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مجلس جماعة مراكش، بصعععععععععفة تقريرية او اسعععععععععتتعععععععععارية، دا ل الهي ات التداولية ل  عععععععععخا     انتدابات  مالئمة وضععععععععععية

االعتبارية الخاضعععععععععععة للقانو  العاي او لتل ري ة اسععععععععععتتععععععععععارية اضععععععععععافة الى التم يلية باملجالس االدارية لتععععععععععر ات التنمية  

سععععععععععالية السععععععععععيد الوالي عامل عمالة طبقا إلر  النظاي الدا لي ملجلس جماعة مراكشمن   49مع مقتضععععععععععيات املادة  املحلية

 من  الل ما يلي: وكذا لبعض املستجدات القانونية  25/02/2020بتاريخ  4567مراكش عدد 

افقة على انتداة سععععتة ) 2015اكتوبر   26بتاريخ  10/2015/ 9. الغاء مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  1 ( مم لي  6القاضععععاي باملو

لس االداري للمركز االستتفائي محمد السعععععععععادل، على النحو املضمن في محضر النقطة،  للمجلس الجماعي ملدينة مراكش في املج

تبعا محمد باقة/ حليمة بامحمد/ عفيفة الزنجاري/ موالي الحسنننمل املنا ي/ عاد ال نننمد العمرايب/ نجي، رفو  واملتعلق بالسعععادة:  

الصعععادر    2.17.589باملراكز  االسعععتتعععفائية الجامعية و كذا املرسعععوي رقم املتعلق    70.13من القانو  املنظم رقم   5ملقتضعععيات املادة 

 املتعلق بتطبيق القانو  املنظم.  2018يوليوز  23بتاريخ  

من    49بعض الهي عات بعثك ر من انتعداة طبقعا ملقتضععععععععععععيعات املعادة   املم لي  فياملجلس الجمعاعي ملراكش  اسععععععععععععتقعالعة اعضععععععععععععاء. قبول  2

  .(ة مراكش )حالة التنافيالنظاي الدا لي ملجلس جماع

من النظاي   49بعض الهي ات بثك ر من انتداة طبقا ملقتضعععععيات املادة   املم لي  في. اقالة بعض اعضعععععاء املجلس الجماعي ملراكش  3

  .(الدا لي ملجلس جماعة مراكش )حالة التنافي

الفرديععة لبعض اعضعععععععععععععاء املجلس   تقععاالتواالسعععععععععععع . انتععداة مم لي  جععدد ملجلس جمععاعععة مراكش في بعض الهي ععات تبعععا لالقععاالت 4

من النظاي الدا لي ملجلس جماعة مراكش ويتعلق  49بعض الهي ات بثك ر من انتداة طبقا ملقتضععيات املادة   املم لي  فيالجماعي 

 االمر بالهي ات التالية: 

-  
-  
-  
- 

 
 اللجان المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية بالملحقات االدارية التابعة لمجلس جماعة مراكش. -

 المجلس االداري لشركة التنمية المحلية " باص سيتي متجددة" -

 قبة مؤسسات الرعاية االجتماعية.لجنة مرا -

مت أجس  دسدبير مركز رمر وديميت النفسايسات   مجلس مؤسسسسسسسسسسة التعساون بيت الجمساعسات "مراكش الكبر " -

 .مراكشلالمنزلية والمماثلة لها 
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60 – 98 

 التنمية املحلية "حاضرة االنوار".انتداة مم لي مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لتركة  5
 ( من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش مقترحةنقطة )                                                                                                                                        

المصادقة 
 104 – 99 باإلجماع

 انتداة مم لي جماعة مراكش بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل". 6
 ( من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش  مقترحةنقطة )                                                                                                                                     
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 115  – 105 باإلجماع

 
  الربقية املرفوعة اىل السدة العالية بالله صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

تم تالوة  
 البرقية

116 –  117 
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  2020مارس  11دورة استينائية بتاريخ                       مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                                          

 2020 مارس 11 دورة استثنائية منعقدة بتاريخحمضر 

 جلسة فريدة 
 

وكذا النظام    بناء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  

وبطلب مت السيد والي جهة مراكش آسفي وعام  عمالة مراكش المتوص  به دحت  ،  الداخلي لمجلس جماعة مراكش

للدعوة الموجهة للسادة ودبعا    في شأن عقد دورة استينائية لمجلس جماعة مراكش،569802032020عدد  

الدورةالجلسة  لحضور اشغال    مراكش  اعضاء مجلس جماعة   4277دحت عدد    06/03/2020بتاريخ    الفريدة مت هذه 

دورده االستينائية  مراكش اشغال  لالمجلس الجماعي    عقد،  لجلسة الدورةالمتضمنة لجدول االعمال والجدولة الزمنية  

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد  الخامسة عشية  على الساعة    2019  مارس  11  األربعاءيوم  

رئيس    أحمد العطاريمراكش وبمحضر السيد    ةرئيس مجلس جماع  بلقائدلسادس دحت رئاسة السيد محمد العربي  ا

المذكور موراعي رئيس قسم الجماعات  مميال للسيد الوالي عام  عمالة مراكش والسيد    الملحقة اإلدارية جامع الفنا

 المحلية بالوالية. 

 :     استشارية السسسادةحضسر مت  ارسر جماعة لمراكش بصفة  - 

   المدير العام للمصالح :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيسس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم العم  االجتماعي :   عبد العزيز االمري 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة :    وفاء منيتي 

 العمومية المحلية الكبر  والبيئة رئيس قسم المرافق  :    محمد أرفا 

 عت قسم اعمال المجلس  :    خلي  مولح 

 عت قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 

 

 :    السادة مميلي المصالح الخارجيةمت   وشارك -

 المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش  :   صالح الديت منتصر 

 المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش  رئيسة قطاع التخطيط والبرمجة بالوكالة :   رقية باحجو لبيض 

 عت المركز الجهوي لالستيمار بمراكش  :                 مصطفى كصاب

 

 عضوا  86 : لمراكش المجلس الجماعيالعدد القانوني الذي يتكون منه   -

  عضوا  85  :    عسدد االعضساء المزاوليست مهامهسسم   -

عضوا  67 :     عسدد األعضسساء الحاضريسسست  -

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 2

 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 3

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 4

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 6

 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش  امال ميصرة 7

 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 8
 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 9

 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 10

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 11
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 "          "          " اجمليد ايت القاضيعبد  12

 "          "          " توفيق بلوجور 13

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 14

 "          "          " عادل املتصدق 15

 "          "          " عبد اهلادي فاري 16

 "          "          " حممد الزراف 17
 "          "          " عبد االله الغلف 18
 "          "          " امينة العمراني االدريسي 19

 "          "          " عبد الواحد الشافقي 20

 "          "          " امحد حمفوظ 21
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 22
 "          "     "      عبد اهلل االمكاري 23
 "          "          " عبد الرمحان وافا 24
 "          "          " سفيان بنخاليت 25
 "          "          " خليل بوحلسن 26

 "          "          " محيد خورزك 27

 "          "          " حممد بن بال 28

 "      "          "     أمحد عبيلة 29
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 30

 "          "          " حسن بباوي 31

 "          "          " إشراق البويسفي 32

 "          "          " حممد لكبار 33

 "          "          " عبد العزيز مروان 34
 "       "          "    السعيد ايت احملجوب 35

 "          "          " عبد اجمليد بناني 36
 "          "          " حبيبة الكرشال 37

 "          "          " عبد العزيز البنني 38
 "          "          " حممد احلر 39

 "          "          " رشيد التمادلي 40

 "       "          "    حممد االدريسي 41
 "          "          " حممد بنلعروسي 42

 "          "          " حممد باقة 43

 "          "          " املصطفى الوجداني 44
 "          "          " عبد الصمد العكاري 45

 "          "          " ابراهيم بوحنش 46

 "          "  "         عبد الرحيم الفريامي 47
 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 48
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 49

 "          "          " يوسف بن الزاهر 50
 "          "          " سعيدة ساللة 51
 "          "          " حممد نكيل 52
 "          "          " اهلواريحسن  53
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 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 54
 "          "          " ثورية بوعباد 55
 "          "          " موالي البشري طوبا 56

 "          "          " خليفة الشحيمي 57

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 58

 "          "          " حفيظة جمدار 59
 "          "          " امساعيل امغاري 60
 "          "          " حممد ايت الزاوي 61

 "          "          " عبد الكريم ملشوم 62
 "          "          " حليمة باحممد 63

 " "          "          عبد العزيز بوسعيد 64

 "          "          " حممد بوغربال 65
 "          "          " فاطمة ملكهون 66

 "          "          " امحاد اطرحي 67
 

 

 عضوان اثنان   02    :    الغائبيسست بعسسسذر عسدد األعضساء -
 

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 1

 اجمللس اجلماعيعضو  عبد اللطيف أبدوح 2
 
 

 عضسوا      16 :       الغائبيست بسدون عسسذر عسدد األعضاء -
 

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 1

 النائب السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 2

 عضو اجمللس اجلماعي حياة املشفوع 3

 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 4
 "          "          " عبد الصمد العمراني 5
 "          "          " حممد ايت بويدو 6
 "          "          " مريم خاي 7

 "          "          " زكية ملريين 8

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 9

 "          "          " محيد الشهواني 10

 "          "          " عفيفة الزجناري 11

 "          "          " جنيب رفوش 12
 "          "          " احلسني نوار 13
 "          "          " عبد الغين دريوش 14

 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 15
 "          "          " جويدة العويدي 16

 

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

 عضو.  85المتعلق بالجماعات وبالتالي، فعدد األعضاء المزاولين مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو   113.14من القانون التنظيمي رقم  
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   رئيس مجلس جماعة مراكش قائدالسيد محمد العربي بل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

  ، الوالي عامل عمالة مراكشوالمنعقدة بطلب من السيد    االستثنائيةقبل أن نفتتح أشغال هذه الدورة  

بالمناداة على    نائبه السيد ي احفيظ قضاوي العباسيأطلب من  ونظرا لغياب السيد كاتب المجلس،   التفضل 

صاب القانوني  توفر الن  مدى  أسماء السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد من

 . النعقاد هذه الدورة 

   

واالطالع وقبول االعتذارات المكتوبة للسيدين:    اجراء العملية والتأكد من توفر النصاب القانوني،  بعد

والد اسماعيل امغاري، ابن اخ عبد   بعد اذنكم نتلو الفاتحة على ارواح  خالد الفتاوي و عبد اللطيف ابدوح،  

 الصمد العكاري و الموظف عبد الفتاح دحان. 

 نا هاته وجدولتها الزمنية كاالتي: دورت أعلن رسميا عن افتتاح
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 اسفي. –الدراسة واملصادقة على االتفاقية الجهوية املتعلقة باملخطط التوجيهي للمناطق اللوجيستيكية بجهة مراكش 

 (من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش قترحةمنقطة )                                                                                                                                               
 

 

 

الدراسععععة واملصععععادقة على اتفاقية شععععراكة تتعلق بإعادة اسععععتعمال املياه العادمة املصععععفاة لسععععقي املناطق الخضععععراء بمدينة   2

 (من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش مقترحةنقطة )                                                                                                      مراكش.

 

 

 

 

3 
  تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانية التجهيز لجماعة مراكش . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

مجلس جماعة مراكش، بصععععععععععفة تقريرية او اسععععععععععتتععععععععععارية،  دا ل الهي ات التداولية ل  ععععععععععخا     انتدابات  مالئمة وضعععععععععععية

 االعتبارية الخاضعععة للقانو  العاي او لتل ري ة اسععتتععارية اضععافة الى التم يلية باملجالس االدارية لتععر ات التنمية املحلية 

طبقا إلرسعععععععععععالية السعععععععععععيد الوالي عامل عمالة مراكش    النظاي الدا لي ملجلس جماعة مراكشمن   49مع مقتضعععععععععععيات املادة 

 من  الل ما يلي: وكذا لبعض املستجدات القانونية  25/02/2020بتاريخ  4567عدد 

افقعة على انتعداة سععععععععععععتعة   2015اكتوبر  26بتعاريخ    10/2015/ 9. الغعاء مقرر مجلس جمعاععة مراكش ععدد  1 القعاضععععععععععععاي بعاملو

ش في املجلس االداري للمركز االسععععععععععععتتععععععععععععفائي محمد السعععععععععععععععععععععععععععععععععععععادل، على النحو ( مم لي  للمجلس الجماعي ملدينة مراك6)

محمد باقة/ حليمة بامحمد/ عفيفة الزنجاري/ موالي الحسنننمل املنا ي/ عاد املضعععمن في محضعععر النقطة، واملتعلق بالسعععادة:  

املراكز  االسعععععععتتعععععععفائية املتعلق ب  70.13من القانو  املنظم رقم  5تبعا ملقتضعععععععيات املادة ال ننننننننمد العمرايب/ نجي، رفو  

 املتعلق بتطبيق القانو  املنظم.  2018يوليوز  23الصادر بتاريخ  2.17.589الجامعية و كذا املرسوي رقم 

. قبول اسععععععععتقالة  اعضععععععععاء املجلس الجماعي ملراكش املم لي   في بعض الهي ات بثك ر من انتداة طبقا ملقتضععععععععيات املادة 2

 .  عة مراكش )حالة التنافي(من النظاي الدا لي ملجلس جما 49
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 يوم االربعاء

11/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الساعة
 الرابعة عشية

بقاعة 
االجتماعات  

الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

من   49بعض الهي ات بثك ر من انتداة طبقا ملقتضيات املادة  املم لي  في. اقالة بعض اعضاء املجلس الجماعي ملراكش 3

  .(النظاي الدا لي ملجلس جماعة مراكش )حالة التنافي

الفرديععة لبعض اعضعععععععععععععاء    واالسععععععععععععتقععاالت. انتععداة مم لي  جععدد ملجلس جمععاعععة مراكش في بعض الهي ععات تبعععا لالقععاالت  4

من النظعععاي العععدا لي ملجلس   49داة طبقعععا ملقتضععععععععععععيعععات املعععادة  بعض الهي عععات بعععثك ر من انتععع   املم لي  فياملجلس الجمعععاعي  

 جماعة مراكش ويتعلق االمر بالهي ات التالية:  

-  
-  
-  
- 

 

 اللجان المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية بالملحقات االدارية التابعة لمجلس جماعة مراكش. -

 التنمية المحلية " باص سيتي متجددة" شركةالمجلس االداري ل -

 لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية. -

مت أجس  دسدبير مركز رمر وديميت   "مراكش الكبر "  مجلس مؤسسسسسسسسسسسة التعساون بيت الجمساعسات -

.مراكشلالنفايات المنزلية والمماثلة لها  

 انتداة مم لي مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لتركة التنمية املحلية "حاضرة االنوار". 5
 (من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش مقترحةنقطة )                                                                                                                                        

 

 الترابية "مراكش للنقل".انتداة مم لي جماعة مراكش بمجلس مجموعة الجماعات   6
 (من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش مقترحةنقطة )                                                                                                                                     
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 :    (2020/ 11/03جلسة فريدة بتاريخ  ) 2020النقطة األولى من جدول اعمال الدورة االستثنائية مارس 

بجهة  اللوجيستيكية  للمناطق  التوجيهي  باملخطط  املتعلقة  الجهوية  االتفاقية  على  واملصادقة  الدراسة 

من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(   مقرتحة)نقطة                                                       اسفي.  –مراكش 

  

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

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

 والشؤون المالية والبرمجة لتالوة نص التقرير المتعلق بها. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 
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الدراسة واملصادقة على االتفاقية اجلهوية املتعلقة باملخطط : 1النقطة رقم 

 اسفي. -التوجيهي للمناطق اللوجيستيكية جبهة مراكش 

 نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش

 

التجهيز جلماعة مراكش حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية  :3النقطة رقم 

. 

 

 

   

 

 

11/03/2020الدورة االستثنائية بتاريخ  جملس مجاعة مراكش  
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طبقا للمقتضييات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضيير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة االسيتثنائية  
 بطلب من السيييييد الوالي عامل عمالة مراكش، وتبعا للدعوة رقم   2020مارس    11لمجلس جماعة مراكش المقرر عقدها يوم األربعاء  

اجتماع اللجنة المكلفة بالميزانية والشيؤون  للحضيور والمشياركة في أشيغال    للسيادة أعضياء المجلسالموجهة   06/03/2020بتاريخ   4278
على السيياعة الحادية عشيير صييباحا بقاعة االجتماعات الكبرى    2020مارس    09، انعقد االجتماع المذكور يوم االثنين  المالية والبرمجة

 برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنة، وذلك لتدارس النقطتين اآلتيتين:بالقصر البلدي شارع محمد الخامس  
 

 اسفي. –الدراسة واملصادقة على االتفاقية اجلهوية املتعلقة باملخطط التوجيهي للمناطق اللوجيستيكية جبهة مراكش  :1النقطة رقم 
  نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش

 

 حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية التجهيز جلماعة مراكش :3النقطة رقم 
            

   السيدان: اللجنةحضر االجتماع من أعضاء   -
 ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي ويسالت 

 

 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي  من  في االجتماع شارك -
 الهادي فاري.خليل بولحسن، عبد الهادي بن عال، أحمد محفوظ، عبد 

 
 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

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

 جمللس مجاعة مراكش: 11/03/2020من جدوا اعمال دورة استثنائية بتاريخ  1النقطة رقم  ▪

 اسفي. –الدراسة واملصادقة على االتفاقية اجلهوية املتعلقة باملخطط التوجيهي للمناطق اللوجيستيكية جبهة مراكش 
  نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش

 

االتفاقية الجهوية المتعلقة بالمخطط التوجيهي للمناطق في مستهل تدارس هذه النقطة، وبعد تمكين السادة االعضاء من نسخة من  
والمرفقة بالتقرير، وبعد ان تم تالوة مقتضياتها، وحيث تبين اهمية المشروع الرامي الى خلق مناطق  اسفي – اللوجيستيكية بجهة مراكش 

ال على  والمندرجةلوجيستيكية  الجهوي  الجهوية   مستوى  التحتية  البنيات  مجال  في  الوطنية  واالستراتيجيات  السياسات  مواكبة  إطار  في 
الجهة بمواكبة الرواج االقتصادي    هذه المناطقمن شأن إحداث    هأن  على  من وضعية تنفيذ هذه االستراتيجياتاالقتصاديين    وتقريب الفاعلين

، واعتبارا لكون المنطقة اللوجيستيكية سيدي غانم المتواجدة بتراب المتدخلين  كافة  وخلق الشراكة بين  عبر اإلدماج والتزويد والتخزين 
هكتارات، وحيث ان   8على مساحة  T7379/Mجماعة مراكش تقع فوق عقار تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية ذوو الرسم العقاري عدد 

على االتفاقية   موافقتها المبدئيةي المزيد من التوضيحات في الموضوع، فقد ابدت اللجنة  تدخل جماعة مراكش يبقى في اطار شكلي، ورغبة ف 
كما هي مرفقة بالتقرير على اساس تقديم المزيد من    اسفي   –الجهوية المتعلقة بالمخطط التوجيهي للمناطق اللوجيستيكية بجهة مراكش  

 .االيضاحات من طرف المصالح الخارجية المختصة خالل الجلسة العامة للمجلس الجماعي

 جمللس مجاعة مراكش: 11/03/2020من جدوا اعمال دورة استثنائية بتاريخ  3النقطة رقم  ▪

 .حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية التجهيز جلماعة مراكش
 

 بخصوص هذه النقطة، ونظرا لعدم جاهزية مقترح التحويل، فقد ارتأت اللجنة تأجيل النقاش.
 ولمجلسكم الموقر واسع النظر                                                  

                                                                                                                                                                               رئيس اللجنة
 نوار  الحسين

   

 جملس مجاعة مراكش
 

 2020مارس  11استثنائية بتاريخ دورة 

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةتقرير اجتماع اللجنة املكلفة 

 3و 1 النقطتان رقم
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش   محمد العربي بلقائد  السيد 

بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، ولتقديم مزيد من التوضيحات حول المخطط موضوع النقطة، أعطي الكلمة  

 للسيد ممثل المركز الجهوي لالستثمار بمراكش. 

 

 ممثل المركز الجهوي لالستثمار بمراكش  مصطفى كصابالسيد 

هذا المخطط هو بمثابة تنزيل للمخطط الوطني للمناطق اللوجستيكية، والذي أنجز بعد اجتماعات تحت رئاسة  

مناطق: منطقتين بمدينة آسفي، منطقة بمدينة تامنصورت، منطقة    5كل من السيد الوالي والسيد رئيس الجهة ويشمل  

وهي موضوع النقطة، هذه األخيرة عبارة عن  بجماعة حربيل ومنطقة بمدينة مراكش والمتواجدة بحي سيدي غانم  

هكتارات تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية وتم إدراجها ضمن المناطق اللوجستيكية    8وعاء عقاري مساحته  

 على الصعيد الوطني. 

وبالنسبة لاللتزامات المجلس الجماعي لمراكش وفقا لالتفاقية موضوع الدراسة فتتمثل في دعم منطقة سيدي 

 م وإدراجها في المخططات التهييئية لكي تنجح في أداء مهمتها على أحسن وجه. غان

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش     محمد العربي بلقائدالسيد 

إذن فاالتفاقية موضوع النقطة تضم عددا من المتدخلين كالوالية والجهة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وتهم  

تنزيل مخطط وطني للمناطق اللوجستيكية على مستوى الجهات حيث تخص عقارات في عدة مناطق، والعقار الذي  

وال يسعنا كجماعة إال أن نوافق على االتفاقية  يهمنا في منطقة سيدي غانم يملكه المكتب الوطني للسكك الحديدية،  

 بتسهيل اإلجراءات واستصدار التراخيص الالزمة لهذا الموضوع. 

 باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

   

 عضو المجلس الجماعي    خليل بولحسنالسيد 

نا نتحدث عن  أود أن انوه بهذه الخطوة االستباقية والتي تهدف إلى إنعاش التنمية على مستوى الجهة، لكن

هكتارات لمدينة محورية كمراكش وسط    8واعتقد أن تخصيص عقار ب    2040إحداث مناطق لوجستيكية في أفق سنة  

هكتار لهذه المنطقة ألن األمر    40او   30الجهة كدراسات استشرافية تبقى ضعيفة جدا، لذلك أرفع توصية بتخصيص 

 يهم نظرة مستقبلية للمدينة. 

 

 عضو المجلس الجماعي    إبراهيم بوحنشالسيد 

اطلب توضيحا فيما يتعلق بالمنطقة اللوجستيكية الخاصة بالمواد الفالحية تامنصورت، فمجلس الجهة سبق له  

أن اقتنى عقارا بمنطقة سيدي بوعثمان لهذا الغرض، لذلك هل ستكون هذه المنطقة بتامنصورت أم بسيدي بوعثمان؟  

 مجلس الجهة؟ وهل سبق لالتفاقية أن نوقشت على مستوى  

 

 عضو المجلس الجماعي   ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

أطلب تخصيص بقعة أكبر من المقترحة في االتفاقية بالنسبة لمدينة مراكش مع العلم أن المساحة المخصصة  

 هكتار وهذا سيجلب المقاوالت إلى هذه المنطقة عوض منطقة سيدي غانم.  40في سيدي بوعثمان تصل إلى 
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 ممثل المركز الجهوي لالستثمار بمراكش  مصطفى كصابالسيد 

هكتارات فهو راجع إلى قلة األوعية العقارية بمدينة مراكش، ولكي أطمئن   8عبئة مساحة  بالنسبة لمسألة ت

هكتار وهي ضاحية المدينة وهذه المساحة ستلبي   165السادة األعضاء فالمخطط الجهوي منح لمنطقة تامنصورت 

 طلب المستثمرين والمقاوالت. 

 عقاريا سيخصص بدوره لهذا األمر.  أما فيما يخص منطقة سيدي بوعثمان، فقد خصصت الجهة وعاء 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش     محمد العربي بلقائدالسيد 

هو أمر جيد لمدينة مراكش، ألن هذه األخيرة لم تعد تتوفر على    تخصيص مساحة بهذا الحجم بتامنصورت 

هكتار، لذلك فما يهمنا نحن هي العقارات المخصصة للمدينة أما باقي المساحات فتخص   40أو  30عقارات بمساحة  

 جماعات أخرى تابعة للجهة. 

 إذن، وإن لم يتبق أي تدخل إضافي، سنمر إلى عملية التصويت. 
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 :    (2020/ 11/03جلسة فريدة بتاريخ  ) 2020الدورة االستثنائية مارس من جدول اعمال   الثانيةالنقطة 

املناطق   لسقي  املصفاة  العادمة  املياه  استعمال  بإعادة  تتعلق  شراكة  اتفاقية  على  واملصادقة  الدراسة 

( من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش مقترحةنقطة )                                                                                                .   الخضراء بمدينة مراكش

                                                                                                                                                   

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

أحمد محفوظ رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية  في البداية، أعطي الكلمة للسيد  

 لتالوة التقرير الخاص بهذه النقطة.  المستدامة والسير والجوالن

 

 والجوالن رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير  أحمد محفوظ السيد 
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الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بإعادة استعمال املياه العادمة 

 املصفاة لسقي املناطق اخلضراء مبدينة مراكش.      

                                                                                                 

 مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكشنقطة 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

11/03/2020الدورة االستثنائية بتاريخ  جملس مجاعة مراكش  
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في جيدول اعميال اليدورة    الميدرجية  ، وفي اطيار تحضيييييير النقطالعميليية والتنظيميية الجياري بهيا  للمقتضيييييييات القيانون  طبقيا
  06/03/2020  بتياريخ  4279  رقم  ، وتبعيا لليدعوة 2020ميارس    11المقرر عقيدهيا يوم األربعياء    لمجلس جمياعية مراكش  االسيييييتثنيائيية

بالتعمير وسيييياسييية المدينة والتنمية  اللجنة المكلفة  اجتماع  للحضيييور والمشييياركة في أشيييغال   للسيييادة أعضييياء المجلس الموجهة
بقياعية  السييييياعية الثيانيية عشييييير زواال  على    2020  ميارس  09  االثنينيوم    انعقيد االجتمياع الميذكور  ،المسيييييتيدامية والسيييييير والجوالن

 ة االتية:نقطالأحمد محفوظ رئيس اللجنة، وذلك لتدارس    السيد  االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة
 

                                                                                            الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بإعادة استعمال املياه العادمة املصفاة لسقي املناطق اخلضراء مبدينة مراكش.           * 
            السيد الوايل عامل عمالة مراكشنقطة مقرتحة من طرف 

 

   :السيدان اللجنةحضر االجتماع مت أعضاء   -
 محمد بنلعروسي، حست بباوي. 

 

 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي  مت  في االجتماع شارك -
 ، عبد الهادي بن عال، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي فاري، أحمد عبيلة.خليل بولحسن

 

 

 السادة:   بصفة استشارية ما شارك مت أرر جماعة مراكشك -
 

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

 
 
 
 

 

 
اتفاقية شراكة تتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة  ب بخصوص هذه النقطة، ونظرا لغياب الوثيقة المرجعية المتعلقة

مراكش بمدينة  الخضراء  المناطق  لسقي  ولهذه  المصفاة  المحدد،  الموعد  في  الخارجية  المصالح  ممثلي  الى  اضافة   ،

 .   على انظار المجلس الجماعي مباشرة عدم فتح اي نقاش الى حين عرض الموضوع ارتأت اللجنة  االعتبارات، فقد

 

 و لمجلسكم الموقر واسع النظر
 

  

 

 رئيس اللجنة     

 
 
 
 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020مارس  11دورة استثنائية بتاريخ 

 بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة والسري واجلوالنتقرير اجتماع اللجنة املكلفة 

 2رقم  النقطة
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

الموضوع مباشرة خالل   الجماعي عرض  المجلس  تلتمس من  اللجنة، فهي  لكم من خالل تقرير  تبين  كما 

الجلسة العامة لعدم جاهزية االتفاقية، فمشروع هذه األخيرة ينقصه التدبير المالي، وإذا سمحتم سأمنح الكلمة للسيد  

إل بمراكش  والكهرباء  الماء  لتوزيع  المستقلة  للوكالة  العام  مضمونها  المدير  على  وإطالعكم  بالموضوع  حاطتكم 

 االتفاقية. 

   المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش صالح الدين منتصر السيد 

موضوع سقي المناطق الخضراء بمدينة مراكش أثير مؤخرا بسبب ندرة المياه في المناطق المحيطة بالمدينة  

وهذا يحثم علينا اإلسراع بتنفيذ هذه االتفاقية، وكما تعلمون فمحطة معالجة المياه لمراكش تمكن من المعالجة الثالثية  

ملعب   14الوكالة المستقلة تزود مالعب الكولف وعددها  2012التي تسمح بسقي المناطق الخضراء فقط، ومنذ سنة 

 بالمياه المعالجة الشيء الذي يمكنها من استمرار أدائها لنشاطها. 

حددت   الوكالة  أطر  إلى  إضافة  الجماعة  وتقنيي  أعضاء  تضم  لجنة  تكوين  تم  الخضراء،  المناطق  ولسقي 

هكتار بكمية    228هكتار ستسقى منها    307تها االجمالية  نقطة مساح  26المناطق التي ستزود بالمياه المعالجة وعددها  

مليون متر مكعب سنويا من ضمنها جميع الشوارع الكبرى بالمدينة. وإلنجاز هذه المهمة، فقد أبانت    3.6تصل إلى  

الدراسات ضرورة القيام بأشغال تهم الشطر األول الخاص بتمديد الشبكة للوصول إلى هذه المناطق ووضع العدادات، 

ساعة وكذا آليات السقي. أما    48إلى    24ثم الشطر الثاني ويخص إحداث أحواض بهذه المناطق لالحتفاظ بالمياه من  

مليون درهم، وفي هذا االطار يبحث السيد الوالي إمكانية عقد شراكات    65تكلفة هذا المشروع االجمالية فتصل إلى  

خيرا فالمستفيد األول من المشروع هو جماعة مراكش التي  مع فاعلين كوزارة الداخلية ووكالة الحوض المائي، وأ

 مليون درهم.  20ستساهم بمبلغ 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

منذ مدة ونحن نناقش إمكانية سقي المناطق الخضراء بالمياه المعالجة، وفي هذا االطار قامت الوكالة المستقلة  

بإعداد دراسة وعرضتها على كل من مكتب المجلس ومصالح الوالية وتم االتفاق عليها، اما االتفاقية فلم تجهز إال  

مليون درهم على مدى    20م الجماعة في هذا المشروع بمبلغ  أمس وباللغة الفرنسية، والتي اقترح بمقتضاها أن تساه 

 ماليين درهم سنويا.   4أي   2024إلى سنة   2020سنوات من سنة  5

إذن، وإذا ارتأيتم فسنفتح باب النقاش بخصوص هذه النقطة حتى وإن لم يتم عرض االتفاقية على أنظار  

 .اللجنة، و سنوافيكم بنسختها الفرنسية عبر تطبيق الواتساب

   عضو المجلس الجماعي محمد لكبار السيد 

هذا الموضوع يجب أن نناقش أهميته اكثر من التركيبة المالية، فنحن نعلم أن سقي المناطق الخضراء بالمدينة  

يتم إما عن طريق مياه اآلبار أو الماء الصالح للشرب، وهذه المادة حيوية ونادرة وتبذل على الصعيد العالمي كافة  

األرقام   أناقش  فلن  للشرب  الصالح  الماء  على  الحفاظ  في  سنساهم  االتفاقية  بهذه  كنا  فإذا  عليها،  للحفاظ  الجهود 

والتركيبة المالية خاصة وان هذه العملية سيشرف عليها السيد الوالي بمشاركة الجماعة ومجموعة من األطراف  

ياه المعالجة في سقي المناطق الخضراء بالمدينة والتي  المعنية المساهمة كل حسب إمكانياته. فإذا كنا سنستغل الم

تمثل مساحات كبيرة وبالتالي الحفاظ على الماء الصالح للشرب فأنا ال أرى مانعا في التصويت باإليجاب على هذه  

 االتفاقية. 
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   عضو المجلس الجماعي محمد باقة السيد 

وفير هذه المادة الحيوية، وحتى وإن لم نحصل  نظرا لندرة الماء والوضعية التي أصبح يعيشها العالم في ت 

على نص االتفاقية، فكافة التوضيحات بشأنها تم تقديمها، وبالتالي فما علينا إال أن نصفق بحرارة لهذه المبادرة،  

 . سنوات، إذن فانا مع التعجيل بتنفيذ هذه االتفاقية  5فالمساهمة المادية للجماعة تم تخفيفها بعد أن تم توزيعها على 

   النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي ي. الحسن المناديالسيد  

مبدئيا نحن متفقون نظرا لما تعرفه مدينة مراكش ونواحيها من ندرة للمياه، لكن مع إبداء بعض المالحظات  

حراستها ألنها أصبحت  البسيطة، فبالعودة للتجربة التي تعيشها مقاطعة النخيل خزانات المياه التي تتوفر عليها وجب  

ملجأ للسباحة بالنسبة للمراهقين واألطفال في فصل الصيف وتشكل خطرا عليهم، وبالتالي ال بد من إنشاء األحواض  

 المائية بعيدا عن التجمعات السكنية مع حراستها. 

   عضو المجلس الجماعي  محمد الحرالسيد 

هذا   سيعارض  أحد  ال  المبدئية  الناحية  الجماعي  من  المجلس  تنفيذه  على  سيسهر  الذي  الضخم  المشروع 

، ولكنني أختلف مع بعض االخوة األعضاء في عدم الحاجة إلى مناقشة التركيبة المالية، فمهمتنا  والسلطة المحلية

موعة  كأعضاء أن نناقش األرقام، لذلك أتساءل هل االتفاقية موضوع النقطة تتمة لالتفاقية األولى التي ابرمت بين مج

من المؤسسات السياحية، الوكالة المستقلة، وزارة البيئة، وزارة الماء ووزارة السياحة ووقعت أمام رئيس الحكومة  

السابق السيد ادريس جطو؟ ام أنها اتفاقية جديدة تصب في إتمام هذا المشروع؟ فإذا كنا نتحدث عن تكملة لالتفاقية  

ريع االستثمارية للكولف، بكم ساهموا وكم تبق لكل طرف؟ اما إذا كنا  األولى نريد معرفة مساهمة كل طرف في المشا 

وهل بإمكاننا ان نسقي بهذه المياه    %100أو    %70او    %50امام اتفاقية جديدة فكم وصلت نسبة تصفية المساهمات هل  

 أم ال؟ هذه كلها تساؤالت تبق معلقة على حين اإلجابة عنها. 

   المجلس الجماعيعضو    محمد ايت الزاويالسيد 

أوال عنوان االتفاقية كما جاء في منطوق النقطة ال يبين األطراف المتعاقدة، ثانيا فاستعمال المياه المعالجة  

كان موضوعا هاما للنقاش على مستوى المجلس اإلداري للوكالة المستقلة وهي فكرة صائبة ونحبذها، لكن تبين ان  

علقا، ومع اننا نؤيد الفكرة فحبذا لو استعملت هذه المياه لسقي مالعب القرب  العملية ستكلف كثيرا لذلك بقي األمر م

التي أصبحت منتشرة بالمدينة، كما ال بد من إنجاز دراسة دقيقة حول مدى منفعة هذا النوع من المياه فهي ال تصلح  

 الموافقة .  لسقي بعض األنواع من األشجار خاصة المثمرة منها، وعلى العموم فأنا ال أرى مانعا في 

   عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد  

أعتقد اننا اليوم امام لحظة حقيقية لتفعيل مشروع نوعي، فكما تعلمون فمحطة تصفية المياه العادمة هي أكبر  

ئما  مليار كاستثمار زيادة على توسعتها، وبقي دا  200محطة من نوعها بإفريقيا بالنظر إلى تكلفتها المالية التي فاقت  

المشكل المطروح هو تسويق منتوجها، فبالفعل توصل المجلس اإلداري للوكالة المستقلة إلى تسويق الحمأ المجفف  

الذي تنتجه المحطة وبقيت المياه المصفاة من الدرجة الثانية، لذلك فنحن امام فرصة لتسويق هذا المنتوج والمساهمة  

جدا في هذا المشروع بالنظر للرهانات التي يطرحها موضوع ندرة  المرتقبة لوزارة الداخلية وباقي الشركاء هامة  

المياه محليا ووطنيا، فلن نقف عند الدراسات التقنية وال التكلفة المالية، بل يجب ان نثمن هذه االتفاقية ألنها تمثل  

 اللحظة الفعلية لتفعيل منتوج المياه العادمة المعالجة. 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

المائي   الماء(، وكالة الحوض  البيئة )قطاع  بالنسبة لمن يسأل عن اطراف االتفاقية فهناك الوالية، وزارة 

 والجماعة، وفيما يخص التمويل فنحن يهمنا فقط مساهمة الجماعة اما باقي األطراف فال زلنا نجهل مقدار مساهمتهم. 

   عضو المجلس الجماعي  ويي. عبد الحفيظ المغراالسيد 

بدوري أثمن هذه النقطة ودور الوكالة المستقلة وكذا فاعلية محطة معالجة المياه العادمة، لكن أتساءل عن  

 أسباب تأخير إدراج هذا الموضوع؟ كما يجب االطالع على االتفاقيات السابقة. 

   عضو المجلس الجماعي   أحمد محفوظ السيد 

سنة عندما تم تفويت قناة الصرف الصحي    20بالنسبة لهذا الموضوع يظهر بعد النظر الذي كان من حوالي  

وتم إنشاء محطة المعالجة وبعدها تفويت جزء للوكالة المستقلة كي تتكلف بهذه النفايات، وخالل هذه المدة تم أخذ  

 قروض دولية لتهيئ محطة المعالجة.

هي نتيجة أوتوماتيكية للمراحل المذكورة وما لها من نفع على بالدنا، لكني    إذن فالنقطة المطروحة اليوم

 أتساءل هل هذه المياه سيكون لها تأثير سلبي على المياه الجوفية أم ال؟ 

   المجلس الجماعي عضو    إبراهيم بوحنشالسيد 

مالحظات على االتفاقية  الموضوع كمبدأ ليس هناك من سيعارضه باعتباره يثمن الموارد المائية، لكن لدي  

وهي: أوال الجدول الذي يوضح حجم المساهمات ال يتوفر على مساهمات األطراف األخرى وال يمكننا التصويت على  

وثيقة غير مكتملة، ثانيا: ثمن الماء كما جاء في االتفاقية وهو درهمان ونصف للمتر مكعب خارج الرسوم في الوقت  

لشرب يباع بنفس التسعيرة أو أكثر بقليل، لذلك أتساءل ما القيمة االقتصادية المضافة  الذي نجد فيه أن الماء الصالح ل

 بالنسبة للجماعة بين فاتورة السقي بالماء الصالح للشرب والمياه المعالجة؟ 

العادمة مرفق للجماعة، وفي   أيضا فنحن نعرف ان خدمة توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والمياه 

ي ستتكلف بها الوكالة المستقلة باعتبارها المفوض له بتدبير هذا المرفق كان عليها أن تقترح تسعيرة  االتفاقية الت 

تفضيلية لصاحب المرفق الذي هو الجماعة، كذلك فالمياه المعالجة لها تأثير سلبي على األشجار المثمرة وكما تعلمون  

 سنميز في السقي بين هذه األشجار وغيرها؟   المساحات الخضراء بالمدينة فكيففمجموعة منها متواجدة وسط 

لكل هذه االعتبارات أقترح تأجيل البث في هذه النقطة إلى دورة الحقة إلى غاية استكمال مقتضيات االتفاقية  

ميثاق   بإعداد  المجلس  رئاسة  أوصي  وأخيرا  الموضوع،  الكافية حول  والمعلومات  التقنية  المعطيات  والتوفر على 

 يتم فيه التنصيص على استعمال النباتات والعشب غير المستهلك للماء. للمناطق الخضراء  

   عضو المجلس الجماعي    محمد االدريسي السيد 

أثمن هذه االتفاقية، ألننا في وقتنا الحالي نعيش ندرة في المياه ولألسف ال نمتلك ثقافة تدبير الماء، لذلك فمن  

باالتفاقية، أيضا وما دمنا نتحدث عن الماء أصبحنا نالحظ انتشارا كبيرا  الضروري ضبط المعطيات التقنية الخاصة  

لمحالت غسل السيارات والتي تستهلك كميات هائلة من المياه، وبالتالي أطلب من رئاسة المجلس التدخل إليجاد حل  

نت تفتح في وجه العموم  لهذا االشكال، فأثناء سنوات الثمانينات في فترات الجفاف كلنا نتذكر أن سقايات المدينة كا

 لتوقيت محدد. 
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   عضو المجلس الجماعي  محمد نكيل السيد 

فيما يخص هذه االتفاقية فأسباب إدراجها عديدة وال يسعنا إال أن نشجع هذه المبادرة الهامة، رغم انه لم  

مليون درهم والجماعة    64نتوصل باالتفاقية إال للتو إلكترونيا ومن خالل اطالعي عليها يتبين أن تكلفة المشروع هو  

ينص مليون درهم أي الثلث وبالتالي فنحن شركاء حقيقيون، لكن داخل االتفاقية هناك بند    20مطالبة بالمساهمة ب  

على استعمال العدادات وهذا األمر لوحده يحتاج اتفاقية مستقلة عبارة عن اتفاقية الثمن، فإذا كنا شركاء فالبد من تحديد ثمن  

منها كتسبيق من الوكالة المستقلة؟ وما هي العائدات المادية    كذلك هل المساهمة المادية للجماعة ستستفيدتفضيلي،  

 للجماعة من هذا المشروع؟ أما كمبادرة فنحن نشجعها لكن الجانب المالي لالتفاقية يحتاج لمزيد من الضبط. 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

بالفعل هذا الموضوع من حيث المبدأ ال أحد يرفضه، فهو يأتي في إطار االستراتيجية البيئية التي تخطها  

،  COP22بالدنا عامة ومراكش بصفة خاصة بتفعيل مجموعة من المشاريع البيئية في السنوات األخيرة منذ مؤتمر  

ادمة المصفاة أعطى نظرة جيدة جدا عن مراكش للمهتمين بالمجال البيئي  فنحن بدأنا باستعمال جزء من المياه الع

ألننا نسقي بها مالعب الكولف، وعندما طرح هذا المشروع كانت تساؤالتنا لمسؤولي الوكالة المستقلة تتمحور حول  

الشكال غير مطروح  عدة أمور من بينها مسألة إمكانية انبعاث الروائح الكريهة من هذه المياه فأكدوا لنا أن هذا ا

 حسب ما أبانت عليه تجربة سقي مالعب الكولف التي تعتبر أكثر حساسية بحكم استقطابها لألجانب. 

اقترحت علينا المساهمة بمبلغ   فالوالية  اليوم، وكما ذكرت سابقا  مليون    20وبالنسبة لالتفاقية المعروضة 

سنوات، لكن ال يجب أن ننسى تكلفة استهالك الماء المقدرة في االتفاقية بدرهمين ونصف للمتر    5درهم على مدى  

تكلفة االجمالية لسقي هذه المساحات الخضراء،  المكعب دون احتساب الرسوم ونحن إلى اآلن ال نتوفر بعد على ال

هذه   بمقتضى  الجماعة ستصبح  الثمن ألن  تخفيض هذا  وإمكانية  المستقلة  الوكالة  مع  األمر  هذا  لذلك وجب بحث 

االتفاقية الزبون األول للمياه العادمة المصفاة، لذلك سأعطي الكلمة من جديد للسيد المدير العام للوكالة المستقلة  

 الماء والكهرباء بمراكش لتقديم مزيد من التوضيحات حول هذه المسالة. لتوزيع 

   المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش صالح الدين منتصر السيد 

هذا مشروع هام لمدينتنا العزيزة مراكش وهو األول من نوعه على الصعيد الوطني، وسأحاول اإلجابة على    

التي طرحها االخوة األعضاء، فبالنسبة لالتفاقية التي أبرمت مع مالعب الكولف والتي بدأت استعمال    بعض األسئلة 

ولحد اآلن لم   نجد فيها مساهمة كل من الدولة، الوكالة المستقلة وأصحاب مالعب الكولف   2012المياه العادمة سنة  

مالعب كولف تم إلغاؤها الحقا وهناك مالعب    4تحصل الوكالة على مستحقاتها كاملة بسبب أنه تمت برمجت مشاريع  

 أخرى قائمة لم نتوصل منها بمستحقات. 

وفيما يخص الدراسة التقييمية التي قدمناها للمجلس الجماعي ليست فيها أية مساهمة من محطة المعالجة،  

جة الثالثية مشروع منفصل، ومساهمة الجماعة في االتفاقية المعروضة اليوم تهم فقط أشغال تمديد القنوات  ألن المعال

لتصل إلى كافة المناطق الخضراء المراد سقيها بالمياه المعالجة أما التجهيز الداخلي لهذه المناطق فسيحتاج لمساهمة  

ط بخالف الماء الصالح للشرب وبالتالي نحتاج لمضخات كبيرة  مالية أكبر بحكم أن المياه المعالجة تفتقد لقوة الضغ

من أجل عملية السقي، وفي هذا السياق ونظرا للتكلفة الباهظة التي يتطلبها استعمال المياه العادمة فالوكالة تعاني  

كنه مشروع  ماليين درهم ل  4من خسائر منذ بداية استغالل هذا المرفق ففقط مصاريف المعالجة كبدت الوكالة خسارة  

تبقى غير كافية لتغطية   %7وطني، وبالتالي فحتى تكلفة درهمين ونصف للمتر مكعب دون احتساب الرسوم ونسبتها 

 مصاريف استغالل هذه المياه لوحدها دون مصاريف أخرى. 

 



 ملجلس جماعة مراكش   2020مارس   11بتاريخ   املنعقدة في جلسة فريدة محضر الدورة االستثنائية

47 
 

وطني  أما فيما يتعلق بندرة المياه، فقد تكونت لجنة لليقظة تضم ممثلين عن وكالة الحوض المائي، المكتب ال 

للماء الصالح للشرب، المصالح الوالئية إضافة إلى الوكالة المستقلة، وفعال فهو مشكل ملح وسيتم معالجته عبر  

 مراحل ونتمنى قبل حلول فصل الصيف أن تتهاطل أمطار الخير. 

فقط،   وبخصوص جودة المياه، فحسب توجيهات وزارة الصحة فالفرشة المائية تلزمنا القيام بالمعالجة الثنائية  

ألن المياه المعالجة المراد السقي بها عرفت معالجة ثالثية وبالتالي فهي ال تشكل أي خطر، لكن ووفق االتفاقية ال بد  

من اتخاذ تدابير كعمليات التحسيس بأنها مياه غير صالحة للشرب، وأخيرا فالكمية االجمالية لالستهالك مضمنة في  

 ماليين درهم سنويا.  9عب سنويا بتكلفة تقارب مليون متر مك  3.5االتفاقية وهي حوالي 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

من الناحية المبدئية، نحن متفقون على أنه مشروع له أهمية استراتيجية للمدينة، وحسب تدخل السيد منتصر  

ماليين درهم سنويا هذا دون احتساب مبلغ مساهمة الجماعة في    10فتكلفة السقي وفق االتفاقية ستصل الى قرابة  

نوات، وبالتالي فهذا الموضوع يشبه قطاع النظافة  س  5مليون درهم مقسم على    20المشروع والبالغ كما أسلفت الذكر  

بالمدينة فهو هام لكن تكلفته مرتفعة، وعليه فإما أن نصوت اآلن على االتفاقية بهذه التكاليف أو تأجيل البث فيها إلى  

وانا    دورة الحقة إلى غاية ترجمة االتفاقية إلى اللغة العربية مع ضبط أكثر لحجم المساهمات والمعطيات التقنية،

 أقترح عليكم تأجيلها إلى أقرب دورة ممكنة. 
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 :    (2020/ 11/03جلسة فريدة بتاريخ  ) 2020الدورة االستثنائية مارس من جدول اعمال   الثالثةالنقطة 

                         تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانية التجهيز لجماعة مراكش . 

 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

فيما يخص هذه النقطة، ونظرا إلى أنه لم يتم بعد حصر الميزانية من طرف الخازن اإلقليمي فال يمكننا  

 برمجة أي تحويل، وفي انتظار ذلك أقترح عليكم تأجيل البث في هذا الموضوع إلى دورة الحقة. 
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 :    (2020/ 11/03جلسة فريدة بتاريخ  ) 2020الدورة االستثنائية مارس من جدول اعمال   الرابعة النقطة 

انتدابات وضعية  التداولية   مالئمة  الهي ات  دا ل  استتارية،   او  تقريرية  بصفة  مراكش،  جماعة  مجلس 

االدارية لتر ات   باملجالس  التم يلية  الى  لتل ري ة استتارية اضافة  او  العاي  للقانو   الخاضعة  االعتبارية  ل  خا  

رسالية السيد الوالي عامل طبقا إل    من النظاي الدا لي ملجلس جماعة مراكش  49التنمية املحلية مع مقتضيات املادة  

 وكذا لبعض املستجدات القانونية  2020/ 02/ 25بتاريخ  4567عمالة مراكش عدد 

افقعة على انتعداة سععععععععععععتعة )  2015اكتوبر   26بتعاريخ    10/2015/ 9. الغعاء مقرر مجلس جمعاععة مراكش ععدد   1 ( مم لي  للمجلس الجمعاعي 6القعاضععععععععععععاي بعاملو

ة حليمملدينة مراكش في املجلس االداري للمركز االسععتتععفائي محمد السعععععععععععععععععادل، على النحو املضععمن في محضععر النقطة، واملتعلق بالسععادة: محمد باقة/ 

  70.13من القعانو  املنظم رقم   5تبععا ملقتضععععععععععععيعات املعادة بعامحمعد/ عفيفعة الزنجعاري/ موالي الحسععععععععععععن املنعادي/ عبعد الصععععععععععععمعد العمرا ي/ نجيع  رفو ،

 املتعلق بتطبيق القانو  املنظم.  2018يوليوز  23الصادر بتاريخ  2.17.589املتعلق باملراكز  االستتفائية الجامعية و كذا املرسوي رقم 

ممل النظام الداخلي ملجلس جماعة   49. قاول اسنننننتقالة  اعضننننناج املجلس الجماملي ملراكش املمعل ا  في بعب الريما  بأكاب ممل انتداض ااقا ملقتضنننننيا  املا ة  2

 .   مراكش )حالة التنافي(

ممل النظنام النداخلي ملجلس جمناعنة  49ضنننننننننننننينا  املنا ة  . اقنالنة بعب اعضننننننننننننناج املجلس الجمناملي ملراكش املمعل ا  في بعب الريمنا  بنأكاب ممل انتنداض ااقنا ملقت3

 .   مراكش )حالة التنافي(

ي بعب . انتننداض ممعل ا جنند  ملجلس جمنناعننة مراكش في بعب الريمننا  تاعننا لققنناال  و االسنننننننننننننتقنناال  الفر ملننة لاعب اعضنننننننننننننناج املجلس الجمنناملي املمعل ا  ف4

 ام الداخلي ملجلس جماعة مراكش ويتعلق االمر بالريما  التالية: ممل النظ 49الريما  بأكاب ممل انتداض ااقا ملقتضيا  املا ة  

-  
-  

-  
-  

 اللجان المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية بالملحقات االدارية التابعة لمجلس جماعة مراكش. -

 التنمية المحلية " باص سيتي متجددة"  شركةالمجلس االداري ل -

 لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية. -

                                                                                                                                           .مراكشلمت أج  ددبير مركز رمر وديميت النفايات المنزلية والمماثلة لها  مجلس مؤسسة التعاون بيت الجماعات "مراكش الكبر " -

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

مقرر مجلس جماعة مراكش  فيما يتعلق بهذه النقطة المركبة، فشقها األول متعلق بمستجد وهو إلغاء بقوة القانون ل

ممثلين للمجلس الجماعي لمدينة مراكش في    القاضي بالموافقة على انتداب ستة  2015اكتوبر    26بتاريخ    2015/ 10/  9   عدد

عفيفة    ،حليمة بامحمد  ،محمد باقة، وبناء عليه فالسادة األعضاء:  المجلس االداري للمركز االستشفائي محمد السيادس

لم يعودوا منتدبين بالمجلس اإلداري لهذا المركز   فوش نجيب ر و عبد الصمد العمراني  ،موالي الحسن المنادي ،الزنجاري

  23الصادر بتاريخ    2.17.589كذا المرسوم رقم  المراكز االستشفائية الجامعية والمتعلق ب  70.13المنظم رقم  حسب القانون  

 المتعلق بتطبيق القانون المنظم.   2018يوليوز  

   الجماعي )نقطة نظام(عضو المجلس   ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

 يوم الجمعة الماضي قدمت استقالتي من اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية ولم يتم إخبار المجلس. 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 استقالتك ال تدخل في إطار هذه النقطة وستدرج كنقطة مستقلة في دورة الحقة. 

 واآلن أدعوكم للتصويت على إلغاء هذا المقرر المذكور موضوع النقطة. 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 ننتقل الى الشق الثاني من النقطة الرابعة: 

من النظاي الدا لي ملجلس   49انتداة طبقا ملقتضيات املادة  . قبول استقالة  اعضاء املجلس الجماعي ملراكش املم لي   في بعض الهي ات بثك ر من  2

 .   جماعة مراكش )حالة التنافي(

في هذا الصدد تمت مراسلة االخوة األعضاء المعنيين بحالة التنافي من أجل إيفاد رئاسة المجلس باستقالتهم   

تدب في هيئة واحدة تماشيا مع مقتضيات  االختيارية من إحدى الهيئات المنتدبين فيها بشكل يصبح فيه كل واحد منهم من

 النظام الداخلي للمجلس، وبالفعل توصلنا بأجوبتهم التي شملت استقاالتهم. 

 عضو المجلس الجماعي     يوسف ايت رياضالسيد 

نحن من صوتنا عليها في البداية وأبدينا رأينا فيها، واالستقاالت منها يجب ان تتم بالتصويت على    هذه االنتدابات

 كل حالة. 

 عضو المجلس الجماعي    محمد باقة السيد 

المانع في تأجيل هذه النقطة إلى غاية تعديل مقتضيات النظام الداخلي في دورة الحقة بشكل يسمح أتساءل ما  

االستقاالت   أعرف  ان  أود  كما  جديدة؟  انتدابات  وقبول  االستقاالت  تقديم  إلى  حاجة  دون  الموجودة  االنتدابات  بتزكية 

 بالتفصيل. 

 

  كشالمجلس الجماعي لمرا  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 بالنسبة لالئحة االستقاالت االختيارية، فسنصوت عليها كما توصلنا بها وهي كاالتي : 
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 االنتداب موضوع االستقالة رقم وتاريخ اجلواب املوجه اليهرقم وتاريخ االصدار  موضوع االنتداب اسم عضو اجمللس اجلماعي

 

منتدب في المجلس االداري لشركة المحطـة الطريقية  

 للمسافريـن لمراكش 

4248 

 05/03/2020بتاريخ 

6325 

 09/03/2020بتاريخ 

 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الحي  

الدائمة لنظام  الحسني في اللجنة المحلية  

 المساعدة الطبية 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الحي الحسني في اللجنة  

 المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

منتدب في المجلس االداري للوكالـة المستقلة لتوزيع الماء  

 والكهرباء لمراكش 

4252 

 05/03/2020بتاريخ 

6322 

 09/03/2020بتاريخ 

 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الحي  

الشتوي في اللجنة المحلية الدائمة لنظام  

 المساعدة الطبية 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الحي الشتوي في اللجنة  

 المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

للوكالـة المستقلة لتوزيع الماء  منتدب في المجلس االداري 

 والكهرباء لمراكش 

4257 

 05/03/2020بتاريخ 

6327 

 09/03/2020بتاريخ 

 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الباهية في  

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الباهية في اللجنة المحلية   اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

 لنظام المساعدة الطبية الدائمة 

  منتدب في المجلس االداري لشركة التنمية المحلية "افلمار" 

 

4256 

 05/03/2020بتاريخ 

 

 

6530 

 10/03/2020بتاريخ 

 

منتدب في المجلس االداري لشركة التنمية 

 المحلية "افلمار" 

+ 

وممثل المجلس الجماعي في لجنة مراقبة  

 الرعاية االجتماعية مؤسسات 

ممثل المجلس الجماعي في لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية  

 االجتماعية

ممثل المجلس الجماعي في مجلس مؤسسة التعاون بين  

من أجل تدبير مركز طمر   الجماعات "مراكش الكبرى"

 مراكش لوتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها 

  منتدب في المجلس االداري لشركة التنمية المحلية "افلمار" 

 

4253 

 05/03/2020بتاريخ 

 

 

6541 

 11/03/2020بتاريخ 

 

منتدب في المجلس االداري لشركة التنمية 

 افلمار" المحلية "

+ 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية بوعكاز في  

 اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية بوعكاز في اللجنة المحلية  

 الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

ممثل المجلس الجماعي في مجلس مؤسسة التعاون بين  

من أجل تدبير مركز طمر   الكبرى"الجماعات "مراكش 

 مراكش لوتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها 

منتدب في المجلس االداري للوكالـة المستقلة لتوزيع الماء  

 والكهرباء لمراكش 

 

4249 

 05/03/2020بتاريخ 

 

6603 

 11/03/2020بتاريخ 

 

المسيرة في  ممثل المجلس بالملحقة االدارية 

 اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 
 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية المسيرة في اللجنة المحلية  

 الدائمة لنظام المساعدة الطبية 
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منتدب في المجلس االداري للوكالـة المستقلة لتوزيع الماء  

 والكهرباء لمراكش 

 

 

 

4251 

 05/03/2020بتاريخ 

 

 

 

6604 

 11/03/2020بتاريخ 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الحي  
المحلية الدائمة لنظام  المحمدي في اللجنة 

 المساعدة الطبية 
+ 

ممثل المجلس الجماعي في مجلس مؤسسة  
من   التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" 

أجل تدبير مركز طمر وتثمين النفايات  
 مراكش لالمنزلية والمماثلة لها 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الحي المحمدي في اللجنة  

 المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

ممثل المجلس الجماعي في مجلس مؤسسة التعاون بين  

من أجل تدبير مركز طمر   الجماعات "مراكش الكبرى"

 مراكش لوتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية اسيل في اللجنة المحلية  

 الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

 

4450 

 10/03/2020بتاريخ 

 

6595 

 11/03/2020بتاريخ 

 

االدارية اسيل في  ممثل المجلس بالملحقة 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية رياض السالم في اللجنة   اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

 المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الجنوبية في اللجنة المحلية  

 المساعدة الطبية الدائمة لنظام 

 

4258 

 05/03/2020بتاريخ 

 

6601 

 11/03/2020بتاريخ 

 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الجنوبية في  

ممثل المجلس الجماعي في مجلس مؤسسة التعاون بين   اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

من أجل تدبير مركز طمر   الجماعات "مراكش الكبرى"

 مراكش لوتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها 

  منتدب في المجلس االداري لشركة التنمية المحلية "افلمار" 

4259 

 05/03/2020بتاريخ 

 

6602 

 11/03/2020بتاريخ 

 

منتدب في المجلس االداري لشركة التنمية 

 المحلية "افلمار" 

ممثل المجلس الجماعي في مجلس مؤسسة التعاون بين  

من أجل تدبير مركز طمر   الجماعات "مراكش الكبرى"

 مراكش لوتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها 

 المجلس االداري لشركة المحطة الطريقية للمسافرينمنتدب في 

 لمراكش 

 

 

4260 

 05/03/2020بتاريخ 

 

 

6600 

 11/03/2020بتاريخ 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الشمالية في  

 اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

+ 

ممثل المجلس الجماعي في مجلس مؤسسة  

من   التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" 

أجل تدبير مركز طمر وتثمين النفايات  

 مراكش لالمنزلية والمماثلة لها 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية الشمالية في اللجنة المحلية  

 الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

ممثل المجلس الجماعي في مجلس مؤسسة التعاون بين  

من أجل تدبير مركز طمر   الجماعات "مراكش الكبرى"

 مراكش لوتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها 

  منتدب في المجلس االداري لشركة التنمية المحلية "افلمار" 

 

4255 

 05/03/2020بتاريخ 

 

 

6664 

 11/03/2020بتاريخ 

منتدب في المجلس االداري لشركة التنمية 

 المحلية "افلمار" 

+ 

المجلس بالملحقة االدارية باب اغمات في  ممثل 

 اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

ممثل المجلس بالملحقة االدارية باب اغمات في اللجنة  
 المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية 

ممثل المجلس الجماعي في مجلس مؤسسة التعاون بين  
من أجل تدبير مركز طمر   الجماعات "مراكش الكبرى"

 مراكش لوتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها 
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 عضو المجلس الجماعي )نقطة نظام(   إبراهيم بوحنش  السيد 

 على االستقاالت فيجب أن نصوت على كل استقالة على حدة، ألنها ال تهم انتدابات في هيئة واحدة. إذا كنا سنصوت 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

ل،  أوال ال حاجة إلى تأجيل هذه النقطة، ألننا إذا قمنا بتعديل النظام الداخلي اآلن فاالنتدابات الموجودة كانت قبل التعدي 

 وبالتالي يجب علينا تصحيح هذه الوضعية بهذه الطريقة كي ال تكون االنتدابات غير قانونية وكل شيء سيأتي في وقته. 

الكلمة للسيد رئيس قسم الجماعات المحلية بوالية مراكش   أما بخصوص عملية التصويت على هذا األمر، فسأعطي 

 آسفي لتقديم التوضيحات في هذا الصدد. 

 قسم الجماعات المحلية بوالية مراكش آسفي   رئيس   ر موطاعيالمذكوالسيد 

تمثيل الجماعة في مجموعة من الهيئات، ففعال في بادئ األمر كانت العملية بالتصويت لكن أي عضو    بالنسبة النتدابات 

من حقه تقديم استقالته من هيئة معينة إذا وجد نفسه غير مؤهل أو ال يمكنه تقديم إضافة وبالتالي فتح المجال لعضو آخر  

مجموع مسامعنا  رئيس سرد على  فالسيد  الصدد  هذا  وفي  السادة   للترشح،  يكون  لكي  النقطة  بهذه  الخاصة  االستقاالت 

األعضاء على علم بها وال مانع في أن تتم عملية تصويت واحدة على كافة االستقاالت كما قمتم بها منذ قليل، ومن لديه  

 اعتراض عليه أن يقدمه اآلن قبل االنتقال إلى دراسة نقطة أخرى. 

 عضو المجلس الجماعي     محمد لكبار السيد 

من النظام    49خالل اطالعي على منطوق هذه النقطة أجد أنها تحتوي على شقين االستقالة واالقالة، والمادة رقم    من

الداخلي للمجلس هي التي فرضت االختيار بين هاتين العمليتين لوجود حالة التنافي، وبالتالي ال اجتهاد مع وجود النص،  

، فحبذا لو قدمت التوضيحات على هذا األساس انه تم خرق  49وخرقنا المادة  فإذا كنا قد صوتنا سابقا على هذه االنتدابات  

 المادة وهذا يحتم علينا تصحيح الوضعية إما باالستقالة أو اإلقالة وسنغلق النقاش. 

 عضو المجلس الجماعي    محمد نكيل السيد 

من النظام الداخلي صريحة وال تسمح بأكثر من انتداب واحد لكل    49أوال النقطة من الناحية القانونية واضحة، والمادة  

عضو من أعضاء المجلس، ثانيا دخلنا في متاهة قبول االستقاالت وعرضها على المجلس وكان باألحرى أال تعرض، لكن  

الخوة األعضاء الذين لديهم أكثر من انتداب، لذلك كان يجب عرض  السيد الرئيس كنت صائبا من حيث المشاورات مع ا 

اختيار األعضاء فقط اما قبول المجلس لالستقالة من عدمه ال جدوى منه ألن التصويت في البداية على االنتداب يتم في إطار  

 الجلسة العامة.   مقرر ينفذه رئيس المجلس، اما االستقالة فيقدمها العضو فقط لرئيس الجماعة دون عرضها خالل

 عضو المجلس الجماعي     ي. احفيظ قضاوي العباسيالسيد 

من خالل االستقاالت المعروضة الحظنا ان جميع المعنيين قدموا استقالتهم من المجلس اإلداري لشركة أفيلمار وبقي  

هل سيتم فيما بعد انتداب  شخصان عبد ربه والسيد عبد الصمد العمراني والشركة مقبلة على اجتماعات، وبالتالي أتساءل  

 أعضاء جدد؟ ففي حالة بقاء هذه المناصب شاغرة فأنا مع الطرح القائل بتأجيل النقطة إلى غاية تعديل النظام الداخلي.
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

انتدابات الداخلي   لدينا  النظام  تعديل  علينا  االستقاالت وهذا سيحتم  خلفته  التي  الخصاص  لسد  وأخرى  جديدة  بهيئات 

 للمجلس ال محالة، لكن أقترح عليكم أوال استكمال مراحل هذه النقطة. 

   عضو المجلس الجماعي   السعيد ايت المحجوب السيد 

فأغلب النواب بالملحقات اإلدارية    RAMEDة للمساعدة الطبية  لإلشارة فقط بالنسبة للتمثيلية لدى اللجنة الدائمة المحلي

ال يحضرون اجتماعاتها وال يوقعون على وثائقها بل فقط المسؤول اإلداري وهذا ما جعل جل المعنيين بهذه النقطة وانا  

 منهم يقدمون استقالتهم من هذا االنتداب. 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

للمساعدة   هذا غير جائز، فمن المفروض في السلطة المحلية أن تستدعيكم لحضور اجتماعات اللجنة المحلية الدائمة

 الطبية باعتباركم منتدبين فيها. 

 واالن ان لم يكن هناك اي تدخل اضافي سنمر الى التصويت. 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 ننتقل الى الشق الثالث من النقطة الرابعة: 

من النظاي الدا لي ملجلس جماعة   49بعض الهي ات بثك ر من انتداة طبقا ملقتضعععيات املادة  . اقالة بعض اعضعععاء املجلس الجماعي ملراكش املم لي   في3

 .  مراكش )حالة التنافي(

 

مادام ان كل السادة االعضاء المعنيين بحالة التنافي قد قدموا استقاالتهم االختيارية وتم التصويت عليها، فال حاجة إلى  

 إقالة أي عضو . 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 ننتقل الى الشق الرابع من النقطة الرابعة: 

ي بعض  . انتععداة مم لي  جععدد ملجلس جمععاعععة مراكش في بعض الهي ععات تبعععا لالقععاالت و االسععععععععععععتقععاالت الفرديععة لبعض اعضعععععععععععععاء املجلس الجمععاعي املم لي   ف4

 من النظاي الدا لي ملجلس جماعة مراكش ويتعلق االمر بالهي ات التالية:  49الهي ات بثك ر من انتداة طبقا ملقتضيات املادة 

-  
-  

-  
-  

 اللجان المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية بالملحقات االدارية التابعة لمجلس جماعة مراكش. -

 التنمية المحلية " باص سيتي متجددة"  شركةالمجلس االداري ل -

 قبة مؤسسات الرعاية االجتماعية.لجنة مرا -

                                                                                                                                            .مراكشلمت أج  ددبير مركز رمر وديميت النفايات المنزلية والمماثلة لها  مجلس مؤسسة التعاون بيت الجماعات "مراكش الكبر " -

تبعا لما تم التصويت عليه بخصوص االستقاالت السابقة، فقد اصبحت وضعية االنتدابات والمناصب الشاغرة في كل هيئة  

 كالتالي:
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العدد القانوني للمنتدبني يف  ني او االنتداباملؤسسة موضوع التعي الدورة

 اهليئة

عدد االنتدابات  االعضاء اجلماعيون املنتدبون 

 لكل عضو

االعضاء  موضوع االنتداب

 املستقيلون

املناصب ع 

الشاغرة يف كل 

 هيئة
 
 
 
 

الدورة العادية 
لشهر اكتوبر 

2015 

 
 

الوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء 

 ملراكش

 

منتدبني 7

 غير مستقيل 3

0

 غير مستقيل   انتدابان 2 

 غير مستقيل   انتدابان 2 

 -  انتداب وحيد 1 

 -  انتداب وحيد 1 

 غير مستقيل   انتدابان 2 

 -  انتداب وحيد 1 

 

 
 
 

الدورة العادية 
لشهر اكتوبر 

2015 

 

شركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش 

 ""افلمار

 

 
 

 

منتدبني 7

 - انتداب وحيد 1

5

 

 

 - انتداب وحيد 1

3 

 انتداب وحيد 1

   انتدابان 2

3 
  

3 

 
 

الدورة العادية 
لشهر اكتوبر 

2015 

شركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش 

 ""افلمار

 
الدورة العادية 
لشهر اكتوبر 

2015 

شركة احملطـة الطريقية للمسافرين 

منتدبان 2 ملراكش

 

 غير مستقيل   انتدابان 2
0  

3
 

 

غير مستقيل 
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الدورة العادية  
لشهر فبراير  

2016 

 

اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة 

 الطبية

 بامللحقات االدارية ملقاطعة مراكش املدينة

 منتدبني 6

 

 المجلس م ا باب دكالةممثل 
 

 موالي احفيظ المغراوي
 

   انتداب وحيد 1
 

2 

انتدابان 
 شاغران 
الملحقة 
االدارية  
 الباهية

 باب اغمات

   انتداب وحيد 1 ابراهيم بوحنش ممثل المجلس م ا باب تاغزوت

 3 محمد باقة ممثل المجلس م ا باب  اغمات 

   انتدابان 2 عبد الرحيم الفيرامي ممثل المجلس م ا الباهية

   انتداب وحيد 1 محمد بنلعروسي ممثل المجلس م ا باب  الدباغ 

   انتداب وحيد 1 عبد الصمد العكاري  ممثل المجلس م ا جامع الفنا 

 
 
 

 
 

الدورة العادية  
لشهر فبراير  

2016 

 

اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة 

 الطبية

 بامللحقات االدارية ملقاطعة املنارة

 

 منتدبني 10

 3   انتداب وحيد 1 عبد الواحد الشافقي  ممثل المجلس م ا االنارة

انتدابات 
 شاغرة 

الملحقات  
 االدارية 

 الحي الحسني
 المسيرة
 بوعكاز 

   انتداب وحيد 1 عبد الرزاق جبور  ممثل المجلس م ا سيدي غانم 

   انتدابان 2 توفيق بلوجور  ممثل المجلس م ا  الحي الحسني

   انتدابان 2 عادل المتصدق  ممثل المجلس م ا المسيرة

   انتداب وحيد 1 عبد المجيد ايت القاضي  المحاميدممثل المجلس م ا  

   انتداب وحيد 1 عبد الهادي فاري  ممثل المجلس م ا ازلي

   انتداب وحيد 1 امينة العمراني االدريسي ممثل المجلس م ا  اسكجور

   انتداب وحيد 1 محمد الزراف ممثل المجلس م ا  ازيكي 

   انتداب وحيد 1 عبد االله الغلف ممثل المجلس م ا 

 3 عبد الهادي ويسالت  ممثل المجلس م ا 

 
 

 
الدورة العادية  
لشهر فبراير  

2016 

 

اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة 

 الطبية

 بامللحقات االدارية ملقاطعة جليز

 منتدبني 08

 3 3 حسن بباوي  ممثل المجلس م ا  الحي المحمدي
 انتدابات شاغرة 

الملحقات  
 االدارية 
الحي 

 المحمدي
 ايسيل

 الحي الشتوي 

   انتدابان 2 السعيد ايت المحجوب ممثل المجلس م ا ايسيل 

   انتداب وحيد 1 محمد بنبال ممثل المجلس م ا الحي العسكري

   انتدابان 2 خليل بولحسن  ممثل المجلس م ا الحي الشتوي

   انتداب وحيد 1 محمد ايت بويدو ممثل المجلس م ا امرشيش 

   انتداب وحيد 1 حميد خوزرك  المجلس م ا جليزممثل 

   انتداب وحيد 1 اشراق البويسفي ممثل المجلس م ا االزدهار

 غير مستقيل   انتدابان 2 السعيد ايت المحجوب ممثل المجلس م ا رياض السالم

الدورة العادية  
لشهر فبراير  

2016 

اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة 

 الطبية بامللحقات االدارية ملقاطعة سيبع

 منتدبني 04

 3 عبد الهادي تلماضي  ممثل المجلس م ا  الشمالية 
 

2 
 انتدابان شاغران 

الملحقات  
 االدارية 

 الشمالية
 الجنوبية 

 

   انتداب وحيد 1 خليفة الشحيمي ممثل المجلس م ا الوسطى

   انتدابان 2 عبد الغني دريوش  ممثل المجلس م ا الجنوبية

   انتداب وحيد 1 موالي البشير طوبا  ممثل المجلس م ا الحي الجديد 
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الدورة العادية  
فبراير  لشهر 

2016 

اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة 

الطبية بامللحقات االدارية ملقاطعة 

 النخيل

 منتدبان 2

 
 ممثل المجلس م ا النخيل الشمالي

 
 فاطمة لمكهون

 

1 

 انتداب وحيد 
 

  

 
 ممثل المجلس م ا النخيل الجنوبي

 
 جويدة  لعويدي 

1 

 انتداب وحيد 
 

 
  

 
الدورة العادية  
لشهر ماي  
2018 

  مؤسسات الرعاية االجتماعية

 منتدب واحد 1

 
3 المصطفى الوجداني

1

 
الدورة العادية  
لشهر اكتوبر  

2019 

 التنمية احملليةشركة 

 باص سييت متجددة 

 ممثلو في المجلس االداري للشركة

    انتداب وحيد 1 يونس بنسليمان  
0 

 منصب شاغر
   انتداب وحيد 1 عبد السالم سي كوري 

   انتداب وحيد 1 عواطف البردعي 

 
 
 
 
 
 

 
العادية  الدورة 

لشهر اكتوبر  
2019 

 

 

 

 مؤسسة التعاون بني اجلماعات

من أجل تدبري مركز طمر  "مراكش الكربى"

وتثمني النفايات املنزلية واملماثلة هلا 

 راكشمل

ممثلو المجلس الجماعي في مجلس 
 المؤسسة  

 منتدب 13

  غير مستقيل 3 المصطفى الوجداني 
 
 
 
 
2 

انتدابان 
 شاغران

 
 
 

   انتداب وحيد 1 سعيدة ساللة 
   انتداب وحيد 1 ثورية بوعباد  
   انتداب وحيد 1 الحسين نوار  
   انتدابان 2 عبد العني دريوش  
   انتداب وحيد 1 خديجة الفضي  
   انتداب وحيد 1 محمد لكبار  
   انتداب وحيد 1 احمد عبيلة 
 غير مستقيل   انتدابان 2 عبد الهادي بن عال  
  

 عبد الهادي تلماضي 
3

 

 3 حسن بباوي  

 غير مستقيل 3 عبد الهادي ويسالت  

 غير مستقيل 3 محمد باقة 
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 المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

إذن فهذه هي المناصب الشاغرة بالنسبة لهذه النقطة، وإذا أضفنا إليها االنتداب موضوع النقطة الخامسة من  
مجلس جماعة مراكش في المجلس االداري لشركة التنمية المحلية "حاضرة  ل  ن ممثليجدول اعمال هذه الدورة الخاص ب 

ب    االنوار"  المتعلقة  السادسة  النقطة  موضوع  ل  16واالنتداب  الجماعات  ممثال  مجموعة  بمجلس  مراكش  جماعة 
د يوقعنا  فمجموع كل هذه االنتدابات ال يتناسب مع الحضور الحالي والقليل بالقاعة مما ق  الترابية "مراكش للنقل".

 في حالة التنافي مرة أخرى، لذلك قد نؤجل البث في هذه النقطة إلى غاية تعديل النظام الداخلي للمجلس الجماعي. 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

في نظري المجالس االدارية موضوع النقطة الرابعة والتي بقيت فيها مناصب شاغرة هي مشتغلة حاليا وإذا 
أجلنا البث فيها إلى غاية الدورة العادية لشهر ماي، فلن يطرح ذلك أي إشكال، اما بالنسبة لالنتدابين موضوع النقطة  

حاليا والنقطة السادسة المتعلقة  المتوقف    لشركة التنمية المحلية "حاضرة االنوار" اإلداري  المجلس  الخامسة الخاصة ب
" والذي يعتبر مجلس في طور التكوين فمن غير الجائز تأجيل  لنقلبمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش ل

النقطتين   في  البث  إلى  مباشرة  والمرور  الرابعة  النقطة  من  الرابع  الشق  في  البث  تأجيل  أقترح  لذلك  فيهما،  البث 
 الخامسة والسادسة. 

   عضو المجلس الجماعي    إبراهيم بوحنشالسيد 

 يل أي شق فيها ما دمنا قد بدأنا دراستها. يجب علينا إكمال هذه النقطة وعدم تأج

   عضو المجلس الجماعي   عبد الجليل بنسعود السيد 

، فالنقطة يجب أن نتممها ألن القاعة ألول مرة سيتم إنصافها بإتاحة الفرصة  أنا متفق مع كالم السيد بوحنش
ألعضاء جدد من اجل تمثيل المجلس وإسداء خدمات في هذه الهيئات لصالح المواطن، فبعد إطالعنا على االستقاالت  

االستقاالت األهمية وهمت  نوعا من  التي تشكل  باالنتدابات  احتفظوا  بها  المعنيين  ان  لجنة    يتبين  الخصوص  على 
RAMED    والتي صراحة تعرف خروقات ومنها أن الموظف يوقع وثائق مكان العضو المنتدب، كما ال نحتاج لمنتدب

 في كل ملحقة إدارية بل من الممكن االقتصار على انتداب ممثلين اثنين عن كل مجلس مقاطعة. 

   عضو المجلس الجماعي  محمد نكيل السيد 

استكمال النقطة، فمن الناحية القانونية ما دمنا قد بدأنا دراستها فيجب علينا إكمالها، كذلك انا مع الطرح القائل ب
من جدول أعمال هذه الدورة واردتان من السيد الوالي وبالتالي يكتسيان طابع االستعجال وهو موضوع    6و  5فالنقطتان  

إلى علمي   بلغ  الجهوية، وحسب ما  المغرب رسم توجها جديدا نحو  السادسة وهام كذلك الن  النقطة  جديد خاصة 
لسيد رئيس قسم الجماعات المحلية  فمجلس الجهة انتدب ممثليه في مجموعة الجماعات "مراكش للنقل" واطلب من ا

 بالوالية ان يخبرنا إن كانت هاتان النقطتان مستعجلتان فعال. 

   عضو المجلس الجماعي   محمد الحرالسيد 

وبالتالي    في مجموعة الجماعاتلدي مالحظتان: األولى هناك بعض االخوة األعضاء استقالوا من تمثيل المجلس   
فالراغب في ملئ المناصب الشاغرة إذا لمس في نفسه أن يكون رئيسها أو رئيس لجنة بها او عضو فاعل في مكتب  
معين سيجد جميع هذه المناصب غير شاغرة، وبالتالي كيف سيتعامل مع هذه اإلشكالية القانونية؟ أما المالحظة الثانية  

أي عضو من حقه تقديم استقالته من هيئة معينة إذا وجد نفسه غير  أن  فهي حول ما قاله األستاذ المحترم موطاعي ب
قادر على أداء مهامه، فالمسألة ليست في "غير قادر" ألنني انزه كافة السادة األعضاء أنهم قادرون على القيام باي 

 قاالت. من النظام الداخلي التي فرضت تقديم هذه االست  49مهمة أنيطت لهم ولكن األمر مرتبط بالمادة 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

حاليا  بها  التي  الكبرى"  "مراكش  التعاون  مؤسسة  ربما  تقصد  فانت  األولى  لمالحظتك  بالنسبة  الحر  السيد 
منصبان شاغران وليس مجموعة الجماعات "مراكش للنقل" ألن هذه األخيرة لم ننتدب فيها بعد أي أحد وهو موضوع  

 من جدول األعمال.  6النقطة رقم  

   عضو المجلس الجماعي   محمد الحرالسيد 

الراغبين   بالفعل السيد الرئيس أنا كنت أقصد مؤسسة التعاون والتي بها اآلن منصبان شاغران فإذا لمس احد

في ملئها في نفسه أن يكون رئيسا لهذه المؤسسة أو رئيس لجنة سيجد اإلخوة القدامى بها قد حصلوا على هذه  

 المناصب. 

   النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي   عبد السالم سي كوريالسيد 

أي عضو وعدده بعد  فيها  ينتدب  لم  للنقل"  الجماعات "مراكش  هناك مجموعة  فقط  وهناك    16م  للتوضيح 

عضوا ممثال   13مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" الخاصة بطمر النفايات والتي انتدبنا فيها مؤخرا  

لجماعة مراكش استقال منهم عضوان اثنان وأماكنهم الشاغرة سيملؤها الراغبون بصفتهم أعضاء فيها فقط الن  

 رئاسة المؤسسة حددت ولجانها كونت إبان تأسيسها. 

   عضو المجلس الجماعي  محمد باقة السيد 

 نحن بالفعل بدأنا في تدارس هذه النقطة، لكن بإمكان رئاسة المجلس تأجيلها إذا تبين لها عدم الوصول إلى نتيجة.

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

نمر النتداب األماكن الشاغرة بالهيئات التي  كما قلت سابقا سنكمل دراسة النقطة ولن تؤجل، واآلن إذا سمحتم س 

 عرفت استقاالت كاآلتي: 

 المجلس االداري لشركة التنمية المحلية "التجهيز والتنمية لمدينة مراكش" "افلمار":   

 5عدد األماكت الشاغرة:  -

"التجهيز   المحلية  التنمية  لشركة  االداري  المجلس  في  للعضوية  مفتوح  الترشح  مراكش" باب  لمدينة  والتنمية 

 "افلمار". 

 مادام لم يتقدم اي مترشح، فسنؤجل البث في النقطة خالل دورة الحقة.   

  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي    يونس بن سليمانالسيد 

المجلس يجب أن يستكمل هياكله التمثيلية في جميع هذه الهيئات وبالتالي حل إشكال  اليوم إما أن نختار أن  
النظام الداخلي أو أن نمأل هيئات دون أخرى، فالمجلس الجماعي عليه ان يكون متكامال وهذا يقتضي تعديل النظام 

مر بالنسبة لشركة "حاضرة الداخلي، فإذا فرضنا أنه ال أحد ترشح لتمثيل المجلس في شركة "أفيلمار" وكذلك األ
األنوار" فإذا انتقلنا إلى انتداب ممثلي المجلس في مجموعة الجماعات سيترك المجلس الجماعي فراغا كبيرا ومن  
سيملؤه؟ والقاعة اليوم منقسمة إلى رأيين: فاألول يدعو إلى تأجيل البث في النقطة على غاية تعديل النظام الداخلي 

قدر، والرأي الثاني يطلب عدم التأجيل وهو أيضا رأي يحترم ويقدر، وفي رايي أن نعطي  للمجلس وهو راي يحترم وي
الكلمة لصاحب رأي عدم التأجيل واستكمال النقطة بهياكل فارغة أن يشرح لنا وجهة نظره، وان نعطي أيضا للرأي 

 اآلخر حقه، وحينها فتأجيل النقطة من عدمه لديه آليته وهي التصويت. 
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   عضو المجلس الجماعي   يت رياضيوسف االسيد 

، وما دمنا في المرحلة الثانية منها فيجب أن كان باإلمكان لهذا النقاش أن يكون قبل الدخول في تدارس النقطة

دورات والوقت يداهمنا وبالتالي اقترح استكمال النقطة على    3نكملها، ألن هذا الموضوع عرف نقاشا قبليا وأجلناه ل  

 الداخلي فيما بعد. أساس تعديل النظام 

 قسم الجماعات المحلية بوالية مراكش آسفي   رئيس   المذكور موطاعيالسيد 

بالنسبة لهذه النقطة، ففكرة تعديل النظام الداخلي محبذة ألنها ستحل كافة هذه اإلشكاالت لكنها غير مدرجة في  
النظام الداخلي في دورة قادمة كانت استثنائية  جدول أعمال هذه الدورة، وإذا تم تأجيل هذه النقطة على أساس تعديل  

أو عادية بشكل يسمح بترشح عضو المجلس لتمثيل الجماعة في اكثر من هيئة، فاألعضاء الذين قدموا استقاالتهم  
منذ قليل وتم قبولها قدموها على أساس أن النظام الداخلي ساري المفعول، ولو علموا انه سيتم تعديله لما استقالوا، 

لشغل  وعلي الترشح  مرحلة  إلى  اآلن  ووصلت  إتمامها،  فعليه  النقطة  هذه  دراسة  بدأ  الجماعي  المجلس  دام  فما  ه 
تأجيل هذا   التي لم يترشح لمناصبها الخمسة أحد وهنا ال إشكال يمكن  المناصب الشاغرة بداية بشركة "أفيلمار" 

 الناقص عند االنتهاء من كافة االنتدابات.  االنتداب واالنتقال لالنتداب التالي مع إمكانية الرجوع لالنتداب

الخاصة    6كذلك أشير إلى وجود طابع االستعجال في بعض النقط التي وردت من السيد الوالي وأولها النقطة رقم  
بمراكش   إشكاال  يعرف  النقل  فقطاع  للنقل"،  "مراكش  الجماعات  مجموعة  في  الجماعي  المجلس  ممثلي  بانتداب 

مرتبط أساسا بمدة العقد المبرم مع شركة "ألزا" والذي انتهى وتم تمديده لعام إضافي، فكما    والجماعات المحيطة بها
أرسل السيد الوالي بإدراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس الجماعي لمراكش أرسل لكافة الجماعات المعنية  

ة الجماعات المذكورة، ومجلس  نفس الموضوع، وبالفعل فنصفها عقد دورات استثنائية وانتدب ممثليه في مجموع
الجهة بدوره سينتدب ممثليه فيها يوم الجمعة كما الجماعات المتبقية والتي حددت لهذا االمر دورات استثنائية يومي  
الخميس والجمعة، لكل هذه االعتبارات حبذا لو تم انتداب ممثلي مجلسكم الموقر في مجموعة الجماعات اليوم، ألننا  

نتدابات في  استثنائي ثاني للعقد المبرم مع شركة "ألزا" نظرا لإلجراءات التي ستتبع مرحلة االمضطرون إلى تمديد  
   مجلس مجموعة الجماعات. 

كما اود أن أضيف أن شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" مشتغلة بالموازاة مع مجموعة الجماعات  
أشهر، وبالتالي فنحن مطالبون خالل هذه الفترة أن    5المذكورة وقد أطلقت صفقة دراسة سترى النور خالل حوالي  

 ري بمراكش الكبرى. تكون مجموعة الجماعات جاهزة إلطالق صفقة النقل الحضري وشبه الحض

   عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

المجلس في حل هذا االشكال، وبالنسبة   رئاسة  لنساعد  الشاغرة  المناصب  توزع علينا الئحة  بودنا ان  كان 
ت لممثلي المجلس في "الراميد" فقد سبق أن صوتنا على أشخاص خارج المجلس واشركنا أعضاء مجالس المقاطعا

 وبالتالي يمكن ملء هذا الفراغ بإشراك هذه الفئة من جديد ونتفادى بذلك الخصاص. 

 .  45و   44اما بخصوص شركة "حاضرة االنوار" فانتداباتها مرت بشكل غير قانوني إذ لم تحترم المادتين 

  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي    يونس بن سليمانالسيد 

يوسف ايت رياض فكالمه على حق، فنحت كأعضاء للمجلس الجماعي متساوون في  أضم صودي إلى صوت السيد  

التمييلية فأي منهم يمكت له أن يسد الخصاص، وبالنسبة لمجموعة الجماعات "مراكش للنق " فمرحبا باي عضو 

 يريد دميي  المجلس بها.

   عضو المجلس الجماعي   يوسف ايت رياضالسيد 

 النقطة.  البث في يل من خالل ما سمعت انا أطلب تأج
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 النتداب األماكت الشاغرة ب:  كما قلت مرارا لت يتم دأجي  النقطة، واآلن نمر
 

 اللجان المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية بالملحقات االدارية التابعة لمجلس جماعة مراكش. 

  10عدد األماكت الشاغرة:  -

 المرشحون: ال احد -

 النتيجة: دأجي  االنتداب  -
 

 لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية  

  1عدد األماكت الشاغرة:  -

 المرشحون: ال احد -

 النتيجة: دأجي  االنتداب  -
 

الكبر "  الجماعات "مراكش  بيت  التعاون  المنزلية    مجلس مؤسسة  النفايات  وديميت  مركز رمر  ددبير  أج   مت 

   .مراكشلوالمماثلة لها 

  2عدد األماكت الشاغرة:  -

 المرشحون: أمال ميصرة، ي. الحست المنادي  -

 نمر الى التصويت على ك  مترشح على حدة. 
من أجل تدبير مركز   في مجلس مؤسسة التعاو  بي  الجماعات "مراكش الكبرى"  عملية التصويت على انتداة السيدة امال ميصرة

 راكش ملطمر وت مي  النفايات املنزلية واملماثلة لها 
 

 

 56 
 

، عبد السالم سي كوري، عواطف البردعي، سفيان بنخالتي، عادل المتصدق، عبد الرزاق جبور، عبد المجيد ايت محمد العربي بلقائد
القاضي، محمد الزراف، عبد الهادي ويسالت، أمال ميصرة، حسن بباوي، حميد خوزرك، عبد الرحيم الفيرامي، ي. عبد الحفيظ المغراوي، 

لة، ثورية بوعباد، عبد الهادي فاري، فاطمة لمكهون، احماد أطرحي، ي. البشير طوبا،  إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة سال
عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، امينة العمراني االدريسي، عبد الكريم لمشوم، عبد الجليل بنسعود، أحمد المتصدق، عبد الرحمان 

الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، يونس بن سليمان، إسماعيل امغاري، وافا، حبيبة الكرشال، محمد لكبار، جمال الدين العكرود، ي.  
محمد نكيل، عبد الصمد الهنيدي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، محمد االدريسي، خليل بولحسن، المصطفى الوجداني، 

السعيد ايت المحجوب، عبد الواحد الشافقي،  محمد ايت الزاوي، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، عبد المجيد بناني، محمد بن بال،  
 ي. احفيظ قضاوي العباسي.توفيق بلوجور، يوسف ايت رياض، عبد الصمد العكاري، حليمة بامحمد، 
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من   الجماعات "مراكش الكبرى"عملية التصويت على انتداة السيد موالي الحسن املنادي في مجلس مؤسسة التعاو  بي  

 راكش ملأجل تدبير مركز طمر وت مي  النفايات املنزلية واملماثلة لها  

 56 
 

، سفيان بنخالتي، عادل المتصدق، عبد الرزاق جبور، عبد المجيد ايت محمد العربي بلقائد، عبد السالم سي كوري، عواطف البردعي
القاضي، محمد الزراف، عبد الهادي ويسالت، أمال ميصرة، حسن بباوي، حميد خوزرك، عبد الرحيم الفيرامي، ي. عبد الحفيظ المغراوي، 

فاطمة لمكهون، احماد أطرحي، ي. البشير طوبا،  إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة، ثورية بوعباد، عبد الهادي فاري،  
عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، امينة العمراني االدريسي، عبد الكريم لمشوم، عبد الجليل بنسعود، أحمد المتصدق، عبد الرحمان 

بن سليمان، إسماعيل امغاري، وافا، حبيبة الكرشال، محمد لكبار، جمال الدين العكرود، ي. الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، يونس  
محمد نكيل، عبد الصمد الهنيدي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، محمد االدريسي، خليل بولحسن، المصطفى الوجداني، 

فقي،  محمد ايت الزاوي، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، عبد المجيد بناني، محمد بن بال، السعيد ايت المحجوب، عبد الواحد الشا
 ي. احفيظ قضاوي العباسي.توفيق بلوجور، يوسف ايت رياض، عبد الصمد العكاري، حليمة بامحمد، 
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 :   ( 03/2020/ 11جلسة فريدة بتاريخ ) 2020الدورة االستثنائية مارس من جدول اعمال  الخامسة النقطة 

 انتداة مم لي مجلس جماعة مراكش في املجلس االداري لتركة التنمية املحلية "حاضرة االنوار".

 ( من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش مقترحةنقطة )

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 مناصب:  3فيما يخص هذه النقطة، يتعلق األمر بانتداب 

 رئاسة المجلس اإلداري لشركة التنمية المحلية "حاضرة األنوار"   -

 منتدبيت اثنيت في المجلس اإلداري للشركة يتم التصويت عليهما. -

األساسي لها يكون إما رئيس المجلس الجماعي أو  فبالنسبة لمنصب رئيس المجلس اإلداري للشركة وحسب النظام  

 نائبه، وسأقترح عليكم من سيشغل هذا المنصب للتصويت عليه فيما بعد. 

 وفيما يخص المنصبين االثنين المتبقيين، فسأفتح باب الترشيح لهما، وسأبدأ بهذا األمر. إذن باب الترشيح مفتوح. 

 ض. المترشحون: جمال الديت العكرود، يوسف ايت ريا 

 الفائزان: جمال الديت العكرود، يوسف ايت رياض.  

إذن أدعوكم للتصويت على كل من السيدين جمال الدين العكرود ويوسف ايت رياض كممثلين اثنين للمجلس الجماعي  

 في المجلس اإلداري.  

 ة "حاضرة االنوار". املجلس االداري لتركة التنمية املحليفي عملية التصويت على انتداة السيد جمال الدين العكرود 
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، عادل المتصدق، عبد االله الغلف، احمد المتصدق، عبد الرزاق جبور، عبد محمد العربي بلقائد، عبد السالم سي كوري، عوارف البردعي

حميد خوزرك، عبد الرحيم الفيرامي، ي. عبد الحفيظ  حست بباوي،    المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، عبد الهادي ويسالت، أمال ميصرة،

بد الهادي فاري، فارمة لمكهون، احماد أررحي، ي. البشير  المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة، ثورية بوعباد، ع

   روبا، عبد الهادي بت عال، عبد العزيز بوسعيد، خليفة الشحيمي، امينة العمراني االدريسي، حليمة بامحمد، عبد الكريم لمشوم، عبد الجلي

ة، جمال الديت العكرود، ي. الحست المنادي، محمد بنسعود، سفيان بنخالتي، عبد الرحمان وافا، حبيبة الكرشال، محمد لكبار، محمد باق 

بنلعروسي، يونس بت سليمان، إسماعي  امغاري، محمد نكي ، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حست الهواري، خلي   
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 :   ( 03/2020/ 11جلسة فريدة بتاريخ ) 2020الدورة االستثنائية مارس من جدول اعمال   السادسةالنقطة 

 انتداة مم لي جماعة مراكش بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل".

 ( من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش مقترحةنقطة )

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

انه سبق ان صادق   التذكير  النقطة، اريد  431102019مجلس جماعة مراكش مقررا عددفيما يتعلق بهذه 

اتفاقية  2019اكتوبر17بتاريخ على  بالمصادقة  للنقل القاضي  "مراكش  الترابية  الجماعات  مجموعة  احداث 
MARRAKECH TRANSPORTالسيد    وقد اصدر    من اجل تدبير النقل الحضري والشبه الحضري بجهة مراكش اسفي

القاضي باإلعالن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية "مراكش    2020  فبراير  24  بتاريخ  06  وزير الداخلية قرارا رقم
عضوا منتدبا    (49)  التابعة لعمالة مراكش المتضمن لتركيبة مجلس المجموعة، والذي يتألف من تسعة واربعينللنقل"  

 عن مجلس جماعة مراكش موضوع النقطة. 16منهم،موزعين حسب الجماعات المكونة لها

اضر منهم  منصبا ألعضاء المجلس الجماعي غير المنتدبين في أي هيئة، وعدد الح  16اذن فاألمر يخص شغل  

 ومادام هذا العدد أقل من عدد المناصب المطلوبة، اقترح عليكم تأجيل البث في هذه النقطة.  12اآلن 

   عضو المجلس الجماعي  محمد نكيل السيد 

أوال من الضروري عند الترشيح لهذه المناصب تحديد األسماء المعنية بها كي نضبط العدد، لكي ال نحرم غير  
 هيئة من حقهم في الترشح لتمثيل جماعة مراكش في مجموعة الجماعات.المنتدبين في أي  

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 إذن المجلس سيد نفسه وهو من سيقرر. 

   عضو المجلس الجماعي  محمد نكيل السيد 

خذ المجلس قرارا يمكن أن السيد الرئيس ليس هناك شيء في القانون اسمه "المجلس سيد نفسه" فعندما يت
يتراجع عنه في أمور عدة، وبالنسبة النتدابات هذه النقطة أطلب فقط تحديد الئحة باألسماء لألعضاء الحاضرين الذين  
من حقهم الترشح، كما أن التصويت يكون على كل مرشح بشكل فردي، وال حاجة لنا الن يكون سبب تأجيل النقطة هو  

نقطة هامة للبالد ككل وليس فقط مدينة مراكش أو الجهة ألنها تعنى بقطاع حيوي أال وهو  مرشحا ألن ال   16عدم توفر  
 النقل العمومي في إطار الجهوية المتقدمة التي اختارها المغرب. 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 . الترابية "مراكش للنقلمجلس مجموعة الجماعات افتح االن باب الترشح لعضوية 

ال إشكال بإمكاننا إعادة تحديد المعنيين بالترشيح وهم السادة: إسماعيل امغاري، محمد نكيل، محمد االدريسي، 
حبيبة الكرشال، عبد الرحمان وافا، عبد الجليل بنسعود، يوسف بن الزاهر، عبد الكريم لمشوم، محمد الحر، عبد الفتاح  

 د المجيد بناني، رشيد تمادلي، عبد العزيز مروان. رزكي، سفيان بنخالتي، عب 

 مرشحا وبالتالي أقترح عليكم تأجيل البث في النقطة.  14عدد المرشحين الحاضرين هو  

   عضو المجلس الجماعي   إسماعيل امغاريالسيد 

نكيل، فالنقطة لها طابع االستعجال، ومن المحبذ عدم تأجيلها، لذلك اقترح مادام األعضاء الحاضرين كما قال السيد  

المنتدبين ال يكملون   الذين سبق لهم أن استقالوا    16غير  العدد باألعضاء  المتوفر منهم ونكمل  ننتدب  عضوا فدعونا 
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لذلك أطلب من ممثل السلطة المحلية تقديم توضيح بهذا    ، إن كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية، 4بمقتضى النقطة رقم  

 الخصوص.

   عضو المجلس الجماعي   عبد الواحد الشافقي السيد 

الئحة   تسجيل  يتم  أن  باإلمكان  إليها    14هل  يضاف  وان  المحلية  السلطة  بها  تحتفظ  وان  الحاضرين  مرشحا 

 مرشحان آخران في الدورة القادمة؟ 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

إذا كنا سنعتمد اقتراح السيد الشافقي، فلن يتم تعديل النظام الداخلي للمجلس في دورة قادمة على أساس االحتفاظ 

 المتوفرة حاليا وإضافة اسمين في الدورة القادمة.  14باألسماء  

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

الدورة في األجواء الديمقراطية التي بدأت فيها وأن نمتثل للقانون الذي يلزمنا جميعا، نأمل ان نستكمل هذه  

وعليه فبخصوص التصويت على هذه النقطة البد ان تتم العملية بالتصويت على كل مرشح على حدة وليس تصويتا  

 قطة أيضا. بالالئحة، فقد اعتمدنا التصويت الفردي في النقط السابقة ويجب اعتماده في هذه الن

  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي    يونس بن سليمانالسيد 

مرشحا المتوفرة    14الحل األخير الذي صدر عن رئاسة المجلس فكرة جيدة، وهو الرامي إلى االحتفاظ بالئحة  

على أساس عدم تعديل النظام الداخلي للمجلس، فالجماعة لن يتعرقل عملها بسبب منصبين شاغرين، لكن سينتخب فيما  

 بعد رئيس مجموعة الجماعات وصوت واحد يحدث الفارق وال يمكننا أن نحرم جماعة مراكش من صوتين. 

لترشيح، اتضح انهم ال يريدون أن يحرموا من التمثيلية  لذلك فبعد مشاورات مع مجموعة من االخوة المعنيين با

في هذه المؤسسة، فإذا كان تأجيل النقطة إلى دورة استثنائية في أقرب اآلجال يسير في هذا االتجاه فنحن نؤيده، اما إن  

 لهيئة.  كان العكس فأنا شخصيا لن أقبل بعدم منح الفرصة ألعضاء غير منتدبين بتمثيل المجلس الجماعي في هذه ا

   عضو المجلس الجماعي    محمد االدريسي السيد 

أريد ان أتساءل: انا من المعنيين بالترشيح فإذا تأجلت النقطة وتم االحتفاظ بالالئحة كما اقترحتم إلى دورة قادمة، 

؟  وإذا لم أتمكن لطارئ ما من حضور اشغالها هل سيتم االحتفاظ بترشيحي وكيف سيتم التصويت علي مع أنني غائب 

كذلك المالحظ أن مؤيدي فكرة تعديل النظام الداخلي هم الراغبون في االنتداب في اكثر من هيئة مع العلم ان ترشيح غير  

المنتدبين ظاهرة صحية تعطي الفرصة ألكبر عدد من السادة األعضاء لتمثيل المجلس الجماعي في الهيئات المختلفة،  

رئيس قسم الجماعات المحلية بالوالية تكتسي طابع االستعجال، فإذا كان خاصة وأن هذه النقطة كما ذكر سابقا السيد  

 القانون يفرض علينا التصويت الفردي فلنتبع هذه المسطرة ولنحسم هذا الجدل.    

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

ا المنطقة  للسيد رئيس  الكلمة  أمنح  التساؤالت،  اليوم  لإلجابة على كل هذه  معنا  الحاضر  الفنا  لحضرية جامع 

 بصفته ممثال للسلطة المحلية قصد اإلجابة على هذه التساؤالت. 
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   رئيس المنطقة الحضرية جامع الفنا   احمد العطاريالسيد 

بخصوص هذه النقطة، فأوال التصويت فيها يجب أن يكون فرديا أي أن كل مرشح ستصوتون عليه بشكل منفرد، 

ثانيا فمسالة عدم التوفر بالقاعة على العدد الكامل لالنتدابات في مجموعة الجماعات بالنسبة لجماعة مراكش أال وهو  

متوفرة على أساس أن المصالح الوالئية يمكن أن تراسل  منصب ال يمنع من التصويت بشكل منفرد على الترشيحات ال  16

 المجلس بإدراج نقطة الستكمال الترشيحات في دورة قادمة. 

   عضو المجلس الجماعي    عبد الصمد الهنيديالسيد 

أنا قدمت استقالتي أمس من تمثيل المجلس الجماعي في مؤسسة دار المنتخب، فهل من الناحية القانونية من 

 ضمن المترشحين لتمثيل المجلس في مجموعة الجماعات؟ حقي ان أكون 

   عضو المجلس الجماعي   حليمة بامحمد  ةالسيد

 أود ان اقدم ترشيحي لتمثيلية المجلس الجماعة في مؤسسة مجموعة الجماعات. 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

الالئحة وهم   انتداب ولم نسردهم في  لديهم أي  التدقيق اتضح ان هناك أعضاء حاضرون ليس  بالفعل، وبعد 

 مترشحا.  18السادة: حليمة بامحمد، احماد أطرحي، حفيظة مجدار، محمد بوغربال، ليصبح مجموع المترشحين 

   عضو المجلس الجماعي    إبراهيم بوحنشالسيد 

أتساءل ما الذي يمنع من ترشح من لديهم انتداب واحد على أساس أن يستقيلوا منه فيما بعد دون الحاجة إلى  

 تعديل النظام الداخلي للمجلس مع مالءمة الوضعية كلما أتيحت الفرصة في دورات الحقة؟ 

  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي    يونس بن سليمانالسيد 

سنوات ونصف من العقالنية والتعامل بحكمة مع المواقف وعند الوصول    4ذا المجلس  من العيب انه مر على ه

مرشحا إذن فلننهي النقاش، وكفانا من التنافس حول من سيكون لرأيه الغلبة،   16لهذه النقطة نبدأ في العبث، وصلنا ل 

ا البالء  سيبلون  المؤسسة  هذه  في  المجلس  مثلوا  وإذا  إخوتنا  بالترشيح  على مصالح  فالمعنيون  وسيحافظون  لحسن 

 مرشحا وإنهاء النقطة بروح من األخوة.   16الجماعة، لذلك فالحكمة تقتضي التصويت على 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

الفرصة  فعال رأي السيد بن سليمان رأي سديد، أرجوكم وحتى ال ندخل في مغالطات، فأنا منذ البداية كنت مع منح  

لكافة األعضاء غير المنتدبين في تمثيل المجلس الجماعي في مجموعة الجماعات "مراكش للنقل" سواء كنا قد أجلنا  

الكافي من   العدد  التوفر على  حال عدم  في  حتى  النقطة  باستكمال  يقول  بدوره  المحلية  السلطة  راي  و  ال،  ام  النقطة 

الحاض األعضاء  تدقيق عدد  بعد  لكن  نتوفر على  المترشحين،  أصبحنا  انتداب  أي  لديهم  ليس  الذين  مترشح،    18رين 

 . 16وبالتالي تجاوزنا العدد المطلوب وهو  

   عضو المجلس الجماعي   محمد الحرالسيد 

نحن نساند كافة االخوان الذين سينتدبون في هذه المناصب وسنؤيد أي رئيس تم تعيينه لهذه المؤسسة ألن همنا  

 نة في خدمة حيوية اال وهي خدمة النقل. وهدفنا وخدمة صالح المدي
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

  عضوا وهم السادة: 18واآلن إذا سمحتم، فقد حصرنا الئحة األعضاء الحاضرين الذين يحق لهم الترشح في 

، محمد نكيل، محمد االدريسي، حبيبة الكرشال، عبد الرحمان وافا، عبد الجليل بنسعود، يوسف بن  إسماعيل امغاري

الزاهر، عبد الكريم لمشوم، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، سفيان بنخالتي، عبد المجيد بناني، رشيد تمادلي، عبد العزيز  

 ال.  مروان، حليمة بامحمد، احماد أطرحي، حفيظة مجدار ومحمد بوغرب

 هل هناك عضو يود االنسحاب؟  

   عضو المجلس الجماعي   محمد بوغربال السيد 

 إذا سمحت السيد الرئيس أريد االنسحاب من الئحة المترشحين. 

   عضو المجلس الجماعي   رشيد تمادليالسيد 

 أنا أيضا اود االنسحاب من الالئحة. 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

  16إذن، بعد انسحاب عضوي المجلس الجماعي السيدان محمد بوغربال ورشيد تمادلي أصبح عدد المترشحين  

  مترشحا وهو يساوي العدد المطلوب من االنتدابات المطلوب في هذه النقطة لتضم الئحة المترشحين اآلن السادة:

 

 ويت على المترشحين بشكل فردي. أما اآلن فسنمر للتص 

 السيد اسماعيل امغاري بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل". 1عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 

 

⬧  52 
 

 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  ، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  محمد العربي بلقائد

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي 

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

د نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خليل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محم

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.د الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عب

 
افقي  على انتداة السيد اسماعيل امغاري بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" 52:  عدد االعضاء املو

 :  عدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد اسماعيل امغاري بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل"

افضي  انتداة السيد اسماعيل امغاري بمجلس مجموعة  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"عدد االعضاء الر
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 السيد محمد االدريساي بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل".  2عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧  52 
 

 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  محمد العربي بلقائد، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

ن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي ب

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

يل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محمد نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خل

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، 
 

افقي  على انتداة السيد عد 52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" محمد االدريساي د االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" محمد االدريساي عدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  محمد االدريساي عدد االعضاء الر

 بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل".السيد محمد نكيل  3عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧  52 
 

 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  محمد العربي بلقائد، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

ن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي ب

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

يل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محمد نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خل

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، 
 

افقي  على انتداة السيد  52:   بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" محمد نكيلعدد االعضاء املو

 :   بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" محمد نكيلعدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  محمد نكيلعدد االعضاء الر

 السيدة حبيبة كرشال بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل". 4عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧ 52 
 

 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  ، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  محمد العربي بلقائد

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي 

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

د نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خليل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محم

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.د الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عب

افقي  على انتداة السيد 52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" حبيبة كرشال ةعدد االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" حبيبة كرشال ةعدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد

افضي  انتداة السيد : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  حبيبة كرشال ةعدد االعضاء الر
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 السيد عبد الرحما  وفا بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل". 5عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧  52 
 

 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  محمد العربي بلقائد، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

ن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي ب

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

يل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محمد نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خل

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، 

افقي  على انتداة السيد  52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" عبد الرحما  وفاعدد االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" عبد الرحما  وفاعدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  عبد الرحما  وفاعدد االعضاء الر

 السيد عبد الجليل بنسعود بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل". 6عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧  52 
 

 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  ، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  محمد العربي بلقائد

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي 

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

د نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خليل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محم

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.د الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عب

افقي  على انتداة السيد  52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل"  عبد الجليل بنسعودعدد االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" عبد الجليل بنسعودعدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  عبد الجليل بنسعودعدد االعضاء الر

 السيد يوسف بن الزارر بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل". 7عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧  52 
 

 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  محمد العربي بلقائد، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  
جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

ن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي ب
المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

يل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محمد نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خل
ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، 
افقي  على انتداة السيد  عدد 52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" يوسف بن الزارر االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" يوسف بن الزارر عدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  يوسف بن الزارر عدد االعضاء الر



 ملجلس جماعة مراكش   2020مارس   11بتاريخ   املنعقدة في جلسة فريدة محضر الدورة االستثنائية

111 
 

 الكريم ملتوي بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل".السيد عبد  8عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧  52 
 

 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  محمد العربي بلقائد، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

ن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي ب

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

يل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محمد نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خل

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، 
 

افقي  على انتداة السيد عد 52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" عبد الكريم ملتويد االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" عبد الكريم ملتويعدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  عبد الكريم ملتويعدد االعضاء الر

 

 السيد محمد الحر بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل". 9عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧  52 
 
 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  ، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  محمد العربي بلقائد

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي 

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

د نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خليل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محم

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.د الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عب

افقي  على انتداة السيد  52:   بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" محمد الحر عدد االعضاء املو

 :   بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" محمد الحر عدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  محمد الحر عدد االعضاء الر

 السيد عبد الفتاح رز ي بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل". 10عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧ 52 
 
 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  ، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  محمد العربي بلقائد

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي 

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

د نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خليل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محم

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.د الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عب

افقي  على انتداة السيد  52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل"  عبد الفتاح رز يعدد االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" عبد الفتاح رز يعدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  عبد الفتاح رز يعدد االعضاء الر
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 السيد عبد العزيز مروا  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل".  11عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧ 52 
 
 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  محمد العربي بلقائد، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

ن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي ب

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

يل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محمد نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خل

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، 
 

افقي  على انتداة السيد  52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" عبد العزيز مروا عدد االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" عبد العزيز مروا عدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  عبد العزيز مروا عدد االعضاء الر

 

 بنخالتي بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل".  السيد سفيا  12عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧ 52 
 
 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  ، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  محمد العربي بلقائد

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي 

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

د نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خليل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محم

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.د الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عب
 

افقي  على انتداة السيد  52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" سفيا  بنخالتي عدد االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" سفيا  بنخالتي عدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  سفيا  بنخالتي عدد االعضاء الر

 املجيد بنا ي بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل".  السيد عبد 13عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧ 52 
 

 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  ، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  محمد العربي بلقائد

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي 

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

د نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خليل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محم

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.د الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عب

افقي  على انتداة السيد  52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" عبد املجيد بنا ي عدد االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل"  عبد املجيد بنا يعدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  عبد املجيد بنا يعدد االعضاء الر
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 السيدة حليمة بامحمد بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل". 14عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧ 52 
 
 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  ، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  محمد العربي بلقائد

، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي

حمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بام

العكر الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  المنادي، محمد  عبد  الحسن  ود، ي. 

بنلعروسي، يونس بن سليمان، محمد نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خليل بولحسن، المصطفى الوجداني،  

الشافقي، توفيق بلوجور،   عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد

ي. احفيظ قضاوي العباسي.إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، 
 

افقي  على انتداة السيد 52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" حليمة بامحمد ةعدد االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" حليمة بامحمد ةعدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد

افضي  انتداة السيد : الترابية "مراكش للنقل"الجماعات بمجلس مجموعة  حليمة بامحمد  ةعدد االعضاء الر

 اطرحي بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل".  السيد  احماد 15عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧ 52 
 
 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  محمد العربي بلقائد، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

ن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي ب

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

يل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محمد نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خل

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، 
 

افقي  على انتداة السيد عد 52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" احماد اطرحيد االعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" احماد اطرحيعدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد 

افضي  انتداة السيد  : الجماعات الترابية "مراكش للنقل" بمجلس مجموعة  احماد اطرحيعدد االعضاء الر

 بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل".السيدة حفيظة مجدار  16عملية التصويت على انتداة املتر ح رقم 
 

⬧ 52 
 
 

عبد االله الغلف، عادل المتصدق، عبد الرزاق  سفيان بنخالتي،  محمد العربي بلقائد، عبد السالم سي كوري، أحمد المتصدق، عواطف البردعي،  

جبور، عبد المجيد ايت القاضي، محمد الزراف، حميد خوزرك، ي. عبد الحفيظ المغراوي، إشراق البويسفي، حفيظة مجدار، سعيدة ساللة،  

ن عال، خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، ثورية بوعباد، احماد أطرحي، ي. البشير طوبا، محمد بوغربال، امينة العمراني االدريسي، عبد الهادي ب

المنادي، محمد   الحسن  العكرود، ي.  الدين  لكبار، جمال  الكرشال، محمد  الرحمان وافا، حبيبة  الجليل بنسعود، عبد  الكريم لمشوم، عبد  عبد 

يل بولحسن، المصطفى الوجداني،  بنلعروسي، يونس بن سليمان، محمد نكيل، محمد االدريسي، محمد الحر، عبد الفتاح رزكي، حسن الهواري، خل

ور، عبد العزيز بوسعيد، يوسف بن الزاهر، رشيد تمادلي، الحسين نوار، عبد العزيز مروان، إسماعيل امغاري، عبد الواحد الشافقي، توفيق بلوج

ي. احفيظ قضاوي العباسي.إبراهيم بوحنش، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد الهنيدي، 

افقي  على انتداة السيد عدد 52:  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" حفيظة مجدار  ةاالعضاء املو

 :  بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" حفيظة مجدار  ةعدد االعضاء املمتنعي  على انتداة السيد

افضي  انتداة السيد : الجماعات الترابية "مراكش للنقل"بمجلس مجموعة  حفيظة مجدار  ةعدد االعضاء الر
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

للنقط   دراستنا  انهينا  قد  نكون  هذه  وبه  رفع  وقبل  هاته،  االستثنائية  دورتنا  اعمال  في جدول  المدرجة 

الجلسة، اعطي الكلمة للسيد نائب كاتب المجلس لتالوة نص البرقية المرفوعة الى السدة العالية باهلل الملك محمد  

 السادس نصره هللا و ايده. 

 

 كاتب المجلسنائب  السيد ي احفيظ قضاوي العباسي
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

قبل رفع جلسة هذه الدورة، اود ان اتقدم بشكري و امتناني للسادة اعضاء المجلس الجماعي على مواكبتهم  
 اشغال مداوالت الدورة  و كذا اطر وموظفي الجماعة . 

 مساء.  الثامنة والربعرفعت الجلسة و كانت الساعة تشير الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


