املاس ي النخيل الجنوبي.

12 
إحداث لجنة مؤقتة تتولى التتبع بشأن التتبع والتواصل بشأن  

 تم تأجيلها الى دورة الحقة. - قطاعي التعليم والصحة بتراب مجلس املقاطعة. 
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 تدبري الشكايات .3

 توزيعها حسب الملحقات اإلدارية 
 عددها

خالل الفرتة املمتدة من  ومآهلا أنواعهاالشكايات 

 30/06/2022 اىل غاية 01/01/2022
  

 امللحقة اإلدارية النخيل الشمالي امللحقة اإلدارية النخيل اجلنوبي

  
10 

 

 الشكايات المودعة مباشرة لدى الشباك الوحيد للشكايات  4

  
 بالشكايات الشكايات المسجلة مباشرة بالموقع االلكتروني الخاص   *  * 

  
3  

3  
 الشكايات التي تم البث فيها بالدراسة و المعالجة 

  
 االنجاز الشكايات التي هي في طور   1 1

 مصلحة التعمير  مصلحة االشغال والشؤون التقنية

  
الشكايات التي أحيلت على المصالح الداخلية التابعة للمقاطعة  

   حسب االختصاص 
02 

 

01 

  
  

 )مصلحة االنارة العمومية(  الجماعة راديما  المكتب الصحي لعدم االختصاص  المحفوظةالشكايات 
 الشكايات التي أحيلت على المصالح الخارجية لالختصاص  

    
01   03 

 

03 

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

 من سنتين(  أكثر ) إيداعها
 غياب العنوان بالشكاية

 الشكايات التي ثم حفظها ألسباب شكلية و موضوعية   

0 0 0 0 

الشكايات املحفوظة السباب 

 موضوعية او شكلية 

الشكايات املحالة على املصالح 

 الخارجية لالختصاص 

الشكايات املحالة على املصالح الداخلية  

لالختصاص وتم تتبع مآلها من طرف مصلحة 

 الشكايات 

الشكايات املبتوت فيها من 

مصلحة الشكايات  

 االختصاص
 مجموع الشكايات التي تم البث فيها او في طور اإلنجاز   

 المجموع  05 03 06 00
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 تدبري الرخص االقتصادية .4

 

 تاريخ تسليم الرخصة رخصة عدد رقم ب.ت.و صاحب الرتخيص نوع النشاط االقتصادي

 DA 1265 23/08/2021 36867 ياسر راشدي اليعقوبي الخفيفة   املأكوالتبيع 

 E144969 1266 23/08/2021 العرابي لفضيل واملشروبات بيع الحلويات 

 EE134764 1635 15/11/2021 يوسف بن حال بيع اللحوم الحمراء 

 E 1968 28/12/2021 6640 االطلس ي عبد الكريم  مقهى ومخبزة وصنع الحلويات

 E 2045 31/12/2021 767075 عبد اللطيف الحرفاني  بيع اللحوم البيضاء

 E 2044 31/12/2021 788900 ايمان برزاني  بيع الديكورات املنزلية 

 DOMAINE ABIAD R.C68333 103 20/01/2022شركة قاعة االفراح 

 E 215 09/02/2022 26313 العطاري عزالدين  بيع املالبس الجاهزة 

 216223P 391 08/03/2022 احمد اخراز  صنع الحلويات
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 تدبري قطاع التعمري-5
 

2022302022  

 ---- امللفات املسجلة الجديدة 

 ---- الشباك الوحيدامللفات املسجلة بمكتب الضبط 

 293 العدد االجمالي للملفات املودعة

 293 امللفات املبرمجة

 امللفات املقبولة من لجنة الدراسات
 

155 
 

 الرخص املسلمة
 

108 

 رخص استئناف اشغال البناء 
 

 ---- الطلبات
 

 ---- الرخص المسلمة 

 رخص االصالح

 

 81 الطلبات
 

 81 الرخص المسلمة 

 مراقبة البناء 
 

 ---- اشعار المخالفات

 رخص السكن

 

 51 الطلبات
 

 02 الرخص بالمعاينة
 

 47 طلبات لرخص بالشهادة
 

 ---- الرخص بشهادة المطابقة

 99 الطلبات شواهد الربط بالكهرباء

 31 المرخصة 

 41 الطلبات شواهد الربط باملاء

 17 المرخصة 

 02 العدد المسجل الشكايات 

 04 التي تم البث فيها

 ---- الطلبات طلبات التخلي عن املتابعة 

 ---- تم الث في:  

 ---- الواردة  املصالح الخارجية 

 ---- تم الث في: 
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 تدبري احتالل امللك العام املرتبط برتاخيص البناء-6

 

 

 

   

 1 01/2022 بلقاضي  462 2م  25 

 2 03/2022 عرصة م الجياللي لكحيلي   103 2م 51

 3 05/2022 الكوثر C59 2م 53

 C80    06/2022 4الكوثر  2م 46

 5 08/2022 عين اسليم   655 2م 36

 C51  09/2022 6الكوثر  2م 44

 7 11/2022 لكحيلي  18 2م 12

 8 12/2022 لكحيلي  440 2م 24

 9 15/2022 بلقاضي  358 2م 12

 10 16/2022 بلقاضي  177 2م 12

 11 17/2022 بلقاضي  180 2م 34

 12 22/2022 1الزهور 30 2م 55

 13 27/2022 عين اسليم   516 2م 18

 14 33/2022 عين اسليم   769 2م 16

 15 35/2022 عين اسليم   160 2م 51

 16 44/2022 بلقاضي  302 2م 12

 17 52/2022 بومنقار 369 2م 12

 18 53/2022 بومنقار 349   2م 12

 19 54/2022 لكحيلي  296 2م 33

 20 58/2022 بلقاضي  187 2م 13

 21 60/2022 لكحيلي  307 2م 18

 22 61/2022 بن مسعود 77 2م 36

 23 62/2022 بلقاضي  363 2م 15

 24 65/2022 بلقاضي  378 2م 12

 25 66/2022 بلقاضي  59 2م 14

 26 67/2022 عين اسليم   379 2م 36

 27 70/2022 عين اسليم   317 2م 18

 28 71/2022 بن مسعود 15 2م 37

 29 77/2022 2الزهور 127 2م 36

 30 81/2022 عين اسليم   260 2م 14

 31 83/2022 بن مسعود 64 2م 18

 32 86/2022 لكحيلي  163 2م 12

 33 87/2022 عين اسليم   164 2م 14

 34 90/2022 عين اسليم   676 2م 19

 35 92/2022 لكحيلي  140 2م 37

 36 103/2022 بن مسعود 53 2م 15

 37 107/2022 لكحيلي  243 2م 12

 38 108/2022 1الزهور 619 2م 20
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 تقرير عن امللحقات االدارية -7

 املضحقة اإلدارية النخيل الجنوبي

20222022

المجموع يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير 
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268
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20222022

المجموع يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير 
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139 
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121 
 

130 
 

126 
 

126 
 

813 

 

 المجموع  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فبراير  يناير  

 990 1033 1034 855 1262 2057 7231 
 

 العدد من ............الى .............. 

 7231الى     01

 04الى   01

00 

01 
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 العدد  

 الوثائق غري املرقمنة الوثائق املرقمنة

268  

63  

04  

02  

290  

3800  

265  

485  

29  

08  

02  

15  

07  

01  

00  

01  

01  

1100  

450  

 

 الشما ي املضحقة اإلدارية النخيل 

 
 6694الى   01

 03الى   01

00 

 12الى   01

 

 

 

 

 

 

 



 

551 
 

 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 

 العدد  الموضوع 

 الوثائق غري مرقمنة الوثائق املرقمنة

400  

60  

02  

01  

360  

4800  

226  

254  

28  

11  

00  

28  

35  

04  

00  

04  

00  

1200  
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 تدبري مالية و احملاسبة -8

-  

1 788,00  
 اكتراء آليات النقل وآليات أخرى 

14/10 30-30 
10  

Location de matériel de transport et engins 

496,16 
 المكتب, مواد  الطباعة, أوراق ومطبوعات لوازم 

31/30 30-30 10 
Fourniture de bureau, produits d’impression, papeterie et imprimés  

289,20 
 شراء الخشب  

53/50 30-30 10 
Achat de bois  

981,48 
 شراء مواد حديدية وقوادس وجامع المياه 

54/50 30-30 10 
Achat de produits de ferronnerie, regards et buses  

486,22 
 شراء الصباغة 

56/50 30-30 10 
Achat de peinture 

191,04 
 شراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص 

57/50 30-30 10 
Achat d’articles sanitaires et de plomberie  

484,65 
 شراء العتاد الكهرباء الصغير  

58/50 30-30 10 
Achat de petit matériel électrique 

192,00 
 وتحاليل دراسات تقنية 

84/80 30-30 10 
Frais d'études techniques et analyses 

883,20 
 اعالنات  قانونية, ادراجات ومصاريف النشر 

98/90 30-30 10 
Annonces légales, insertion, frais de publication  

900,00   69 
 مصاريف استشفاء المعوزين

25/20 10-10  
20 Frais d'hospitalisation des indigents 

978,20 
 الرياضية  تسيير القاعات مساهمات في مصاريف  

21/20 20-20 20 Participation aux frais de fonctionnement des salles de sports 

2 900,77 
 للمقابر  واإلصالح االعتياديالصيانة 

22/20 90-90 20 
Entretien et réparation courant de cimetières 

491,05   27 
   الصيانة االعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات

21/20 10-10 30  Entretien courant d’espaces verts, jardins et forêts  

1 204 263.09 
   الصيانة االعتيادية للطرقات

25/20 10-10 30 
Entretien courant de voies  

11 811,56 
   صيانة المنشآت الرياضية

29/20 10-10 30 
Entretien d’installations sportives  

5 379,60 
 المكتب وأثاث عتاد 

40/12 10-10 10 
Matériel et mobilier de bureau 

3 131,36 
 أشغال كبرى لتهيئ المناطق الخضراء 

20/22 10-10 30 
Gros travaux d'aménagement des espaces verts 

 ا    647,58 331 1            
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 مقر البلدية  2022/ 30/06إلى غاية  01/01/2022 6.514,47 

 مسجد تاكريانت  ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ 2.025,51 

 مسجد درب الرباج  ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ 631,90 

 النخيلمقر مقاطعة  ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ 21.653,18 

 مقر مقاطعة الفخارة ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ 3.243,11 

 مقر حضانة دار التونس ي  ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ 455,88 

 القاعة املغطاة النخيل ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ 4.343,33 

 املركب االجتماعي عين ايطي  ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ 1.864,16 

 الخزانة البلدية النخيل ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ 3.785,91 

 املسبح البلدي النخيل ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ ’‘ 103,80 

 مقر املقاطعة األمنية دار التونس ي  ثالثة أشهر األولى  447.99 
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 ةالتقني تدبري الشؤون -9

-  

    

 المكان  التاريخ 
 1 وجود أزبال متناثرة  تجزئة بلقاضي  2022/ 14/01 تم التدخل 
 2 وجود أزبال وأتربة    منطقة تالغت  2022/ 18/01 تم التدخل  

 3 وجود أزبال متناثرة منطقة السليطين 2022/ 23/01 تم التدخل 

 4 وجود أزبال   غرباوة 02/2022/ 7 تم التدخل 

 5 ضعف الكنس  طريق لكحيلي المجال األخضر  2022/ 14/02 تم التدخل 

 6 عدم جمع النفايات الخضراء   2جانب مسجد الزهور   2022/ 16/02 تم التدخل 
 7 وجود أزبال   منطقة السليطين   2022/ 09/02 تم التدخل 

 8 وجود أزبال و أتربة  طريق سيدي غيات يسار   2022/ 10/03 تم التدخل 
 9 وجود أزبال  الفخارة  2022/ 15/03 تم التدخل 
 10 وجود متالشيات  تجزئة بلقاضي  2022/ 22/03 تم التدخل  
 11 وجود أزبال  درب الحفرة  2022/ 17/03 تم التدخل 
 12 وجود أتربة   خلف مقبرة عين ايطي وتاكريانت 2022/ 04/05 تم التدخل 

 13 وجود أزبال  زنقة ابن تومرت  2022/ 07/02 تم التدخل  

 14 وجود أزبال  دار التونسي  2022/ 25/02 تم التدخل  
 15 وجود أزبال  تامسنة 03/2022/ 2 تم التدخل  
 16 عدم جمع النفايات الخضراء  مجاط  2022/ 26/03 تم التدخل  
 17 وجود أزبال  بلحداد 2022/ 08/04 تم التدخل  
 18 وجود أزبال متناثرة بيوت البون  2022/ 08/06 تم التدخل 

 19 وجود أزبال متناثرة كنون 2022/ 15/06 تم التدخل 

 20 وجود أزبال متناثرة زنقة ابن تومرت  2022/ 15/06 التدخل تم 
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-   

 صفقة  طلب اقتناء 
 في طور اإلنجاز  2022-02-03  * مصاريف الدراسات التقنية والتحاليل  1

 في طور اإلنجاز  2022-02-03  * مصاريف الدراسات التقنية والتحاليل  2

 في طور اإلنجاز  2022-02-09 *  شراء الوقود والزيوت  3

 في طور اإلنجاز  2022-05-25 *  الصيانة االعتيادية للطرقات  4

 في طور اإلنجاز  2022-06-14 *  شراء عتاد صغير للتشوير  5

 في طور المصادقة     والمرافق االجتماعية األشغال الكبرى لتهيئة وصيانة للبنايات اإلدارية   6
 

- 

 درهم  45069.00تمت تأدية مبلغ  06/2022/ 30إلى  2022/ 01/01من  فواتير استهالك الماء 

 درهم  75574.00تمت تأدية مبلغ  06/2022/ 30إلى  2022/ 01/01من  فواتير استهالك الكهرباء 

 درهم  175163.00تمت تأدية مبلغ  06/2022/ 30إلى  2022/ 01/01من  فواتير استهالك الهاتف واألنترنيت 
 

- 

 صفقة  مباشر 
 عين إيطي  - 1

 لكحيلي  -
 الملحقة اإلدارية النخيل الجنوبي  -

الخاصة بوضع الحجر الالصق بكل من عين ايطي    02/2021تنفيذ األشغال المتعلقة بالصفقة عدد       *

 بمدخل المستودع الملحق بالملحقة اإلدارية النخيل الجنوبي  33*33األحمر  ولكحيلي ووضع الزليج

 - 

 دوار السليطين - 2
 عين ايطي  -
 واجهة الملحقة اإلدارية النخيل الجنوبي -
 الملحقة اإلدارية النخيل الجنوبي المستودع  -
 ملعب كنون  -

وعين الحجر الالصق بجزء من دوار السليطين   الجماعي بأشغال وضع المجلس  ب   الطرق  قامت مصلحة  *
الملحق    وداخل وخارج المستودعبواجهة الملحقة اإلدارية النخيل الجنوبي    33*33  ووضع الزليج،  ايطي

 .  بها، كما قامت بوضع الزليج جنب ملعب القرب بحي كنون

 - 
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- 

 صفقة  مباشر 
،  بوضع الحجر الالصقالخاصة  06/2021تنفيذ األشغال المتعلقة بالصفقة عدد   1

األلمنيوم، أبواب األلمنيوم، الزليج، سقف، تغليف األبواب، وضع عوازل من 
 أعمال النجارة، الصباغة، الكهرباء، التكييف، الترصيص..... 

 الملحقة اإلدارية النخيل الجنوبي  -
 لمكتب الحالة المدنية النخيل الشمالي -
 مقر المقاطعة  -

 - 

 

-  

 

- 

 صفقة  مباشر 
 *  m²  5000 حديقة مدخل عين ايطي  1

 
 2021/ 02صفقة عدد 

  ha  0.2  حديقة مقاطعة النخيل 2

  m²  600 حديقة دار التونسي +حديقة القاعة مغطاة  3

  m²  900 حديقة امام مدرسة ام الفضل+حديقة مستودع المقاطعة  4

  m²  340  عرصة عبد الجليل حديقة حي  5

  m²  442 حديقة حي المنار عين ايطي  6

  m²  1000 حديقة امام اعدادية االمام علي  7

  m²  247.5 3حديقة الجنانات  8

  m²  800 5حديقة الجنانات  9

  m²  1400 حديقة حي كنون  10

  m²  400 حديقة حي الكحيلي 11

  m²  1000 حديقة بيوت البون  12

  m²  240 حديقة حي السفياني 13

  m²  670 حديقة حي الفخارة  14

  ml  800 امام مقاطعة الفخارة+ جنبات األشجار المتواجدة بين الفخارة والكوثر  15

  m² 550 حديقة مكتبة دار التونسي  16
 

 

 
 ال شيء 
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- 

 

- 

 اآلليات المخزن

 النجارة  

  تركيب قفل   الكتابة الخاصة للسيد الرئيس  

البابتغيير مقبض   مكتب السيد نائب الرئيس     

  تركيب بيت من الخشب للحارس   ملعب القرب كنون  

  تركيب قفل   المركز الصحي لكحيلي 

  تركيب قفل   تدبير اآلليات 

  تركيب قفل   باب الطابق األول للمقاطعة  

أقفال  06تركيب   القاعة المغطاة النخيل     

قفل   02تركيب   مكتب الضبط     

  تركيب قفل   المقاطعة مكتب السيد مدير  

  تركيب قفل   مكتب تحصيل الجبايات  

  تركيب قفل   مصلحة الصفقات  

أقفال كاملة   03تركيب   المركز التربوي االجتماعي    

  تركيب قفل   مكتب الضبط  

  تركيب قفل   المستودع 

  تركيب قفل   القاعة المغطاة النخيل  

أقفال  05ركيب   الحالة المدنية    

  تركيب قفل    القاعة المغطاة النخيل  

مقابض الباب+ تركيب القفل 02تغيير   مراحيض المقاطعة     

مقابض الباب  02تغيير   مصلحة الشؤون التقنية     

  تركيب قفل   المستودع 

  تركيب قفل   مصلحة الشرطة اإلرادية  

 

  طور اإلنجاز
 1 شراء الوقود والزيوت  09/03/2022 ف 

  طور اإلنجاز
 2 الصيانة االعتيادية للطرقات( أشغال صيانة االرصفة واالزقة بالحجر الالصق (  27/06/2022 ف 

  طور اإلنجاز
 3 شراء لوازم الرياضة  18/07/2022 ف 

  طور اإلنجاز
 4 للتشوير شراء عتاد صغير  18/07/2022 ف 

  طور اإلنجاز
 5 األشغال الكبرى لتهيئة وصيانة للبنايات اإلدارية والمرافق االجتماعية  22/07/2022 ف 
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  تركيب قفل   مكتب الشكايات  

مفتاح قفل+   02تركيب   مكتبة النخيل    

  تركيب مفتاح  قفل    مكتب الطرق  

أقفال  04تركيب   المدخل الرئيسي للمقاطعة     

مقابض الباب+ تركيب مفتاح القفل  02تغيير   حراسة المستودع     

 الترصيص 

صنابير ماء  3تغيير   القاعة المغطاة النخيل     

الماءأشغال الترصيص والربط بشبكة   المركز الصحي لكحيلي    

  تهيئ القاعة الحتضان البطولة العربية لكرة الطاولة   القاعة المغطاة النخيل  

  تركيب صنبور السقي   مركز الصحي لكحيلي  

  تغيير خرطوم السقي    حديقة المقاطعة  

  إصالح تسرب المياه  ملعب القرب كنون  

   اآلليات المخزن

 الترصيص  

  إعادة ربط المركز الصحي بماء السقي  الصحي  المركز  

  إصالح مغسلة   القاعة المغطاة  

بخرطوم جديد لتزويد سقاية اللويزات انطالقا من سقاية دوار   استبدال الخرطوم القديم المتهالك و تعويضه  سقاية اللويزات و بوحسون  
 بوحسون 

 

 الحدادة                    

  إصالح باب مقبرة أبياض   مقبرة أبياض 

  تركيب بيت الحارس   ملعب القرب كنون  

  إصالح أعمدة الملعب   ملعب الماسي  

 الكهرباء                   

  تغيير مصابيح   مصلحة التعمير 

  تغيير مقابس  مدخل المقاطعة  

  مم  2.5أسالك مرنة من فئة   تغيير  القاعة المغطاة  

مم و مصابيح و مقابس 4*4و أسالك مرنة من فئة   الصهيرةتركيب كواشف+ حامل    ملعب القرب كنون      

  تركيب مصابيح  الكوة   الملحقة اإلدارية النخيل الجنوبي  

مم و مصابيح و مقابس+ و مفاتيح كهربائية و مأخذ كهربائي  2* 1.5تركيب كواشف+ أسالك مرنة من فئة   النخيلمكتبة     

مقابستغيير مصابيح+   المستودع    

  سلك أنترنيت    مكتب الضبط  

  تركيب قفل    القاعة المغطاة النخيل  

  تغيير مصابيح + مأخذ الكهرباء   ممرات المقاطعة  
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 العجالت  

P.A.M.M.2 تغيير عجلتين   157271ج    تم التدخل من طرف     

P.A.M.M.2 تغيير عجلتين  ج  191530   تم التدخل من طرف      

عجالت  04تغيير  ج  191535    SANICLAIR تم التدخل من طرف      
SANICLAIR تغيير عجلتين  ج  156899   تم التدخل من طرف    
SANICLAIR تغيير عجلتين  ج  157236   تم التدخل من طرف    

SANICLAIR تغيير عجلتين  ج  157271   تم التدخل من طرف    
SANICLAIR تغيير عجلتين  ج  216689   تم التدخل من طرف    

 الغيار  قطع                    

  191530 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف     

  156899 J  تغيير قطع الغيار إصالح و  P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  157236 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  157242 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 

  191530 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 

 اآلليات المخزن

     
  216689 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  156369 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  157271 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    

  130380 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    

  216689 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    

  124347 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    

  157271 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  191535 J قطع الغيار  إصالح و تغيير  P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  157271 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    

  131171 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  191530 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    

  157271 J  تغيير قطع الغيار إصالح و  P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  191535 J  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  157236 j  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
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  137278 j  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    

  131171 j  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  191530 j  إصالح و تغيير قطع الغيار Sup Meca تم التدخل من طرف    

  156656 j  إصالح و تغيير قطع الغيار Sup Meca تم التدخل من طرف    
  156899 j  إصالح و تغيير قطع الغيار Sup Meca تم التدخل من طرف    
  131171 j  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  157236 j  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    

  191530 j  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    

  157279 j قطع الغيار  إصالح و تغيير  P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    

  130380 j  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    

  157271 j  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  156899 j  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف    
  42419 v  تغيير قطع الغيار إصالح و  P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف      

  216689 j  إصالح و تغيير قطع الغيار P.A.M.M.2 تم التدخل من طرف     
  191535 j  إصالح و تغيير قطع الغيار Aman auto invest تم التدخل من طرف      
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 والرياضيةتدبري الشؤون الثقافية، االجتماعية  -10

 األنشطة الذاتية املنظمة باملرفق 

 مستوى أو ى بكالوريا في مادة الفرنسية   الدعم والتقويةتنظيم عملية دروس  -

 انشطة الجمعيات واملؤسسات

1

 أنشطة الجمعيات واملؤسسات 

 

 تنظيم حفل لألطفال بمناسبة اختتام الدورة البينية األولى    98عدد  روض البشرى     تربوينشاط 
   104عدد 

 2022يناير  21
 50 2022فبراير   03الخميس  

 تنظيم دورة تكوينية في التدبير المالي واإلداري     212عدد  تعاونية نومنسا فوريو   نشاط تربوي  
   208عدد 

 2022فبراير   04
  2022فبراير   05السبت  

 عقد لقاء تواصلي بين المجتمع المدني    228عدد  جمعية نجوم النخيل الرياضي   رياضينشاط 
 211عدد 

 2022فبراير   04
  2022فبراير   05السبت  

 4086عدد                                                   جمعية أبي العباس السبتي                                                                                                       نشاط تربوي 
القيام بأنشطة تربوي لفائدة رواد ورائدات المركز 

 ومنخرطي الجمعيات 

   227عدد 

 2022فبراير   10

األربعاء والجمعة من كل أسبوع  
طيلة الموسم التربوي  

2021/2022 
 

 نشاط تربوي 
جمعية مبادرات الشباب للتنمية فرع 

 النخيل 
 1750عدد 

القيام بأنشطة تربوي لفائدة رواد ورائدات المركز 
 ومنخرطي الجمعيات 

 228عدد 

 2022فبراير   10

الجمعة من كل أسبوع طيلة  
 2021/2022الموسم التربوي  

 

 نشاط تربوي 
جمعية شباب مستقبل النخيل للتنمية 

 االجتماعية 
 5087عدد 

القيام بأنشطة تربوي لفائدة رواد ورائدات المركز 
 ومنخرطي الجمعيات 

 229عدد 

 2022فبراير   10

الخميس من كل أسبوع طيلة  
 2021/2022الموسم التربوي  

 

 نشاط تربوي 
جمعية رواد التنمية البشرية فرع 

 مراكش النخيل 
 1786عدد 

القيام بأنشطة تربوي لفائدة رواد ورائدات المركز 
 ومنخرطي الجمعيات 

 230عدد 

 2022فبراير   10

الخميس من كل أسبوع طيلة  
 2021/2022الموسم التربوي  

 

 

مارس   13الجمعية المغربية  المكتبة الوسائطية النخيل ثقافي

 لليقظة والمناعة الوطنية

 

يوم دراسي حول المياه  478عدد 
 وتحديات المستقبل

 بتاريخ  406عدد

 2022مارس  09

 

مارس   26

2022 
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 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 جمعية نجوم النخيل الرياضي   نشاط رياضي
 عدد 
5087 

بأنشطة لفائدة رواد ورائدات المركز ومنخرطي  القيام 
 الجمعيات 

 232عدد 

 2022فبراير   10

السبت من كل أسبوع طيلة  
 2021/2022الموسم التربوي  

 

 نشاط تربوي  
أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع 
 النخيل لجمعية ألوان للتربية والثقافة  

   270عدد 
عقد جمع عام لتأسيس فرع النخيل لجمعية ألوان للتربية  

 والثقافة  

 242عدد 

 2022فبراير   14
  2022فبراير   16األربعاء 

 1768عدد  جمعية النخيل لإلبداع والتنمية   نشاط تربوي 
القيام بأنشطة تربوية لفائدة رواد ورائدات المركز 

 ومنخرطي الجمعيات 

   271عدد 

 2022فبراير   17

األربعاء من كل أسبوع طيلة  
 2021/2022الموسم التربوي  

 

 نشاط ثقافي 
تعاونية السفياني للطرز والخياطة  

 جماعة أوالد حسون  
 287عدد 

تنظيم حفل تخرج المستفيدات من تكوين التعاونية في 
 الطرز والخياطة  

 326عدد 

 2022فبراير   28
  2022مارس   06األحد  

 نشاط رياضي
رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس إطار  

 جمعوي رياضي عبد الهادي بلمير 
 435عدد 

عقد جمع عام لتأسيس جمعية فضاء النخيل الرياضي  
 المراكشي 

   369عدد 

 2022مارس  02
  2022مارس   07االثنين 

 1997عدد  جمعية ألوان للتربية والثقافة   نشاط تربوي 
القيام بأنشطة تربوية لفائدة رواد ورائدات المركز 

 ومنخرطي الجمعية  

   410عدد 

 2022مارس  10

الثالثاء و الخميس من كل أسبوع  
طيلة الموسم التربوي  

2021/2022 
 

 تنظيم يوم احتفالي بعيد المرأة    416عدد  جمعية نساء النخيل للتنمية االجتماعية  نشاط تربوي 
   395عدد 

 2022مارس  08
  2022مارس   12السبت  

 نشاط تربوي 
جمعية هبة للتوعية الصحية والتنمية 

 البشرية  
 تنظيم حفل فني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة   445عدد 

   404عدد 

 2022مارس  09
  2022مارس  15الثالثاء 

 نشاط تربوي 
رئيس المنظمة المغربية للكشاف  

 والمرشدات فوج النخيل  
 2038عدد 

القيام بأنشطة تربوية لفائدة رواد ورائدات المركز 
 ومنخرطي الجمعية  

 435عدد 

 2022مارس  14

الثالثاء و السبت من كل أسبوع  
طيلة الموسم التربوي  

2021/2022 
 

 نشاط تربوي 
جمعية شباب مستقبل النخيل للتنمية 

 االجتماعية 
 تنظيم حفل فني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة   623عدد 

   557عدد 

 2022مارس  24
  2022مارس   26السبت  

 نشاط تربوي 
جمعية مبادرات الشباب للتنمية فرع 

 النخيل 
 عقد جمع عام عادي لتجديد مكتب الجمعية  635عدد 

   562عدد 

 2022مارس  24
  2022مارس   25الجمعة  

 نشاط ثقافي 
جمعية مستقبل النخيل للتنمية  

 االجتماعية 
 تنظيم مباراة في تجويد القرآن الكريم  782عدد 

 671عدد 

 2022ابريل   15
  2022ابريل  22الجمعة  

 849عدد  جمعية أبي العباس السبتي للتنمية  نشاط ثقافي 
  06تنظيم حفل حناء بمناسبة ليلة القدر لفائدة الفتيات من 

 سنوات   10سنوات إلى 

 700عدد 

 2022ابريل   26
  2022ابريل   26الخميس  

 تنظيم مباراة في تجويد وترتيل القرآن الكريم   833عدد  جمعية أبي العباس السبتي للتنمية  نشاط ثقافي 
 

  2022ابريل   30السبت   2022ابريل   26

 نشاط ثقافي 
جمعية شباب مستقبل النخيل للتنمية 

 االجتماعية 
 879عدد 

تنظيم حفل الحناء وثقب األذن لفائدة الفتيات الصغيرات 
 بتراب مقاطعة النخيل

 755عدد 

 2022ماي   05
  2022ماي  07السبت  

 تنظيم يوم دراسي حول الرياضة بمنطقة النخيل  899عدد  جمعية النخيل لإلبداع والتنمية  نشاط تربوي 
 754عدد 

 2022ماي   05
  2022ماي  09االثنين 

   990عدد  جمعية ألوان للتربية والثقافة   نشاط تربوي 
القيام بأنشطة تربوية لفائدة رواد ورائدات المركز 

 ومنخرطي الجمعية  

   852عدد 

 2022ماي   18

الثالثاء و الخميس من كل أسبوع  
طيلة الموسم التربوي  

2021/2022 
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 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 988عدد  فرقة مسرح جوكاندا نشاط ثقافي 
تنظيم إحدى فقرات مهرجان مسرح الطفل المنظم من  

 طرف الفرقة  

 853عدد 

 2022ماي   18
  2022ماي  21السبت  

 لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني بمنطقة النخيل  1110عدد  جمعية النخيل لإلبداع والتنمية   نشاط تربوي 
   923عدد 

 2022ماي   27
  2022ماي  29األحد  

 نشاط تربوي 
جمعية شباب مستقبل النخيل للتنمية 

 االجتماعية 
 1152عدد 

تنظيم يوم تكويني في التوجيه واإلرشادات للتالميذ 
 المقبلين على االمتحانات 

 958عدد 

 2022يونيو  02
  2022يونيو  04السبت  

 القيام بأنشطة لفائدة منخرطي الجمعية   1069عدد  جمعية نجوم النخيل الرياضي   نشاط رياضي 
   959عدد 

 2022يونيو  02

الجمعة من كل أسبوع طيلة  
 2021/2022الموسم التربوي  

 

 عقد دورة تكوينية حول "التنشيط السوسيو تربوي" 1162عدد  جمعية النخيل لإلبداع والتنمية   نشاط تربوي 
    1010عدد

 2022يونيو  09
  2022يونيو   09الخميس  

 القيام بأنشطة تربوية   1286عدد  جمعية نساء النخيل للتنمية االجتماعية  نشاط تربوي 
 1047عدد 

 2022يونيو  15

الجمعة من كل أسبوع طيلة  
   2021/2022الموسم التربوي  

 

 1035عدد  عصبة األطلس الكبير للمالكمة  نشاط رياضي 
تنظيم حفل لألبطال المتوجين على الصعيد الوطني 

 المنتمين لعصبة األطلس الكبير للمالكمة  

 1046عدد 

 2022يونيو  15
  2022يونيو  19األحد  

 2022/ 2021إقامة حفل نهاية السنة الدراسية   1262عدد  روض البشرى للتربية والتعليم األولي  نشاط تربوي 
   1060عدد 

 2022يونيو  17
  2022يونيو   23الخميس  

 نشاط تربوي 
 روض النخيل  

 روض العهد الجديد  
 إقامة حفل نهاية الموسم الدراسي  1319عدد 

 1107عدد 

 2022يونيو  23
  2022يونيو   29األربعاء 

 -النخيل-   1أنشطة املركز التربوي االجتماعي الزهور 

 

1

 - مجلس مقاطعة النخيل  نشاط تربوي 

 إعطاء دروس الدعم مستوى األولى والثانية بكالوريا في : 
 مادة اللغة االنجليزية مختلف الشعب  -
 مادة الفيزياء  -
 مادة الفرنسية   -

 
 93 طيلة أيام األسبوع  2022يناير  24

 - المكتبة الوسائطية  نشاط تربوي 
فضاء للمطالعة والقراءة وكذلك نجز التمارين والفروض المنزلية واالستفادة من الكتب والمراجع  

 المالئمة لجميع المستويات وأخص بالذكر السنوات اإلشهادية 
  طيلة أيام األسبوع  -

 - قاعة اإلعالميات  نشاط تربوي 
 تخول للتالميذ االستفادة من االنترنيت تحت مراقبة اطر المركز -
 االستفادة من دروس اإلعالميات للمبتدئين من خالل أفواج لمدة زمنية محددة  -

 24 طيلة أيام األسبوع -

 302 طيلة أيام األسبوع  - إعطاء دروس الدعم والتقوية من المستوى الخامس ابتدائي إلى المستوى الثالثة إعدادي    - - نشاط تربوي 
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 ( 2022 نونبر  01 بتاريخ -التمديد-الثالثة ملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2022العادية لشهر أكتوبر محضر الدورة  9الدورة 

 األنشطة الذاتية املنظمة باملرفق ❖

 لم تنظم إدارة القاعة أي نشاط   -

 أنشطة الجمعيات واملؤسسات   ❖

 

 اجراء مقابالت استعدادية في رياضة المالكمة  07 عصبة االطلس الكبير للمالكمة  نشاط رياضي
 13عدد 

 2022يناير  05

يناير   09/ 08السبت واألحد 

2022  

 اجراء المباريات االنتقالية الوطنية في الكاطا   4064 عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي وأساليب مشتركة   نشاط رياضي
   14عدد 

 2022يناير  05
  2022يناير  09االحد 

 اجراء مقابالت استعدادية في رياضة المالكمة  07 عصبة االطلس الكبير للمالكمة  نشاط رياضي
 64عدد 

 2022يناير  13

يناير   16/ 15السبت واألحد 

2022  

 تنظيم البطولة اإلقليمية للرياضات الجماعية المدرسية   5065 املدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش   نشاط رياضي
   65عدد 

 2022يناير  13
  2022يناير   14الجمعة 

 اجراء مقابلة في كرة السلة الدورة السابعة     63عدد  النادي الرياض ي مراكش املدينة لكرة السلة  نشاط رياضي
   70عدد 

 2022يناير  14
  2022يناير  16االحد 

 اجراء مقابلة ودية في كرة اليد     107عدد  نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي فرع كرة اليد  نشاط رياضي
   105عدد 

 2022يناير  21
  2022يناير  23االحد 

   167عدد  نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي فرع كرة اليد نشاط رياضي
اجراء مقابلة رسمية الدورة العاشرة للبطولة الوطنية  

 القسم الممتاز في كرة اليد

      138عدد 

 2022يناير  27
  2022يناير    29السبت 

   151عدد  النادي الرياض ي مراكش املدينة لكرة السلة  نشاط رياضي
اجراء مقابلة في كرة السلة الدورة التاسعة برسم البطولة  

 الوطنية القسم األول  

   139عدد 

 2022يناير  27
  2022يناير  30االحد 

 اجراء البطولة الوطنية الجهوية للمالكمة   234عدد  العصبة الجهوية االطلس الكبير للمالكمة   نشاط رياضي
   206عدد 

 2022فبراير  04
  2022فبراير  06االحد 

 215عدد  الجمعية الرياضية ماروسيس فرع كرة السلة  نشاط رياضي
اجراء مقابلة في كرة السلة برسم الدورة الخامسة  

   3للبطولة الوطنية للقسم  
   207عدد 

 2022فبراير  04
  2022فبراير   05السبت 

 اجراء البطولة الوطنية الجهوية للمالكمة     274عدد  العصبة الجهوية االطلس الكبير للمالكمة   نشاط رياضي
   225عدد 

 2022فبراير  10
  2022فبراير  13االحد 

   269عدد  نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي فرع كرة اليد  نشاط رياضي
اجراء مقابلة رسمية الدورة الثانية عشرة للبطولة  

 الوطنية القسم الممتاز في كرة اليد  

   226عدد 

 2022فبراير  10
  2022فبراير   12السبت 

 اجراء بطولة الماستر للمسنين في كرة الطاولة     315عدد  الجامعة امللكية املغربية لكرة الطاولة   نشاط رياضي
   283عدد 

 2022فبراير  18

الجمعة والسبت  

  2022فبراير 18/19

 اجراء تدريب جهوي تقني في رياضة الكيك بوكسينغ    292عدد  عصبة تانسيفت لرياضات الكيك بوكسينغ   نشاط رياضي
 300عدد 

 2022فبراير  22
  2022فبراير  27االحد 

 352عدد  النادي الرياض ي مراكش املدينة لكرة السلة  نشاط رياضي
اجراء مقابلة في كرة السلة الدورة الثانية إياب برسم  

 البطولة الوطنية القسم األول  

   320عدد 

 2022فبراير  24
  2022فبراير   26السبت 
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   368عدد  نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي فرع كرة اليد  نشاط رياضي
للبطولة الوطنية القسم   14اجراء مقابلة رسمية الدورة  

 الممتاز في كرة اليد  

   322عدد 

 2022فبراير  24
  2022فبراير   26السبت 

   417عدد  العصبة الجهوية االطلس الكبير للمالكمة   نشاط رياضي
اجراء مقابالت تمهيدية في رياضة المالكمة تحت  

 اشراف الجامعة الملكية للمالكمة  

 351عدد 

 2022مارس  02
  2022مارس  05السبت 

 441عدد  جمعية نور مراكش لكرة الطائرة   نشاط رياضي
اجراء مقابلة رسمية الدورة الثانية القسم الوطني األول  

 سيدات لكرة الطائرة  

   368عدد 

 2022مارس  02
  2022مارس  06االحد 

 اجراء مقابلة رسمية الدورة الثالثة للبطولة الوطنية     496عدد  نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي فرع كرة اليد  نشاط رياضي
   407عدد 

 2022مارس  09
  2022مارس  13االحد 

   1اجراء امتحان الحزام األسود     293عدد  عصبة تانسيفت لرياضات الكيك بوكسينغ   نشاط رياضي
   458عدد 

 2022مارس  17
  2022مارس  20االحد 

   572عدد  نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي فرع كرة اليد  نشاط رياضي
للبطولة الوطنية القسم   17اجراء مقابلة رسمية الدورة  

 الممتاز في كرة اليد  

   459عدد 

   2022مارس  17
  2022مارس  20االحد 

 اجراء مقابالت تمهيدية في رياضة المالكمة     585عدد  العصبة الجهوية االطلس الكبير للمالكمة   نشاط رياضي
 460عدد 

 2022مارس  17
  2022مارس  19السبت 

 555عدد  مراكش   –جمعية العهد الجديد للتيكواندو ورياضات أخرى  نشاط رياضي
اجراء دوري مصغر تحت اشراف الجامعة الملكية  
المغربية للتيكواندو وبتعاون مع عصبة جهة مراكش  

 و  اسفي للتيكواند

   559عدد 

 2022مارس  24
  2022مارس  27االحد 

   633عدد  نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي فرع كرة اليد  نشاط رياضي
من البطولة الوطنية   05اجراء مقابلة رسمية الدورة  

 القسم الوطني األول اناث في كرة اليد 

563   

 2022مارس  24
  2022مارس  27االحد 

   632عدد  نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي فرع كرة اليد  نشاط رياضي
من البطولة الوطنية   18اجراء مقابلة رسمية الدورة  

 القسم الممتاز ذكور في كرة اليد  

558   

 2022مارس  24
  2022مارس  26السبت 

 اجراء مقابلة في كرة السلة     616عدد  جمعية النادي الرياض ي مراكش املدينة   نشاط رياضي
   560عدد 

   2022مارس  24
    2022مارس  27االحد 

 630عدد  العصبة الجهوية االطلس الكبير للمالكمة   نشاط رياضي
تنظيم مجموعة من مقابالت المالكمة في إطار البطولة  

 الجهوية  

   583عدد 

 2022مارس  29
  2022ابريل  03االحد 

   630عدد  العصبة الجهوية االطلس الكبير للمالكمة   نشاط رياضي
تنظيم مجموعة من مقابالت المالكمة في إطار البطولة  

 الجهوية  

   611عدد 

   2022ابريل  05

  17و  09السبت واألحد 

  2022ابريل 

 تداريب خاصة بكرة اليد     1651عدد  نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي فرع كرة اليد  نشاط رياضي
   612عدد 

 2022ابريل  05

الثالثاء ، األربعاء و  
الخميس من كل أسبوع طيلة  

 الموسم الرياضي  
 

 تداريب في كرة السلة   1651عدد  جمعية النادي الرياض ي مراكش املدينة   نشاط رياضي
   627عدد 

 2022ل ابري  06

االثنين ، األربعاء و الجمعة من  
كل أسبوع طيلة الموسم 

 الرياضي
 

 725عدد  نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي فرع كرة اليد  نشاط رياضي
من البطولة   07اجراء مقابلة في كرة اليد برسم الدورة 

 الوطنية القسم األول اناث  

   637عدد 

 2022ابريل  07
  2022ابريل  10االحد 

 اجراء مقابلة في كرة السلة     705عدد  جمعية النادي الرياض ي مراكش املدينة   نشاط رياضي
   638عدد 

 2022ابريل  07
  2022ابريل  10االحد 

   757عدد  عصبة جهة مراكش اسفي فرع كرة اليد  نشاط رياضي
اجراء تربص اعدادي لفائدة منتخب العصبة في إطار  

 استعدادات المنتحب لبطولة المغرب للعصب  

   660عدد 

 2022ابريل  12
  2022ابريل  17االحد 
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 تداريب في كرة الطاولة     639عدد  اسفي لكرة الطائرة  –عصبة جهة مراكش  نشاط رياضي
   683عدد 

 2022ابريل  20

االثنين، الخميس والجمعة من 
كل أسبوع طيلة الموسم 

 الرياضي
 

   860عدد  نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي فرع كرة اليد  نشاط رياضي
  09الدورة  اجراء مباراة رسمية في كرة اليد في إطار 

 من البطولة الوطنية القسم الوطني األول اناث 

   722عدد 

 2022ابريل  27
  2022ابريل    30السبت 

 تداريب في كرة الطائرة     806عدد  الجمعية الرياضية امل االطلس لكرة الطائرة  نشاط رياضي
   739عدد 

 2022ماي  04
الثالثاء واألربعاء من أسبوع  

  الرياضي طيلة الموسم  

   1004عدد  عصبة جهة مراكش اسفي لكرة اليد  نشاط رياضي
تنظيم المحطة الثانية من بطولة العصبة لفئة  

 في كرة اليد   2006/2007
   851عدد 

 2022ماي  18
  2022ماي  22االحد 

 973عدد  جمعية النادي الرياض ي مراكش املدينة   نشاط رياضي
اجراء مقابلة في كرة السلة برسم الموسم  

 القسم األول  2021/2022
   855عدد 

 2022ماي  19
  2022ماي  22االحد 

 1044عدد  رئيس الجامعة امللكية املغربية لكرة اليد  نشاط رياضي
اجراء مباريات السد في كرة اليد من اجل الصعود للقسم  

 الممتاز 

   910عدد 

 2022ماي  26

االحد   28السبت   27الجمعة 

  2022ماي  29

 اجراء البطولة الفردية كبار ذكورا واناثا في كرة الطاولة     1059عدد  الجامعة امللكية املغربية لكرة الطاولة   نشاط رياضي
   930عدد 

 2022ماي  31
  2022يونيو   11السبت 

 اجراء البطولة الفردية كبار في كرة الطاولة   1060عدد  الجامعة امللكية املغربية لكرة الطاولة   نشاط رياضي
   931عدد 

 2022ماي  31
  2022يونيو  26االحد 

 رياضينشاط 

العصبة الجهوية لسوس ماسة والعيون الساقية الحمراء والداخلة  

وادي الذهب ومراكش اسفي وكلميم وادنون للرياضات الوثيرية ،  

 الرشاقة البدنية ، الهيب هوب واألساليب املماثلة  
   1063عدد 

اجراء تكوين جهوي للمدربين في االيروبيك والفيتنس 
 ذكور واناث  

   932عدد 

 2022ماي  31

يونيو   12/ 11السبت واألحد 

2022  

 نشاط رياضي

العصبة الجهوية لسوس ماسة والعيون الساقية الحمراء والداخلة  

  وادي الذهب ومراكش اسفي وكلميم وادنون للرياضات الوثيرية ،

 الرشاقة البدنية ، الهيب هوب واألساليب املماثلة  
 1063عدد 

اجراء تكوين جهوي للمدربين في االيروبيك والفيتنس 
 ذكور واناث 

 933عدد 

 2022ماي  31

يونيو   05/ 04السبت واألحد 

2022  

 تداريب في كرة السلة     711عدد  الجمعية الرياضية ماروسيس   نشاط رياضي
   986عدد 

 2022يونيو  06

االثنين والجمعة من كل  
أسبوع طيلة الموسم  

 الرياضي 
 

   1126عدد  جمعية العهد الجديد للتيكواندو   نشاط رياضي
تنظيم دوري النخيل في نسخته الثانية لرياضة التيكواندو  

 لفئة الصغار  

   987عدد 

 2022يونيو  06
  2022يونيو  19االحد 

 نشاط رياضي
جمعية اكاديمية نمور االطلس للفنون القتالية والتنمية  

 الذاتية 
 526عدد 

تكوين األطر الممارسين على حد سواء في مختلف  
التخصصات التقنية لفنون الحرب التي تشملها اللجنة  

الوطنية المغربية للكونغفو كيوسو وفنون الحرب  
 الصينية التابعة للجامعة الملكية المغربية لاليكيدو  

 1056دد ع

 2022يونيو  16

الثالثاء و الخميس من كل  
أسبوع طيلة الموسم  

 الرياضي 
 

 اجراء مباريات في كرة السلة لألطفال   1229عدد   F5 SPORTCLUBنادي  نشاط رياضي
 1059عدد 

 2022يونيو  17
  2022يونيو   18السبت 

   1352عدد  جمعية النصر للتربية والتنمية   نشاط رياضي
اجراء مباراة تكريمية لقدما العبي كرة اليد لمدينة  

 مراكش امام قدماء فريق اولمبيك الجديدة  

 1136عدد 

 2022يونيو  24
  2022يونو  26االحد 
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افق  ❖  األنشطة الذاتية املنظمة باملر

 لم تنظم إدارة املسبح أي نشاط  -  

 أنشطة الجمعيات واملؤسسات 

 1631 اسكجور جمعية النادي الرياض ي شباب  مسبح النخيل  رياض ي 
اجراء تداريب في رياضة 

 السباحة 

 بتاريخ  1500

   2022غشت  16 
الثالثاء و الخميس و السبت  أيام : 

   من كل أسبوع
 

  2022مارس  15الثالثاء  االحتفال باليوم العاملي للمرأة  مكتبة النخيل  نشاط اجتماعي  

 نشاط ثقافي
 مشارك ومشاركة  25 2022مارس  26السبت  اجراء مسابقة في تطويع القراءة  مكتبة النخيل 

 مستفيد ومستفيدة   76 2022مارس  27االحد   التوجيهي األول تنظيم اللقاء  مكتبة النخيل

 مستفيد ومستفيدة   39 2022ابريل  17االحد   اجراء مسابقة في تجويد القرآن الكريم  مكتبة النخيل

 

 أنشطة الجمعيات واملؤسسات 

 

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   17بتاريخ  461 اجراء تداريب فرق األحياء  451 هشام الجمار رياضي

  تاريخ استالم الترخيصابتداء من  2022مارس   17بتاريخ  462 اجراء تداريب فرق األحياء  451 محمد الطاوا رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   17بتاريخ  463 اجراء تداريب فرق األحياء  452 عبد الجليل موهوب  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   17بتاريخ  464 اجراء تداريب فرق األحياء  439 محمد ملريس   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   17بتاريخ  465 اجراء تداريب فرق األحياء  451 الرحمان بوزاهر عبد  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   17بتاريخ  466 اجراء تداريب فرق األحياء  451 احمد اوالد الغريب رياضي
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  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   17بتاريخ  467 تداريب فرق األحياء اجراء  467 عبد الواحد ايت بلحسن  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   17بتاريخ  468 اجراء تداريب فرق األحياء  454 امين كامل   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   17بتاريخ  469 اجراء تداريب فرق األحياء  505 عماد اللويتي  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   17بتاريخ  470 اجراء تداريب فرق األحياء  509 عبد املولى كبران رياضي

  الترخيصابتداء من تاريخ استالم  2022مارس   18بتاريخ  478 اجراء تداريب فرق األحياء  495 رئيس جمعية النور واملحبة   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  479 اجراء تداريب فرق األحياء  5063 رئيس جمعية نجوم النخيل الرياض ي   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  481 اجراء تداريب فرق األحياء  600 عبد الرحيم بولبارود  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  482 اجراء تداريب فرق األحياء  598 ميلود تامر رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  483 اجراء تداريب فرق األحياء  599 السعيد مماض  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  484 فرق األحياء اجراء تداريب  448 عبد الرحيم السنامي  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  485 اجراء تداريب فرق األحياء  515 رئيس جمعية النخيل لإلبداع والتنمية  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  486 اجراء تداريب فرق األحياء  517 جمعية النخيل للتنمية املستدامة   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس  18بتاريخ  48 اجراء تداريب فرق األحياء  512 عبد الصادق شرفوف   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  494 اجراء تداريب فرق األحياء  06 رئيس جمعية النخيل املراكش ي أللعاب القوى   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  496 اجراء تداريب فرق األحياء  449 زهير اقصبي   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  497 اجراء تداريب فرق األحياء  534 وليد عشاب  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  498 اجراء تداريب فرق األحياء  453 رشيد الدحناني  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  499 اجراء تداريب فرق األحياء  499 رئيس جمعية بصمة شباب للتنمية واألعمال االجتماعية   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  500 اجراء تداريب فرق األحياء  535 عبد هللا الشرحاوي  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  501 اجراء تداريب فرق األحياء  450 املهدي ايت كبدي   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس 18بتاريخ  502 اجراء تداريب فرق األحياء  511 رئيس جمعية الخير للتنمية  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  503 تداريب فرق األحياء اجراء  459 إسماعيل زريم  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  504 اجراء تداريب فرق األحياء  455 عبد الهادي لخويت رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  505 اجراء تداريب فرق األحياء  468 عمر بنسعيد   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  506 اجراء تداريب فرق األحياء  455 عماد عرجوني   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  507 اجراء تداريب فرق األحياء  504 رشيد ملرابط  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  508 اجراء تداريب فرق األحياء  420 رئيس جمعية النور   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  509 اجراء تداريب فرق األحياء  516 رئيس جمعية نادي اسود النخيل الرياض ي   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   18بتاريخ  510 اجراء تداريب فرق األحياء  510 خربوشعادل  رياضي
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  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   28بتاريخ  566 اجراء تداريب فرق األحياء  647 حمزة ممتاج   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022مارس   30بتاريخ  585 اجراء تداريب فرق األحياء  671 عبد الرحيم وكريم   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022ماي  04بتاريخ  738 اجراء تداريب فرق األحياء  504 رشيد ملرابط   رياضي

  استالم الترخيصابتداء من تاريخ  2022ماري   18بتاريخ  854 اجراء تداريب فرق األحياء  1005 هشام أوالد الغريب  رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022ماي  20بتاريخ  864 اجراء تداريب فرق األحياء  1031 كمال علول   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022ماي  26بتاريخ  911 اجراء تداريب فرق األحياء  971 عبد االله فنان   رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022ماي  27بتاريخ  920 اجراء تداريب فرق األحياء  1091 عبد هللا خرخار رياضي

  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022ماي  27بتاريخ  920 اجراء تداريب فرق األحياء  1071 عبد هللا شرحاوي   رياضي
  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص 2022ماي  27بتاريخ  922 اجراء تداريب فرق األحياء  1092 ياسين الباري   رياضي
  ابتداء من تاريخ استالم الترخيص     2022يونيو  02تاريخ  960 اجراء تداريب فرق األحياء  1058 ياسين ايت الحاج   رياضي
تاريخ استالم الترخيصابتداء من  2022يونيو  29بتاريخ  1416 اجراء تداريب فرق األحياء  1440 عبد الصادق السعداوي  رياضي   
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 )رئيس الجلسة(  رئيسة المجلس الجماعي لمراكش النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

 مداوالتنا حول النقط املدرجة في جدول اعمال هذه الجلسة.  وبه نكون قد انهينا 

 الكلمة االن للسيد كاتب املجلس لتالوة نص البرقية املرفوعة ا ى السدة العالية باهلل امللك محمد السادس نصره هللا و أيده  
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 )رئيس الجلسة(  الجماعي لمراكش رئيسة المجلس النائب األول ل محمد االدريسي  السيد

اشغال دورتنا هاته، أتقدم بشكري للسيد ممثل وا ي جهة مراكش اسفي والسادة ممثلي املصالح الالممركزة وبه نكون قد انهينا   

 واملؤسسات العمومية التي واكبت معنا مداوالت املجلس، الشكر موصول ألطر جماعة مراكش . 

 ة تشير   الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة عشية. ورفعت اشغال الدورة وكانت الساع

  

 

 

 

 

 

 

 


