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 2021 ٠ٕب٠ش 14ثزبس٠خ  فش٠ذحِٕؼمذح فٟ عٍغخ دٚسح اعزضٕبئ١خ             ّشاوشٌاٌّغٍظ اٌغّبػٟ 

 ػ١ٍٕخعٍغخ                                       

 2021 يهاير يف شهر دورة استجهائية مهعقدةحمضر 
 2021 يهاير 14 بتاريخ فريدةجلشة 

 

ٚوزا إٌظبَ اٌذاخٍٟ  ثٕبء ػٍٝ اٌّمزؼ١بد اٌمب١ٔٛٔخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ اٌّزؼٍك ثبٌغّبػبد 

ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ )اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ اٌجالؽ اٌّشزشن ٌىً ِٓ ثبٌزٛع١ٙبد اٌّؼّٕخ فٟ ٚػّال  ،ٌّغٍظ عّبػخ ِشاوش

ٌٍغّبػبد اٌزشاث١خ( ٚعّؼ١خ عٙبد اٌّغشة ٚاٌغّؼ١خ اٌّغشث١خ ٌشؤعبء ِغبٌظ اٌؼّبالد ٚاأللب١ٌُ ٚاٌغّؼ١خ اٌّغشث١خ 

 بسؤعبء ٚأػؼبء ِغبٌظ اٌغّبػبد اٌزشاث١خ ثّغز٠ٛبرٙب اٌضالس ١٘ٚئبرٙ ئٌٝ اٌّٛعٗ ٌشؤعبء ِغبٌظ اٌغّبػبد،

ثشىً ؽؼٛسٞ  اٌذٚساد اٌؼبد٠خ ٚاالعزضٕبئ١خ ١٘ٚئبرٙب سؤعبء ِغبٌظ اٌغّبػبد اٌزشاث١خٚاٌزٞ ٠مؼٟ ثاِىب١ٔخ ػمذ 

وبفخ اٌزذاث١ش اٌٛلبئ١خ اٌّمشسح ِٓ لجً اٌغٍطبد اٌّخزظخ ِغ ارخبر  ثزٕغ١ك ِغ ٚالح اٌغٙبد ٚػّبي اٌؼّبالد ٚاأللب١ٌُ

ٌٍذػٛح ٚرجؼب ، اٌّؾ١ٍخ ؽزٝ رّش ٘زٖ االعزّبػبد فٟ أؽغٓ اٌظشٚفٚاٌؾشص ػٍٝ رٌه ثزٕغ١ك ِغ اٌغٍطخ اإلداس٠خ 

اٌّزؼّٕخ  231رؾذ ػذد  08/01/2021ثزبس٠خ  اٌذٚسحٌؾؼٛس اشغبي  ِشاوش اٌّٛعٙخ ٌٍغبدح اػؼبء ِغٍظ عّبػخ

 دٚسرّٗشاوش اشغبي ٌاٌّغٍظ اٌغّبػٟ  ػمذ، اٌّمشس اٌزذاٚي ثشأٔٙب ٚإٌمؾٌغذٚي االػّبي ٚاٌغذٌٚخ اٌض١ِٕخ 

ثمبػخ اٌغٍغبد صٚاال  اٌشثغاٌضب١ٔخ ػششح ٚػٍٝ اٌغبػخ  2021 ٠ٕب٠ش 14 اٌخ١ّظ٠َٛ  فش٠ذحفٟ عٍغخ عزضٕبئ١خ الا

ِشاوش  خسئ١ظ ِغٍظ عّبػ ثٍمبئذاٌشع١ّخ ٌٍّغٍظ اٌغّبػٟ ثشبسع دمحم اٌغبدط رؾذ سئبعخ اٌغ١ذ دمحم اٌؼشثٟ 

ِّضال ٌٍغ١ذ اٌٛاٌٟ ػبًِ ػّبٌخ ِشاوش ٚاٌغ١ذ  بسئ١ظ اٌٍّؾمخ اإلداس٠خ عبِغ اٌفٕ أؽّذ اٌؼطبسٞٚثّؾؼش اٌغ١ذ 

 لغُ اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ثبٌٛال٠خ. اٌّزوٛس اٌّٛؽبػٟ سئ١ظ

 :   ؽؼـش ِٓ  اؽـش عّبػخ ٌّشاوش ثظفخ اعزشبس٠خ اٌغــبدح - 

  اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍّظبٌؼ :   ػجذ اٌىش٠ُ اٌخط١ت

 سئ١ـظ لغُ اػّبي اٌّغٍظ :       دمحم اٌّؾ١ش          

 سئ١ظ لغُ ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ :   اٌؾك ِذاػجذ 

 سئ١ظ لغُ اٌزؼ١ّش :   ا١ِٓ اٌضسلطٟٛٔ

 ػٓ لغُ اٌزؼ١ّش :  فبؽّخ اٌض٘شاء اٌغبخٟ

 اٌمغُ اٌزمٕٟ ػٓ :    عؼ١ذ ثبوب

 ػٓ لغُ اػّبي اٌّغٍظ :    خ١ًٍ ٌِٛؼ

 ػٓ لغُ اػّبي اٌّغٍظ :     عؼذ ٔغبٞ
 

 :   ٌغبدحا اٌٛوبٌخ اٌؾؼش٠خ ٌّشاوشِٓ   شبسن -

 ّشاوشٌ اٌؾؼش٠خٌٛوبٌخ اِذ٠ش  :   عؼ١ذ ٌمّبْ 

 ػٓ اٌٛوبٌخ اٌؾؼش٠خ ٌّشاوش :   اؽّذ اٌفغشأٟ

 ػٓ اٌٛوبٌخ اٌؾؼش٠خ ٌّشاوش :    اٌٙبَ صس٠ىُ

 ػٓ اٌٛوبٌخ اٌؾؼش٠خ ٌّشاوش :    دمحم ش١خٟ

 ػٓ اٌٛوبٌخ اٌؾؼش٠خ ٌّشاوش :    عؼ١ذ ثٍىبدح
 

 ػؼٛا 86 : ٌّشاوش ٕٗ اٌّغٍظ اٌغّبػٟاٌؼذد اٌمبٟٔٛٔ اٌزٞ ٠زىْٛ ِ  -

  ػؼٛا 85  :    ػـذد االػؼـبء اٌّضا١ٌٚـٓ ِٙبِٙــُ  -

ػؼٛا 57 :     ػـذد األػؼــبء اٌؾبػش٠ـــٓ  -

 رئيض دلمض مجاعة ورانش دذلىد العربي بمكائ 1
 الٍائب االوه لرئيض دلمض مجاعة ورانش يوٌض بَ شميىاُ 2
 ئب الجاٌي لرئيض دلمض مجاعة ورانشالٍا عبد الصالً شي نوري 3
 الٍائب الجالح لرئيض دلمض مجاعة ورانش ذلىد توفمة 4

 الٍائب الرابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش أمحد املتصدم 5

 الٍائب اخلاوض لرئيض دلمض مجاعة ورانش ووالي احلصَ املٍادي 6
 الٍائب الصادشة لرئيض دلمض مجاعة ورانش خدجية فضي 7

 الٍائب الجاوَ لرئيض دلمض مجاعة ورانش  ويصرةاواه  8
 الٍائب التاشع لرئيض دلمض مجاعة ورانش عواطف الربدعي 9
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 الٍائب العاشر لرئيض دلمض مجاعة ورانش مجاه الديَ العهرود 11
 ٌائب ناتب اجملمض اجلىاعي ووالي احفيظ قضاوي العباشي 11

 عضو اجملمض اجلىاعي يوشف أيت رياض 12
 "          "          " د اجمليد ايت الكاضيعب 13
 "          "          " توفيل بموجور 14
 "          "          " عبد اهلادي ويصالت 15

 "          "          " عاده املتصدم 16

 "          "          " عبد اهلادي فاري 17
 "          "          " ذلىد السراف 18

 "          "          " عبد االلْ الػمف 19

 "          "          " عبد الواحد الشافكي 21
 "          "          " امحد ذلفوظ 21
 "          "          " عبد اهلل االوهاري 22

 "          "          " عبد الرمحاُ وافا 23
 "     "          "      شفياُ بٍداليت 24

 "          "          " عبد اجمليد الدوٍاتي 25
 "          "          " خمين بوحلصَ 26
 "          "          " ذلىد ايت بويدو 27
 "          "          " محيد خورزك 28

 "          "          " ذلىد بَ بال 29
 "          "          " أمحد عبيمة 31
 "          "          " عبد الفتاح رزني 31

 "          "          " حصَ بباوي 32
 "          "          " الصعيد ايت احملجوب 33

 "          "          " عبد اجمليد بٍاٌي 34
 "          "          " حبيبة الهرشاه 35

 ""          "           رشيد التىادلي 36
  ذلىد االدريصي 37
 "          "          " ذلىد بٍمعروشي 38

 "          "          " ذلىد باقة 39

 "          "          " ابراِيي بوحٍش 41
 "          "          " عبد الرحيي الفرياوي 41

 "          "          " ووالي عبد احلفيظ املػراوي 42

 "          "          " ٌواراحلصني  43
 "          "          " عبد اجلمين بٍصعود 44

 "          "          " ذلىد ٌهين 45
 "          "          " حصَ اهلواري 46

 "          "          " ووالي البشري طوبا 47
 "          "          " عبد الػين دريوش 48
 "          "          " حيىيخميفة الش 49

 "          "          " عبد اهلادي بَ عال 51
 "          "          " عبد اهلادي تمىاضي 51
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 "          "          " حفيظة دلدار 52
 "          "          " امساعين اوػاري 53
 "          "          " ذلىد ايت الساوي 54
 "          "          " الهريي ملشوًعبد  55
 "          "          " حميىة باذلىد 56
 "          "          " فاطىة ملهّوُ 57

 

 ػؼٛ ٚاؽذ 01   :     اٌغبئج١ــٓ ثؼـــزس ػـذد األػؼـبء -
 

 

 ناتب اجملمض اجلىاعي خالد الفتاوي 1
 

 ػؼـٛا    27     :      اٌغبئج١ـٓ ثـذْٚ ػــزس ػـذد األػؼبء -
 

 الٍائب الصابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الرزام جبور 1
  اويٍة العىراٌي االدريصي 2
 "          "          " عدٌاُ بَ عبد اهلل 3
 "          "          " حياة املشفوع 4
 "          "          " عبد الصىد العىراٌي 5
 "          "   "        إشرام البويصفي 6

 "          "          " وريي خاي 7
 "          "          " ذلىد لهبار 8
 "          "          " زنية ملريين 9
 "          "          " عبد العسيس ورواُ 11
 "          "          " عبد العسيس البٍني 11
 ""          "           ذلىد احلر 12
 "          "          " فاطىة السِراء املٍصوري 13

 "          "          " محيد الشّواٌي 14

 "          "          " عفيفة السجناري 15
 "          "          " املصطفى الوجداٌي 16

 "          "          " عبد الصىد العهاري 17
 "         "          "  جنيب رفوش 18
 "          "          " يوشف بَ الساِر 19
 "          "          " شعيدة شاللة 21

 "          "          " عبد الصىد اهلٍيدي 21
 "          "          " ثورية بوعباد 22
 "          "          " عبد المطيف أبدوح 23
 "          "   "        عبد العسيس بوشعيد 24
 "          "          " ذلىد بوغرباه 25
 "          "          " امحاد اطرحي 26
 "          "          " جويدة العويدي 27

 

 ػؼٛ ٚاؽذ  01 :       غ١ش اٌّضا١ٌٚٓ ِٙبُِٙػـذد  األػؼبء  -
 

ه كعضو المجلس الجماعً إلى حٌن البث فً طلب العزل طبما لممتضٌات المادة السٌد المصطفى الشهوانً مولوفا عن ممارسة مهمت ٌعتبر :ملحوظة

 عضو. 58المتعلك بالجماعات وبالتالً، فعدد األعضاء المزاولٌن مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو  11.316رلم  من المانون التنظٌمً 46
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  ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 الرحيمبسم اهلل الرمحن 
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن

 السادة والسٌدات أطر االدارة

 ممثلً وسابل االعالم

 أٌها الحضور الكرٌم

 ،والمنعمدة بطلب من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش االستثنابٌةلبل أن نفتتح أشؽال هذه الدورة 

التفضل بالمناداة  ناببه السٌد ي احفٌظ لضاوي العباسًأطلب من ، بعذر جلسونظرا لؽٌاب السٌد كاتب الم

صاب توفر الن مدى على أسماء السادة والسٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن الحاضرٌن بالماعة للتؤكد من

 .المانونً النعماد هذه الدورة

  

ل االعتذار المكتوب للسٌد خالد واالطالع ولبو اجراء العملٌة والتؤكد من توفر النصاب المانونً، بعد

 دورتنا هاته وجدولتها الزمنٌة كاالتً: أعلن رسمٌا عن افتتاح، الفتاوي
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 اجلدولة الزمنية للدورة االستثنائية للنجلص اجلناعي ملراكش منعقدة، بطلب من الشيد الوالي عامل عنالة مراكش،

 والنقط املتداول بشأنها 0201يناير  16بتاريخ  يف جلشة فريدة                               
 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

  التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 

 
 جلسة فرٌدة

 
 
 
 
 
 

 الخمٌس ٌوم
 ٌناٌر 16

0201 

 

 
 

لحادٌة ا الساعة
 عشرة صباحا

بماعة الجلسات 
الكبرى بملحك 

المجلس 
  الجماعً

شارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 

 

1 

 

 دراسة مشروع مخطط تىجيه التهيئة العمرانية للمجال املتروبىلي ملراكش الكبير. 
 ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش            

 

 
 

2 

 

 دراسة مشروع تصميم التهيئة ملقاطعة سيذي يىسف بن علي.
 ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
 
3 

املسيييتحقة  امل ييذد لبسيييع و سييعار الرسيييىو وائ قييى  والىجيبيييا  0242ميييار   4بتيياريخ  20تحييييا القييرار ائجبييياي  امل لييي ر يييم 

املتعليييييا بجباييييييا   14.23بتغييييييير وتتمييييييم القيييييانىا ر يييييم  24.02لفائيييييذة مي انيييييية جماعييييية ميييييراكش علييييي    ييييير  يييييذور القيييييانىا ر يييييم 

 ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش                                                                                            ائجماعا  امل لية.                        
 

 

 
 

4 

 

 الغاء بعض مشاريع الاستثمار من مي انية جماعة مراكش.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المدٌرٌة العامة للمصالح

 لسم اعمال المجلس             
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  عة مراكشربٌس مجلس جما السٌد دمحم العربً بلمابد

 للعموم اعتبارا للوضع الوبابً. جلستنا هاته فً حدود المماعد المتوفرة بالنسبةبعد اذنكم، اطلب منكم ان تكون  

 .الكلمة للسادة اعضاء المجلس الجماعً فً اطار االحاطة علما

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الكرٌم المشوم

فان الشركة الجدٌدة تشتؽل لٌال مما  ،نمل االزبالفوض لمطاع النظافة فً شك ة التدبٌر الماتفالٌتنفٌذ فً اطار         
 ان ٌرجع العمل كما كان علٌه من لبل.  لن نطالب بتعدٌل كناش التحمالت على، ولذمشاكل عدٌدة للعمال وللسكان ٌخلؾ

  ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

مة من المجلس الجماعً وبالتالً فالبد ان ننتظر للٌال لنرى مدى نجاح او ان هدا االجراء كان موضوع مواف  
 فشل التجربة ألنه لم ٌمر أكثر من أسبوعٌن على بدئ العمل بهذا النظام.

 عضو المجلس الجماعً المؽراوي ي عبد الحفٌظالسٌد 

باستؽالل الملن العمومً بجانب اشكر من هدا المنبر تدخل السٌد الوالً إلرجاع األمور الى نصابها فٌما ٌتعلك  
فندق اسالن واطلب من ربٌس المجلس الجماعً ان ٌموم هو االخر بمسإولٌته وان ٌسحب الترخٌص موضوع 

 كلهم ولٌس الحد ان ٌستؽلها لصالحه.  ناالستؽالل، الن تلن الساحة هً للمراكشٌٌ

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد االله الؽلؾ

لن حبذا لذ جابٌهٌنادي االتفاق الرٌاضً المراكشً نتابج إ ادي الكوكب المراكشً رفمةمد حمك نكما تعلمون ف 
مواصلة  لمطاع الرٌاضً حتى تستطٌع هده الفرقالدعم الدي تخصصه الجماعة ل و ٌتم فً شهر فبراٌر المادم برمجةل

 نجاحاتها. 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

ه االمطار اظهرت المصور الشدٌد فً منشآت الخٌر فً هذه األٌام األخٌرة لكن هذ لمد كرمنا هللا بؤمطار 
، مما ملم 20ه االمطار لم ٌتجاوز بمراكش ، ومن حسن الحظ ان حجم هذالتصرٌؾ فً عدة مدن ومنها مدٌنة مراكش

ء بمسإولٌتها فً الصٌانة ، وان السبب فٌها هو عدم لٌام الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباجعل االضرار خفٌفة
 .شهر الصٌؾوالتً وجب ان تتم عادة فً أ االستبالٌة لمنوات التطهٌر

اطلب من السٌد الربٌس استدعاء مسإولً الوكالة خالل الدورة الممبلة للمجلس الجماعً لتمدٌم  ذلنل
موضوع محاربة  لن اثارةكذ، كما ٌجب بتدارن كل نمص فً هدا الموضوع التوضٌحات الضرورٌة، وإللزامهم

ٌك مع المكتب الجماعً ه العملٌة هً األخرى لم تتم او على األلل ال تتم بالشكل المطلوب ودون تنسوارض الن هذالم
الصفمة ولمد  الذي نفذ، كما أشٌر الى سوء  انجاز مشروع تزفٌت شارع المصلى من طرؾ المماول لحفظ الصحة

بعة االشؽال سواء  فً شارع المصلى او شارع الجبٌالت او شارع اتصلنا مرارا بالمهندس الجماعً المكلؾ بمتا
 فنا.أشهر ٌتم تسوٌ 3لكن ومند  ،النخٌل

لن  اطلب من السٌد الربٌس لذوهنان مجموعة من االختالالت و التالعبات ومنها احداث مولؾ للسٌارات، 
 التدخل فً هدا الموضوع .

 عضو المجلس الجماعً  المؽاري اسماعٌلالسٌد 

السٌد عبد الكرٌم لمشوم حول موضوع النظافة بالنظر الى اننا توصلنا بعدة شكاٌات  هكرذضم صوتً الى ما أ 
 ٌل.لمن المواطنٌن خصوصا حول موضوع التولٌت حٌت ان االزبال تبمى طٌلة النهار كما انها لم تجمع بال
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 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

عن جزٌل الشكر الدي تفاعل مع تدخالتنا حول موضوع حدٌمة اسالن، ال ٌفوتنً البد لً ان اعبر للسٌد الوالً  
، ولمد صرح الموظؾ األمور الى نصابها لن شكر السٌد لابد مماطعة جامع الفناء على تدخله وصرامته إلرجاعذك

وٌطلب من السادة  ،الجماعً بمماطعة المدٌنة انه انما ٌعطً الرخص وفك المساطر المانونٌة دون الدخول فً النواٌا
 األعضاء ان ٌبلؽوا عن كل تجاوز او خلل .

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

فمط من الرإوس  ءبحٌث ان جز احٌاء تعرؾ ظالما منظم، فان عدة شوارع وحدابك وأعاللة باإلنارة العمومٌة 
ه الممارسة التً تموم بها الهدؾ من هذ ذلن نتساءل عنل ،المضٌبة مشتؽلة فعال بٌنما البالً منطفا بشكل متعمد

العدٌد من الحدابك وشركة حاضرة االنوار خصوصا فً الشوارع الكبٌرة مثل شارع كماسة وشارع الحبٌب الفرلانً 
أخرى لبلوغ هدا الهدؾ  ابمماطعة المنارة مما ٌشً بان االمر متعمد هدفه خفض تكلفة االستؽالل، رؼم ان هنان طرل

 لدراسة وفً العمد وفً كناش التحمالت والتصور العام لمشروع حاضرة االنوار.وهً مذكورة فً ا

دعو الى اجراء تعدٌل مبكر لكناش التحمالت لبل ان نصل الى نفك أفانً  ،اما عن إشكالٌة موضوع النظافة

ه اال ان مسدود فً تدهور خدمات لطاع النظافة، ألنه رؼم مصادلتنا على كناش التحمالت وموافمة الوزارة علٌ

الممارسة أظهرت بعض العٌوب التً كنا نبهنا الٌها، اما بخصوص لطاع التطهٌر السابل فان المدٌنة لد استفادت من 

ملٌار درهم  1.6وتستفٌد حالٌا من مبالػ وصلت الى  2017-2015ملٌار خالل برنامج  2.5عمود مع الدولة بمبالػ 

 إلعداد البنٌة التحتٌة .

حٌة لن فنحن مطمبنون من ناذل ،من مجموع المبالػ %45وحده استفاد بحوالً أي ان الصرؾ الصحً 

 ا المجال لصالح المدٌنة .جهود كبٌر فً هذن الدولة تموم بمالمشارٌع المهٌكلة الكبٌرة أل

 عضو المجلس الجماعً السٌد السعٌد اٌت المحجوب

لن اننً انا فً ممبرة دوار السراؼنة، ذند شهر م عتوضٌح الحمٌمة للسادة األعضاء المحترمٌن حول ما ولل 
امتألت كما أوضحت للسكان ان  دمن اتصل بالسٌد الربٌس طالبا منه دفن موتى كوفٌد بالنظر الى ان بالً الممابر ل

 ه الممبرة.ذمن دفنهم به ؾهإالء الموتى هم مثل بالً الموتى وانه ال خو

اخل اللجنة الى درجة ان ربٌس المسم المعنً لام موضوع سٌارات اإلسعاؾ د منالشةاثناء  نزاعلكن حدث 

لن بل نمل الصراع الى الممبرة، ورؼم اننً بدوري لمت بالشتم اال انه لم ٌكن من ذبسب السادة األعضاء ولم ٌكتؾ ب

حمه نمل الموضوع الى الممبرة وٌتهمنً باننً ارفض دفن هإالء الموتى، بل لام مند أربعة أٌام بمحاولة إعادة نفس 

لن اننً اتصلت بالمماول المكلؾ بالحفر وطلبت ذ ذلن،نارٌو، السٌد الخطٌب المدٌر العام للمصالح شاهد على ٌلسا

إٌاه من المول اننً منعته لكنه اجابنً باننً لم امنعه لكن ربٌس المسم اتصل بالسٌد  محذرامنه ان ٌموم بالحفر 

مماول من الحفر، بعدها اخدت هاتؾ المماول واتصلت منه ننً منعت الرا بؤالمدٌر العام للمصالح متهما اٌاي زو

بالسٌد المدٌر العام للمصالح لٌستوثك بنفسه من المماول ان كنت منعته لكنه المماول اجابه باننً فعال لم امنعه وان 

جلس مالمشكل لم ٌمؾ عند هدا الحد بل لام ربٌس المسم برفع دعوى لضابٌة الهدؾ منها التسبب فً الالتً من ال

هان األعضاء لد الدي رفع دعوى ضد مستشار جماعً وأا المجلس ان ربٌس المسم الجماعً ، وانه لٌسجل على هذ

الموالب " وانً اتحدى بحضً بالترلٌة دون استحماق وال بمجهود اكتافه بل كان متعادال مع منافسٌه وتم تمرٌره " 

 . عار رٌخ أي مجلس وٌعد وصمةا لهو عٌب وعار ولم ٌتم فً تاذلن وان هذان ٌتم تسجٌل 
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 ربٌس مجلس جماعة مراكشلالنابب االول  السٌد ٌونس بنسلٌمان

الحدٌمة بجانب ممهً اسالن من طرؾ عضوٌٌن من  ىلم ٌكن بودي ان اتدخل لكن بما ان الموضوع ما ٌسم 
بك ان وضحته سنة ي سذفانه اصبح من واجبً ومن حك المجلس علً ان أوضح هدا االمر وال ،مماطعة المدٌنة

المدة االنتدابٌة للمجلس الجماعً ٌتساءلون جمٌعا  نهاٌة ألنه لألسؾ فان االحداث التً تمع الٌوم مع التراب 2018
، وبالتالً فالحمد هلل انه ٌوجد النتماد وتوجٌه االتهام الى ؼٌر ذلنحول مصدالٌة الخبر والتحري عن الخبر وتوجٌه ا

 .ٌلمى هكذا جزافا بل هنان التوثٌك الٌوم توثٌك ولم ٌبك الكالم

فان الموضوع ٌتعلك بالساحة المحادٌة لفندق اسالن والتً كانت من لبل  ،ففٌما ٌتعلك بالساحة ولٌس الحدٌمة
ا المجلس جهزها الربٌس المواسنً كساحة وعندما جاء هذ مولفا خاصا بفندق اسالن وتم تهٌبها فً عهد السٌد

ضر ولدٌنا صور لكل هذه ة الحجرٌة التً كانت هنان وتزٌٌنها بالزلٌج األخببعض الكراسً واصلح النافور
 .اإلصالحات

ي كان ٌستؽلها بموجب لرار احتالل جاور لهذه الساحة والذلدم صاحب النشاط االلتصادي الم 2018وفً سنة  
ذلن السٌد بالة الجمٌع وك ه الساحة ٌعرفهاذالملن العمومً، طلبا لتجدٌد الترخٌص وتمت الموافمة فعال على طلبه وه

ي والمراحل التً مرت منها، انما الذ ي كان عضوا فً المجلس ابان رباسة السٌد المواسنً وٌعرؾ تارٌخهاالذ
حد باستطاعته أ ٌن ٌمولون ان االمر ٌتعلك بتفوٌت الملن العام مع انه الاستؽرب له هو مستوى ذكاء بعض الناس الذ

الً وال حتى وزٌر وحتى الحاجز مماطعة وال ربٌس المجلس الجماعً وال عامل وال وال ستفوٌت الملن العام ال ربٌ
لن فً اطار بة التً تموم بها شركة العمران وذلٌس خاص بؤشؽال البناء وانما فمط بؤشؽال التهٌ الذي ٌحٌط بها

 ال مبرر لها. 2018وان استحضار احداث ولعت سنة  .مشروع الحاضرة المتجددة

نا ونحن على مشارؾ انتهاء المدة االنتدابٌة للمجلس ان نحترم بعضنا وال ٌزاٌد بعضنا على لن ٌجب علٌلذ
بعض بؤمور ؼٌر حمٌمٌة اما عن التنوٌه بمحاربة السلطة المحلٌة لكل التجاوزات بما فٌها البناء العشوابً فكلنا 

مخالفات فً مجال التعمٌر والتً بلػ مداها ا المنطلك نتوجه الى السلطة المحلٌة بكل الالتنوٌه ومن هذنشترن فً هدا 
 ان أصبحت تحٌط حتى بممر مماطعة المدٌنة.

ه الساحة وتم رفضها ألنه ال تً توصلنا بها الستؽالل هذوفً األخٌر ٌجب اال نؽض الطرؾ عن عدد الطلبات ال 
ٌد على احد فلٌمصده ارٌد ان ٌزا كان احد ٌذا المجال الحٌوي لتستفٌد منه جهة ما، واذان نحرم الساكنة من ه اٌمكنن

ي ذلن الن السلطة المحلٌة معروفة بانها محاٌدة وتعمل فمط فً االطار الذٌمحم السلطة المحلٌة فً  مباشرة وال
 ٌسمح لها به المانون.

 ربٌس مجلس جماعة مراكشل السادسة ةالنابب السٌدة خدٌجة فضً

ما كنا سابما نطبك لن انه بعدذا ٌتعلك فً موضوع الممابر، ارٌد فمط ان اخبر المجلس بعد هدا األخذ والرد فٌم 
ي وضعته وزارة الداخلٌة ووزارة الصحة فمد توصلنا فً اآلونة األخٌرة بدورٌة تسمح بإجراء البروتوكول الذ

 فٌما ٌتعلك بوفٌات الكوفٌد.التحوٌل 

تنا فٌما ٌتعلك بالصنادٌك واالكفان لن راسلنا السلطة المحلٌة نخبرها اننا كجماعة سنبمى ملتزمٌن بمسإولٌذول
البالستٌكٌة العازلة وتوفٌر سٌارات اإلسعاؾ والمتؽٌر الوحٌد هو انه اصبح باإلمكان الدفن فً كل الممابر دون 
 استثناء بعدما تم ملا ممبرة الرحمة وممبرة العزوزٌة وممبرة دوار السراؼنة ولٌس هنان خوؾ من ملا الممابر ألنه

 ا هو مصٌرنا جمٌعا.ذالة سٌتدخل المجلس إلحداث ممابر جدٌدة الن هه الححتى فً هذ

  ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 نحن منفإننا نحن كمماطعات وكمجلس جماعً وكجمعٌات مجتمع مدنً فإننا  ،بخصوص موضوع النظافة 
 ا ولٌس احد اخر.ذوضع كناش التحمالت ه
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من كل المراحل المسطرٌة المتعلمة بالمصادلة لدى وزارة الداخلٌة وبمٌنا مع  تالتحمال ولد مر كناش

الوزارة فً األخذ والرد والتعدٌل الى ان حاز أخٌرا على الموافمة من الوزارة بعد موافمة المجلس الجماعً ومجالس 

ا تبٌن فعال ان هنان مضرة اذباجتهاد منا من أجل تحسٌن وتجوٌد الخدمة وحتى  المماطعات على ان االمر ٌتعلك فمط

ٌوما  14فٌمكن تعدٌل كناش التحمالت ولكن بعد ان تكون التجربة لد اخدت الولت الكافً ألنه لحد االن لم ٌمر اال 

على بدئ االشتؽال بهذا النظام الجدٌد، وللعلم فلسنا اول مدٌنة تعتمد هدا النظام بل هنان مدن ودول عدٌدة تعمل به 

، اننا نرٌد لن فال ٌمكننا ان ننمض بسرعة ما عزلناه إرضاء ألٌة جهةذول ،عتبارات تمنٌة ومجتمعٌةمند سنٌن، لعدة ا

االعتماد على  ا النظام وٌتكٌفوا معه تماما مثلما تمذه على اه التجربة ان تنجح ونرٌد من المواطنٌن ان ٌعتادولهذ

 ي كان البعض ٌعارضه فً البداٌة.نظام المماطعات الذ

إولٌن مإمنٌن على المدٌنة وعلى مصلحة المواطنٌن وٌجب ان نتعمل فً تصرفاتنا وتدخالتنا وإننا اننا كمس 

لن البد ان نترن ذلن، لذ هلنتوصل بشكاٌات العمال والمواطنٌن والشركات، ولو استجبنا لمطالبهم لوجد من ال ٌرضٌ

تٌن تتوفران حسب كناش التحمالت على فترة للتجربة الولت الكافً للبرهنة على نجاعتها علما ان الشركتٌن المعنٌ

 اشهر من اجل تحدٌث كامل آلٌاتها واسطولها. 6تصل الى 

اضً ولوال دجنبر الم 29لمد كدنا ان نلؽً الصفمة بالنظر الى  اننا لم نتوصل بموافمة وزارة الداخلٌة اال ٌوم  

وى خدمة النظافة بالمدٌنة دى الى تدنً مستي أى تمدٌد عمد الشركات المدٌمة والذلن لكنا مضطرٌن مرة أخرى الذ

 .ا الموضوع ال ٌعلمون من خفاٌاه أي شًءوان الذٌن ٌكتبون عن هذ

لكن لدى المجلس الجماعً ممثلٌن عنه فً المجلس اإلداري  ،صحٌح ركما ذفكل  ،اما عن الوكالة المستملة

المستملة وان  ة عمل مع السٌد مدٌر الوكالةه ان ٌعمدوا جلس، ولذلن فانً اهٌب بهم بصفتهم هذللوكالة المستملة

 ه المشاكل حتى ٌتم إٌجاد الحل المالبم لها.ٌطرحوا معه جمٌع هذ

فانطفاء بعض مصابٌح االنارة العمومٌة وارد، لكننا الٌوم نلمس تحسنا كبٌرا فً هذا  اما عن حاضرة االنوار،

 س ما كنا نعانً منه فً السابك.المطاع، فاستجابة الشركة لمطالب الساكنة تتم بشكل سرٌع عك

واآلن إذا سمحتم سنمر إلى التداول فً النمط الواردة فً جدول أعمال هذه الدورة، واطلب منكم و بعد موافمتكم 

 سنؽٌر ترتٌب النمط المعروضة للتداول و نبدأ بالنمطة الثالثة من جدول اعمال دورتنا هاته.
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 : (16/21/0201جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 0201 ٌناٌر 16المنعمدة فً دورة االستثنابٌة من جدول اعمال ال الثالثةالنمطة 

املحذد لنسب وأسعار الرسىم والحلىق والىجيباث  5112مارس  1بتاريخ  25جحيين اللرار الجبائي املحلي ركم 

املتعلم  62.14للاهىن ركم بتغيير وجتميم ا 12.51املستحلت لفائذة ميزاهيت جماعت مراكش على إثر صذور اللاهىن ركم 

                                                                                                                        بجباًاث الجماعاث املحليت.
 ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش           
                                                                          

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لصد تالوة ربٌس اللجنة المكلفة بداٌة، أعطً الكلمة للسٌد الحسٌن نوار 

 تمرٌر المتعلك بالنمطة.

 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةلمكلفة ربٌس اللجنة ا  الحسٌن نوارالسٌد 
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 2021ينايز  14الدورة االستثنائية بتاريخ   جملص مجاعة مزاكش

 

 

  :3النلطت ركم 

  2019مارس  1بتاريخ  52حتيني القرار اجلبائي احمللي رقم 

 ة ميزانية مجاعة مراكضاملشتحقة لفائد احملدد لهشب وأسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات

 املتعلق جببايات اجلماعات احمللية. 47.06بتغيري وتتميم القانوى رقم  07.20على إثر صدور القانوى رقم  
 نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش()                  

  :4النلطت ركم 

 .الغاء بعض مصاريع االستجمار مو ميزانية مجاعة مراكض
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بهاا العمال، وفاً إطاار تحضاٌر الانمط المدرجاة فاً جادول اعماال الادورة االساتثنابٌة 
بتااارٌخ  87، وتبعااا للاادعوة رلاام بطلااب السااٌد الااوالً عاماال عمالااة مااراكش 0201 ٌناااٌر 16م لمجلااس جماعااة مااراكش المماارر عماادها ٌااو

بالمٌزانٌااة والشااإون المالٌااة الموجهااة للسااادة أعضاااء المجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااؽال اجتماااع اللجنااة المكلفااة  06/01/2021

 الصاؽرى بالطاابك العلاويبماعاة االجتماعاات  الثالثاة عشاٌة السااعة علاى 0201 ٌنااٌر 10 الثالثااء، انعمد االجتماع المذكور ٌاوم والبرمجة
 :اآلتٌتٌن النمطتٌن، وذلن لتدارس السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنةبالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة 

 
 

املستحلت  ىم والحلىق والىجيباثاملحذد لنسب وأسعار الرس 5112مارس  1بتاريخ  25جحيين اللرار الجبائي املحلي ركم :    3النلطت ركم 

 املتعلم بجباًاث الجماعاث املحليت. 62.14بتغيير وجتميم اللاهىن ركم  12.51لفائذة ميزاهيت جماعت مراكش على إثر صذور اللاهىن ركم 

  من السيد الوايل عامل عمالة مراكش( واردة )نقطة        
       مار من ميزاهيت جماعت مراكش.الغاء بعض مشاريع الاستث:    6النلطت ركم        

  :اٌغبدح اٌٍغٕخ*ؽؼش االعزّبع ِٓ أػؼبء 
 ػجذ االٌٗ اٌغٍف، أؽّذ ػج١ٍخ، ٠ٛعف ا٠ذ س٠بع.، دمحم ٔى١ً

 

  :اٌغبدح اٌّغٍظاالعزّبع ِٓ أػؼبء  شبسن فٟ*
 ػجذ اٌٙبدٞ ثٓ ػال، خ١ٍفخ اٌشؾ١ّٟ، ٞ. اؽف١ع لؼبٚٞ اٌؼجبعٟ، ػجذ اٌظّذ ا١ٌٕٙذٞ.

 

 ِىزت اٌّغٍظ اٌغّبػٟ اٌغ١ذاْ:ِٓ  االعزّبع ٚٚاوت*
 

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً لمراكش )عضو اللجنة( :   عبد السالم سً كوري
 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمراكش )عضو اللجنة( :  ي. الحسن المنادي

 النابب الثامن لربٌس المجلس الجماعً لمراكش :   أمال مٌصرة
 
 

 شبسن ِٓ أؽش عّبػخ ِشاوش ثظفخ اعزشبس٠خ اٌغبدح:ٚ*
 

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

 ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   عبد الحك مدا
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 

 ممترحمن تمكٌن السادة األعضاء الكلمة الترحٌبٌة بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة، وفً بداٌة االجتماع وبعد 
، ولالطالع على أسباب النزول، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم تنمٌة الموارد تحٌٌن المرار الجبابً المحلً
 الموضوع.المالٌة لتمدٌم التوضٌحات فً 

الماضً بتؽٌٌر وتتمٌم المانون رلم  22302لم وفً هذا اإلطار، أوضح السٌد ربٌس المسم ان المشرع أصدر المانون ر  
وتنزٌله عن طرٌك دورٌة السٌد  0201والذي دخل حٌز التنفٌذ فً الفاتح من ٌناٌر  المتعلك بجباٌات الجماعات المحلٌة 62324

 بتارٌخ الصادرة فً ٌومه 0202/.2 وكذا دورٌة السٌد وزٌر المالٌة رلم 26/21/0201بتارٌخ  الصادرة ..وزٌر الداخلٌة رلم 

 مضٌفا انه تم التوصل، فً هذا الصدد، بإرسالٌة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش الصادرة بتارٌخ، 10/21/0201

 فً اطار دورة استثنابٌة. لمانونًا ا المستجدن تحٌٌن المرار الجبابً المحلً على ضوء هذؤفً ش ..1 تحت رلم 28/21/0201

 

 تقرير اجتماع 

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة 

 2021يناير  14دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش



 0204يناير  41بتاريخ في جلسة فريذة املنعقذة  ملجلس جماعة مراكش محضر الذورة الاستثنائية

15 
 

همت أسعار الرسم على عملٌات البناء والرسم على اإللامة  لتعدٌالت التًاومستعرضا تفاصٌل المانون الجدٌد 

كما أنه بموجب هذا المانون ستطبك  والرسم على استخراج مواد الممالع بالمإسسات السٌاحٌة وأشكال اإلٌواء السٌاحً األخرى

بعد توسٌع مجال  عض الجماعات وألول مرة الرسم على األراضً الحضرٌة ؼٌر المبنٌة والرسم على عملٌات تجزبة األراضًب

 ، وهو ما ٌمتضً من الجماعات مالبمة لراراتها الجبابٌة مع هذه الممتضٌات التشرٌعٌة الجدٌدة.تطبٌمهما

من المرار الجبابً  11و  16سٌهم فمط الفصلٌن وبخصوص جماعة مراكش، أوضح السٌد ربٌس المسم ان التحٌٌن 

كما هما مرفمٌن  الرسم على عملٌات البناءو  السٌاحٌة المحلً والمتعلمٌن على التوالً بالرسم على اإللامة بالمإسسات

 62324رلم بتؽٌٌر وتتمٌم المانون  الماضً 22302رلم بالتمرٌر وذلن باعتماد الحد األدنى من األسعار المحددة حسب المانون 

 واعتماد مبدأ التدرج حسب طبٌعة ونوعٌة الملزمٌن. المتعلك بجباٌات الجماعات المحلٌة
 

تحٌٌن المرار الجبابً المحلً، وبعد ان تبٌن للسادة بعد التوضٌحات الممدمة فً الموضوع، وبعد االطالع على ممترح 

والتً تتطلب االخذ بمبدأ الوالعٌة فً  11راء وباء كوفٌد األعضاء أهمٌة الممترح فً ظل تداعٌات الوضعٌة االلتصادٌة من ج

من المرار  11و  16تحٌٌن الفصلٌن تحدٌد الرسوم وتوسٌع الوعاء حسب أصناؾ الملزمٌن، فمد ابدت اللجنة موافمتها على 

لفابدة مٌزانٌة المستحمة  المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحموق والوجٌبات 0211مارس  1بتارٌخ  80الجبابً المحلً رلم 

 المتعلك بجباٌات الجماعات المحلٌة 62324بتؽٌٌر وتتمٌم المانون رلم  22302جماعة مراكش على إثر صدور المانون رلم 

 واعتماد الممترح المرفك بالتمرٌر دون أي تعدٌل.

 وجمللشلم املوقر واسع الهظر
 

 ربٌس اللجنة
 الحسٌن نوار

 

 
 

 

بعة المدرجة فً جدول اعمال الدورة والمتعلمة بإلؽاء بعض مشارٌع االستثمار من مٌزانٌة جماعة بالنسبة للنمطة الراملحوظة:    
 مراكش، فاللجنة لم تدرسها لعدم جاهزٌة الممترح.
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211716.47. 
رقم وتشمية الفصل يف 

امليزانية والقزار 

 اجلبائي

 

 مهطوق الفصل يف الكرار اجلبائي احلالي

سعر الرسوم والوجيبات حسب دورية وزير الداخلية 

 17.21موضوع الكانوى رقم 

 

 املكرتح املكدم مو طرف االدارة
 

 خذ على مشتوى اللجنةاملت
التعدٌل الممترح فً 
 االسعار والوجٌبات

تبرٌر التعدٌل 
 الممترح

 

 

 

 

 

 

14 

 

 
اٌشعُ ػٍٝ 

اإللبِخ 

 ثبٌّإعغبد

 اٌغ١بؽ١خ
(20.30.10.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤسسات  ٌستحك الرسم المفروض على اإللامة فً
 السٌاحٌة حسب األسعار التالٌة:

 
 

جب الوا وعــــالن الرلم
عن كل 

 ٌوم

مراكز ولصور المؤتمرات  1
 والفنادق الممتازة

 درهم 33

 درهم 15 دور الضٌافة 2

 درهم 15 نجوم والنوادي الخاصة 5 3

 دراهم 37 نجوم ولرى العطل 4 4

 دراهم 35 نجوم وااللامات السٌاحٌة 3 5

نجمتٌن ونجمة واحدة، النزل  6
والمالجئ والمأوي المرحلٌة 

 سٌاحٌة االخرىوالمؤسسات ال

 دراهم 34

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

الرسم على اإللامة بالمإسسات السٌاحٌة وأشكال ـ 
 :االٌواء السٌاحً األخرى

 

المؤسسات  ٌستحك الرسم المفروض على اإللامة فً
وأشكال االٌواء السٌاحً األخرى عن كل السٌاحٌة 

شخص وعن كل لٌلة لمختلف اصناف المؤسسات 
حسب ى لإلٌواء السٌاحً السٌاحٌة واالشكال االخر

 األسعار التالٌة:

 االسعار االصناف
مراكز ولصور المؤتمرات  أ

 الفاخرةوالفنادق 
 درهم 31

 
 ب

 درهم 15 نجوم 5فندق 
 درهم 7 نجوم 4فندق 
 درهم 5 نجوم 3فندق 

 درهم 4 فندق نجمتٌن
 درهم 4 فندق نجمة واحدة ت
 درهم 15 النوادي الفندلٌة ج
 درهم 18  تالرٌاضا د
 درهم 15 دور الضٌافة هـ
 درهم 02 المنازل المإجرة للسٌاح و
 درهم 7 لرى العطل ز
 درهم 5 االلامات السٌاحٌة ح
لمؤسسات واالشكال ا ط

 السٌاحًاألخرى لإلٌواء 
 درهم 4

 

اعتماد الممترح 
الممدم من طرؾ 

 االدارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوعٌة 
الممترح 
بالنظر 

للظروف 
 الراهنة فً

ظل الوضعٌة 
االلتصادٌة 
والرواج 
السٌاحً 

 عالمٌا
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رقم وتشمية الفصل يف 

امليزانية والقزار 

 اجلبائي

 

 مهطوق الفصل يف الكرار اجلبائي احلالي

سعر الرسوم والوجيبات حسب دورية وزير الداخلية 

 17.21موضوع الكانوى رقم 

 

 املكرتح املكدم مو طرف االدارة
 

 ةاملتخذ على مشتوى اللجن
التعدٌل الممترح فً 
 االسعار والوجٌبات

تبرٌر التعدٌل 
 الممترح

 

 

 

 

 
 
 
 

 

19 

 

 
اٌشعُ ػٍٝ 

 ػ١ٍّبد اٌجٕبء
     (30.10.10.15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ أـ تحدد مبالغ الرسم على عملٌات البناء عن كل 
 متر مربع مغطى كما ٌلً: 

 
 

الواجب  وعــــالن الرلم
عن كل 
 متر مربع

 درهم 23 ت السكنى الجماعٌةعمارا 31

 درهم 23 السكن الفردي 32

الفٌالت والمساكن ذات  33
 الطابع المروي

 درهم 25

 
 ـ ب ـ تحدٌد مبلغ عملٌات الترمٌم كما ٌلً:

 
الواجب عن  وعــــالن الرلم

 كل متر مربع

البناٌات الصناعٌة  31
 واإلدارٌة والسٌاحٌة

 

 درهم 533

 درهم 233 لمهنٌةالبناٌات التجارٌة وا 32

الفٌالت والمساكن ذات  33
 الطابع المروي

 

 درهم 133

 درهم 133 السكن الفردي 34

 
 

 

 
 
 
 

 

 

تحدد أسعار الرسم على عملٌات البناء فً حدود األسعار 
 المحددة بالمانون كما ٌلً:

ـ العملٌات موضوعة رخصة البناء أو رخصة تسوٌة 1ـ

 البناٌات غٌر المانونٌة.
 

 االسعار اتالعملٌ
 دراهم للمتر المربع المغطى 5 إعادة إٌواء لاطن دور الصفٌح

 المغطى عدراهم للمتر المرب 5 معالجة الدور اآلٌلة للسموط

عمارات السكن الجماعٌة أو 
 المجموعات العمارٌة

 

 درهم للمتر المربع المغطى 23

العمارات المعدة لغرض صناعً 
 أو تجاري أو مهنً أو إداري

 

 درهم للمتر المربع المغطى 23

 درهم للمتر المربع المغطى 23 المساكن الفردٌة

 درهم للمتر المربع المغطى 25 الفٌالت

 
بالنسبة للعملٌات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوٌة 
البناٌات ؼٌر المانونٌة ال ٌمكن أن ٌمل مبلػ الرسم المستحك 

 درهم. 1000عن 

صالح أو رخصة العملٌات موضوع رخصة اإل -2-

 الهدم.

 االسعار العملٌات
 الهدم

 درهم عن كل رخصة 533 السكن الفردي

 الفٌالت والعمارات وأخرى
 

 درهم عن كل رخصة 1333

 االصالح

 درهم عن كل رخصة 233 السكن الفردي والفٌالت

 درهم عن كل رخصة 333 البناٌات التجارٌة والمهنٌة

العمارات والبناٌات الصناعٌة 
 إلدارٌة والسٌاحٌةوا

 درهم عن كل رخصة 533

 

 

اعتماد الممترح 
الممدم من 
 طرؾ االدارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوعٌة 
الممترح 
بالنظر 

للوضعٌة 
االلتصادٌة 
 والعمارٌة
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

ن للمرار الجبابً المحلً مع ممتضٌات بعد إنصاتكم لنص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بمالءمة فصلٌ  

، الفصل األول خاص المتعلك بجباٌات الجماعات المحلٌة 62324بتؽٌٌر وتتمٌم المانون رلم  22302المانون رلم 

بالرسم على اإللامة فً المإسسات السٌاحٌة والفصل الثانً ٌتعلك بالرسم على عملٌات البناء، وحٌنما نتحدث 

حد أدنى وألصى لتحدٌد هذه الرسوم، وفً هذا االطار وضعنا الحد األدنى بالنظر عن المالءمة فهً تتضمن 

 للظرفٌة الحالٌة التً تعٌشها السٌاحة واالستثمار والبناء والمرتبطة بجابحة كورونا.

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة.  

 المجلس الجماعً  عضو  خلٌل بولحسنالسٌد 

وتحدٌدا الرسم على عملٌات البناء، وبالعودة للجدول التفصٌلً الذي جاءت به  فٌما ٌتعلك بهذه النمطة،  

درهم،  2.إلى  02دورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة، نجد فً إطار العملٌات تمت اإلشارة إلى المساكن الفردٌة ما بٌن 

درهم والدورٌة لم  08درهم ثم الفٌالت  02فً حٌن نجد فً الممترح التعدٌلً للجماعة المساكن الفردٌة الترحت 

تؤت بهذا التفصٌل، وبالتالً هل هنان مرجع لانونً لهذا الفصل بٌن المساكن الفردٌة والفٌالت؟ ألننً ال أرى 

داعٌا لهذا األمر بحكم أن أؼلب ما ٌسمى الٌوم بالفٌالت تملكها شرٌحة اجتماعٌة ؼارلة فً السلؾ، وذات 

المإسسات السٌاحٌة هل هنان مرجع لانونً ٌسمح لنا بتفصٌل المالحظة نجدها فً الرسم على اإللامة فً 

 مبالػ الرسم التً أتت بها الدورٌة؟

 المجلس الجماعً  عضو  عبد الؽنً درٌوشالسٌد 

ال أعتمد أن االشكال ٌكمن فً األسعار التً تم تحدٌدها للرسمٌن، فمنذ أتٌنا للمجلس ونحن نسمح أن   

الً فالسإال الذي أطرحه هو ما اإلجراءات واآللٌات التً ٌمكن اتخاذها كً ٌلتزم هذه المبالػ ال ٌلتزم بها، وبالت

أصحاب المإسسات السٌاحٌة بالتصرٌح بالعدد الحمٌمً للٌالً المبٌت؟ بل حتى العدد المصرح به ال ٌتم االلتزام 

 بدفع سعره للجماعة.

 المجلس الجماعً  عضوعبد المجٌد الدمناتً السٌد 

شة هذه النمطة، ال بد أن نستحضر الظروؾ التً تعٌشها بالدنا والمرتبطة بجابحة فً إطار منال  

كورونا، وآثارها السلبٌة على االلتصاد، وكما ال ٌخفى علٌكم فبإمكان الجماعة وٌحك لها فً أي دورة من 

حد األدنى الذي دوراتها أن تموم بمراجعة وتعدٌل فصول المرار الجبابً، لذلن ألترح علٌكم أن نحدد مباشرة ال

جاءت به دورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة بالنسبة للرسمٌن موضوع النمطة، ولما سٌنتعش االلتصاد وتكون 

الظروؾ مالءمة لتعدٌل هذا المرار إلى مبالػ أعلى نموم بذلن فً ولته، فال ٌمكننا أن ننظر للمإسسات 

عاملة مكلفة، وبالتالً أرى أن نحدد الحد األدنى الذي السٌاحٌة بنظرة إثرابٌة ألنها تعانً معاناة كبٌرة فٌدها ال

 جاءت به الدورٌة.

وبالنسبة لطرٌمة تؤدٌة الرسم على اإللامة فً المإسسات السٌاحٌة فهو عبارة عن أمانة ٌإدٌها النزٌل   

ٌرفع لصاحب المإسسة السٌاحٌة، وتموم هذه األخٌرة بدفعها للجماعة، لكن ولألسؾ هذه العملٌة ال تتم مما 

لٌمة البالً استخالصه عند كافة الجماعات خاصة منها المدن السٌاحٌة كمراكش، وهنا ألترح أن تكوٌن لجنة 

لدراسة الطرق والوسابل الممكنة لفتح حوار تشاركً مع المإسسات السٌاحٌة حتى نضمن هذه المداخٌل ولو 

 تدرٌجٌا.
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  س الجماعً لمراكشالنابب الثانً لربٌس المجلعبد السالم سً كوري السٌد 

تعدٌل المرار الجبابً المحلً موضوع النمطة جاء بناء على التعدٌل الجزبً لمانون الجباٌات المحلٌة،   

هذا الموضوع الذي عرؾ إلامة مناظرة وطنٌة بمدٌنة أكادٌر خرجت بالعدٌد من اإلجراءات والمالحظات، لكن 

الجباٌات المحلٌة على أساس مراجعته بالكامل مستمبال، إذن  وزارة الداخلٌة ارتؤت المٌام بتعدٌل جزبً لمانون

وبناء على هذا التعدٌل الذي عرؾ مصادلة البرلمان صدرت دورٌة للسٌد وزٌر الداخلٌة، وعلٌه توصلنا 

بمراسلة من السٌد الوالً تخبرنا بمالءمة المرار الجبابً المحلً مع هذه التعدٌالت الجزبٌة التً تتعلك من 

الرلمٌة والمالٌة جزبٌا بالجانبٌن العماري والسٌاحً، وانسجاما مع ذلن حددنا الحد األدنى فٌما ٌخص الناحٌة 

دراهم، أما  8دراهم، الدور اآلٌلة للسموط  8الرسم على عملٌات البناء خاصة إعادة إٌواء لاطنً دور الصفٌح 

 ألدنى وفً البعض اآلخر الوسط.بالنسبة لرخص الهدم واإلصالح ،وهذه رسوم جدٌدة، حددنا فً بعضها ا

أما فً الجانب السٌاحً تمت إضافة فمرتٌن تتعلمان بالرٌاضات والمنازل المإجرة للسٌاح، وفٌما ٌتعلك   

بالتنصٌؾ بٌن المساكن الفردٌة والفٌالت لم نؽٌر شٌبا فهذا التصنٌؾ كان متواجدا فً المرار الجبابً المدٌم 

 ال ٌطرح أي إشكال.الذي سبك أن صادلنا علٌه، وهذا 

 المجلس الجماعً  عضو  خلٌل بولحسنالسٌد 

 التصنٌؾ بٌن السكن الفردي والفٌالت ال ٌتواجد فً الدورٌة، نرٌد المرجع المانونً لهذا التصنٌؾ.  

  النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً لمراكشعبد السالم سً كوري السٌد 

رفك بتمرٌر اللجنة تتضمن ممتضٌات المرار الجبابً الجاري بها الخانة الثانٌة من جدول التعدٌالت الم  

العمل حالٌا والتً ٌرى المسم المختص أنه ال إشكال فً التصنٌؾ مادام ٌحترم الحد األدنى واأللصى الذي أتت 

 به الدورٌة.

 المجلس الجماعً  عضوعبد المجٌد الدمناتً السٌد 

 االعتبار؟ هل تم أخذ التعدٌالت التً الترحتها بعٌن  

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

الترحت السٌد الدمناتً أن نبحث طرٌمة مالءمة لتؤدٌة الرسم على اإللامة فً المإسسات السٌاحٌة   

 عن طرٌك تكوٌن لجنة لهذا الؽرض، وأنا أخبرن أننا اجتمعنا مع مهنًٌ لطاع السٌاحة.

 المجلس الجماعً  عضواتً عبد المجٌد الدمنالسٌد 

أنا الترحت أٌضا أن نحدد الحد األدنى فً كافة الرسوم التً أتت بها الدورٌة بالنظر للظرفٌة الحالٌة   

 المرتبطة بالجابحة.

   المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 .هذا بالفعل ما لمنا به السٌد الدمناتً، ولد سبك ان أشرت إلى ذلن
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 المجلس الجماعً  عضوعبد المجٌد الدمناتً السٌد 

لكن التعدٌل الوارد فً تمرٌر اللجنة لم ٌحدد الحد األدنى فً جمٌع الرسوم، فمثال مراكز ولصور 

 درهم. 2.المإتمرات والفنادق الفاخرة حدد لها 

   المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 ؼٌر معنٌة بالمالءمة. رات والفنادق الفاخرةمراكز ولصور المإتم

 المجلس الجماعً  عضوعبد المجٌد الدمناتً السٌد 

 لٌس هنان ما ٌمنع من إنماص هذا المبلػ.

 

   المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

زل المإجرة لكن المالءمة فً هذا الرسم تهم فمط فصل الرٌاضات عن دور الضٌافة وإضافة المنا

 للسٌاح، وهذا هو الجدٌد الوارد فً المانون.

 المجلس الجماعً  عضوعبد المجٌد الدمناتً السٌد 

 إذن ألترح علٌكم خالل الدورة الممبلة تعدٌل بالً ممتضٌات هذا الرسم.

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 ٌمكننا بحث إمكانٌة هذا األمر.

 المجلس الجماعً  عضو. عبد الحفٌظ المؽراوي يالسٌد 

المدٌنة العتٌمة استثناء بحكم انتشار الدور اآلٌلة للسموط بترابها وساكنتها لٌس فً استطاعتها دفع 

 درهم، لذلن ألتمس من وزارة الداخلٌة إعفاء هذه الفبة من األداء. 022مبلػ الرسم المحدد فً 

  مجلس الجماعً لمراكشال ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

شكرا على تدخالتكم، إذن وإن لم ٌتبك أي متدخل إضافً سنمر إلى عملٌة التصوٌت على تحٌٌن 

من المرار الجبابً المحلً وفك ما تبنته اللجنة وحسب مسطرة التصوٌت المنصوص علٌها  11و  16الفصلٌن 

 ي التصوٌت على كل فصل على حدة.أ 26/21/0201الصادرة بتارٌخ  ..وزٌر الداخلٌة رلم فً دورٌة  
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 : (16/21/0201جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 0201 ٌناٌر 16المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  الرابعةالنمطة 

      الغاء بعض مشاريع الاستثمار من ميزاهيت جماعت مراكش.

                                                                                   

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

، ونظرا للظرفٌة المرتبطة بانتشار 0202تم إدراج هذه النمطة فً جدول األعمال ألننا فً نهاٌة السنة المالٌة 
موضوع المراكن كنت لد أخبرتكم أن الجماعة وتداعٌاته السلبٌة، وحٌنما نالشنا فً الدورة السابمة  11وباء كوفٌد 

متضررة كثٌرا، ألنها لم تتمكن من تحصٌل جزء هام من مداخٌلها، بشكل لم نعد نعرؾ معه هل بإمكاننا توفٌر كافة 
، ولحد اآلن لم ٌحصر الخازن اإلللٌمً هذه 0202النفمات االجبارٌة؟ بحكم أننا ننتظر حصر مداخٌل الجماعة لسنة 

فإذا تمت هذه العملٌة وتبٌن أن المداخٌل ؼٌر كافٌة لتؤدٌة بعض المصارٌؾ االجبارٌة ٌمكننا أن نعود إلى المداخٌل، 
 الجزء الثانً من المٌزانٌة ونحول منه اعتمادات لهذا الؽرض، وهذا هو موضوع النمطة.

ٌة، ففً الجزء الثانً لذلن أخبركم أنه من الوارد أن نحتاج لبعض االعتمادات من أجل تؽطٌة النفمات االجبار

مالٌٌن درهم كمبلػ  5مالٌٌن درهم كعابدات من تفوٌت فٌال المامونٌة للدولة الملن الخاص، إضافة إلى  12لدٌنا مبلػ 

 ملٌون درهم. 15من تفوٌت المطعة األرضٌة المتواجدة بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً، أي ما مجموعة 

التحوٌل من بعض المشارٌع المبرمجة فً السابك دون المساس  إذن، وإذا احتجنا لبعض االعتمادات ٌمكننا

بمشارٌع برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة"، صحٌح ال نتوفر على مشروع التحوٌل حالٌا، لكن ولكً تبمى 

ؽطٌة المٌزانٌة متوازنة ألترح علٌكم منحنا اإلذن بتحوٌل اعتمادات من الجزء الثانً فً حال ما إذا احتجنا إلٌها لت

 بعض المصارٌؾ االجبارٌة.

 واآلن باب التدخالت مفتوح حول النمطة.

 المجلس الجماعً  عضو  بالةدمحم السٌد 

نحن معن فً هذا االجراء، لكن األمور ال زالت ؼامضة مادام مشروع التحوٌل ؼٌر متوفر، لذلن ألترح تؤجٌل 
 النمطة إلى ؼاٌة جاهزٌتها.

 الجماعً المجلس  عضو  خلٌل بولحسنالسٌد 

الؽاء بعض مشارٌع االستثمار من مٌزانٌة جماعة بالعودة إلى جدول األعمال فالنمطة واردة بهذه الصٌؽة "
"، واللجنة المختصة تمول أن النمطة ؼٌر جاهزة، فً حٌن السٌد الربٌس ٌطالبنا بمنحه الموافمة لتحوٌل بعض مراكش

بعض المشارٌع سواء فً برنامج "مراكش... الحاضرة المتجددة"  االعتمادات المبرمجة او إلؽاء البعض اآلخر إلنجاز
 أو برنامج عمل الجماعة، لذلن أعتمد أنه لٌس من حمنا تحوٌر هذه النمطة.

 المجلس الجماعً  عضو  عبد المجٌد الدمناتًالسٌد 

 فً عونكم بالفعل هنان صعوبة كبٌرة للجماعة فً تدبٌر مداخٌلها فً ظل ما فرضته جابحة كورونا كان هللا
، وصٌؽة النمطة كما جاءت فً جدول األعمال تتضمن 0202السٌد الربٌس، لكن مع ذلن لم ٌتم بعد حصر مداخٌل سنة 

إلؽاء بعض المشارٌع، وال ٌمكننا تؽٌٌر هذه الصٌؽة وهذا ال ٌعنً أننا ال نملن الثمة فً ربٌس المجلس لمنحه االذن 
رٌع المعنٌة هل تدخل ضمن برنامج عمل الجماعة؟ ألنه إذا كان األمر كذلن بالتحوٌل، كذلن ٌجب أن نطلع على المشا

فمن حك الجماعة بعد مرور ثالث سنوات تمٌٌم هذا البرنامج، أٌضا فهل من الناحٌة المانونٌة ٌمكننا تحوٌل اعتمادات 
 من الجزء الثانً إلى الجزء األول من المٌزانٌة؟
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  لمجلس الجماعً لمراكشا ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

ملٌون درهم كاعتمادات متوفرة  15كما للت لن ٌتم المساس باالتفالٌات فً هذا التحوٌل، أنا أشرت إلى مبلػ 
وؼٌر مبرمجة سنحولها إلى الجزء األول إذا احتجنا لها، فالخازن اإلللٌمً إذا لم تتوفر السٌولة لن ٌدفع مستحمات 

 ها، لذلن نحتاج إذن المجلس لتحوٌل على األلل المبلػ المذكور إلى الجزء األول.الشركات والمإسسات المتعالد مع

 المجلس الجماعً  عضو  نكٌلدمحم السٌد 

نحن نتفك معن السٌد الربٌس على التحوٌل، لكن لٌس من حمنا مسطرٌا ان نمرره اآلن، ألن صٌؽة النمطة ال 
 18المناسبة فً دورة شهر فبراٌر التً ال ٌفصلنا عنها إال لرابة تسمح بذلن، لكن بإمكاننا أن ندرج الموضوع بالصٌؽة 

 ٌوما.

  المجلس الجماعً لمراكش بٌسلر النابب الثانً  عبد السالم سً كوريالسٌد 

فٌما ٌتعلك بهذه النمطة، المٌزانٌة تتكون من الجزء األول والجزء الثانً، وحٌنما نحصل على فابض فً الجزء 
ء الثانً، والٌوم لدٌنا تخوؾ ان الجزء األول لد ٌعرؾ عجزا، ولدٌنا اعتمادات فً الجزء الثانً األول نحوله إلى الجز
ملٌون درهم إضافة إلى اعتمادات لبماٌا صفمات وبمجرد إلؽاء هذه االعتمادات تعود بشكل  15ؼٌر مبرمجة لدرها 

ة لألداء فً حال وجود عجز، وبالتالً الٌوم تلمابً إلى الجزء األول كً ٌتوفر لدى الخازن اإلللٌمً السٌولة الكافٌ
سنؤذن للسٌد الربٌس بإلؽاء هذه المشارٌع لكً تعود اعتماداتها مباشرة إلى الجزء األول، إذن هنان تحوٌل تلمابً 

 ولٌس إلؽاء.

 المجلس الجماعً  عضو  نكٌلدمحم السٌد 

علك بتحوٌل، ومن أراد التعرض على النمطة النمطة تتحدث عن إلؽاء مشارٌع، والسٌد النابب ٌمول أن النمطة تت
لدى المصالح المختصة لدٌه ما ٌبرر ذلن وستعود النمطة دون تؤشٌرة، لذلن ألترح تؤجٌل الموضوع إلى الدورة العادٌة 

 لشهر فبراٌر والتً ال ٌفصلنا عنها سوى أٌام معدودة.

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 مجرد عملٌة محاسباتٌة، لكن إن أردتم تؤجٌل النمطة فمن حمكم ذلن.األمر 

  المجلس الجماعً لمراكش بٌسلر النابب الثانً  عبد السالم سً كوريالسٌد 

مالٌٌن درهم للطرق فهً ؼٌر مبرمجة لكنها مخصصة  12حٌنما نمول مشارٌع استثمار فمثال عندما خصصنا 
وإلؽاء المشارٌع ٌعنً كما سبك أن للت تحوٌل اعتماداتها تلمابٌا للجزء األول  للطرق لكنها اعتمادات ؼٌر مستعملة،

 كً ٌتمكن الخازن اإلللٌمً من التصرؾ فٌها فمط ال ؼٌر.

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 ما دمتم تطلبون تؤجٌل النمطة، فسنإجل البث فٌها إلى دورة لادمة.
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 : (16/21/0201جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 0201 ٌناٌر 16المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  األولى النمطة

 دراست مشروع مخطط جىجيه التهيئت العمراهيت للمجال املتروبىلي ملراكش الكبير. 
                                                                           ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش                 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                                                                      

  الجماعً لمراكشالمجلس  ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

فً مستهل منالشة هذه النمطة، أرحب بالسٌد مدٌر الوكالة الحضرٌة لمراكش والطالم المرافك له وأشكرهم 

بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة ربٌس اللجنة المكلفة لهم تلبٌة الدعوة، واآلن أعطً الكلمة للسٌد أحمد محفوظ 

 مرٌر الخاص بها.المستدامة والسٌر والجوالن لتالوة نص الت

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن  أحمد محفوظالسٌد 
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  : 1النلطت ركم 

 دراست مشروع مخطط التهيئت العمراهيت للمجال املتروبىلي ملراكش الكبير.

              

          اردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش()نقطة و    
 

  

 

 

 

 

 

 

 2021ينايز  14الدورة االستثنائية بتاريخ   جملص مجاعة مزاكش
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مدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لمجلاس طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطار تحضٌر النمط ال
 24/21/0201بتااارٌخ  88، وتبعااا للاادعوة رلاام بطلااب السااٌد الااوالً عاماال عمالااة مااراكش 0201 ٌناااٌر 16جماعااة مااراكش المماارر عماادها ٌااوم 

مدٌناة والتنمٌاة المساتدامة والساٌر الموجهة للسادة أعضاء المجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال اجتماع اللجنة المكلفة باالتعمٌر وسٌاساة ال
صاباحا بماعاة االجتماعاات الكبارى بالمصار البلادي الحادٌاة عشار علاى السااعة  0201 ٌناٌر 10 الثالثاء، انعمد االجتماع المذكور ٌوم والجوالن

 :اآلتٌتٌن النمطتٌن، وذلن لتدارس السٌد أحمد محفوظ ربٌس اللجنةشارع دمحم الخامس برباسة 
 

 

 دراست مشروع مخطط التهيئت العمراهيت للمجال املتروبىلي ملراكش الكبير.:    1 النلطت ركم

  من السيد الوايل عامل عمالة مراكش( واردة)نقطة         
 دراست مشروع جصميم التهيئت مللاطعت سيذي ًىسف بن علي.:    5النلطت ركم  

      (الة مراكشمن السيد الوايل عامل عم واردة)نقطة                      

  :اٌغ١ذاْ اٌٍغٕخ*ؽؼش االعزّبع ِٓ أػؼبء 
 ٞ. اؽف١ع لؼبٚٞ اٌؼجبعٟ.، ؽغٓ ثجبٚٞ

 

  :اٌغبدح اٌّغٍظاالعزّبع ِٓ أػؼبء  شبسن فٟ*
 ػجذ اٌٙبدٞ ثٓ ػال، خ١ٍفخ اٌشؾ١ّٟ، دمحم ٔى١ً، ػجذ االٌٗ اٌغٍف، أؽّذ ػج١ٍخ، ٠ٛعف ا٠ذ س٠بع، ػجذ اٌظّذ ا١ٌٕٙذٞ.، اٌؾغ١ٓ ٔٛاس

 

 ِىزت اٌّغٍظ اٌغّبػٟ اٌغ١ذاْ:ِٓ  ٚٚاوت االعزّبع*
 

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً لمراكش :   عبد السالم سً كوري
 النابب الثامن لربٌس المجلس الجماعً لمراكش :   أمال مٌصرة

 
 

 شبسن ِٓ أؽش عّبػخ ِشاوش ثظفخ اعزشبس٠خ اٌغبدح:ٚ*
 

 م لمصالح جماعة مراكشالمدٌر العا :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم اعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 ربٌسة مصلحة تؤهٌل السكن ؼٌر الالبك :  فاطمة الزهراء الساخً
 لسم التعمٌرعن  :  إسماعٌل أمؽٌل
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 

 ؽؼش االعزّبع ِٓ ِّضٍٟ اٌّظبٌؼ اٌخبسع١خ اٌغبدح:وّب *
 

 عن الوكالة الحضرٌة لمراكش :    عز الدٌن أمٌن
 عن الوكالة الحضرٌة لمراكش :  أحمد الخجرانً

 عن الوكالة الحضرٌة لمراكش :   إلهام زرٌكم
 

اء من الوثابك المرجعٌة الخاصة وبعد الترحٌب بالحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة، وتمكٌن السادة األعض بداٌة،
بالنمطة، أكد السٌد ربٌس اللجنة أن الموضوع المعروض للمنالشة وابداء الرأي ٌكتسً أهمٌة بالؽة، معتبرا أن مخطط 

ؼاٌتها إلامة التوجهات األساسٌة فً ٌعد احدى وثابك التعمٌر التولعٌة  للمجال المتروبولً لمراكش الكبٌرالتهٌبة العمرانٌة 
تنظٌم التجمعات العمرانٌة وتحدٌد متطلبات التوسع العمرانً ومستلزمات ممارسة األنشطة االلتصادٌة والمحافظة على  مجال

ألجل تدبٌر تنمٌة المجال  المتخذةتجانس المنظر العام داخل هذه التجمعات، فهو إذن بمثابة إطار لتحدٌد التوجهات الكبرى 
 .الترابً الذي سٌخضع ألحكامها

 

 تقرير اجتماع 

 مية املشتدامة والشري واجلوالناللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتن

 2021يناير  14دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش
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بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطنً والتعمٌر واإلسكان ع على مضمون هذا المخطط باعتباره جاء ولالطال
مخطط ، أعطٌت الكلمة للسٌد ممثل الوكالة الحضرٌة لمراكش الذي لدم عرضا حول مدٌرٌة التعمٌر -وسٌاسة المدٌنة 

 محاور والسمات العامة اآلتٌة:تطرق فٌه لل، التهٌبة العمرانٌة للمجال المتروبولً لمراكش الكبٌر
 اإلؽبس اٌمبٟٔٛٔ إٌّظُ ٌٍّخطؾ، رؼش٠فٗ ٚٔطبق رطج١مٗ 

 اٌشىً ا١ٌّزشٚثٌٟٛ ٌّشاوش 

 ِٕٙب ثؼّبٌخ ِشاوش 11عّبػخ،  25رغط١خ ِششٚع اٌّخطؾ:  

 .عٕخ 25اٌىجشٜ ٌزطٛس اٌزغّؼبد اٌؼّشا١ٔخ ِٕٚبؽك رأص١ش٘ب اٌّجبشش فٟ أفك  اٌزٛعٙبدِؾذداد ِششٚع اٌّخطؾ:  

 اٌّشاؽً اٌزٟ لطؼٙب اٌّخطؾ: 

 ٌمبءاد رشبٚس٠خ فٟ شىً ٚسشبد ِٛػٛػبر١خ 

 ئػذاد ئخز١بساد اٌز١ٙئخ ٚخش٠طخ ِخطؾ رٛع١ٗ اٌز١ٙئخ اٌؼّشا١ٔخ 

  ػٍٝ ِظبٌؼ اٌٛال٠خ ٌؼشػٗ ػٍٝ أٔظبس اٌٍغٕخ اٌّؾ١ٍخ ٌٍززجغ ّخطؾاٌئؽبٌخ ِششٚع 

  ػبًِ ػّبٌخ ِشاوش ٟثشئبعخ اٌغ١ذ اٌٛاٌ 2019ٔٛٔجش 27ػمذ اٌٍغٕخ اٌّؾ١ٍخ ثزبس٠خ 

 ِشاؽً رٕف١ز اٌّخطؾ: 

  2020/2024ثذا٠خ اٌزٕف١ز 

  2024/2030رٕف١ز اٌّمزؼ١بد 

  2030/2040اٌز١ّٕخ 

 اٌّجبدب األعبع١خ ٌٍز١ّٕخ: 

 ِٟجذأ ا٠ٌٛٙخ ٚرض١ّٓ اٌزشاس اٌزبس٠خ 

 ِجـذأ االعزـذاِـخ 

 ٜاٌّجبدب اٌمظ١شح اٌّذ 

 ِذ٠ٕخ ِشاوش ِٚؾ١طٙب: 

 لطت ؽذائك ِزؼذد اٌٛظبئف 

 ٌٍفالؽخ اٌؾؼش٠خ ٚشجٗ اٌؾؼش٠خ لطت 

 لطت أخؼش ِزشاثؾ 

 ِشافك اٌمشة، ِشافك ع٠ٛٙخ ٚاالعزضّبساد رٛص٠غ اٌّشافك اٌؼ١ِّٛخ ثّذ٠ٕخ ِشاوش ِٚؾ١طٙب اٌّجبشش :

 اٌّزٛلؼخ

 .اٌّجبدب اٌّؾذدح ٌٍمطبػبد ا١ٌّزشٚث١ٌٛخ 

 
 وفٌما ٌلً تفاصٌل هذا العرض الممدم
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وبعد العرض الممدم من طرؾ ممثل الوكالة الحضرٌة، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌدة ربٌسة مصلحة  ،عمب ذلن

مشروع مخطط التهٌبة العمرانٌة للمجال تؤهٌل السكن ؼٌر الالبك بجماعة مراكش لتمدٌم ممترحات ومالحظات الجماعة حول 
 من خالل عرض جاءت تفاصٌله كاآلتً: ً لمراكش الكبٌرالمتروبول
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إثر ذلن، تدخل السٌد المدٌر العام للمصالح، الذي أكد أن الموضوع ٌكتسً أهمٌة بالؽة، فمشروع مخطط التهٌبة 

تحدٌدها للسمات التنموٌة الكبرى للمدٌنة العمرانٌة وثٌمة مرجعٌة سترهن مستمبل مدٌنة مراكش لعمدٌن من الزمن من خالل 
الحمراء ونواحٌها، متسابال حول مدى انسجام مخطط التهٌبة العمرانٌة مع التصمٌم الجهوي إلعداد التراب، وممترحا ضرورة 

ته فً تنوٌع األنشطة االلتصادٌة للمدٌنة وعدم االعتماد على المطاع السٌاحً بشكل ربٌسً، هذا المطاع الذي أبان عن هشاش
مواجهة األزمات كؤزمة تفشً وباء كورونا، مإكدا على أهمٌة التفكٌر من خالل المخطط فً حل مشاكل التنمل الحضري داخل 
المدٌنة وبٌن المدٌنة ومحٌطها، مع تؤهٌل المنطمة الصناعٌة سٌدي ؼانم وخلك مركز لألعمال ٌهتم بالصناعات الحدٌثة 

 وؾ بمدٌنة الدار البٌضاء.والمتطورة على شاكلة منطمة سٌدي معر
 

عمب ذلن، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي حٌث جاءت مالحظات والتراحات السادة األعضاء حول مشروع مخطط 
 التهٌبة العمرانٌة لمراكش الكبرى كاآلتً:

 ٌن اإلشارة إلى ضرورة الترٌث فً إبداء الرأي حول المخطط لما ٌحتاجه من دراسة عمٌمة وتمحٌص مع أخذه بع
 االعتبار لمرحلة ما بعد جابحة كورونا.

  19االهتمام بالسٌاحة الداخلٌة كرافعة للمطاع السٌاحً بالمدٌنة خاصة مع ما عرفه من تداعٌات انتشار وباء كوفٌد. 

  إثارة تجربة مدٌنة تامنصورت كمدٌنة كوكبٌة لم تعرؾ التنمٌة التً كانت منتظرة منها بسبب ؼٌاب المرافك
 لمناسب للمدٌنة الحمراء.ومولعه ؼٌر ا

 .التساإل حول مدى انسجام المخطط مع التمطٌع الترابً المنتظر لجماعة مراكش 

 .التفكٌر فً خلك لطب خدماتً بالمدٌنة مع تنمٌة الصناعات الؽدابٌة 

 .طرح عدم توفٌر العرض الممدم لتفاصٌل أوفى حول المخطط باعتباره وثٌمة مرجعٌة للتنمٌة بالمدٌنة 

 خلك مركز لألعمال بتنسٌك مع جامعة الماضً عٌاض. إمكانٌة 

  .التراح دمج منطمة سٌدي بوعثمان لمراكش الكبرى كمطب حضاري 

 .ضرورة ربط خلك لطب جدٌد بشبكة طرق مناسبة تصله بالمدٌنة الحمراء 

 .إشران المطاعات الحٌوٌة بالمدٌنة كالصحة والتعلٌم فً إبداء الرأي حول المخطط 

 ى مراعاة المخطط للمناطك الطبٌعٌة بالمدٌنة خاصة واحات النخٌل.التساإل حول مد 

 
ولتمدٌم مزٌد التوضٌحات واالجابة على بعض استفسارات السادة األعضاء، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد ممثل 

طرؾ لجنة الوكالة الحضرٌة لمراكش الذي أوضح أن الجماعة تبدي رأٌها فً مشروع المخطط فً أفك تدارسه من جدٌد من 
مركزٌة تضم فً عضوٌتها ربٌس المجلس الجماعً الذي ٌنمل التراحات ومالحظات المجلس حوله من أجل أخذها بعٌن 
االعتبار، كما ٌضطلع بدور هام فً لجنة البث، مشٌرا أن مدٌنة تامنصورت أصبحت امتدادا لمدٌنة مراكش تحتاج للهٌكلة، 

ة االلتصادٌة لمراكش الكبرى، مضٌفا أن المخطط أحدث لطبا صناعٌا جدٌدا ٌتواجد ومحٌطها هو الوسط المالبم لتنوٌع األنشط
 إجراء خاصة بالتنمل الحضري. 16وأكادٌر، -بٌن مدٌنة تامنصورت والطرٌك السٌار مراكش

 

لتً وتؤسٌسا على ذلن، وبعد العروض الممدمة فً موضوع النمطة، وبعد المنالشة المستفٌضة، ونظرا لألهمٌة البالؽة ا
التوجهات باعتباره احدى وثابك التعمٌر التولعٌة التً تهم  للمجال المتروبولً لمراكش الكبٌرمخطط التهٌبة العمرانٌة ٌكتسٌها 

فً مجال تنظٌم التجمعات العمرانٌة وتحدٌد متطلبات التوسع العمرانً ومستلزمات ممارسة لتنمٌة المجال الترابً األساسٌة 
وحٌث ان دراسة هذه الوثٌمة المرجعٌة محافظة على تجانس المنظر العام داخل هذه التجمعات، األنشطة االلتصادٌة وال

المتعلك التعمٌر، و رؼبة فً تجوٌد هذه الوثٌمة، فان  10312المعروضة تدخل باب مسطرة ابداء الرأي تبعا لممتضٌات المانون 
فة الى المالحظات الواردة فً عرض ممثلة لسم التعمٌر اللجنة خلصت الى تمدٌم مالحظات منهجٌة و أخرى موضوعاتٌة، إضا

 بالجماعة، وهً كاآلتً:

 :ةـــات مههجيـــمالحظ
ػشٚسح ِالئّخ ٚئػبدح رى١١ف اٌجشاِظ اٌّمزشؽخ فٟ اٌغبي اٌزشاثٟ ٌغّبػخ ِشاوش فٟ اسرجبؽٙب ثّؾ١طٙب، ِغ  

 اٌٛػؼ١خ اٌؾم١م١خ اٌزٟ اثبْ ػ١ٍٙب اٌٛالغ ِٓ عشاء ٚثبء وٛسٚٔب.

خ لٕٛاد اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌغٙبد اٌّزذخٍخ ٚئػطبء أ١ّ٘خ ٌؼبًِ اٌضِٓ ثبٌشثؾ اٌّؾىُ ث١ٓ اٌجؼذ٠ٓ اٌّغبٌٟ ٚاٌضِٕٟ رم٠ٛ 

 فٟ رٛلغ اٌظٛسح اٌّغزمج١ٍخ ٌٍزغّؼبد اٌؼّشا١ٔخ.

 فمؾ ذٚس اعزشبسٞث رزّزغػشٚسح اخشاط ٚص١مخ رؼ١ّش٠خ أوضش عٛدح ٚلبث١ٍخ ٌٍزؾمك اػزجبسا ٌىْٛ اٌّغبٌظ اٌغّبػ١خ  

ػٍٝ أٙب رزؾًّ اٌغضء اٌٙبَ ِٓ أػجبء رٕف١ز ٚصبئك اٌزؼ١ّش ِٓ خالي أغبص اٌطشلبد ٚاٌّغبؽبد اٌخؼشاء  ،عٙخِٓ 

ِٓ ؽ١ش ثشِغخ اٌّشبس٠غ  ٚاٌغبؽبد اٌؼ١ِّٛخ ئػبفخ ٌىٛٔٙب عزظجؼ ِشرجطخ ثٙزٖ اٌٛص١مخ فٟ ثشاِظ ػٍّٙب

 . اٌز٠ّٕٛخ
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 :ةــات موضوعاتيــمالحظ
 ٌؼّشا١ٔخ ِغ اٌزظ١ُّ اٌغٙٛٞ إلػذاد اٌزشاة ٚٚالغ ر١ٙئخ اٌّشاوض اٌّؾجطخ ثبٌّذ٠ٕخ.ػشٚسح رىبًِ ِخطؾ اٌز١ٙئخ ا 

االخز ثّخزٍف ٚصبئك اٌزؼ١ّش اٌّؼزّذح ثجبلٟ اٌغّبػبد اٌّغبٚسح، ٚوزا اٌّشبس٠غ اٌزٟ رّذ فٟ ئؽبس ٌغٕخ  

 االعزضٕبءاد.

ثشىً سئ١غٟ )ِغبالد اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ، ر٠ٕٛغ األٔشطخ االلزظبد٠خ ثبٌّذ٠ٕخ ٚػذَ االلزظبس ػٍٝ اٌمطبع اٌغ١بؽٟ  

 اٌخذِبد، اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح(.

 الزشاػ اشىبي عذ٠ذح ٌٍزٕمً اٌؼِّٟٛ )ا١ٌّزشٚ، اٌطشاِٛاٞ ...(. 

 ئػبدح رض١ّٓ إٌّطمخ اٌظٕبػ١خ اٌمذ٠ّخ ٌذٚاس اٌؼغىش ثاؽذاس ِشوض ٌألػّبي. 

خ عٕجبد ٚاد ربٔغ١فذ وّٕبؽك ِؾ١ّخ ؽ١ش رُ ػشٚسح اعزؾؼبس اٌجؼذ اٌج١ئٟ خبطخ ؽّب٠خ ٚاؽبد إٌخ١ً ِٕٚطم 

 رؾ٠ًٛ أعضاء ِٕٙب اٌٝ ِٕبؽك عى١ٕخ ٚرغبس٠خ. 

 
 وجمللشلم املوقر واسع الهظر

 
 ربٌس اللجنة       
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد  

 دٌر الوكالة الحضرٌة لمراكش لتمدٌم أهم سمات هذا المشروع.بعد استماعكم لتمرٌر اللجنة، الكلمة للسٌد م

 

  مدٌر الوكالة الحضرٌة لمراكش  سعٌد لممانالسٌد 

بداٌة، أشكركم السٌد الربٌس على إدراج النمطتٌن المتعلمتٌن بمخطط توجٌه التهٌبة العمرانٌة لمراكش 

ول أعمال هذه الدورة، وكذا على األهمٌة التً الكبرى وتصمٌم التهٌبة الخاص بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً فً جد

ٌولٌها مجلسكم المولر لوثابك التعمٌر، وأود أن أوضح للسادة ما الممصود بمخطط توجٌه التهٌبة العمرانٌة، فهو 

سنة التوجهات الكبرى للتطور المندمج للتجمعات الكبرى الحضرٌة ومناطك  08آلٌة للتخطٌط الحضري تحدد خالل 

باشر، مع وضع تخطٌط عام الستعمال األرض ونظام التنمل، وبالتالً برمجة التجهٌزات الكبرى وأعمال تؤثٌرها الم

التهٌبة التً تحدد مالمح النمو المستمبلً للتجمع العمرانً، أٌضا ٌعمل هذا المخطط على برمجة شاملة للتنمٌة 

محلٌة والمإسسات، بحكم تواجد مشارٌع الحضرٌة التً من شؤنها التنسٌك بٌن برامج عمل الدولة، الجماعات ال

 مبرمجة من طرؾ الدولة كالمطارات والطرق السٌارة، ومشارٌع أخرى تبرمجها الجماعات أو مإسسات الدولة.

 وفٌما ٌلً، إلٌكم أهم مكونات مشروع المخطط ومراحل تنفٌذه:
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

ا اآلن، فؤمنح الكلمة للسٌد ربٌس لسم االستثمار بالوكالة الحضرٌة لمراكش لتمدٌم عرض مفصل فً أم

 الموضوع.

 

  لسم االستثمار بالوكالة الحضرٌة لمراكش ربٌس  دمحم الفجرانًالسٌد 
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌسدمحم العربً بلمابد السٌد 

نشكر السٌد ممثل الوكالة الحضرٌة لمراكش على عرضه المٌم فً الموضوع، وكما تعلمون لم ٌتم طرح هذا 
المخطط منذ عشرات السنٌن، وهذه تعتبر آخر فرصة لتنزٌله بحكم أن الوزارة الوصٌة كلفت مكتب دراسات اشتؽل 

مكننا أن نتؤخر أكثر على منطمة مراكش الكبرى فً توفٌر مخطط توجٌه تهٌبة عمرانٌة خاص بها على إعداده، وال ٌ
للسنوات المادمة، والنمطة المعروضة أمامكم تتعلك بإبداء الرأي فً المخطط المذكور على ؼرار كافة الجماعات 

إضافة نوعٌة لهذه المالحظات  األخرى، وسنصوت على المالحظات التً جاءت فً تمرٌر اللجنة، وإذا كانت هنان
 تستحك أن نسجلها كمالحظة فستإخذ بعٌن االعتبار.

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة.
 

  )نمطة نظام( المجلس الجماعً عضو إبراهٌم بوحنشالسٌد 

نة، السٌد الربٌس العرض الذي لدم أمامنا الٌوم لم نتوصل به وٌختلؾ عن العرض الممدم خالل اجتماع اللج

 فإذا كان ممكنا نود االطالع علٌه.
 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌسدمحم العربً بلمابد السٌد 

 لٌس لدي مانع بإمكانكم التوصل بالعرض الممدم أمامكم الٌوم.
 

  المجلس الجماعً عضو ٌوسؾ اٌت رٌاضالسٌد 

ٌنة منذ االستمالل لم تعرؾ إال نحن فً إطار دراسة وثٌمة استراتٌجٌة انتظرناها لسنوات، فمد عشنا فً مد

أشهر إلبداء  .سنوات، وهذه الوثٌمة لدٌنا لانونا مدة  12مخططٌن لتوجٌه التهٌبة العمرانٌة، التً انتهى العمل بها منذ 

 الرأي فٌها، فإضافة إلى مواكبتً الجتماع اللجنة سهرت على دراسة هذا المخطط كً أبدي مالحظاتً بصدق.
 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌسبلمابد دمحم العربً السٌد 

 دلابك المحددة فً النظام الداخلً للمجلس. .من حمن أن تبدي مالحظاتن السٌد ٌوسؾ على أال تتجاوز مدة 
 

  المجلس الجماعً عضو ٌوسؾ اٌت رٌاضالسٌد 

د التخلً عن دلابك، لماذا؟ ألن العالم الٌوم ٌتؽٌر، فهنان دول تو .صراحة هذا الموضوع ٌحتاج أكثر من 

الدٌممراطٌة، واالتجاه نحو نموذج الدولة المركزٌة والحاضنة ولعل الصٌن خٌر مثال على ذلن، لذلن ال ٌمكننا أن 

 ننالش هذه الوثٌمة على أساس أننا نعٌش ظروفا عادٌة.

 0262سنة فً حٌن نجد أنها ستنتهً سنة  08لدي مالحظة شكلٌة حول المخطط هً أن هذه الوثٌمة تتحدث عن 

سنة، أما على مستوى المضمون لدي مالحظات أولها تمٌٌم مستوى االمتداد العمرانً على مستوى  08أي ألل من 

مدٌنة مراكش فهو ؼٌر صحٌح، الن االستثناء ٌطعن فً هذه الوثابك، فحٌنما نتحدث عن تجربة تامنصوت فهً ال 

لمحامٌد والعزوزٌة وأبواب مراكش التً لم تعتمد تتعلك فمط بؽٌاب المرافك، بل تخص أٌضا مدن كوكبٌة صؽٌرة كا

 وثابك تعمٌرٌة.

وباالطالع على الخرابط الواردة فً العرض، برزت لدي تساإالت كمدى التطابك بٌن مخطط التوجٌه العمرانً 

ألن عدم التطابك ٌلؽً تصامٌم التهٌبة، كذلن مدى مراعاة التؽٌرات المناخٌة والجفاؾ وانتشار وباء  وتصامٌم التهٌبة؟

وبالتالً فماهً اإلجراءات  -السٌاحة أساسا-الذي كرس بالملموس محدودٌة وعدم نجاعة االلتصاد المحلً  11كوفٌد 

نتكلم عن نموذج تنموي جدٌد للبالد سٌمدد تارٌخه المزمع تنزٌلها بالمخطط لتؽٌٌر هذا الوالع؟ خاصة وأننا أصبحنا 

بحكم تداعٌات الجابحة، وفً نظري ال ٌمكن أن تتمدم المدٌنة لألمام وفً ظل هذه الظروؾ بالوثٌمة المعروضة علٌنا 

 لم نره ٌتكرر فً العرض فً حٌن أنه ٌجب أن ٌكون مسٌطرا. 11الٌوم، فمصطلح وباء كوفٌد 
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لمشارٌع المرخصة بعٌن االعتبار؟ فعلى مستوى مماطعة النخٌل مثال لم ٌإخذ كذلن هل أخذ المخطط بعض ا

والتً حددها المخطط على أنها  0و 1بعٌن االعتبار التجزبات المرخصة بؽابة الشعٌبٌة والمجموعة السكنٌة برج النخٌل 

 مناطك خضراء.

 هذا المعطى فً المخطط؟ ، فٌما ٌتجلى1111أٌضا بالنسبة لمنطمة الواحة فهً مرتبة حسب ظهٌر سنة 
 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌسدمحم العربً بلمابد السٌد 

كافة الجماعات معنٌة بمخطط توجٌه التهٌبة العمرانٌة، لكن األهم هو تصامٌم التهٌبة التً ستؤتً فٌما بعد 

به مكتب الدراسات مثالً لكن  والتً ستؤخذ بعٌن االعتبار التوجهات الكبرى الواردة فً المخطط، فعال فلٌس كل ما لام

المخطط مر من عدة مراحل وعمدت بشؤنه مجموعة من اللماءات على مستوى الوالٌة وعلى مستوى العماالت 

األخرى، والٌوم المطلوب منا هو إبداء الرأي، ومنهجٌا لكً نستفٌد أطلب منكم تحدٌد مالحظاتكم حول المخطط دون 

فً المالحظات الواردة فً تمرٌر اللجنة الوظٌفٌة للمجلس ٌمكننا إضافتها فً أفك  إطالة على أساس أنها إذا لم تتواجد

 عرضها على اللجنة المركزٌة.
 

  المجلس الجماعً عضو دمحم نكٌلالسٌد 

فعال ٌجب أن نتساءل ما األثر المانونً الذي سنعطٌه للوثٌمة كجماعة؟ وفً هذا الصدد اشكر الوزارة المعنٌة 

على المجهود الكبٌر فً إعداد المخطط، لكن المالحظ أن اختصاص المجالس الجماعٌة ؼٌر موجود  والوكالة الحضرٌة

جماعة، فحتى  .0ٌضٌك وٌتسع حسب وثابك التعمٌر، فتصمٌم التهٌبة هو الذي ٌحتاج لنماش أكبر، أما المخطط فٌهم 

 هذا الحك. ال ٌعطٌنا 10312إذا انتمدنا المخطط فهذا لن ٌؽٌر شٌبا ألن المانون رلم 
 

  المجلس الجماعً عضوعبد االله الؽلؾ السٌد 

هذه وثٌمة استراتٌجٌة ملزمة، وسٌتم االعتماد علٌها فً إخراج تصامٌم التهٌبة، فالمخطط هً الوثٌمة األعلى 

ها فً تم تناول 11ومن تحتها ٌؤتً تصمٌم التهٌبة، وعلٌه ال نختلؾ أن الظرفٌة الحالٌة المرتبطة بجابحة وباء كوفٌد 

الخطب الملكٌة السامٌة والتوجهات الحكومٌة االستراتٌجٌة على أنها فرصة إللالع التصادي جدٌد للمؽرب، والمدٌنة 

الحمراء على ؼرار بالً المدن العالمٌة التً تعتمد فً مداخٌلها أساسا على السٌاحة تضررت بشكل كبٌر، ألجل ذلن 

التً تعكؾ السلطات المحلٌة على إعداده، فحدود جماعة مراكش ممبلة لدي مالحظات فً ظل التمطٌع اإلداري الجدٌد 

على تؽٌٌرات نوعٌة إدارٌا، وهنا أثٌر انتباهكم إلى وعاء عماري مهم بمماطعة المنارة ٌمتد من الطرٌك الجهوٌة فً 

تحوٌلٌة، كذلن التفكٌر ٌمكننا استثماره كمطب للصناعة الؽدابٌة ال 5اتجاه منطمة أكفاي إلى حدود الطرٌك الوطنٌة رلم 

 فً إنشاء أحٌاء الصناعٌة من الدرجة الثالثة للصناع، فإلى أي حد استطاع المخطط أن ٌجٌب على هذه االلتراحات؟

أٌضا لمسنا مجموعة من النمط اإلٌجابٌة فً هذا المخطط مرتبطة بالمدٌنة الجدٌدة المزمع إلامتها فً شمال 

تخصٌص لطب لألنشطة الصناعٌة بها، ألننا ال نتوفر علٌه فً مدٌنة مراكش ضفة واد تانسٌفت، لكن أملً أن ٌتم 

 وهذا ٌحز فً النفس.
 

  المجلس الجماعً لمراكش النابب األول لربٌس ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

، أي ماذا نرٌد من هذا المجال الترابً الذي 0262فٌما ٌتعلك بمخطط توجٌه التهٌبة العمرانٌة نتحدث عن سنة 

الوزارة المعنٌة أن تشمله بهذا المخطط، بمعنى الٌوم نحن كمجلس جماعً لمراكش نساهم فً صناعة لرار  اختارت

المستمبل، فدورنا تداولً فٌما ٌخص المخطط برمته بتوجهاته االستراتٌجٌة الكبرى، لكن السإال المطروح ماذا نرٌد 

وجه إلى التصاد متنوع؟ أم نود فمط االلتصار على وثٌمة من هذا المجال الترابً من الناحٌة التعمٌرٌة؟ هل نرٌد أن نت

 تعمٌرٌة بؤهداؾ بسٌطة ومحددة؟
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المخطط فً العرض الممدم أتى بمجموعة من التوجهات التً شملت عدٌدا من المطاعات بدءا من ما سمً 

ٌن االعتبار هو أن بالرٌاض أو الحدٌمة مرورا بصناعات فً اتجاه معٌن، لكن هنان إشكال حمٌمً ال بد أن ٌإخذ بع

مدٌنة مراكش محاطة بمجال ترابً فالحً كمنطمتً سعادة وتسلطانت التً عرفت مشارٌع لسمً األراضً الفالحٌة 

وهذه األراضً ال ٌجوز المساس بها انسجاما مع التوجه الوطنً والعالمً فً الحفاظ على األراضً الزراعٌة، األمر 

رحامنة فهً مناطك ال تتوفر على أراضً صالحة للزراعة، إذن ماذا نود الثانً حٌن نتجه صوب منطمتً حربٌل وال

كتوجه تعمٌري لها؟ فإذا أردنا استحداث مدن جدٌدة بها ٌجب أن نتساءل هل عمرنا مدٌنة تامنصورت أوال؟ هذه 

 المدٌنة التً تحتاج بداٌة إلى بذل مجهود لتسوٌة وضعٌتها المانونٌة والعمارٌة.

لطانت، ونظرا ألن لانون التعمٌر ٌسمح لجماعة مراكش بإبداء رأٌها فً مشارٌع المناطك وبالنسبة لجماعة تس

المحٌطة فً إطار الشبان الوحٌد بالعمالة، لكن لألسؾ وعلى حد علمً لم ٌسبك للمصالح الجماعٌة أن واكبت 

لجماعات المجاورة بحكم أن اجتماعات هذا الشبان، لذلن ال بد من تطبٌك حمنا المانونً إلبداء الرأي فً مشارٌع ا

 مراكش هً الجماعة األم.

أٌضا، وباالطالع على المخطط نجد خلك مدٌنة جدٌدة بتسلطانت سماها "حً الحدٌمة" فؤنا ال أفهم أسباب 

نزولها بالنظر إلى أن منطمة تسلطانت سموٌة بامتٌاز، وهنا أسجل أن مجموعة من األراضً بهذه المنطمة أصحابها 

ها، ولألسؾ لم ٌتمكنوا من ذلن رؼم صدور لانون ٌمنحهم هذا الحك وبمٌت ضمن الملن الخاص للدولة، ٌنادون بتملك

وعلٌه أثٌر انتباهكم إلى وجود اتفالٌة بٌن المملكة المؽربٌة والصندوق الكوٌتً للتنمٌة االلتصادٌة العربٌة كانت لد 

ار كوٌتً منحها الصندوق المذكور للمكتب الجهوي ملٌون دٌن 1138، تضمنت لرضا بمٌمة 12/21/1116أبرمت بتارٌخ 

لالستثمار الفالحً بالحوز لتموٌل سمً منطمة الحوز األوسط وتساوت السفلى استفادت منه جزء من منطمة تسلطانت 

ونجد من ، 21/26/1116الصادر بتارٌخ  031163112وجزء من منطمة سعادة، تمت المصادلة على هذه االتفالٌة بالمرسوم 

ها أنه عند سمً هذه األراضً ٌجب أن تملن لصؽار الفالحٌن، ولألسؾ لحد الساعة لم ٌتملن هإالء األراضً بنود

 المذكورة، وال أعرؾ إن كان المخطط أخذ هذا الموضوع بعٌن االعتبار.

وبخصوص المرافك العمومٌة الكبرى والصؽرى التً ٌجب خلمها، نالشنا الموضوع على مستوى المكتب، 

دون تفصٌل فً نوعٌتها وأماكن إلامتها، فً حٌن أنه على  0262مرفك ستحدث إلى حدود سنة  822حو ووجدنا ن

مستوى مدٌنة مراكش وما أتى به برنامج "مراكش... الحاضرة المتجددة" وكذا برامج الدولة، فالمدٌنة لدٌها اكتفاء 

ه المرافك وٌشؽلها، والٌوم باب التوظٌؾ ذاتً من المرافك لكن االشكال ٌطرح فً العنصر البشري الذي سٌسٌر هذ

 ممفل، فالجماعة حالٌا لٌس لدٌها من ٌعوض المحالٌن على التعالد من موظفٌها.
 

  المجلس الجماعً عضوعبد المجٌد الدمناتً السٌد 

الذي أناط بالجماعات المحلٌة المساهمة  11.316ونحن ننالش هذه النمطة البد أن نستحضر المانون التنظٌمً 

ً التنمٌة المحلٌة من خالل مبدأ التفرٌع، والمالحظات التً ٌمكن أن نبدٌها فً هذا االطار ال أظن أننا سنوفك فً ذلن ف

من خالل هذه الجلسة، وبالتالً إذا سمحتم السٌد الربٌس أطلب أن نتسلم المخطط من طرؾ اإلدارة وأن ٌبمى الباب 

كن إبداإها نسلمها لإلدارة على أساس أن من ٌمثلنا كمجلس فً مفتوحا على اعتبار أن جمٌع المالحظات التً ٌم

اللماءات التً ستعمب هذه الدراسة سٌوصل المالحظات للجنة المركزٌة عسى أن تجد مكانا لتعدٌل المخطط إذا أمكن 

 ذلن.

 ائب األول(.)فً هذه األثناء انسحب السٌد رئٌس المجلس الجماعً من الماعة وخلفه فً تسٌٌر الجلسة الن ملحوظة:
 

  النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمراكشي. الحسن المنادي السٌد 

لدي بعض المالحظات والمإاخذات على المخطط، فمن خالل العرض الممدم نالحظ ؼٌاب البحث المٌدانً، فؤوال 

لتعمٌر كٌؾ ٌعمل أن نجد هنان مشارٌع لابمة فً الوالع ولم ٌؤخذها المخطط بعٌن االعتبار، ثانٌا من حٌث وثابك ا
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عندما  0216تنالضات بٌن المخطط والتصامٌم المطاعٌة خاصة فً تنطٌك بعض المناطك، فحتى مكتب الدراسات سنة 

بدأ إعداده لهذا المخطط لم ٌعطنا تصورا واضحا حول المٌاه العادمة، أٌضا لم ٌزودنا مكتب الدراسات بدراسة عن 

الذي سٌنزل فٌه التصمٌم وبالضبط المنطمة الشرلٌة أي مماطعة النخٌل ألننا الزلنا  النوعٌة العمارٌة للمجال الترابً

 نصطدم بجدار العمار الذي ٌعتبر عمبة فً وجه تنمٌة المنطمة.
 

  المجلس الجماعً عضوخلٌل بولحسن السٌد 

كما هو  0262ك سنة بداٌة نثمن هذا المخطط الذي ٌحمل رإٌة استراتٌجٌة للتوزٌع المجالً لخلك التنمٌة فً أف
معمول به فً الدول المتمدمة، واؼتنم الفرصة كذلن لتثمٌن مجهودات السٌد الوالً الذي ظل منكبا ومتتبعا لورشات 
إعداد هذه الوثٌمة بمراحلها المختلفة ضمن اللجان المحلٌة، التمنٌة والموسعة فً انتظار وصولها إلى اللجان المركزٌة 

 ها لحٌز التنفٌذ.لصد التؤشٌر علٌها إلخراج
  :فالوثٌمة كما جاء فً العرض وثٌمة طموحة لخلك ألطاب واضحة المعالم

 ألطاب صناعٌة  

 ألطاب سٌاحٌة 

إعادة إحٌاء مدٌنة تامنصورت باعتبارها لطبا صناعٌا حٌث سٌتم تروٌج هذه المدٌنة وبعث الحٌاة فٌها  

 من جدٌد

 احٌة وعمرانٌةلطب تسلطانت الذي سٌتم إنعاشه من خالل توجهات سٌ 

 ألطاب بجماعة مراكش 

ٌجب علٌنا الٌوم أن نتؤمل فً عمك هذا المخطط، وما ٌهمنا فٌها هو التنمٌة وإنعاش االلتصاد، ففٌما سبك 

كانت مإسسة الدولة هً التً تواكب المستثمرٌن من خالل إعداد البنٌة المناسبة لالستثمار بإنفاق أموال طابلة، 

ذه العشوابٌة وهذه هً الفلسفة التً حكمت تارٌخ الدول المتمدمة، واآلن المستثمر هو الذي والٌوم لم ٌعد مسموحا به

 سٌتبع التوجهات واأللطاب التً خلمتها الدولة.

لكن رؼم كل هذا، لدي مالحظات أولها أن تتالءم تصامٌم التهٌبة المطاعٌة والتً تعرؾ تؤخرا فً اإلنجاز مع 

مل الجماعة ٌضم عدة مشارٌع تنموٌة وٌجب أن ٌعدل بشكل ٌالبم المخطط، ثالثا ال بد مخطط التوجٌه، ثانٌا فبرنامج ع

من خلك لطب التصادي تنموي خاص بالشباب انسجاما مع التوجهات الملكٌة السامٌة الخاصة بتشؽٌل الشباب بحٌث 

ٌن االعتبار المناطك الخضراء ٌمنح هذا المطب امتٌازات وتسهٌالت عمارٌة ومالٌة لفبة الشباب، رابعا ضرورة األخذ بع

والتوجهات البٌبٌة داخل هذه األلطاب، خامسا مراعاة عمد البرنامج الخاص بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء 

الذي ٌتضمن مجموعة من المشارٌع المهٌكلة بجماعة مراكش وبعض الجماعات المروٌة، وآخر مالحظة لدي هً 

رٌة فالبد حسب رأًٌ من خلك شبان ٌتتبع ملفات المنازعات حول التسوٌة العمارٌة فً ضرورة تسوٌة الوضعٌة العما

 جمٌع األلطاب.
 

  المجلس الجماعً عضوعبد الؽنً درٌوش السٌد 

كنت أتمنى من هذا المخطط أن ألمس فٌه بصمة سٌاسٌة، أما البصمة التمنٌة فال أعرؾ هل مكتب الدراسات 
ام بعدها؟ فتفشً وباء كورونا ؼٌر لنا نظرة االشتؽال، فهل ال زلنا سنتحدث عن  اشتؽل على المخطط لبل الجابحة

مراكش السٌاحٌة؟ فاألزمة أولفت كل شًء، لذلن ال بد من التفكٌر فً عالم آخر سنعٌشه وإعداد خطط استشرافٌة 
 للمستمبل، فمد نواجه أزمات أخرى الحما.

أو  1م تعد واحة بل تجمعا عمرانٌا، أٌضا منطمة المحامٌد وبالنسبة لواحة الحسن الثانً تؽٌرت مالمحها ول

عمارة  22فولت فوق المنازل، كذلن منطمة تسلطانت نجد  423222 مدٌنة التٌار العالً ففً حٌاتً لم أر التٌار العالً

 بنٌت وبجانبها إعدادٌة واحدة.

أعجبنً فٌه هو المطب الذكً الذي ال بد لذلن فالرإٌة الشاملة ؼاببة، وبالتالً ماذا نرٌد من هذا المخطط؟ فما 

 من دفعه لألمام وتطوٌره.
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  المجلس الجماعً عضوإبراهٌم بوحنش السٌد 

منطوق النمطة الٌوم هو دراسة مشروع مخطط التوجٌه وأنا أتساءل هل هنان من السادة األعضاء من توصل 

لمكونة للمخطط المنصوص علٌها فً المادة رلم بوثٌمة مشروع المخطط؟ ألننا توصلنا بعرض حوله ال ٌشمل الوثابك ا

 من لانون التعمٌر، وبالتالً فنحن ننالش وثٌمة لم نطلع علٌها، والتً نحتاج إلٌها إلبداء الرأي حولها. 8

ثانٌا فالعرض التً توصلنا به ٌخالؾ العرض الممدم الٌوم، فهل بعد عرضه فً دلابك فً استطاعتنا منالشة 

؟ ٌبدو لً أن نماشنا ؼٌر ذي جدوى، حٌث كنت أتمنى من اإلدارة 0262وجٌه التهٌبة العمرانٌة وثٌمة فً حجم مخطط ت

أشهر وإال  .الجماعٌة تمدٌم عرض مسبك حول لراءة الجماعة ومكتبها لهذا المخطط فً حال التوصل به داخل أجل 

متوفرة وبالتالً ألترح تؤجٌلها  فنحن فمط نضٌع الولت، لذلن أعتمد أن الشروط الشكلٌة لدراسة هذه النمطة ؼٌر

 للدورة المادمة.
 

  المجلس الجماعً عضوالسعٌد اٌت المحجوب السٌد 

فحتى  "RB"دوارا وزال بها  11أنا أثمن وثٌمة المخطط، لكن إذا اطلعنا على مماطعة جلٌز فهً تضم 

أبرز مثال المطعة األرضٌة المتواجدة المستثمرٌن الراؼبٌن فً االستثمار بهذه الدواوٌر ٌجدون أنها ممنوعة البناء و

 أمام متحؾ الماء.
 

  مدٌر الوكالة الحضرٌة لمراكشسعٌد لممان السٌد 

هنان بعض السادة األعضاء ٌظنون أن إبداء الرأي حول مشروع المخطط فٌه تبخٌس للمجلس المولر، 

وثٌمة، وال ٌجب أن ٌنظر إلٌها كوثٌمة والحمٌمة مخالفة تماما لذلن، فنحن أمام مرحلة هامة كموة التراحٌة لهذه ال

استراتٌجٌة لتنمٌة مدٌنة مراكش فمط بل تهم منطمة مراكش الكبرى، حٌث سٌتم مراعاة التوازن بٌن األنشطة والتناؼم 

جماعة، فمثال ٌفتح هذا المخطط منطمة حربٌل كمنطمة  08بٌن مكونات المنطمة ككل التً تضم عمالتٌن، إللٌم مراكش و

هكتار ستضم مناطك  0222رى لتواجد عمار مالبم لذلن، حٌث أعدت الوكالة تصمٌما لطاعٌا على مساحة صناعٌة كب

صناعٌة ولوجستٌكٌة إضافة إلى التبادل الحر ومشارٌع ممولة من طرؾ مجلس الجهة كالمحطة التكنولوجٌة، وهً 

ل مناطك صناعٌة لابمة كمنطمة سٌدي مساحة ال تتوفر داخل مدٌنة مراكش، فً الممابل نجد المخطط ٌتحدث عن تؤهٌ

 ؼانم، فهدؾ مشروع المخطط هو تكامل الجماعات المكونة لمراكش الكبرى فٌما بٌنها.

بالفعل األزمات الصحٌة تفرض علٌنا تؽٌٌر نظرتنا للنمو الحضري، فكل منطمة تحتاج إلى مرافك لرب متكاملة، 

ول مشروع المخطط من أجل إحالتها على الجهات المركزٌة ولإلشارة فنحن هنا رهن إشارتكم لتسجٌل مالحظاتكم ح

، ولمن ٌطالب 11/12/0202للبث فٌها، علما أن مشروع المخطط أحٌل على الجماعة من طرؾ مصالح الوالٌة بتارٌخ 

بالتؤجٌل ففً هذه الحالة سنتجاوز اآلجال المانونٌة إلبداء الرأي فً هذا الموضوع، لكن ال ٌجب أن ننسى أن مكتب 

من خالل تنظٌم ورشات موضوعاتٌة تمت منالشتها وكان له اتصال ب  0218الدراسات اشتؽل على المخطط منذ سنة 

جماعة ونظم لماءات بحضور كافة المصالح المعنٌة ومنها المركزٌة، وكذا رإساء الجماعات المعنٌة للتداول  08

علٌها المشروع وتم تسجٌل عدة مالحظات، وبالتالً وآخرها اللجنة المحلٌة التمنٌة برباسة السٌد الوالً حٌث عرض 

محاوالت الخراج هذا المخطط  6فمشروع المخطط لٌس فً بداٌته بل لطع محطات كثٌرة، ولإلشارة فمراكش عرفت 

إلى حٌز الوجود باءت بالفشل ونتمنى أن نكون لد وفمنا فً إظهار هذا المشروع على أرض الوالع فً انتظار تصامٌم 

 فهذه األخٌرة هً التً تحتاج إلى النماش فً التفاصٌل والتدلٌك فٌها.التهٌبة، 

 

 )هذه األثناء عرفت عودة السٌد رئٌس المجلس الجماعً إلى الماعة لترأس الجلسة( ملحوظة:
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌسدمحم العربً بلمابد السٌد 

ٌم المالحظات، وبالفعل االخوة األعضاء أدلوا كما سبك أن أشرت إلى ذلن، دورنا فً هذا الموضوع هو تمد

بالعدٌد منها، فنحن لن نتخذ لرارا أو نصادق على شًء ما، بل إبداء الرأي فً مشروع المخطط من خالل مالحظات 

شاملة كالتً جاءت بها اللجنة مثال "تنوٌع األنشطة االلتصادٌة بالمدٌنة وعدم االلتصار على المطاع السٌاحً بشكل 

من خالل االهتمام بالصناعات الؽدابٌة والخدمات والتكنولوجٌا الجدٌدة" فهً مالحظة واضحة وجوهرٌة والكل ربٌسً 

 متفك علٌها وعلى اللجنة المركزٌة أخذها بعٌن االعتبار.

ولعرض المالحظات الجدٌدة التً لم تؤت بها اللجنة، أعطً الكلمة للسٌدة ربٌسة مصلحة تؤهٌل السكن ؼٌر 

 الالبك.
 

  ربٌسة مصلحة تؤهٌل السكن ؼٌر الالبك فاطمة الزهراء الساخً ةلسٌدا

 بالنسبة ألهم المالحظات التً جاء بها السادة األعضاء خالل هذه الجلسة ولم ترد فً تمرٌر لجنة التعمٌر نجد:

 عدم أخذ األزمة الراهنة والوضعٌة الوبابٌة التً تعٌشها مدٌنة مراكش بعٌن االعتبار فً المخطط 

لحفاظ على كافة المناطك الفالحٌة المسمٌة وعدم فتحها للتعمٌر وتوجٌه التوسع العمرانً فً اتجاه منطمة ا  

 الشمال

 إعادة إحٌاء مدٌنة تامنصورت وتسوٌة وضعٌتها العمارٌة 

 للتنمٌة االلتصادٌة العربٌةأخذ بعٌن االعتبار االتفالٌة المبرمة بٌن المملكة المؽربٌة والصندوق الكوٌتً  

 .1116سنة 

 .عدم فتح مجال تعمٌري على حساب األراضً الفالحٌة ذات الجودة العالٌة خاصة بمنطمة تسلطانت 

 تفصٌل طبٌعة ونوعٌة ومكان تواجد المرافك التً جاء بها المخطط 

 تسوٌة الوضعٌة العمارٌة لصؽار الفالحٌن بكافة المناطك التً جاء بها المخطط 

الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش المتضمن لعدة مشارٌع  مراعاة عمد البرنامج المبرم مع 

 وجب أخذها بعٌن االعتبار مثال شبكة الصرؾ الصحً وإشكاالت محطة التصفٌة

 خلك لطب التصادي تنموي خاص بالشباب 

 األخذ بعٌن االعتبار برنامج عمل الجماعة ومختلؾ المشارٌع الكبرى التً جاء بها 

 ظ على الفضاءات الطبٌعٌة والمناطك الخضراء خاصة بمماطعة النخٌلضرورة الحفا 
 

  عضو المجلس الجماعً ٌوسؾ اٌت رٌاضالسٌد 

ال بد من إعطاء المولع االٌكولوجً لمنطمة الواحة ما ٌستحك فً هذا المخطط نظرا لحمولته التارٌخٌة 

 رة إلى ذلن بشكل واضح فً المخطط.والحضارٌة، وذلن بتوسٌعه والحد من الزحؾ العمرانً اتجاهه واالشا
 

  المجلس الجماعً عضوخلٌل بولحسن السٌد 

لم ترد ضمن المالحظات ما ٌلً: "خلك شبان وحٌد لمواكبة وتتبع اإلشكاالت والنزاعات العمارٌة" بؽٌة تنزٌل 

 مضامٌن المخطط، وأود تسجٌلها ضمن الممترحات.
 

  عً لمراكشالمجلس الجما ربٌسدمحم العربً بلمابد السٌد 

األمر الذي ذكرته مجرد إجراء إداري موجود، فنحن نتوفر حالٌا على مركز جهوي لالستثمار بمثابة شبان 

 وحٌد، أما النزاعات فهً معروضة على المحاكم.
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  المجلس الجماعً عضوخلٌل بولحسن السٌد 

مواكبة النزاعات واالشكاالت أنا أعرؾ أن النزاعات تعرض على المحاكم، لكن نود خلك هذا الشبان لتتبع و

العمارٌة المرتبطة ببعض األلطاب لتسهٌل تنزٌل المخطط، فستعرض علٌه اإلشكاالت إذا كانت المصالح الخارجٌة طرؾ 

فً الموضوع، فمثال مشروع صهرٌج رمرم الذي كلؾ ملٌاري درهم والذي سٌزود مدٌنة مراكش بنصؾ احتٌاجاته 

كلمترات، واضطرت الجماعة إلى جلب الماء من سد  2بب نزاع عماري فً من الماء الصالح للشرب متولؾ بس

 المنصور الذهبً.
 

  المجلس الجماعً لمراكش النابب األول لربٌس ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

االلتراح الذي جاء به السٌد بولحسن ٌتعلك بإجراء لتنزٌل مشارٌع المخطط بسالسة وتفادي نزاع عماري 

 مر نتفك علٌه، لكن نحتاج إلى صٌؽة مناسبة لصٌاؼة الممترح كاآلتً مثال:ٌعرلل التنمٌة وهذا أ

" ٌوصً المجلس الجماعً فً إطار مخطط توجٌه التهٌبة العمرانٌة لمراكش الكبرى بإحداث شبان ٌتكلؾ 

 بتسوٌة المنازعات التً ٌمكن أن تطرحها العمارات التً تحول دون تنفٌذ المخطط".
 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌسابد دمحم العربً بلمالسٌد 

إذن، وإن لم ٌتبك أي متدخل إضافً، ألترح علٌكم المرور إلى عملٌة التصوٌت على المالحظات الواردة فً 

 تمرٌر اللجنة وكذا التً جاءت من خالل تدخالتكم خالل هذه الجلسة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0204يناير  41بتاريخ في جلسة فريذة املنعقذة  ملجلس جماعة مراكش محضر الذورة الاستثنائية

114 
 

 



 0204يناير  41بتاريخ في جلسة فريذة املنعقذة  ملجلس جماعة مراكش محضر الذورة الاستثنائية

115 
 

 



 0204يناير  41بتاريخ في جلسة فريذة املنعقذة  ملجلس جماعة مراكش محضر الذورة الاستثنائية

116 
 

 

 : (16/21/0201جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 0201 ٌناٌر 16المنعمدة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة من  الثانٌةالنمطة 

 دراست مشروع جصميم التهيئت مللاطعت سيذي ًىسف بن علي
 ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش         
                                                                          

 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة ربٌس اللجنة المكلفة بداٌة أعطً الكلمة للسٌد أحمد محفوظ 

 والسٌر والجوالن لتالوة التمرٌر المتعلك بالنمطة.

 

 مٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالنربٌس اللجنة المكلفة بالتع  أحمد محفوظالسٌد 
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 جملص مجاعة مزاكش
 2021ينايز  14الدورة االستثنائية بتاريخ  

 

 

  : 2النلطت ركم 

 ميم التهيئت مللاطعت سيذي ًىسف بن عليدراست مشروع جص

              

          من السيد الوايل عامل عمالة مراكش( واردة)نقطة    
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بهاا العمال، وفاً إطاار تحضاٌر الانمط المدرجاة فاً جادول اعماال الادورة االساتثنابٌة 
بتااارٌخ  88، وتبعااا للاادعوة رلاام بطلااب السااٌد الااوالً عاماال عمالااة مااراكش 0201 ٌناااٌر 16ماارر عماادها ٌااوم لمجلااس جماعااة مااراكش الم

الموجهة للسادة أعضاء المجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال اجتمااع اللجناة المكلفاة باالتعمٌر وسٌاساة المدٌناة والتنمٌاة  24/21/0201

صاباحا بماعاة االجتماعاات الحادٌاة عشار علاى السااعة  0201 ٌنااٌر 10 الثالثااءذكور ٌاوم ، انعمد االجتماع المالمستدامة والسٌر والجوالن
 :اآلتٌتٌن النمطتٌن، وذلن لتدارس السٌد أحمد محفوظ ربٌس اللجنةالكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة 

 
 

 ملراكش الكبير.دراست مشروع مخطط التهيئت العمراهيت للمجال املتروبىلي :    1النلطت ركم 

  من السيد الوايل عامل عمالة مراكش( واردة)نقطة         
 دراست مشروع جصميم التهيئت مللاطعت سيذي ًىسف بن علي.:    5النلطت ركم  

      (من السيد الوايل عامل عمالة مراكش واردة)نقطة                

  :اٌغ١ذاْ اٌٍغٕخ*ؽؼش االعزّبع ِٓ أػؼبء 
 ٞ. اؽف١ع لؼبٚٞ اٌؼجبعٟ. ،ؽغٓ ثجبٚٞ

 

  :اٌغبدح اٌّغٍظاالعزّبع ِٓ أػؼبء  شبسن فٟ*
 ػجذ اٌٙبدٞ ثٓ ػال، خ١ٍفخ اٌشؾ١ّٟ، دمحم ٔى١ً، ػجذ االٌٗ اٌغٍف، أؽّذ ػج١ٍخ، ٠ٛعف ا٠ذ س٠بع، ػجذ اٌظّذ ا١ٌٕٙذٞ.، اٌؾغ١ٓ ٔٛاس

 

 ِىزت اٌّغٍظ اٌغّبػٟ اٌغ١ذاْ:ِٓ  ٚٚاوت االعزّبع*
 

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً لمراكش :   ريعبد السالم سً كو
 لربٌس المجلس الجماعً لمراكش النابب الخامس :  ي. الحسن المنادي

 النابب الثامن لربٌس المجلس الجماعً لمراكش :   أمال مٌصرة
 

 

 شبسن ِٓ أؽش عّبػخ ِشاوش ثظفخ اعزشبس٠خ اٌغبدح:ٚ*
 

 صالح جماعة مراكشالمدٌر العام لم :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌسة مصلحة تؤهٌل السكن ؼٌر الالبك :  فاطمة الزهراء الساخً

 لسم التعمٌرعن  :   إسماعٌل أمؽٌل
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 

 ع١خ اٌغبدح:ؽؼش االعزّبع ِٓ ِّضٍٟ اٌّظبٌؼ اٌخبسوّب *
 

 عن الوكالة الحضرٌة لمراكش :    عز الدٌن أمٌن
 عن الوكالة الحضرٌة لمراكش :   أحمد الخجرانً

 عن الوكالة الحضرٌة لمراكش :   إلهام زرٌكم
 

فً مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من الوثابك المرجعٌة المتعلمة بها، أعطى السٌد ربٌس 
الكلمة للسٌد ممثل الوكالة الحضرٌة لمراكش الذي أوضح أن تصمٌم التهٌبة المطاعً لمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً اللجنة 

ٌدخل فً إطار تصامٌم التهٌبة التً ستشمل مدٌنة مراكش بكل من مناطك النخٌل، شرق جلٌز، ؼرب المنارة والمحامٌد  
هذا التصمٌم بوسابلها الذاتٌة بؽٌة تمنٌن المجال الترابً لمماطعة الجنوبً، مشٌرا أن الوكالة الحضرٌة أشرفت على إعداد 

سٌدي ٌوسؾ بن علً، مإكدا أنه ان الملؾ مر من كافة مراحل الدراسة وعرض على مجلس المماطعة الذي أبدى رأٌه فٌه 
المركزٌة المختصة  ، فً أفك إبداء المجلس الجماعً لمالحظاته حوله لبل عرضه من جدٌد على اللجنة28/21/0201بتارٌخ 

 للبث فٌه.

 

 تقرير اجتماع 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املشتدامة والشري واجلوالن

 2021يناير  14دورة استثنائية بتاريخ 
 شجملس مجاعة مراك
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 عمب ذلن، أعطٌت الكلمة للسٌدة ممثلة الوكالة الحضرٌة لتمدٌم عرض فً الموضوع جاءت أهم محاوره كاآلتً:
 

 ِشاؽً دساعخ رظ١ُّ اٌز١ٙئخ: 

  :ٌٝٚاٌزظ١ُّ ِغ ػبثطخ اٌز١ٙئخ" اٌز١ٙئخ:ئػذاد ِششٚع رظ١ُّ رٛعٙبد اٌز١ٙئخ ٚاٌّشؽٍخ األ" 

  :اٌزظ١ُّ ِغ ػبثطخ اٌز١ٙئخ ِٓ أعً ػشػٗ ػٍٝ اٌٍغٕخ  ِششٚع رظ١ُّ اٌز١ٙئخاٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ"

 اٌزم١ٕخ اٌّؾ١ٍخ "

  :اٌزظ١ُّ ِغ ػبثطخ اٌز١ٙئخ ِٓ أعً اٌجؾش اٌؼٍٕٟ ِٚذاٚالد اٌّغٍظ اٌغّبػٟاٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ"" 

  :اٌزظ١ُّ ِغ ػبثطخ اٌز١ٙئخ ِٓ أعً اٌّظبدلخاٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ"" 

 
 اإلعزشار١غِٟٛلغ اٌّمبؽؼخ خش٠طخ  

 ِذاس اٌز١ٙئخ 

 اشىب١ٌخ اٌّغبي 

 : مطبػ١خاٌزؾ١ٍالد اٌ 

 اٌىضبفخ اٌغىب١ٔخ 

 ًالتحلٌل الهٌكل 

 ٟاٌزؾ١ًٍ اٌٛظ١ف 

 

 :أ٘ذاف ِششٚع اٌزظ١ُّ 

 ١٘ىٍخ اٌّغبي 

 رؾغ١ٓ ظشٚف ػ١ش اٌغبوٕخ 

 
 :اخز١بساد اٌز١ٙئخ 

 االوشا٘بد 

 رٛعٙبد اٌز١ٙئخ اٌج٠ٛ١ٕخ 

 
 ع١ذٞ ٠ٛعف ثٓ ػٍٟعشد ِؾز٠ٛبد رظ١ُّ اٌز١ٙئخ ٌّمبؽؼخ  
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ثؼذ اٌؼشع اٌّمذَ ِٓ ؽشف اٌٛوبٌخ اٌؾؼش٠خ ٌّشاوش، ِٕؾذ اٌىٍّخ ٌٍغ١ذح سئ١غخ ِظٍؾخ رأ١ً٘ اٌغىٓ غ١ش اٌالئك   

غطشح اٌجؾش اٌؼٍٕٟ ثبٌغّبػخ ٌؼشع ِالؽظبد ٚالزشاؽبد اإلداسح اٌغّبػ١خ ئػبفخ ئٌٝ ٍِخض ػٓ رؼشػبد اٌؼَّٛ فٟ اؽبس ِ

 ؽٛي رظ١ُّ اٌز١ٙئخ ِٛػٛع إٌمطخ عبءد وبٌزبٌٟ:
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 ػمت رٌه، فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٚئثذاء اٌشأٞ، ؽ١ش عبءد ِالؽظبد ٚالزشاؽبد اٌغبدح األػؼبء وب٢رٟ:

 
 بسٔخ ِغ اٌّغبؽخ.ئصبسح ِغّٛػخ ئشىبالد رؼشفٙب اٌجمؼخ األسػ١خ ٌٛسصخ اٌمجبط أّ٘ٙب وضشح اٌّشزش٠ٓ ِم 

 .اٌزفى١ش ثزؼ١١ٓ ِىزت دساعبد ِخزض ٌذساعخ ٚػؼ١خ ثمغ اٌّشط 

 .اٌّطبٌجخ ثبٌغّبػ ثبٌجٕبء فٟ دٚاس اٌجشادح 

 .ػشٚسح اال٘زّبَ ثبألعٛاس اٌزبس٠خ١خ اٌّزٛاعذح ثزشاة اٌّمبؽؼخ 

 ٌّمبؽؼخ.اٌزفى١ش فٟ ئػبدح رٕط١ك اٌف١الد اٌّزٛاعذح ثّٕطمخ اٌٛاؽخ ٌزظجؼ ِٕطمخ ع١بؽ١خ ثزشاة ا 

 .رغ٠ٛخ ٚػؼ١خ ثؼغ اٌذٚا٠ٚش وذٚاس ٌذُ٘ اٌّزٛاعذ ثّٕطمخ اٌؾٟ اٌغذ٠ذ 

 .ٓئػبدح إٌظش فٟ ِغطشح اٌغّبػ ثجٕبء اٌطبثك اٌضبٟٔ ثشىً ٠شاػٟ ِظٍؾخ اٌّٛاؽ 

 .ػشٚسح ئ٠غبد ؽٍٛي ِٓ خالي رظ١ُّ اٌز١ٙئخ ٌٍجمغ األسػ١خ اٌّج١ٕخ غ١ش اٌّشخظخ ثزشاة اٌّمبؽؼخ 
 

توضٌحات، تدخلت من جدٌد السٌدة ممثلة الوكالة الحضرٌة لمراكش لتإكد أن األمر ٌتعلك ولتمدٌم مزٌد من ال
فمط بمشروع تصمٌم تهٌبة ولٌس التصمٌم النهابً، موضحة أن المالحظات ٌتم دراستها بشكل منفرد فً إطار 

كنى والتعمٌر ورشات من طرؾ لجنة مختلطة تضم فً عضوٌتها المجلس الجماعً، مجلس المماطعة، مفتشٌة الس
إضافة إلى الوالٌة التً تبث فً النهاٌة فً المالحظات وااللتراحات المعروضة علٌها، مشٌرة أن إعداد تصمٌم التهٌبة 
تم بشكل تشاركً واستؽرق سنوات للخروج إلى حٌز الوجود بداٌة بتحدٌد المناطك المعنٌة بالتصمٌم مرورا بإضافة 

 التهٌبة أخذ وضعٌة بمع المرس بعٌن االعتبار.المشارٌع المرخصة، مضٌفة أن تصمٌم 
 

وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء األهمٌة التً ٌكتسٌها تصمٌم التهٌبة المطاعً لمنطمة سٌدي 
دخل ضمن الجٌل الجدٌد لتصامٌم ، و رؼبة منهم فً اخراج وثٌمة مرجعٌة تومعه ضابطة التهٌبةٌوسؾ بن علً  
ى حل اإلشكاالت الحمٌمٌة من خالل تؤهٌل المجال الحتضان مختلؾ المرافك الضرورٌة للساكنة و التهٌبة الرامٌة إل

تحمٌك عدالة بؽٌة  مع حل اإلشكالٌات الكبرى فً تهٌبة المجال تثمٌن العمارات الستمبال المشارٌع واالستثمارات
إدماج مناطك إعادة الهٌكلة ضمن تطلب ، ونظرا لطابع النسٌج العمرانً الذي ٌبٌن مختلؾ مناطك المماطعة عمارٌة

مسطرة ابداء الرأي تبعا  ، وحٌث ان دراسة هذه الوثٌمة المرجعٌة المعروضة تدخل فً بابمشروع تصمٌم التهٌبة
و رؼبة فً تجوٌد هذه الوثٌمة، فان اللجنة خلصت الى االخذ بالمالحظات  المتعلك التعمٌر، 10312لممتضٌات المانون 

لمالحظات الممدمة من طرؾ اإلدارة الجماعٌة، وكذا مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً من خالل أعاله مع تبنً ا
 إضافة الى تعرضات العموم فً اطار مسطرة البحث العلنً كما هً مرفمة بهذا التمرٌر. 28/21/0201مداوالتها بتارٌخ 

 وجمللشلم املوقر واسع الهظر
 

 ربٌس اللجنة       
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 عامةمالحظات 

  منطمة سٌدي ٌوسؾ بن علً هً منطمة محصورة مؽلمة لٌس لدٌها إمكانٌات للتوسع والتوسعة حٌث ٌحدها
شماال وؼربا سور المدٌنة العتٌمة لمراكش، وٌحدها شرلا واد اٌسٌل، وتبمى االمكانٌة الوحٌدة للتوسع هً 

 باتجاه الجنوب فً المنطمة الحدودٌة مع جماعة تسلطانت.
 كبٌرة إلحداث تؽٌٌرات جذرٌة أو إضافة تجهٌزات او مرافك خصوصا بالمراكز المدٌمة  لٌس هنان فرص

 لسٌدي ٌوسؾ بن علً )الشمالً والوسطى( حٌث أن هذه األحٌاء تعرؾ كثافة سكانٌة وعمرانٌة مهمة جدا.
 لمدٌمة توجٌهات تصمٌم التهٌبة العامة انحصرت فً تصحٌح الوضعٌة المانونٌة لبعض الدواوٌر والمراكز ا

واؼفال تخصٌص بعضها  ،بالمماطعة وكذا تخصٌص عدة عمارات وبمساحات مهمة جدا للمرافك اإلدارٌة
وهو ما تحتاجه  ،لمناطك األنشطة االلتصادٌة والسٌاحٌة وكذا األلطاب الحضرٌة ومراكز الصناعة التملٌدٌة

 هذه المماطعة من أجل الدفع بعجلة التنمٌة بها.
  بٌن التنطٌك فً المنطمة الجنوبٌة الشرلٌة بمحاذاة واد اٌسٌل حٌث نجد تنطٌك هنان تفاوت كبٌر جدا

 . E1 E2 بجانب المنازل الفردٌة االلتصادٌة  Dالفٌالتبجانب   Bالعمارات
  توافك بٌن تصمٌم التهٌبة المطاعً وتوجهات مخطط توجٌه التهٌبة العمرانٌة بمراكشعدم هنان. 

 

 مالحظات تقهية

 ٌة البناٌات المتواجدة بمنطمة حماٌة السور العتٌك لمدٌنة مراكش، ومنطمة جنبات واد عدم التطرق لوضع
 إٌسٌل.

 .إؼفال اآلبار الخمسة التً تزود مدٌنة مراكش بالماء والتابعة للمكتب الوطنً للماء والكهرباء 
  إؼفال جزء من دوار برادة وادخاله فً المنطمة الفالحٌة ذات التنطٌكRA. 
 لبلدي المتواجد بجنبات واد إٌسٌل.اؼفال السوق ا 
  إعادة تخصٌص البمعة األرضٌةSP10   امتداد، إلى مسجد حٌث سبك  0من ملعب لكرة المدم بعملٌة تسلطانت

 أن صادق علٌه المجلس الجماعً.
  الساحة المشار إلٌها بPL09 .هً عبارة عن محالت تجارٌة مرخصة 
  البمعة األرضٌة المشار إلٌها بEV11  ًاإلداري هً عبارة عن بمعة أرضٌة تابعة لممتلكات المجلس بالح

 الجماعً
  المسجد المشار إلٌه بM10 .بالحً الصناعً هو منزل لابم فً ملن الخواص مكون من طابمٌن ومرخص 

 

 ةـات ضابط التهيئـمالحظ

  منطمةE1 E2 ZRS: 

 تحدٌد العلو المسموح به بالنسبة للبناٌات  R+1  ً5,8العلو علٌه أن ال ٌنمص عن  أمتار، فً حٌن ان 5ف. 
 تحدٌد العلو المسموح به بالنسبة للبناٌات  R+2  ً11,8أمتار، فً حٌن ان العلو علٌه أن ال ٌنمص عن  11ف. 
 تحدٌد العلو المسموح به بالنسبة للبناٌات  RDC  ً8,8أمتار، فً حٌن ان العلو علٌه أن ال ٌنمص عن  05ف. 
 متر مربع فً  42و  62بة للبناٌات التً تتراوح مساحتها بٌن تحدٌد العلو المسموح به بالنسR+1.  فً حٌن

. )موضع تعرضات للناس التً تطالب RDCمتر مربع تم تحدٌده فً  62بالنسبة للبناٌات التً تمل مساحتها عن 
 بالترخٌص بالطابك الثانً للجمٌع(.

 لؽسٌل الترخٌص باستخدام السطح لجمٌع البناٌات والسماح بإحداث ؼرؾ ا(buanderies) .بها 
  عدم الترخٌص ببناء الطابك الثانً أو السماح باستؽالل السطح بالنسبة للبناٌات ذات الملكٌة المشتركة

(logement bi familial)  تجزبة الرٌاض، وتجزبة احمر.(0الوالعة بتجزبات: ) جنان ، 
 

  منطمةZA1 ZA2: 

 تحدٌد العلو المسموح به بالنسبة للبناٌات  R+1  ً12أمتار، فً حٌن ان العلو علٌه أن ال ٌنمص عن  5,8ف. 
 تحدٌد العلو المسموح به بالنسبة للبناٌات  R+2  ً1أمتار، فً حٌن ان العلو علٌه أن ال ٌنمص عن  11ف.. 
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 :مقرتحـــات

 .ًتوسعة المنطمة المفتوحة للتعمٌر خاصة بالمنطمة الوالعة بٌن واد إٌسٌل وواحة الحسن الثان 
 رص على تنوع التنطٌك بالمجال المفتوح للتعمٌر وعدم االلتصار على شكل واحد )المنازل الفردٌة(.الح 
  الحرص على إحداث لطب أو ألطاب حضرٌة مهمة ٌكون لها إشعاع على مستوى المدٌنة وتشمل مختلؾ األنشطة

 االلتصادٌة السٌاحٌة الصناعٌة..
 زبات مرخصة أو فً طور الترخٌص واالكتفاء بوضع الطرق الربٌسٌة حذؾ جمٌع الطرق التً تدخل فً إطار مشارٌع تج

 متر. 10الكبرى والطرق التً ٌمل عرضها عن 
 .إحداث مركز للصناعة التملٌدٌة 
 .إحداث بمعة تخصص لمصلى 
 .تخصٌص بمعة أرضٌة للعربات المجرورة 
 متر مربع. 102احتها الترخٌص ببناء لصارٌات بالشوارع التجارٌة بالنسبة للبناٌات التً تفوق مس 

 

 العموم مالحظات

 102 .تعرض تطالب بتملٌص عرض الطرق 
 02  تعرض حول منطمة التنطٌكRa و RSو P48 

 85 .تعرض حول مشروع تصمٌم التهٌبة بكامله والحفاظ على الحزام األخضر بالمنطمة الجنوبٌة للمماطعة 
 ون ؼٌرها من الملحمات المكونة لمماطعة سٌدي جل التعرضات انحصرت بتراب الملحمة اإلدارٌة الحً الجدٌد د

ٌوسؾ بن علً، كما أن اؼلبها التصر على منطمة الحزام األخضر الكابن بواحة الحسن الثانً ذات الصن 
والتابع ألمالن الدولة بمراكش باإلضافة لمختلؾ الضٌعات الفالحٌة والصكون العمارٌة  M/18168العماري 

 الخاصة بورثة المباج. 
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 بعد إنصاتكم لنص تمرٌر اللجنة، الكلمة للسٌد مدٌر الوكالة الحضرٌة لمراكش. 

  مدٌر الوكالة الحضرٌة لمراكش  سعٌد لممانالسٌد 

نسٌك مع مصالح فً البداٌة أود التذكٌر بالمراحل التً لطعها مشروع تصمٌم التهٌبة، فبعد دراسته بت 

الجماعة، المماطعة والوالٌة، تم عرض هذا المشروع مع ضابط التهٌبة الخاص به على اللجنة التمنٌة المحلٌة 

أدلت كافة المصالح الخارجٌة خاللها بمالحظاتها حول مشروع التصمٌم والذي تم أخذها  28/10/0211بتارٌخ 

إلى  11/0202/.0والت مجلس المماطعة والتً تمت بٌن بعٌن االعتبار، ومن تم عرض على البحث العلنً ومدا

، بعدها أبدت اللجنة الوظٌفٌة للمجلس الجماعً بمالحظاتها التً سنسجلها وسننالشها على 10/0202/.0

نٌة لتصحٌحها، كما نجد مالحظات فً مستوى اللجنة المركزٌة، وأشٌر أننا سنتدارن بعض المالحظات التم

ك الفالحٌة بتراب المماطعة وواحة الحسن الثانً فهنان من ٌطالب بتوسٌع هذا عمك التصمٌم مثال المناط

الوعاء العماري المخصص للتعمٌر، فً الممابل هنان جهات أخرى تطالب بالحفاظ على المناطك الفالحٌة وهذا 

ة أهم معطى سٌثار خالل اللجنة، وأنا أرى ضرورة خلك توازن ألن المنطمة تضم دواوٌر، عمارات تابع

للخواص وعمارات تابعة لملن الدولة، وسنخصص لكل نوعٌة من العمار ما ٌناسبه، سواء من خالل فتح 

تجزبات جدٌدة أو من خالل الحفاظ على الحزام األخضر بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً، هذه المماطعة التً 

م األسوار والحزام األخضر، إذا تعرؾ دٌنامٌة كبٌرة، تضم نسٌجا تملٌدٌا ال بد من هٌكلته وارتفالات كبٌرة ته

فمن الضروري أخذ كافة المالحظات حول التصمٌم بعٌن االعتبار كً نضمن التنمٌة المنشودة بتراب المماطعة 

التً لم ٌسبك لها أن استفادت من تصمٌم تهٌبة بحكم أنها كانت منطمة معرضة لفٌضانات واد إٌسٌل لكن هذا 

 المنتهجة فً هذا المجال. االشكال تم حله بفضل سٌاسة الدولة

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

شكرا لكم السٌد المدٌر، واآلن إذا سمحتم ولالطالع على أهم سمات مشروع التصمٌم، الكلمة للسٌدة  

 ممثلة الوكالة الحضرٌة لمراكش لتمدٌم عرض فً الموضوع.

 

  الحضرٌة لمراكش ممثلة الوكالة  إلهام زرٌكم ةالسٌد

 )تم تمدٌم نفس العرض المرفك بتمرٌر اللجنة( 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بعد اطالعكم على العرض الممدم، أود من السٌد المدٌر توضٌح بعض األمور للسادة األعضاء أولها هل  

ن تتواجد منطمة الحزام األخضر التً جاءت فً منطمة تاسلطانت لدٌها تصمٌم تهٌبة خاص بها؟ ثانٌا أٌ

 المخطط.

 مدٌر الوكالة الحضرٌة لمراكش  سعٌد لممانالسٌد 

منطمة تاسلطانت لدٌها تصمٌم تهٌبة مصادق علٌه، والحزام األخضر متواجد بتراب تاسلطانت  

به مناطك  ومماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً، بمعنى أننا نتحدث عن حزامٌن أخضرٌن بجنوب مدٌنة مراكش

 مشجرة وسموٌة وٌجب أن ٌؽلب علٌه هذا الطابع. 
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة. 

  المجلس الجماعً لمراكش النابب األول لربٌس  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

لمجهود المبذول فً هذا المشروع، فالٌوم وفمنا فً أوال أود أن أشكر مصالح الوكالة الحضرٌة على ا 

أن نجعل مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً ؼٌر معرضة للفٌضانات وأن تحصل على وثٌمة تعمٌرٌة معتمدة، لكن 

لدي تساإل حول وضعٌة الدور الكابنة بجانب واد إٌسٌل، فبخصوصها عمدنا اجتماعات مكثفة مع كل من وكالة 

العمارٌة والسلطات المحلٌة على أساس أن هذه الوضعٌة ٌجب أخذها بعٌن االعتبار  الحوض المابً، المحافظة

ألن ساكنة هذه الدور شرٌحة مهمة واؼلبهم خارج إطار المانون ومن واجبنا أن نعمل على ان تنعكس 

لعماري مجهودات الدولة فً البنٌة التحتٌة بالمنطمة على وضعٌة هذه الساكنة فمنهم من استفاد من التحفٌظ ا

ومنهم من لم ٌستفد، بمدرة لادر، بحجة عدم إمكانٌة تحفٌظ ملن ٌجاور منطمة فٌضان، وبالتالً ال بد من حل 

 هذا االشكال.

كذلن أود اإلشارة إلى وعاء عماري تابع للملن الخاص للدولة المشار إلٌه فً التصمٌم والبالػ مساحته  

استؽالالت، أنشطة ودواوٌر وتحتاج حال، فهل سنصادق هكتار احتٌاطً للترحٌل، فً حٌن أنه موضوع  61

على تصمٌم ال ٌراعً توجه هذه الساكنة المستعدة لتسوٌة وضعٌتها؟ بل علٌنا أن نعالج الوالع الذي تعٌشه 

 المماطعة.

  عضو المجلس الجماعً  دمحم اٌت الزاويالسٌد 

علً، ال بد من إثارة موضوع لبل أن أتحدث عن مشروع تصمٌم التهٌبة لمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن  

ذوي الحموق الذٌن هم فً حاجة إلى تسوٌة وضعٌتهم، فما مآل هذه الفبة من الساكنة؟ أٌضا هنان من ٌعتمد 

على الفالحة وال ٌعرؾ ؼٌرها كنشاط التصادي، كذلن هنان أصحاب مرابط الخٌول والماشٌة حٌث أن هإالء 

المماطعة، وطالبناهم باالستمرار خارج المدار الحضري  فً فترة من الفترات كانوا ٌعٌشون وسط ساكنة

ونفس األمر ٌنطبك على  واستجابوا لذلن، ونؤتً الٌوم لنمول لهم مرة أخرى أخلوا المكان، إلى أٌن سٌذهبون؟

 أصحاب العربات المجرورة بالخٌول الكوتشً.

 ى.كذلن مشروع تصمٌم التهٌبة لم ٌراع أن المماطعة لم تعد تتوفر على مصل 

  عضو المجلس الجماعً  عبد الؽنً درٌوشالسٌد 

جهات وبمٌت جهة تاسلطانت التً  .حٌنما نتحدث عن مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً فهً مؽلمة من  

تبدأ من واحة الحسن الثانً والتً مع األسؾ اكتسحها البناء، ٌتبعها الحزام األخضر والذي بدوره على أرض 

 التعمٌر. الوالع لم ٌعد أخضر وزحؾ إلٌه

وبالنسبة لذوي الحموق كٌؾ ستسوى وضعٌتهم؟ كذلن ال بد من إثارة موضوع الممبرة النموذجٌة  

بمراكش والتً لم تتم اإلشارة إلٌها، فإذا لم نستطع إحداث واحدة نموذجٌة بالمدٌنة ككل ٌمكننا السعً إلى خلك 

المماطعة والتً تعرؾ توسعة بسٌطة لكن ممبرتٌن أو ثالث، وفً هذا الصدد هنان ممبرة فً جنبات السور ب

هنان ترام علٌها وهو موضوع لرار صادر عن المحكمة المختصة ولم ٌنفذ، لذلن أطلب معالجة موضوع هذه 

 الممبرة بحكم أن ممبرة باب اؼمات امتألت عن آخرها.
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 122حوالً  كذلن المالحظ من خالل مشروع التصمٌم عدم تحدٌد نوعٌة المرافك، فمثال بالحً الجدٌد 

هكتار بدون مدارس، صحٌح هنان الحمامات ومرافك أخرى لكن أٌن المدارس والمستشفٌات؟ أٌضا  102إلى 

 من الضروري إحداث شوارع كبرى بمنطمة سٌدي ٌوسؾ بن علً المدٌم وترحٌل ذوي الحموق.

  نابب كاتب المجلس الجماعً  ي. احفٌظ لضاوي العباسًالسٌد 

ورثة المباج فهً تعانً إشكاالت عدٌدة لدرجة أعتبر معها هذا الموضوع لنبلة مداخلتً ستهم أراضً  

 82مولوتة، لذلن ألتمس إعادة النظر فً تصمٌم التنطٌك لتسهٌل مؤمورٌة أصحاب البمع الصؽٌرة ذات مساحة 

 متر مربع. 52متر مربع، ونحن نعرؾ أن مشروع تصمٌم التهٌبة ٌنص على منع بمع ألل من 

من المجلس الجماعً تعٌٌن مكتب دراسات مختص لدراسة الوضعٌة العمارٌة لبمع المرس  كذلن أطلب 

التً تعانً من كثرة المشترٌن، نحن نعرؾ أن على المتضررٌن من هذا الموضوع اللجوء إلى المضاء لكن هذا 

تحٌٌن إحصاء الطرٌك نود أن ٌكون هو الحل األخٌر، وفً هذا الصدد ألتمس من السلطة المحلٌة العمل على 

 مشتري البمع بؤراضً المرس.

  عضو المجلس الجماعً  عبد المجٌد الدمناتًالسٌد 

كما ال ٌخفى علٌكم السٌد الربٌس، األهداؾ األساسٌة من تصمٌم التهٌبة هو خدمة الساكنة وتحسٌن  

مار شاسع والساكنة ظروفهم، إضافة إلى استؽالل المجال الترابً للمنطمة، والملن الخاص للدولة بالمماطعة ع

تستؽله، إذن ٌجب على مشروع التصمٌم أن ٌؤخذ هإالء المواطنٌن بعٌن االعتبار من خالل تسوٌة وضعٌتهم 

على اعتبار أنهم من ذوي الحموق، أٌضا الدولة لامت بمجهود جبار بؽٌة الحد من مشكل الفٌضانات بجنبات 

 لٌها التمتع بحمولهم العمارٌة.واد إٌسٌل وهذه المنطمة أصبحت اآلن آمنة ٌمكن لمستؽ

السٌد الربٌس ونحن فً المرحلة الخامسة من تصمٌم التهٌبة، التً هً مداوالت المجلس الجماعً  

وهً مرحلة مفصلٌة فً هذا اإلطار بحكم ستلٌها مداوالت اللجنة المركزٌة ثم الموافمة على هذا التصمٌم، 

 ضاء بعٌن االعتبار وكذا مالحظات مرحلة البحث العلنً.وبالتالً ألتمس منكم أخذ مالحظات السادة األع

  عضو المجلس الجماعً  عبد الجلٌل بنسعودالسٌد 

فعال كان أملنا أن تتمتع ساكنة مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً بتصمٌم تهٌبة نموذجً، هذا التصمٌم  

لعتٌك بتراب المماطعة بعٌن مالحظة لكن رؼم ذلن لم ٌتم أخذ النسٌج ا 010الذي أبدٌت بشؤنه مالحظات بلؽت 

االعتبار، وذلن راجع لعدم علم ساكنة هذا النسٌج بتنزٌل تصمٌم التهٌبة، هذا األخٌر الذي ٌحمل عٌوبا ال بد من 

هكتار بما فٌها  1140استدراكها لبل فوات األوان، وسؤبدأ بمشكل منطمة الواحة بمساحتها البالؽة حوالً 

 62حة ماذا هًء لهم تصمٌم التهٌبة؟ فمنهم من ٌسكن هنان منذ أزٌد من تاسلطانت، والماطنون بهذه المسا

سنة، لكن لم ٌتم أخذهم بعٌن االعتبار فً تصمٌم التهٌبة، بحٌث ٌجب الحفاظ على الحزام األخضر ألنه ربة 

 ومتنفس المماطعة، كذلن فهذه األخٌرة لم تعد لادرة على ضم دواوٌر إضافٌة.

متر مربع ونمول له لدٌن الحك فمط  62أصحاب البمع الصؽٌرة، فمن ٌملن إضافة إلى ضرورة مراعاة  

فً طابك أرضً وآخر بجانبه لدٌه طابمان فهذا ال ٌعمل، أٌضا المنطمة التً عرفت تحوٌل أصحاب الكوتشً 

 إلٌها فً أفك خلك لرٌة سٌاحٌة ال بد أن تعتبر كتراث.
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  عضو المجلس الجماعً  عبد الكرٌم لمشومالسٌد 

أوال أشكر كل من سهر على إعداد مشروع تصمٌم التهٌبة لمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً، وأتمنى أن  

ٌكون بمثابة ساعة الفرج لساكنة المماطعة، لكن وكما سبك أن أشار إلى ذلن بعض السادة األعضاء هنان 

الهٌكلة بهذه المساحات  متر مربع فً الحً الجدٌد، هذا الحً الذي عرؾ إعادة 62إلى  2.معاناة ألصحاب بمع 

وبالتالً فهذا األمر لٌس ذنب الساكنة، فشركة العمران عند لٌامها بإعادة الهٌكلة هً من كان علٌها منح 

المواطنٌن ما ٌلٌك بهم من مساحات لالستفادة من الطابك الثانً، لذلن أطالب بتوحٌد الطابك الثانً بالحً 

 الجدٌد.

  جماعًعضو المجلس ال  دمحم نكٌلالسٌد 

وهً مبنٌة  R+2بالحً الجدٌد المبنً والٌوم حددنا فٌه مساكن من ثالث طوابك أي  E2بحكم تواجد  

 .R+2حالٌا، ألترح لحل هذا االشكال توحٌد 

ال أظن أن مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً بمٌت فٌها مناطك فالحٌة ربما الملٌل  RAوبالنسبة لمنطمة  

فٌالت، لما ال نموم  6رنا إلى منطمة تاسلطانت نجد منطمة هكتار واحد به فمط، ماذا سنستفٌد منها؟ فإذا نظ

بنفس األمر فً هذه المنطمة؟ وستستفٌد الجماعة والمواطن على حد سواء، فاألراضً ستزٌد لٌمتها والمجلس 

 سٌستفٌد من الضرابب.

ً دورة سابمة نالشنا هنان موضوع آخر هام أثاره السٌد بن سلٌمان، هو تسوٌة الوضعٌة العمارٌة، فف 

دوار البرادة وطلبنا إتمام العملٌة، لكن مع الرلمنة كٌؾ بإمكان ساكنة هذه الدواوٌر البناء؟ من أٌن ستحصل 

على شهادة الملكٌة، لذلن أطلب فً دورة لادمة إتمام عملٌة التسوٌة لدوار البرادة، فوكالة الحوض المابً 

 وع.مستعدة للتعاون مع المجلس فً هذا الموض

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

أنا بدوري أطلب من السٌد مدٌر الوكالة تمدٌم توضٌح بخصوص النسٌج العتٌك لمماطعة سٌدي ٌوسؾ  

بن علً بحكم كثافته السكانٌة العالٌة، فإضافة إلى ترحٌل بعض الدواوٌر وفً إطار سٌاسة المدٌنة التً 

الوصٌة، فهل هنان إمكانٌة لفتح الحً المدٌم؟ وهل أخذ هذا األمر بعٌن االعتبار فً مشروع نهجتها الوزارة 

 تصمٌم التهٌبة؟

وفٌما ٌتعلك بتوسٌع الممبرة، هل بإمكاننا استؽالل العمار المحاذي لها بجانب السور للمٌام بهذه  

 بب جابحة وباء كورونا.التوسعة؟ خاصة مع الحالة الراهنة التً عرفت ارتفاع أعداد الوفٌات بس

 مدٌر الوكالة الحضرٌة لمراكش  سعٌد لممانالسٌد 

متر مربع  62و 2.أحًٌ المالحظات المٌمة للسادة أعضاء المجلس المولر، أوال مسؤلة أصحاب بمع  

ومنعهم من إضافة طابك ثان سنعمل على تفادي هذا االشكال، ففعال من ؼٌر المعمول أن مواطنا ٌملن مساحة 

 ة ونلزمه بطابك واحد وجٌرانه لدٌهم طابمان، ال بد من توحٌد العلو.صؽٌر

وبالنسبة لتسوٌة الوضعٌة العمارٌة لمستؽلً الملن الخاص للدولة، فمشروع التصمٌم ٌنص على منح  

تنطٌك صالح للمعنٌٌن على أساس بحث صٌػ مناسبة مستمبال مع إدارة أمالن الدولة لتسوٌة الوضعٌة العمارٌة 

 الفبة، فمنهم من ٌود االستثمار فً هذه األراضً لكنه ال ٌملن وثابك مثبتة.لهذه 
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أما فٌما ٌخص أراضً المرس، فالتصمٌم حددها كمنطمة سكنٌة ومسؤلة تعٌٌن مكتب دراسات خارجة  

 عن التصمٌم وتبمى مبادرة بإمكان المجلس المٌام بها بمعٌة الساكنة والجمعٌات.

معن السٌد الربٌس فالساكنة فً ازدٌاد والعمران فً تنامً بتراب  وبخصوص الممبرة، أنا أتفك 

المدٌنة وموضوع الممابر ٌحتاج دراسة على مستوى مراكش ككل من خالل إحداث ممبرة نموذجٌة، أما عن 

 توسعة الممبرة المتواجدة بتراب المماطعة فسٌتم أخذ المالحظة بعٌن االعتبار.

معرضة للفٌضانات، وٌحتاج عملٌات خاصة لفتحه وإنشاء ممرات  وبالنسبة للحً المدٌم كان منطمة 

وطرق مالبمة له تخرله، ولد جاء التصمٌم بإعادة هٌكلته، لكن هذا الحً ٌحتاج إلى دراسة خاصة خارج 

 تصمٌم التهٌبة.

وفٌما ٌخص المرافك، فمد تم إخبار كافة المطاعات المعنٌة من صحة، تعلٌم وثمافة لتحدٌد الخصاص  

ي تعرفه وبناء علٌها ٌتم برمجة ذلن فً التصمٌم، لكن االشكال هو عدم البرمجة وتخصٌص اعتمادات لهذه الذ

 المرافك وٌبمى األمر معلما، ونتمنى تفادي هذا األمر.

بالفعل ال بد من الحفاظ على األنشطة المتواجدة بالمماطعة، مع إضافة نشاط الكوتشً بواحة الحسن  

 تبر ممرا سٌاحٌا. الثانً التً أصبحت تع

اما بخصوص المصلى فمد أثٌرت كمالحظة فً لجنة التعمٌر وسنبحث عن عمار بالمماطعة لتخصٌصه 

كمصلى بتراب المماطعة، كما أإكد لكم أن جمٌع المالحظات التمنٌة سٌتم تصحٌحها بمعٌة اللجنة المركزٌة 

 ومصالح الجماعة. 

  ماعً لمراكشالمجلس الج ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

أتمدم بالشكر للسٌد مدٌر الوكالة والطالم المرافك له، كما أشكركم السادة األعضاء على تدخالتكم النٌرة 

فً الموضوع، فاختصاصنا فً هذه النمطة إبداء الرأي، ولد تم تسجٌل كافة المالحظات والتً أتمنى أن تجد 

التً تجٌب على انتظارات ساكنة مماطعة سٌدي ٌوسؾ  آذانا صاؼٌة لدى اللجنة المركزٌة فهذه المالحظات هً

 بن علً.

إذن، وإن لم ٌتبك أي متدخل إضافً، سنمر إلى عملٌة التصوٌت على كافة المالحظات المثارة فً 

الموضوع وتضم مالحظات لجنة التعمٌر، العموم، مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً والمالحظات المثارة خالل 

 هذه الجلسة.
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

وبه نكون لد أنهٌنا دراستنا للنمط المدرجة فً جدول اعمال دورتنا االستثنابٌة هاته، ولبل رفع هذه 

 الملن دمحم الجلسة، اعطً الكلمة للسٌد نابب كاتب المجلس لتالوة نص البرلٌة المرفوعة الى السدة العالٌة باهلل

 السادس نصره هللا و اٌده.

 

 كاتب المجلسنابب  السٌد ي احفٌظ لضاوي العباسً
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لبل رفع جلسة هذه الدورة، اود ان اتمدم بشكري و امتنانً للسادة اعضاء المجلس الجماعً على 
 بتهم اشؽال مداوالت الدورة و كذا اطر وموظفً الجماعة.مواك

 رفعت الجلسة وكانت الساعة تشٌر الى الثالثة والربع عشٌة.

 


