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اهت جخعلم بدىفُظ امليىن الثلافي لالجفاكُت الاؾاع املخعللت بمشغوع املطاصكت على اجفاكُت شغ 

غ مضًىت مغاهش.  جىمُت وجؿٍى
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ت الاكلُمُت لىػاعة  الضعاؾت واملطاصكت على اجفاكُت اؾاع للشغاهت بحن حماعت مغاهش واملضًٍغ

ً املنهي والخع لُم العالي والبدث العلمي مً احل صعم الخمضعؽ التربُت الىؾىُت والخيٍى

ض الحُاة املضعؾُت في جغاب الجماعت.    واملؿاهمت في ججٍى
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4 
املطاصكت على مشغوع اجفاكُت شغاهت بحن مجلـ حماعت مغاهش ووػاعة الثلافت لدؿُحر 

 املعهض املىؾُلي باب صوالت. 

 

 
 باإلجماعالمصادلة 
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2 

ع  FECاملطاصكت على ؾلب كغوع مً ضىضوق الخجهحز الجماعي  ل املشاَع للمؿاهمت في جمٍى

صعهم  900.000.000000املضعحت في اؾاع بغهامج "مغاهش ... الحاغغة املخجضصة" في خضوص 

ت العامت للجماعاث املحلُت حغؿ ُت املؿخدلاث )حؿع مائت ملُىن صعهم( على ان جخىلى املضًٍغ

 املخعللت بهظه اللغوع.

 
 

 

  المصادلة باإلجماع
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الضعاؾت واملىافلت على اجفاكُت زاضت جخعلم بخدضًض هُفُت جسطُظ اعخماصاث ملضمت مً 

ل حؼء مً مؿاهمت  ؾغف ضىضوق الخجهحز الجماعي لفائضة حماعت مغاهش مً احل جمٍى

 لحاغغة املخجضصة".وػاعة الضازلُت في بغهامج "مغاهش ا

"ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش"                                        

 
 

 

 المصادلة باإلجماع
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5 

املطاصكت على حعضًل اللغاع الخىظُمي الجماعي املخعلم بدىظُم اؾخغالٌ حلؿاث بُع 

 افت بؿاخت حامع الفىا.املأوىالث وعغباث بُع العطحر والفىاهه الج

 
 
 

 التأجٌل
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6 
الضعاؾت واملطاصكت على اجفاكُت مخعللت باجمام اشغاٌ الهىضؾت املضهُت ملشغوع خافالث 

 الىلل الحػغي العالي الجىصة ملحىع شاعع الحؿً الثاوي.
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م وتهُئت الضعاؾت واملطاصكت على اجفاكُت مخ عللت بىغع اشاعاث غىئُت ملؿخعملي الؿٍغ

 املحؿاث ملحىع هماؾت املحامُض.

 
 

 

 

 المصادلة باإلجماع
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ع حمعُاث املجخمع املضوي الىاشؿت بمضًىت مغاهش بغؾم الؿىت املالُت   . 2017صعم مشاَع
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01 
اخخالٌ مإكذ للملً الغابىي بمىؿلت "الىلجت" جلضمذ به شغهت املطاصكت على ؾلب 

« Société Tensift Sport Club »    .إلهجاػ مشغوع ؾُاحي 

 
 

 التأجٌل 
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ايربقٝــــــــ١  
 
 

 

 تم تالوة البرلٌة
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7102ٕٚنٕٛس  زنشٓاالطتثُائٛح  انذٔرج                      ًزاكشنانًجهض انجًاعٙ     

 جهظح عهُٛح                      

 7102ٜٛيٝٛش  يػٗساالضتجٓا١ٝ٥  ستطس ايدٚز٠

 01/12/7102بتازٜذ  جًط١ فسٜد٠
 

  
21151106

03648

1106021106

يًثال نهظٛذ 

 انٕانٙ 

 :    تصفح اطتشارٚح انظــادج حضـز يٍ  اطـز جًاعح يزاكش -

 نهًصانح  انعاوانًذٚز  :  عثذ انكزٚى انخطٛة

 رئٛـض لظى اعًال انًجهض :      دمحم انًحٛز          

 رئٛض لظى انتخطٛظ ٔانذراطاخ االطتزاتٛجٛح :   طًٛز نعزٚثٛح

 رئٛض انمظى انتمُٙ :   ٘ انطٛة طُُٛح

 حرئٛض لظى انًٕارد انثشزٚ :    دمحم تُٛطٕ

 رئٛض لظى انعًم االجتًاعٙ :  عثذ انعشٚش االيز٘

 رئٛض لظى انشثاب، انثمافح، انزٚاضح ٔانتزتٛح :   انحظٍٛ انشٔاق

 رئٛض لظى انًزافك انكثزٖ انعًٕيٛح انًحهٛح  :   عثذ االنّ رٔحُٙ

 رئٛض لظى انشؤٌٔ انمإََٛح ٔانًُاسعاخ انمضائٛح :   فتح هللا انٛشٚذ٘

 ض يصهحح شزكاخ انتًُٛح انًحهٛحرئٛ :    دمحم ارفا

 عٍ لظى انًٛشاَٛح ٔانًحاطثح :   عثذ االنّ يُصٕرج

 عٍ لظى انًٛشاَٛح ٔانًحاطثح :    خانذ تالح

 عٍ لظى اعًال انًجهض :   خهٛم يٕنٛح

 عٍ لظى اعًال انًجهض :   طعذ َجا٘
 

 شارن يٍ انًصانح انخارجٛح انظادج: -

 نٕسارج انثمافح انًذٚز انجٕٓ٘  :   عش انذٍٚ كزا 

 رئٛض لظى انجًاعاخ انًحهٛح تٕالٚح يزاكش اطفٙ :  انًذكٕر انًٕطاعٙ
 

 عضٕا 68  : انعذد انمإََٙ انذ٘ ٚتكٌٕ يُّ انًجهض انجًاعٙ  -

 عضٕا 68  :    عـذد االعضـاء انًشأنٛـٍ يٓايٓــى  -

 عضٕا 81 :      عـذد األعضــاء انحاضزٚـــٍ  -

 رئيض دلمض مجاعة ورانش ئدذلىد العربي بمكا 0
 الٍائب االوه لرئيض دلمض مجاعة ورانش يوٌض بَ شميىاُ 1

 الٍائب الجاٌي لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الصالً شي نوري 2

 الٍائب الجالح لرئيض دلمض مجاعة ورانش ذلىد توفمة 3

 الٍائب الرابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش أمحد املتضدم 4
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 الٍائب اخلاوض لرئيض دلمض مجاعة ورانش املٍادي ووالي احلصَ 5

 الٍائبة الصادشة لرئيض دلمض مجاعة ورانش  خدجية فضي 6

 الٍائب الصابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الرزام جبور 7

 الٍائبة التاشعة لرئيض دلمض مجاعة ورانش عواطف الربدعي 8

 مض مجاعة ورانشالٍائب العاشر لرئيض دل مجاه الديَ العهرود 01

 ٌائب ناتب اجملمض اجلىاعي ووالي احفيظ قضاوي العباشي 00

 عضو اجملمض اجلىاعي يوشف أيت رياض 01

 "          "          " عبد اجمليد ايت الكاضي 02

  عبد اهلادي ويصالت 03

  عاده املتضدم 04
 "          "          " عبد اهلادي فاري 05

 "          "          " ذلىد زراف 06
 "          "          " عبد االلْ الػمف 07

 "          "          " اويٍة العىراٌي االدريصي 08
 "          "          " عبد الواحد الشافكي 11
 "          "          " امحد ذلفوظ 10

 "          "          " عدٌاُ بَ عبد اهلل 11
 "          "          " عبد اهلل األوهاري 12

 "          "          " عبد الرمحاُ وافا 13
 "          "          " شفياُ بٍداليت 14
 "          "          " عبد اجمليد الدوٍاتي 15
 "          "          " خمين بوحلصَ 16

 "          "          " محيد خوزرك 17
 "          "          " ذلىد بَ بال 18
 "          "          " عبد الفتاح رزني 21
 "          "          " حصَ بباوي 20

 "          "          " إشرام البويصفي 21

 "          "          " وريي خاي 22

 "          "          " الصعيد ايت احملجوب 23

 "          "          " اجمليد بٍاٌي عبد 24

 "          "          " حبيبة نرشاه 25
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 "          "          " رشيد التىادلي 26

 "          "          " ذلىد االدريصي 27

 "          "          " ذلىد بٍمعروشي 28

 "          "          " ذلىد باقة 31

 "          "          " وجداٌياملضطفى ال 30
 "          "          " عبد الضىد العهاري 31

 "          "          " عبد الرحيي الفرياوي 32

 "          "          " ووالي عبد احلفيظ املػراوي 33
 "          "          " احلصني ٌوار 34
"       "          "    عبد اجلمين بٍصعود 35  

 "          "          " شعيدة شاللة 36
 "          "          " ذلىد ٌهين 37

 "          "          " حصَ اهلواري 38

 "          "          " ثورية بوعباد 41

 "          "          " ووالي البشري طوبا 40

 ""          "           عبد الػين دريوش 41
 "          "          " عبد اهلادي بَ عال 42

 "          "          " عبد اهلادي تمىاضي 43

 "          "          " حفيظة دلدار 44
 "          "          " ذلىد ايت الساوي 45
 "          "          " عبد الهريي ملشوً 46

"      "          "     حميىة باذلىد 47  
 "          "          " عبد العسيس بوشعيد 48

 "          "          " ذلىد بوغرباه 51
 "          "          " فاطىة ملهّوُ 50
 "          "          " أمحاد أطرحي 51

 "          "          " جويدة العويدي 52
 

  اعضاء 10 :    عـذد  األعضـاء انغائثٛــٍ تعـــذر  -

 ناتب اجملمض خالد الفتاوي 0
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 عضو اجملمض اجلىاعي توفيل بموجور 1
 

 "          "          " عبد العسيس البٍني 2

 "          "          " ذلىد احلر 3
 "          "          " خميفة الشحيىي 4

 

 ضـٕا  ع  06 :       عـذد  األعضاء انغائثٛـٍ تـذٌٔ عــذر -

 
 الٍائبة الجاوٍة لرئيض دلمض مجاعة ورانش أواه ويضرة 0

 

 عضو اجملمض اجلىاعي حياة املشفوع 1
 

 "          "          " عبد الضىد العىراٌي 2

 "          "          " ذلىد ايت بويدو 3
 "          "          " امحد عبيمة 4
 "   "          "        ذلىد لهبار 5
 "          "          " زنية ملريين 6
 "          "          " عبد العسيس ورواُ 7

 "          "          " فاطىة السِراء املٍضوري 8

 "          "          " محيد الشّواٌي 01
 "          "          " املضطفى الشّواٌي 00

 "          "          " عفيفة السجناري 01
 "          "          " ابراِيي بوحٍش 02
 "          "          " جنيب رفوش 03

 "          "          " يوشف بَ الساِر 04

 "          "          " عبد الضىد اهلٍيدي 05
 "          "          " امساعين اوػاري 06

"          ""           عبد المطيف ابدوح 07  

 

 ال أحــذ  : عــذد األعضـاء انشاغـزج يُاصثٓــى 
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 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌنالسادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلً وسابل االعالم

 الحضور الكرٌمأٌها 

ي احفٌظ لضاوي أطلب من السٌد  ،2017ٌولٌوز  االستثنابٌةح أشؽال هذه الدورة لبل أن نفتت

السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن ضل بالمناداة على أسماء السادة وكاتب المجلس التف العباسً نابب

 رة .توفر النصاب المانونً النعماد هذه الدو مدى الحاضرٌن بالماعة للتؤكد من

  

دورتنا هاته وهً  ، أعلن رسمٌا عن افتتاحمن توفر النصاب المانونًالتؤكد اجراء العملٌة و بعد 

 الدورة التاسعة فً هذه المدة االنتدابٌة وجدولتها الزمنٌة كاالتً:
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 اول  يف  شانها جمللض مجاعة مراكش  والنقط املتد 7107اجلدولة  السمنية  جللصة الدورة االشتثنائية لشهر يوليوز 
 

 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 النقــــــط موضــــــوع التـــداول ر.ت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 جلسة فرٌدة

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ٌوم الخمٌس

02/16/1106 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

الحادٌة الساعة 
 باحاعشرة ص
بماعة 

االجتماعات 
الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 

 

0 
غ مضًىت مغاهش.   املطاصكت على اجفاكُت شغاهت جخعلم بدىفُظ امليىن الثلافي لالجفاكُت الاؾاع املخعللت بمشغوع جىمُت وجؿٍى

 
7 

ً املنهي والخعلُم العالي والبدث الضعاؾت واملطاصكت على اجف ت الاكلُمُت لىػاعة التربُت الىؾىُت والخيٍى اكُت اؾاع للشغاهت بحن حماعت مغاهش واملضًٍغ

ض الحُاة املضعؾُت في جغاب الجماعت.    العلمي مً احل صعم الخمضعؽ واملؿاهمت في ججٍى

 

 

 

3 
ع املضعحت في اؾاع بغهامج "مغاهش ... الحاغغة املخجضصة"  FECاملطاصكت على ؾلب كغوع مً ضىضوق الخجهحز الجماعي  ل املشاَع للمؿاهمت في جمٍى

ت العامت للجماعاث املحلُت حغؿُت املؿخدلاث املخعللت بهظه اللغوع.صعهم )حؿع مائت ملُىن صعهم(  900.000.000000في خضوص   على ان جخىلى املضًٍغ

 

 
 
 

4 

اضةةةت جخعلةةةم بخدضًةةةض هُفُةةةت جسطةةةُظ اعخمةةةاصاث ملضمةةةت مةةةً ؾةةةغف ضةةةىضوق الخجهحةةةز الجمةةةاعي لفائةةةضة حماعةةةت الضعاؾةةةت واملىافلةةةت علةةةى اجفاكُةةةت ز

ل حؼء مً مؿاهمت وػاعة الضازلُت في بغهامج "مغاهش الحاغغة املخجضصة".                  مغاهش مً احل جمٍى

 "هلؿت واعصة مً الؿُض الىالي عامل عمالت مغاهش"                                                                                                                                             

 

 

5 
  املطاصكت على مشغوع اجفاكُت شغاهت بحن مجلـ حماعت مغاهش ووػاعة الثلافت لدؿُحر املعهض املىؾُلي باب صوالت.  

 

6 
ل اللغاع الخىظُمي الجماعي املخعلم بدىظُم اؾخغالٌ حلؿاث بُع املأوىالث وعغباث بُع العطحر والفىاهه الجافت بؿاخت حامع املطاصكت على حعضً

 الفىا

 

 

  اوي.لثالضعاؾت واملطاصكت على اجفاكُت مخعللت باجمام اشغاٌ الهىضؾت املضهُت ملشغوع خافالث الىلل الحػغي العالي الجىصة ملحىع شاعع الحؿً ا 7

 
 

8 
م وتهُئت املحؿاث ملحىع هماؾت املحامُض.       الضعاؾت واملطاصكت على اجفاكُت مخعللت بىغع اشاعاث غىئُت ملؿخعملي الؿٍغ

 

ع حمعُاث املجخمع املضوي الىاشؿت بمضًىت مغاهش بغؾم الؿىت املالُت  9   . 2017صعم مشاَع
 

  إلهجاػ مشغوع ؾُاحي.    « Société Tensift Sport Club »لملً الغابىي بمىؿلت "الىلجت" جلضمذ به شغهت املطاصكت على ؾلب اخخالٌ مإكذ ل 01

 

من  25بما لممتضٌات المادة ، سٌتم مواصلة االشؽال فً اطار السبعة اٌام المتتالٌة من اٌام العمل ط02/16/1106فً حالة عدم انهاء المجلس الجماعً لمداوالته فً النمط خالل الجلسة بتارٌخ : ملحوظة

 المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات وحسب ما ٌتم االتفاق علٌه خالل الجلسة.

ربٌس مجلس جماعة مراكش                  
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 :  (02/16/1106بتارٌخ  فرٌدةجلسة ) 1106النمطة االولى من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

ـت على اجفاقيــت شزاكــت جخعلــق بدىفيذ املكــىن الثقافي لالجفاقيــت الاطــار املخعلقت بمشزوع جىميت وجطىيز املصادقـ

 مذًىت مزاكش.

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ة بالمرافك عبد الهادي فاري لتالوة تمرٌر االجتماع المشترن بٌن اللجنة المكلفبداٌة أعطً الكلمة للسٌد  
 .العمومٌة والخدمات واللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً

 

 نابب ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً السٌد عبد الهادي فاري
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  1:  لمالنمطة ر

 

 
 تقرير االجتماع املشرتك بني 

المجنة املكمفة باملرافق العمومية واخلدمات والمجنة املكمفة  
بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع 

 املدني
 

 
 

  1حول النقطة رقم 
 2017 يوليوز لشهر   االستثنائيةمن جدول اعمال الدورة 

 
 

فاق١ٝ غسان١ تتعًل بتٓفٝر املهٕٛ ايجكايف يالتفاق١ٝ االطاز املصادق١ ع٢ً ات
 املتعًك١

 مبػسٚع ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس َد١ٜٓ َسانؼ 
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نٌة والتنظٌمٌة الجااري بهاا العمال، وفاً اطاار تحضاٌر الانمط المدرجاة فاً جادول للممتضٌات المانو طبما

وبااالنظر لطبٌعااة ونوعٌاة الاانمط المعروضااة  ،1106 ٌولٌاوزشااهر االساتثنابٌة المماارر عماادها خاالل اعماال الاادورة 

ضااء الموجهاة لكال مان الساادة أع 05/15/1106 بتاارٌخ 03126وتبعاا للادعوة عادد  للدراسة مان حٌاا الموضاوع،

بالمرافك العمومٌة والخدمات اللجنة المكلفة   االجتماع المشترن اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال

انعمااد االجتماااع ، واللجنااة المكلفااة بالشااإون الثمافٌااة والرٌاضااٌة والتنمٌااة االجتماعٌااة واشااران المجتمااع الماادنً

بالمصار  الصاؽرىصباحا بماعة االجتماعاات   ادٌة عشرةالحعلى الساعة  1106 ٌونٌو 10 االربعاء ٌوم المذكور 

خلٌفاة الشاحٌمً رباٌس اللجناة  المكلفاة بالشاإون الثمافٌاة والرٌاضاٌة  البلدي شارع دمحم الخامس برباساة الساٌد

تٌن  حسب ارلامهما فً جدول اعمال الدورة االتٌ تٌنلتدارس النمطوالتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً 

  :كاالتً

 .املصادقُ علِ اتفاقًُ عزانُ تتعلل بتيفًذ املهىٌ الجكايف لالتفاقًُ االطار املتعلكُ مبغزوع تينًُ وتطىيز مدييُ مزانػ .1

 املصادقُ علِ مغزوع اتفاقًُ عزانُ بني جملط مجاعُ مزانػ ووسارَ الجكافُ لتضًري املعَد املىصًكٌ باب دنالُ.   .5

 سادة:ال تٌنحضر االجتماع من أعضاء اللجن -
 عبد الهادي فاري، دمحم لكبار، خلٌل بولحسن. 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

  .موالي عبد الحفٌظ المؽراوي، الحسٌن نوار، عبد الصمد لعكاري، حسن بباوي، عبد الهادي تلماضً
 شارن من أطر جماعة مراكش السادة:و -

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز االمري

 ربٌس لسم الشباب والثمافة والرٌاضة والتربٌة :  الحسٌن الزواق
 عن لسم الشباب والثمافة والرٌاضة والتربٌة : موالي ادرٌس رجٌلة

 عن لسم العمل االجتماعً :  دمحم انحٌلً
 عن لسم اعمال المجلس . :  رشٌد بوزٌتً

  

 المصالح الخارجٌة السٌد: كما شارن من  -

   :        المدٌر الجهوي للثمافة بمراكش  عز الدٌن كرا           

 

، لدم السٌد ربٌس الجلسة كلمة ترحٌبٌة بالسادة الحضور شكرا لهم تلبٌة فً بداٌة هذا االجتماع

 ،1106ممررة فً شهر ٌولٌوز الدعوة، مذكرا بالنمطتٌن المعروضتٌن للدراسة لصد تهٌٌبهما للدورة االستثنابٌة ال

 وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط على النحو االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  4 – 0: االرلامذات  النمط
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 .اتفاقًُ عزانُ تتعلل بتيفًذ املهىٌ الجكايف لالتفاقًُ االطار املتعلكُ مبغزوع تينًُ وتطىيز مدييُ مزانػاملصادقُ علِ  .1
 

ء من االتفالٌة المتعلمة بتنفٌذ المكون الثمافً لالتفالٌة االطار بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضا 

المتعلمة بمشروع تنمٌة وتطوٌر مدٌنة مراكش كما هً مرفمة بالتمرٌر، ولالطالع على حٌثٌاتها، اعطى السٌد 

لموضوع عامة حول السٌاق العام لتمدٌم توطبة ربٌس الجلسة الكلمة للسٌد ربٌس لسم العمل االجتماعً 

 .تفالٌةاال

المعروضة هً فرعٌة منبثمة عن االتفالٌة االطار المتعلمة  ان االتفالٌة وفً هذا االطار، اوضح السٌد ربٌس المسم

" تتعلك بتنفٌذ المكون الثمافً  الحاضرة المتجددة ... مراكش"   ( 1106 – 1103) تنمٌة وتطوٌر مدٌنة مراكشب

نشطة والعملٌات وهً تعرؾ تؤخٌرا فً التنفٌذ لمجموعة من لالتفالٌة االطار، وٌشتمل على مجموعة من اال

منها ما هو مالً فً البداٌة ومنها ما هو عماري ومنها ما هو اختالؾ فً الرإى بٌن الفاعلٌن المولعٌن االسباب 

 ، مإكدا على وجود مجهودات إلٌجاد من اجل انجاز بعض المشارٌع.فً هذه االتفالٌة والسٌما مشكل العمار 

جهته، تدخل السٌد المدٌر الجهوي لوزارة الثمافة متناوال بالتفصٌل مجموع العملٌات واالنشطة االحدى  ومن 

 41تساهم فٌها وزارة الداخلٌة بمبلػ درهم(  00101110111011)عشر االتٌة ادناه بتكلفة اجمالٌة بمابة وعشرة ملٌون 

 ملٌون درهم: 51ملٌون درهم ووزارة الثمافة  ب 

 ة الفنون الشعبٌة.احداا مدٌن .0
 ترمٌم ونهٌبة محٌط الكتبٌة ورد االعتبار لخزاناتها )خلك مركز للتفسٌر حول معلمة الكتبٌة(. .1
 الشطر الثانً من ترمٌم لصر الباهٌة. .2
 تهٌبة وترمٌم لصر البدٌع. .3
 ترمٌم المبة المرابطٌة. .4
 ترمٌم ابواب واسوار مراكش. .5
 تهٌبة دار الثمافة الداودٌات. .6
 جناح المنارة.ترمٌم وتهٌبة  .7
 دعم مكتبات االحٌاء. .8

 دعم المعهد الموسٌمً. .01
 احداا مركز االعالم الثمافً والسٌاحً. .00

مضٌفا بجاهزٌة االعتماد المالً الخاص بوزارة الثمافة الخاص بإحداا مدٌنة الفنون الجمٌلة، مهٌبا بالمجلس   

داعٌا الى وضع اطار تنظٌمً متفك علٌه الجماعً الى وضع الٌد الوعاء العماري من اجل انجاز هذا المشروع، 

 لتدبٌر مختلؾ المرافك موضوع االتفالٌة.

، وبعد االستماع للتوضٌحات، وعاللة بما صرح به السٌد المدٌر الجهوي لوزارة الثمافة، ورؼبة من ذلن عمب  

لس الجماعً بما السادة االعضاء فً انجاح عملٌتً احداا وتدبٌر هذه المرافك، فمد اوصت اللجنة رباسة المج

 ٌلً:

  التعجٌل بملؾ الوعاء العماري عبر التنسٌك بٌن اطراؾ االتفالٌة للتدخل لدى الجهات المختصة للحسم

 فً العمار.

  المٌام بٌوم دراسً حول البحا فً كٌفٌات تدبٌر وتسٌٌر المرافك موضوع االتفالٌة عبر نظم تعالدٌة

 تشاركٌة مع فاعلٌن فً المجال. 
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 ركز خالله السادة االعضاء على ما ٌلً:فمد اثٌر نماش مطول  ،م وتهٌبة اسوار المدٌنةوبخصوص ترمٌ

o  الجماعة، مجلس العمالة، وزارة الثمافة، ؼٌاب رإٌة واضحة و موحدة فً ترمٌم االسوار بٌن كل المتدخلٌن (

 .شركة العمران (

o ن التكلفة .تكرار نفس االصالحات والترمٌمات التً تعرفها االسوار  مما ٌرفع م 

o .وجود اختالؾ بٌن االسوار بخصوص المواد المستعملة فً الترمٌم 

o وجود لنوات مابٌة تمر عبر االسوار تساهم فً هشاشتها 
 

وفً هذا الصدد، واٌمانا منهم بؤهمٌة االسوار واالبواب باعتبارها من المعالم التارٌخٌة التً تختزل فً 

 شعاعها العالمً، فمد تم االتفاق على ما ٌلً:داخلها التارٌخ العرٌك للمدٌنة ومصدر ا

  تبنً ممترح السٌد المدٌر العام للمصالح بتشكٌل لجٌنة تمنٌة مع اشران اعضاء المجلس لمعاٌنة اماكن مرور

المنوات المابٌة المشكلة خطرا على االسوار واحصاءها لصد اتخاذ االجراءات الضرورٌة للحفاظ على بنٌانها 

 بته.المابم ومضاعفة صال

 .التدخل لدى الجهات المختصة من اجل احداا وكالة حضرٌة إلنماذ مدٌنة مراكش على ؼرار مدٌنة فاس 

  المٌام بزٌارة لمدٌنة فاس للولوق على تجربتها باعتبارها رابدة فً مجال ترمٌم والحفاظ على االسوار

 التارٌخٌة.  

   

ضٌع المحٌطة بها، وحٌا اتضح للسادة وتؤسٌسا على ذلن، وبعد نماش مستفٌض لالتفالٌة والموا

االعضاء اهمٌة االتفالٌة من خالل مجموع المشارٌع واالنشطة المبرمجة والتً تهدؾ الى احٌاء و رد االعتبار 

للمعالم التارٌخٌة واحداا مرافك اخرى ذات طبٌعة ثمافٌة، وحٌا ان االتفالٌة المعروضة بمثابة اتفالٌة فرعٌة 

مراكش ... الحاضرة  1106 – 1103االطار المتعلمة بمشروع تنمٌة وتطوٌر مدٌنة مراكش منبثمة عن االتفالٌة 

، 1103المتجددة" التً ولعت فً حضرة صاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره هللا فً السادس من ٌناٌر 

ابدت اللجنة موافمتها فمد ورؼبة من السادة االعضاء فً استمرار تنفٌذ المشارٌع المنبثمة عن االتفالٌة االطار، 

على  اتفالٌة شراكة تتعلك بتنفٌذ المكون الثمافً لالتفالٌة االطار المتعلمة بمشروع تنمٌة وتطوٌر مدٌنة مراكش 

 .كما هً مرفمة بالتمرٌر مع االخذ بالتوصٌات والممترحات المشار الٌها اعاله

 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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 ربٌس مجلس جماعة مراكش العربً بلمابدالسٌد دمحم 

لوزارة الثمافة باعتبار الوزارة طرؾ فً  ويبعد االستماع لتمرٌر اللجنة، اعطً الكلمة للسٌد المدٌـر الجه
 ول هذه النمطــة .حــات التوضٌحم االتفالٌة لتمدٌـ

 

 المدٌـر الجهوي لوزارة الثمافة السٌد عز الدٌن كرا

الحاضرة  ... مراكش" االطارتدخل فً اطار االتفالٌة  امام مجلسكم، المعروضة ان االتفالٌة 
على مستوى االجتماع  جدي وبناء نماشمحط  ٌشكل جزءا كبٌرا من االتفالٌة ولد كان " والمكون الثمافًالمتجددة

  من لبٌل: بعض االمور االساسٌة ت خاللهطرح المشترن،

 لمتعلك بمدٌنة الفنون الشعبٌةالتعجٌل بإٌجاد العمار من أجل تنفٌذ الجزء ا. 

 .التدبٌر بعد االنجاز 

 التدبٌر العمرانً للمآثر التارٌخٌة مع التفكٌر فً خلك وكالة على ؼرار ما هو معمول به فً مدٌنة فاس. 

 . موضوع الورشات المتعلمة بترمٌم االسوار وضرورة التنسٌك واالنسجام بٌن جمٌع المتدخلٌن فً هذا المجال 

 لحجم االلتزامات واالشؽال الواجب المٌام بها نظرا لكون اجالها ٌمتد فمط  1107ٌد االتفالٌة الى سنة امكانٌة تمد

 . 1106الى نهاٌة 
 

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لعمار بالنسبة للجانب الذي تكلفت به الجماعة فً هذه االتفالٌة وهً مدٌنة الفنون الشعبٌة، فمد تم اٌجاد ا 
م االعالن عن مباراة من أجل ر البٌضاء لرٌبا من متحؾ الماء، وسٌتهكتار فً طرٌك الدا 4والذي تبلػ مساحته 

 التصور الهندسً للمشروع.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

متنوع  أما عن المشروع فهو ،ان هذه االتفالٌة جد مهمة وان من شؤنها تطوٌر المشهد الثمافً بالمدٌنة 
 ؼاٌة االهمٌة:ر بؤمرٌن فً ٌ، لكن البد من التذكةالعمرانٌو ةالثمافٌو ةالسٌاحٌ الجوانبٌهم 

ترمٌم أبواب واسوار المدٌنة، علما أنه تم انفاق مبالػ طابلة على ذلن فً السابك وفً الحاضر لكن ٌجب معالجة  -

تملة لتوزٌع الماء والكهرباء على ان ٌتم أصل المشكل وهو التسربات المابٌة، وهذا من اختصاص الوكالة المس

تنظٌم حملة واسعة للتنمٌب عن التسربات فً المنازل المحاذٌة لسور المدٌنة وأن ٌرصد لذلن ؼالؾ مالً تساهم 

فٌه الجماعة من أجل صٌانة لنوات الماء أو الصرؾ الصحً المحاذٌة لألسوار، واذا لم ٌتم تحمٌك ذلن فان كل 

 لمرصودة ستكون بدون ناتج. اعتمادات الصٌانة ا

فلٌس هنان جهات مختصة فً هذا المجال سواء مهندسٌن أو مماوالت أو مكاتب  ،بالنسبة للترمٌم فً حد ذاته

، ان جمٌع اشؽال الترمٌم تموم بها مماوالت دى الدول التً لها معالم تارٌخٌةدراسات كما هو كما الشؤن ل

 س فً البناء التملٌدي المبنى بالجٌر والتراب.ومهندسٌن مختصٌن فً االسمنت المسلح ولٌ

لذلن البد من تحدٌد دلٌك  ،بخصوص االتفالٌة، هنان مشارٌع ؼٌر واضحة المعالم مثل ) دعم مكتبات االحٌاء( -

لهذا المشروع وان ٌكون التصور واضحا واالطراؾ المنخرطة فٌه واضحة ومحددة ونفس الشًء بالنسبة 

 الثمافً والسٌاحً والذي هو مشروع ؼٌر واضح. لمشروع احداا مركز االعالم
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 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

ان ما ٌجب على المجلس االلتزام به فً هذه االتفالٌة ؼٌر محدد، أما بخصوص مساهمة وزارة الداخلٌة  

الحاضرة المتجددة فؤتساءل اٌن ونظرا الرتباط مشارٌع هذه االتفالٌة ب ،ملٌار فؤتساءل ان كانت جاهزة 5والبالؽة 

 ملٌار . 00وصلت مشارٌع الحاضرة المتجددة والتً رصد لها مبلػ 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بالنسبة للمالحظات التً ذكرها السادة االعضاء واشارت الٌها اللجنة فهً مالحظات وجٌهة وسنؤخذ  

 ؤنها .بالتوصٌات التً أبدتها اللجنة بش

 على التصوٌــت. االتفالٌةواذا سمحتــم فانــً أعــرض هذه  
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 :  (02/16/1106بتارٌخ  فرٌدةجلسة ) 1106النمطة الثانٌة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

ش واملذًزيت الاقليميت لىسارة التربيت الىطىيت الذراضت واملصادقت على اجفاقيت اطار للشزاكت بين جماعت مزاك

والخكىين املنهي والخعليم العالي والبحث العلمي من اجل دعم الخمذرص واملطاهمت في ججىيذ الحياة املذرضيت في جزاب 

 الجماعت.

 

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

اجتماع اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات ٌر نص تمر لتالوةأعطً الكلمة للسٌدة حفٌظة مجدار  
 حول النمطة.

 

 ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌدة حفٌظة مجدار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  2 ة ذات الرلم:النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
 باملرافق العمومية واخلدمات املكمفة المجنة 

 

 
 

  2 النقطة ذات الرقمحول 
 2017 يوليوز  لشهر  االستثنائية جدول اعمال الدورةمن 

 

 
ايدزاض١ ٚاملصادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ اطاز يًػسان١ بني مجاع١ َسانؼ ٚاملدٜس١ٜ االق١ًُٝٝ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 

 ٚايتهٜٛٔ املٗين ٚايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبخح ايعًُٞ 
 ٜٛد اذتٝا٠ املدزض١ٝ يف تساب ادتُاع١.َٔ اجٌ دعِ ايتُدزع ٚاملطا١ُٖ يف جت
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فاً جادول اعماال الادورة  المدرجاة ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما

لكال  الموجهاة 1106 ٌونٌاو 17 بتارٌخ 03512 عددوتبعا لإلرسالٌة  ، لمجلس جماعة مراكش 2017 ٌولٌوزلشهر  االستثنابٌة
عمادت  ،باالمرافك العمومٌاة والخادماتاللجناة المكلفاة مجلاس للحضاور والمشااركة فاً أشاؽال ة أعضااء اللجناة والمن السااد

علااى الساااعة العاشاارة والنصااؾ صااباحا بماعااة االجتماعااات  1106 ٌولٌااوز 13 الثالثاااءٌااوم االول هااا اجتماع المااذكورةاللجنااة 
مضامنة فاً جادول  نماطة لتادارس رباٌس اللجنانابباة  حفٌظة مجدار ةالكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد

   :اعمال الدورة كاالتً

الدراسة والمصادلة على اتفالٌة اطار للشراكة بٌن جماعة مراكش والمدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة  .2
فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة فً والتكوٌن المهنً والتعلٌم العالً والبحا العلمً من اجل دعم التمدرس والمساهمة 

 .  تراب الجماعة
الدراسة والمصادلة على اتفالٌة متعلمة بإتمام اشؽال الهندسة المدنٌة لمشروع حافالت النمل الحضري العالً الجودة  .7

 لمحور شارع الحسن الثانً.
محطات لمحور كماسة الدراسة والمصادلة على اتفالٌة متعلمة بوضع اشارات ضوئٌة لمستعملً الطرٌك وتهٌئة ال .8

 المحامٌد.    
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 سفٌان بنخالتً. -دمحم أٌت الزاوي -سعٌد أٌت المحجوب

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة - 

 لربٌس المجلس الجماعً  الرابعالنابب  :  احمد المتصدق

 لربٌس المجلس الجماعً سادسةالالناببة  :  خدٌجة الفضً

 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطؾ البردعً
 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -
 -م.عبد الحفٌظ المؽراوي -خلٌفة الشحٌمً -عبد الهادي بن عال -عبد الهادي وٌسالت -عبد الهادي فاري -الحسٌن نوار

-رزكً عبد الفتاح -عبد العزٌز بوسعٌد -عبد الؽنً درٌوش -عبد الحفٌظ لضاوي العباسً -انًالمصطفى الوجد -أحمد عبٌلة
 -عبد الصمد العكاري

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 افة، الرٌاضة والتربٌةربٌس لسم الشباب، الثم :  الحسٌن الزواق

    عن لسم اعمال المجلس :  عادل الزرود

 عن لسم اعمال المجلس :  سعد نجاي

     كما عرفت الجلسة حضور السٌدة رفٌمة هبرى المدٌرة العامة لشركة التنمٌة المحلٌة "باص سٌتً متجددة". -

 مهنً والتعلٌم العالً والبحا العلمً السادة:كما شارن من المدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن ال -
 

 ربٌس مصلحة التخطٌط بالمدٌرٌة االللٌمٌة :  عبد الحك الشبة
 عن المدٌرٌة االللٌمٌة :  دمحم مبتهج
 عن المدٌرٌة االللٌمٌة :  دمحم مومنً

  عن المدٌرٌة االللٌمٌة : ي احمد ادرٌسً بٌهً

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  1: الرلمذات  النمطة
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 المضمنة فًربٌس اللجنة بالنمط ناببة  ةالسٌد تترحٌب بالسادة الحضور، ذكرفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر وال

، وباتفاق مع السادة االعضاء 1106 ٌولٌوزلشهر  االستثنابٌةجدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة 

 تناولت اللجنة دراستها وفك الترتٌب االتً:

ُ بني مجاعُ مزانػ واملديزيُ االقلًنًُ لىسارَ الرتبًُ الىطيًُ والتهىيً الدراصُ واملصادقُ علِ اتفاقًُ اطار للغزان .2
 .  املَين والتعلًه العالٌ والبحح العلنٌ مً اجل دعه التندرظ واملضاٍنُ يف جتىيد احلًاَ املدرصًُ يف تزاب اجلناعُ

 

 

 

بٌن للشراكة   وبعد تمكٌن السادة الحضور من مشروع اتفالٌة اطار ،فً مستهل دراسة هذه النمطة

جماعة مراكش والمدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والتعلٌم العالً والبحا العلمً من 

، والطالع السادة االعضاء على اجل دعم التمدرس والمساهمة فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة فً تراب الجماعة

واالهداؾ المتوخاة من االتفالٌة، أعطت السٌدة ناببة ربٌس حٌثٌات الموضوع ووضعهم فً صلبه وسٌاله العام 

  اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس مصلحة التخطٌط بالمدٌرٌة االللٌمٌة لتمدٌم التوضٌحات االولٌة واسباب النزول.

وفً هذا الصدد، اوضح السٌد ممثل المدٌرٌة ان االتفالٌة المعروضة للمدارسة تؤتً فً اطار تفعٌل الرإٌة 

التً اعدها المجلس االعلى للتربٌة والتكوٌن والبحا العلمً تحت شعار "من اجل  1121 – 1104تراتٌجٌة االس

بالمدرسة  مدرسة االنصاؾ والجودة واالرتماء"، مستعرضا محاورها العامة ورافعاتها االساسٌة للنهوض

 المؽربٌة وجعلها:

 .مدرسة االنصاؾ وتكافإ الفرص 

 .مدرسة الجودة للجمٌع 

 ة االرتماء بالفرد والمجتمعمدرس 

 

متناوال بالتفصٌل حافظة المشارٌع المندمجة لتفعٌل الرإٌة االستراتٌجٌة والتً ستفعل فً شك منها 

انطاللا من المماربة التشاركٌة )شراكات تعالدٌة( مع الجهة والجماعات الترابٌة استنادا الى االطار المانونً 

تظم للمدرسة لمساعدتها على التفرغ لمهامها ووظابفها االساسٌة ذات الطابع المنظم لها، وذلن لتوفٌر الدعم المن

التربوي، البٌداؼوجً، الثمافً والمعرفً على اساس ان تساهم هذه الوحدات الترابٌة فً دعم البنٌة التحتٌة 

لمعبر المدرسٌة عبر توفٌر الفضاءات المالبمة للتمدرس خاصة فً المناطك ذات الخصاص وحسب الحاجٌات ا

عنها، منوها بالتجاوب االٌجابً لجماعة مراكش فً تماسم تنفٌذ االوراش والمشارٌع المندمجة وتشجٌع التعببة 

 الجماعٌة وذلن من خالل االتفالٌة المعروضة ذات االلتزامات الواضحة والهادفة الى ما ٌلً:

o لتعلٌم األولً بتراب الجماعةالمساهمة فً تنوٌع العرض المدرسً من خالل المساهمة فً صٌانة ألسام ا. 

o . ًالمساهمة فً المجهودات المبذولة من أجل دعم التمدرس ومحاربة الهذر المدرس 

o  .المساهمة فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة بفضاءات المإسسات التعلٌمٌة المتواجدة بتراب الجماعة 

ى المدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة مشٌرا الى انه تم عملٌا البدء فً اتخاذ مجموعة من االجراءات على مستو

 التربٌة الوطنٌة سواء من الناحٌة اللوجستٌكٌة او التربوٌة وتدابٌر اخرى مستمبلٌة على الشكل االتً:
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 :على مستوى التجهٌز اللوجٌستً 

  ًالتخلص من المتالشٌات بعدد من المإسسات، علما ان مدٌنة مراكش تتوفر على مإسسات لدٌمة مما ٌعن

مادمة مع بمساهمة جماعة مراكش فً نمل هذه المتالشٌات من المدارس الى مكان جمعها وجود معدات مت

 فً انتظار بٌعها فً المزاد العلنً.

  تجهٌز المإسسات المدٌمة منها والجدٌدة بالطاوالت والكراسً والسبورات عبر التعالد مع مإسسة التكوٌن

 ا لتوجٌهات السٌد الوزٌر الجدٌد المكلؾ بالمطاع.المهنً لٌتم صنع واعداد عدد كبٌر من هذه المعدات تبع

 :على مستوى العرض المدرسً 

  41تلمٌذ فً المسم الواحد فً  16اعداد خارطة الدخول المدرسً بحٌا سٌكون باإلمكان استٌعاب الل من% 

الى توفر تلمٌذ فً بمٌة االلسام بالنظر  31الى  21من االلسام الموجودة واالشتؽال على عدم تجاوز ما بٌن 

 اساتذة متعالدٌن جدد.

  الستٌعاب عدد التالمٌذ للحد من الهدر  1107توسٌع العرض المدرسً عبر توفبر بناٌات جدٌدة برسم سنة

 المدرسً وخلك الجو المناسب للتحصٌل التربوي بعد ان ٌتم التؤشٌر علٌه من لدن الوزارة الوصٌة. 

 وة بٌن التعلٌم الخصوصً والتعلٌم العمومً وذلن بوضع اعتماد فكرة "التعلٌم الشرٌن" للتملٌص من اله

المإسسات التعلٌمٌة المؽلمة التابعة للوزارة رهن اشارة الخواص لالستثمار فٌها بعد المٌام بإصالحها 

وتهٌبتها لهذا الؽرض لٌتم التدرٌس بها بؤثمنة مناسبة متفك علٌها مع الوزارة او منح عمارات للخواص 

   ٌتم التدرٌس فٌها بؤثمنة مناسبة باالتفاق مع الوزارة . لبناء مدارس خاصة 

وفً ختام  تدخله، اعتبر السٌد ربٌس مصلحة التخطٌط بالمدٌرٌة االللٌمٌة االتفالٌة المعروضة بمثابة 

االطار المانونً للمساهمة فً دعم التمدرس وتجوٌد الحٌاة المدرسٌة على ان تتلو هذه االتفالٌة مالحك اضافٌة 

     بممتضاها تحدٌد المإسسات المعنٌة بالتدخل وطبٌعته فً المستمبل المرٌب.ٌتم 

عمب ذلن، وبعد االستماع لعرض السٌد ممثل المدٌرٌة االللٌمٌة واالطالع على ممتضٌات االتفالٌة، فتح  

لتمولع المدرسة باب المنالشة وابداء الرأي، اجمعت خالله تدخالت السادة االعضاء على اهمٌة لطاع التعلٌم نظرا 

فً صلب المشروع المجتمعً للبالد باعتبارها رافعة للتنمٌة، منوهٌن بمبادرة الشراكة التعالدٌة مع الدولة 

، مسجلٌن المالحظات والممترحات 1121 – 1104للمساهمة فً المشارٌع المندمجة تفعٌال للرإٌة االستراتٌجٌة 

 االتٌة:

 لجماعة مراكش على ؼرار بالً الجماعات الترابٌةفرصة  1104/1121الرإٌة االستراتٌجٌة  اعتبار 

من خالل ممتضٌات االتفالٌة المعروضة من جهة ومن  كما وكٌفا ومردودٌة المراكشٌةلالرتماء بالمدرسة 

منتظم للمدرسة المؽربٌة من الدعم الٌتٌح توفٌر خالل استحضار االطار المانونً المتعلك بالجماعات الذي 

  صلب ممومات التنمٌة المحلٌة. خالل إدماجها فً
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  تثمٌن المماربة التعالدٌة من خالل مساهمة الجماعة لتمدٌم الدعم اللوجٌستً للمإسسات التعلٌمٌة

 المدرسٌة فً اطار االختصاص المشترن مع الدولة )التعلٌم العمومً االساسً(.

  فً اطار تنزٌل ممتضٌاتها.اشران مجالس المماطعات الخمس فً اعداد الملحمات االضافٌة لالتفالٌة 

  االهتمام بالمدرسة وفك توجهات الرإٌة االستراتٌجٌة سٌعٌد با الروح لها لتكون فعالة ومنتجة من خالل

اوراش التنظٌؾ والتشجٌر وتحسٌن الواجهات اضافة الى التجهٌز بالمعدات العامة المدرسٌة مع تحوٌطها 

 أمنٌا . 

 ٌل االدوار االساسٌة لكل من مجالس تدبٌر المإسسات التعلٌمٌة ضرورة سهر المصالح المختصة على تفع

 وجمعٌات االباء للمساهمة فً عملٌة تجوٌد الحٌاة المدرسٌة من خالل الموارد المالٌة المحصل علٌها. 

  احٌاء واالهتمام بالتنشٌط المدرسً إلؼناء العملٌة التعلٌمٌة مع تسطٌر مجاالت بٌن جماعة مراكش

ٌمٌة والنسٌج الجمعوي من خالل انفتاح المدرسة على محٌطها عبر فتح المإسسات  والمدٌرٌة االلل

  أنشطة ثمافٌة ورٌاضٌة واجتماعٌة.التعلٌمٌة إللامة 

ومن جهته، تدخل السٌد المدٌر العام للمصالح الذي اشار الى ان نموذج االتفالٌة موضوع المدارسة كان   

مرجعٌا للشراكة بٌن وزارة التربٌة الوطنٌة والجماعات الترابٌة، وهً  مثار نماش بالمجلس الحكومً لتكون اطارا

بذلن تعتبر مجرد بداٌة لورش كبٌر ٌجب االشتؽال علٌه من خالل اعداد ملحمات للشراكة بشكل مفصل وعملً على 

هذا االخٌر  ان االتفالٌة تعتبر مؤسسة لهذا التعاون الذي ٌتماطع مع محاور عدة ببرنامج عمل الجماعة حٌا تضمن

برامج مهمة تخص تطوٌر العرض المدرسً بالتعلٌم االولً خصوصا واالهتمام بمحٌط المإسسات وتفعٌل دور 

الجماعة فً مجالس التدبٌر المدرسً كآلٌة للتواصل والتعاون معها، وتشجٌع التنشٌط الثمافً والبٌبً والرٌاضً 

 ً .واالجتماعً بالمإسسات وانفتاحها على محٌطها المجتمع

وبعد أن اعتبر السادة االعضاء مشاكل المطاع التعلٌمً واوراشه كبٌرة ومتشعبة ومن الصعب   

االحاطة بتفاصٌلها فً جلسة واحدة، لذلن تم االنكباب على فصول االتفالٌة ربحا للولت وتركٌزا على االهداؾ 

 ٌلً : حٌا تم لراءة فصول االتفالٌة مع ادخال بعض التعدٌالت الشكلٌة جاءت كما
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رقي 
 الفضن

 التعديالت املكرتحة وَ طرف المجٍة ووضوع التعدين الٍط األصمي لالتفاقية

 
 الدٌباجة

 

املخعلم بالجماعاث الطاصع  113.14اللاهىن الخىظُمي عكم  -

 07مً عمػان) 20الطاصع في  1.15.85بدىفُظه الظهحر الشٍغف 

 (؛2015ًىلُى

 
اصات اضافة ارلام المواد التً تعنى باالختص
 المشتركة بٌن الجماعة والدولة :

 

املخعلم بالجماعاث الطاصع بدىفُظه  113.14اللاهىن الخىظُمي عكم  -

( 2015ًىلُى 07مً عمػان) 20صع في الطا 1.15.85الظهحر الشٍغف 

 . 78 – 77 – 72وخاصت املىاد 

 

الباب 

 االول

المادتان 

 2و  1

  ممتضٌات عامة الباب األول:

 تبر الدٌباجة جزءا ال ٌتجزأ من هذه االتفالٌة.: تع 0المادة  

 
االتفالٌة إلى وضع إطار لانونً : تهدؾ هذه  7المادة  

تنظٌمً للتعاون بٌن الطرفٌن المولعٌن ٌمكنهما من  و
 .ةالمساهمة والتعاون لبلوغ الؽاٌات المتضمنة فً الدٌباج

 
 
 

تم دمج البابٌن االول والثانً فً باب واحد 
ن االولى والثانٌة فً مادة واحدة وكذا المادتٌ

 مع اعادة ترتٌب المواد
 

 الباب األول: موضوع االتفالٌة واالهداؾ

 المادة االولى: موضوع االتفالٌة
ٌتمثل موضوع االتفالٌة فً دعم التمدرس والمساهمة فً 

 تجوٌد الحٌاة المدرسٌة.
المدٌرٌة تعتبر االتفالٌة اطار لانونٌا للشراكة والتعاون بٌن 

االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والتعلٌم 
 وجماعة مراكش  العالً والبحا العلمً

 

 

الباب 

 االول

 3المادة 

 الباب الثانً : األهداؾ
 : : تهدؾ هذه االتفالٌة إلى3المادة 

المساهمة فً تنوٌع العرض المدرسً من خالل  
راب المساهمة فً صٌانة ألسام التعلٌم األولً بت

 الجماعة
المساهمة فً المجهودات المبذولة من أجل دعم  

 التمدرس ومحاربة الهذر المدرسً 
المساهمة فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة بفضاءات  

 المؤسسات التعلٌمٌة المتواجدة بتراب الجماعة.

 

 
 
 

الباب الثانً : األهداؾ"  تم حذؾ عبارة "
ادماج المادة مع  واضافة كلمة "تجوٌد"

 ة ضمن الباب االول.الثالث
 

 

 :الثانٌةالمادة 
 : تهدؾ هذه االتفالٌة إلى

العرض المدرسً بتراب  وتجوٌدالمساهمة فً تنوٌع  
 .البالً محذوؾالجماعة )...( 

المساهمة فً المجهودات المبذولة من أجل دعم التمدرس  
 ومحاربة الهذر المدرسً. 

سات المساهمة فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة بفضاءات المؤس 
 التعلٌمٌة المتواجدة بتراب الجماعة. 

   
تحدٌد بالتسمٌة الطرفٌن االول والثانً فً 

 المادتٌن الثالثة و الرابعة 

المدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة لتزم ت: الثالثة لمادةا 
 ...  :ٌلًبما والتكوٌن المهنً والبحا العلمً بمراكش 

 ... :بما ٌلً ماعة مراكشمجلس ج: ٌلتزم الرابعةالمادة 
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 6المادة 

 : لجنة التتبع والتمٌٌم  6المادة 
      

على إعداد مخطط تربوي مشتركة تسهر تحدث لجنة      

مكلفة بتتبع تنفٌذ وتمٌٌم االنجازات و ………خاص بمنطمة 

المتعلمة بالبرنامج موضوع االتفالٌة، تكون لها الصالحٌة 
تراحات المالئمة لحسن تطبٌك خصوصا فً تمدٌم كل االل
فع تمارٌر دورٌة إلى ، وتر االتفالٌة على أرض الوالع

والتكوٌن  وزارة التربٌة الوطنٌة ل المدٌر اإلللٌمً السٌد

وتعمد  ..…………وكذا السٌد رئٌس  بمراكشالمهنً 

اجتماعٌن فً السنة على األلل بداٌة ونهاٌة كل موسم 
وٌتعٌن تنفٌذ  ممبل.دراسً للتمٌٌم والتحضٌر للموسم ال

مجاالت الشراكة والتعاون بموجب بروتوكوالت ملحمة 
بٌن الطرفٌن والتً تحدد على وجه الخصوص التزامات 
األطراؾ المعنٌة الخاصة بكل مجال على حدة وكدا 
الموارد التى ٌمرر كل طرؾ تعبئتها من أجل انجاز 

  .البرامج المشتركة والجدولة الزمنٌة لإلنجاز

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تم التنصٌص على ما ٌلً:
 إضافة:
 .اطراؾ اللجنة المشتركة 
  المؤسسات التعلٌمٌة التابعة لتراب جماعة

 مراكش.
 :تنظٌم وتسٌٌر لجنة التتبع والتمٌٌم 

  التكوٌن 
 التسٌٌر 

 
 
 

 : لجنة التتبع والتمٌٌم  5المادة 
      

بٌن جماعة مراكش والمدٌرٌة مشتركة تحدث لجنة      
 بمراكشوالتكوٌن المهنً  وزارة التربٌة الوطنٌة ل  ةاالللٌمٌ

بالمؤسسات التعلٌمٌة  تسهر على إعداد مخطط تربوي خاص
مكلفة بتتبع تنفٌذ وتمٌٌم االنجازات   التابعة لتراب جماعة مراكش

 .تعلمة بالبرنامج موضوع االتفالٌةالم
تمدٌم كل االلتراحات المالئمة  ٌعهد لهذه اللجنة خصوصا  

فع تمارٌر دورٌة ، وترٌك االتفالٌة على أرض الوالعلحسن تطب
والتكوٌن  وزارة التربٌة الوطنٌة ل المدٌر اإلللٌمً إلى السٌد

 .مجلس جماعة مراكشوكذا السٌد رئٌس  بمراكشالمهنً 
اجتماعٌن فً السنة على األلل بداٌة هذه اللجنة تعمد   

، كما بلونهاٌة كل موسم دراسً للتمٌٌم والتحضٌر للموسم المم
 .تعمد اجتماعات كلما دعت الضرورة الى ذلن

وٌتعٌن تنفٌذ مجاالت الشراكة والتعاون بموجب 
بروتوكوالت ملحمة بٌن الطرفٌن والتً تحدد على وجه 
الخصوص التزامات األطراؾ المعنٌة الخاصة بكل مجال على 
حدة وكدا الموارد التً ٌمرر كل طرؾ تعبئتها من أجل انجاز 

 .مشتركة والجدولة الزمنٌة لإلنجازالبرامج ال
 وتتكون لجنة التتبع والتمٌٌم مما ٌلً:

  ًوالتكوٌن  وزارة التربٌة الوطنٌة ل المدٌر االللٌم
 او من ٌمثله. بمراكشالمهنً 

 .رئٌس جماعة مراكش او من ٌمثله 
 تراعى تمثٌلٌة المماطعات عند الضرورة.و
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ة واالطالع على االتفالٌة وادخال التعدٌالت الشكلٌة وتؤسٌسا على ذلن، وبعد التوضٌحات الممدم

التً ٌكمن جوهرها  1121 – 1104لممتضٌاتها، وبعد ان اجمع السادة االعضاء على اهمٌة الرإٌة االستراتٌجٌة 

، وداخل االرتماء بالفرد والمجتمعو الجودة للجمٌع ،االنصاؾ وتكافإ الفرصفً ارساء مدرسة جدٌدة لوامها 

من مسار االصالح التربوي، وسعٌا من الجماعة الى تنزٌل وتفعٌل هذه الرإٌة حسب االختصاصات سٌاق دلٌك 

الموكولة الٌها بممتضى المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات )االختصاصات المشتركة مع الدولة ( من جهة 

ط االٌجابً فً دعم المنظومة من جهة اخرى، مع التؤكٌد على االنخرا الهندسة العامة للمشارٌع المندمجةوداخل 

توفٌر شروط نجاح اإلصالح من خالل مجموعة من المستلزمات األساسٌة الضامنة للتنزٌل الفعال و التربوٌة

االلٌة التعالدٌة، وحٌا ان مساهمة جماعة مراكش تتمثل فً تجوٌد والع المإسسات  والناجع للمشارٌع عبر

ذي ٌعرؾ كثٌرا من الخصاص على المستوى اللوجٌستً كما على التعلٌمٌة العمومٌة الوالعة فً ترابها ال

فمد ابدت اللجنة موافمتها المستوى التربوي مع وضوح الرإٌة من حٌا التخطٌط فً انتظار التوطٌن واالنجاز، 

على اتفالٌة اطار للشراكة  بٌن جماعة مراكش والمدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً 

لتعلٌم العالً والبحا العلمً من اجل دعم التمدرس والمساهمة فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة فً تراب الجماعة وا

 .كما هً مرفمة بالتمرٌر على اساس االخذ بعٌن االعتبار مالحظات وممترحات اللجنة المذكورة اعاله

 وجمللضهه املىقز واصع اليظز
 

 رئًط اللجيُىائبُ 
 ًظُ جمدارحف                   

 
 علِ اصاظ اٌ جلضات اللجيُ صتبكِ مفتىحُ 2017يىلًىس  10مت تأجًل مدارصُ اليكطتني املغار الًَنا ادىاه اىل جلضُ مىالًُ حددت يىو االثيني 

الدراسة والمصادلة على اتفالٌة متعلمة بإتمام اشؽال الهندسة المدنٌة لمشروع حافالت النمل الحضري  .7
 شارع الحسن الثانً.العالً الجودة لمحور 

الدراسة والمصادلة على اتفالٌة متعلمة بوضع اشارات ضوئٌة لمستعملً الطرٌك وتهٌئة المحطات  -8

 لمحور كماسة المحامٌد.
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 تفالٌة إطار للشراكة ا

 

  بٌن

 المدٌرٌة اإلللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة 

 والتكوٌن المهنً والتعلٌم العالً والبحث العلمً

 الحارثً جلٌز مراكششارع 

 و

 جماعة مراكش

  والٌة جهة مراكش آسفً

 

 من أجل

التمدرس والمساهمة فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة فً  دعم'"

 تراب الجماعة''
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 ديبـاجـــــةـال
 

مىه، الظي ًىظ على أن الضولت واملإؾؿاث العمىمُت والجماعاث  31وفلا ألخيام الضؾخىع، والؾُما الفطل  -

املىاؾىاث واملىاؾىحن على كضم املؿاواة  اؾخفاصةمل على حعبئت ول الىؾائل املخاخت لخِؿحر أؾباب ، حعالترابُت

الظي ًإهض على أن الخعلُم  32مً الحم في الحطٌى على حعلُم عطغي مِؿغ الىلىج وطي حىصة، وهظا الفطل 

 ألاؾاس ي خم الؿفل وواحب ألاؾغة والضولت؛

ً وججؿُضا لإلعاصة الؿامُت لطاخب ال - جاللت امللً دمحم الؿاصؽ هطغه هللا وأًضه، في حعل كؿاع التربُت والخيٍى

 أٌو أؾبلُت وؾىُت، بعض الىخضة الترابُت؛

ش  - وجؿبُلا للخىححهاث امللىُت الؿامُت الىاعصة في الخؿاب املليي الؿامي بمىاؾبت طهغي زىعة امللً والشعب بخاٍع

ت للعمل في هظا الاججاه، مً زالٌ الترهحز على غغوعة خُث كاٌ حاللخه:"... هضعى الحيىم 2012غشذ  20

 الجهىع باملضعؾت العمىمُت، ئلى حاهب جأهُل الخعلُم الخاص، في ئؾاع الخعاون والخيامل ..."؛

ً الضاعُت ئلى حشجُع ول الفعالُاث املؿاهمت في مجهىص التربُت  - وجؿبُلا لخىحهاث املُثاق الىؾني للتربُت والخيٍى

ً والغف ع مً حىصجه وهجاعخه، بما في طلً الجماعاث الترابُت، وخثها على اللُام بىاحباث الشغاهت مع والخيٍى

 الضولت وإلاؾهام ئلى حاهبها في جدمل ألاعباء املغجبؿت بالخعلُم وجدؿحن الجىصة، وهظا املشاعهت في الخضبحر؛

عُت والخىظُمُت الخالُت: -  وبىاء على أخيام الىطىص الدشَغ

ف  113.14ي عكم اللاهىن الخىظُم -  20الطاصع في  1.15.85املخعلم بالجماعاث الطاصع بدىفُظه الظهحر الشٍغ

 مىه؛ 89 – 88 – 87وزاضت املىاص ( 2015ًىلُى 07مً عمػان)

ف بمثابت كاهىن عكم  - ( املخعلم 1977فبراًغ  15)1397ضفغ  25الطاصع في  1.75.168الظهحر الشٍغ

ف بمثابت كاهىن عكم بازخطاضاث العامل هما وكع حعضًله وجخ ش  1.93.293مُمه بالظهحر الشٍغ مً عبُع  19بخاٍع

 (؛1993أهخىبغ  06)1414الثاوي 

ف  07.00اللاهىن عكم  - ً الطاصع بدىفُظه الظهحر الشٍغ ت للتربُت والخيٍى اللاض ي باخضار ألاواصًمُاث الجهٍى

 71.15وجخمُمه باللاهىن عكم  (، هما وكع حغُحره2000ماي 19)  1421مً ضفغ15الطاصع في  1.00.203عكم 

ف عكم  ش  1.16.04الطاصع بدىفُضه الظهحر الشٍغ  (؛2016ًىاًغ  26) 1437مً عبُع ألازغ 15بخاٍع

ف عكم  05.00اللاهىن  - ش  1.00.201بشأن الىظام ألاؾاس ي للخعلُم ألاولي الطاصع بدىفُظه الظهحر الشٍغ  19بخاٍع

 ؛2000ماي 

ٌ  29 الطاصع في 2.00.1014املغؾىم عكم  - ٌشأن  05.00(بخؿبُم اللاهىن عكم 2001ًىهُى22) 1422مً عبُع ألاو

 الخعلُم ألاولي؛

( بشان ازخطاضاث وجىظُم وػاعة 2002ًىلُى  17)1423حماصي ألاولى 06الطاصع في  2.02.382املغؾىم عكم  -

 التربُت الىؾىُت؛

ابت الىظام ألاؾاس ي الخاص ( بمث2002ًىلُى  17)1423حماصي ألاولى 06الطاصع في  2.02.376املغؾىم  -

 بمإؾؿاث التربُت والخعلُم العمىمي، هما وكع حغُحره وجخمُمه؛
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( في شان ئخضار وجىظُم املغاهؼ 2011صحىبر 23)1433مً مدغم  27الطاصع في  2.11.672املغؾىم عكم  -

ً، هما وكع حغُحره؛ ت ملهً التربُت والخيٍى  الجهٍى

ت إلاؾتراجُجُت ل - ال لخىضُاث الغٍؤ ً  2015/2030إلضالح وججًز الطاصع عً املجلـ ألاعلى للتربُت والخيٍى

والبدث العلمي، التي أهضث على وغع بغامج حعاكضًت بحن الضولت ومإؾؿاتها على املؿخىٍاث الترابُت، جدضص 

 بىغىح التزاماث ول ؾغف وامللخػُاث العملُت لخىفُظ البرامج وجدبع ئهجاػها وجلُُم أزغها؛

هاحعت للجماعاث الترابُت للجهىع باملضعؾت مً زالٌ ئعؾاء آلُت للشغاهت والخمىٍل  وبغُت غمان مشاعهت -

 والدشاوع املىخظمحن بحن مسخلف الفاعلحن؛

ش  99-15وجفعُال مللخػُاث املظهغة إلاؾاع عكم  - ت إلاؾتراجُجُت  2015أهخىبغ  12بخاٍع ل ألاولي للغٍؤ في شأن الخجًز

ت، التي صعذ ئلى حعبئت مسخلف الفاعلحن املحلُحن في عملُت مً زالٌ جفعُل الخضابحر ط 2015-2030 اث ألاولٍى

ت على ضعُض املإؾؿاث الخعلُمُت؛ ةئهجاػ مشغوع املإؾؿت، باعخباعه آلُت فعالت ألحغأ  الخضابحر طاث ألاولٍى

ش 2017وجبعا ملضاوالث مجلـ حماعت مغاهش بغؾم صوعجه الاؾخثىائُت ًىلُىػ  -  مىغىع ملغع عضص ... بخاٍع

/...07 /2017  . 

واعخباعا ملياهت الطضاعة التي جدبىؤها الجهاث باليؿبت للجماعاث الترابُت ألازغي في مجالي ئعضاص بغامج الخىمُت  -

ت إلعضاص التراب وجىفُظها وجدبعها، وهظا في مجاٌ الجهىع بالخىمُت املىضمجت؛ واملؿخضامت،  والخطامُم الجهٍى

 مع مغاعاة الؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث العامت واللؿاعُت للضولت؛وطلً بدىظُمها وجيؿُلها وجدبعها، 

واؾخدػاعا لالزخطاضاث واملهام املىوىلت للجماعاث الترابُت في ول مجاالث الخىمُت، والؾُما جلً املخعللت  -

ً؛  بالتربُت والخيٍى

ت عكم  - ش  02وبىاء على ملخػُاث املظهغة الىػاٍع فاكُاث الشغاهت املبرمت في شأن جأؾحر اج 2005فبراًغ  03بخاٍع

ً ومطالحها إلاكلُمُت واملحلُت؛ ت للتربُت والخيٍى  مً لضن ألاواصًمُاث الجهٍى

وؾعُا مً الؿغفحن لخأهُل وضُاهت املإؾؿاث الخعلُمُت وصعم الخمضعؽ والغقي بالخعلُم ألاولي وألاؾالن  -

 الخعلُمُت الثالزت بالجماعت الترابُت مغاهش. 

ؼا للمجهىصاث امل - ت زاضت في مجاالث وحعٍؼ بظولت مً ؾغف الضولت في مجاٌ الغفع مً حىصة املىظىمت التربٍى

 الخعلُم ألاولي والخعلُم الابخضائي والثاهىي إلاعضاصي والخأهُلي؛

ت التي ججعل العىطغ البشغي في ضمُم وضلب اهخماماث  - وجماشُا مع فلؿفت املباصعة الىؾىُت للخىمُت البشٍغ

 الؿلؿاث العمىمُت؛

 ـــك الطرفـــــــــــان :اتفـ

العالً والبحث العلمً  مالمدٌرٌة اإلللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والتعلٌ: الطرؾ األول

ممرها بجنان الحارثً مراكش  نالكائسالم مسعودي بصفته مدٌرالمدٌرٌة اإلللٌمٌة  بمراكش وٌمثلها السٌد:

  1574431151الفاكس  1574430077الهاتؾ 

دمحم العربً بلمابد  بصفته ربٌسا لمجلس جماعة وٌمثلها السٌد:  الجماعة الترابٌة مراكش الطرؾ الثانً :

 والٌة جهة مراكش آسفً"" مراكش
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 :على مـا ٌلـً بٌن الطرفٌن وتم االتفاق

 

 الباب األول: موضوع االتفاقية واالهداف 

 املادة االوىل : موضوع االتفاقية

 .دعم التمدرس وتجوٌد الحٌاة المدرسٌة بتراب جماعة مراكش فًفالٌة االت ٌتمثل موضوع
المساهمة والتعاون  بٌن الطرفٌن المولعٌن ٌمكنهما منللتعاون  هذه االتفالٌة إطارا لانونٌا و تنظٌمٌا تعتبرو

 .ةلبلوغ الؽاٌات المتضمنة فً الدٌباج

 املادة الثانية: اهداف االتفاقية

 : تهدؾ هذه االتفالٌة إلى
o  العرض المدرسً بتراب الجماعة . وتجوٌدالمساهمة فً تنوٌع 

o  .ًالمساهمة فً المجهودات المبذولة من أجل دعم التمدرس ومحاربة الهذر المدرس 

o  .المساهمة فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة بفضاءات المؤسسات التعلٌمٌة المتواجدة بتراب الجماعة 

 الباب الثاني: التزامات الطرفني

 التسامات املديرية االقليمية لوزارة الرتبية الوطهية والتلويو املهين والبحث العلمي مبراكش الثالثة: املادة

 بما ٌلً : المدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والبحث العلمً بمراكشلتزم ت
بضرورة الحفاظ على سرٌة هذه المعطٌات بالبرامج المشتركة مع التزامها  ةتزوٌد الجماعة بالمعطٌات المتعلم 

 .وعدم استعمالها إال بعد الحصول على موافمة المدٌرٌة اإلللٌمٌة

 مواكبة وتتبع مختلؾ مراحل إنجاز المشارٌع المبرمجة. 

 المساهمة فً تأطٌر األنشطة التربوٌة التً تمٌمها أو تساهم فٌها الجماعة. 

 التعلٌمٌة بالجماعة. توفٌر الموارد البشرٌة الالزمة بالمؤسسات 

تبسٌط وتسهٌل المساطر لتشجٌع بناء الحجرات فً المؤسسات التعلٌمٌة من طرؾ الخواص أو بعض المنظمات  

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفك ما تسمح به الموانٌن الجاري بها العمل.

 املادة الرابعة: التسامات جملض مجاعة مراكش

دعم التمدرس فً األسالن التعلٌمٌة والعمل على الحد من  المساهمة فًمجلس جماعة مراكش بٌلتزم 
 ظاهرة الهدر  المدرسً من خالل:

 المساهمة فً الرلً بالبنٌة التحتٌة للمؤسسات التعلٌمٌة المتواجدة بتراب الجماعة. 
عة تماشٌا المساهمة فً ترمٌم وإصالح البنٌات التحتٌة التربوٌة ببعض المؤسسات التعلٌمٌة المتواجدة بتراب الجما 

 مع مخطط مدٌرٌة وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والتعلٌم العالً والبحث العلمً.
 دعم مبادرات التعلٌم األولً بالجماعة مما ٌضمن تكافؤ الفرص بالنسبة لتالمٌذ الجماعة . 
ٌن  والمتبرعٌن الدٌن ٌنوون تسهٌل اإلجراءات اإلدارٌة بما ٌتوافك مع الموانٌن الجاري بها العمل بالنسبة للمحسن 

 انجاز مشارٌع تساهم فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة بفضاءات  المؤسسات التعلٌمٌة المتواجدة بتراب الجماعة.
 التمٌد بمبدأ حٌاد المؤسسات التعلٌمٌة. 
 إحداث جائزة للتفوق الدراسً خاصة بتالمٌذ الجماعة 
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 الباب الثالث: التتبع والتكييم 

   مصة: جلهة التتبع والتكييماملادة اخلا

والتكوٌن المهنً  وزارة التربٌة الوطنٌة ل  ةاالللٌمٌبٌن جماعة مراكش والمدٌرٌة مشتركة تحدث لجنة      
مكلفة بتتبع و  بالمؤسسات التعلٌمٌة التابعة لتراب جماعة مراكش تسهر على إعداد مخطط تربوي خاص بمراكش

 .بالبرنامج موضوع االتفالٌةتعلمة تنفٌذ وتمٌٌم االنجازات الم
فع ، وترتمدٌم كل االلتراحات المالئمة لحسن تطبٌك االتفالٌة على أرض الوالع ٌعهد لهذه اللجنة خصوصا  

وكذا السٌد رئٌس  بمراكشوالتكوٌن المهنً  وزارة التربٌة الوطنٌة ل المدٌر اإلللٌمً تمارٌر دورٌة إلى السٌد
 .مجلس جماعة مراكش

اجتماعٌن فً السنة على األلل بداٌة ونهاٌة كل موسم دراسً للتمٌٌم والتحضٌر للموسم للجنة هذه اتعمد   
 .، كما تعمد اجتماعات كلما دعت الضرورة الى ذلنالممبل

وٌتعٌن تنفٌذ مجاالت الشراكة والتعاون بموجب بروتوكوالت ملحمة بٌن الطرفٌن والتً تحدد على وجه 
نٌة الخاصة بكل مجال على حدة وكدا الموارد التً ٌمرر كل طرؾ تعبئتها من الخصوص التزامات األطراؾ المع

 .أجل انجاز البرامج المشتركة والجدولة الزمنٌة لإلنجاز
 وتتكون لجنة التتبع والتمٌٌم مما ٌلً:

  ًاو من ٌمثله. بمراكشوالتكوٌن المهنً  وزارة التربٌة الوطنٌة ل المدٌر االللٌم 
  من ٌمثله.رئٌس جماعة مراكش او 

 تراعى تمثٌلٌة المماطعات عند الضرورة.و
 

 : مكتضيات عامةالرابعالباب 

  : مدة االتفاقيةالصادشةاملادة  

جهة مراكش أسفً السٌد والً التأشٌر علٌها من طرؾ تدخل هذه االتفالٌة حٌز التنفٌذ ابتداء من تارٌخ         
 ( ست سنوات 6) تسري ممتضٌاتها لمدة ، ن واألطراؾ األخرىمدٌر األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌوالسٌد 

 باتفاق الطرفٌن وٌحرر محضر مولع فً هذا الشأن .تجدد و
 

 : مراجعة االتفاقيةالصابعةاملادة 
، وٌحرر ما اتفك علٌه  فً ٌمكن لهذه االتفالٌة أن تكون موضوع مراجعة بالتراح مكتوب من احد الطرفٌن     

 .باالتفالٌة األممالحك مولعة ترفك 
 

 املادة الثامهة : تدبري اخلالف  

ٌلتزم الطرفان بالعمل على تدبٌر جمٌع الخالفات التً لد تصدر عن تأوٌل أو إنجاز ممتضٌات هذه االتفالٌة      
  دون ؼٌرها. المختصةإلى تحكٌم السلطات  ٌتم اللجوءبشكل ودي بٌنهم و إذا تعذرت جمٌع المساعً الودٌة 

 

   : فصخ االتفاقيةالتاشعة املادة
فً المادة  بعد استنفاد جمٌع اإلجراءات المنصوص علٌها فً حالة عدم وفاء أحد الطرفٌن بالتزاماته ةتفسخ االتفالٌ

 التاسعة.
 .أربع نسخ باللؽة العربٌة 14حررت هذه االتفالٌة فً 

 ……………بتارٌخ اكش مرفً                                                             
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 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

اتفالٌة اطار تم عمدها بٌن وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً  المعروضة امامنا هًان االتفالٌة  
أما  ،درسالتم تشجٌع ودعم ها، والهدؾ منالجماعات الترابٌةمجالس العالً والبحا العلمً مع جمٌع  والتعلٌم

دورنا فٌها فهو التدخل فً اطار االمكانٌات المتوفرة للمجلس الجماعً لترمٌم بعض المإسسات التعلٌمٌة سواء 
تعلك االمر بالبناٌات أو بالمساحات الخضراء أو ؼٌر ذلن حسب االولوٌات التً ستمدمها لنا نٌابة وزارة التربٌة 

 الوطنٌة وحسب االمكانٌات المتوفرة لدٌنا.
 

 عضو المجلس الجماعً عبد العزٌز بوسعٌدالسٌد 

لمد كان من الواجب اشران المماطعات فً هذا الموضوع بحكم أنها اكثر انخراطا فً هذا المٌدان من  
  .المجلس الجماعً

 

 عضو المجلس الجماعً هللا السٌد عدنان بن عبد

المجلس وعلى اثر ذلن تم توصٌة فً هذا الموضوع وتبناها  جلس مماطعة المنارة ان تبنىلمد سبك لم 
 التدخل فً مجموعة من المإسسات التعلٌمٌة.

 

 ناببة ربٌس المجلس الجماعً السٌدة خدٌجة فضً

لمد كانت هنان اتفالٌات فً المجالس السابمة منها ما ٌهم المالعب الرٌاضٌة فً المإسسات التعلٌمٌة  
لتربٌة الوطنٌة هو دعم التمدرس والمساهمة فً لكن لم ٌتم تفعٌلها وان الشعار الجدٌد المرفوع فً وزارة ا

لذلن فهذه االتفالٌة هً اطار للتعاون بٌن المجلس الجماعً ووزارة  ،تجوٌد الحٌاة المدرسٌة بالتراب الجماعً
 التربٌة للوصول الى هذا الهدؾ.

 عضو المجلس الجماعً السٌد حسن بباوي

 ٌة وأذكر منهم جمعٌات دعم فرص النجاح .االحظ أن هنان شركاء اخرٌن لم تشر الٌهم االتفال 

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

مع المدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة  بتوصٌة إلحداا لجنة مشتركة رجان خ للمجلسلمد سبك  
 ل اللجنة المشار الٌها.لم ٌتم تفعٌل هذه اللجنة لذلن أطالب بمناسبة الحدٌا عن االتفالٌة بتفعٌو لرابة السنة،

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 تبعا لتدخالتكم السادة االعضاء، سٌتم اخذها بعٌن االعتبار مستمبال. 

 فانً أعرض هذه االتفالٌة على التصوٌت . ،بعد استنفاذ المالحظات حول هذا الموضوع
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 2017 ٌولٌوز 13بتارٌخ  183/07/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1106 ٌولٌوزشهر  االستثنابٌة المنعمدة خاللمن جدول أعمال الدورة  الثانٌةالنمطـة       

 

بالدراسة والمصادلة على اتفالٌة اطار للشراكة بٌن جماعة مراكش والمدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة 
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 محمـد توفلة، ً،عواطـؾ البردع ،دق، م. احفٌظ لضاوي العباسًد المتصـوري، أحمالم سً كً بلمابـد، عبد السـدمحم العرب
اوي، ـن ببـ زراؾ، حسدمحمدق، عـادل المتصعبد المجٌد اٌت الماضً،  ٌوسؾ اٌت رٌاض، ظ،وعبد الرزاق جبور، احمد محف

عبد الهادي اشراق البوٌسفـً، جوٌـدة لعوٌـدي، امٌنة العمرانً االدرٌسً، اي، ــمرٌم خحفٌظـة مجـدار، وزرن، ـد خـحمٌ
ال، ـً، عبد الهادي بن عـعبد الهادي تلماضمً، عبد الواحد الشاف عبد الؽنً درٌوش، الحسٌن نوار، حلٌمة بادمحم،فاري، 

 عبد الصمد العكاري، خدٌجة الفضً، ٌونس بن سلٌمان، عبد الكرٌم لمشـوم، م. عبد الحفٌظ المؽراوي،عبد الجلٌل بنسعود، 
صطفى الم بنلعروسً،  م. الحسن المنادي، دمحم دمحم بالة،عبد العزٌز بوسعٌد، جمال الدٌن العكرود،  حبٌبة الكرشال،

م.  عبد المجٌد بنانً، ن،ـخلٌل بولحس ،وبـمحمـد بن بال، السعٌد اٌت المحجدمحم االدرٌسً،  عبد الفتاح رزكً،الوجدانً، 
  عبد الرحمان وافا، عدنان بن عبد هللا، عبد هللا االمكاري، ثورٌة بوعباد، سعٌدة ساللة. سفٌان بنخالتً،، البشٌر طوبا

 

 ٜكـسز َا ًٜـــٞ

المهنً والتعلٌم  اطار للشراكة بٌن جماعة مراكش والمدٌرٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن

العالً والبحا العلمً بمراكش من أجل دعم التمدرس والمساهمة فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة فً تراب جماعة 
مراكش
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 تفالٌة إطار للشراكة ا

 

  بٌن

 المدٌرٌة اإلللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة 

 العلمً والتكوٌن المهنً والتعلٌم العالً والبحث

 شارع الحارثً جلٌز مراكش

 و

 جماعة مراكش

 والٌة جهة مراكش آسفً 

 

 من أجل

"دعم التمدرس والمساهمة فً تجوٌد الحٌاة المدرسٌة فً  

 تراب الجماعة "
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 ديبـاجـــــةـال
 

ماعاث الترابُت، مىه، الظي ًىظ على أن الضولت واملإؾؿاث العمىمُت والج 31وفلا ألخيام الضؾخىع، والؾُما الفطل  -

حعمل على حعبئت ول الىؾائل املخاخت لخِؿحر أؾباب اؾخفاصة املىاؾىاث واملىاؾىحن على كضم املؿاواة مً الحم في الحطٌى 

الظي ًإهض على أن الخعلُم ألاؾاس ي خم الؿفل وواحب ألاؾغة  32على حعلُم عطغي مِؿغ الىلىج وطي حىصة، وهظا الفطل 

 والضولت؛

ً أٌو أؾبلُت وججؿُضا لإلعاص - ة الؿامُت لطاخب الجاللت امللً دمحم الؿاصؽ هطغه هللا وأًضه، في حعل كؿاع التربُت والخيٍى

 وؾىُت، بعض الىخضة الترابُت؛

ش  - غشذ  20وجؿبُلا للخىححهاث امللىُت الؿامُت الىاعصة في الخؿاب املليي الؿامي بمىاؾبت طهغي زىعة امللً والشعب بخاٍع

ه:"... هضعى الحيىمت للعمل في هظا الاججاه، مً زالٌ الترهحز على غغوعة الجهىع باملضعؾت العمىمُت، خُث كاٌ حاللخ 2012

 ئلى حاهب جأهُل الخعلُم الخاص، في ئؾاع الخعاون والخيامل ..."؛

ً الضاعُت ئلى حشجُع ول الفعالُاث املؿاهمت في مجهىص التر  - ً وجؿبُلا لخىحهاث املُثاق الىؾني للتربُت والخيٍى بُت والخيٍى

والغفع مً حىصجه وهجاعخه، بما في طلً الجماعاث الترابُت، وخثها على اللُام بىاحباث الشغاهت مع الضولت وإلاؾهام ئلى 

 حاهبها في جدمل ألاعباء املغجبؿت بالخعلُم وجدؿحن الجىصة، وهظا املشاعهت في الخضبحر؛

عُت والخىظُمُت الخالُ -  ت:وبىاء على أخيام الىطىص الدشَغ

ف  113.14اللاهىن الخىظُمي عكم  -  07مً عمػان) 20الطاصع في  1.15.85املخعلم بالجماعاث الطاصع بدىفُظه الظهحر الشٍغ

 مىه؛ 89 – 88 – 87( وزاضت املىاص 2015ًىلُى

ف بمثابت كاهىن عكم  - هما ( املخعلم بازخطاضاث العامل 1977فبراًغ  15)1397ضفغ  25الطاصع في  1.75.168الظهحر الشٍغ

ف بمثابت كاهىن عكم  ش  1.93.293وكع حعضًله وجخمُمه بالظهحر الشٍغ  (؛1993أهخىبغ  06)1414مً عبُع الثاوي  19بخاٍع

ف عكم  07.00اللاهىن عكم  - ً الطاصع بدىفُظه الظهحر الشٍغ ت للتربُت والخيٍى  1.00.203اللاض ي باخضار ألاواصًمُاث الجهٍى

الطاصع بدىفُظه الظهحر  71.15(، هما وكع حغُحره وجخمُمه باللاهىن عكم 2000ماي 19)  1421مً ضفغ15الطاصع في 

ف عكم  ش  1.16.04الشٍغ  (؛2016ًىاًغ  26) 1437مً عبُع ألازغ 15بخاٍع

ف عكم  05.00اللاهىن  - ش  1.00.201بشأن الىظام ألاؾاس ي للخعلُم ألاولي الطاصع بدىفُظه الظهحر الشٍغ  ؛2000ماي  19بخاٍع

ٌ  29الطاصع في  2.00.1014املغؾىم عكم  - ٌشأن الخعلُم  05.00(بخؿبُم اللاهىن عكم 2001ًىهُى22) 1422مً عبُع ألاو

 ألاولي؛

 ازخطاضاث وجىظُم وػاعة التربُت الىؾىُت؛( بشان 2002ًىلُى  17)1423حماصي ألاولى 06الطاصع في  2.02.382املغؾىم عكم  -

( بمثابت الىظام ألاؾاس ي الخاص بمإؾؿاث التربُت 2002ًىلُى  17)1423حماصي ألاولى 06الطاصع في  2.02.376املغؾىم  -

 والخعلُم العمىمي، هما وكع حغُحره وجخمُمه؛

( في شان ئخضار وجىظُم املغاهؼ الجهىٍت ملهً التربُت 2011صحىبر 23)1433مً مدغم  27الطاصع في  2.11.672املغؾىم عكم  -

ً، هما وكع حغُحره؛  والخيٍى
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ال لخىضُاث الغ  - ت إلاؾتراجُجُت لإلضالح وججًز ً والبدث العلمي، التي  2015/2030ٍؤ الطاصع عً املجلـ ألاعلى للتربُت والخيٍى

اث الترابُت، جدضص بىغىح التزاماث ول ؾغف وامللخػُاث  أهضث على وغع بغامج حعاكضًت بحن الضولت ومإؾؿاتها على املؿخٍى

 العملُت لخىفُظ البرامج وجدبع ئهجاػها وجلُُم أزغها؛

وبغُت غمان مشاعهت هاحعت للجماعاث الترابُت للجهىع باملضعؾت مً زالٌ ئعؾاء آلُت للشغاهت والخمىٍل والدشاوع  -

 املىخظمحن بحن مسخلف الفاعلحن؛

ش  99-15وجفعُال مللخػُاث املظهغة إلاؾاع عكم  - ت إلاؾتراجُجُت  2015أهخىبغ  12بخاٍع ل ألاولي للغٍؤ  2030-2015في شأن الخجًز

ت، التي صعذ ئلى حعبئت مسخلف الفاعلحن املحلُحن في عملُت ئهجاػ مشغوع املإؾؿت، مً زال ٌ جفعُل الخضابحر طاث ألاولٍى

ت على ضعُض املإؾؿاث الخعلُمُت؛ ةباعخباعه آلُت فعالت ألحغأ  الخضابحر طاث ألاولٍى

ش .../مىغىع م 2017وجبعا ملضاوالث مجلـ حماعت مغاهش بغؾم صوعجه الاؾخثىائُت ًىلُىػ  -  .  2017/ 07لغع عضص ... بخاٍع

واعخباعا ملياهت الطضاعة التي جدبىؤها الجهاث باليؿبت للجماعاث الترابُت ألازغي في مجالي ئعضاص بغامج الخىمُت والخطامُم  -

ت إلعضاص التراب وجىفُظها وجدبعها، وهظا في مجاٌ الجهىع بالخىمُت املىضمجت؛ واملؿخضامت، وطلً بدىظُمها  وجيؿُلها الجهٍى

 وجدبعها، مع مغاعاة الؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث العامت واللؿاعُت للضولت؛

واؾخدػاعا لالزخطاضاث واملهام املىوىلت للجماعاث الترابُت في ول مجاالث الخىمُت، والؾُما جلً املخعللت بالتربُت  -

ً؛  والخيٍى

ت عكم  - ش  02وبىاء على ملخػُاث املظهغة الىػاٍع في شأن جأؾحر اجفاكُاث الشغاهت املبرمت مً لضن  2005فبراًغ  03بخاٍع

ً ومطالحها إلاكلُمُت واملحلُت؛ ت للتربُت والخيٍى  ألاواصًمُاث الجهٍى

وؾعُا مً الؿغفحن لخأهُل وضُاهت املإؾؿاث الخعلُمُت وصعم الخمضعؽ والغقي بالخعلُم ألاولي وألاؾالن الخعلُمُت الثالزت  -

 بالجماعت الترابُت مغاهش. 

ت زاضت في مجاالث الخعلُم ألاولي وحع - ؼا للمجهىصاث املبظولت مً ؾغف الضولت في مجاٌ الغفع مً حىصة املىظىمت التربٍى ٍؼ

 والخعلُم الابخضائي والثاهىي إلاعضاصي والخأهُلي؛

ت التي ججعل العىطغ البشغي في ضمُم وضلب اهخماماث الؿل - ؿاث وجماشُا مع فلؿفت املباصعة الىؾىُت للخىمُت البشٍغ

 العمىمُت؛

ش  2017وجبعا ملضاوالث املجلـ الجماعي ملضًىت مغاهش زالٌ صوعجه الاؾخثىائُت املىعلضة في شهغ ًىلُىػ  - ضة بخاٍع )حلؿت فٍغ

13/07/2017) 

 اتفــــك الطرفـــــــــــان :

والبحث العلمً بمراكش العالً  مالمدٌرٌة اإلللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والتعلٌ: الطرؾ األول

ممرها بجنان الحارثً مراكش الهاتؾ  نالكائسالم مسعودي بصفته مدٌرالمدٌرٌة اإلللٌمٌة  وٌمثلها السٌد:

  1574431151الفاكس  1574430077

 دمحم العربً بلمابد  بصفته ربٌسا لمجلس جماعة مراكشوٌمثلها السٌد:  الجماعة الترابٌة مراكش الطرؾ الثانً :

 جهة مراكش آسفً" والٌة"
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 :وتم االتفاق بٌن الطرفٌن على مـا ٌلـً

 

 الباب األول: موضوع االتفاقية واالهداف 

 املادة االوىل : موضوع االتفاقية
 

 ٌتمثل موضوع االتفالٌة فً دعم التمدرس وتجوٌد الحٌاة المدرسٌة بتراب جماعة مراكش.
عاون بٌن الطرفٌن المولعٌن ٌمكنهما من المساهمة والتعاون وتعتبر هذه االتفالٌة إطارا لانونٌا و تنظٌمٌا للت

 .ةلبلوغ الؽاٌات المتضمنة فً الدٌباج

 املادة الثانية: اهداف االتفاقية
 

 تهدؾ هذه االتفالٌة إلى :
o . اٌّغاّ٘ح فٟ ذ٠ٕٛغ ٚذع٠ٛذ اٌؼشض اٌّذسعٟ ترشاب اٌعّاػح 

o ِٚ ؽاستح اٌٙزس اٌّذسعٟ. اٌّغاّ٘ح فٟ اٌّعٙٛداخ اٌّثزٌٚح ِٓ أظً دػُ اٌرّذسط 

o  .اٌّغاّ٘ح فٟ ذع٠ٛذ اٌؽ١اج اٌّذسع١ح تفعاءاخ اٌّؤعغاخ اٌرؼ١ّ١ٍح اٌّرٛاظذج ترشاب اٌعّاػح 

 الباب الثاني: التزامات الطرفني

 التسامات املديرية االقليمية لوزارة الرتبية الوطهية والتلويو املهين والبحث العلمي مبراكش املادة الثالثة:
 

 رٌة االللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً والبحث العلمً بمراكش بما ٌلً :تلتزم المدٌ
تاٌثشاِط اٌّشرشوح ِغ اٌرضاِٙا تعشٚسج اٌؽفاظ ػٍٝ عش٠ح ٘زٖ اٌّؼط١اخ ٚػذَ  حذض٠ٚذ اٌعّاػح تاٌّؼط١اخ اٌّرؼٍم 

 .اعرؼّاٌٙا إال تؼذ اٌؽصٛي ػٍٝ ِٛافمح اٌّذ٠ش٠ح اإلل١ّ١ٍح

 ِخرٍف ِشاؼً إٔعاص اٌّشاس٠غ اٌّثشِعح. ِٛاوثح ٚذرثغ 

 اٌّغاّ٘ح فٟ ذأغ١ش األٔشطح اٌرشت٠ٛح اٌرٟ ذم١ّٙا أٚ ذغاُ٘ ف١ٙا اٌعّاػح. 

 ذٛف١ش اٌّٛاسد اٌثشش٠ح اٌالصِح تاٌّؤعغاخ اٌرؼ١ّ١ٍح تاٌعّاػح. 

ظّاخ ذثغ١ػ ٚذغ١ًٙ اٌّغاغش ٌرشع١غ تٕاء اٌؽعشاخ فٟ اٌّؤعغاخ اٌرؼ١ّ١ٍح ِٓ غشف اٌخٛاص أٚ تؼط إٌّ 

 اٌؽى١ِٛح ٚغ١ش اٌؽى١ِٛح ٚفك ِا ذغّػ تٗ اٌمٛا١ٔٓ اٌعاسٞ تٙا اٌؼًّ.

 املادة الرابعة: التسامات جملض مجاعة مراكش

ٌلتزم مجلس جماعة مراكش بالمساهمة فً دعم التمدرس فً األسالن التعلٌمٌة والعمل على الحد من ظاهرة 
 الهدر  المدرسً من خالل:

 اٌرؽر١ح ٌٍّؤعغاخ اٌرؼ١ّ١ٍح اٌّرٛاظذج ترشاب اٌعّاػح.اٌّغاّ٘ح فٟ اٌشلٟ تاٌث١ٕح  

اٌّغاّ٘ح فٟ ذش١ُِ ٚإصالغ اٌث١ٕاخ اٌرؽر١ح اٌرشت٠ٛح تثؼط اٌّؤعغاخ اٌرؼ١ّ١ٍح اٌّرٛاظذج ترشاب اٌعّاػح ذّاش١ا ِغ  

 ِخطػ ِذ٠ش٠ح ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛغ١ٕح ٚاٌرى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚاٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثؽس اٌؼٍّٟ.

 ؼ١ٍُ األٌٟٚ تاٌعّاػح ِّا ٠عّٓ ذىافؤ اٌفشص تإٌغثح ٌرال١ِز اٌعّاػح .دػُ ِثادساخ اٌر 

ذغ١ًٙ اإلظشاءاخ اإلداس٠ح تّا ٠رٛافك ِغ اٌمٛا١ٔٓ اٌعاسٞ تٙا اٌؼًّ تإٌغثح ٌٍّؽغ١ٕٓ  ٚاٌّرثشػ١ٓ اٌذ٠ٓ ٠ْٕٛٚ  

 ترشاب اٌعّاػح.أعاص ِشاس٠غ ذغاُ٘ فٟ ذع٠ٛذ اٌؽ١اج اٌّذسع١ح تفعاءاخ  اٌّؤعغاخ اٌرؼ١ّ١ٍح اٌّرٛاظذج 

 اٌرم١ذ تّثذأ ؼ١اد اٌّؤعغاخ اٌرؼ١ّ١ٍح. 

 إؼذاز ظائضج ٌٍرفٛق اٌذساعٟ خاصح ترال١ِز اٌعّاػح 
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بتارٌخ  فرٌدةجلسة ) 1106النمطة الخامسة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

02/16/1106)  : 

 جلظ جماعت مزاكش ووسارة الثقافت لدطيير املعهذ املىضيقى باب دكالت.املصادقت على مشزوع اجفاقيت شزاكت بين امل

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ة والرٌاضٌة والتنمٌة ٌالثماف المكلفة بالشإون جنةللاللسٌد عبد الهادي فاري نابب ربٌس أعطً الكلمة 
 المتعلك بهذه النمطة . االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً لتالوة التمرٌر

 

 نابب ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً السٌد عبد الهادي فاري
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  5:  النمطة رلم

 

 
 تقرير االجتماع املشرتك بني 

المجنة املكمفة باملرافق العمومية واخلدمات والمجنة املكمفة  
 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك

 اجملتمع املدني
 

 
 

  5حول النقطة رقم 
 2017 يوليوز لشهر   االستثنائيةمن جدول اعمال الدورة 

 
 

 املصادق١ ع٢ً َػسٚع اتفاق١ٝ غسان١
بني زتًظ مجاع١ َسانؼ ٚٚشاز٠ ايجكاف١ يتطٝري املعٗد املٛضٝكٞ باب  

 دناي١.
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر النمط المدرجة فً جادول اعماال  طبما

وبالنظر لطبٌعاة ونوعٌاة الانمط المعروضاة للدراساة مان  ،1106 ٌولٌوزشهر ثنابٌة الممرر عمدها خالل االستالدورة 

الموجهاة لكال مان الساادة أعضااء اللجناة والمجلاس  05/15/1106 بتاارٌخ 03126وتبعا للدعوة عادد  حٌا الموضوع،

لعمومٌاة والخادمات واللجناة المكلفاة باالمرافك االلجناة المكلفاة   االجتمااع المشاترن للحضور والمشاركة فً أشاؽال

 االربعااء ٌاوم انعماد االجتمااع الماذكور ، بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المادنً

بالمصر البلدي شاارع دمحم الخاامس  الصؽرىصباحا بماعة االجتماعات   الحادٌة عشرةعلى الساعة  1106 ٌونٌو 10

فاة الشاحٌمً رباٌس اللجناة  المكلفاة بالشاإون الثمافٌاة والرٌاضاٌة والتنمٌاة االجتماعٌاة واشاران خلٌ برباسة السٌد

 : تٌن  حسب ارلامهما فً جدول اعمال الدورة كاالتًاالتٌ تٌنلتدارس النمطالمجتمع المدنً 

 ع تينًُ وتطىيز مدييُ مزانػ.املصادقُ علِ اتفاقًُ عزانُ تتعلل بتيفًذ املهىٌ الجكايف لالتفاقًُ االطار املتعلكُ مبغزو .1

 املصادقُ علِ مغزوع اتفاقًُ عزانُ بني جملط مجاعُ مزانػ ووسارَ الجكافُ لتضًري املعَد املىصًكٌ باب دنالُ.   .5

 السادة: تٌنحضر االجتماع من أعضاء اللجن -
 عبد الهادي فاري، دمحم لكبار، خلٌل بولحسن. 

 دة:من أعضاء المجلس السا فً االجتماع شارن -

 .موالي عبد الحفٌظ المؽراوي، الحسٌن نوار، عبد الصمد لعكاري، حسن بباوي، عبد الهادي تلماضً
 شارن من أطر جماعة مراكش السادة:و

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز االمري

 رٌاضة والتربٌةربٌس لسم الشباب والثمافة وال :  الحسٌن الزواق
 عن لسم الشباب والثمافة والرٌاضة والتربٌة : موالي ادرٌس رجٌلة

 عن لسم العمل االجتماعً :  دمحم انحٌلً
 عن لسم اعمال المجلس . :  رشٌد بوزٌتً

  

 كما شارن من المصالح الخارجٌة السٌد:  -

   :        المدٌر الجهوي للثمافة بمراكش  عز الدٌن كرا           

 

المتعلمة باتفالٌة شراكة تتعلك بتنفٌذ المكون ، وبعد تدارس والموافمة على النمطة هذا االجتماع خالل

الثانٌة المدرجة  الثمافً لالتفالٌة االطار المتعلمة بمشروع تنمٌة وتطوٌر مدٌنة مراكش، تم االنتمال الى النمطة

ًُ عزانُ بني جملط مجاعُ مزانػ ووسارَ الجكافُ لتضًري باملصادقُ علِ مغزوع اتفاقالخاصة  فً جدول اعمال اللجنة و

 . املعَد املىصًكٌ باب دنالُ

 
 

 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
 

  4 – 0: االرلامذات  النمط
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وفً هذا االطار، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروع االتفالٌة موضوع النمطة، ذكر السٌد ربٌس 

 1106هر ماي الجلسة بانه سبك وان تم تدارسها على مستوى اللجنة الدابمة المختصة خالل الدورة العادٌة لش

للمجلس الجماعً اسفر عن اعطاء المزٌد من الولت إلعداد اتفالٌة موحدة وواضحة االلتزامات من خالل تشكٌل 

لجٌنة تسهر على توحٌد الرإٌة بٌن ممترحات المجلس الجماعً وممترحات مدٌرٌة الثمافة والتً تبناها المجلس 

 الجماعً فً مداوالته حول النمطة.

تجدات الموضوع، اعطى السٌد ربٌس الجلسة الكلمة للسٌد المدٌر العام للمصالح ولالطالع على مس

الذي اوضح انه تنفٌذا لمداوالت المجلس الجماعً خالل دورته العادٌة السابمة وكذا لرارات مكتب المجلس 

للمدٌر  الجماعً فً الموضوع ابان تحضٌره لجدول اعمال الدورة االستثنابٌة الحالٌة، فمد تم توجٌه دعوة

الجهوي لوزارة الثمافة لالجتماع فً اطار لجٌنة اسفر على استصدار نموذج موحد ٌعكس رإٌة كل من جماعة 

مراكش والمدٌرٌة الجهوٌة لوزارة الثمافة وهو المعروض على انظار اللجنة، مستعرضا تداعٌاتها االٌجابٌة 

معهد الٌن سٌسجلون بذؽل بالنسبة للشباب العلى المستوى الثمافً والفنً وانعكاسه على سوق الشالمرتمبة 

ة على الخصوص ٌوالذي سٌحصلون على شواهد تمكنهم من االشتؽال بالمإسسات العامة والسٌاحالموسٌمً 

 الموازٌة وتطوٌر الحس الفنً لدى فبات الشباب . لألنشطةفً خلك فسحات فنٌة كما ان انشاء هذا المشروع سٌساهم 

االعضاء على المجهود المبذول الذي لامت به اللجنة  السادةاش حٌا اثنى فتح باب النم ،ذلن عمب  

انفتاح جماعة مراكش على مختلؾ المصالح الخارجٌة ، مثمنٌن الموكلة الٌها صٌاؼة مشروع هذه االتفالٌة

فاءة المطاعٌة الممثلة على مستوى  المدٌنة، محترمة فً انجاز وتسٌٌر المرافك العمومٌة الجماعٌة مبادئ الك

تدخالت لتنسٌمٌة، اندماجٌة، تشاركٌة وتكفل التمابٌة لواالحترافٌة والتخصص فً مجال التدبٌر  وفك مماربة 

 .االساسٌٌن على المستوى المحلً لفاعلٌنلمطاعٌة ال

وارتباطا بالنمط الخالفٌة التً سبك للجنة الدابمة وكذا المجلس الجماعً الولوؾ علٌها وتتعلك بتحمل   

الٌؾ، فمد تم االتفاق على ادخال بعض التعدٌالت الشكلٌة واخرى فً المضمون انصبت على بنود بعض التك

 الفصل الثالا من االتفالٌة جاءت كما ٌلً: 

 التزامات جملس اجلماعة

 لُدالصًغُ املع الصًغُ االصلًُ
 

تسلٌم بناٌة المعهد الموسٌمً لوزارة 
 الثمافة

 

 شارة وزارة الثمافةاوضع بناٌة المعهد الموسٌمً رهن 

 

المساهمة فً توفٌر الحراسة والنظافة 
 وصٌانة المعهد الموسٌمً

 

 توفٌر الحراسة والنظافة وصٌانة المعهد الموسٌمً لسنتٌن
 ٌن تبتدأ من تارٌخ افتتاح المعهد الموسٌمً .تكامل

 
 

المساهمة فً تجدٌد تجهٌزات المعهد حالة 
 ؾ؛تعرضها للتالشً او التمادم او االتال

 

 

تجدٌد تولً صندوق المبادرة المحلٌة للتنمٌة البشرٌة 
 تجهٌزات المعهد حالة تعرضها للتالشً او التمادم او االتالؾ

 التزامات وزارة الثقافة

 الصًغُ املعدلُ الصًغُ االصلًُ
 

المساهمة فً توفٌر الحراسة والنظافة 
 وصٌانة المعهد الموسٌمً

 

نة المعهد الموسٌمً ابتداء من توفٌر الحراسة والنظافة وصٌا
 السنة الثالثة الفتتاح المعهد الموسٌمً .
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ٔتعذ تثًٍٛ يثادرج انهجٕء انٗ اطهٕب انشزاكح يع انمطاع انعاو فٙ شخص ٔسارج وتؤسٌسا على ذلن،  

اتٛح يٍ ْذا انثمافح نتظٛٛز انًعٓذ انًٕطٛمٙ تثاب دكانح عًال تًثذأ انتخصص، ٔطعٛا يُٓى انٗ اتتغاء َتائج اٚج

فمذ اتذخ انهجُح يٕافمتٓا عهٗ  انًُظ انتذتٛز٘ ٔيٍ انًزفك ككم فٙ تهثٛح حاجٛاخ انًزتفمٍٛ انًعٍُٛٛ تخذياتّ، 

اتفالٛح شزاكح تٍٛ يجهض جًاعح يزاكش ٔٔسارج انثمافح نتظٛٛز انًعٓذ انًٕطٛمٙ تاب دكانح عهٗ اطاص االخذ 

التعجٌل بإتمام بناء رفع تٕصٛح نزئاطح انًجهض انجًاعٙ يٍ اجم  تانتعذٚالخ انًشار انٛٓا فٙ انجذٔل اعالِ يع

 .انًعٓذ انًٕطٛمٙ تاب دكانحوتجهٌز 

    

 

وبه تكون اللجنة لد انهت تدارس النمطتٌن المدرجتٌن فً جدول اعمالها على الساعة الثانٌة والنصؾ 

 عشٌة.

 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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ت١ٓ اٌّعٍظ اٌعّاػٟ ٌّشاوش ٚٚصاسج ِششٚع اذفال١ح ششاوح 

 اٌصمافح ٌرغ١١ش اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ تاب دواٌح 
 

 ديباجـة
  ذّاش١ا ِغ اٌرؼ١ٍّاخ اٌٍّى١ح اٌغا١ِح اٌٛاسدج فٟ اٌخطاب اٌٍّىٟ اٌغاِٟ ٌصاؼة اٌعالٌح اٌٍّه دمحم اٌغادط

 ، 2005ِاٞ  18ٔصشٖ هللا، اٌّؤعظ ٌٍّثادسج اٌٛغ١ٕح ٌٍر١ّٕح اٌثشش٠ح تراس٠خ 

  ُ( ترٕف١ز اٌمأْٛ ١ٌٛ٠2015ٛص 7) 1436سِعاْ  20صادس فٟ  1.15.85ٚتٕاء اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سل

 اٌّرؼٍك تاٌعّاػاخ. 113.14اٌرٕظ١ّٟ سلُ 

  ُاٌّؽاذد الخرصاصااخ  2006ٔاٛٔثش  10ِٛافاك ي  1427شاؼثاْ  18ترااس٠خ  328-06-2تٕاء ػٍٝ اٌّشعَٛ سل

 .ٚصاسج اٌصمافح
  ( المتعلاك بتنظااٌم 7105)فااتح دٌساامبر  0437مان صاافر  09الصااادر فاً  71041666بنااء علاى المرسااوم رلام

 معاهد الموسٌمى والفن الكورٌؽرافً.
  اٌّرؼٍمااح تاٌشااشاوح تاا١ٓ اٌذٌٚااح ٚاٌّعاااٌظ إٌّرخثااح ٚاٌعّؼ١اااخ،  7.2003ٚتٕاااء ػٍااٝ دٚس٠ااح اٌااٛص٠ش األٚي ػااذد

 .١ٔٛ٠2003ٛ  27اٌّٛافك  1422ست١غ اٌصأٟ  26اٌصادسج تراس٠خ 
 ٚٚصاسج اٌصمافح فٟ إسعاء شمافح ظذ٠ذج ذمَٛ ػٍٝ اٌّشدٚد٠ح ٚإٌعاػح فاٟ ذغا١١ش  ِٓ ِعٍظ ظّاػح ِشاوش ٚسغثح

 اٌّشافك اٌصماف١ح ٚاٌف١ٕح.
  ُ01ٚتٕاء ػٍٝ ِمرعا١اخ اذفال١اح اٌشاشاوح سلا/U/2013  اٌّرؼٍماح تر١ٙةاح ٚذع١ٙاض اٌّؼٙاذ  15/11/2013ترااس٠خ

 ١ٕح ٌٍر١ّٕح اٌثشش٠ح.  اٌّٛع١مٟ تاب دواٌح فٟ إغاس اٌّثادسج اٌٛغ
 )....... َٛٚذثؼا ٌّذاٚالخ ِعٍظ ظّاػح ِشاوش خالي دٚسذٗ اٌؼاد٠ح ٌشٙش ِاٞ ... )ظٍغح ٠ 

 

 تم االتفاق بٌن:

 بٌن

 المجلس الجماعً لمراكش

 و

 ووزارة الثمافة 

 علــى ما ٌـــلـــــــــــً:
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 الفصل األول: مضمون االتفالٌة
 

شٚغ ٚظغ اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ تاب دواٌح س٘ٓ إشاسج ٚصاسج اٌصمافح ٚفك إغاس ذٙذف ٘زٖ االذفال١ح إٌٝ ذؽذ٠ذ ش

 ذٕظ١ّٟ ٚلأٟٛٔ ٚذشتٛٞ ٠رٛخٝ اٌششاوح ٚاالٌرمائ١ح فٟ اإلٔعاص ٚاٌررثغ.

 
 الفصل الثانً: أهداؾ االتفالٌة 

 ذؽص١ً لذس اوثش ِٓ اٌؽىاِح اٌع١ذج فٟ ذذت١ش ٚذٕش١ػ اٌّؼٙذ اٌّزوٛس. انٓذف انعاو :

 خاصح:األْذاف ان
  ذؽذ٠ذ ؼمٛق ٚٚاظثاخ ِخرٍف األغشاف راخ اٌصٍح تاٌّشفك 

  خٍك د٠ٕا١ِى١ح ٚؼشو١ح ِٕرظّح ١ِٚغشج تاٌّشفك اٌّزوٛس 

  :دػُ األٔشطح راخ اٌطاتغ اٌّٛع١مٟ ٚاٌث١ذاغٛظٟ ظّٓ ِماستح ذأخز تؼ١ٓ االػرثاس األتؼاد اٌرا١ٌح

  / اٌرٕش١ػ. اٌرؼ١ٍُ/ اٌرى٠ٛٓ
 

 طرفٌنالفصل الثالا: التزامات ال

 ٌلتزم مجلس جماعة مراكش بما ٌلً:

 ؛وزارة الثمافة باب دكالة رهن اشارة بناٌة المعهد الموسٌمً وضع -
ٌن تبتادأ مان تاارٌخ افتتااح المعهاد تكامل توفٌر الحراسة والنظافة وصٌانة المعهد الموسٌمً لسنتٌن -

 الموسٌمً
المعهاد حالاة تعرضاها للتالشاً او تجدٌاد تجهٌازات  ولً صندوق المبادرة المحلٌة للتنمٌة البشرٌةت -

 التمادم او االتالؾ؛
 أداء مصارٌؾ استهالن الماء والكهرباء والهاتؾ. -
 

 تلتزم وزارة الثمافة بما ٌلً :

 االششاف اإلداسٞ ٚاٌرشتٛٞ ِٓ ؼ١س اٌرفر١ش ٚاٌّشالثح ػٍٝ اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ؛ 

 :اٌّغاّ٘ح فٟ ذٛف١ش اٌرع١ٙضاخ األ١ٌٚح اٌالصِح 

 رشت٠ٛحاٌرع١ٙضاخ اٌ -

 اٌرع١ٙضاخ اإلداس٠ح ٚاٌّؼٍِٛاذ١ح -

 اٌّشاظغ ٚاٌّمشساخ ٚإٌّا٘ط اٌذساع١ح -

  ذأد٠ح ِغرؽماخ اٌّىٍف١ٓ تاٌذسٚط اٌؽاص١ٍٓ ػٍٝ اٌشٛا٘ذ اٚ اٌذ٠ثٍِٛاخ اٌّٛع١م١ح غثما ٌٍّمرع١اخ

 اٌما١ٔٛٔح إٌّظّح ٌٍذسٚط اٌخصٛص١ح تاٌّؼا٘ذ اٌّٛع١م١ح؛

 اٌّغاّ٘ح فٟ ١ِضا١ٔح اٌرغ١١ش؛ 

 ٙش ػٍٝ ِشالثح اٌذسٚط ٚاؼرشاَ إٌّا٘ط ٚاٌّمشساخ اٌذساع١ح؛اٌغ 

 اعرخالص سعَٛ اٌرغع١ً ٚإػادج اٌرغع١ً تاٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ ٚإدساظٙا ظّٓ ِٛاسد٘ا؛ 

 اٌرٕغ١ك اٌّشرشن ِغ ِصاٌػ اٌعّاػح ػٍٝ االلذاَ ػٍٝ ذٕظ١ُ األٔشطح االشؼاػ١ح اٌخاصح تاٌّؼٙذ؛ 

 اٌغٕٛٞ ؼٛي أٔشطح اٌّؼٙذ؛ ِٛافاج ظّاػح ِشاوش تٕغخح ِٓ اٌرمش٠ش 

 اٌؽشص ػٍٝ ػذَ ٔمً اٌرع١ٙضاخ اٌّٛع١م١ح ٚاٌث١ذاغٛظ١ح اٌٝ ِىاْ آخش خاسض اٌّؼٙذ اٌّزوٛس؛ 

  توفٌر الحراسة والنظافة وصٌانة المعهد الموسٌمً ابتداء من السنة الثالثة الفتتاح المعهد
 الموسٌمً
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 الفصل الرابع: السمة الشخصٌة لالستؽالل   

ٌٛصاسج اٌصمافح تؼذ ؼصٌٛٙا ػٍٝ ؼك ذغ١١ش ٚذذت١ش اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ اٌرخٍٟ ػٕٗ ٌفائذج ظٙاخ ال ٠ّىٓ 

 أخشٜ أٚ ذغ١١ش اخرصاصٗ دْٚ اٌؽصٛي ػٍٝ ِٛافمح اٌعّاػح.
 

 : السالمة والسكٌنةالخامس الفصل
ؼمٛد ذمَٛ ٚصاسج اٌصمافح تئٔعاص ػمذ اٌرأ١ِٓ ػٍٝ ِشذفمٟ اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ، ت١ّٕا ذمَٛ اٌعّاػح ت

 اٌرأ١ِٓ اٌّرؼٍمح تاٌثٕا٠ح ٚوزا االظشاس إٌاذعح ػٓ اٌؽش٠ك.
 

 الفصل السادس: لجنة التتبع والتمٌٌم
 ذؽذز ٌعٕح ِشرشوح ٚدائّح ذظُ :

 ( ػٓ ٚصاسج اٌصمافح اٚ ِٓ ٠ٕٛب ػٕٙا ػثش اٌّذ٠ش٠ح اٌع٠ٛٙح ٌٍصمافح تّشاوش؛02ِّص١ٍٓ )  -

 ( ػٓ ظّاػح ِشاوش؛02ِّص١ٍٓ ) -

ٍعٕح، وٍّا دػد اٌعشٚسج اٌٝ رٌه، تطٍة ِٓ أؼذ اٌطشف١ٓ ٌرمذ٠ُ اإلعرشاساخ ذعرّغ ٘زٖ اٌ

 ٚااللرشاؼاخ اٌشا١ِح اٌٝ ذع٠ٛذ خذِاخ اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ ٚوزا ذرثغ ذٕف١ذ تٕٛد ٘زٖ اإلذفال١ح.
 

 الفصل السابع: تدبٌر النزاعات
ٟ اٌرغ١١ش، ٠رُ فٟ ظاٌح ؼذٚز خالف ؼٛي ِفَٙٛ ِمرع١اخ ٘زٖ اإلذفال١ح، اٚ إدا ؼذز غاسا ف

االؼرىاَ اٌٝ ٌعٕح ِىٛٔح ِٓ ِّص١ٍٓ ػٓ اإلداسج اٌّشوض٠ح ٌٛصاسج اٌصمافح ٚآخش٠ٓ ػٓ ظّاػح ِشاوش.. 

ٚفٟ ظاٌح ذؼذس اٌٛصٛي اٌٝ ؼً، ٠ؼشض إٌضاع ػٍٝ أظاس ٚصاسج اٌذاخ١ٍح ٚوزا ٚصاسج اٌصمافح ٌٍثس 

 ف١ٗ.

 
 الفصل السابع: فسخ االتفالٌة

طٍة صش٠ػ ِٚثشس ِٓ لثً أؼذ اٌطشف١ٓ ترٛظ١ٗ إشؼاس شٙشا لثً ٔٙا٠ح ٠ّىٓ فغخ ٘زٖ االذفال١ح ت

 اٌّٛعُ اٌذساعٟ.    

٠ىْٛ اٌفغخ فؼ١ٍا ػٕذ أصشاَ أظً شٙش ِٕز اٌرٛصً تاإلشؼاس اٌّشعً تٛاعطح اٌثش٠ذ اٌّعّْٛ 

 إٌٝ ػٕٛاْ اٌطشف اٌّخً تاٌرضاِاذٗ.

 

 الفصل العاشر: تنفٌذ االتفالٌة
 . ٌرٕف١ز اترذاء ِٓ ذاس٠خ اٌّصادلح ػ١ٍٙا ِٓ ٌذْ اٌطشف١ٓ اٌّرؼالذ٠ٓذذخً ٘زٖ االذفال١ح ؼ١ض ا

 

 الفصل الحادي عشر: ممتضٌات عامة
 وً ذغ١١ش ٌثٕٛد ٘زٖ االذفال١ح ٠ىْٛ ِؽً ٍِؽك ذؼذ٠ٍٟ ِرفك ػ١ٍٗ ِٓ لثً اٌطشف١ٓ اٌّرؼالذ٠ٓ.
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 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ر اجتماع اللجنة الدابمة المختصة، وبعد ان تم االطالع على مشروع االتفالٌة، بعد االستماع لتمرٌ 

وان   االداري للتدبٌر عوض لجنة التتبع والتمٌٌم، وٌتعلك بمجلستبٌن ضرورة تعدٌل منطوق الفصل السادس 

ارة الهدؾ من احداا هذا المجلس هو ضمان ان ٌكون التدبٌر االداري مشتركا بٌن المجلس الجماعً ووز

 .الثمافة

 التعدٌل هو كاالتً:

" ٌحدا مجلس اداري للتدبٌر لدى المعهد الموسٌمى ٌرأسه المدٌر االداري للمعهد معٌن من طرؾ  

 وزارة الثمافة وبعضوٌة السادة:

 .ممثلٌن اثنٌن عن المجلس الجماعً ٌعٌنهم ربٌس المجلس الجماعً 

 ممثلٌن اثنٌن عن وزارة الثمافة.

رورة الى لتدبٌر لزوما فً اجتماعات دورٌة كل ثالثة أشهر وكلما دعت الضلداري مجلس االالٌجتمع  

 اعضاءه ،ذلن وذلن بطلب من نصؾ 

 لتدبٌر ما ٌلً :لمجلس االداري لٌعهد ل 

 وضع برنامج سنوي لألنشطة الممرر المٌام بها . -

 تحدٌد شروط االنخراط فً المعهد الموسٌمى . -

 لمصادلة على التحرٌر السنوي .تمٌٌم اداء المعهد الموسٌمى وا -

 وضع نظام داخلً للمعهد الموسٌمى . -

حسب الممترح التعدٌلً للفصل  فانً أعرضها على التصوٌت ،كن هنان أٌة مالحظات حول االتفالٌةواذا لم ت

 . السادس منها
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 2017 زٌولٌو 13بتارٌخ  184/07/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1106 ٌولٌوزشهر  االستثنابٌة المنعمدة خاللمن جدول أعمال الدورة  الخامسةالنمطـة       

 
 بالمصادلة على مشروع اتفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش ووزارة الثمافة

 لتسٌٌر المعهد الموسٌمً باب دكالة. 
 

 2017

132017

 

 113.148792 

 

 

 . 

 

 

 43

. 

  
 

 

48

48 

 وهـم الســـادة48
 

 محمـد توفلــة، ً،ؾ البردعـعواط ،د المتصـدق، م. احفٌظ لضاوي العباسًـوري، أحمً بلمابـد، عبد السالم سً كـدمحم العرب
اوي، ــن ببـ زراؾ، حسدمحمدق، عـادل المتصالماضً،  عبد المجٌد اٌت ٌوسؾ اٌت رٌاض، عبد الرزاق جبور، احمد محفوظ،

ـً، ـة العمـرانً االدرٌســدة لعوٌــدي، امٌنــً، جوٌـراق البوٌسفــاشـاي، ــم خــمرٌـدار، ـــة مجـحفٌظوزرن، ــد خــحمٌ
 عبد الهادي وٌسـالت، ،الـً، عبد الهادي بن عــادي تلماضـعبد الهً، عبـد الواحد الشافم وار،الحسٌن ند الهادي فاري، ـعب

 عبد الصمد العكاري، خدٌجة الفضـً، ٌونس بن سلٌمان، عبد الكرٌم لمشوم، م. عبد الحفٌظ المؽراوي،ود، ـعبد الجلٌل بنسع
ً، ـى الوجدانــالمصطف  ة،ــد بالـادي، محمـن المنـً،  م. الحسـبنلعروس ن العكـرود، محمـدـال الدٌـجم ال،ـة الكرشــحبٌب

 سفٌان بنخالتً،، م. البشٌر طوبا عبد المجٌد بنانً، خلٌل بولحسن، ،محمـد بن بال، السعٌد اٌت المحجوب تاح رزكً،عبد الف
  عبد االله الؽلؾ، محمـد نكٌل، ثورٌة بوعباد، سعٌدة ساللة.

 

 كـسز َا ًٜـــٜٞ

شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش ووزارة الثمافة لتسٌٌر المعهد الموسٌمً باب دكالة
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ارج انثمافح نتظٛٛز انًعٓذ انًٕطٛمٙ اتفالٛح شزاكح تٍٛ انًجهض انجًاعٙ نًزاكش ٔٔس

 تاب دكانح 

 ديباجـة
  ذّاش١ا ِغ اٌرؼ١ٍّاخ اٌٍّى١ح اٌغا١ِح اٌٛاسدج فٟ اٌخطاب اٌٍّىٟ اٌغاِٟ ٌصاؼة اٌعالٌح اٌٍّه دمحم

 ، 2005ِاٞ  18اٌغادط ٔصشٖ هللا، اٌّؤعظ ٌٍّثادسج اٌٛغ١ٕح ٌٍر١ّٕح اٌثشش٠ح تراس٠خ 

  ُ( ترٕف١ز اٌمأْٛ ١ٌٛ٠2015ٛص 7) 1436سِعاْ  20صادس فٟ  1.15.85ٚتٕاء اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سل

 اٌّرؼٍك تاٌعّاػاخ. 113.14اٌرٕظ١ّٟ سلُ 

  ُاٌّؽااااذد  2006ٔااااٛٔثش  10ِٛافااااك ي  1427شااااؼثاْ  18تراااااس٠خ  328-06-2تٕاااااء ػٍااااٝ اٌّشعااااَٛ سلاااا

 .الخرصاصاخ ٚصاسج اٌصمافح
  ( المتعلاك بتنظاٌم 7105تح دٌسامبر )فاا 0437من صفر  09الصادر فً  71041666بناء على المرسوم رلم

 معاهد الموسٌمى والفن الكورٌؽرافً.
  اٌّرؼٍماح تاٌشاشاوح تا١ٓ اٌذٌٚاح ٚاٌّعااٌظ إٌّرخثاح ٚاٌعّؼ١ااخ،  7.2003ٚتٕاء ػٍٝ دٚس٠ح اٌٛص٠ش األٚي ػذد

 .١ٔٛ٠2003ٛ  27اٌّٛافك  1422ست١غ اٌصأٟ  26اٌصادسج تراس٠خ 
 صمافاح فاٟ إسعااء شمافاح ظذ٠اذج ذماَٛ ػٍاٝ اٌّشدٚد٠اح ٚإٌعاػاح فاٟ ٚٚصاسج اٌ ٚسغثح ِٓ ِعٍظ ظّاػح ِشاوش

 ذغ١١ش اٌّشافك اٌصماف١ح ٚاٌف١ٕح.
  ُ01ٚتٕاء ػٍٝ ِمرع١اخ اذفال١ح اٌششاوح سل/U/2013  اٌّرؼٍمح تر١ٙةح ٚذع١ٙض اٌّؼٙاذ  15/11/2013تراس٠خ

 اٌّٛع١مٟ تاب دواٌح فٟ إغاس اٌّثادسج اٌٛغ١ٕح ٌٍر١ّٕح اٌثشش٠ح.  
 ٌ ظٍغاح فش٠اذج  ١ٌٛ٠2017اٛص شٙش  االعرصٕائ١ح إٌّؼمذج فّٟذاٚالخ ِعٍظ ظّاػح ِشاوش خالي دٚسذٗ ٚذثؼا(

 . (13/07/2017تراس٠خ 
 

 مت االتفاق بني:

 بني

 مراكش ةجملس مجاع

 و

 ووزارة الثقافة 

 علــى ما يـــلـــــــــــي:

 الفصل ألاول9 مظمىن الاجفاقيت

 

ٚظغ اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ تاب دواٌح س٘ٓ إشاسج ٚصاسج اٌصمافح ٚفك إغاس ذٕظ١ّٟ  ذٙذف ٘زٖ االذفال١ح إٌٝ ذؽذ٠ذ ششٚغ

 ٚلأٟٛٔ ٚذشتٛٞ ٠رٛخٝ اٌششاوح ٚاالٌرمائ١ح فٟ اإلٔعاص ٚاٌررثغ.

 
  الفصل الثاوي9 أهذاف الاجفاقيت

 ذؽص١ً لذس اوثش ِٓ اٌؽىاِح اٌع١ذج فٟ ذذت١ش ٚذٕش١ػ اٌّؼٙذ اٌّزوٛس. انٓذف انعاو :
 ح:األْذاف انخاص

  ذؽذ٠ذ ؼمٛق ٚٚاظثاخ ِخرٍف األغشاف راخ اٌصٍح تاٌّشفك 

  خٍك د٠ٕا١ِى١ح ٚؼشو١ح ِٕرظّح ١ِٚغشج تاٌّشفك اٌّزوٛس 

  /ُدػُ األٔشطح راخ اٌطاتغ اٌّٛع١مٟ ٚاٌث١ذاغٛظٟ ظّٓ ِماستح ذأخز تؼ١ٓ االػرثاس األتؼاد اٌرا١ٌح: اٌرؼ١ٍ

  / اٌرٕش١ػ. اٌرى٠ٛٓ
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 نالفصل الثالث9 التزاماث الطزفي
 شو يجهض جًاعح يزاكش تًا ٚهٙ:ــٚهت

 ٚصاسج اٌصمافح؛ تاب دواٌح س٘ٓ اشاسج تٕا٠ح اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ ٚظغ -

 ١ٓ ذثرذأ ِٓ ذاس٠خ افرراغ اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟرواٍِ ذٛف١ش اٌؽشاعح ٚإٌظافح ٚص١أح اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ ٌغٕر١ٓ -

ّؼٙذ ؼاٌح ذؼشظٙا ٌٍرالشٟ اٚ اٌرماادَ اٚ ذعذ٠ذ ذع١ٙضاخ اٌ ذٌٟٛ صٕذٚق اٌّثادسج اٌّؽ١ٍح ٌٍر١ّٕح اٌثشش٠ح -

 االذالف؛

 أداء ِصاس٠ف اعرٙالن اٌّاء ٚاٌىٙشتاء ٚاٌٙاذف. -
 

 شو ٔسارج انثمافح تًا ٚهٙ :ــتهت

 االششاف اإلداسٞ ٚاٌرشتٛٞ ِٓ ؼ١س اٌرفر١ش ٚاٌّشالثح ػٍٝ اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ؛ 

 :اٌّغاّ٘ح فٟ ذٛف١ش اٌرع١ٙضاخ األ١ٌٚح اٌالصِح 

 رشت٠ٛحاٌرع١ٙضاخ اٌ -

 اٌرع١ٙضاخ اإلداس٠ح ٚاٌّؼٍِٛاذ١ح -

 اٌّشاظغ ٚاٌّمشساخ ٚإٌّا٘ط اٌذساع١ح -

  ذأد٠ح ِغرؽماخ اٌّىٍف١ٓ تاٌذسٚط اٌؽاص١ٍٓ ػٍٝ اٌشٛا٘ذ اٚ اٌذ٠ثٍِٛاخ اٌّٛع١م١ح غثما ٌٍّمرع١اخ

 اٌما١ٔٛٔح إٌّظّح ٌٍذسٚط اٌخصٛص١ح تاٌّؼا٘ذ اٌّٛع١م١ح؛

 اٌّغاّ٘ح فٟ ١ِضا١ٔح اٌرغ١١ش؛ 

 ٙش ػٍٝ ِشالثح اٌذسٚط ٚاؼرشاَ إٌّا٘ط ٚاٌّمشساخ اٌذساع١ح؛اٌغ 

 اعرخالص سعَٛ اٌرغع١ً ٚإػادج اٌرغع١ً تاٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ ٚإدساظٙا ظّٓ ِٛاسد٘ا؛ 

 اٌرٕغ١ك اٌّشرشن ِغ ِصاٌػ اٌعّاػح ػٍٝ االلذاَ ػٍٝ ذٕظ١ُ األٔشطح االشؼاػ١ح اٌخاصح تاٌّؼٙذ؛ 

 اٌغٕٛٞ ؼٛي أٔشطح اٌّؼٙذ؛ ِٛافاج ظّاػح ِشاوش تٕغخح ِٓ اٌرمش٠ش 

 اٌؽشص ػٍٝ ػذَ ٔمً اٌرع١ٙضاخ اٌّٛع١م١ح ٚاٌث١ذاغٛظ١ح اٌٝ ِىاْ آخش خاسض اٌّؼٙذ اٌّزوٛس؛ 

 ٟذٛف١ش اٌؽشاعح ٚإٌظافح ٚص١أح اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ اترذاء ِٓ اٌغٕح اٌصاٌصح الفرراغ اٌّؼٙذ اٌّٛع١م 
 

    الفصل الزابع9 الطمت الشخصيت لالضخغالل
ٛصاسج اٌصمافح تؼذ ؼصٌٛٙا ػٍٝ ؼك ذغ١١ش ٚذذت١ش اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ اٌرخٍٟ ػٕٗ ٌفائذج ظٙاخ أخشٜ أٚ ال ٠ّىٓ ٌ

 ذغ١١ش اخرصاصٗ دْٚ اٌؽصٛي ػٍٝ ِٛافمح اٌعّاػح.
 

 الفصل الخامظ9 الطالمت والطكيىت
مٛد اٌرأ١ِٓ اٌّرؼٍمح ذمَٛ ٚصاسج اٌصمافح تئٔعاص ػمذ اٌرأ١ِٓ ػٍٝ ِشذفمٟ اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ، ت١ّٕا ذمَٛ اٌعّاػح تؼ

 تاٌثٕا٠ح ٚوزا االظشاس إٌاذعح ػٓ اٌؽش٠ك.
 

 مجلظ الاداري للخذبيرالفصل الطادص9 
٠ؽذز ِعٍظ اداسٞ ٌٍرذت١ش ٌذٜ اٌّؼٙذ اٌّٛع١مٟ ٠شأعٗ ِذ٠ش اداسٞ ٌٍّؼٙذ ِؼ١ٓ ِٓ غشف ٚصاسج اٌصمافح 

 ٚتؼع٠ٛح اٌغادج:

 ٌعّاػِّٟص١ٍٓ اش١ٕٓ ػٓ ظّاػح ِشاوش ٠ؼ١ُٕٙ سئ١ظ اٌّعٍظ ا 

 .ِّص١ٍٓ اش١ٕٓ ػٓ ٚصاسج اٌصمافح 

٠عرّغ اٌّعٍظ االداسٞ ٌٍرذت١ش ٌضِٚا فٟ اظرّاػاخ دٚس٠ح )وً شالشح اشٙش( ٚ وٍّا دػد اٌعشٚسج اٌٝ رٌه 

 تطٍة ِٓ ٔصف اػعاءٖ .
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 :  (02/16/1106بتارٌخ  فرٌدةجلسة ) 1106النمطة الثالثة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

للمطاهمت في جمىيل املشاريع املذرجت في اطار بزهامج  FECاملصادقت على طلب قزوض من صىذوق الخجهيز الجماعي 

درهم )حطع مائت مليىن درهم( على ان جخىلى املذًزيت العامت  811.111.111011)مزاكش ... الحاطزة املخجذدة( في حذود 

 خعلقت هذذ  القزوض.للجماعاث املحليت حغطيت املطخحقاث امل

 

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بداٌة أعطً الكلمة للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة التمرٌر الخاص  

 بالنمطة مع تمكٌنكم من الورلة التمنٌة المتعلمة 

 والتً تم المطالبة بها خالل اجتماع اللجنة لعرضها على انظار الجمع العام للمجلس الجماعً.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  3: ة ذات الرلم:لنمطا

 
 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 وامليزانية
 

 
 

  3 النقطة ذات الرقمحول 
 2017 يوليوز  لشهر  االستثنائية جدول اعمال الدورةمن 

 

يًُطا١ُٖ يف متٌٜٛ املػازٜع  FECاملصادق١ ع٢ً طًب قسٚض َٔ صٓدٚم ايتجٗٝص ادتُاعٞ .3
دزِٖ  900.000.000,00يف اطاز بسْاَج "َسانؼ ... اذتاضس٠ املتجدد٠" يف حدٚد  املدزج١

)تطع َا١٥ ًَٕٝٛ دزِٖ( ع٢ً إ تتٛىل املدٜس١ٜ ايعا١َ يًجُاعات احمل١ًٝ تػط١ٝ املطتخكات املتعًك١ 
 بٗرٙ ايكسٚض.
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بهاا العمال، وفاً اطاار تحضاٌر الانمط المدرجاة فاً جادول اعماال  طبما

الموجهاة  1106 ٌونٌاو 17بتاارٌخ  03511 عاددلمجلس جماعة مراكش، وتبعا للادعوة  2017الدورة االستثنابٌة لشهر ٌولٌوز 
لكل من السادة أعضااء اللجناة والمجلاس للحضاور والمشااركة فاً أشاؽال  اللجناة المكلفاة بالمٌزانٌاة والشاإون المالٌاة 

علاى السااعة العاشارة والنصاؾ صاباحا  1106ٌولٌاوز  12، عمدت اللجنة المذكورة اجتماعها االول ٌاوم االثناٌن البرمجة
لكبرى بالمصار البلادي شاارع دمحم الخاامس برباساة الساٌد الحساٌن ناوار رباٌس اللجناة لتادارس نماط بماعة االجتماعات ا

   بحسب ترتٌبها فً جدول اعمال الدورة كاالتً:
 

للمساهمة فً تموٌل  FECالمصادلة على طلب لروض من صندوق التجهٌز الجماعً  .3
دة" فً حدود المشارٌع المدرجة فً اطار برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجد

درهم )تسع مابة ملٌون درهم( على ان تتولى المدٌرٌة العامة للجماعات  900.000.000000
 المحلٌة تؽطٌة المستحمات المتعلمة بهذه المروض.

الدراسااة والموافمااة علااى اتفالٌااة خاصااة تتعلااك بتحدٌااد كٌفٌااة تخصااٌص اعتمااادات ممدمااة ماان  .4
راكش مان اجال تموٌال جازء مان مسااهمة طرؾ صندوق التجهٌاز الجمااعً لفائادة جماعاة ما

 وزارة الداخلٌة فً برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة".
 "نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش"

المصادلة على تعدٌل المرار التنظٌمً الجماعً المتعلك بتنظٌم استؽالل جلسات بٌع  .6
 امع الفنا.المأكوالت وعربات بٌع العصٌر والفواكه الجافة بساحة ج

المصادلة على طلب احتالل مؤلت للملن الؽابوي بمنطمة "الولجة" تمدمت به شركة  .10
« Société Tensift Sport Club »    .ًإلنجاز مشروع سٌاح 

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 عبد الؽنً درٌوش، مؽراوي،عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ ال عبد االله الؽلؾ، ٌوسؾ اٌت رٌاض،

 .، عبد الصمد العكاري، دمحم بالةعبد الهادي تلماضً

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة - 

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  عبد السالم سً كوري

 النابب الرابع لربٌس المجلس الجماعً  :  احمد المتصدق

 الناببة السادسة لربٌس المجلس الجماعً :  جة الفضًخدٌ

 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطؾ البردعً

 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

، إبراهٌم بوحنش، عبد الفتاح رزكً، حفٌظة مجدار، عبد الهادي بن عال، عبد العزٌز بوسعٌد، عبد خلٌفة الشحٌمً

بنسعود، خلٌل بولحسن، عبد اللطٌؾ أبدوح، م. احفٌظ لضاوي العباسً، عادل المتصدق، عبد الهادي بن عال، الجلٌل 

 عبد الرحٌم الفٌرامً، سفٌان بنخالتً.

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  2ت الرلم: النمط ذا
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 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب

 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :  ٌبٌةسمٌر لعر

 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :   دمحم ارفا 

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بلحوتً

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  خالد بالة

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة : عبد االله منصورة

 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً

 عن لسم اعمال المجلس    :  عادل الزرود

 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 
 "باص سٌتً متجددة".كما شاركت السٌدة رفٌمة هبرى المدٌرة العامة لشركة التنمٌة المحلٌة 

 
لسٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر ا

، وباتفاق مع السادة االعضاء 1106جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لشهر ٌولٌوز 

 تناولت اللجنة دراستها وفك الترتٌب االتً:

 

 

ريع املدرجُ يف اطار بزىامج "مزانػ للنضاٍنُ يف متىيل املغا FECاملصادقُ علِ طلب قزوض مً صيدوم التجًَش اجلناعٌ  .3
درٍه )تضع مائُ ملًىٌ درٍه( علِ اٌ تتىىل املديزيُ العامُ  900.000.000000... احلاضزَ املتجددَ" يف حدود 

 للجناعات احمللًُ تغطًُ املضتحكات املتعلكُ بَذه الكزوض.

 
 

ٌد ربٌس اللجنة الكلمة، أعطى الس ولالطالع على حٌثٌات الموضوع، ،فً مستهل دراسة هذه النمطة

بداٌة، للسٌد ربٌس لسم التخطٌط و الدراسات االستراتٌجٌة لتمدٌم التوضٌحات االولٌة ووضع السادة االعضاء 

 فً صورة الموضوع واسباب نزوله.

وفً هذا االطار، اوضح السٌد ربٌس المسم ان ادراج النمطة موضوع المنالشة هً مرتبطة فً الشكل 

الموالٌة الممترحة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش المتعلمة باتفالٌة تحدٌد كٌفٌة  والمضمون بالنمطة

تخصٌص اعتمادات ممدمة من طرؾ صندوق التجهٌز الجماعً لفابدة جماعة مراكش من اجل تموٌل جزء من 

من  81دة مساهمة وزارة الداخلٌة فً برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"، بحٌا انه طبما لممتضٌات الما

المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات فمجلس جماعة مراكش سٌبا فً طلب المروض والضمانات لبل االطار 

التنظٌمً لهذه العملٌة المتمثل فً االتفالٌة، مشٌرا ان الموضوعٌن معا كانا محط نماش مع المصالح المختصة 

 ونٌة بالتراح من هذه االخٌرة اي وزارة الداخلٌة.بوزارة الداخلٌة لبل ان ٌرسو االمر على هذه الصٌؽة المان
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وبخصوص اسباب النزول، اشار السٌد ربٌس المسم ان التراح صٌؽة طلب لروض هو بمثابة اجراء 

تمنً فمط سٌمكن الجماعة من لعب دور الوساطة فً االلتراض من صندوق التجهٌز الجماعً لتمكٌنها من 

مراكش ... الحاضرة المتجددة" وكذا المشارٌع المنجزة بمناسبة انجاز وتسوٌة بعض مشارٌع برنامج " 

نظرا لعدم لدرة وزارة الداخلٌة على تسدٌد جزء من  COP22احتضان مدٌنة مراكش للمإتمر العالمً للمناخ 

حصتها من االعتمادات المالٌة الملتزمة بها المنصوص علٌها فً اتفالٌة االطار واالتفالٌات الفرعٌة المنبثمة 

"مراكش ... الحاضرة المتجددة"، ممترحة  1106 – 1103نها المتعلمة بمشروع تنمٌة وتطوٌر مدٌنة مراكش ع

فً هذا الصدد، ٌضٌؾ السٌد ربٌس المسم، ان تتولى المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة تؽطٌة المستحمات 

سنة على ان  04دى كؤلساط لمدة درهم وهً بمثابة ضمانة ستإ 81101110111011المتعلمة بهذه المروض وتبلػ 

تضخ وزارة الداخلٌة فً مٌزانٌة جماعة مراكش منح خاصة برسم الضرٌبة على المٌمة المضافة فً حدود 

 المبالػ المخصصة لسداد المروض . 

وفً السٌاق ذاته، ولمزٌد من التوضٌحات، تدخل السٌد النابب الثانً لربٌس مجلس جماعة مراكش 

دور الوساطة للمجلس فً االلتراض من صندوق التجهٌز الجماعً بطلب من المصالح لٌإكد من جهته على 

المختصة بوزارة الداخلٌة على ؼرار مجموعة من المدن الكبرى المولعة على برامج واتفالٌات التنمٌة الترابٌة، 

 مضٌفا انه من مصلحة الجماعة لبول هذا االجراء للمزاٌا االتٌة:

 ارة الداخلٌة فً شخص المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة لضمان اداء مستحمات وجود التزام واضح من وز

 المروض وتؽطٌة المستحمات كاملة وبجمٌع توابعها.

 .مرونة هذا االجراء وعدم مسه بنسبة االستدانة للجماعة للعبها دور الوسٌط فمط 

 عد تنفٌذ االشؽال المنجزة فً اطار تسوٌة المالٌة للصفمات عبر اداء الدٌون لذوي الحموق من المماولٌن ب

 برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" .

 ."تفعٌل انجاز البرامج المتبمٌة فً برنامج " مراكش ... الحاضرة المتجددة 

  ًاعتماد المجلس الحالً لهذه المشارٌع المتبمٌة فً اطار برنامج عمل الجماعة فً سنواته الثالثة االولى والت

 . ٌتطلب انجازها

وفً ختام تدخله، اهاب السٌد النابب الثانً لربٌس مجلس الجماعة بالسادة االعضاء الى الموافمة على 

طلب المروض كمبدأ عام فً انتظار تؤطٌر هذا االجراء وتؽطٌته بكافة الضمانات لحماٌة الجماعة من اي مخاطر 

 محتملة وذلن فً اطار االتفالٌة موضوع النمطة بعده.

د االستماع للتوضٌحات، فتح باب المنالشة وابداء الرأي، خلص الى وجود اتجاهٌن عمب ذلن، وبع

 مختلفٌن، اتجاه مإٌد لطلب المروض واتجاه متحفظ علٌه.

 بالنسبة لالتجاه المإٌد لطلب المروض، فمد تم تمدٌم مبررات للجوء لهذه المسطرة لالعتبارات االتٌة:
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 ارٌع المسطرة فً برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" المعتمدة الحاجة الملحة للجماعة فً استكمال المش

فً جزء منها ببرنامج عمل الجماعة فً اطار االستمرارٌة والحٌلولة دون تولٌفها باعتبارها مشارٌع مهٌكلة 

 بالمدٌنة ومست جمٌع المجاالت والمطاعات الحٌوٌة.

 تبارا اللتزام وزارة الداخلٌة بؤداء الساط المروض دورة الوساطة الذي ستلعبه الجماعة فً هذا االجراء اع

 سنوٌا.

  عدم ترتٌب المروض اي تبعات لانونٌة او مالٌة على عاتك الجماعة او المس بنسبة مدٌونتها او المنح

 المخصصة لها من طرؾ وزارة الداخلٌة.

 

لتراض لالعتبارات اما بالنسبة لالتجاه المتحفظ، فمد تم تمدٌم مبررات تمؾ دون اعتماد مسطرة اال

 االتٌة:

  التحفظ على تنصل وزارة الداخلٌة من التزاماتها المانونٌة المضمنة فً عمود برنامج "مراكش ... الحاضرة

 المتجددة" المولعة فً حضرة صاحب الجاللة الملن دمحم السادس.

 ٌنة.تحمل وزارة الداخلٌة لمسإولٌاتها فً تؤخٌر تنفٌذ برامج التنمٌة الترابٌة بالمد 

  امكانٌة لجوء وزارة الداخلٌة لمسطرة االلتراض المباشر من صندوق التجهٌز الجماعً دون دفع الجماعة لهذه

 الوساطة.

 .عدم وضوح الرإٌة لضبابٌة التوضٌحات الممدمة 

 .ؼٌاب الضمانات الكافٌة الكفٌلة بعدم تورٌط الجماعة فً دٌون ؼٌر المحسوبة المخاطر 

 ج " مراكش ... الحاضرة المتجددة" فً شمولٌته ومستوى تنفٌذ االتفالٌات واالشؽال ضرورة االطالع على برنام

المنجزة ونسبة تمدم االشؽال الحالٌة وكذا نسبة تموٌل الشركاء االطراؾ لحصصها فً هذه االتفالٌات من 

 المصالح المركزٌة والالممركزة.

 81101110111011التراض مبلػ مالً من حجم  ضرورة تمدٌم حصٌلة رلمٌة لهذا البرنامج للتؤكد من مدى صحة 

 درهم 

وإلزالة اي ؼموض او التباس تمنً بخصوص هذا الموضوع، تدخل من جدٌد السٌد ربٌس لسم التخطٌط 

والدراسات االستراتٌجٌة لٌإكد على الدور الذي لعبته وزارة الداخلٌة فً تنفٌذ مجموعة من المشارٌع المضمنة 

حاضرة المتجددة" عن طرٌك الرصد التدرٌجً لالعتمادات المالٌة والتً وصلت نسبة فً برنامج "مراكش ... ال

من مجموع االلتزامات نظرا لضخامة حجم المبلػ المالً المسطر الملتزم به من طرفها ممارنة  %43التموٌل الى 

رصدت له اعتمادات ملٌار سنتٌم، موضحا ان هذا البرنامج  057مع بالً المصالح المركزٌة المطاعٌة االخرى ب 

حول خمسة محاور ربٌسٌة، هً تثمٌن الموروا الثمافً، وتحسٌن التنمل وٌتمحور  ملٌار درهم،  5مالٌة تبلػ 

 .الحضري، واالندماج الحضري، وترسٌخ الحكامة الجٌدة، والمحافظة على البٌبة
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برنامج عن طرٌك مإكدا على الحاجة الملحة لوزارة الداخلٌة للجوء لمسطرة تموٌل حصتها فً ال

ملٌار سنتٌم من صندوق التجهٌز الجماعً والتزامها بتؽطٌة اداء مستحماته كؤلساط  81التراض الجماعة لمبلػ 

سنوٌة ستدفع فً الجزء الثانً الخاص بالتجهٌز من المٌزانٌة وبالتحدٌد من حصة الجماعة من الضرٌبة على 

ٌع والوزارة طرؾ ممول فمط، مخبرا السادة االعضاء انه المٌمة المضافة بحٌا ان الجماعة هً صاحبة المشار

بعد انجاز األشؽال من خالل ابرام صفمات مع شركات مختصة والحاجة الماسة الى دفع مستحمات المماولٌن فمد 

تمت مراسلة مصالح وزارة الداخلٌة تتضمن طلبٌن: األول توفٌر اعتمادات لدفع مستحمات الشركات المنجزة 

الثانً فهً البحة المشارٌع الجدٌدة المرتبطة بالبرنامج المطلوب انجازها، لذلن، ٌضٌؾ السٌد لألشؽال أما 

ملٌار سنتٌم ستدفع كمستحمات  43ملٌار سنتٌم ستمسم إلى جزأٌن:  81ربٌس المسم، فمٌمة المرض الممثلة فً 

المة والتً ستكون موضوع ملٌار المتبمٌة موضوع مشارٌع جدٌدة على ان النمطة الخالفٌة الع 25وللشركات 

 "  .11نماش مع الوزارة فتتعلك بالمشارٌع المرتبطة بتنظٌم المإتمر العالمً للتؽٌرات المناخٌة "كوب 

 

ومن جهته، ولتوضٌح رإٌة الجهاز المسٌر، تدخل من جدٌد السٌد النابب الثانً لربٌس المجلس 

 –ق ابروتوكول اتفٌها ال مالٌا وال سٌاسٌا، معتبرا الجماعً لٌإكد أن المروض التً ستمنح للجماعة لن ٌإثر عل

ٌل برامج التنمٌة الترابٌة والمدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة فً تمجزء من مساهمة بتؽطٌة  المتعلكإطار 

الجماعً كسند لانونً اصلً عام وكذا  تجهٌزالالمالٌة وصندوق االلتصاد و المبرمة بٌن وزارة الداخلٌة ووزارة

ٌة الممترحة من طرؾ السٌد الوالً عامل عمالة مراكش للتداول فً اطار النمطة الموالٌة كسند لانونً االتفال

خاص باعتبارهما ضمانتٌن حمابٌتٌن  للجماعة ازاء صندوق التجهٌز الجماعً، ممترحا امكانٌة تموٌة مولؾ 

رنامج "مراكش ... الحاضرة الجماعة انطاللا من االتفالٌة الخاصة من جهة وكذا االطالع على تفاصٌل ب

 المتجددة" فً اطار جلسة خاصة للجنة الدابمة لمعرفة نسبة مستوى التنفٌذ.

 

وتؤسٌسا على ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات والمنالشة المستفٌضة للموضوع، وبعد تكوٌنهم لمناعات 

المضمنة فً برنامج موضوعٌة تنصب باألساس على ضرورة استكمال والتسرٌع بوثٌرة تنفٌذ المشارٌع 

"مراكش ... الحاضرة المتجددة" اعتبارا ألهمٌتها وارتباطها بالنسٌج الحضري فً شمولٌته اي كافة المطاعات 

 – 1106الحٌوٌة بالمدٌنة من جهة وكذا اعتمادها فً برنامج عمل الجماعة فً مرحلته االولى للسنوات الثالا 

موم بدور الوسٌط فً مسطرة االلتراض من صندوق التجهٌز من جهة اخرى، ونظرا لكون الجماعة ست  1108

الجماعً دون التؤثٌر بالسلب على نسبة االستدانة فً ظل عجز وزارة الداخلٌة عن الوفاء بالتزاماتها المالٌة 

مباشرة، وحٌا ان الوزارة ممثلة فً المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة هً التً ستتكلؾ بدفع االلساط السنوٌة 

المدٌرٌة العامة للجماعات جزء من مساهمة بتؽطٌة  المتعلكإطار  –ق ابروتوكول اتفدٌن، واعتمادا على لل

المالٌة وصندوق االلتصاد و ٌل برامج التنمٌة الترابٌة المبرمة بٌن وزارة الداخلٌة ووزارةوالمحلٌة فً تم

كون مبادرة تموٌل حصة الوزارة ممترحة الجماعً كسند لانونً وتنظٌمً ٌمكن االستناد علٌه، ونظرا ل تجهٌزال
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فمد ابدت اللجنة موافمتها على مسطرة   طلب لروض من صندوق التجهٌز من طرؾ الجهات المركزٌة، 

للمساهمة فً تموٌل المشارٌع المدرجة فً اطار برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" فً  FECالجماعً 

ن درهم( على ان تتولى المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة تؽطٌة درهم )تسع مابة ملٌو 81101110111011حدود 

 المستحمات المتعلمة بهذه المروض على اساس ما ٌلً:

 

اتخاذ كافة االجراءات االحتٌاطٌة و االحترازٌة للحٌلولة دون تحمل الجماعة المزٌد من المسإولٌات التً ٌمكن  

 ان تإثر على مسارها ونهجها التنموي مستمبال.

مٌن االتفالٌة الممترحة من طرؾ السٌد الوالً عامل العمالة موضوع النمطة الموالٌة كل الشروط التً ٌمكن تض 

 ان تحفظ الجماعة وتموي مولفها ازاء وزارة الداخلٌة وصندوق التجهٌز الجماعً.

الضرٌبة على عدم مس او تؤثٌر التسبٌمات والمنح الخاصة بسداد المروض للحصة المانونٌة للجماعة من لٌمة  

 المٌمة المضافة سواء بالجزء االول او الثانً من المٌزانٌة.     

 ادخال صندوق التجهٌز الجماعً كطرؾ اساسً فً االتفالٌة لكونه معنً بتنفٌذ البعض من ممتضٌاتها.  

جة لالطالع موعدا النعماد اجتماع للجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرم 07/16/1106تحدٌد تارٌخ  

 على مشارٌع ""مراكش ... الحاضرة المتجددة" فً شمولٌتها.  

 

 
 وجمللضهه املىقز واصع اليظز

 
 

 رئًط اللجيُ
 احلضني ىىار             
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

د فً التمرٌر النعماد اجتماع اللجنة لإلشارة واعتبارا لما ورد فً خالصة تمرٌر اللجنة، فالتارٌخ المحد 

من  07ٌولٌوز عوض الثالثاء  08المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة سٌتم تؤخٌره إلى ٌوم األربعاء 

نفس الشهر، وسٌكون موضوع هذا االجتماع عرض حول مآل مشارٌع برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" 

 بشكل مفصل.

لنمطة، فهً ذات عاللة بمجموعة من المشارٌع المرتبطة بالتهٌبة الحضرٌة للعدٌد من وفٌما ٌخص هذه ا 

المدن المؽربٌة كطنجة، الدار البٌضاء، المنٌطرة، تطوان ومراكش والتً عرفت تدشٌن مشارٌع كبرى مهٌكلة 

 بمٌزانٌات ضخمة. 

ع لذلن أسند األمر للحكومة وارتباطا بالوضع الحالً، فالجماعات لٌس باستطاعتها تموٌل هذه المشارٌ

من خالل مجموعة من الوزارات على رأسها وزارة الداخلٌة لتموٌل البرنامج، وبالنسبة لمدٌنة مراكش 

 1103فالمشارٌع المعنٌة هً مشارٌع برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" التً شرع فً إنجازها سنة 

ؾ الوزارات تتم بشكل تدرٌجً على شكل حسابات ومازالت مستمرة إلى الٌوم، وطرٌمة تموٌلها من طر

ومشارٌع  خصوصٌة فهنان مشارٌع اكتملت وبدأت تمدم خدماتها للمواطنٌن كمسبح المحامٌد ونفك باب الخمٌس

ٌولٌوز سٌتم  08فً طور اإلنجاز وأخرى لم تنطلك بعد، وكما تمت اإلشارة سابما ففً اجتماع ٌوم األربعاء 

بالتفصٌل، وفً نفس السٌاق فتؤخر إنجاز بعض المشارٌع ؼٌر راجع للجماعة بل ألنها التطرق لكل هذه األمور 

مرتبطة بتموٌالت مصالح خارجٌة، لذلن أرجو أن نعطً انطاللة كافة المشارٌع لبل نهاٌة هذه السنة على أساس 

 .1108أو  1107أن تكون جاهزة سنة 

مشارٌع، وتبعا لذلن سافرت لجنة إلى ممر الوزارة كذلن فوزارة الداخلٌة ملتزمة بتموٌل أؼلبٌة هذه ال 

بمدٌنة الرباط لبحا موضوع تؤخر تموٌل المشارٌع، فاتضح أن الوزارة ال تملن االعتمادات الكافٌة لتموٌل ما 

تبمى من المشارٌع التً التزمت بها فً المدٌنة ونفس األمر عرفته لبلنا مدٌنتا الدار البٌضاء وطنجة، لذلن 

على  FECالوزارة من حل إشكالٌة التموٌل الترحت علٌنا طلب لرض من صندوق التجهٌز الجماعً  ولكً تتمكن

أن تتحمل الوزارة أعباء أداء ألساطه وفوابده فً إطار اتفالٌة بٌن الجماعة، وزارة الداخلٌة وصندوق التجهٌز 

ذا الؽرض فً ولت سابك بٌن كل وهً موضوع النمطة الموالٌة، وكذا وفك اتفالٌة إطار أبرمت له FECالجماعً 

 .FECمن وزارتً الداخلٌة والمالٌة وصندوق التجهٌز الجماعً 

وبالنسبة لالتفالٌة موضوع النمطة الموالٌة، فمد تدارستها اللجنة المختصة وأضافت إلٌها تعدٌالت لمزٌد  

ننا ال نملن خٌارا فإما أن من الضبط، وبالتالً فؤنا أإكد أننا كنا ٌمظٌن تماما بخصوص هذا الموضوع، كما أ

نصادق على طلب المرض وإال سٌتولؾ إنجاز المشارٌع المشار إلٌها سابما، كما أخبركم أن مصالح الجماعة 

بتنسٌك مع الوالٌة ستسافر ؼدا الجمعة صباحا إلى ممر وزارة الداخلٌة لالتفاق على الطرٌمة التً ستتم بها 

درهم حسب تمدم أشؽال مختلؾ المشارٌع، وبالتالً  81101110111011برمجة هذا المرض المحدد فً مبلػ 

فالصورة واضحة فهذه األموال ستذهب لصالح المدٌنة وساكنتها ونحن ال نملن إال هذا الخٌار إذا أردنا تمدم 

 المشارٌع.

 واآلن بـــاب النمـــاش مفتـــوح حــول النمطـــة. 
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 ًعضو المجلس الجماع السٌد المصطفى الوجدانً

أوال وبمناسبة انعماد هذه الدورة االستثنابٌة، أرٌد أن أهنا السٌد الوالً على الثمة المولوٌة التً حضً 

بها من طرؾ صاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره هللا، أنا لٌس لدي مانع حول هذه النمطة ما دمنا نالشناها 

د النابب الثانً الذي ألنعنا بؤهمٌة الموضوع وأن بما فٌه الكفاٌة خالل اجتماع اللجنة المختصة بحضور السٌ

االتفالٌة موضوع المرض واردة من طرؾ السٌد الوالً ونحن مع المصلحة العامة، إال أنه هنان لروض أخذها 

المجلس فً فترات سابمة وكنت السٌد الربٌس حٌنها عضوا من أعضاء المجلس الجماعً وتنالش معنا هذا 

ض الولت لمعرفة كافة التفاصٌل حول هذه المروض من مبالػ أصلٌة ونسب الفابدة الموضوع، ٌجب أن نمؾ بع

السنوٌة وما هً المبالػ التً أدتها الجماعة وما الذي بمً فً ذمتها ألنها مسإولٌة وأمانة على عاتمنا. ولد 

، 811وون ملٌ 234ومالٌٌر  5لتؽطٌة مصارٌؾ المروض والفوابد ما ٌناهز  1104و 1103خصصنا خالل سنتً 

المتعلك بتحصٌل الدٌون العمومٌة، وبالنسبة للمرض  04084لذلن أنا لدي تخوؾ حول مدى تطبٌك المانون رلم 

الذي ٌنظم سٌر صندوق التجهٌز الجماعً  00085ملٌار سنتٌم فهنان المانون رلم  81الذي تكلمتم عنه والبالػ 

حسب السنوات لكن بالرجوع لالتفالٌة نجد النسبة  %7حٌا ٌنص بند منه على أن ال ٌمكن أن تمل النسبة عن 

 لذلن أرٌد توضٌح فً هذا الباب. %307هً 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

معا لكً ال نضٌع الولت ألن األمر ٌتعلك  3و 2بالنسبة لهذا الموضوع، كنت أحبذ أن ٌتم تداول النمطتٌن 

ة، السٌد الربٌس لدي مالحظة شكلٌة حول طلب المروض من بالتصوٌت على مبدأ لبول المرض ثم االتفالٌ

للمساهمة فً تموٌل مشارٌع وهً أن نحافظ على صٌؽة النمطة كما جاءتنا خالل  FECصندوق التجهٌز الجماعً 

اجتماع اللجنة أي "... لتموٌل جزء من مشارٌع ..." كً ال نعمم وأن تكون لدٌنا مشارٌع محددة، كذلن لٌس 

 ل طلب المرض لكن البد من توفر عدة مدخالت مرتبطة به.لدي إشكال حو

فكما تعرفون الموضوع ٌتعلك بتموٌل بعض مشارٌع برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" والذي 

ملٌار بمساهمة مختلؾ األطراؾ كوزارات الصحة، التجهٌز، الداخلٌة ... باإلضافة للجماعة  511تكلفته االجمالٌة 

والتً تمت تؤدٌة جزء كبٌر منها، والمرض الذي ننالشه الٌوم ٌدخل فً إطار  %02ساهمتها التً تبلػ نسبة م

 45مالٌٌر صرفت منها  001ملٌار التزمت الوزارة بدفع  057مساهمة وزارة الداخلٌة ولٌس الجماعة والتً تبلػ 

ملٌار سٌؽطً مبلػ  81ملٌار ملتزم به من طرفها ونحن سنصادق على طلب لرض بمٌمة  43ملٌار وبمً مبلػ 

ملٌار لدفع مستحمات المماولٌن، ومن خالل االطالع على  25ملٌار الملتزم بها المذكورة سابما وسٌتبمى مبلػ  43

وهً ألل نسبة ممكنة ألن صندوق التجهٌز الجماعً  %307حٌثٌات المرض نجده مؽرٌا حٌا أن نسبة الفابدة 

FEC رة الداخلٌة وفً نهاٌة المطاؾ فصندوق التجهٌز الجماعً ٌشتري السٌولة من األبنان وٌبٌعها لوزاFEC 

ٌعد أحد أذرع وزارة الداخلٌة، لذلن ٌجب أن نفهم الٌوم أن هذه الوزارة هً التً ستؤخذ المرض ولٌس الجماعة 

ملٌار  25وبالتالً فالذي سٌإدي مستحمات المماولٌن هً وزارة الداخلٌة، لكن الؽموض فً الموضوع هو مبلػ 

تبمٌة أنه سٌتم صرفها وأطلب أن ٌتم التنصٌص علٌها بشكل واضح فً االتفالٌة. هذا كان تساإلنا للسٌد الم

النابب الثانً خالل اجتماع اللجنة المختصة، فهذا المبلػ مازال محط جدل مع وزارة الداخلٌة بحٌا هل سٌشمل 

أم ال؟ وزارة الداخلٌة تركت  COP22األطراؾ هذا المبلػ دفع مستحمات المماولٌن فً إطار تنظٌم المدٌنة لمإتمر 

أمر منالشة هذا الموضوع إلى ما بعد طلب المرض من طرؾ الجماعة وهذا النماش سٌحسم ؼدا الجمعة مع 

فنصادق على  COP22اللجنة التً ستسافر إلى ممر وزارة الداخلٌة، إذا كان هذا المبلػ سٌشمل دفع مستحمات 

، وأنا أطلب أن ٌتم التصوٌت لٌس فمط على COP22صرٌح جزء من مشارٌع  االتفالٌة وسنضٌؾ إلٌها بشكل

ملٌار أي مجموع مساهمة وزارة الداخلٌة فً مشارٌع برنامج "مراكش ... الحاضرة  057ملٌار بل  81مبلػ 

المتجددة" ما دام أنها لن تإثر على التوازن المالً للجماعة وهً مشارٌع تصب فً مصلحة الساكنة، لذلن 
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رح السٌد الربٌس تؤجٌل هذه النمطة إلى ؼاٌة تعمٌك النماش حولها والمصادلة على مبلػ مساهمة وزارة ألت

الداخلٌة بؤكمله لٌتٌح للوزارة الصرؾ بؤرٌحٌة وٌسمح للجماعة بتؤدٌة مستحمات المماولٌن فً إطار مإتمر 

COP22. 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

لٌتٌن، فؤوال أود أن أشكر السٌد دمحم المحٌر ربٌس لسم أعمال المجلس والطالم سؤبدأ بمالحظتٌن شك

المرافك له على مجهوداتهم الكبٌرة لرلمنة مجموعة من الوثابك اإلدارٌة، وما دمت شخصٌا أتوصل بالوثابك 

تواصل والرلمنة، بشكل رلمً فال حاجة لً بوثابك ورلٌة كما أطالب فً هذا االطار بمزٌد من االبداع فً مجال ال

 وثانٌا أبارن للسادة الموظفٌن تجدٌد مكتب جمعٌتهم وأتمنى لهم التوفٌك والسداد.

ملٌار؟ أنا أإٌد ما جاء به السٌد بولحسن  81أما سإالً حول موضوع النمطة هو ما الهدؾ من مبلػ 

ذا كان الهدؾ من طلب لكنً سؤتناول الموضوع من زاوٌة أخرى، أوال األرلام التً أمامنا لم أستوعبها فإ

المرض هو تموٌل مشارٌع "مراكش ... الحاضرة المتجددة" وكً تفً وزارة الداخلٌة بما التزمت به حٌا سٌتم 

ملٌار كافً لتؽطٌة كافة التزامات وزارة  81دفع مستحمات المماولٌن وإطالق مشارٌع جدٌدة هنا هل مبلػ 

البالؽة  COP22ملٌار إذا أضفنا إلٌها مستحمات  12أن البالً هو  الداخلٌة؟ أنا ال أظن ذلن، فبعملٌة حسابٌة نجد

ملٌار وهو مبلػ علٌه نمطة استفهام، هذا بناء على المعطٌات التً توصلنا بها، أرٌد  34ملٌار فالمجموع هو  11

 الٌوم توضٌحا حول هذا األمر.

فة مشارٌع "مراكش ... الحاضرة ثانٌا اتفمنا خالل اجتماع اللجنة المختصة أن ٌتم تزوٌدنا الٌوم بتكل

المتجددة" بشكل مفصل وطلبنا أن نحصل علٌها بشكل مبكر لٌتسنى لنا االطالع علٌها. أٌضا فؤي لرض نرٌد 

نمدم له لابمة المشارٌع المراد تموٌلها منه وبالتالً أٌن هً المشارٌع  FECطلبه من صندوق التجهٌز الجماعً 

متؤكد أنها موجودة لكن نرٌد االطالع علٌها، وأخٌرا أشكر السٌد النابب الثانً  ملٌار؟ أنا 81التً سٌمولها مبلػ 

 على مواكبته معنا ألشؽال لجنة المالٌة.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

وٌل ملٌار ؼٌر كاؾ لتؽطٌة حصة وزارة الداخلٌة لتم 81أوال، ومن خالل تدخالتكم هنان من لال أن مبلػ 

، فؤنا أإكد لكم أننا لم نحدد COP22مشارٌع برنامج "مراكش... الحاضرة المتجددة" والمإتمر العالمً للمناخ 

المبلػ بل وزارة الداخلٌة هً من لامت بذلن وحتى إن بمٌت فً ذمتهم التزامات إضافٌة فهذا ال ٌعنً أننا 

 12عنها والبالؽة  مااللتزامات المتبمٌة التً تحدثت سنتنازل عنها، وإذا فرضنا جدال أن وزارة الداخلٌة لم تإدي

ملٌار فستتولؾ المشارٌع وستتحمل هً المسإولٌة كاملة، أما الجماعة فهً ملتزمة بشكل كامل إلنجاز مشارٌع 

مشروع،  لذلن لٌس هنان أي داع للتخوؾ ألن وزارة الداخلٌة هً من الترحت  010البرنامج كاملة والبالؽة 

 الجزء األكبر من حصتها عن طرٌك طلب المرض أما ما تبمى فسٌتم تموٌله بالطرٌمة العادٌة.علٌنا تموٌل 

واآلن أعطً الكلمة للسٌد ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط لتمدٌم مزٌد من التوضٌحات 

 حول الموضوع.

 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط  السٌد سمٌر لعرٌبٌة  

هذه النمطة وكما جاء على لسان السٌد الربٌس، فتكلفة مشارٌع برنامج "مراكش ... فٌما ٌخص 

ملٌون درهم، ولحد اآلن  571ومالٌٌر درهم حصة وزارة الداخلٌة منها ملٌار  5الحاضرة المتجددة" حوالً 

ح بها حسابات ملٌون درهم، وهذه االعتمادات نفت 0181041ملٌار سنتٌم أي  001وزارة الداخلٌة التزمت بمبلػ 
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ملٌار سنتٌم توصلنا  001فً إطار االلتزام ونبرم بموجبها صفمات بعدها ترسل لنا الوزارة األداء، ومن مجموع 

ملٌون درهم،  56البالؽة  COP22ملٌار المتبمٌة والتً تتضمن أداءات  43ملٌار كؤداءات وننتظر  44بمرابة 

م سٌتجه لتموٌل شمٌن: األول ٌتعلك باألداءات المتبمٌة فً ملٌار سنتٌ 81والمرض موضوع النمطة والذي لٌمته 

ذمة وزارة الداخلٌة من مجموع المبلػ الملتزم به، والشك الثانً مرتبط بتموٌل مشارٌع البرنامج الجدٌدة والتً 

د ملٌار سنتٌم لكن هذا المبلػ وكما أجاب على ذلن السٌ 25لم ٌلتزم بها بعد سٌخصص لها المبلػ المتبمً وهو 

ملٌار، لذلن نالشنا هذا الموضوع مع مصالح  057الربٌس لن ٌكفً لتؽطٌة كافة التزامات الوزارة والبالؽة 

وزارة الداخلٌة ولم نجد لدٌهم أي مانع لاللتزام بكافة المبلػ لكن لدٌهم إكراه عدم توفر السٌولة لذلن الترحوا 

 12ملٌار سنتٌم كمرحلة أولى وستتم منالشة  81بمٌمة  FECعلٌنا طلب لرض من صندوق التجهٌز الجماعً 

ملٌار المتبمٌة فٌما بعد. والوثٌمة التً وزعت علٌكم تتضمن كافة األرلام والمشارٌع المرتبطة ببرنامج "مراكش 

 ... الحاضرة المتجددة".

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

تعلك بالهدؾ من المرض تموٌل بعض مشارٌع ألترح السٌد الربٌس أن نضٌؾ إلى االتفالٌة فً البند الم

 .COP22مإتمر األطراؾ 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد 

ما الهدؾ من إضافة هذه العبارة؟ فوزارة الداخلٌة هً التً ستتدفع مستحمات المماولٌن الذٌن ٌعرفون 

أما ترتٌبات المرض فسنبحثها ؼدا مع وزارة الداخلٌة، كما منذ البداٌة أنهم سٌتوصلون بمستحماتهم بعد اإلنجاز، 

أن االتفالٌة تبمى نموذج أضاؾ إلٌها اإلخوة األعضاء مشكورٌن خالل اجتماع اللجنة تعدٌالت لتموٌة مولؾ 

الجماعة وحماٌتها ولضمان أن الوزارة هً التً ستتكلؾ بدفع ألساط المرض الذي تحتاجه الجماعة لتسرٌع 

 مشارٌعها المهٌكلة، وااللتراح الذي جبت به السٌد بولحسن سنضمنه كتوصٌة فً حٌثٌات الممرر. وثٌرة إنجاز

 واآلن، وإن لم ٌكن هنان أي تدخل إضافً، نمر إلى عملٌة التصوٌت.
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 2017 ٌولٌوز 13بتارٌخ  185/07/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1106 ٌولٌوزشهر  االستثنابٌة المنعمدة خاللمن جدول أعمال الدورة  الثالثةـة النمط      

 

 للمساهمة فً تموٌل المشارٌع المدرجة فً FEC بالمصادلة على طلب لروض من صندوق التجهٌز الجماعً

على  لٌون درهم(درهم )تسع مابة م 81101110111011 اطار برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" فً حدود

 ان تتولى المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة تؽطٌة المستحمات المتعلمة بهذه المروض.

 2017

132017

 

 113.1492 

 1.92.551413051992

31.90 

 14014222017

 

 

  

  

 . 

 

cop22 

  

 . 

  
 

45

45 

 وهـم الســـادة45
 

 ـً،ــؾ البردعـعواط ،ًـاوي العباسـظ لضــدق، م. احفٌـد المتصــوري، أحمـً كــالم سـد، عبد السـً بلمابــد العربــمحم
د خوزرن، ــ زراؾ، حسن بباوي، حمًٌ، دمحمت الماضـد اٌـعبد المجٌ اض،ـٌوسؾ اٌت رٌ عبد الرزاق جبـور، احمد محفـوظ،

اري، ــادي فــد الهــعباشـراق البوٌسفــً، جوٌـدة لعوٌـدي، امٌنـة العمرانـً االدرٌسـً، اي، ـم خــمرٌحفٌظـة مجــدار، 
عبد الكرٌم لمشـوم، ود، ـد الهادي وٌسالت، عبد الجلٌل بنسعـد الهادي تلماضً، عبد الهادي بن عال، عبـعب وار،الحسٌــن نــ

 م. الحسن المنادي، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، ال،ـحبٌبة الكرش خدٌجة الفضـً،ان، ـٌونس بن سلٌم، عبد الصمد العكاري
، وبـال، السعٌد اٌت المحجـعبد الفتاح رزكً، محمـد بن بالمصطفى الوجدانً، محمـد االدرٌسً،  ة،ـدمحم بال بنلعروسً، دمحم

عبد االله الؽلؾ، ثورٌة بوعباد،  م. البشٌر طوبا، سفٌان بنخالتً،  زاوي،ـمحمـد اٌت ال عبد المجٌد بنانـً، ن،ـخلٌل بولحس
 سعٌدة ساللة.
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 :  (02/16/1106 تارٌخجلسة فرٌدة ب) 1106النمطة الرابعة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً ٌولٌوز 

افقت على اجفاقيت خاصت جخعلق بخحذًذ كيفيت جخصيص اعخماداث مقذمت من طزف صىذوق   الذراضت واملى

الخجهيز الجماعي لفائذة جماعت مزاكش من أجل جمىيل جشء من مطاهمت وسارة الذاخليت في بزهامج ''مزاكش ... 

 الحاطزة املخجذدة''.

 طت واردة من الطيذ الىالي عامل عمالت مزاكشهق                         

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

أعطً الكلمة للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة نص التمرٌر الذي  

 أعدته اللجنة حول النمطة.

 

 ة بالشإون المالٌة والبرمجةربٌس اللجنة المكلف السٌد الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  4 ذات الرلم: لنمطا

 
 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 وامليزانية
 

 
 

  4 النقطة ذات الرقمحول 
 2017 يوليوز  لشهر  االستثنائية جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 

ايدزاض١ ٚاملٛافك١ ع٢ً اتفاق١ٝ خاص١ تتعًل بتخدٜد نٝف١ٝ ختصٝص اعتُادات َكد١َ َٔ طسف .4
ٚم ايتجٗٝص ادتُاعٞ يفا٥د٠ مجاع١ َسانؼ َٔ اجٌ متٌٜٛ جص٤ َٔ َطا١ُٖ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ يف صٓد

 بسْاَج "َسانؼ اذتاضس٠ املتجدد٠"

 "نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش"
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العمال، وفاً اطاار تحضاٌر الانمط المدرجاة فاً جادول اعماال للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بهاا  طبما

الموجهة لكل  1106 ٌونٌو 17 بتارٌخ 03511 عددوتبعا للدعوة   ،لمجلس جماعة مراكش 2017الدورة االستثنابٌة لشهر ٌولٌوز 

مالٌااة السااادة أعضاااء اللجنااة والمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااؽال  اللجنااة المكلفااة بالمٌزانٌااة والشااإون ال ماان
علاى السااعة العاشارة والنصاؾ صاباحا  1106ٌولٌاوز  12، عمدت اللجنة المذكورة اجتماعها االول ٌاوم االثناٌن البرمجة

بماعة االجتماعات الكبرى بالمصار البلادي شاارع دمحم الخاامس برباساة الساٌد الحساٌن ناوار رباٌس اللجناة لتادارس نماط 
   بحسب ترتٌبها فً جدول اعمال الدورة كاالتً:

 

للمساهمة فً تموٌل  FECالمصادلة على طلب لروض من صندوق التجهٌز الجماعً  .5
المشارٌع المدرجة فً اطار برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" فً حدود 

درهم )تسع مائة ملٌون درهم( على ان تتولى المدٌرٌة العامة  900.000.000000
 ه المروض.للجماعات المحلٌة تؽطٌة المستحمات المتعلمة بهذ

الدراسة والموافمة على اتفالٌة خاصة تتعلك بتحدٌد كٌفٌاة تخصاٌص اعتماادات ممدماة مان  .6
طرؾ صندوق التجهٌز الجماعً لفابدة جماعة ماراكش مان اجال تموٌال جازء مان مسااهمة 

 وزارة الداخلٌة فً برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة".
 "نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش"

المصادلة على تعدٌل المرار التنظٌمً الجماعً المتعلك بتنظٌم استؽالل جلسات بٌع  .7
 المأكوالت وعربات بٌع العصٌر والفواكه الجافة بساحة جامع الفنا.

المصادلة على طلب احتالل مؤلت للملن الؽابوي بمنطمة "الولجة" تمدمت به شركة  .11
« Société Tensift Sport Club »  سٌاحً.   إلنجاز مشروع 

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد االله الؽلؾ، ٌوسؾ اٌت رٌاض،

 .، عبد الصمد العكاري، دمحم بالةعبد الهادي تلماضً

 :ةكما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً الساد - 

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  عبد السالم سً كوري

 النابب الرابع لربٌس المجلس الجماعً  :  احمد المتصدق

 الناببة السادسة لربٌس المجلس الجماعً :  خدٌجة الفضً

 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطؾ البردعً

 اء المجلس السادة:من أعض فً االجتماع شارن -

، إبراهٌم بوحنش، عبد الفتاح رزكً، حفٌظة مجدار، عبد الهادي بن عال، عبد العزٌز بوسعٌد، عبد خلٌفة الشحٌمً

الجلٌل بنسعود، خلٌل بولحسن، عبد اللطٌؾ أبدوح، م. احفٌظ لضاوي العباسً، عادل المتصدق، عبد الهادي بن عال، 

 ً.عبد الرحٌم الفٌرامً، سفٌان بنخالت

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  3النمطة ذات الرلم: 
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 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب

 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :  سمٌر لعرٌبٌة

 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :   دمحم ارفا 

 ٌس لسم الممتلكات الجماعٌةرب :  هشام بلحوتً

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  خالد بالة

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة : عبد االله منصورة

 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً

 عن لسم اعمال المجلس    :  عادل الزرود

 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 
 "باص سٌتً متجددة".هبرى المدٌرة العامة لشركة التنمٌة المحلٌة كما شاركت السٌدة رفٌمة 

 
 

الدراصُ واملىافكُ علِ اتفاقًُ خاصُ تتعلل بتحديد نًفًُ ختصًص اعتنادات مكدمُ مً طزف صيدوم التجًَش اجلناعٌ  .4
 تجددَ".لفائدَ مجاعُ مزانػ مً اجل متىيل جشء مً مضاٍنُ وسارَ الداخلًُ يف بزىامج "مزانػ احلاضزَ امل

 "نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش"                                      
 

بخصوص هذه النمطة، وبعد ان تمت الموافمة على مسطرة طلب لروض من صندوق التجهٌز 

ة" فً للمساهمة فً تموٌل المشارٌع المدرجة فً اطار برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجدد FECالجماعً 

درهم )تسع مابة ملٌون درهم( على ان تتولى المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة  81101110111011حدود 

تؽطٌة المستحمات المتعلمة بهذه المروض وهً موضوع النمطة الثالثة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة 

دراسة النمطة الرابعة والمتعلمة بالدراسة  على اساس االخذ بمجموعة من الشروط والتدابٌر، انتملت اللجنة الى 

والموافمة على اتفالٌة خاصة تتعلك بتحدٌد كٌفٌة تخصٌص اعتمادات ممدمة من طرؾ صندوق التجهٌز 

الجماعً لفابدة جماعة مراكش من اجل تموٌل جزء من مساهمة وزارة الداخلٌة فً برنامج "مراكش 

 الحاضرة المتجددة".

مكٌن السادة االعضاء من نسخة من االتفالٌة موضوع النمطة المرفمة وفً هذا االطار، وبعد ت

بالتمرٌر واالطالع علٌها، واستكماال لما تمت منالشته فً النمطة السابمة، ورؼبة منهم فً ادخال ممتضٌات 

نصٌة كضمانات للجماعة ازاء وزارة الداخلٌة وصندوق التجهٌز الجماعً، فمد تم التراح مجموعة من 

 ت الشكلٌة واخرى فً المضمون همت فً جوهرها العام المحاور االتٌة:التعدٌال

  الؽاء شركة التنمٌة المحلٌة "باص سٌتً متجددة" كطرؾ فً االتفالٌة على اساس ان تكون شركات التنمٌة

 المحلٌة المإسسة من طرؾ الجماعة موضوع اتفالٌات موالٌة لتموٌل المشارٌع.

  ًكطرؾ اساسً فً االتفالٌة سواء بالتنصٌص على التزاماته او التؤشٌر علٌها ادخال صندوق التجهٌز الجماع

 باعتباره معنٌا بالممتضٌات التنفٌذٌة.

  ًدرهم فً الفصل االول من االتفالٌة. 81101110111011التنصٌص على مبلػ المروض المحددة ف 
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 ٌة الممترح تموٌلها حسب ما صرح به اضافة بعض المشارٌع االستثمارٌة لممتضٌات الفصل الثانً من االتفال

 السٌد ربٌس لسم التخطٌط والدراسات االستراتٌجٌة على الشكل االتً:

 .بناء المناطر 
 .تهٌبة الساحات 
 .التهٌبة الحضرٌة لألحٌاء 
 .تهٌبة الحدابك والمساحات الخضراء 
 .تهٌبة وبناء الطرق 
 .تهٌبة االسواق 
 .تهٌبة الولوجٌات لذوي االحتٌاجات الخاصة 
 .تهٌبة مدٌنة الفنون الجمٌلة 
 .ًاعادة تهٌبة المسرح الملك 
 تهٌبة جنبات االسوار 
 .تؤهٌل االنارة العمومٌة 
 .تهٌبة المحاور للحافالت ذات الجودة العالٌة 
 .مرالبة البناٌات الجماعٌة بكامٌرات المرالبة 
 .الدراسات 

 

 جماعة عن تبعات سداد المروض فً حالة تضمٌن الفصل الثالا من االتفالٌة فمرة اضافٌة تخلً مسإولٌة ال

 تلكإ وزارة الداخلٌة عن تمدٌم المنح السنوٌة لفابدة الجماعة على الشكل االتً:

ذلا سنواي من وزارة الداخلية  ةبواسطة ادلنح ادلدفوع تتحمل مجاعة مراكش سداد القروض ادلمنوحة من طرف )ص.ت.ج(
 (.خريعموالت وإذا اقتضى احلال فوائد التأ -مصاريف –القروض ادلذكورة ) فوائد رأمسال  )م.ع.ج.م( وذلك يف حدود ادلبالغ ادلستحقة من

ويف حالة ختلف وزارة الداخلية عن الوفاء ابلتزاماهتا يف اداء ادلنح سنواي ادلشار اليها اعاله لفائدة مجاعة مراكش، فانو نتيجة 
وض لصاحل صندوق التجهيز اجلماعي ويف عدم حتملها ألية تبعات قانونية او مالية لذلك تنتفي مسؤولية اجلماعة يف اداءىا ألقساط سداد القر 

   .مرتبطة بتنفيذ االتفاقية اجتاه الصندوق

  تموٌة مولع جماعة مراكش وترصٌصه بضمانات كافٌة بعدم تؤثٌر المنح المخصصة ألداء الساط المروض

المداخٌل المانونٌة للجماعة المرصودة لها من  المدفوعة من طرؾ المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة على

طرؾ وزارة الداخلٌة بخصوص الحصة من الضرٌبة على المٌمة المضافة سواء بالجزء االول او الثانً من 

المٌزانٌة وذلن لتمكٌن الجماعة من تنفٌذ مشارٌعها خارج برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" وذلن 

 االتفالٌة اللتزامات وزارة الداخلٌة ٌنص على ما ٌلً: بإضافة بند للفصل الخامس من

 ( وكذا ضمان عدم أتثر ادلستحقات القانونية للجماعة من حصتها ادلرتفعة مبنطق تدرجيي من منتوج الضريبة على القيمة ادلضافة )ميزانية التسيري
)ميزانية التجهيز( وذلك لتمويل الربانمج التنموي للجماعة ادلنحات اخلصوصية من الضريبة على القيمة ادلضافة ألجل االستثمار والتجهيز  
 خارج ادلشاريع ادلرتبطة بربانمج "مراكش ... احلاضرة ادلتجددة" موضوع القروض.   

 

  ًحذؾ كل الممتضٌات المنصوص علٌها فً االتفالٌة والمتعلمة بالتزامات شركة التنمٌة المحلٌة "باص سٌت

تزامات جماعة مراكش "الفصل الخامس" و كذا الفمرة االخٌرة من الفصل متجددة". )البند االخٌر من ال

 الخامس.

  التنصٌص على عرض النزاعات المتعلمة بتنفٌذ االتفالٌة على المضاء عوض تحكٌم وزٌر الداخلٌة باعتباره

 طرفا فٌها وذلن فً منطوق الفصل السادس من االتفالٌة على النحو االتً:

 تالف حول تنفيذ مقتضيات االتفاقية بني اطرافها،  تعرض النزاعات ادلتعلقة هبا على انظار احملاكم ادلختصة للبث فيها.يف حالة االخ          
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وتؤسٌسا على ذلن، وبعد ان تم اطالع السادة االعضاء على الجوهر العام لمجموع التعدٌالت 

عة ازاء بالً االطراؾ واعطاء المزٌد من الممترح تضمٌنها فً االتفالٌة، ورؼبة منهم فً تموٌة مولع الجما

الضمانات للحٌلولة دون موالؾ ؼٌر محسوبة المخاطر، فمد خلصت اللجنة الى تؤجٌل البا فً منطوق 

االتفالٌة الى حٌن اعادة صٌاؼتها لؽوٌا وموضوعاتٌا وربط االتصاالت بالمصالح الخارجٌة المختصة المعنٌة 

اؾ السٌد النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً وتتكون من السادة باالتفالٌة وذلن من طرؾ لجنة بإشر

المشار الى اسماءهم ادناه وعرضها فً صٌاؼتها النهابٌة على انظار اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون 

 :1106ٌولٌوز  15المالٌة والبرمجة فً اجتماعها الممرر عمده ٌوم الخمٌس 

 لتنمٌة المحلٌةربٌس مصلحة شركات ا :  دمحم ارفا
 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط :  سمٌر لعرٌبٌة

 ربٌس لسم اعمال المجلس :  دمحم المحٌر
 ربٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة : عبد الفتاح الٌزٌدي
 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :     عبد االله منصورة

 
 
 
 

 ربٌس اللجنة
 الحسٌن نوار                    
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مط المدرجاة فاً جادول للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار استكمال تحضاٌر الان طبما

اللجناة المكلفاة بالمٌزانٌاة وتبعاا لخالصاات اجتمااع   ،لمجلس جماعاة ماراكش 2017اعمال الدورة االستثنابٌة لشهر ٌولٌوز 

 15، واصاالت اللجنااة المااذكورة اجتماعهااا الثااانً ٌااوم الخمااٌس 12/16/1106المنعمااد بتااارٌخ  والشااإون المالٌااة البرمجااة

عاشاارة والنصااؾ صااباحا بماعاة االجتماعااات الصااؽرى بالمصاار البلاادي شااارع دمحم الخااامس علااى الساااعة ال 1106ٌولٌاوز 
برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس النمط المتبمٌة فً جادول اعمالهاا والمدرجاة فاً جادول اعماال الادورة 

   حسب الترلٌم االتً:
 

خصاٌص اعتماادات ممدماة مان الدراسة والموافمة على اتفالٌة خاصة تتعلك بتحدٌد كٌفٌاة ت .4
طرؾ صندوق التجهٌز الجماعً لفابدة جماعة ماراكش مان اجال تموٌال جازء مان مسااهمة 

"نمطاة واردة مان ".                       وزارة الداخلٌة فً برنامج "ماراكش الحاضارة المتجاددة

 السٌد الوالً عامل عمالة مراكش"
المتعلك بتنظٌم استؽالل جلسات بٌع  المصادلة على تعدٌل المرار التنظٌمً الجماعً .8

 المأكوالت وعربات بٌع العصٌر والفواكه الجافة بساحة جامع الفنا.
المصادلة على طلب احتالل مؤلت للملن الؽابوي بمنطمة "الولجة" تمدمت به شركة  .12

« Société Tensift Sport Club »    .ًإلنجاز مشروع سٌاح 
 

 لسادة:حضر االجتماع من أعضاء اللجنة ا -
، عبد الهادي تلماضً دمحم بوؼربال، عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراوي،

 .عبد الصمد العكاري

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة - 

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( : عبد السالم سً كوري

 النابب الرابع لربٌس المجلس الجماعً  :  احمد المتصدق

 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطؾ البردعً

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 عبد الفتاح رزكً، حفٌظة مجدار، عبد الهادي بن عال، عبد الرحٌم الفٌرامً، المصطفى الوجدانً.

 عة مراكش السادة:كما شارن من أطر جما -
 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب

 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر
 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :   دمحم ارفا 

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بلحوتً
 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  خالد بالة

 زانٌة والمحاسبةعن لسم المٌ : عبد االله منصورة
 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً

 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المعلمة والمتبمٌة عن جدول 
المشار الٌها اعاله، تناول السادة االعضاء بالدراسة هذه النمط  12/16/1106اعمال اللجنة من االجتماع السابك بتارٌخ 

 حسب الترتٌب االتً:  
 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  3النمطة ذات الرلم: 
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ُ مً طزف صيدوم التجًَش اجلناعٌ 4 ُ ختصًص اعتنادات مكدم ُ تتعلل بتحديد نًفً ُ خاص ِ اتفاقً ُ عل ُ واملىافك .الدراص
 مج "مزانػ احلاضزَ املتجددَ".لفائدَ مجاعُ مزانػ مً اجل متىيل جشء مً مضاٍنُ وسارَ الداخلًُ يف بزىا

 "نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش"      
 

بخصوص هذه النمطة، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بخالصة االجتماع السابك والتً خلصت من خالله 

الت اللجنة الى تؤجٌل البا فً منطوق االتفالٌة الى حٌن اعادة صٌاؼتها لؽوٌا وموضوعاتٌا وربط االتصا

بالمصالح الخارجٌة المختصة المعنٌة باالتفالٌة وذلن من طرؾ لجنة تتكون من بعض اطر الجماعة وبإشراؾ 

من السٌد النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً، ولمعرفة مستجدات الموضوع، اعطٌت الكلمة للسٌد النابب 

 المشرؾ على اعادة صٌاؼة االتفالٌة لتمدٌم التوضٌحات.

طار، اوضح السٌد النابب انه تم اعادة النظر فً محتوى االتفالٌة وكذا اؼلبٌة التعدٌالت وفً هذا اال

الممترحة فً اطار الجلسة السابمة للجنة وذلن تطابما مع ممتضٌات اتفالٌات مماثلة ابرمت بٌن مجالس 

لشكل المرفك جماعات ترابٌة اخرى و وزارة الداخلٌة وصندوق التجهٌز الجماعً فً ذات الموضوع على ا

 بالتمرٌر، مستعرضا كافة التعدٌالت واالضافات النهابٌة التً ادخلت علٌها على النحو االتً:

 .الؽاء شركة التنمٌة المحلٌة "باص سٌتً متجددة" كطرؾ فً االتفالٌة 
 ٌها ادخال صندوق التجهٌز الجماعً كطرؾ اساسً فً االتفالٌة سواء بالتنصٌص على التزاماته او التؤشٌر عل

 باعتباره معنٌا بالممتضٌات التنفٌذٌة.
  التنصٌص على ان موضوع االتفالٌة فً الفصل االول ٌتعلك بتحدٌد كٌفٌة منح وتخصٌص وتسدٌد المروض

 ولٌس فمط التخصٌص.
  ًدرهم فً الفصل االول من االتفالٌة. 81101110111011التنصٌص على مبلػ المروض المحددة ف 
 فً منطوق الفصل الثانً من االتفالٌة الممترح تموٌلها كاالتً: حصر المشارٌع االستثمارٌة 
 .بناء المناطر 
 .تهٌبة الساحات 
 .التهٌبة الحضرٌة لألحٌاء 
 .تهٌبة الحدابك والمساحات الخضراء 
 .تهٌبة وبناء الطرق 
 .تهٌبة االسواق 
 .تهٌبة الولوجٌات لذوي االحتٌاجات الخاصة 
 .تهٌبة مدٌنة الفنون الجمٌلة 
 هٌبة المسرح الملكً.اعادة ت 
 تهٌبة جنبات االسوار 
 .تؤهٌل االنارة العمومٌة 
 .تهٌبة المحاور للحافالت ذات الجودة العالٌة 
 .مرالبة البناٌات الجماعٌة بكامٌرات المرالبة 
 .الدراسات 
 :ًاعادة صٌاؼة الفصل الثالا من االتفالٌة لٌصبح على الشكل االت 

سنواي من  ة جلماعة مراكشبواسطة ادلنح ادلدفوع دلمنوحة من طرف )ص.ت.ج(سداد القروض ا وزارة الداخليةتتحمل 
عموالت وإذا  -مصاريف –رأمسال  - وذلك يف حدود ادلبالغ ادلستحقة من القروض ادلذكورة ) فوائد (وزارة الداخلية )م.ع.ج.م

 (.خرياقتضى احلال فوائد التأ
 



  7132ًىليىس  31محظز الذورة الاضخثىائيت ملجلظ جماعت مزاكش املىعقذة في جلطت فزيذة بخاريخ 

84 
 

 لك بما ٌلً:التنصٌص على التزامات صندوق التجهٌز الجماعً وتتع 
 .معاجلة ملفات طلب القروض طبقا دلقتضيات لعقد االتفاق ىذا 

 .منح القروض الضرورية للجماعة لتمويل ادلشاريع االستثمارية ادلسطرة يف الفصل الثاين اعاله من االتفاقية 
 .حتويل االعتمادات ادلالية طبقا للمسطرة اجلاري هبا العمل اخلاصة بصندوق التجهيز اجلماعي 

  السنة  ويد ادلديرية العامة للجماعات احمللية قبل فاتح شتنرب من كل سنة مالية ببيان مفصل بشان االعتمادات ادلستحقة و الواجبة االداء برسمتز
 ادلالية ادلوالية.

  ٌتعلك بلجنة التنسٌك والتتبع على الشكل االتً: 5اضافة فصل جدٌد ٌحمل رلم 
 سيد الوايل عامل عمالة مراكش وبعضوية كل من:حتدث جلنة للتنسيق والتتبع برائسة ال

o .رئيس رللس مجاعة مراكش او من ينوب عنو 
o .ممثل عن ادلديرية العامة للجماعات احمللية 
o .ممثل عن صندوق التجهيز اجلماعي 

 تنعقد ىذه اللجنة بصفة دورية ويعهد اليها ضمان تتبع تنفيذ مقتضيات ىذه االتفاقية. 
 

لسادة االعضاء من مشروع االتفالٌة فً صٌؽته المعدلة بحسب ما تضمنه تدخل عمب ذلن، وبعد تمكٌن ا
السٌد النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً والمرفمة بالتمرٌر، فتح باب المنالشة وابداء الرأي، ثمن من خالله 

المولعة علٌها، مطالبا البعض السادة االعضاء منطوق االتفالٌة فً شكلها الجدٌد المعدل اسوة ببالً الجماعات الترابٌة 
منهم بضرورة التنصٌص فً المٌزانٌة من طرؾ المصالح المختصة بوزارة الداخلٌة على ترخٌص خاص بالمنحات 
الخصوصٌة من الضرٌبة على المٌمة المضافة ألجل المروض موضوع االتفالٌة بمٌزانٌة التجهٌز ٌضاؾ الى ما هو 

ثمار خارج مشارٌع المروض من جهة وكذا التعرٌؾ بالمشارٌع موضوع منصوص علٌه المتعلك بالتجهٌز واالست
 االتفالٌة من جهة اخرى.

وتؤسٌسا على ذلن، وبعد االطالع على االتفالٌة فً شكلها المعدل، وبعد تمدٌم التوضٌحات من لدن السٌد 
لجماعة ازاء االطراؾ المولعة النابب الثانً لربٌس الجماعة والتً من خاللها تم طمؤنة السادة االعضاء على مولع ا

من خالل الضمانات المانونٌة والمالٌة التً تجعلها فً منؤى عن كل مسإولٌة اعتبارا لدور الوساطة الذي اوكل الٌها 
لوجود التزام من وزارة الداخلٌة ممثلة فً المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة فً تموٌل جزء من حصتها فً المشارٌع 

ضوع برنامج مشارٌع "مراكش ... الحاضرة المتجددة"، وبعد ان تبٌن للسادة االعضاء ان الجماعة االستثمارٌة مو
ستموم بدور الوسٌط فمط فً مسطرة االلتراض من صندوق التجهٌز الجماعً دون التؤثٌر بالسلب على نسبة االستدانة 

 –ق ابروتوكول اتف، وحٌا انه اعتمادا على فً ظل عدم لدرة وزارة الداخلٌة عن الوفاء بالتزاماتها المالٌة مباشرة
ٌل برامج التنمٌة الترابٌة المبرمة والمدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة فً تمجزء من مساهمة بتؽطٌة  المتعلكإطار 

الجماعً كسند لانونً وتنظٌمً، وبعد ان تم ادخال  تجهٌزالالمالٌة وصندوق االلتصاد و بٌن وزارة الداخلٌة ووزارة
فمد ابدت اللجنة موافمتها على االتفالٌة موضوع ق التجهٌز الجماعً كطرؾ فً االتفالٌة وذو التزامات محددة،  صندو

النمطة المرفمة بالتمرٌر بعده على اساس ارفالها بورلة تمنٌة تتضمن تفصٌال للمشارٌع االستثمارٌة موضوع المروض 
حٌا االلتزامات والمساهمات المالٌة لوزارة الداخلٌة وكذا المرتبطة ببرنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" من 

االطراؾ المولعة االخرى،   مستوى انجاز المشارٌع وعرضها على انظار المجلس الجماعً فً دورته االستثنابٌة مع 
فً حالة امكانٌة ادراج فصل فً االتفالٌة تعتبر من خالله االتفالٌة باللؽة الفرنسٌة المترجمة للعربٌة هً االصل 

االختالؾ فً تفسٌر الفصول نظرا للخصوصٌة االصطالحٌة لبعض الفصول التً تحمل عبارات ذات طابع تمنً ومالً 
 . محاسباتً

      

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة
 الحسٌن نوار                        
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  لمراكشربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

بخصوص هذه النمطة، وبعد ان صادلنا فً النمطة السابمة الثالثة من جدول اعمال دورتنا هاته على طلب  

للمساهمة فً تموٌل المشارٌع المدرجة فً اطار برنامج "مراكش ...  FECلروض من صندوق التجهٌز الجماعً 

ون درهم( على ان تتولى المدٌرٌة العامة درهم )تسع مابة ملٌ 81101110111011الحاضرة المتجددة" فً حدود 

للجماعات المحلٌة تؽطٌة المستحمات المتعلمة بهذه المروض، نمر االن الى منالشة النمطة الرابعة المتعلمة 

باتفالٌة خاصة بتحدٌد كٌفٌة تخصٌص اعتمادات ممدمة من طرؾ صندوق التجهٌز الجماعً لفابدة جماعة 

 همة وزارة الداخلٌة فً برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة".مراكش من اجل تموٌل جزء من مسا

 من خالل االتفالٌة، فوزارة الداخلٌة هً التً ستتكلؾ بالمرض من حٌا دفع الساطه وفوابده. 

 باب المنالشة مفتوح حول االتفالٌة 

 إذا لم ٌكن هنان أي تدخل فً الموضوع، نمر إلى التصوٌت. 
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 2017 ٌولٌوز 13بتارٌخ  186/07/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1106 ٌولٌوزشهر  االستثنابٌة المنعمدة خاللمن جدول أعمال الدورة  الرابعةالنمطـة       

 

دوق بالدراسة والموافمة على اتفالٌة خاصة تتعلك بتحدٌد كٌفٌة تخصٌص اعتمادات ممدمة من طرؾ صن
التجهٌز الجماعً لفابدة جماعة مراكش من اجل تموٌل جزء من مساهمة وزارة الداخلٌة فً برنامج "مراكش 

 الحاضرة المتجددة".

 "ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش"                         

 2017

132017

 

 113.1492 

 1.92.551413051992

31.90 

 14014222017

 

  

 . 

 . 

  
 

45

45 

 وهـم الســـادة45
 

 ـً،ـــؾ البردعـعواط ،ًـاوي العباسـظ لضــد المتصـدق، م. احفٌــً كـوري، أحمـم سالـد الســد، عبـً بلمابـد العربـمحم
وزرن، ــد خــن بباوي، حمٌـ زراؾ، حسً، دمحمد اٌت الماضـعبد المجٌ ٌوسؾ اٌت رٌاض، وظ،عبد الرزاق جبـور، احمد محف

اري، ــادي فــد الهــعبالعمرانـً االدرٌسـً، اشـراق البوٌسفـً، جوٌـدة لعوٌـدي، امٌنـة اي، ــم خـمرٌحفٌظـة مجــدار، 
عبد الكرٌم لمشوم، د الهادي وٌسالت، عبد الجلٌل بنسعود، ـال، عبـادي بن عــد الهـعبد الهادي تلماضً، عب وار،الحسٌــن نـ

 ادي،ـالمن م. الحسن م. عبد الحفٌظ المؽراوي، ال،ـحبٌبة الكرش خدٌجة الفضـً،ٌونس بن سلٌمان، عبد الصمد العكاري، 
، وبـ بن بال، السعٌد اٌت المحجعبد الفتاح رزكً، دمحمد االدرٌسً، ـالمصطفى الوجدانً، محم د بالة،ـمحمبنلعروسً،  دمحم

عبد االله الؽلؾ، ثورٌة بوعباد،  زاوي،  م. البشٌر طوبا، سفٌان بنخالتً،ـمحمـد اٌت ال عبد المجٌد بنانـً، ن،ـخلٌل بولحس
 سعٌدة ساللة.

 ٜكـسز َا ًٜـــٞ

التجهٌز الجماعً لفابدة جماعة  اتفالٌة خاصة تتعلك بتحدٌد كٌفٌة تخصٌص اعتمادات ممدمة من طرؾ صندوقب
مراكش من اجل تموٌل جزء من مساهمة وزارة الداخلٌة فً برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة" واالتٌة 

 ممتضٌاتها كالتالً:
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٤ َٔ اتفاق١ٝ خاص١ تتعًل بتخدٜد نٝف١ٝ ختصٝص اعتُادات َكد١َ َٔ طسف صٓدٚم ايتجٗٝص ادتُاعٞ يفا٥د٠ مجاع١ َسانؼ َٔ اجٌ متٌٜٛ جص
 َطا١ُٖ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ يف بسْاَج "َسانؼ اذتاضس٠ املتجدد٠".

 دٜباج١
 القانـون التنظيمي بتنفيذ( 1104يوليوز   16 موافق) 0325رمضان   من 11 يف الصادر 0004074 بناء على الظهري الشريف رقم 

 ادلتعلق ابجلماعات. 002.03 رقم

 اخلاص إبحداث حساابت ادلبالغ ادلرصودة  0875علق بقانون ادلالية لسنة ادلت 22-74مكرر من القانون  22فصل بناء على ال
 ألمور خصوصية "حصة اجلماعات الرتابية من منتوج الضريبة على القيمة ادلضافة".

 20.81 القانـون رقم بتنفيذ( 0881اغسطس  14 موافق) 0302من صفر  4 يف الصادر 008104 بناء على الظهري الشريف رقم 
 عادة تنظيم صندوق جتهيز اجلماعات احمللية.ادلتعلق إب

  رقم( لتطبيق القانون 0881ديسمرب  03 موافق) 0302مجادى االخرة  من 08 يف الصادر 10810240بناء على ادلرسوم رقم 
 ادلتعلق إبعادة تنظيم صندوق جتهيز اجلماعات احمللية. 20.81

 داري لصندوق التجهيز اجلماعي خالل اجتماعو ادلنعقد بتاريخ ادلصادق عليو من طرف اجمللس اإل 5قرار رقم بناء على ال
 .1105ماي  16
 يل برامج و ادلديرية العامة للجماعات احمللية )م.ع.ج.م(  يف دتجزء من مسامهة بتغطية  ادلتعلقإطار  –ق اربوتوكول اتفتبعا ل

 .اجلماعي تجهيزالندوق ادلالية وصاالقتصاد و  التنمية الرتابية ادلربمة بني وزارة الداخلية ووزارة
 دينة ادلوقعة يف حضرة صاحب ادل تطويرو  احلاضرة ادلتجددة " لتنمية ،مراكش"تفاقية الشراكة ادلتعلقة بتمويل برانمج تبعا ال

 اجلاللة دمحم السادس نصره هللا.

  النقطة ادلتعلقة  التداول يفمن اجل  1106يونيو  11بتاريخ  03103وبناء على إلرسالية السيد الوايل عامل عمالة مراكش عدد
ابلدراسة وادلوافقة على اتفاقية خاصة تتعلق بتحديد كيفية ختصيص اعتمادات مقدمة من طرف صندوق التجهيز اجلماعي لفائدة 

 مجاعة مراكش من اجل دتويل جزء من مسامهة وزارة الداخلية يف برانمج "مراكش احلاضرة ادلتجددة".

  ادلتخذ خالل الدورة االستثنائية ادلنعقدة يف  02/16/1106بتاريخ  074/16/1106دلدينة مراكش عدد وتبعا دلقرر اجمللس اجلماعي
للمسامهة يف  FECبطلب قروض من صندوق التجهيز اجلماعي  القاضي ابدلصادقة على مقرر النقطة ادلتعلقة 1106شهر يوليوز 

درىم )تسع مائة مليون  81101110111011ضرة ادلتجددة" يف حدود دتويل جزء ادلشاريع ادلدرجة يف اطار برانمج "مراكش ... احلا
 درىم( على ان تتوىل ادلديرية العامة للجماعات احمللية تغطية ادلستحقات ادلتعلقة هبذه القروض.

 نعقدة يف ادلتخذ خالل الدورة االستثنائية ادل 02/16/1106بتاريخ  075/16/1106دلقرر اجمللس اجلماعي دلدينة مراكش عدد  وتبعا
بتحديد كيفية ختصيص اعتمادات مقدمة من طرف صندوق  القاضي ابدلصادقة على  اتفاقية خاصة تتعلق 1106شهر يوليوز 

 .احلاضرة ادلتجددة" ... التجهيز اجلماعي لفائدة مجاعة مراكش من اجل دتويل جزء من مسامهة وزارة الداخلية يف برانمج "مراكش

 ٛقعني اضفً٘ابسَت ٖرٙ االتفاق١ٝ بني امل
 ةـــوزارة الداخلي. 
 شــــة مراكـمجاع.  

 .يشار إليهم أسفلو كأطراف
 صندوق التجهيز اجلماعي)ص.ت.ج(: / )م.ع.ج.م(: ادلديرية العامة للجماعات احمللية:  يقصد يف االتفاقية ب
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  ًٜٞمت االتفام ع٢ً َاٚ

 ايفصٌ األٍٚ: َٛضٛع االتفاق١ٝ  

صندوق التجهيز اجلماعي لفائدة مجاعة  طرف من ادلمنوحة القروض وتسديد ختصيصمنح و  يةكيف  ىذه االتفاقية حتديد تروم
، لتمويل برامج التنمية ادلديرية العامة للجماعات احمللية )م.ع.ج.م(اإلطار ادلتعلق بتغطية حصة  - بروتوكول اتفاقيف اطار مراكش 

 .)ص.ت.ج( دلالية و كذا صندوق التجهيز اجلماعيا االقتصاد و الرتابية ادلربمة بني وزارة الداخلية، وزارة
لتمويل حصة وزارة الداخلية درىم )تسع مائة مليون درىم(  81101110111011 احملددة إمجاال يف مبلغ القروضختصص ىذه 

 ." 11ومشاريع حتضري لقمة ادلناخ "كوب   ادلدينةو تطوير  لتنمية"   ادلتجددة يف برانمج "مراكش احلاضرة
 

 (ج)ص.ت. صٓدٚم ايتجٗٝص ادتُاعٞايكسٚض املُٓٛح١ َٔ طسف ايجاْٞ: ختصٝص ايفصٌ 
 لتمويل ادلشاريع االستثمارية التالية: حصرا ادلمنوحة من طرف صندوق التجهيز اجلماعي )ص.ت.ج( القروضختصص 

 .بناء المناطر 
 .تهٌبة الساحات 
 .التهٌبة الحضرٌة لألحٌاء 
 .تهٌبة الحدابك والمساحات الخضراء 
 ٌبة وبناء الطرق.ته 
 .تهٌبة االسواق 
 .تهٌبة الولوجٌات لذوي االحتٌاجات الخاصة 
 .تهٌبة مدٌنة الفنون الجمٌلة 
 .ًاعادة تهٌبة المسرح الملك 
 تهٌبة جنبات االسوار 
 .تؤهٌل االنارة العمومٌة 
 .تهٌبة المحاور للحافالت ذات الجودة العالٌة 
 مرالبة البناٌات الجماعٌة بكامٌرات المرالبة. 
 .الدراسات 

 ايكسٚضايفصٌ ايجايح: ضداد 
سنواي من وزارة  ة جلماعة مراكشبواسطة ادلنح ادلدفوع سداد القروض ادلمنوحة من طرف )ص.ت.ج( وزارة الداخليةتتحمل 

ى عموالت وإذا اقتض -مصاريف –رأمسال  - وذلك يف حدود ادلبالغ ادلستحقة من القروض ادلذكورة ) فوائد الداخلية )م.ع.ج.م(
 (.خرياحلال فوائد التأ

 

 َٓح ايكسٚضايسابع : غسٚط ايفصٌ 

 ختضع القروض ادلمنوحة من طرف )ص.ت.ج( للشروط التالية :
o  : سنة مبا يف ذلك سنتني كفرتة إعفاء. 04ادلدة 
o ار ىو اإلط -نسب الفائدة : يعترب سعر الفائدة الثابت لسنة "ن" ادلطبقة على عمليات القروض موضوع الربوتوكول اتفاق

 بزايدة: ن(-0)متوسط تكلفة مورد)ص.ت.ج( لسنة 
 ٌػ١ٛعر٘اِش ا  Marge Intermédiation (41 ٔمطح وأعاط)   . 

 لغػ شاتد  Prime de Fixité (41 ٔمطح وأعاط.( 

دون احتساب الضريبة على القيمة  3072%يف  1106حيدد سعر الفائدة ادلطبقة على عمليات القروض ادلنجزة برسم سنة 
 فة.ادلضا
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o )تطوير " لتنمية و للمشاريع ادلدرجة ضمن برانمج "مراكش  احلاضرة ادلتجددة   011%يتكفل بتمويل قد يصل  )ص.ت.ج
 ".11وكذا مشاريع حتضري لقمة ادلناخ "كوب  ادلدينة

o .ادلصاريف ادللتزم هبا يف إطار العمليات اليت تكون يف طور االجناز، ىي فقط ادلؤىلة للتمويل ادلذكور أعاله 

o  تسطر القروض ادلمنوحة من طرف ) ص.ت.ج ( ضمن اتفاقيات توقع على التوايل من طرف وزارة الداخلية، مجاعة مراكش
 و )ص.ت.ج(.

o  القروض ادلمنوحة من طرف )ص.ت.ج( يف إطار ىذه  االتفاقية ال تشرتط قدرة اجلماعة على سداد كما ال تؤثر على إمكانية
 استدانتها.

 أطساف االتفاق١ٝارتاَظ: ايتصاّ  ايفصٌ
 

 : تلتسم وزارة الداخلية بـما يلي 

 : حصر واعتماد مبعية مجاعة مراكش 

 ادلمول من طرف )ص.ت.ج(.  "11ومشاريع حتضري لقمة ادلناخ "كوب  ادلشاريع و مكوانت برانمج التنمية الرتابية 
 .ادلبالغ وختصيص ادلدفوعات ادلالية برسم القروض ادلذكورة 

 ( ادلمنوحة جلماعة مراكش بواسطة منح خاصة برسم ض.ق.مسداد دتويالت )ص.ت.ج (TVA)  وذلك يف حدود ادلبالغ ،
 ادلخصصة لسداد القروض موضوع ىذه االتفاقية.

  السهر على التقييد اإلجباري يف ميزانية مجاعة مراكش مجيع ادلبالغ ادلستحقة برسم القروض ادلمنوحة يف إطار االتفاقية اخلاصة
 عموالت وإذا اقتضى احلال فوائد التأخري(. -مصاريف -رأمسال –) فوائد 

  شتنرب من كل سنة ابدلبالغ ادلالية الواجب تقييدىا يف ميزانيتها. 01إشعار مجاعة مراكش قبل 
 

 : تلتسم مجاعة مراكش بـما يلي 

 :حصر مبعية وزارة الداخلية ما يلي 
  ادلزمع دتويلها من طرف )ص.ت.ج(. " 11لقمة ادلناخ "كوب ومشاريع حتضري الرتابية ادلشاريع و مكوانت برانمج التنمية 
 .ادلبالغ و ختصيص ادلدفوعات ادلالية برسم القروض ادلمنوحة ذلذا الغرض 

  التعاقد مع )ص.ت.ج( للحصول على القروض الالزمة لتمويل مشاريع االستثمار ادلشار إليها يف الفصل الثاين من ىذه
 االتفاقية. 

 ادلتعلقة ل يف  نطاق حصة وزارة الداخلية و وحة من طرف )ص.ت.ج( يف دتويل فقط ادلشاريع اليت تدخختصيص األموال ادلمن
 .  "11ومشاريع حتضري لقمة ادلناخ "كوب  بربانمج " مراكش حاضرة متجددة " لتنمية و تطوير ادلدينة

  ت وإذا اقتضى احلال فوائد التأخري( يف عموال -مصاريف -رأمسال –تقييد ادلبالغ ادلستحقة برسم القروض ادلمنوحة ) فوائد
 ميزانية اجلماعة طبقا جلدولة الدين ادلعد من طرف )ص.ت.ج(.

 .السهر على تصفية ادلبالغ ادلالية ادلشار إليها داخل اآلجال احملددة 
 : بـما يلي يلتسم صهدوق التجهيس اجلماعي 

 .معاجلة ملفات طلب القروض طبقا دلقتضيات لعقد االتفاق ىذا 

 ح القروض الضرورية للجماعة لتمويل ادلشاريع االستثمارية ادلسطرة يف الفصل الثاين اعاله من االتفاقية.من 
 .حتويل االعتمادات ادلالية طبقا للمسطرة اجلاري هبا العمل اخلاصة بصندوق التجهيز اجلماعي 

 الواجبة مفصل بشان االعتمادات ادلستحقة و يان تزويد ادلديرية العامة للجماعات احمللية قبل فاتح شتنرب من كل سنة مالية بب
 االداء برسم السنة ادلالية ادلوالية.
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 :  (02/16/1106بتارٌخ  فرٌدةجلسة ) 1106النمطة السادسة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

جلطاث بيع املأكىالث وعزباث بيع  املصادقت على حعذًل القزار الخىظيمي الجماعي املخعلق بدىظيم اضخغالل

 العصير والفىاكه الجافت بطاحت جامع الفىا

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بالمٌزانٌة والشإون المالٌة اجتماع اللجنة المكلفة نص تمرٌر  لتالوةأعطً الكلمة للسٌد الحسٌن نوار  
 حول النمطة. والبرمجة

 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةربٌس اللجنة المكلفة  السٌدة الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  6 ة ذات الرلم:النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 وامليزانية
 

 
 

  6 النقطة ذات الرقمحول 
 2017 يوليوز  لشهر  االستثنائية جدول اعمال الدورةمن 

 

 
 املصادق١ ع٢ً تعدٌٜ ايكساز ايتٓظُٝٞ ادتُاعٞ املتعًل بتٓظِٝ اضتػالٍ جًطات

 بطاح١ جاَع ايفٓا.بٝع املأنٛالت ٚعسبات بٝع ايعصري ٚايفٛان٘ ادتاف١  
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فااً جاادول اعمااال الاادورة  المدرجااة ، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمطٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العمااللمانونللممتضااٌات ا طبمااا

 لكال مان الموجهاة 1106 ٌونٌاو 17 بتاارٌخ 03511 عادد وتبعاا للادعوة  ،لمجلاس جماعاة ماراكش 2017 ٌولٌاوزلشاهر  االساتثنابٌة

عماادت  ،ٌزانٌااة والشااإون المالٌااة البرمجااةة المكلفااة بالمالسااادة أعضاااء اللجنااة والمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااؽال  اللجناا
علاى السااعة العاشارة والنصاؾ صاباحا بماعاة االجتماعاات الكبارى  1106 ٌولٌاوز 12 االثناٌنٌوم االول ها اجتماع المذكورةاللجنة 

فاً جادول اعماال الادورة  بحساب ترتٌبهاا نمطة لتدارس بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجن
   :كاالتً

 

للمساهمة فً تموٌل  FECالمصادلة على طلب لروض من صندوق التجهٌز الجماعً  .7
المشارٌع المدرجة فً اطار برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" فً حدود 

درهم )تسع مائة ملٌون درهم( على ان تتولى المدٌرٌة العامة للجماعات  900.000.000000
 ٌة تؽطٌة المستحمات المتعلمة بهذه المروض.المحل

الدراسة والموافمة على اتفالٌة خاصة تتعلك بتحدٌد كٌفٌة تخصٌص اعتمادات ممدمة مان طارؾ  .8
صااندوق التجهٌااز الجماااعً لفائاادة جماعااة مااراكش ماان اجاال تموٌاال جاازء ماان مساااهمة وزارة 

 .الداخلٌة فً برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"
 السٌد الوالً عامل عمالة مراكش" "نمطة واردة من

المصادلة على تعدٌل المرار التنظٌمً الجماعً المتعلك بتنظٌم استؽالل جلسات بٌع  .9
 المؤكوالت وعربات بٌع العصٌر والفواكه الجافة بساحة جامع الفنا.

المصادلة على طلب احتالل مؤلت للملن الؽابوي بمنطمة "الولجة" تمدمت به شركة  .13
« Société Tensift Sport Club »    .ًإلنجاز مشروع سٌاح 

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
عبد  عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراوي، ٌوسؾ اٌت رٌاض،عبد االله الؽلؾ، 

 .دمحم بالة ،عبد الصمد العكاري، الهادي تلماضً

 :اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادةكما حضر االجتماع من  - 

 لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( الثانًالنابب  :  عبد السالم سً كوري

 لربٌس المجلس الجماعً  الرابعالنابب  :  احمد المتصدق

 لربٌس المجلس الجماعً السادسةالناببة  :  خدٌجة الفضً

 جماعًالناببة التاسعة لربٌس المجلس ال :  عواطؾ البردعً

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

، عبد الهادي بن عال، عبد العزٌز بوسعٌد، عبد الجلٌل حفٌظة مجدار ، إبراهٌم بوحنش، عبد الفتاح رزكً،خلٌفة الشحٌمً

د الرحٌم بنسعود، خلٌل بولحسن، عبد اللطٌؾ أبدوح، م. احفٌظ لضاوي العباسً، عادل المتصدق، عبد الهادي بن عال، عب

 الفٌرامً، سفٌان بنخالتً.

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  6: الرلمذات  النمطة
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 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب

 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :  سمٌر لعرٌبٌة

 لتنمٌة المحلٌةربٌس مصلحة شركات ا :   دمحم ارفا 

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بلحوتً

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  خالد بالة

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة : عبد االله منصورة

 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً

    عن لسم اعمال المجلس :  عادل الزرود

    مجلسعن لسم اعمال ال :  سعد نجاي

 
 "باص سٌتً متجددة".المدٌرة العامة لشركة التنمٌة المحلٌة  رفٌمة هبرى ةالسٌد تكما شارك

 

لرار تنظٌمً جماعً ٌمضً  فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروع 

المرفك بالتمرٌر،   الفنا بتنظٌم الجلسات بٌع المؤكوالت وعربات بٌع العصٌر وخودنجال والحلزون بساحة جامع

والطالعهم على حٌثٌاتها واسباب النزول، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات 

 الجماعٌة لتمدٌم التوضٌحات االولٌة فً الموضوع.

صادٌة وفً هذا االطار، اكد السٌد ربٌس المسم على اهمٌة ساحة جامع الفنا نظرا لمكانتها الرمزٌة وااللت 

مصنفة من طرؾ منظمة الٌونسكو كتراا شفاهً عالمً وتلعب دورا فً الرواج االلتصادي  باعتبارها

والسٌاحً بالمدٌنة، مشٌرا الى مساهمة المجلس الجماعً اضافة الى السلطات المحلٌة فً تنظٌم هذا الرواج 

المرتبطة بؤحداا عالمٌة استدعت عبر تمنٌن وضبط الجلسات، مستعرضا المراحل التً مر منها هذا التنظٌم و

 اعادة تهٌبة الساحة مما اسفر على ترتٌب جدٌد وهذه المحطات الثالثة هً ماٌلً:

 .(GATT  منظمة الكات)مإتمر  0883 ابرٌل 04اتفالٌة تؤسٌس المنظمة العالمٌة للتجارة المولعة بمراكش فً  محطة -

 والتً تطلبت رإٌة جدٌدة لهذه الساحة. 1113ة ظهور بعض االختالالت على مستوى التنظٌم سنمحطة  -

اتفالٌة األمم المتحدة المبدبٌة بشؤن التؽٌر  حسب (COP22) مإتمر األطراؾ من 11المإتمر النسخة محطة تنظٌم  -

 .المناخً

معتبرا المحطة االخٌرة التً عرفت المزج بٌن الجلسات وتخصٌص بعضها بجلسة الزبناء اي ما ٌصطلح 

اس اعداد تصور جدٌد ٌهدؾ الى محاربة المزج وااللصاء علٌه عند مستؽلً الجلسات "بالصالونات"، هً اس

وتوحٌد اشكال االستؽالل وتحدٌد نوع النشاط التجاري الممارس بساحة جامع الفناء، مإكدا على انه انطاللا من 

مبدأ المساواة والشفافٌة تم اجراء لرعة لتحدٌد الجلسات تحت اشراؾ مجلس مماطعة مراكش المدٌنة وبحضور 

 ختلفة، اسفرت على ترتٌب جدٌد المضمن فً المرار موضوع النمطة.فعالٌات م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1#.D9.85.D8.A4.D8.AA.D9.85.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D9.81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1#.D9.85.D8.A4.D8.AA.D9.85.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D9.81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
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الملب  تعتبر ساحة جامع الفنا بمدٌنة مراكشعمب ذلن، تدخل السٌد المدٌر العام للمصالح لٌوضح ان  

كما  الذي نسجت خٌوطه عفوٌة أبنابها على امتداد تارٌخها الطوٌل. النابض للمدٌنة الحمراء، ومخزونها الثمافً

ت الساحة العالمٌة على مر العصور باإلضافة إلى الحركة االلتصادٌة التً تمٌزها مسرحا كونٌا لتمدٌم كل شكل

عدد من الباحثٌن والمهتمٌن بمستمبل ساحة التراا  فً خطر  حسب هامستمبل على ان، مإكدا أنواع الفرجة

الوضع المزري أن ٌدفع منظمة  االنسانً التً تعٌش على إٌماع حالة من التردي والتمهمر، ومن شؤن هذا

االحتفال بالذكرى السنوٌة السادسة ، ممترحا استؽالل الٌونسكو إلى سحب اعترافها بها كتراا إنسانً ال مادي

عشر على االعتراؾ بهذه الساحة من طرؾ منظمة الٌونسكو خالل شهر اكتوبر المادم إلعادة االعتبار لها 

 واحٌاء الجانب التراثً. 

تماع للتوضٌحات، ولبل الشروع بالبا فً المرار التنظٌمً موضوع الدراسة، وعاللة بالمكانة وبعد االس 

 العالمٌة لساحة جامع الفنا، سجل السادة االعضاء المالحظات االتٌة:

  التفكٌر فً وضع تصور عام بمماربة تشاركٌة لكافة الفاعلٌن من مصالح خارجٌة مختصة )الثمافة

ات الترابٌة، الشخصٌات المهتمة بالتراا و كذا النسٌج الجمعوي المختص والتراا(، مصالح الجماع

نظرا للحالة المزرٌة والمتردٌة التً اصبحت علٌها ساحة جامع الفنا وذلن درءا لسحب اعتراؾ منظمة 

 . كتراا إنسانً ال ماديالٌونسكو بها 

 تبخر إرثها اإلنسانً مع را لضرورة اعادة النظر فً مورفولوجٌة الساحة بشكل ٌولؾ زحؾ "االكل" نظ

 .التً أصبحت تستؤثر على بالً أشكال الفرجة والمروٌات الشفوٌة  أدخنة المؤكوالت

  على المؤكوالت. بساحة جامع الفناء وتكثٌؾ المرالبة الجماعً الصحً المكتب دورتفعٌل 

 حفظ ساحة جامع الفنا من امكانٌة اؼناء المرار التنظٌمً بمجموعة من االلٌات والتدابٌر التً ٌمكن ان ت

 بعض العشوابٌة فً التنظٌم  تتٌح تنزٌل واجرأة المرارات المتخذة بخصوص هذه الساحة .

  الفاعلٌن واحد  آمن بحوار الثمافات وتعاٌشها امبدعباعتباره  خوان ؼواتٌسولواستحضار روح شخصٌة

التفكٌر فً امكانٌة جعل ممر الذٌن دافعوا باستمرار طٌلة مدة الامته بمراكش على هذه الساحة مع 

 لهذه الساحة . كمزار ثمافً الامته بالمنارٌة

 
بعد تمدٌمهم للممترحات المشار الٌها اعاله، انكب السادة االعضاء على تالوة فصول المرار التنظٌمً 

ساحة المرفك ادناه مع ادخال مجموعة من التعدٌالت الشكلٌة واخرى فً الموضوع اطرتها رؼبتهم فً تنظٌم ال

 احتكاما للموانٌن الجاري بها العمل ولٌس االعراؾ المعهودة.

 وتبعا لذلن، جاءت الممترحات التعدٌلٌة على الشكل التالً:



  7132ًىليىس  31محظز الذورة الاضخثىائيت ملجلظ جماعت مزاكش املىعقذة في جلطت فزيذة بخاريخ 

101 
 

رقي 
 الفضن

 التعديالت املكرتحة وَ طرف المجٍة ووضوع التعدين الٍط األصمي لالتفاقية

 
 
 
 

الفصل 
 الثالا

 

املأوىالث أو عغباث ًدم للمؿخغل الخىاٌػ عً اؾخغالٌ حلؿت بُع 

بُع العطحر أو الحلؼون أو زىصهجاٌ لفائضة الغحر بعض مىافلت عئِـ 

حماعت مغاهش على جسىٍل خم الاؾخغالٌ للمخىاٌػ له وبعض ئضضاعه 

كغاع ئلغاء الاؾخغالٌ الؿابم ملابل أصاء مبلغ حؼافي وكضعه 

........................ 

فـ أضىاف الجلؿاث هما ًمىً جسىٍل كغاع اؾخغالٌ حضًض لى

الؿابلت لفائضة طوي خلىق املؿخغلحن بعض ئلغاء كغاع الاؾخغالٌ 

املؿخغل املخىفى وأصاء طوي خلىكه واحباث حؼافُت جلضع 

 ب.................

 
 
 
 

حذؾ منطوق هذا الفصل لعدم لانونٌة التنازل 
 عن لرار االستؽالل  

 

 
 
 
 

 حذؾ الفصل مع اعادة ترتٌب الفصول بعده

 

لفصل ا

 العاشر

في خالت وفاة املؿخغل ًمىً لىعزخه زالٌ أحل ال ًخعضي زالزت أشهغ 

ش الىفاة أن ًىصعىا لضي املطالح الجماعُت املخخطت ؾلب  مً جاٍع

دم  الاؾخفاصة مً الجلؿت التي وان ٌؿخغلها الهالً كُض خُاجه، ٍو

لغئِـ املجلـ الجماعي ملضًىت مغاهش بعض صعاؾت املىغىع مً 

 لت الاحخماعُت للىعزت كبٌى أو عفؼ الؿلب.خُث الحا

 
 
 

حذؾ منطوق هذا الفصل لعدم لانونٌة تورٌا 
 لرار االستؽالل  

 
 
 

 حذؾ الفصل مع اعادة ترتٌب الفصول بعده

 

الفصل 
الثانً 
 عشر
 

ًخعحن على املؿخغل ئشهاع عكم الجلؿت وأزمىه بُع املأوىالث 

بت لجمُع أضىاف واملشغوباث بشيل واضح وفم لىخت مىخضة باليؿ

الجلؿاث والعغباث. وول مسالفت لهظا امللخض ى حعغع املؿخغل 

لغغامت مالُت كضعها:.................. وفي خالت الخماصي ملغجحن فان طلً 

أًام. وفي خالت  10ًإصي جللائُا ئلى جىكُف  اؾخغالٌ حلؿت ملضة 

ئلغاء جىغاع هضه املخالفت لثالزت مغاث مخخالُت فان طلً ًإصي ئلى 

 كغاع الاؾخغالٌ

 

 

 

 
 
 

 2500التراح مبلػ الؽرامة المالٌة فً تم 
 درهم

 

 

ًخعحن على املؿخغل ئشهاع عكم الجلؿت وأزمىه بُع املأوىالث 

واملشغوباث بشيل واضح وفم لىخت مىخضة باليؿبت لجمُع أضىاف 

ع املؿخغل الجلؿاث والعغباث. وول مسالفت لهظا امللخض ى حعغ 

وفي خالت الخماصي ملغجحن فان  درهم 7011011ها: لغغامت مالُت كضع 

أًام. وفي خالت  10طلً ًإصي جللائُا ئلى جىكُف  اؾخغالٌ حلؿت ملضة 

جىغاع هضه املخالفت لثالزت مغاث مخخالُت فان طلً ًإصي ئلى ئلغاء كغاع 

 الاؾخغالٌ
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الفصل 
الثالا 
 عشر

 

للعماٌ ًخعحن على مؿخغل الجلؿت الالتزام بخسطُظ بضله مىخضة 

واملؿخسضمحن خؿب الىمىطج الظي ٌعغع وحىبا على أهظاع 

 املطالح الجماعُت املخخطت والتي حعخمضه باليؿبت لجمُع الجلؿاث

 

التنصٌص على ضرورة حمل الشارة للتعرٌؾ 
  بهوٌة المستخدم وصورته الفوطوؼرافٌة

ًخعحن على مؿخغل الجلؿت الالتزام بخسطُظ بضله مىخضة للعماٌ  

افيت ضمحنواملؿخس  جحمل شارة حعزف هذىيتذم وصىرهم الفىطىغز

خؿب الىمىطج الظي ٌعغع وحىبا على أهظاع املطالح الجماعُت 

 املخخطت والتي حعخمضه باليؿبت لجمُع الجلؿاث
 

الفصل 
الخامس 

 عشر

حعىص ضالخُت البث في الجزاعاث بحن حماعت مغاهش ومؿخغلي 

    املخخطت بمغاهش.الجلؿاث  بؿاخت حامع الفىا ئلى املحاهم 

 

 
 

حذؾ منطوق هذا الفصل لعدم لانونٌة لكونه 

 .لرار استؽالل )اذعان( ولٌس عمد 
 

 

 

 
 حذؾ الفصل مع اعادة ترتٌب الفصول

 

فصل 

 جدٌد

 
 

من عبره ٌمكن الجماعة  جدٌد اضافة فصل
 والمستمر التؤكد من االستؽالل الشخصً

 للجلسة  من طرؾ المستؽل صاحب المرار

 

ذ مىخىب مصحح ًخعحن  على املؿخغل ضاخب اللغاع ان ًضلي بخطٍغ

ًثبذ مً الامػاء عىض نهاًت ول ؾىت لضي املطالح الجماعُت املخخطت 

 شاؽ مىغىع اللغاع.يلزالله مؼاولخه الفعلُت ل
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موالت ي يقيض قرار ثنظميي جامغ  بتنظمي اجللسات بيع املأ 

 وغرابت بيع العصري وخودجنال واحللزون بساحة جامع الفنا 

( بتنفٌذ المانون 7105ٌولٌوز  17)  0436رمضان  71الصادر فً  10105185بناء على الظهٌر الشرٌؾ رلم  - 

 المتعلك بالجماعات. 003-04رلم 

( المتعلك باالحتالل المؤلت للملن 0908نونبر  08)  0337صفر  74بناء على الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً  -   

 العمومً.

المتعلك بكٌفٌة تدبٌر  0970دجنبر  30الموافك  0341بناء على المرار الوزٌري المؤرخ فً فاتح جمادى األولى  -

 المالن الخاصة بالبلدٌات.

( المتعلك بكٌفٌة إدارة 0970وبر أكت 09)  0341صفر  07وطبما لممتضٌات الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً  -

 شؤون المالن البلدٌة.

( المتعلك بتحدٌد الشروط 0986ماي  76) 0411رجب  00الصادر فً  71781057بناء على المرسوم رلم  -

 التً تنفذ بها تلمائٌا التدابٌر الرامٌة إلى استثبات األمن وضمان سالمة المرور والمحافظة على الصحة العمومٌة.

المتعلك بالولاٌة الصحٌة والبٌئة والنظافة لجماعة  7116أبرٌل  10بتارٌخ  7لى المرار التنظٌمً عدد بناء ع -

 مراكش.

 بممر جماعة مراكش. 19/15/7107تبعا لمحضر إجراء المرعة المؤرخ فً  -

 ..........وبناء على مداوالت المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش خالل دورته العادٌة لشهر..................  -

ونظرا للدور الذي تلعبه ساحة جامع الفنا فً النسٌج السٌاحً وتصنٌفها من طرؾ منظمة الٌونسكو كثرات  -

 شفوي عالمً.

 ورؼبة فً توحٌد أشكال استؽالل الجلسات المتواجدة بساحة جامع الفنا. -

 تواجدة بساحة جامع الفنا.ثم إعداد هذا المرار التنظٌمً الهادؾ إلى ضبط وتمنٌن استؽالل الجلسات الم

 

تموم جماعة مراكش بمنح استؽالل الجلسات المتواجدة بساحة جامع الفنا بواسطة لرارات احتالل  الفصل األول :

 الملن العمومً مؤلتا.

 تتوزع على النحو التالً: 038: ٌبلػ عدد الجلسات المتواجدة بساحة جامع الفنا الفصل الثانً

 

 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

            Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune Urbaine de Marrakech 

Direction général des services 

Division du Patrimoine Communal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكـة المؽربٌـة
 وزارة الداخلٌـــة

 والٌة جهة مراكش أسفً عمالة مراكش
 الجماعة الحضرٌة لمراكش

 ٌرٌة العامة للمصالحدالم
 لســم الممتلكـات الجماعٌـة
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 ممارس بجلسات ساحة جامع الفنا حسب ترلٌمها:نوع النشاط التجاري ال 
موالت  مأ 
 خمتلفة

 خودجنال احللزون أ صناف أ خرى  السمك اللوبيا البيض احلريرة حلم الرأ س
بيع العصري والفواله 

 اليابسة

0-4-5-
9-07-

03-06-
07-70-
74-75-
78-79-
37-33-
36-37-
41-40-

47-
44-45-
48-49-
57-53-
56-57-
59-61-

60  64 

3-7-
05-
08-
77-
73-
30-
35-
38-
46-
50-
55-
67 

6-04-
31-63 

00-
76-
51 

77-
58 

7-
01-
09-
34-
39-
47-
54 

 
 

جلسة رلم 
18 

مخصصة 
لبٌع 

السمن 
ومأكوالت 

 مختلفة
 
 

0-7-
3-4-
5 

0-7-3-4-
5 

الى  0من رلم 
والرلم  63رلم 

المخصص  64
 لبٌع الحلوٌات.

 
 

جلسة رلم 
71 

مخصصة 
لبٌع 

الحرٌرة 
ومأكوالت 

 مختلفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جلسة رلم       
43 

مخصصة 
لبٌع 

الحرٌرة 
 والبٌض 

   

 71مالحظة هامة : تم إجراء المرعة باعتماد أنشطة مؽاٌرة لتلن المدرجة ضمن لرارات االستؽالل بالجلسة رلم 

التً تتضمن نشاط بٌع البٌض 18تتضمن نشاط بٌع الحرٌرة ومأكوالت مختلفة عوض الحرٌرة والجلسة رلم 

 خفٌفة عوض البٌض كما هو ملبٌن فً الجدول أعاله. ومأكوالت

الحلزون أو  عربات بٌع العصٌر أو أو جلسة بٌع المأكوالت: ٌحك للمستؽل التنازل عن استؽالل الفصل الثالث

خودنجال لفائدة الؽٌر بعد موافمة رئٌس جماعة مراكش على تخوٌل حك االستؽالل للمتنازل له وبعد إصداره لرار 

 تؽالل السابك ممابل أداء مبلػ جزافً ولدره ........................إلؽاء االس

كما ٌمكن تخوٌل لرار استؽالل جدٌد لنفس أصناؾ الجلسات السابمة لفائدة ذوي حموق المستؽلٌن بعد إلؽاء لرار 

 االستؽالل المستؽل المتوفى وأداء ذوي حموله واجبات جزافٌة تمدر ب.................
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ٌمنع منعا باثا كراء الجلسات للؽٌر أو ترتٌب أي حك من الحموق علٌها ، وفً حالة اكتشاؾ أي  ابع:الفصل الر

كراء جدٌد أو تنازل أو أي شًء من هذا المبٌل فان الشخص الجدٌد ٌعتبر محتال للجلسة وٌحك للجماعة طرده 

 . واسترجاعها دون أن ٌكون له الحك فً المطالبة بأي تعوٌض كٌفما كان نوعه

الفصل الخامس: إن واجبات استؽالل الجلسات الواجب أداؤها هً المشار إلٌها ضمن المرار الجبائً المحلً 

 الخاص بجماعة مراكش.

 عند عدم أداء واجب استؽالل ثالثة أشهر متتالٌة ٌعتبر لرار االستؽالل الؼٌا بدون سابك إشعار. الفصل السادس:

ات احترام المساحة المسموح لهم باستؽاللها والمحافظة على شروط : ٌجب على مستؽلً الجلسالفصل السابع 

الصحة والنظافة طبما للموانٌن الجاري بها العمل كما ٌجب احترام نوعٌة النشاط الذي ٌمارسونه والمشار إلٌه 

ي بالمرارات الممنوحة لهم من المصالح الجماعٌة المختصة وكل تؽٌٌر لنشاط الجلسة المرخص باستؽاللها ٌؤد

  .إلؽاء لرار االستؽالل إلىتلمائٌا 

ٌمنع منعا باتا إجراء تؽٌٌرات بمعالم الجلسات إال بموافمة كتابٌة من رئٌس جماعة مراكش كما ٌمنع  الفصل الثامن:

 خصٌص إحداها بجلوس الزبناء أي ما ٌصطلح علٌه عند مستؽلً الجلسات بالصالون.المزج بٌن الجلسات وت

 لمستؽل صوائر الربط بالماء والكهرباء .الفصل التاسع: ٌتحمل ا

فً حالة وفاة المستؽل ٌمكن لورثته خالل أجل ال ٌتعدى ثالثة أشهر من تارٌخ الوفاة أن ٌودعوا  الفصل العاشر :

لدى المصالح الجماعٌة المختصة طلب االستفادة من الجلسة التً كان ٌستؽلها الهالن لٌد حٌاته، وٌحك لرئٌس 

 مدٌنة مراكش بعد دراسة الموضوع من حٌث الحالة االجتماعٌة للورثة لبول أو رفض الطلب.المجلس الجماعً ل

 ٌجب على المستؽل احترام تولٌت ممارسة نشاط بٌع المأكوالت طبما لما ٌلً:  الفصل الحادي عشر:

 :كل سنة.فبراٌر من  78نونبر إلى  0من الرابعة مساءا إلى ؼاٌة منتصؾ اللٌل وذلن من  التولٌت الشتوي 

 :ًأكتوبر من كل  31من السادسة مساءا إلى ؼاٌة الثانٌة صباحا وذلن من فاتح مارس إلى ؼاٌة  التولٌت الصٌف
 سنة.

ٌتعٌن على المستؽل إشهار رلم الجلسة وأثمنه بٌع المأكوالت والمشروبات بشكل واضح وفك  الفصل الثانً عشر:

ات. وكل مخالفة لهذا الممتضى تعرض المستؽل لؽرامة مالٌة لوحة موحدة بالنسبة لجمٌع أصناؾ الجلسات والعرب

أٌام.  01لدرها:..................وفً حالة التمادي لمرتٌن فان ذالن ٌؤدي تلمائٌا إلى تولٌؾ  استؽالل جلسة لمدة 

 وفً حالة تكرار هده المخالفة لثالثة مرات متتالٌة فان ذلن ٌؤدي إلى إلؽاء لرار االستؽالل. 

ٌتعٌن على مستؽل الجلسة االلتزام بتخصٌص بدله موحدة للعمال والمستخدمٌن حسب النموذج  الثالث عشر:الفصل 

 الذي ٌعرض وجوبا على أنظار المصالح الجماعٌة المختصة والتً تعتمده بالنسبة لجمٌع الجلسات.

لرار االستؽالل بصفة تلمائٌة إن عدم احترام ممتضٌات هذا المرار التنظٌمً تؤدي إلى إلؽاء  الفصل الرابع عشر :

دون أن ٌحك للمستؽل المطالبة بأي تعوٌض كٌفما كان نوعه، وٌترتب عن هذا إخالء الجلسة بمجرد إشعار 

 الشخص المتواجد بها بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

ات سالمتهم من ٌتعٌن على جمٌع المستخدمٌن اإلدالء ببطالتهم الصحٌة لمصالح المرالبة كلما طلب منهم ذلن إلثب

 األمراض المعدٌة.

: تعود صالحٌة البث فً النزاعات بٌن جماعة مراكش ومستؽلً الجلسات  بساحة جامع  الفصل الخامس عشر

  الفنا إلى المحاكم المختصة بمراكش.
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وارتباطا بالممترحات التعدٌلٌة، وفً خضم النماش، اثار مضمون "مالحظة هامة" المضمنة اسفل 

ل الخاص بالجلسات واالنشطة المزاولة بها نماشا مستفٌضا لدى السادة االعضاء، مطالبٌن بضرورة الجدو

وذلن للتؤكد منها لوجود تؽٌٌرات على  32و  11،  17اطالعهم على المرارات الخاصة بها والمتعلمة بالجلسات 

 نوعٌة النشاط المزاول.

 فً صٌؽته المعدلة جماعًلى المرار التنظٌمً الفمد ابدت اللجنة موافمتها المبدبٌة عوتبعا لذلن، 

بتنظٌم الجلسات بٌع المؤكوالت وعربات بٌع العصٌر وخودنجال والحلزون بساحة جامع الفنا وفك  والماضً

التعدٌالت المدخلة علٌه المرفك بالتمرٌر على اساس ان الموافمة النهابٌة ستكون بعد موافاة اللجنة فً اجتماعها 

بمرارات الجلسات المشار الٌها اعاله وكذا محضر المرعة لٌتم الحسم فٌه  1106ٌولٌوز  15خمٌس الممرر ٌوم ال

 .   نهابٌا

 

 

 ربٌس اللجنة

 الحسٌن نوار                   
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 بتنظيه اجللسات بيع املأكوالت قرار تنظيني مجاعي يقضي 

  امع الفناوعربات بيع العصري وخودجنال واحللسون بساحة ج
 

املخعلم  113-14( بدىفُظ اللاهىن عكم 2015ًىلُىػ  07)  1436عمػان  20الطاصع في  01.15.85بىاء على الظهحر الشٍغف عكم  - 

 بالجماعاث.

 ( املخعلم باالخخالٌ املإكذ للملً العمىمي.1918هىهبر  18)  1337ضفغ  24بىاء على الظهحر الشٍغف الطاصع في  -   

غي املإعر في فاجذ حماصي ألاولى بىاء على  -  املخعلم بىُفُت جضبحر املالن الخاضت بالبلضًاث. 1921صحىبر  31املىافم  1340اللغاع الىٍػ

 ( املخعلم بىُفُت ئصاعة شإون املالن البلضًت.1921أهخىبغ  19)  1340ضفغ  17وؾبلا مللخػُاث الظهحر الشٍغف الطاصع في  -

( املخعلم بخدضًض الشغوؽ التي جىفظ بها جللائُا الخضابحر 1986ماي  26) 1400عحب  11الطاصع في  2.78.157بىاء على املغؾىم عكم  -

 الغامُت ئلى اؾخثباث ألامً وغمان ؾالمت املغوع واملحافظت على الصحت العمىمُت.

ش  2بىاء على اللغاع الخىظُمي عضص  - ل  01بخاٍع  الىظافت لجماعت مغاهش.املخعلم بالىكاًت الصحُت والبِئت و  2006أبٍغ

 بملغ حماعت مغاهش. 09/05/2017جبعا ملحػغ ئحغاء اللغعت املإعر في  -

 وبىاء على مضاوالث املجلـ الجماعي ملضًىت مغاهش زالٌ صوعجه العاصًت لشهغ............................  -

 مً ؾغف مىظمت الُىوؿيى هثراث شفىي عالمي.وهظغا للضوع الظي جلعبه ؾاخت حامع الفىا في اليؿُج الؿُاحي وجطيُفها  -

 وعغبت في جىخُض أشياٌ اؾخغالٌ الجلؿاث املخىاحضة بؿاخت حامع الفىا. -

 م ئعضاص هظا اللغاع الخىظُمي الهاصف ئلى غبـ وجلىحن اؾخغالٌ الجلؿاث املخىاحضة بؿاخت حامع الفىا.ج

 :  الفصل ألاول 

 ملخىاحضة بؿاخت حامع الفىا بىاؾؿت كغاعاث اخخالٌ امللً العمىمي مإكخا.جلىم حماعت مغاهش بمىذ اؾخغالٌ الجلؿاث ا

 : الفصل الثاوي

 جخىػع على الىدى الخالي: 138ًبلغ عضص الجلؿاث املخىاحضة بؿاخت حامع الفىا 

 :هىع اليشاؽ الخجاعي املماعؽ بجلؿاث ؾاخت حامع الفىا خؿب جغكُمها  
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بيع العصير  خىدهجال الحلشون اصىاف اخزي  الطمك اللىبيا بيعال الحزيزة لحم الزاص مأكىالث مخخلفت

والفىاكه 

 اليابطت

 

 

 

1-4-5-9-12-13-16-

17-21-24-25-28-29-

32-33-36-37-40-41-

42-44-45-48-49-52-

53-56-57-59-60-61  

64. 

 

 

 

 

 

3-7-15-18-22-
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46-51-55-62. 

 

 

 

 

6-14-30-63. 

 

 

 

 

11-26-50. 

 

 

 

 

27- 58 . 

 

 
 

 

2-10-19-34-

39-47-54. 

 08حلؿت عكم 

مسططت لبُع 

الؿمً ومأوىالث 

 مسخلفت

------- 

 20حلؿت عكم 

مسططت لبُع 

غة ومأوىالث  الحٍغ

 مسخلفت

-------- 

 43حلؿت عكم 

مسططت لبُع 

غة  والبُؼ الحٍغ

 

 

 

 

 

 

1-2-3-4-5 

 

 

 

 

 

1-2-3-4-5 

 

 

 

الى  1مً عكم 

والغكم  63عكم 

املخطظ  64

ا  ث.لبُع الحلٍى

 

غة والجلؿت عكم  20: جم ئحغاء اللغعت باعخماص أوشؿت مغاًغة لخلً املضعحت غمً كغاعاث الاؾخغالٌ بالجلؿت عكم  مالحظت هامت غة ومأوىالث مسخلفت عىع الحٍغ التي جخػمً وشاؽ بُع  08جخػمً وشاؽ بُع الحٍغ

 بحن في الجضٌو أعاله.ُؼ هما هى مالبُؼ ومأوىالث زفُفت عىع الب
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 : الثالثل الفص

ًمىع مىعا بازا هغاء الجلؿاث للغحر أو جغجِب أي خم مً الحلىق علحها ، وفي خالت اهدشاف أي هغاء حضًض أو جىاٌػ أو أي ش يء مً 

دم للجماعت ؾغصه واؾترحاعها صون أن ًيىن له الحم في املؿالبت بأي حعىٍؼ هُفما  هظا اللبُل فان الشخظ الجضًض ٌعخبر مدخال للجلؿت ٍو

 هىعه . وان

 : الفصل الزابع

 ئن واحباث اؾخغالٌ الجلؿاث الىاحب أصاؤها هي املشاع ئلحها غمً اللغاع الجبائي املحلي الخاص بجماعت مغاهش.

 9الفصل الخامظ

ذ مىخىب مصحح الامػاء عىض نهاًت ول ؾىت لضي املطالح الجماعُت املخخطت   ًخعحن على املؿخغل ضاخب اللغاع ان ًضلي بخطٍغ

 ً زالله مؼاولخه الفعلُت لىلشاؽ مىغىع اللغاع.ًثبذ م

 :الطادصالفصل 

 عىض عضم أصاء واحب اؾخغالٌ زالزت أشهغ مخخالُت ٌعخبر كغاع الاؾخغالٌ الغُا بضون ؾابم ئشعاع. 

 :  الطابعالفصل 

افت ؾبلا لللىاهحن ًجب على مؿخغلي الجلؿاث اخترام املؿاخت املؿمىح لهم باؾخغاللها واملحافظت على شغوؽ الصحت والىظ

ل الجاعي بها العمل هما ًجب اخترام هىعُت اليشاؽ الظي ًماعؾىهه واملشاع ئلُه باللغاعاث املمىىخت لهم مً املطالح الجماعُت املخخطت وو 

 حغُحر ليشاؽ الجلؿت املغزظ باؾخغاللها ًإصي جللائُا ئلى ئلغاء كغاع الاؾخغالٌ. 

 :الثامنالفصل 

ء حغُحراث بمعالم الجلؿاث ئال بمىافلت هخابُت مً عئِـ حماعت مغاهش هما ًمىع املؼج بحن الجلؿاث وجسطُظ ًمىع مىعا باجا ئحغا 

 ئخضاها بجلىؽ الؼبىاء أي ما ًطؿلح علُه عىض مؿخغلي الجلؿاث بالطالىن.

 : الخاضعالفصل 

 ًخدمل املؿخغل ضىائغ الغبـ باملاء والىهغباء .

 : العاشزالفصل 

 اخترام جىكُذ مماعؾت وشاؽ بُع املأوىالث ؾبلا ملا ًلي: ًجب على املؿخغل 

  ًفبراًغ مً ول ؾىت. 28هىهبر ئلى  1الخىكُذ الشخىي: مً الغابعت مؿاءا ئلى غاًت مىخطف اللُل وطلً م 

  أهخىبغ مً ول ؾىت. 30الخىكُذ الطُفي: مً الؿاصؾت مؿاءا ئلى غاًت الثاهُت ضباخا وطلً مً فاجذ ماعؽ ئلى غاًت 

 9الحادي عشزصل الف

ًخعحن على املؿخغل ئشهاع عكم الجلؿت وأزمىه بُع املأوىالث واملشغوباث بشيل واضح وفم لىخت مىخضة باليؿبت لجمُع أضىاف 

صعهم وفي خالت الخماصي ملغجحن فان طلً ًإصي  2500000الجلؿاث والعغباث. وول مسالفت لهظا امللخض ى حعغع املؿخغل لغغامت مالُت كضعها: 

 أًام. وفي خالت جىغاع هضه املخالفت لثالزت مغاث مخخالُت فان طلً ًإصي ئلى ئلغاء كغاع الاؾخغالٌ.  10ئُا ئلى جىكُف  اؾخغالٌ حلؿت ملضة جللا

 عشز9 الثاويالفصل 

تهم وضىعهم   ًخعحن على مؿخغل الجلؿت الالتزام بخسطُظ بضله مىخضة للعماٌ واملؿخسضمحن جدمل شاعة حعغف بهٍى

 افُت خؿب الىمىطج الظي ٌعغع وحىبا على أهظاع املطالح الجماعُت املخخطت والتي حعخمضه باليؿبت لجمُع الجلؿاث.الفىؾىغغ 

 :  عشز الثالثالفصل 

ئن عضم اخترام ملخػُاث هظا اللغاع الخىظُمي جإصي ئلى ئلغاء كغاع الاؾخغالٌ بطفت جللائُت صون أن ًدم للمؿخغل املؿالبت بأي 

. حعىٍؼ هُفما وان ترجب عً هظا ئزالء الجلؿت بمجغص ئشعاع الشخظ املخىاحض بها بىاؾؿت عؾالت مػمىهت الىضٌى  هىعه، ٍو

 ًخعحن على حمُع املؿخسضمحن إلاصالء ببؿاكتهم الصحُت ملطالح املغاكبت ولما ؾلب مجهم طلً إلزباث ؾالمتهم مً ألامغاع املعضًت.
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فاً جادول اعماال  المدرجاة تحضاٌر الانمطاساتكمال ، وفاً اطاار ٌاة والتنظٌمٌاة الجااري بهاا العمالللممتضٌات المانون طبما

ٌزانٌااة والشااإون اللجنااة المكلفااة بالموتبعااا لخالصااات اجتماااع   ،لمجلااس جماعااة مااراكش 2017 ٌولٌااوزلشااهر  االسااتثنابٌةالاادورة 

علااى  1106 ٌولٌااوز 15 الخمااٌسٌااوم الثااانً هااا اجتماع المااذكورةاللجنااة  واصاالت ،12/16/1106المنعمااد بتااارٌخ  المالٌااة البرمجااة
سااة السااٌد الحسااٌن نااوار بالمصاار البلاادي شااارع دمحم الخااامس بربا الصااؽرىالساااعة العاشاارة والنصااؾ صااباحا بماعااة االجتماعااات 

   :المتبمٌة فً جدول اعمالها والمدرجة فً جدول اعمال الدورة حسب الترلٌم االتً نمطة لتدارس الربٌس اللجن
 

الدراسة والموافمة علاى اتفالٌاة خاصاة تتعلاك بتحدٌاد كٌفٌاة تخصاٌص اعتماادات ممدماة مان .4
موٌاال جاازء ماان مساااهمة طاارؾ صااندوق التجهٌااز الجماااعً لفائاادة جماعااة مااراكش ماان اجاال ت

"نمطة واردة مان الساٌد                        وزارة الداخلٌة فً برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة".

 الوالً عامل عمالة مراكش"
المصادلة على تعدٌل المرار التنظٌمً الجماعً المتعلك بتنظٌم استؽالل جلسات بٌع .6

 افة بساحة جامع الفنا.المؤكوالت وعربات بٌع العصٌر والفواكه الج
.المصادلة على طلب احتالل مؤلت للملن الؽابوي بمنطمة "الولجة" تمدمت به شركة 10

« Société Tensift Sport Club »    .ًإلنجاز مشروع سٌاح 
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
عبد ، عبد الهادي تلماضً عبد الؽنً درٌوش، ال،دمحم بوؼرب عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراوي،

 .الصمد العكاري

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة - 

 لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( الثانًالنابب  :  عبد السالم سً كوري

 لربٌس المجلس الجماعً  الرابعالنابب  :  احمد المتصدق

 لناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعًا :  عواطؾ البردعً

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 .المصطفى الوجدانً ، عبد الهادي بن عال، عبد الرحٌم الفٌرامً،حفٌظة مجدار عبد الفتاح رزكً،

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب

 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر
 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :   دمحم ارفا 

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بلحوتً
 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  خالد بالة

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة : عبد االله منصورة
 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً

    عن لسم اعمال المجلس :  يسعد نجا

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  5: الرلمات ذ النمطة
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بعد ان انهت اللجنة دراستها للنمطة الرابعة من جول اعمال دورة المجلس الجماعً، تم االنتمال للنمطة السادسة  

بالمصادلة على تعدٌل المرار التنظٌمً الجماعً المتعلك بتنظٌم استؽالل جلسات بٌع المؤكوالت وعربات بٌع المتعلمة 

 الجافة بساحة جامع الفنا.العصٌر والفواكه 

حٌا ان مضمون  12/16/1106ذكر السٌد ربٌس اللجنة بخالصة االجتماع السابك بتارٌخ  وفً هذا االطار، 

"مالحظة هامة" المضمنة اسفل الجدول الخاص بالجلسات واالنشطة المزاولة بها اثار نماشا مستفٌضا لدى 

هم على محضر المرعة والمرارات الخاصة بها والمتعلمة السادة االعضاء، طالبوا من خالله بضرورة اطالع

 وذلن للتؤكد منها لوجود تؽٌٌرات على نوعٌة النشاط المزاول للحسم النهابً فً المرار. 32و  11،  17بالجلسات 

عمب ذلن، وبعد ان تم الثناء وتثمٌن مبادرة اجراء المرعة لمساهمتها فً اعادة تنظٌم جلسات جامع  

مما فتح  ،32، 11، 17لسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة نسخ من المرارات الخاصة بالجلسات الفنا، لدم ا

 الباب إلثارة نماش جدٌد انصب حول ما ٌلً:

 .وجود لرارات مزدوجة تحمل نفس الرلم والتارٌخ مع تؽٌٌر فً النشاط المزاول موضوع المرار 

 ا لتضمٌنه فً المرار التنظٌمً موضوع النمطة.عدم استٌعاب منطوق المرارات واعتماد المانونً منه 

 .طلب فتح تحمٌك من الجهات المختصة حول مدى لانونٌة بعض المرارات 

 .تحفظ احد السادة االعضاء حول عدم مده بالمرارات الفردٌة 

 وفً ظل هذه الوضعٌة، ونظرا لعدم لدرة السادة االعضاء  تبنً المرارات الفردٌة الصحٌحة والمانونٌة فً 

المرار التنظٌمً من ؼٌرها، وحٌا تبٌن لهم ان هنان شكون تشوب هذه المرارات والتً تستدعً فتح تحمٌك من 

، فمد ارتؤت اللجنة تؤجٌل البا فً المرار موضوع النمطة واحالة االمر على لدن الجهات المضابٌة المختصة

لبل عرض المرار على انظار المجلس  اسبواتخاذ المرار المن مكتب المجلس الجماعً للنظر فً هذه المالبسات

  .1106الجماعً خالل دورته االستثنابٌة ٌولٌوز 

  
   

      

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 ربٌس اللجنة

  الحسٌن نوار                              
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 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

تبٌن أن االمر ٌتعلك بتجدٌد لرارات االحتالل بساحة جامع الفنا  ،لجنةمن خالل االطالع على تمرٌر ال 

عدادات جلسة" أصبح لكل "ساحة بحٌا الالتجدٌدات التً تم اجراإها على و اشؽال التهٌبة والسبب فً ذلن هو

 ؽاللالست، ولد تم اجراء لرعة التهٌبة، ولد استحسن الجمٌع هذه الماء والكهرباء وربط خاص بشبكة التطهٌر

ربٌس مجلس مماطعة  التراضً، وسوؾ أعطً الكلمة للسٌد ٌونس بن سلٌمانبنوع من هذه " الجلسات" 

لتمدٌم مزٌد من التوضٌحات بحكم أننً فوضت كل ما ٌتعلك باحتالل الملن العمومً لرإساء  مراكش المدٌنة

 المماطعات وذلن فً اطار تفعٌل مبدأ تمرٌب االدارة من المواطنٌن.

فمد تمت اثارته داخل اللجنة لكننا ارتؤٌنا  االستؽالل، رخصةصـوص موضوع تورٌا أو تفوٌت أما بخ 

 تؤجٌــل النماش حولـه الى دورة ممبلـة.

 ربٌس مجلس مماطعة مراكش المدٌنة سلٌمان السٌد ٌونس بن

وأن موضوع " جلسات " ساحة جامع الفنا موضوع حساس وأنه موروا منذ الثمانٌنات  نالكل ٌعلم أ 

الجلسات " مرخصة عن طرٌك لرارات منحت من طرؾ المجالس السابمة، وهذه المرارات " االستفادة من هذه 

ارتؤى المجلس الجماعً  التحوٌل لفابدة الجماعة، ولد واجبكان ٌتم تؽٌٌرها بٌن مستفٌد واخر عن طرٌك اداء 

واضافة  التبلٌطالفنا وذلن عن طرٌك تؽٌٌر الً بمناسبة المإتمر العالمً للمناخ اعادة تنظٌم ساحة جامع حال

لنوات الماء والصرؾ الصحً لهذه " الجلسات " وكذلن عدادات الماء والكهرباء وكان التواصل مستمرا مع 

جمعٌات المستفٌدٌن من هذه " الجلسات " باإلضافة طبعا الى السلطة المحلٌة وتحت اشراؾ السٌد الوالً الذي 

الوحٌد هو عدم وضع أٌة  ب وعن طرٌك اٌفاد لجان للمتابعة والمرالبة وكان الشرطكان ٌتابع المشروع عن كت

 ة.بتاثتجهٌزات 

فمد تم اللجوء الى المرعة تحت  ،53أما عن توزٌع " الجلسات" بعد اجراء االشؽال والتً ٌبلػ عددها  

هذه المرعة  اسفرتلد ، ودٌن وكذلن مفوض لضابًٌاشراؾ السلطة المحلٌة والمجلس الجماعً وبحضور المستف

، علما أن االرلام الجدٌدة هً االستؽاللمؽاٌرة لألرلام التً تحملها لرارات " أن االرلام الجدٌدة " للجلسات  عن

، لذلن ارتؤت المصلحة المختصة وضع لرار تنظٌمً ٌنظم ة إلدخال عدادات الماء والكهرباءالتً ستصبح معتمد

المختصة لدراسة لكن جاء فً هذا التمرٌر مالحظة لم تكن فً علمنا وهً الوضع الجدٌد وتم عرضه على اللجنة 

هذا االمر داخل مكتب المجلس وتم اكتشاؾ أن  تدوول فً" جلسات" فٌها تؽٌٌر للنشاط المزاول ولد  ثالا أن

لمختار وفما للسلطة التمدٌرٌة لنابب الربٌس أندان السٌد ا 1115تؽٌٌر النشاط لٌس ولٌد الٌوم وانما تم سنة 

علما أن هذا التؽٌٌر ٌدور دابما أما حول بٌع المؤكوالت الخفٌفة أو بٌع البٌض أو الحرٌرة دون أن ٌكون  ،الشلح

 ن جدد .لمستفٌدٌهنان تؽٌٌر فً أسماء المستفٌدٌن أو الحام 

ً أن ارتؤٌنا بصفتً ربٌسا لمماطعة المدٌنة وبناء على تكلٌؾ السٌد ربٌس المجلس الجماع ،وبناء علٌه 

ذلن ال ٌمس جوهر العملٌة مع ضرورة ارفاق المرارات الجدٌدة بالمرارات المدٌمة والتً هً معتمدة لدى لسم 
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تنمٌة المداخٌل الجماعٌة الستخالص الرسوم عن هذه " الجلسات " دون أن ندخل فً النزاعات المابمة حالٌا 

 ٌها .بشؤن بعض " الجلسات " والتً هً موضوعة أمام المضاء للنظر ف

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد
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 : (02/16/1106بتارٌخ  فرٌدةجلسة ) 1106النمطة السابعة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

الذراضت واملصادقت على اجفاقيت مخعلقت بإجمام اشغال الهىذضت املذهيت ملشزوع حافالث الىقل الحظزي العالي 

 جىدة ملحىر شارع الحطن الثاوي.ال

 

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

اجتماع اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات نص تمرٌر  لتالوةأعطً الكلمة للسٌدة حفٌظة مجدار  
 حول النمطة.

 

 دماتناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخ السٌدة حفٌظة مجدار
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  7 ة  ذات الرلم:النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
 باملرافق العمومية واخلدمات املكمفة المجنة 

 

 
 

  7 النقطة ذات الرقمحول 
 2017 ز يوليو  لشهر  االستثنائية جدول اعمال الدورةمن 

 

 
ايدزاض١ ٚاملصادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ َتعًك١ بإمتاّ اغػاٍ اهلٓدض١ املد١ْٝ ملػسٚع حافالت ايٓكٌ .7

 اذتطسٟ ايعايٞ ادتٛد٠ حملٛز غازع اذتطٔ ايجاْٞ.
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فاً جادول  المدرجاة تحضاٌر الانمطاساتكمال ، وفاً اطاار ٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمالللممتضٌات المانون طبما

، وبعاد ان تام تؤجٌال تادارس الانمط المتبمٌاة التاً  لمجلاس جماعاة ماراكش 2017 ٌولٌاوزلشاهر  االساتثنابٌةاعمال الدورة 
عمادت  ة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات على اساس ان جلسات اللجنة ساتبمى مفتوحاة،ٌتضمنها جدول اعمال اللجن

علاى السااعة العاشارة والنصاؾ صاباحا بماعاة االجتماعااات  1106 ٌولٌاوز 01 االثناٌنٌاوم ثانٌاا ا اجتماعا الماذكورةاللجناة 
مضامنة فاً  نماطة لتادارس رباٌس اللجنا نابباة حفٌظاة مجادار ةالكبرى بالمصار البلادي شاارع دمحم الخاامس برباساة الساٌد

   :جدول اعمال الدورة كاالتً

الدراسة والمصادلة على اتفالٌة متعلمة بإتمام اشؽال الهندسة المدنٌة لمشروع حافالت النمل الحضري العالً .7
 الجودة لمحور شارع الحسن الثانً.

عملً الطرٌك وتهٌئة المحطات الدراسة والمصادلة على اتفالٌة متعلمة بوضع اشارات ضوئٌة لمست.8
 لمحور كماسة المحامٌد.    

 

 السادة: المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
   عواطؾ البردعً عبد الهادي بن عال -عبد الهادي وٌسالت

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 ٌة المحلٌةربٌس مصلحة شركات التنم :   دمحم ارفا

    عن لسم اعمال المجلس :  رشٌد البوزٌتً

 عن لسم اعمال المجلس :  سعد نجاي
   

بكون ربٌس اللجنة ناببة  ةالسٌد تفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر

 . 13/16/1106جلسة  االجتماع المنعمد لدراسة النمطتٌن ٌعتبر مفتوحا بعد ان تم تؤجٌل تدارسهما خالل

 وباتفاق مع السادة االعضاء، تم تدارس النمطتٌن وفك الترتٌب االتً: 

 لجاىٌ.الدراصُ واملصادقُ علِ اتفاقًُ متعلكُ بإمتاو اعغال اهليدصُ املدىًُ ملغزوع حافالت اليكل احلضزٍ العالٌ اجلىدَ حملىر عارع احلضً ا .7
 

بإتمام اشؽال لسادة الحضور من مشروع اتفالٌة المتعلمة وبعد تمكٌن ا ،فً مستهل دراسة هذه النمطة

المرفمة بالتمرٌر،  الهندسة المدنٌة لمشروع حافالت النمل الحضري العالً الجودة لمحور شارع الحسن الثانً

وبعد االطالع على ممتضٌاتها، تم ادخال مجموعة من التعدٌالت الشكلٌة فً اللؽة بعد ان تمت ترجمتها من اللؽة 

رنسٌة الى العربٌة، وبعد ان تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة هذه االتفالٌة فً التنزٌل التمنً لمشروع حافالت الف

فمد ابدت اللجنة النمل الحضري العالً الجودة لمحور شارع الحسن الثانً باعتباره من المشارٌع المهٌكلة، 

 . موافمتها على االتفالٌة موضوع النمطة كما هً مرفمة بالتمرٌر
  

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  6: الرلمذات  النمطة
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BUS CITY 

MOTAJADIDA 

 

بإمتاو أعغال اهليدصُ اتفاقًُ متعلكُ 

ىًُ ملغزوع حافالت اليكل احلضزٍ املد

 العالٌ اجلىدَ حملىر خط احلضً الجاىٌ
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 بإمتام أشغال اهلهدسة املدنية ملشروع حافالت الهقل احلضري العالي اجلودة حملور خط احلسو الثانياتفاقية متعلقة 

 تكديه:

  ٌاذتطسٟ مبد١ٜٓ َسانؼ يف صًب اغهاي١ٝ ايت١ُٝٓ ٚنرا بسْاَج اذتاضس٠ املتجدد٠.َٓر عد٠ ضٓٛات، تكع  قطاٜا ايتٓكٌ ٚايٓك 

ٜؤند ع٢ً ضسٚز٠ اصتاش ازبع١ ستاٚز اضاض١ٝ يًٓكٌ ايعَُٛٞ  8002ٚاقع اذتاٍ املٓبجل عٔ تٛصٝات شتطط ايتٓكالت اذتطس١ٜ بسضِ ض١ٓ 
 اذتطسٟ عٔ طسٜل حافالت عاي١ٝ ادتٛد٠.

ش ايبٓٝات ايتخت١ٝ رتطني ٜٚتعًل االَس بهٌ َٔ ستٛز غازع اذتطٔ ايجاْٞ ٚ ستٛز نُاض١ احملاَٝد تهًفت ٚقد غسعت مجاع١ َسانؼ يف اصتا
 بإمتاّ ٚتدبري املػسٚع غسن١ ايت١ُٝ احمل١ًٝ "باص ضٝيت َتجدد٠" احملدث١ َٔ طسف مجاع١ َسانؼ ٚمبطا١ُٖ زتًظ ج١ٗ َسانؼ. 

 ٚٚضع ايًبٓات األٚىل رتط اذتافالت ايعاي١ٝ ادتٛد٠ ع٢ً ستٛز غازع  طٛز نؼ يفتفعٝال يتٛصٝات شتطط ايتٓكالت اذتطس١ٜ، مجاع١ َسا
 َسجإ" ٚباب دناي١.-اذتطٔ ايجاْٞ ايسابط بني املسنب ايتجازٟ "نازفٛز

١ٝ ايٛج١ٗ، فكد اصبح ضسٚزٜا متدٜد ٖرا احملٛز إىل غا١ٜ احملط١ ايٓٗا٥ ٖرٙ ٚيتػط١ٝ َطاز ْكٌ ايسناب ٚتًب١ٝ  حاجٝاتِٗ يًتٓكٌ ضتٛ
نًِ َٔ باب دناي١ إىل جاَع ايفٓا )ايهتب١ٝ(، ٖرا ايتُدٜد ضٝهٕٛ َٛضٛع دزاضات تك١ٝٓ  8يًخافالت ظاَع ايفٓا ٚذيو ع٢ً َطاف١  تكدز ب 

 قب١ًٝ ٚصفك١ أغػاٍ.

  ٜعد أٚي١ٜٛ  زانب َٜٛٝا ٚبايتايٞ فٗرا ارتط 000000ٚٚفل آخس ايدزاضات املٓجص٠، ضٝػطٞ ستٛز خط اذتطٔ ايجاْٞ حسن١ٝ زناب تكدز ب
يف َػسٚع حافالت ايٓفٌ اذتطسٟ ايعايٞ ادتٛد٠، ٜٚبك٢ ٖرا ارتط يف َسحًت٘ ايٓٗا١ٝ٥ بايٓطب١ دتص٥٘ ايػسبٞ ٖٚٛ عاج١ إىل أغػاٍ متدٜد 

 إىل غا١ٜ جاَع ايفٓا )ايهتب١ٝ(.
  ٢ َكسز عدد ... بتازٜذ .... ايكاضٞ مبكتط 8002ٚتبعا ملداٚالت زتًظ مجاع١ َسانؼ خالٍ دٚزت٘ االضتجٓا١ٝ٥ املٓعكد٠ يف غٗس ٜٛيٝٛش

 .اتفاق١ٝ َتعًك١ بإمتاّ أغػاٍ اهلٓدض١ املد١ْٝ ملػسٚع حافالت ايٓكٌ اذتطسٟ ايعايٞ ادتٛد٠ حملٛز خط اذتطٔ ايجاْٞباملصادق١ ع٢ً 
 الثانيبإمتام أشغال اهلهدسة املدنية ملشروع حافالت الهقل احلضري العالي اجلودة حملور خط احلسو اتفاقية متعلقة 

 بـيـــو:

 ٚال١ٜ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ، ممج١ً َٔ طسف ٚايٞ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ، ايطٝد عبد ايًطٝف ايبجٟٝٛ؛

 مجاع١ َسانؼ ممج١ً َٔ طسف ز٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ، ايطٝد: ستُد ايعسبٞ بًكا٥د؛                             

 اص ضٝيت َتجدد٠" ممج١ً َٔ طسف املدٜس٠ ايعا١َ، ايطٝد٠: زفٝك١ حربا."ب ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ غسن١                               
 

 مت االتفاق على ما يلي:
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بإمتاّ أغػاٍ اهلٓدض١ املد١ْٝ ملػسٚع حافالت صتاش ٚمتٌٜٛ األغػاٍ املتعًك١ ٚنٝفٝات إغسٚط حتدٜد تٗدف ٖرٙ االتفاق١ٝ اىل 
 .ادتٛد٠ حملٛز خط اذتطٔ ايجاْٞايٓكٌ اذتطسٟ ايعايٞ 

، بصفتٗا صاحب١ املػسٚع، بإصتاش ايدزاضات ايطسٚز١ٜ يًُػسٚع ٚاعطا٤ "باص ضٝيت َتجدد٠" ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ غسن١تتهًف 
 االَس ببد٤ االغػاٍ ٚتتبعٗا.

 ملاد٠ ارتاَط١ ادْاٙ.ٚجتتُع دت١ٓ يًتتبع يف ٖرا ايػإٔ ٚفل احهاّ ا

تبعا ملكتطٝات اتفاق١ٝ ايتٌُٜٛ ارتاص١ باذتافالت ايهٗسبا١ٝ٥ املٛقع١ بني نٌ َٔ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ، ٚشاز٠ املاي١ٝ، ٚال١ٜ َسانؼ آضفٞ، 
، فاالعتُاد املسصٛد َٔ طسف 8002أنتٛبس  02َتجدد٠" بتازٜذ "باص ضٝيت  زتًظ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ، مجاع١ َسانؼ ٚغسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ 

متاّ أغػاٍ اهلٓدض١ املد١ْٝ ملػسٚع حافالت ايٓكٌ اذتطسٟ ايعايٞ ادتٛد٠ دزِٖ ٚضٝٛج٘ يتٌُٜٛ إ 0000000000.00مجاع١ َسانؼ ٜبًؼ 
 .ع حافالت ايٓكٌ اذتطسٟ ايعايٞ ادتٛد٠ملػسٚيٝصٌ إىل جاَع ايفٓا احملط١ ايٓٗا١ٝ٥   ستٛز خط اذتطٔ ايجاْٞاهلادف١ إىل متدٜد 

ص ــ. بني ادتُاعــ١ ٚ صٓـدٚم ايتجٗٝ.........سض عدد ..ــد ايكــاز عكــ١ يف اطـتطُـح مجاعـ١ َسانـؼ بتخٜٛـٌ املبايـؼ املدصص
اب ايبٓهـٞ ارتـاص ــٞ اذتطــف 8002ت س غػــــالٍ غٗـــ"بـاص ضٝيت َتجـدد٠"،  خ ١ ـ١ احملًٝــ١ ايتُٓٝـــازٟ يػسنــاب ادتــادتُاعـٞ يف اذتط

 011ايٛناي١ املسنص١ٜ مبسانؼ غازع ستُد ايطادع حتت زقِ    « BMCE »١ ــاز٠ ارتازجٝــٞ يًتجــو املػسبـــٛح بايبٓــبايػسن١  املفت

450000005210000800749 . 

 
 ٚذيو مبجسد ايتٛصٌ باالعتُادات املاي١ٝ. 8002 – 8002متتد اغػاٍ اصتاش املػازٜع ع٢ً فرت٠ 

 ٜرتأع  دت١ٓ يتتبع تٓفٝر االتفاق١ٝ ايطٝد  ٚايٞ ج١ٗ َسانؼ اضفٞ اٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ بصفت٘ ز٥ٝطا؛ ٚتتهٕٛ َٔ:

 ممجٌ عٔ زتًظ مجاع١ َسانؼ بصفت٘ عطٛا؛ -

 ٘ عطٛا؛ممجٌ عٔ زتًظ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ بصفت -

 ممجٌ عٔ غسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ "باص ضٝيت َتجدد٠" بصفتٗا عطٛا. -

 ٜعٗد هلرٙ ايًج١ٓ تتبع تٓفٝر املػسٚع ، 
 غدص تس٣ يف حطٛزٙ فا٥د٠ ذتطٔ ضري االغػاٍ. ٌٚميهٔ هلرٙ ايًج١ٓ االضتعا١ْ به

  ٗا.ٚتعكد ٖرٙ ايًج١ٓ اجتُاعات ْصف ض١ٜٛٓ بعد تٛصٌ أعطا٤ٖا بتكسٜس قبًٞ َٔ طسف ز٥ٝط

  بعد اْعكاد نٌ اجتُاع يًج١ٓ، حيسز ستطس َٔ طسف ز٥ٝطٗا ٜٚتهًف بإزضاي٘ ألعطا٥ٗا.

 عٓد ْٗا١ٜ املػسٚع، تتهًف غسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ "باص ضٝيت َتجدد٠" بإعداد تكسٜس عٔ ْٗا١ٜ االغػاٍ ٚتبعج٘ ألعطا٤ دت١ٓ ايتتبع .

 َفعٍٛ ٖرٙ االتفاق١ٝ ْافرا ابتدا٤ َٔ تازٜذ ايتٛقٝع عًٝٗا. ٜصبح 

 ٚايٞ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ عاٌَ عُاي١ َسانؼ

 "باص ضٝيت َتجدد٠»َدٜس٠ غسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ                                                                                                          ز٥ـٝـظ زتًظ جـُـاعـ١ َـسانـؼ
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 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

سً كوري لتمدٌـــم توضٌحات اضافٌــة  ة للسٌد عبد السالمالكلمـبعد االستماع لتمرٌر اللجنة المختصة،  

 حــول هذه النمطة.

 نابب ربٌس المجلس الجماعً السٌد عبد السالم سً كوري

ان المروض التً أخدتها الجماعة من صندوق التجهٌزات الجماعً من أجل تجهٌز شارع الحسن الثانً  

 وشارع كماسة لد بمٌت منها مبالػ لم تسلم بعد للجماعة.

فمد الترحنا أن  الخدمة،م احداا شركة للتنمٌة المحلٌة تتكلؾ بمشروع النمل الحضري العالً وبما أنه ت 

ولد تم التشاور  ،ذٌن الشارعٌناوٌل هذه المبالػ الى هذه الشركة لتموم هً بنفسها باستكمال االشؽال بهحٌتم ت

 بشؤن ذلن مع صندوق التجهٌز الجماعً الذي وافك على هذا االمر .

 ربٌس مجلس جماعة مراكش  العربً بلمابدالسٌد دمحم

على اساس ان ٌتم السماح لصندوق  اذا لم ٌكن هنان أي تساإل فانً أعرض هذه االتفالٌة على التصوٌت 

الجهٌز الجماعً بتحوٌل المبالػ المضمنة فً االتفالٌتٌن المتعلمة بالمرضٌن فً الحساب البنكً لشركة التنمٌة 

 ."المحلٌة "باص سٌتً متجددة
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 2017 ٌولٌوز 13بتارٌخ  188/07/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1106 ٌولٌوزشهر  االستثنابٌة المنعمدة خاللمن جدول أعمال الدورة  السابعةالنمطـة       

 

نٌة لمشروع حافالت النمل الحضري العالً بالدراسة والمصادلة على اتفالٌة متعلمة بإتمام اشؽال الهندسة المد

 الجودة لمحور شارع الحسن الثانً.

 2017

132017

 

 113.1492 

  

 . 

  

  

  

  
 

40

40 

 ــادةوهـم السـ40
 

ور، ـرزاق جبــد الـعب ـً،ــؾ البردعـعواط ،ًـاوي العباسـظ لضـً بلمابـد، عبد السالم سً كـوري، م. احفٌـد العربـمحم
دة لعوٌــدي، اشـراق البوٌسفـً، جوٌـم خاي، ـمرٌدار، حفٌظة مجد خوزرن، ـحمٌاوي، الحسـن ببً، ـد اٌت الماضـعبد المجٌ

 ً،ــادي تلماضـد الهـعبالحسٌــن نــوار،  ال،ــن عــادي بــد الهــاري، عبــادي فــد الهـعبٌســً، ً االدرـة العمرانـــامٌنـ
 عبد الحفٌظ المؽراوي،م. حبٌبة الكرشال، ٌونس بن سلٌمان،وم، عبد الكرٌم لمشود، ـعبد الجلٌل بنسع الت،عبد الهادي وٌس
 ً،ــعبد الفتاح رزك، محمـد االدرٌســً، ةــبنلعروسً، دمحم بال دمحم م. الحسن المنادي، عبد الصمد العكاري، خدٌجة الفضً،

، عبد االله لؽلؾ، م. البشٌر طوبا دمحم اٌت الزاوي، خلٌل بولحسن، ، بن بال، السعٌد اٌت المحجوبدمحمالمصطفى الوجدانً، 
    ثورٌة بوعباد، سعٌدة ساللة، حلٌمة بادمحم.

 

 

 ٜكـسز َا ًٜـــٞ

رع الحسن متعلمة بإتمام اشؽال الهندسة المدنٌة لمشروع حافالت النمل الحضري العالً الجودة لمحور شا

الثانً
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 بإمتام أشغال اهلهدسة املدنية ملشروع حافالت الهقل احلضري العالي اجلودةاتفاقية متعلقة 

 حملور خط احلسو الثاني

 تكديه:

 ضس٠ املتجدد٠.َٓر عد٠ ضٓٛات، تكع  قطاٜا ايتٓكٌ ٚايٓكٌ اذتطسٟ مبد١ٜٓ َسانؼ يف صًب اغهاي١ٝ ايت١ُٝٓ ٚنرا بسْاَج اذتا 

ٜؤند ع٢ً ضسٚز٠ اصتاش ازبع١ ستاٚز اضاض١ٝ يًٓكٌ  8002ٚاقع اذتاٍ املٓبجل عٔ تٛصٝات شتطط ايتٓكالت اذتطس١ٜ بسضِ ض١ٓ 
 ايعَُٛٞ اذتطسٟ عٔ طسٜل حافالت عاي١ٝ ادتٛد٠.

ايجاْٞ ٚ ستٛز نُاض١ احملاَٝد  ٚقد غسعت مجاع١ َسانؼ يف اصتاش ايبٓٝات ايتخت١ٝ رتطني ٜٚتعًل االَس بهٌ َٔ ستٛز غازع اذتطٔ
تهًفت بإمتاّ ٚتدبري املػسٚع غسن١ ايت١ُٝ احمل١ًٝ "باص ضٝيت َتجدد٠" احملدث١ َٔ طسف مجاع١ َسانؼ ٚمبطا١ُٖ زتًظ ج١ٗ 

 َسانؼ. 

 ً٢ ستٛز غازع ٚتفعٝال يتٛصٝات شتطط ايتٓكالت اذتطس١ٜ، مجاع١ َسانؼ يف طٛز ٚضع ايًبٓات األٚىل رتط اذتافالت ايعاي١ٝ ادتٛد٠ ع
 َسجإ" ٚباب دناي١.-اذتطٔ ايجاْٞ ايسابط بني املسنب ايتجازٟ "نازفٛز

ٚيتػط١ٝ َطاز ْكٌ ايسناب ٚتًب١ٝ  حاجٝاتِٗ يًتٓكٌ ضتٛ ٖرٙ ايٛج١ٗ، فكد اصبح ضسٚزٜا متدٜد ٖرا احملٛز إىل غا١ٜ احملط١ ايٓٗا١ٝ٥ 
دناي١ إىل جاَع ايفٓا )ايهتب١ٝ(، ٖرا ايتُدٜد ضٝهٕٛ َٛضٛع دزاضات  نًِ َٔ باب 8يًخافالت ظاَع ايفٓا ٚذيو ع٢ً َطاف١  تكدز ب 

 تك١ٝٓ قب١ًٝ ٚصفك١ أغػاٍ.

  زانب َٜٛٝا ٚبايتايٞ فٗرا ارتط ٜعد  000000ٚٚفل آخس ايدزاضات املٓجص٠، ضٝػطٞ ستٛز خط اذتطٔ ايجاْٞ حسن١ٝ زناب تكدز ب
ك٢ ٖرا ارتط يف َسحًت٘ ايٓٗا١ٝ٥ بايٓطب١ دتص٥٘ ايػسبٞ ٖٚٛ عاج١ إىل أٚي١ٜٛ يف َػسٚع حافالت ايٓفٌ اذتطسٟ ايعايٞ ادتٛد٠، ٜٚب

 أغػاٍ متدٜد إىل غا١ٜ جاَع ايفٓا )ايهتب١ٝ(.
  جًط١ فسٜد٠ بتازٜذ  8002ٚتبعا ملداٚالت زتًظ مجاع١ َسانؼ خالٍ دٚزت٘ االضتجٓا١ٝ٥ املٓعكد٠ يف غٗس ٜٛيٝٛش(

00/02/8002. ) 

 
 هدسة املدنية ملشروع حافالت الهقل احلضري العالي اجلودة حملور خط احلسو الثانيبإمتام أشغال اهلاتفاقية متعلقة 

 بـيـــو:

 ٚال١ٜ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ، ممج١ً َٔ طسف ٚايٞ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ، ايطٝد عبد ايًطٝف ايبجٟٝٛ؛

 ايعسبٞ بًكا٥د؛ مجاع١ َسانؼ ممج١ً َٔ طسف ز٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ، ايطٝد: ستُد                             

 غسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ "باص ضٝيت َتجدد٠" ممج١ً َٔ طسف املدٜس٠ ايعا١َ، ايطٝد٠: زفٝك١ حربا.                               
 

 مت االتفاق على ما يلي:
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 : (02/16/1106بتارٌخ  فرٌدةجلسة ) 1106النمطة الثامنة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

بالذراضت واملصادقت على اجفاقيت مخعلقت بىطع اشاراث طىئيت ملطخعملي الطزيق وتذيئت املحطاث ملحىر كماضت 

     املحاميذ.

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

مومٌة والخدمات اجتماع اللجنة المكلفة بالمرافك العنص تمرٌر  لتالوةأعطً الكلمة للسٌدة حفٌظة مجدار  
 حول النمطة.

 

 ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌدة حفٌظة مجدار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  8 ة  ذات الرلم:النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
 باملرافق العمومية واخلدمات املكمفة المجنة 

 

 
 

  8 النقطة ذات الرقمحول 
 2017 يوليوز  لشهر  االستثنائية جدول اعمال الدورةمن 

 

 
ايدزاض١ ٚاملصادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ َتعًك١ بٛضع اغازات ض١ٝ٥ٛ ملطتعًُٞ ايطسٜل ٚت١٦ٝٗ -8

 .احملطات حملٛز نُاض١ احملاَٝد
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فاً جادول  المدرجاة تحضاٌر الانمطاساتكمال ، وفاً اطاار ٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمالللممتضٌات المانون طبما

تؤجٌال تادارس الانمط المتبمٌاة التاً ، وبعاد ان تام  لمجلاس جماعاة ماراكش 2017 ٌولٌاوزلشاهر  االساتثنابٌةاعمال الدورة 
عمادت  ٌتضمنها جدول اعمال اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات على اساس ان جلسات اللجنة ساتبمى مفتوحاة،

علاى السااعة العاشارة والنصاؾ صاباحا بماعاة االجتماعااات  1106 ٌولٌاوز 01 االثناٌنٌاوم ثانٌاا ا اجتماعا الماذكورةاللجناة 
مضامنة فاً  نماطة لتادارس رباٌس اللجنانابباة  حفٌظاة مجادار ةالبلادي شاارع دمحم الخاامس برباساة الساٌد الكبرى بالمصار

   :جدول اعمال الدورة كاالتً

الدراسة والمصادلة على اتفالٌة متعلمة بإتمام اشؽال الهندسة المدنٌة لمشروع حافالت النمل .7
 الحضري العالً الجودة لمحور شارع الحسن الثانً.

راسة والمصادلة على اتفالٌة متعلمة بوضع اشارات ضوبٌة لمستعملً الطرٌك وتهٌبة الد.8
 المحطات لمحور كماسة المحامٌد.    

 

 السادة: المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
   عواطؾ البردعً عبد الهادي بن عال -عبد الهادي وٌسالت

 

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :   دمحم ارفا

    عن لسم اعمال المجلس :  رشٌد البوزٌتً

 عن لسم اعمال المجلس :  سعد نجاي
   

بكون ربٌس اللجنة ناببة  ةالسٌد تفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر

 . 13/16/1106لدراسة النمطتٌن ٌعتبر مفتوحا بعد ان تم تؤجٌل تدارسهما خالل جلسة  االجتماع المنعمد

 وباتفاق مع السادة االعضاء، تم تدارس النمطتٌن وفك الترتٌب االتً: 
 

 الدراصُ واملصادقُ علِ اتفاقًُ متعلكُ بىضع اعارات ضىئًُ ملضتعنلٌ الطزيل وتًَئُ احملطات حملىر نناصُ احملامًد.     -8
 

وبعد تمكٌن السادة الحضور من مشروع اتفالٌة المتعلمة بوضع اشارات  ،فً مستهل دراسة هذه النمطة
ضوبٌة لمستعملً الطرٌك وتهٌبة المحطات لمحور كماسة المحامٌد المرفمة بالتمرٌر، وبعد االطالع على 

تها من اللؽة الفرنسٌة الى ممتضٌاتها، تم ادخال مجموعة من التعدٌالت الشكلٌة فً اللؽة بعد ان تمت ترجم
العربٌة، وبعد ان تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة هذه االتفالٌة فً التنزٌل التمنً لمشروع حافالت النمل الحضري 
العالً الجودة لمحور كماسة المحامٌد باعتباره من المشارٌع المهٌكلة، فمد ابدت اللجنة موافمتها على االتفالٌة 

 مة بالتمرٌر. موضوع النمطة كما هً مرف
  

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  7: الرلمذات  النمطة
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BUS CITY 

MOTAJADIDA 

 

بىضع اعارات ضىئًُ اتفاقًُ متعلكُ 

طاتاحمل ملضتعنلٌ الطزيل وتًَئُ  

ىر نناصُ احملامًدحمل   
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 اتفاقية متعلقة بوضع اشارات ضوئية ملستعنلي التاطريق وتهيئة احملتاطات حملور اناسة احملاميد
 

 تكديه:

 د١ٜٓ َسانؼ يف صًب اغهاي١ٝ ايت١ُٝٓ ٚنرا بسْاَج اذتاضس٠ املتجدد٠.َٓر عد٠ ضٓٛات، تكع  قطاٜا ايتٓكٌ ٚايٓكٌ اذتطسٟ مب

ٜؤند ع٢ً ضسٚز٠ اصتاش ازبع١ ستاٚز اضاض١ٝ يًٓكٌ  8002ٚاقع اذتاٍ املٓبجل عٔ تٛصٝات شتطط ايتٓكالت اذتطس١ٜ بسضِ ض١ٓ 
 ايعَُٛٞ اذتطسٟ عٔ طسٜل حافالت عاي١ٝ ادتٛد٠.

ايتخت١ٝ رتطني ٜٚتعًل االَس بهٌ َٔ ستٛز غازع اذتطٔ ايجاْٞ ٚ ستٛز نُاض١ احملاَٝد  ٚقد غسعت مجاع١ َسانؼ يف اصتاش ايبٓٝات
تهًفت بإمتاّ ٚتدبري املػسٚع غسن١ ايت١ُٝ احمل١ًٝ "باص ضٝيت َتجدد٠" احملدث١ َٔ طسف مجاع١ َسانؼ ٚمبطا١ُٖ زتًظ ج١ٗ 

 َسانؼ. 

نًِ بني احملط١  9اصتاش ستٛز نُاض١ احملاَٝد ع٢ً طٍٛ َطاف١  تفعٝال يتٛصٝات شتطط ايتٓكالت اذتطس١ٜ، غسعت مجاع١ َسانؼ يف
 ٚ ًَتك٢ غازع ايريَٛى )َداز٠ االضٛاز( ٚغازع نُاض١. 9ايٓٗا١ٝ٥ يًخافالت املتٛاجد٠ باحملاَٝد 

طسٟ ٜٚتطًب ٖرا احملٛز ت٦ٝٗات خاص١ ٚذيو بٛضع ايتجٗٝصات املتعًك١ بايتػٜٛس ايطسقٞ ٚنرا ت١٦ٝٗ ٚجتٗٝص ستطات ايٓكٌ اذت
 يتتٓاضب َع خصٛصٝات َػسٚع حافالت ايعاي١ٝ ادتٛد٠ ادتازٟ ب٘ ايعٌُ. 

حاف١ً يف ايطاع١ يٝكرتب َٔ  00ٚضط املد١ٜٓ حسن١ دؤٚب١ ضٛا٤ يًخافالت اٚ  َطتعًُٞ ايطسٜل مبعدٍ  –ٜعسف ستٛز نُاض١ )احملاَٝد( 
َٜٛٝا يف جص٥٘ ايس٥ٝطٞ، ٚحسن١ٝ ضعٝف١ يف ادتص٤ َطتعٌُ يًطسٜل  800000َعدٍ اذتسن١ٝ بٛضط املد١ٜٓ ٚنرا مبتٛضط ٜصٌ اىل 

 ايػسبٞ .

َطتعٌُ يًخاف١ً َٜٛٝا. َٚسد ٖرا ايتطٛز ٖٛ ايُٓٛ ايدميٛغسايف  020000ٜٚٗدف َػسٚع حافالت ايٓكٌ ايعاي١ٝ ادتٛد٠ يًٛصٍٛ اىل 
  ٚايطٛضٝٛ اقتصادٟ املطسد ٚنرا اعاد٠ ٖٝه١ً ايػبه١ ايطسق١ٝ  ايرٟ تعسف٘ َٓطك١ احملاَٝد.

مبكتط٢ َكسز عدد ... بتازٜذ ....  8002ٚتبعا ملداٚالت زتًظ مجاع١ َسانؼ خالٍ دٚزت٘ االضتجٓا١ٝ٥ املٓعكد٠ يف غٗس ٜٛيٝٛش 
 دايكاضٞ باملصادق١ ع٢ً االتفاق١ٝ املتعًك١ بٛضع اغازات ض١ٝ٥ٛ ملطتعًُٞ ايطسٜل ٚت١٦ٝٗ احملطات حملٛز نُاض١ احملاَٝ

 ور اناسة احملاميدحملتاطات احمل وتهيئة ة ملستعنلي التاطريقبوضع اشارات ضوئيمتعلقة  اتفاقية

 بـيـــو:

 ٚال١ٜ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ، ممج١ً َٔ طسف ٚايٞ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ، ايطٝد عبد ايًطٝف ايبجٟٝٛ؛

 مجاع١ َسانؼ ممج١ً َٔ طسف ز٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ، ايطٝد: ستُد ايعسبٞ بًكا٥د؛                             

 "باص ضٝيت َتجدد٠" ممج١ً َٔ طسف املدٜس٠ ايعا١َ، ايطٝد٠: زفٝك١ حربا. ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ غسن١                               
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 مت االتفاق على ما يلي:

 ١ٝ ٚت١٦ٝٗ ستطات ايٓكٌ اذتطسٟ. تٗدف ٖرٙ االتفاق١ٝ اىل حتدٜد ايػسٚط ٚنٝفٝات االصتاش ٚمتٌٜٛ األغػاٍ املتعًك١ بٛضع اغازات ض٥ٛ

، بصفتٗا صاحب١ املػسٚع، بإصتاش ايدزاضات ايطسٚز١ٜ يًُػسٚع ٚاعطا٤ "باص ضٝيت َتجدد٠" ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ غسن١تتهًف 
 االَس ببد٤ االغػاٍ ٚتتبعٗا.

 املاد٠ ارتاَط١ ادْاٙ.ٚجتتُع دت١ٓ يًتتبع يف ٖرا ايػإٔ ٚفل احهاّ 

طبكا يًدزاضات ايكب١ًٝ ٚاالعتُادات املسصٛد٠ َٔ طسف مجاع١ َسانؼ يت١٦ٝٗ ستٛز نُاض١ احملاَٝد، فاملبًؼ املدصص َٔ طسف 
   دزِٖ 82.0000000.00 ٖٛ األغػاٍ املتعًك١ بٛضع اغازات ض١ٝ٥ٛ ٚت١٦ٝٗ ستطات ايٓكٌ اذتطسٟادتُاع١ إلصتاش 

يف  تطُـح مجاعـ١ َسانـؼ بتخٜٛـٌ املبايـؼ املدصص١ يف اطاز عكد ايكسض عدد ... بني ادتُاعــ١ ٚ صٓـدٚم ايتجٗٝص ادتُاعـٞ
يف اذتطاب ايبٓهٞ ارتــاص بايػسن١    8002،  خالٍ غٗس غػـت دد٠"ـاص ضٝيت َتجـ"ب اذتطاب ادتازٟ يػسن١ ايتُٓٝـ١ احملًٝـ١ 

 011ايٛناي١ املسنص١ٜ مبسانؼ غازع ستُد ايطادع حتت زقـِ    « BMCE »ٛح بايبٓو املػسبٞ يًتجاز٠ ارتازج١ٝ املفت

450000005210000800749 . 
 

 

 ٚذيو مبجسد ايتٛصٌ باالعتُادات املاي١ٝ. 8002 – 8002متتد اغػاٍ اصتاش املػازٜع ع٢ً فرت٠ 

 ٚتتهٕٛ َٔ: بصفت٘ ز٥ٝطا؛ َسانؼ اضفٞ اٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ٚايٞ ج١ٗ  تٓفٝر االتفاق١ٝ ايطٝد  يتتبعدت١ٓ ع  ٜرتأ

 مجاع١ َسانؼ بصفت٘ عطٛا؛ممجٌ عٔ زتًظ  -

 ج١ٗ َسانؼ آضفٞ بصفت٘ عطٛا؛زتًظ  ممجٌ عٔ -

 ا عطٛا.بصفتٗ "باص ضٝيت َتجدد٠"ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ غسن١ ممجٌ عٔ  -

  ٜعٗد هلرٙ ايًج١ٓ تتبع تٓفٝر املػسٚع ،
 .االغػاٍ غدص تس٣ يف حطٛزٙ فا٥د٠ ذتطٔ ضري ٌبهاالضتعا١ْ  ٚميهٔ هلرٙ ايًج١ٓ

  .ٚتعكد ٖرٙ ايًج١ٓ اجتُاعات ْصف ض١ٜٛٓ بعد تٛصٌ اعطا٤ٖا بتكسٜس قبًٞ َٔ طسف ز٥ٝطٗا
  هًف بإزضاي٘ ألعطا٥ٗا.بعد اْعكاد نٌ اجتُاع يًج١ٓ، حيسز ستطس َٔ طسف ز٥ٝطٗا ٜٚت

 عٓد ْٗا١ٜ املػسٚع، تتهًف غسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ "باص ضٝيت َتجدد٠"  بإعداد تكسٜس عٔ ْٗا١ٜ االغػاٍ ٚتبعج٘ ألعطا٤ دت١ٓ ايتتبع 

 ا٤ َٔ تازٜذ ايتٛقٝع عًٝٗا.َفعٍٛ ٖرٙ االتفاق١ٝ ْافرا ابتد ٜصبح 

                                                                                                         ز٥ـٝـظ زتًظ جـُـاعـ١ َـسانـؼ                                                                                              ٚايٞ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ عاٌَ عُاي١ َسانؼ

 "َدٜس٠ غسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ"باص ضٝيت َتجدد٠
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 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

محور فهذه النمطة كمثٌلتها النمطة السابعة، فمط االمر ٌتعلك بمختصة، بعد االستماع لتمرٌر اللجنة ال 

 . كماسة المحامٌد

وبالتالً، اعرض علٌكم االتفالٌة بنفس الشروط والشكلٌات التً وافمنا على اثرها على النمطة السابعة  

 من جدول االعمال.

 ان لم ٌكن هنان اي تدخل، اعرض االتفالٌة على التصوٌت. 
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 2017 ٌولٌوز 13بتارٌخ  189/07/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1106 ٌولٌوزشهر  االستثنابٌة المنعمدة خاللمن جدول أعمال الدورة  الثامنةالنمطـة       

 

لطرٌك وتهٌبة المحطات لمحور بالدراسة والمصادلة على اتفالٌة متعلمة بوضع اشارات ضوبٌة لمستعملً ا

 .    كماسة المحامٌد

 2017

132017

 

 113.1492 

  

 . 

  

  

  
 

40

40 

 وهـم الســـادة40
 

رزاق جبـور، ـعبد ال ـؾ البردعـً،ـعواط ،ًــد، عبد السالم سً كـوري، م. احفٌظ لضاوي العباسـد العربً بلمابـمحم
دة لعوٌـــدي، اشراق البوٌسفً، جوٌمرٌم خاي، دار، حفٌظة مجوزرن، ـد خـحمٌاوي، الحسن ببعبد المجٌد اٌت الماضً، 

عبد  ً،ـعبد الهادي تلماضـن نــوار، الحسٌ ال،ــن عــادي بــاري، عبد الهــادي فــد الهــعبامٌنــة العمرانــً االدرٌســً، 
 عبد الحفٌظ المؽراوي،م. حبٌبة الكرشال، ٌونس بن سلٌمان،وم، عبد الكرٌم لمشعبد الجلٌل بنسعود،  ت،الالهادي وٌس

 ً،ــعبد الفتاح رزك االدرٌســً، ، دمحمةـبنلعروسً، دمحم بال دمحم م. الحسن المنادي، عبد الصمد العكاري، خدٌجة الفضً،
، عبد االله م. البشٌر طوبا دمحم اٌت الزاوي، خلٌل بولحسن، ،بدمحم بن بال، السعٌد اٌت المحجوالمصطفى الوجدانً، 

  لؽلؾ، ثورٌة بوعباد، سعٌدة ساللة، حلٌمة بادمحم.
 

 

 ٜكـسز َا ًٜـــٞ
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 اتفاقية متعلقة بوضع اشارات ضوئية ملستعنلي التاطريق وتهيئة احملتاطات حملور اناسة احملاميد

 تكديه:

َٓر عد٠ ضٓٛات، تكع  قطاٜا ايتٓكٌ ٚايٓكٌ اذتطسٟ مبد١ٜٓ َسانؼ يف صًب اغهاي١ٝ ايت١ُٝٓ ٚنرا بسْاَج اذتاضس٠ 
 املتجدد٠.

ٜؤند ع٢ً ضسٚز٠ اصتاش ازبع١ ستاٚز اضاض١ٝ  8002ٚاقع اذتاٍ املٓبجل عٔ تٛصٝات شتطط ايتٓكالت اذتطس١ٜ بسضِ ض١ٓ 
 ي١ٝ ادتٛد٠.يًٓكٌ ايعَُٛٞ اذتطسٟ عٔ طسٜل حافالت عا

ٚقد غسعت مجاع١ َسانؼ يف اصتاش ايبٓٝات ايتخت١ٝ رتطني ٜٚتعًل االَس بهٌ َٔ ستٛز غازع اذتطٔ ايجاْٞ ٚ ستٛز نُاض١ 
احملاَٝد تهًفت بإمتاّ ٚتدبري املػسٚع غسن١ ايت١ُٝ احمل١ًٝ "باص ضٝيت َتجدد٠" احملدث١ َٔ طسف مجاع١ َسانؼ ٚمبطا١ُٖ زتًظ 

 ج١ٗ َسانؼ. 

نًِ  9تٛصٝات شتطط ايتٓكالت اذتطس١ٜ، غسعت مجاع١ َسانؼ يف اصتاش ستٛز نُاض١ احملاَٝد ع٢ً طٍٛ َطاف١ تفعٝال ي
 ٚ ًَتك٢ غازع ايريَٛى )َداز٠ االضٛاز( ٚغازع نُاض١. 9بني احملط١ ايٓٗا١ٝ٥ يًخافالت املتٛاجد٠ باحملاَٝد 

بايتػٜٛس ايطسقٞ ٚنرا ت١٦ٝٗ ٚجتٗٝص ستطات ايٓكٌ ٜٚتطًب ٖرا احملٛز ت٦ٝٗات خاص١ ٚذيو بٛضع ايتجٗٝصات املتعًك١ 
 اذتطسٟ يتتٓاضب َع خصٛصٝات َػسٚع حافالت ايعاي١ٝ ادتٛد٠ ادتازٟ ب٘ ايعٌُ. 

حاف١ً يف ايطاع١  00ٚضط املد١ٜٓ حسن١ دؤٚب١ ضٛا٤ يًخافالت اٚ  َطتعًُٞ ايطسٜل مبعدٍ  –ٜعسف ستٛز نُاض١ )احملاَٝد( 
َطتعٌُ يًطسٜل َٜٛٝا يف جص٥٘ ايس٥ٝطٞ، ٚحسن١ٝ  800000املد١ٜٓ ٚنرا مبتٛضط ٜصٌ اىل يٝكرتب َٔ َعدٍ اذتسن١ٝ بٛضط 

 ضعٝف١ يف ادتص٤ ايػسبٞ .

َطتعٌُ يًخاف١ً َٜٛٝا. َٚسد ٖرا ايتطٛز ٖٛ ايُٓٛ  020000ٜٚٗدف َػسٚع حافالت ايٓكٌ ايعاي١ٝ ادتٛد٠ يًٛصٍٛ اىل 
  ٝه١ً ايػبه١ ايطسق١ٝ  ايرٟ تعسف٘ َٓطك١ احملاَٝد.ايدميٛغسايف ٚايطٛضٝٛ اقتصادٟ املطسد ٚنرا اعاد٠ ٖ

)جًط١ فسٜد٠ بتازٜذ  8002ٚتبعا ملداٚالت زتًظ مجاع١ َسانؼ خالٍ دٚزت٘ االضتجٓا١ٝ٥ املٓعكد٠ يف غٗس ٜٛيٝٛش 
00/02/8002 .) 

 ور اناسة احملاميدحملتاطات احمل وتهيئة بوضع اشارات ضوئية ملستعنلي التاطريقمتعلقة  اتفاقية

 و:بـيـــ

 ٚال١ٜ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ، ممج١ً َٔ طسف ٚايٞ ج١ٗ َسانؼ آضفٞ، ايطٝد عبد ايًطٝف ايبجٟٝٛ؛

 مجاع١ َسانؼ ممج١ً َٔ طسف ز٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ، ايطٝد: ستُد ايعسبٞ بًكا٥د؛

 غسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ "باص ضٝيت َتجدد٠" ممج١ً َٔ طسف املدٜس٠ ايعا١َ، ايطٝد٠: زفٝك١ حربا.
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 : (02/16/1106بتارٌخ  فرٌدةجلسة ) 1106ة التاسعة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز النمط

 .7132دعم مشاريع جمعياث املجخمع املذوي الىاشطت بمذًىت مزاكش بزضم الطىت املاليت 

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

هادي فاري نابب ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة أعطً الكلمة للسٌد عبد ال 

 االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً لتالوة التمرٌر الخاص بالنمطة.

 

 نابب ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً السٌد عبد الهادي فاري
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 لجماعً لمدٌنة مراكشالمجلس ا

 

 

 

  9 ة ذات الرلم:النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة المجنة 

 والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني
 

 
 

  9 النقطة ذات الرقمحول 
 2017 يوليوز  لشهر  االستثنائية جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 

 . 2017دْٞ ايٓاغط١ مبد١ٜٓ َسانؼ بسضِ ايط١ٓ املاي١ٝ دعِ َػازٜع مجعٝات اجملتُع امل
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نونٌاة والتنظٌمٌاة الجااري بهاا العمال، وفاً اطاار تحضاٌر الانمط المدرجاة فاً جادول اعماال للممتضاٌات الما طبماا

الموجهاة  1106 ٌونٌاو 17 بتاارٌخ 03513 عاددوتبعا للادعوة   ،لمجلس جماعة مراكش 2017الدورة االستثنابٌة لشهر ٌولٌوز 

بالشاإون الثمافٌاة والرٌاضاٌة لمكلفاة الساادة أعضااء اللجناة والمجلاس للحضاور والمشااركة فاً أشاؽال  اللجناة ا لكل مان
علااى  1106ٌولٌااوز  14، عماادت اللجنااة المااذكورة اجتماعهااا ٌااوم االربعاااء والتنمٌااة االجتماعٌااة واشااران المجتمااع الماادنً

الساااعة العاشاارة والنصااؾ صااباحا بماعااة االجتماعااات الكباارى بالمصاار البلاادي شااارع دمحم الخااامس برباسااة السااٌد خلٌفااة 
   لجنة لتدارس نمطة مرتبة فً جدول اعمال الدورة كاالتً:الشحٌمً ربٌس ال

 

 . 2017 دعم مشارٌع جمعٌات المجتمع المدنً الناشطة بمدٌنة مراكش برسم السنة المالٌة .9
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 .دمحم بن بال، دمحم اٌت بوٌدو، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي فاري، عبد الصمد العكاري

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السٌدة - 

 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطؾ البردعً

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

ر، عبد المجٌد اٌت الماضً، حفٌظة مجدار، إبراهٌم بوحنش، م. احفٌظ لضاوي العباسً، عادل المتصدق، الحسٌن نوا

حمٌد الشهوانً، خلٌل بولحسن، عبد الهادي وٌسالت، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد الرحٌم الفٌرامً، عبد الفتاح 

 رزكً، دمحم بالة، عبد الهادي تلماضً، المصطفى الوجدانً، عبد الصمد الهنٌدي.

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 ٌاضة والتربٌةعن لسم الشباب، الثمافة، الر :  عادل نزار

 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 
 

أن رحب السٌد ربٌس اللجنة بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة، وبعد ، وبعد فً بداٌة االجتماع

المرفمة بهذا  1106تمكٌن السادة األعضاء من لوابح الجمعٌات المستفٌدة من دعم المجلس الجماعً برسم سنة 

توزٌع الممترح من طرؾ لجنة االنتماء األولً، ولتمدٌم الموضوع وحٌثٌاته، اعطى السٌد ربٌس التمرٌر حسب ال

اللجنة الكلمة للسٌد ممثل لسم الشباب الثمافة، الرٌاضة والتربٌة الطالع السادة األعضاء على مختلؾ المراحل 

تها خالل الدورة العادٌة لشهر والمحطات التً مرت منها عملٌة دعم جمعٌات المجتمع المدنً التً عرفت بداٌ

بتكوٌن لجنة خاصة لالنتماء األولً للجمعٌات ودراسة ملفات مشارٌعها لصد حصر الجمعٌات التً  1106ماي 

 تستحك الدعم من طرؾ المجلس وهو ما جاء فً البطالة التالٌة:

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  8النمطة ذات الرلم: 
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تح باب النماش حٌا لدم عمب ذلن، وبعد االستماع لتدخل السٌد ممثل لسم الشباب الثمافة، الرٌاضة، ف

 السادة االعضاء مجموعة من االستفسارات والمالحظات والممترحات انصبت على ما ٌلً:

  التساإل حول المعاٌٌر التً اعتمدتها المماطعات فً توزٌع الدعم على الجمعٌات الناشطة فً ترابها وهل
 نسبة للجمعٌات الرٌاضٌة.هنان معٌار موحد اعتمدته كافة المماطعات فً إبداء الرأي خاصة بال

  المطالبة بعدم جعل رأي المماطعات حول توزٌع الدعم رأي ملزم بحكم أن المجلس سٌد نفسه فً تمدٌم
 المنح للجمعٌات التً ٌراها تستحك الدعم والتشجٌع.

 ٌتها المطالبة بإعادة النظر فً التوزٌع الممترح للجمعٌات الناشطة داخل مماطعة مراكش المدٌنة لعدم منطم
وفً ظل عدم إشران أعضاء المماطعة فً إبداء رأٌهم حولها مع تمدٌم ممترح إرجاع مبالػ الدعم التً 
جاءت بها لجنة االنتماء األولً لمجلس المماطعة إلبداء رأٌه فٌه على اساس اإلطالع على ملفات هاته 

 الجمعٌات.
 الجمعٌات الممترح دعمها داخل  اإلشارة إلى أن مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً وافك على البحة

جمعٌات أخرى رأى فٌها أعضاء المماطعة أنها  2ترابها باالجماع  بعد حذؾ جمعٌة ؼٌر ناشطة وإضافة 

 تستحك الدعم.
  التراح الموافمة على لوابح دعم الجمعٌات دون تعدٌل مادام أن المماطعات أبدت رأٌها فٌها بحكم

 جمعٌات الناشطة داخل ترابها.ممارستها لسٌاسة المرب ودراٌتها بال
  تسجٌل أن مماطعة مراكش المدٌنة لم تدرج نمطة إبداء الرأي فً الموضوع ضمن جدول أعمال دورتها

 بسبب توصلها بشكل متؤخر بممترح لجنة االنتماء األولً.
 ها تمثل المطالبة بالحفاظ على مبلػ دعم السنة الماضٌة لبعض الفرق الرٌاضٌة الناشطة بمماطعة جلٌز ألن

المدٌنة ككل ولٌس المماطعة فمط مع اإلبماء على مبلػ الدعم الذي جاءت به لجنة االنتماء األولً بالنسبة 
درهم منها إلى جمعٌة المنتدى الرٌاضً  010111لجمعٌة النصر الرٌاضً المراكشً للمالكمة ونمل مبلػ 

 410111نتماء األولً لهذه الجمعٌة وهو مبلػ المراكشً لكرة الٌد لإلبماء على الدعم الذي الترحته لجنة اال
 درهم.

   التراح الرفع من الدعم المخصص لجمعٌة نادي الكتبٌة لكرة المدم الناشطة بتراب مماطعة مراكش
 المدٌنة.

ولتمدٌم التوضٌحات حول االستفسارات فً الموضوع، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ممثل لسم 

ٌاضة والتربٌة الذي أكد أن لجنة االنتماء األولً اشتؽلت بشكل مستفٌض اذ لامت بتوزٌع الشباب، الثمافة، الر

المبلػ اإلجمالً المخصص للدعم على أكبر عدد من الجمعٌات الناشطة بتراب مدٌنة مراكش، مبٌنا أنه وفما للمادة 

ماء الجمعٌات المستحمة للدعم إلى المتعلك بالجماعات، تم إرسال نتابج انت 002003من المانون التنظٌمً رلم  124

المماطعات إلبداء رأٌها حول مبالػ الدعم الممترحة، مضٌفا أن الجدول التوضٌحً الموزع على السادة األعضاء 

والمرفك بالتمرٌر ٌبٌن مبلػ الدعم اإلجمالً المفتوح وكذا نسبة توزٌعه على المماطعات إضافة إلى عدد الجمعٌات 

عة، مشٌرا فً نفس السٌاق أنه لم ٌتم التوصل بممرر مجلس مماطعة مراكش المدٌنة المستفٌدة فً كل مماط

المتعلك بإبداء رأٌها حول دعم الجمعٌات داخل ترابها ولم تدرجه فً جدول أعمال دورة المماطعة، موضحا فً 

راكات على نفس االطار أن المبلػ المخصص لدعم المجال الرٌاضً بمماطعة مراكش المدٌنة تستحوذ فٌه الش

فرٌك رٌاضً ٌنشط بالمماطعة، مشٌرا أن بالً المماطعات أرسلت  60فٌما وزعت النسبة المتبمٌة على  %54نسبة 

ممررات إبداء رأٌها فً الموضوع والمالحظ من خاللها أن هنان مماطعات ؼٌرت مبالػ دعم بعض الجمعٌات أو 

 دون تؽٌٌر المبلػ اإلجمالً المخصص للدعم.أضافت جمعٌات جدٌدة كمماطعتً جلٌز وسٌدي ٌوسؾ بن علً 
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وتؤسٌسا على ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات و االطالع على لوابح دعم الجمعٌات الناشطة بتراب 

جماعة مراكش، وبعد نماش مستفٌض افضى الى عدم التوصل على صٌؽة توافمٌة، فمد ارتؤت اللجنة الموافمة 

معٌات كما هً مرفمة بالتمرٌر دون تعدٌل، تاركة للمجلس الجماعً على لوابح توزٌع مبلػ الدعم على الج

صالحٌة البا النهابً وبما ٌراه مناسبا خالل الجلسة العامة للدورة، ورافعة لرباسة المجلس الجماعً التوصٌات 

 اآلتٌة لألخذ بها مستمبال:

 لرٌاضٌة، الثمافٌة، الرفع من سمؾ االعتمادات المخصصة لكافة مجاالت دعم الجمعٌات بما فٌها ا

 االجتماعٌة واإلنسانٌة.

 .إعادة النظر فً مجموعة من الشراكات التً أبرمها المجلس الجماعً مع بعض الجمعٌات 

  عدم حصر مبلػ الدعم المخصص للجمعٌات بشكل كلً لفسح المجال للجنة لزٌادة مبالػ لبعض

 الجمعٌات التً تستحك التشجٌع.

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ٌتم عرضه على انظار المجلس الجماعً خالل الدورة العادٌة لمد درست اللجنة هذا الموضوع لبل أن  
سم فٌها لذلن تم تّؤجٌل هذه النمطة الى لكن بمٌت هنان أمور معلمة لم تستطع اللجنة أن تح ،1106 ماي لشهر

هذه الدورة مع االخذ بعٌن االعتبار ضرورة صرؾ الدعم للجمعٌات فً وسط السنة ولٌس فً اخرها كما جرت 
 .العادة من لبل 

 مفتوح. المنالشة مجالان أٌة تدخالت فً هذا الموضوع فواذا كانت هن

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

عندما كنا ننالش العام  ، المبدأااللل لٌستفاد منها فً المستمبل ن ابداء بعض المالحظات علىالبد م 
مبالػ الدعم  تخفٌضوتبعا لذلن تم  ،منح الدعم هو تعمٌم التوزٌع على عدد كبٌر من الجمعٌات واالندٌة والفرق

ء أندٌة بعٌنها وفً مماطعة نا، حٌا تم استثي حصل بالفعل هو خالؾ هذا المبدألعدد من الجمعٌات لكن الذ
 21لكرة الٌد الذي كان ٌستفٌد خالل السنوات السابمة بمبلػ  مراكش لودٌةواحدة، وألصد تحدٌدا نادي مو

ملٌون فً اطار  51ملٌون بدعوى اننا خصصنا لنادي الكوكب المراكشً لكرة الٌد  51ملٌون لكننا نمنحه الٌوم 
 االتفالٌة .

لػ لنادي الكوكب المراكشً لكرة الٌد كان خطؤ ولذلن ال ٌمكننا أن نمٌس على ان تخصٌص مثل هذا المب 

الخطؤ أو أن نكرره علما أننا للصنا الدعم لكرة المدم مع أن لها دور كبٌر فً صون عدد من الشباب من 

 إننا نعلم كلنا سبب تخصٌص هذا المبلػ لهذا النادي وهو أن ربٌسه موظؾ مرموق فً مماطعة ،االنحراؾ

   المنارة وهذا االمر ال ٌمكن لبوله.

وإن هنان العدٌد من االختالالت التً ٌجب  ،إن المٌاس ٌجب أن ٌكون على الصواب ولٌس على الخطؤ

أن نتحدا عنها لتالفٌها فً المستمبل وألصد بالذات ضرورة احترام معاٌٌر التوزٌع بٌن المماطعات والمتمثلة 

ٌعمل أن تكون مساحة مماطعة المنارة ضعؾ مساحة مماطعة جٌلز وٌكون اذ ال  ،فً عدد الساكنة والمساحة

 1الدعم ؼٌر متناسب مع حجم كل منهما واذكر على سبٌل المثال أن دعم الفرق فً مماطعة المنارة ٌصل الى 

 كما أن فرٌما واحدا فً مماطعة المنارة ،الؾ درهم 321الؾ درهم بٌنما ٌصل فً مماطعة جلٌز الى  054ملٌون 

ملٌون، ان التوزٌع ٌجب أن تحكمه  32ملٌون بٌنما جمٌع الفرق فً مماطعة جلٌز تتماسم مبلػ  51ٌؤخذ مبلػ 

 المساحة وعدد  السكان . حجمكما للت معاٌٌر 

الؾ درهم فً حٌن ٌتم تدعٌم  64ملٌون  0أما فً الجانب الثمافً فمد تم تدعٌم مماطعة المنارة ب  

نا نرٌد أن ٌكون منطك الحكامة الجٌدة هو الذي ٌسود عملٌة التوزٌع هذه ولٌس ، انملٌون 20مماطعة جلٌز ب 

ولذلن فمن ؼٌر الممبول أن تكون نسبة الدعم فً هذا المجال بٌن المماطعتٌن تصل الى خمسة  ،أي منطك أخر

 .المساحة وعدد السكان بٌنهما ال تصل الى خمسة أضعاؾ حجمأضعاؾ، فً حٌن أن 

ضٌؾ الى توصٌات اللجنة التوصٌة المتعلمة بالحكامة والترشٌد عند توزٌع هذه وفً االخٌر فانً أ

كامة الجٌدة والعدالة المنح وان ما أخرج الناس فً الحسٌمة وفً مناطك اخرى الى الشوارع اال المطالبة بالح

ٌساهم فً تؤطٌر ، وان أولى المجاالت بالرفع من مبلػ الدعم هو المجال االجتماعً والثمافً الذي فً التوزٌع

رٌاضً فهو فمط لتؽطٌة بعض ، أما دعم المجال الالمتظاهرٌن والخارجٌن على النظامالمجتمع المدنً وتؤطٌر 

، وأنه ٌجب اعادة النظر فً هذا التوزٌع ٌكفً مع الحكامة الجٌدة والترشٌدملٌار  0، أنً ألول أن مبلػ العٌوب

 بتعدٌالت مرضٌة وممنعة .
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 عضو المجلس الجماعً رٌوشالسٌد عبد الؽنً د

ملٌون درهم  1ملٌون درهم وللجانب االجتماعً  00ان المبلػ التً تم تخصٌصه للجانب الرٌاضً هو  
والسإال الذي أود طرحه ماهً البصمة التً  ،ملٌون درهم 06ملٌون درهم اي بمجموع  3وللجانب الثمافً 

ولد كان بودي لو توفرت لنا عند المنالشة داخل اللجنة خلفها هذا المبلػ وذلن دون الحدٌا عن الدعم المباشر 
لذلن ألترح تنظٌم ٌوم دراسً  ،كل البطالات التمنٌة الخاصة بالجمعٌات والنوادي التً ترٌد االستفادة من الدعم

 والعٌة وتحدٌد طرق الوصول الٌها. لتؽٌٌر استراتٌجٌة العمل فً هذا المجال فً المستمبل مع تحدٌد أهداؾ

لد جاء فً التمرٌر أن احدى المماطعات لم " تتوصل" والسإال هو كٌؾ أن المماطعات االخرى " هذا و
توصلت " بٌنما هذه المماطعة " لم تتوصل" ولذلن فان مثل هذه االعذار تعد أعذارا واهٌة، كما ٌجب توحٌد 

ن عمر الجمعٌة أكثر من سنة فً ذلن أننا نجد من معاٌٌر االستفادة أن ٌكو ،معاٌٌر االستفادة بٌن كل المماطعات
وبخصوص صرؾ الدعم ألترح أن ٌكون عبر  .أشهر فً مماطعة اخرى 7احدى المماطعات ونجده ألل من 

 تناسب مع تمدم برنامج تنفٌذ المشروع المعنً.تأشطر 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

على توافك بخصوص موضوع المجتمع المدنً  أتمنى أن نكون ٌوما ما كمجلس وكممثلٌن للساكنة 
اللجنة المكلفة بموضوع  1118الى سنة  1112والدور الذي ٌموم به فً لضاٌا الساكنة، لمد ترأست من سنة 

، ولد كان الرإساء السابمون ول على التوافك بٌن جمٌع االطراؾالمنح وكنا دابما نعانً معاناة كبٌرة فً الحص
ٌثٌر خالفا كبٌرا بٌن أعضاء المجلس ولذلن كانوا ٌإخرونه الى اخر السنة حتى اذا ٌعرفون أن هذا الموضوع 

تسمط فً الفابض،  االعتمادات المالٌة المخصصة للدعمحصل التوافك فذلن هو المطلوب واذا لم ٌحصل فان 
ت بٌن المماطعات لكنً ال أرٌد هذا الحل البسٌط وحتى اذا لم ٌكن فً االمكان تحمٌك االجماع نظرا لكل الخالفا

 وداخل المماطعات نفسها فعلى االلل ٌمكن تحمٌك توافك كبٌر اعتمادا على أن ما ال ٌدرن كله ال ٌترن جله.

وإنه لٌصعب االن فتح نماش حول اعادة التوزٌع علما أننا اعتمدنا على الجهود التً بذلتها لجنة 
دوراتها  عضاء من المماطعات إلبداء رأٌها فًاالنتماء االولً، والتً تضم أعضاء من المجلس الجماعً وأ

، التً ال لتنظٌمً باستثناء مماطعة المدٌنةمن المانون ا 124، طبما لممتضٌات المادة  العادٌة او االستثنابٌة
أعلم الظروؾ التً حالت دون ابدابها لرأٌها فً هذا الموضوع واإكد فً هذا الباب عدم موافمتً على منح أٌة 

أما عن فتح النماش مجددا  .ا االمر هو أمانة ومسإولٌة جسمٌةألٌة جهة أو ألي أحد، الن هذ جمعٌة محاباة
ا اما التصوٌت أو التؤجٌل واذا تم التؤجٌل فلٌس هنان محول هذا الموضوع فلن تكون له اال نتٌجتان ال ثالا له

 اٌة ضمانة فً أن ٌتم التوافك حول هذا النمطة.

الالت فال بؤس من االشارة الٌها لتفادٌها مستمبال مع تنظٌم ٌوم دراسً واذا كانت هنان بعض االخت 

حول هذا الموضوع لتحدٌد وتدلٌك المعاٌٌر لمحاولة الوصول الى العدل والتوافك الن التوافك هو لمة 

 الدٌمولراطٌة .

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

أننا بٌن خٌارٌن اثنٌن وانه ٌصعب حالٌا اجراء اي  ،لمد أوضحت رباسة المجلس من خالل هذا التدخل 
لذلن فٌمكن اعتبار االمر أنه شر البد منه وانه ال مزٌد من  ،تعدٌل على ممترح التوزٌع رؼم ما ٌشوبه من خلل

 المول بعد هذا التوضٌح وكما ٌمال فاذا كان الكالم من فضة فان السكوت من ذهب.

 المجلس الجماعً عضو السٌد م. عبد الحفٌظ المؽراوي

اتمنى فً المرحلة الممبلة أن نلتزم بكناش التحمالت والذي ٌحتوي على التنمٌط المتعلك بالجمعٌات  
 وانً ألشكر رباسة المجلس على المجهودات التً لامت بها فً هذا المجال .
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 عضو المجلس الجماعً سٌد دمحم بالةال

ما عل ،وانً ألحًٌ بهذه المناسبة جمٌع المماطعات ،ابٌجب االعتراؾ أنه تم بذل جهد جبار فً هذا الب 
لذلن فان  ،، وان أي مطالبة االن بإعادة النظر فٌما تم التوصل الٌه هو بمثابة عباأنه ٌستحٌل ارضاء الجمٌع

الممترح االكثر صوابا هو المصادلة على هذا التوزٌع كما هو مع االستفادة من كل االختالالت واالخطاء 
 ستمبال.لتالفٌها م

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد المجٌد بنانً

 ،ولد تم التداول بشؤنها وارجاعها الى المجلس الجماعً ،هنان البحة تم ارسالها الى مماطعة جلٌز 
لذلن ألترح ارجاع هذا الموضوع  ،لكننا نفاجؤ االن بإلصاء نادي اتحاد الحً الدمحمي ونادي الزٌتون الرٌاضً

 دة النظر فٌه.الى اللجنة إلعا

 نابب ربٌس المجلس الجماعً كوري السٌد عبد السالم سً

لٌس هنان أي الصاء الن كل الجمعٌات التً وضعت طلباتها ووافمت علٌها اللجنة وكذا المجلس  
 الجماعً تم لبولها دون تعدٌل أو تؽٌٌر .

أن هنان نوع من أما بخصوص النسب بٌن المماطعات فهً مرتبطة بعناوٌن الجمعٌات مما ٌعنً  

التوازن بٌن المماطعات وكمثال ففً مماطعة المنارة نجد أن نادي أولمبٌن مراكش فرع كرة المدم لد استفاد 

ممر هذا النادي ٌوجد فً مماطعة المنارة ونفس الشًء بالنسبة لنادي االتفاق الرٌاضً  ملٌون الن 31بمبلػ 

ملٌون بٌنما نادي  51لمراكشٌة لكرة الٌد الذي استفاد بمبلػ لودٌة اوملٌون ونادي الم 31والذي استفاد بمبلػ 

ادرجت ملٌون لم ٌدخل فً حصة مماطعة جلٌز فإذا  51الكوكب المراكشً لكرة الٌد والذي استفاد بمبلػ 

 ملٌون وبالتالً سوؾ ترتفع النسبة. 031لٌز فسوؾ ٌصبح فً الجانب الرٌاضً االتفالٌة فً حصة مماطعة ج

أنه كان لمماربة اشران مجالس المماطعات أثر مهم فً التواصل الى هذه النتٌجة وذلن خالصة المول  

 فً محاولة لتمرٌب وجهات النظر والحد من أوجه الخالؾ.

أما بخصوص المتابعة فمد تم االتفاق داخل المكتب على وجوب اعتماد آلٌة لتتبع صرؾ مبالػ الدعم  

 المعمول صرؾ مبالػ الدعم دون مرالبة أو محاسبة .من طرؾ الجمعٌات المستفٌدة، اذ من ؼٌر 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

السادة االعضاء الى التصوٌت على لوابح دعم مشارٌع  أدعوا ،بعد استنفاد المنالشة حول هذه النمطة 
كما هً مضمنة فً تمرٌر  1106جمعٌات المجتمع المدنً الناشطة بتراب جماعة مراكش برسم السنة المالٌة 

 .اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً
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 : (02/16/1106بتارٌخ  فرٌدةجلسة ) 1106النمطة العاشرة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

 » Société Tensift Sport Club « للملك الغابىي بمىطقت )الىلجت( جقذمذ به شزكتاملصادقت على طلب احخالل مؤقذ 

    إلهجاس مشزوع ضياحي.

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجةاجتماع نص تمرٌر  لتالوةأعطً الكلمة للسٌد الحسٌن نوار 
 نمطة.حول ال

 

 ٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجةبالمربٌس اللجنة المكلفة  السٌدة الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  10: ة ذات الرلم:النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 وامليزانية
 

 
 

  10 النقطة ذات الرقمحول 
 2017 يوليوز  لشهر  ستثنائيةاال جدول اعمال الدورةمن 

 

 
.املصادق١ ع٢ً طًب احتالٍ َؤقت يًًُو ايػابٟٛ مبٓطك١ "ايٛدت١" تكدَت ب٘ غسن١ 10

« Société Tensift Sport Club » .ٞإلصتاش َػسٚع ضٝاح 
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فاً جادول  المدرجاة تحضاٌر الانمطاساتكمال ، وفاً اطاار ٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمالللممتضٌات المانون طبما

وبعاد ان تام تؤجٌال تادارس موضاوع النمطاة مان   ،لمجلاس جماعاة ماراكش 2017 ٌولٌاوزلشهر  االستثنابٌةاعمال الدورة 

اللجنااة  واصاالت ،12/16/1106خاللهااا اجتماعهااا المنعمااد بتااارٌخ  ون المالٌااة البرمجااةٌزانٌااة والشااإاللجنااة المكلفااة بالم
علااى الساااعة العاشاارة والنصااؾ صااباحا بماعااة االجتماعااات  1106 ٌولٌااوز 15 الخمااٌسٌااوم الثااانً هااا اجتماع المااذكورة
المتبمٌاة فاً جادول  نمطالا ة لتادارسبالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد الحساٌن ناوار رباٌس اللجنا الصؽرى

   :اعمالها والمدرجة فً جدول اعمال الدورة حسب الترلٌم االتً
 

الدراسة والموافمة علاى اتفالٌاة خاصاة تتعلاك بتحدٌاد كٌفٌاة تخصاٌص اعتماادات ممدماة مان .4
طاارؾ صااندوق التجهٌااز الجماااعً لفائاادة جماعااة مااراكش ماان اجاال تموٌاال جاازء ماان مساااهمة 

"نمطة واردة مان الساٌد                        نامج "مراكش الحاضرة المتجددة".وزارة الداخلٌة فً بر

 الوالً عامل عمالة مراكش"
.المصادلة على تعدٌل المرار التنظٌمً الجماعً المتعلك بتنظٌم استؽالل جلسات بٌع 6

 المأكوالت وعربات بٌع العصٌر والفواكه الجافة بساحة جامع الفنا.
لب احتالل مإلت للملن الؽابوي بمنطمة "الولجة" تمدمت به شركة المصادلة على ط.10

» Société Tensift Sport Club « .ًإلنجاز مشروع سٌاح    
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
عبد  ،عبد الهادي تلماضً عبد الؽنً درٌوش، دمحم بوؼربال، عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراوي،

 .الصمد العكاري

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة - 

 لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( الثانًالنابب  :  عبد السالم سً كوري

 لربٌس المجلس الجماعً  الرابعالنابب  :  احمد المتصدق

 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطؾ البردعً

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع ارنش -

 المصطفى الوجدانً. ، عبد الهادي بن عال، عبد الرحٌم الفٌرامً،حفٌظة مجدار عبد الفتاح رزكً،

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب

 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر
 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :  دمحم ارفا 

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بلحوتً
 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  خالد بالة

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة : عبد االله منصورة
 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً

    عن لسم اعمال المجلس :  سعد نجاي

اللجنة دراستها للنمطة السادسة من جدول اعمال دورة المجلس الجماعً، تم االنتمال للنمطة  بعد ان انهت 

 Société »المصادلة على طلب احتالل مإلت للملن الؽابوي بمنطمة "الولجة" تمدمت به شركة العاشرة المتعلمة ب

Tensift Sport Club » .ًإلنجاز مشروع سٌاح    

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  01: الرلمذات  النمطة
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السادة االعضاء على حٌثٌات الموضوع، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة وفً هذا االطار، والطالع  

 للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لتمدٌم التوضٌحات االولٌة.

وفً هذا الصدد، اوضح السٌد ربٌس المسم ان المصالح الجماعٌة توصلت بارسالٌة صادرة عن السٌد   

حر مإشر علٌها من طرؾ السٌد الوالً فً موضوع طلب ادراج المدٌر الجهوي للمٌاه والؽابات ومحاربة التص

نمطة فً جدول اعمال دورة المجلس لصد التداول فً طلب االحتالل المإلت للملن الؽابوي إلنجاز مشروع 

 Société Tensift Sport »تمدمت به شركة  سنتٌار بمنطمة الولجة 60ار  14هكتار  10سٌاحً على مساحة 

Club »  11الصادر بتارٌخ  00650241من الظهٌر الشرٌؾ بمثابة لانون رلم  01لممتضٌات المادة  وذلن طبما 

 المتعلك بتنظٌم مساهمة السكان فً تنمٌة االلتصاد الؽابوي. 0865شتنبر 

وفتح باب المنالشة وابداء  ،الممتلكات الجماعٌةعمب ذلن، وبعد االستماع لتدخل السٌد ربٌس لسم  

السادة االعضاء على ان الجماعة، بصفة عامة، تنخرط بشكل اٌجابً فً تنمٌة االلتصاد  الرأي، وبعد ان اجمع

 المحلً وانعاش الشؽل بصفة عامة، ؼٌر انه بالنسبة للمشروع موضوع النمطة فانه ٌعرؾ االسثتناءات االتٌة: 

 صة ممترحة النمطة ؼٌاب المعطٌات الكافٌة حول المشروع السٌاحً بسبب عدم حضور المصالح الخارجٌة المخت

 لتمدٌم التوضٌحات ومبررات المشروع.

 .ؼٌاب دراسة خاصة بمنطمة الولجة وما جاورها معدة من طرؾ الوكالة الحضرٌة بمراكش 

 .ؼٌاب دراسة للجدوى االلتصادٌة العامة للمشروع 

 ن منطمة الولجة نظرا لكو ؼٌاب دراسة حول مدى تؤثٌر المشروع على البٌبة طبما للموانٌن الجاري بها العمل

 تعتبر منطمة محمٌة بوجود الؽابة والنخٌل.

  وجود حٌثٌات لانونٌة تتعلك بمدى مطابمة طبٌعة وخصوصٌة المشروع الممدم لممتضٌات المانون المتعلك

بتنظٌم مساهمة السكان فً تنمٌة االلتصاد الؽابوي خاصة فً الشك المتعلك بسلطات المجالس الجماعٌة فً 

ي، اذ ان انجاز المشارٌع السٌاحٌة ال تدخل ضمن طلبات االحتالل المإلت المنصوص علٌها فً المٌدان الؽابو

 الفصل العاشر. 

  

وتؤسٌسا على ذلن، وحٌا ان المشروع فً ارهاصاته االولى ٌحتاج مزٌدا من الدراسة، وبالنظر  

مإلت للملن الؽابوي بمنطمة  طلب احتالل تؤجٌل البا فًاللجنة  فمد ارتؤتللحٌثٌات المشار الٌها اعاله، 

 نظرا لعدم جاهزة النمطة.إلنجاز مشروع سٌاحً  » Société Tensift Sport Club «"الولجة" تمدمت به شركة 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 ربٌس اللجنة

 الحسٌن نوار                                            
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 جلس جماعة مراكشربٌس م السٌد دمحم العربً بلمابد

وتبعا لتوصٌات بعد االستماع لتمرٌر اللجنة المختصة،  
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  المجلس الجماعً ربٌس دمحم العربً بلمابد  السٌد

 وبذلن نكون لد انهٌنا التداول فً النمط المعروضة خالل هذه الجلسة والدورة ككل.

أما اآلن اعطً الكلمة للسٌد نابب كاتب المجلس لتالوة نص البرلٌة المرفوعة الى السدة العالٌة باهلل  

 السادس نصره هللا واٌده.صاحب الجاللة الملن دمحم 
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  المجلس الجماعً ربٌس دمحم العربً بلمابد  السٌد

وبذلن نكون لد انهٌنا التداول فً النمط المعروضة خالل هذه الجلسة والدورة ككل وبهذه المناسبة اود ان 

الجماعً والسادة اطر وموظفً جماعة الدم شكري للسٌد ممثل الوالً عامل العمالة والسادة اعضاء المجلس 

 مراكش.

 ورفعت الجلسة على الساعة الثالثة عشٌة 

 


