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ل املخٗللت ببرهامج جثمين املضًىت الٗخُلت ملغاهل.املهاصكت ٖلى   اجفاكُت الكغاهت والخمٍى

)هلطت واسدة مً العُذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ(                                                                                                                 
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ل مكغٕو ؾلي واخت الىسُل مغاهل باملُاه الٗاصمت  املهاصكت ٖلى امللحم الثاوي الجفاكُت الكغاهت لخمٍى
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في إلاصاعاث و املهالح الٗمىمُت باملغغب  املهاصكت ٖلى اجفاكُت بين حماٖت مغاهل و الهُئاث الخٗايضًت ملْى

ي حٗايضًت "امفام" بمىُلت املحامُض. في قإن  جسهُو مىخب اؾخلباٌ لفابضة مىسَغ

 

باألغلبٌةالمصادلة  
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ت الىاقُت بمضًىت مغاهل.   املهاصكت ٖلى اجفاكُت همىطج بين حماٖت مغاهل واملؤؾؿاث الٗمىمُت الخيًر
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٘ املاء والىهغباء بمغاهل مً احل مغوع  املهاصكت ٖلى اخخالٌ امللً الغابىي مً َغف الىوالت املؿخللت لخىَػ

               كىىاث  املاء الهالح للكغب مً زؼان عمغم ٖلى مؿخىي حماٖت مغاهل.
)هلطت واسدة مً العُذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ(                                                                                                                 
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ت ممىىخت مً َغف هٓاعة اوكاف مغاهل وهي كُٗت اعيُت مخىاحضة بمىُلت  البث في كبٌى هبت ٖلاٍع

 بتراب ملاَٗت حليز. "ؾلاع"
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ش  224/02/2018ٖضص مجلـ حماٖت مغاهل ملغع الغاء  كبٌى اللاض ي باملهاصكت ٖلى  2018فبراًغ  07بخاٍع

ت ممىىخت مً َغف هٓاعة اوكاف مغاهل وهي متر مغب٘ جيخمي لجؼء  1300كُٗت اعيُت مؿاختها  ٖباعة ًٖ هبت ٖلاٍع

 .مسههت هخجهيز ٖمىمي مخىاحضة بمىُلت حليز كغب  امللبرة املؿُدُت 230842/04مً الغؾم الٗلاعي ٖضص 
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5 
 للباٖت الجابلين. 9هغاء الجلؿاث املخىاحضة بالؿىق الجماعي املحامُض البث في ٖملُت 
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6 
 للباٖت الجابلين. حي الكغفالبث في ٖملُت هغاء الجلؿاث املخىاحضة بالؿىق الجماعي 

 
 

باألغلبٌةالمصادلة  
 

 

7 
ش  6حٗضًل اللغاع الجباةي املحلي ٖضص  والحلىق املحـضص ليؿب وؤؾٗاع الًغابب والغؾـىم  19/05/2008بخاٍع

 والىحُباث املؿخدلت لفابضة ميزاهُت حماٖت مغاهل هما جم حٗضًله وجخمُمه.
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 اٖاصة بغمجت بٌٗ اٖخماصاث ميزاهُت الخجهيز لجماٖت مغاهل. 8
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01 
ل اٖخماصاث ٌٌٗ فهٌى امليزاهُت حماٖت مغاهل بغؾم الؿىت املالُت  المصادلة باإلجماع  . 2018جدٍى
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 030 – 023المصادلة باإلجماع  ؾُضي ًىؾف بً ٖلي". الاصاعي  الحي املؿمى "ججهيزالغاء الحؿاب الخهىص ي  00

٘ املخهو الاحمالي للدؿُير املغنىص للملاَٗاث بغؾم الؿىت املالُت  01  043 – 031المصادلة باإلجماع  .2019جدضًض وجىَػ

٘ املاء والىهغباء بمغاهل لدكُِض مدٌى ههغباةي في اَاع  02 هغاء كُٗت اعيُت لفابضة الىوالت املؿخللت لخىَػ

 البىاًت الجضًضة مللغ ملاَٗت مغاهل املضًىت.اؾخغالٌ 
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 058 – 051ممرر التأجٌل  . AVE PHONEالبث في ويُٗت اؾخغالٌ امللً الٗام الجماعي لىي٘ اهكان مً َغف قغهت  03

ت والٗاصًت. 04  077 – 061ممرر التأجٌل  حٗضًل هىاف الخدمالث املخٗلم بئًجاع مىخىج اؾخغالٌ مىاكف الؿُاعاث والضعاحاث الىاٍع

    اجفاكُت قغاهت زانت بئهجاػ املغهؼ الُبي لللغب باملحامُض .املهاصكت ٖلى  05
)هلطت واسدة مً العُذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ(                                                                                                             
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املالُت والبرمجت جلضم به ًٖى املجلـ الجماعي البث في َلب الاهدؿاب الى اللجىت امليلفت بامليزاهُت والكؤون 

 الؿُض املهُفى الىحضاوي.
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٘ حمُٗاث املجخم٘ املضوي الىاقُت بمضًىت مغاهل بغؾم الؿىت املالُت   2018البث في ملترخاث صٖم مكاَع
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 2012َىنُىص  االعزثُبئُخانذوسح                                     ًشاكشنانًدهظ اندًبػٍ 

 خهغخ ػهُُخ                              

 2012االضتثٓا١ٝ٥ ٜٛيٝٛش ذلكس ايدٚز٠ 

 12/00/2012بتازٜذ  جًط١ فسٜد٠
 

  

110702576151107

071107

 

 :    زضـش يٍ  اطـش خًبػخ نًشاكش ثصفخ اعزشبسَخ انغــبدح - 

 نًذَش انؼبو نهًصبنر ا :   ػجذ انكشَى انخطُت 

 سئُـظ لغى اػًبل انًدهظ :       دمحم انًسُش          

 سئُظ لغى انجُئخ ورأهُم انغكٍ غُش انالئك :   ػجذ انغٍُ اوشٍ

 سئُغخ لغى انًُضاَُخ وانًسبعجخ :    وفبء يُُزٍ

 سئُظ لغى رًُُخ انًىاسد انًبنُخ :   ػجذ انسك يذا

 انشجبة، انثمبفخ، انشَبضخ وانزشثُخسئُظ لغى  :   هشبو اَذ واسشُخ

 سئُظ لغى رأهُم االداسح اندًبػُخ :    دمحم ثشكبدٌ

 سئُظ لغى انؼًم االخزًبػٍ :   ػجذ انؼضَض االيشٌ

 ػٍ انمغى انزمٍُ :    فؤاد سثسٍ

 ػٍ لغى اػًبل انًدهظ :     عؼذ َدبٌ

 ػٍ لغى اػًبل انًدهظ :    خهُم يىنر
 
 

 ػضىا 28 : َزكىٌ يُه انًدهظ اندًبػٍانؼذد انمبَىٍَ انزٌ   -

  ػضىا 28  :   ػـذد االػضـبء انًضاونُـٍ يهبيهــى  -

 ػضىا 82:    ػـذد األػضــبء انسبضشَـــٍ  -

 ض٥ٝؼ زتًؼ مجاع١ َطانـ ستُس ايعطبٞ بًكا٥س 0
 ايٓا٥ب االٍٚ يط٥ٝؼ زتًؼ مجاع١ َطانـ ْٜٛؼ بٔ غًُٝإ 1
 ب ايجاْٞ يط٥ٝؼ زتًؼ مجاع١ َطانـايٓا٥ عبس ايػالّ غٞ نٛضٟ 2

 ايٓا٥ب ايجايح يط٥ٝؼ زتًؼ مجاع١ َطانـ ستُس تٛف١ً 3

 ايٓا٥ب ايطابع يط٥ٝؼ زتًؼ مجاع١ َطانـ أمحس املتكسم 4

 ايٓا٥ب ارتاَؼ يط٥ٝؼ زتًؼ مجاع١ َطانـ َٛالٟ اذتػٔ املٓازٟ 5

 ايٓا٥ب ايػازغ١ يط٥ٝؼ زتًؼ مجاع١ َطانـ خسجي١ فضٞ 6

 ايٓا٥ب ايػابع يط٥ٝؼ زتًؼ مجاع١ َطانـ طظام جبٛضعبس اي 7

 ايٓا٥ب ايعاؾط يط٥ٝؼ زتًؼ مجاع١ َطانـ مجاٍ ايسٜٔ ايعهطٚز 8

 ْا٥ب ناتب اجملًؼ ادتُاعٞ َٛالٟ احفٝغ قضاٟٚ ايعباغٞ 01

 عضٛ اجملًؼ ادتُاعٞ ٜٛغف أٜت ضٜاض 00

 "          "          " عبس اجملٝس اٜت ايكاضٞ 01

 "          "          " ل بًٛجٛضتٛفٝ 02
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 "          "          " عبس اهلازٟ ٜٚػالت 03
 "          "          " عازٍ املتكسم 04

 "          "          " عبس اهلازٟ فاضٟ 05
 "          "          " ستُس ظضاف 06

 "          "          " عبس االي٘ ايػًف 07
 "          "          " ايعُطاْٞ االزضٜػٞا١َٓٝ  08

 "          "          " عبس ايٛاحس ايؿافكٞ 11
 "          "          " عبس اهلل االَهاضٟ 10

 "          "          " عبس ايطمحإ ٚافا 11

 "          "          " غفٝإ بٓداييت 12

 "    "          "       خًٌٝ بٛذتػٔ 13

 "          "          " ستُس اٜت بٜٛسٚ 14
 "          "          " محٝس خٛضظى 15

 "          "          " ستُس بٔ بال 16
 "          "          " عبس ايفتاح ضظنٞ 17

 "          "          " حػٔ بباٟٚ 18
 "          "          " َطِٜ خاٟ 21
 "          "          " يهباضستُس  20

 "          "          " عبس ايععٜع َطٚإ 21

 "          "          " ايػعٝس اٜت احملجٛب 22

 "          "          " عبس اجملٝس بٓاْٞ 23
 "          "          " حبٝب١ ايهطؾاٍ 24

 "          "          " ستُس اذتط 25

 "          "          " ايتُازيٞضؾٝس  26

 "          "          " ستُس االزضٜػٞ 27
 "          "          " ستُس بًٓعطٚغٞ 28

 "          "          " ستُس باق١ 31

 "          "          " املكطف٢ ايٛجساْٞ 30
 "          "          " عبس ايكُس ايعهاضٟ 31
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 "          "          " ِ بٛحٓـابطاٖٝ 32

 "          "          " عبس ايطحِٝ ايفرياَٞ 33

 "          "          " َٛالٟ عبس اذتفٝغ املػطاٟٚ 34

 "          "          " اذتػني ْٛاض 35

 "          "          " عبس ادتًٌٝ بٓػعٛز 36
 "  "          "         غعٝس٠ غالي١ 37

 "          "          " ستُس ْهٌٝ 38
 "          "          " حػٔ اهلٛاضٟ 41

 "          "          " عبس ايكُس اهلٓٝسٟ 40

 "          "          " ثٛض١ٜ بٛعباز 41

 "          "          " عبس اهلازٟ بٔ عال 42
 "   "          "        عبس اهلازٟ تًُاضٞ 43
 "          "          " حفٝع١ زتساض 44

 "          "          " ستُس اٜت ايعاٟٚ 45

 "          "          " عبس ايهطِٜ ملؿّٛ 46

 "          "          " ح١ًُٝ باستُس 47

 "          "          " عبس ايععٜع بٛغعٝس 48

"    "          "       ستُس بٛغطباٍ 51  

 "          "          " فاط١ُ ملهٕٗٛ 50
 "          "          " جٜٛس٠ ايعٜٛس٠ 51

 

 أػضبء  10 :    ػـذد  األػضـبء انغبئجُــٍ ثؼـــزس  -
 

 ايٓا٥ب١ ايجا١َٓ  يط٥ٝؼ زتًؼ مجاع١ َطانـ  اَاٍ َٝكط٠ 0

 ايٓا٥ب ايتاغع يط٥ٝؼ زتًؼ مجاع١ َطانـ عٛاطف ايربزعٞ 1

 ناتب اجملًؼ ايس ايفتاٟٚخ 2

 عضٛ اجملًؼ ادتُاعٞ عسْإ بٔ عبس اهلل 3
 "          "          " أمحس عب١ًٝ 4

 "          "          " إؾطام ايبٜٛػفٞ 5
 "          "          " عبس ايععٜع ايبٓني 6

 "          "          " َٛالٟ ايبؿري طٛبا 7
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"          "        "   عبس ايػين زضٜٛف 8  
 "          "          " خًٝف١ ايؿخُٝٞ 01

 

 

 

   ػضىا  14 :       ػـذد  األػضبء انغبئجُـٍ ثـذوٌ ػــزس -
 

 "          "          " امحس ستفٛظ 0

 "          "          " حٝا٠ املؿفٛع 1

 "          "          " عبس اجملٝس ايسَٓاتٞ 2

 "          "          " ايكُس ايعُطاْٞعبس  3

 "          "          " ظن١ٝ ملطٜين 4

 "          "          " فاط١ُ ايعٖطا٤ املٓكٛضٟ 5

 "          "          " محٝس ايؿٗٛاْٞ 6

 "          "          " املكطف٢ ايؿٗٛاْٞ 7

 "          "          " عفٝف١ ايعصتاضٟ 8

 "          "          " صتٝب ضفٛف 01
 "          "          " ٜٛغف بٔ ايعاٖط 00

 "          "          " امساعٌٝ اَػاضٟ 01
 "          "          " عبس ايًطٝف أبسٚح 02

 "          "          " امحاز اططحٞ 03
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 اعة مراكشربٌس مجلس جم السٌد دمحم العربً بلمابد

 بسه اهلل الرمحن الرحيه
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن

 السادة والسٌدات أطر االدارة

 ممثلً وسابل االعالم

 أٌها الحضور الكرٌم

ي. احفٌظ لضاوي أطلب من السٌد  ،2018 ٌولٌوز االستثنابٌةلبل أن نفتتح أشغال هذه الدورة 

كاتب المجلس التفضل بالمناداة على أسماء السادة والسٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن نابب  العباسً

 .صاب المانونً النعماد هذه الدورةتوفر الن مدى الحاضرٌن بالماعة للتؤكد من

  

دورتنا هاته وهً  اجراء العملٌة والتؤكد من توفر النصاب المانونً، أعلن رسمٌا عن افتتاح بعد

 فً هذه المدة االنتدابٌة وجدولتها الزمنٌة كاالتً: الثة عشرالثالدورة 
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ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة 
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 النقــــــط موضــــــوع التـــداول ر.ت 
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 اتفاق١ٝ ايؿطان١ ٚايتٌُٜٛ املتعًك١ بربْاَج تجُني املس١ٜٓ ايعتٝك١ ملطانـ.املكازق١ ع٢ً  0
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                              

 

 
 

 
1 

 

املكازق١ ع٢ً احتالٍ املًو ايػابٟٛ َٔ ططف ايٛناي١ املػتك١ً يتٛظٜع املا٤ ٚايهٗطبا٤ مبطانـ َٔ اجٌ َطٚض قٓٛات  املا٤ ايكاحل 
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(  ب َٔ خعإ ضَطّ ع٢ً َػت٣ٛ مجاع١ َطانـ.                              يًؿط

 

 

 
 

2 
املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ بني مجاع١ َطانـ ٚ اهل٦ٝات ايتعاضس١ٜ ملٛظفٞ اإلزاضات ٚ املكاحل ايع١َُٝٛ باملػطب يف ؾإٔ ختكٝل 

 س٠ َٓدططٞ تعاضس١ٜ "اَفاّ" مبٓطك١ احملاَٝس.َهتب اغتكباٍ يفا٥

 

 

  برتاب َكاطع١ جًٝع. "غكاض"ايبح يف قبٍٛ ٖب١ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ططف ْعاض٠ اٚقاف َطانـ ٖٚٞ قطع١ اضض١ٝ َتٛاجس٠ مبٓطك١  3

 
 
 

4 
قبٍٛ ٖب١ ١ ع٢ً ايكاضٞ باملكازق 2102فرباٜط  07بتاضٜذ  222/02/2018عسز زتًؼ مجاع١ َطانـ َكطض ايػا٤ 

َرت َطبع تٓتُٞ دتع٤ َٔ ايطغِ  0011قطع١ اضض١ٝ َػاحتٗا  عباض٠ عٔ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ططف ْعاض٠ اٚقاف َطانـ ٖٚٞ
 .شتكك١ نتجٗٝع عَُٛٞ َتٛاجس٠ مبٓطك١ جًٝع قطب  املكرب٠ املػٝخ١ٝ 201222/12ايعكاضٟ عسز 

 

  يًباع١ ادتا٥ًني. 9ادتُاعٞ احملاَٝس ايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛاجس٠ بايػٛم  5
 

 يًباع١ ادتا٥ًني. حٞ ايؿطفايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛاجس٠ بايػٛم ادتُاعٞ  6
 

 

 

 

7 
احملـسز يٓػب ٚأغعاض ايضطا٥ب ٚايطغـّٛ ٚاذتكٛم ٚايٛجٝبات  09/10/2112بتاضٜذ  6تعسٌٜ ايكطاض ادتبا٥ٞ احملًٞ عسز 

 َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ٘ ٚتتُُٝ٘. املػتخك١ يفا٥س٠
 

 
 

 اعاز٠ بطزت١ بعض اعتُازات َٝعا١ْٝ ايتجٗٝع دتُاع١ َطانـ. 8
 

 

 

 . 2102حتٌٜٛ اعتُازات ٜعض فكٍٛ املٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  01
 

 

 ٛغف بٔ عًٞ".غٝسٟ ٜ االزاضٟ اذتٞ ايػا٤ اذتػاب ارتكٛقٞ املػ٢ُ "جتٗٝع 00
 

 

 

 .2109حتسٜس ٚتٛظٜع املدكل االمجايٞ يًتػٝري املطقٛز يًُكاطعات بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  01
 

 

 
 

02 
نطا٤ قطع١ اضض١ٝ يفا٥س٠ ايٛناي١ املػتك١ً يتٛظٜع املا٤ ٚايهٗطبا٤ مبطانـ يتؿٝٝس ستٍٛ نٗطبا٥ٞ يف اطاض اغتػالٍ ايبٓا١ٜ ادتسٜس٠ 

 املس١ٜٓ.ملكط َكاطع١ َطانـ 

 

 

  . AVE PHONEايبح يف ٚضع١ٝ اغتػالٍ املًو ايعاّ ادتُاعٞ يٛضع انؿاى َٔ ططف ؾطن١  03
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حسب 
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  تعسٌٜ نٓاف ايتخُالت املتعًل بإجياض َٓتٛج اغتػالٍ َٛاقف ايػٝاضات ٚايسضاجات ايٓاض١ٜ ٚايعاز١ٜ. 04

 

  )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(طيب يًكطب باحملاَٝس .        املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ ؾطان١ خاق١ بإصتاظ املطنع اي 05

 
 

06 
 200طبكا يًُاز٠  2102ايبح يف َكرتحات زعِ َؿاضٜع مجعٝات اجملتُع املسْٞ ايٓاؾط١ مبس١ٜٓ َطانـ بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ 

 َٔ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ املتعًل بادتُاعات.
 

 
 

  ات ٚاالْس١ٜ ايطٜاض١ٝ ايٓاؾط١ مبس١ٜٓ َطانـ.زعِ ادتُعٝ 07
 

 

  املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ منٛشج بني مجاع١ َطانـ ٚاملؤغػات ايع١َُٝٛ ارتري١ٜ ايٓاؾط١ مبس١ٜٓ َطانـ. 08

 
 

11 
اعٞ ايػٝس املكطف٢ ايبح يف طًب االْتػاب اىل ايًج١ٓ املهًف١ باملٝعا١ْٝ ٚايؿؤٕٚ املاي١ٝ ٚايربزت١ تكسّ ب٘ عضٛ اجملًؼ ادتُ

 ايٛجساْٞ.
 

 

 املكازق١ ع٢ً املًخل ايجاْٞ التفاق١ٝ ايؿطان١ يتٌُٜٛ َؿطٚع غكٞ ٚاح١ ايٓدٌٝ َطانـ باملٝاٙ ايعاز١َ املعادت١. 10
 ٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من الس                                                                                               
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 عضو المجلس الجماعً )نمطة نظام(  السٌد عبد االله الغلف

فً البداٌة أشكر السٌد الربٌس وكذا المكتب المسٌر وجمٌع االطر على الجابزة التً حصل علٌها  

 مجلسنا المولربها  المجلس الجماعً فً المجال البٌبً مما ٌزٌدنا اعتزازا وفخرا بالمجهودات التً ٌموم

 لتنمٌة االنسان والمحٌط.

أما نمطة النظام فتتعلك بمطلب ساكنة حً اٌزٌكً حول استفحال ظاهرة السرلة مع اعترافنا  

بالمجهودات التً تموم بها السلطات االمنٌة لمكافحة كل مظاهر الجرٌمة، اضافة الى ذلن هنان غٌاب 

العماري والذي ٌتطلب تنسٌما على أعلى مستوى لحله مع  مجموعة من المرافك وذلن مرتبط بمشكل الصن

 مجلس العمالة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

أذكر رباسة المجلس بموضوع الحدٌمة العمومٌة الكابنة بمحاذاة ممهى اسالن أمام مسجد الكتبٌة 

لممهى المذكور والذي تصل والتً تم حرمان الساكنة منها بسبب ترخٌص الحتالل الملن العمومً لفابدة ا

، علما أن هنان من درهم لكل ثالثة أشهر 0111وذلن بمبلغ زهٌد   1 م 037المساحة المعنٌة به الى 

مالٌٌر للتصرف  فً مثل هذه المساحة والتً أصبح السكان فً أمس الالمستثمرٌن من هم مستعدون ألداء 

، لكن بسبب االحتالل المذكور ال ٌسمح الفصل الحار هم خصوصا فً مثل هذاالحاجة الٌها والتً تعد متنفسا ل

 .لهم بالجلوس فٌها

كذلن الى السٌد الوالً والى السٌد ف نرفعها لذلن فإننا نرفع هذه الشكاٌة لكم إلزالة هذا الضرر وسو 

 وزٌر الداخلٌة وكذا الدٌوان الملكً.

 عضو المجلس الجماعً السٌد ابراهٌم بوحنش

ة ٌنظمها المانون وٌتعلك االمر باألسبلة الكتابٌة دون غٌرها لذلن ٌجب االلتزام ان االجوبة عن االسبل 

 بالمانون الداخلً واال فان االعضاء كلهم لهم تساإالت بدون االجابة عنها.

 النابب األول لربٌس المجلس الجماعً سلٌمانبن السٌد ٌونس 

داخلً لكن ذلن ال ٌمنع من التوضٌح أشكر السٌد ابراهٌم بوحنش الذي ذكرنا بممتضٌات النظام ال 

 بخصوص هذا الموضوع الذي أثار جدال واسعا.

بداٌة فان االمر ال ٌتعلك بتفوٌت الن الملن العام ال ٌفوت وال ٌتعلك كذلن بترخٌص جدٌد وانما بتجدٌد  

التجدٌد تم فً لترخٌص لدٌم ولمد تؤكدت السلطة المحلٌة بعدما تم اثارة الموضوع فً وسابل االعالم بؤن هذا 

 اطار لانونً .

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

أرٌد أن أذكر رباسة المجلس بالحٌف الذي تعرض له بعض موظفً الجماعة نتٌجة التمٌز فً ملف  

، ذلن أن هإالء الموظفٌن وبعدما حكمت لصالحهم المحكمة ة للحاصلٌن على االجازة والماسترتسوٌة الوضعٌ
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موظفا بٌنما لم تستؤنف  03حمٌتهم فً هذه الترلٌة ، لامت الجماعة باالستبناف على هذا الحكم ضد ابتدابٌا بؤ

 .خرٌن من بٌنهم موظف فً دٌوان الرباسةاموظفٌن  4ضد 

بل هنان من ٌمول أن هنان موظفة هً فً طور  هاتٌن الفبتٌن من الموظفٌن،بٌن  قلفراوالسإال هو ما  

 سٌاسٌة، لذلن نطالب برفع الحٌف عن هإالء الموظفٌن. بمحاباةان االمر ٌتعلك تسوٌة وضعٌتها االدارٌة و

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 ، ننتمل الى دراسة النمطة االولى.ً تمت فً اطار احاطة المجلس علمابعد هذه التدخالت الت 
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 :  (07/16/1107جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107عمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز النمطة األولى من جدول ا

ل املخعللت ببرهامج جثمين املذًىت العخُلت ملشاهؾ.  املفادكت على اجفاكُت الؽشاهت والخمٍى

 هلطت واسدة مً العُذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ()                                                                                           

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

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

 لتالوة التمرٌر المتعلك بهذه النمطة.

 

 س اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةربٌ الحسٌن نوارالسٌد 
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 مراكشلالمجلس الجماعً 

 

 

 

  0 :الرلمذات  ةطالنم               

 
 

 تكسٜس اجتُاع 
ايًح١ٓ املهًف١ باملٝصا١ْٝ ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاملٝصا١ْٝ  

 
 

 

 

 الاولى تخٌى الىلط

2018 ًىلُىص  امللشسة في ؼهش مً حذٌو اعماٌ الذوسة الاظخثىابُت 
 

 

 

 

 اجفاكُت الؽشاهت والخمىٍل املخعللت ببرهامج جثمين املذًىت العخُلت ملشاهؾ.املفادكت على 

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                              
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المدرجااة فااً  المتبمٌااة تحضااٌر الاانمطاسااتبناف ة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال، وفااً اطااار للممتضااٌات المانونٌاا طبمااا

الموجهة  15/16/2018بتارٌخ  02570 عدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 1107جدول اعمال الدورة االستثنابٌة ٌولٌوز 
، نة المكلفاة بالمٌزانٌاة والشاإون المالٌاة البرمجاةلكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللج

علاى السااعة الحادٌاة عشارة صاباحا بماعاة االجتماعاات  1107ٌولٌاوز  01ٌوم الثالثاء  الثانًعمدت اللجنة المذكورة اجتماعها 
ة فاً جادول مدرجامتبمٌاة الكبرى بالمصر البلدي شاارع دمحم الخاامس برباساة الساٌد الحساٌن ناوار رباٌس اللجناة لتادارس نماط 

   اعمال الدورة والمرلمة فٌه كاالتً:
 

 اتفاق١ٝ ايؿطان١ ٚايتٌُٜٛ املتعًك١ بربْاَج تجُني املس١ٜٓ ايعتٝك١ ملطانـ.املكازق١ ع٢ً  -1

 عامل عمالة مراكش( )نمطة واردة من السٌد الوالً                                                                                              

 .1119حتسٜس ٚتٛظٜع املدكل االمجايٞ يًتػٝري املطقٛز يًُكاطعات بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  -11

نطا٤ قطع١ اضض١ٝ يفا٥س٠ ايٛناي١ املػتك١ً يتٛظٜع املا٤ ٚايهٗطبا٤ مبطانـ يتؿٝٝس ستٍٛ نٗطبا٥ٞ يف اطاض اغتػالٍ  -11
 ايبٓا١ٜ ادتسٜس٠ ملكط َكاطع١ َطانـ املس١ٜٓ.

 . AVE PHONEايبح يف ٚضع١ٝ اغتػالٍ املًو ايعاّ ادتُاعٞ يٛضع انؿاى َٔ ططف ؾطن١  -11
  

 حضر من أعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: -
 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً :  عبد السالم سً كوري  
 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً :   عبد الرزاق جبور 
 

 السادة:اللجنة من أعضاء  عوحضر االجتما -

 عبد الهادي وٌسالت، م. عبد الحفٌظ المغراوي، أحمد عبٌلة.

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

     م. احفٌظ لضاوي العباسً، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، الحسٌن نوار.

  خالد الفتاوي :وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  عبد االله منصورة
 الحعن المدٌرٌة العامة للمص :   عبد هللا الجعفري

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

 
فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً جدول 

، وباتفاق مع السادة االعضاء 2018 اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة الممررة فً شهر ٌولٌوز

 تناولت اللجنة دراستها وفك الترتٌب االتً:
 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  0: الرلمذات  ةالنمط
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 : 1اهِكطة رقٍ  
 اتفاقية اهشراكة واهتٌويى املتعوكة بربُاًج تثٌني املديِة اهعتيكة ملراكش.املصادقة عوى 

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                              

بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من نسخة من اتفالٌاة الشاراكة والتموٌال المتعلماة ببرناام  
تااه، تثمااٌن المدٌنااة العتٌمااة لمااراكش والمرفمااة بااالتمرٌر، والطالعهاام علااى حٌثٌااات طاارح الموضااوع ماان جدٌااد وكرنولوجٌ

اعطى السٌد رباٌس اللجناة الكلماة للساٌد رباٌس لسام اعماال المجلاس لٌاذكر، بداٌاة، باناه سابك لمجلاس جماعاة ماراكش، 
اتفالٌاة ، على 1107بممتضى كتاب السٌد الوالً عامل عمالة مراكش، ان تداول وصادق خالل الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

، غٌار اناه تام 1110 -1107ماراكش بالمدٌناة العتٌماة ٌن تؤهٌل وتثمشراكة تتعلك بتموٌل و انجاز برنام  

0053311/13/1107

 وٌتعلاك االمار باتفالٌاة وحضاً بمصاادلة المجلاس التاداولً 1107العادٌاة لشاهر مااي 

الشراكة والتموٌل المتعلمة ببرنام  انجاز وتهٌبة مرابب للسٌارات وترصٌف وتهٌبة االزلة والساحات العمومٌاة والعنوناة 
 تؤهٌال وتثماٌنبتموٌل و انجاز برنام   المتعلمةشراكة والتشوٌر ووضع لوحات اخبارٌة تفاعلٌة على اساس الغاء اتفالٌة 

 .1107فبراٌر  16بتارٌخ  106/11/1107وضوع ممرر مجلس جماعة مراكش عدد م 1110 - 1107مراكش بالمدٌنة العتٌمة 

 07826غٌر انه، ٌضٌف السٌد ربٌس المسم، تم التوصل بإرسالٌة السٌد الوالً عامل عمالة مراكش عدد 

ى المصادلة علتتعلك ب 1107فً شؤن ادراج نمطة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة ٌولٌوز  13/16/1107بتارٌخ 
اتفالٌة الشراكة والتموٌل المتعلمة ببرنام  تثمٌن المدٌنة العتٌمة لمراكش موضوع النمطة المعروضة للدراسة، وهً 

امام السدة العالٌة باهلل الملن دمحم السادس نصره هللا واٌده، ولد عرفت بعض  03/14/1107اتفالٌة تم تولٌعها بتارٌخ 
 ها المجلس الجماعً كما هو مضمن فً الجدول ادناه واهمها :التغٌٌرات ممارنة باخر اتفالٌة صادق علٌ

 ،التسمٌة وموضوع االتفالٌة 

 ،تغٌٌر فً االطراف المتعالدة 

 ، الكلفة االجمالٌة للبرنام 

 ،المساهمات المالٌة للشركاء والتزاماتهم 

 ،كٌفٌات حصر حساب البرنام  ووضعٌته المالٌة النهابٌة 

 ،سرٌان مفعول االتفالٌة 

  الخاص بترصٌف وتهٌبة الممرات،الملحك 

 ،الملحك الخاص بالمحافظة والرفع من جودة البٌبة 
 

أهمٌة المحاور بعد االستماع للتوضٌحات، واالطالع على االتفالٌة، وحٌث تبٌن من جدٌد للسادة االعضاء 
الٌة اتت تنفٌذا موضوع المشارٌع التً تندرج فً إطار تثمٌن النسٌ  العتٌك لمدٌنة سٌاحٌة كمراكش، وان االتف

لتوجٌهات جاللة الملن دمحم السادس نصره هللا و الهادفة الى تؤهٌل النسٌ  العتٌك بشكل ٌضمن نموا منسجما، متناسما 
فمد و مستداما، وحٌث أن من شؤن االتفالٌة موضوع النمطة المساهمة فً زٌادة االشعاع الوطنً والدولً للمدٌنة، 

مٌن المدٌنة العتٌمة بمراكش وأبدت موافمتها على اتفالٌة الشراكة والتموٌل المتعلمة باركت اللجنة برنام  تؤهٌل وتث

 .كما هً مرفمة بالتمرٌر 1111 – 1118ببرنام  تثمٌن المدٌنة العتٌمة لمراكش 

 وجملوصلٍ املوقر واشع اهِظر
 رئيض اهوجِة

 اذتصني ُوار             
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 املقتضى يف االتفاقية املعروضة (1107ر اتفاقية صادق عليها اجمللس )ماي املقتضى يف اخ احملور العاو رقه املادة

  
 

 التطنٔ٘ ّمْضْع االتفاقٔ٘

ّ ّبربنامج ّاملًعؾؼة ّوالًؿوول ّالشراكة ّمرائبّلؾِقاراتاتػاققة ّوتفقىة ّاألّوترصقػّإْاز ّوالِاحاتّالعؿومقةّوتفقىة زقة

ّدوـةّالعًقؼةّملراكشوةّتػاعؾقةّباملخيارإضعّلوحاتّوالعـونةّوالًشوورّوو

ّ

ّّبربنامجّتٌؿنيّاملدوـةّالعًقؼةّملراكشاتػاققةّالشراكةّوالًؿوولّاملًعؾؼةّ

وتفقىةّّوترصقػّإْازّوتفقىةّمرائبّلؾِقارات ّبرنامجبًؿوولّ ٓدودّالصقغّوالشروطّاملًعؾؼة تفدفّهذهّاالتػاققةّإىل 

ّوةّتػاعؾقةّباملدوـةّالعًقؼةّملراكش.خيارإاتّضعّلوحوالعـونةّوالًشوورّوزقةّوالِاحاتّالعؿومقةّواأل

ّإىل ّاالتػاققة ّ تفدفّهذه ّوالشروط ّالصقغ ّ املًعؾؼةٓدود ّبرنامجبًؿوول

ّتٌؿنيّاملدوـةّالعًقؼةّملراكش

  
 
 
 
 

 االطساف املتعاقدٗ

 الداخلٌة؛ وزٌر 

 وزٌر االلتصاد والمالٌة؛ 

 دٌنة؛واإلسكان وسٌاسة الم إعداد التراب الوطنً والتعمٌر وزٌر 

 وزٌر السٌاحة والنمل الجوي والصناعة التملٌدٌة وااللتصاد االجتماعً؛ 

 وزٌر الثمافة واالتصال؛ 

 كاتبة الدولة لدى وزٌر الطالة والمعادن والتنمٌة المستدامة المكلفة بالتنمٌة المستدامة؛ 

  أسفً؛ -والً جهة مراكش 

  أسفً؛ -رئٌس جهة مراكش 

 رئٌس جماعة مراكش؛ 

 لمشور المصبة؛رئٌس جماعة ا 

 واالجتماعٌة؛ رئٌس هٌئة اإلدارة الجماعٌة لصندوق الحسن الثانً للتنمٌة االلتصادٌة 

 رئٌس اإلدارة الجماعٌة لمجموعة العمران؛ 

 المدٌر العام للوكالة الحضرٌة لمراكش؛ 

 أسفً؛ -المدٌر العام لشركة العمران مراكش 

 راكش.مدٌر الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بم 

 
 تم حذف كل من :

 وزٌر االلتصاد والمالٌة؛ 

 المدٌر العام للوكالة الحضرٌة لمراكش؛ 

 أسفً؛ -المدٌر العام لشركة العمران مراكش 

 .مدٌر الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش 

مع اضافة المدٌر العام للشركة المغربٌة للهندسة 
 السٌاحٌة للطراف المتعالدة

 

 
 
 
 

 3و  2

 
 
 
 

 الهلف٘ االمجالٔ٘ للربىامخ

الالؽؾػةّاإلمجالقةّّتؼدر مؾقونّدرهمّمعّاحًِابّالضرائبّوواجياتّتدخلّصاحبّاملشروعّ 343 ب ربنامجإلْازّهذّا

ّوتًوزعّهذهّالؽؾػةّحِبّمؽوناتّالربنامجّكالًالي:ّاملـًدب.
 

 ايهًف١ اإلمجاي١ٝ  احملـــاٚز
 م(مع احتساب جمٌع الرسو  )ملٌون درهم

 54,10 إنجاز وتهٌبة مرابب للسٌارات

الفضاءات العمومٌة األزلة والساحات وتهٌبة الممرات  ترصٌف
 والحدابك والمؤثر التارٌخٌة والفنادق العتٌمة وتحسٌن جودة البٌبة(

 

365,72 

 1,20 العنونة والتشوٌر

 2321 تفاعلٌة وضع لوحات إخبارٌة

 29,68 (%7)أتعاب صاحب المشروع المنتدب 

454,00ّّاجملُٛع ّ

 
 
 

 ملٌون درهم. 373اصبحت الكلفة االجمالٌة إلنجاز البرنام  هً 
وتهٌبة الممرات  كما ان الكلفة المالٌة االجمالٌة لترصٌف

الفضاءات العمومٌة األزلة والساحات والحدابك والمؤثر 
التارٌخٌة والفنادق العتٌمة وتحسٌن جودة البٌبة اصبحت 

 م.ملٌون دره 284361
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املطاٍنات املالٔ٘ 
 للػسناٛ

 منّقيلّالشركاءّالًالقنيّ:ّربنامجوّدقًمّمتوولّهذاّال

 ملٌون درهم؛ 011:               ))المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة وزارة الداخلٌة -

 درهم؛ملٌون  011:              وسٌاسة المدٌنة واإلسكانوزارة إعداد التراب الوطنً  والتعمٌر  -

 ملٌون درهم؛ 31:  وزارة السٌاحة والنمل الجوي والصناعة التملٌدٌة وااللتصاد االجتماعً -

 ملٌون درهم؛ 11:                               وزارة الثمافة واالتصال   -

 ملٌون درهم؛ 01:                  كتابة الدولة المكلفة بالتنمٌة المستدامة -
 ملٌون درهم؛ 011:               مٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة للتن صندوق الحسن الثانً -

 ملٌون درهم؛ 11:                          آسفً -جهة مراكش  -

 ملٌون درهم؛ 11:                               جماعة مراكش -

ّ؛ملٌون درهم 3:           المشور المصبة جماعة -

 

 دوق الحسن الثانًصنملٌون درهم لمساهمة  21اضافة مبلغ 
ملٌون درهم عوض  041للتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة لٌصبح 

ملٌون درهم  وسٌإدي هذا الفارق فً السنة االخٌرة من  021

ملٌون  01ملٌون درهم عوض  31ب  1110البرنام  اي سنة 

 من االتفالٌة الجدٌدة(. 3درهم )المادة 
ي والصناعة وزارة السٌاحة والنمل الجومع تحدٌد مساهمة 

ملٌون درهم مناصفة بٌن  31فً  التملٌدٌة وااللتصاد االجتماعً

ملٌون درهم و  11المطاع المكلف بالصناعة التملٌدٌة  ب 

ملٌون درهم  11الشركة المغربٌة للهندسة السٌاحٌة ب 
والتنصٌص على هذه المساهمة وفك جدولة زمنٌة مضمنة فً 

 من االتفالٌة الجدٌدة(. 3)المادة 
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 التصامات الػسناٛ

 

ّااللًزاماتّالشركاء

 وزارة الداخلٌة
)المدٌرٌة العامة 
 للجماعات المحلٌة(

 املطا١ُٖ يف متٌٜٛ ايربْاَخ 

 .حتٌٜٛ املطا١ُٖ املاي١ٝ يفا٥د٠ غسن١ ايعُسإ َسانؼ َٔ أجٌ إزلاش ايربْاَخ ذطب تكدّ أغغاٍ ايربْاَخ 

 وزارة 
  االلتصاد والمالٌة

 َٛانب١ ايكطاعات ايٛشاز١ٜ املع١ٝٓ ع٢ً بسدل١ َطاُٖاتٗا املاي١ٝ يف إطاز املٝصا١ْٝ ايعا١َ يًدٚي١ 

  غاز٠ مجاع١ َسانؼإزٖٔ ايطٝازات َسا٥ب  ربدل١ الزلاشامل ايتابع١ ألَالى ايدٚي١ اخلاؾ١ ايعكاز١ٜ األٚع١ٝٚقع  
وزارة إعداد التراب 
الوطنً والتعمٌر 
واإلسكان وسٌاسة 

 نةالمدٌ

 ٟاملطا١ُٖ يف متٌٜٛ ايربْاَخ عرب ؾٓدٚم ايتكأَ يًطهٔ ٚاالْدَاد احلكس 
 بايربْاَخطبكا يًحدٚي١ احملدد٠  أضفٞ -حتٌٜٛ املطا١ُٖ املاي١ٝ يفا٥د٠ غسن١ ايعُسإ َسانؼ 

  ضفٞأ-ٚضٝاض١ املد١ٜٓ جل١ٗ َسانؼ  يإلضهإتتبع إزلاش ايربْاَخ عرب املدٜس١ٜ اجل١ٜٛٗ 
نمل وزارة السٌاحة وال

الجوي والصناعة 
التملٌدٌة وااللتصاد 

 االجتماعً

 املطا١ُٖ يف متٌٜٛ ايربْاَخ 

 طبكا يًحدٚي١ احملدد٠ باملاد٠ ايسابع١. حتٌٜٛ املطا١ُٖ املاي١ٝ يفا٥د٠ غسن١ ايعُسإ َٔ أجٌ إزلاش ايربْاَخ 

 وزارة الثمافة واالتصال

 ٌٜٛػازٜع املتعًك١ باملثرس ايتازيخ١ٝامل مت 

 ضات ٚاألغغاٍ املتعًك١ باملآرس ايتازيخ١ٝ إزلاش ايدزا 

 تتبع األغغاٍ ٚاحلسف ع٢ً احلفاظ ع٢ً اخلؿٛؾٝات احمل١ًٝ ٚاملعُاز١ٜ يًُد١ٜٓ ايعتٝك١ 
  إلغساف ٚايتتبع ٚايتكِٝٝ يإعداد ٚزفع تكسٜس نٌ رالر١ أغٗس ذٍٛ ضري تٓفٝر ايربْاَخ إىل ايًح١ٓ احمل١ًٝ. 

كتابة الدولة المكلفة 
 تدامةبالتنمٌة المس

 ػازٜع املتعًك١ باحملافع١ ٚايسفع َٔ جٛد٠ ايب١٦ٝ.متٌٜٛ امل 

 ٞإزلاش ايدزاضات ٚاألغغاٍ املتعًك١ باجلاْب ايب٦ٝ 

  اقتٓا٤ ايتحٗٝصات ايالش١َ 
 .ٞاملطا١ُٖ يف إعداد دفاتس ايترُالت املستبط١ باجلاْب ايب٦ٝ 
 ًإلغساف ٚايتتبع ٚايتكِٝٝ يح١ٓ احمل١ًٝ إعداد ٚزفع تكسٜس نٌ رالر١ أغٗس ذٍٛ ضري تٓفٝر ايربْاَخ إىل اي. 

 
 
 
 
 
 
 

 راف غٌر المتعالدة وهً :تم حذف التزامات االط
 االلتصاد والمالٌة؛ وزارة 

 لوكالة الحضرٌة لمراكش؛ا 

 .الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش 
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والٌة جهة مراكش 
 أسفً

  الْعكادٖا، َع اذرتاّ اآلجاٍ احملدد٠ ٚايتكِٝٝ تتبع إزلاش ايربْاَخ يف إطاز ايًح١ٓ احمل١ًٝ يإلغساف ٚايتتبع
 ٚعاٌَ عُاي١ َسانؼ أضفٞ - ٚاييت ٜرتأضٗا ايطٝد ٚايٞ ج١ٗ َسانؼ

  ملؿادق١ ع٢ً تؿاَِٝ املػازٜع اييت ضتعسض عًٝٗا يف أقسب اآلجاٍبايبت ٚا رلتؿ١إذداث جل١ٓ تك١ٝٓ . 

 سفًأ -جهة مراكش

 املطا١ُٖ يف متٌٜٛ ايربْاَخ 
 أضفٞ َٔ أجٌ إزلاش ايربْاَخ طبكا يًحدٚي١ احملدد٠  - حتٌٜٛ املطا١ُٖ املاي١ٝ يفا٥د٠ غسن١ ايعُسإ َسانؼ

 باملاد٠  ايسابع١
 ٚايتكِٝٝ احمل١ًٝ يإلغساف ٚ ايتتبع تتبع إزلاش ايربْاَخ يف إطاز ايًح١ٓ. 

 جماعة مراكش

 أضفٞ َٔ أجٌ إزلاش ايربْاَخ طبكا يًحدٚي١ احملدد٠  - حتٌٜٛ املطا١ُٖ املاي١ٝ يفا٥د٠ غسن١ ايعُسإ َسانؼ
 باملاد٠ ايسابع١

 ٚ  املتعًك١ مبػازٜع ايربْاَخ نهٌ  اهلدّٚ  ري٠ َٓح زخـ ايبٓا٤ ٚاإلؾالحتتطسٜع 
 يربْاَخػازٜع امل١ٜ ايعكاز قع١ٝايٛتط١ٜٛ تًتصّ ب 

 تثطري ايطان١ٓ املع١ٝٓ َٔ أجٌ االخنساط ايفعًٞ يف إزلاح املػسٚع 
 ٚايتكِٝٝ تتبع ازلاش ايربْاَخ يف إطاز ايًح١ٓ احمل١ًٝ يإلغساف ٚايتتبع. 

 جماعة 
 المشور المصبة 

  

 يربْاَخ طبكا يًحدٚي١ احملدد٠ أضفٞ َٔ أجٌ إزلاش ا - حتٌٜٛ املطا١ُٖ املاي١ٝ يفا٥د٠ غسن١ ايعُسإ َسانؼ
 باملاد٠ ايسابع١

 ٚ  املتعًك١ مبػازٜع ايربْاَخ نهٌ  اهلدّٚ  ري٠ َٓح زخـ ايبٓا٤ ٚاإلؾالحتتطسٜع 
 يربْاَخػازٜع امل١ٜ ايعكاز ايٛقع١ٝتط١ٜٛ تًتصّ ب 

 تثطري ايطان١ٓ املع١ٝٓ َٔ أجٌ االخنساط ايفعًٞ يف إزلاح املػسٚع 
 ٚايتكِٝٝ ز ايًح١ٓ احمل١ًٝ يإلغساف ٚايتتبعتتبع ازلاش ايربْاَخ يف إطا. 

  

صندوق الحسن الثانً 
للتنمٌة االلتصادٌة 

 واالجتماعٌة

 املطا١ُٖ يف متٌٜٛ ايربْاَخ 
 ُٖأجٌ إزلاش ايربْاَخ.أضفٞ  –َسانؼ املاي١ٝ يفا٥د٠ غسن١ ايعُسإ  اتحتٌٜٛ املطا َٔ 

 

الوكالة الحضرٌة 
 لمراكش

 األغغاٍ يف إطاز ايًح١ٓ احمل١ًٝ يإلغساف إزلاش تتبع ٚاملؿادق١ عًٝٗا، َع َخ تتبع ايدزاضات اهلٓدض١ٝ يًربْا
 .ٚايتكِٝٝ ٚايتتبع

الوكالة المستملة لتوزٌع 
الماء والكهرباء 

 بمراكش

 

 إٕ اقتك٢ احلاٍ إلزلاش ايربْاَخ ٚقُإ زلاذ٘، أضفٞ-ايكٝاّ بايدزاضات ايالش١َ يفا٥د٠ غسن١ ايعُسإ َسانؼ 

 أضفٞ إٕ اقتك٢ احلاٍ إلزلاش ايربْاَخ ٚقُإ زلاذ٘ -غاٍ يفا٥د٠ ايعُسإ َسانؼايكٝاّ ببعض األغ 

  عُسإ َسانؼ أضفٞ ٚاملػازن١ يف حتؿٌٝ غٗاد٠ ْٗا١ٜ غسن١ ايتتبع َٚساقب١ تٓفٝر األغغاٍ اييت ضٝعٗد بٗا إىل
 أغغاهلا

 املؿادق١ ع٢ً رلتًف ايدزاضات. 
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شركة العمران مراكش 
 سفًأ -

 

 هلٓدض١ٝ ٚايتك١ٝٓ ٚايتٓفٝر١ٜ يًربْاَخإعداد ايدزاضات ا 
 َا عدا تًو املٓحص٠ َباغس٠ فتح ذطاب يتدبري ايربْاَخ تدٕٚ فٝ٘ مجٝع املداخٌٝ ٚاملؿازٜف املتعًك١ بايربْاَخ ،

 َٔ طسف ٚشاز٠ ايثكاف١ ٚاالتؿاٍ ٚنتاب١ ايدٚي١ املهًف١ بايت١ُٝٓ املطتدا١َ.
  ١ ٜطُح بتردٜد نٌ املعاَالت املاي١ٝ املتعًك١ بإزلاش نٌ بٓهٞ خاف بايربْاَخ باخلص١ٜٓ اجلٜٗٛفتح ذطاب

َهْٛات ايربْاَخ َٔ ذٝث املٛازد ٚاملؿازٜف، َا عدا تًو املٓحص٠ َباغس٠ َٔ طسف ٚشاز٠ ايثكاف١ ٚاالتؿاٍ ٚنتاب١ 
 ايدٚي١ املهًف١ بايت١ُٝٓ املطتدا١َ.

 ٚاألْع١ُ اجلازٟ بٗا ايعٌُإبساّ ايعكٛد ٚايؿفكات املتعًك١ بايدزاضات ٚاألغغاٍ طبكا يًكٛاْني . 
  غغاٍ املربدل١ يف إطاز ايربْاَخاألتتبع إزلاش. 
  إلغساف ٚايتتبع ٚايتكِٝٝ يإعداد ٚزفع تكسٜس نٌ رالر١ أغٗس ذٍٛ ضري تٓفٝر ايربْاَخ إىل ايًح١ٓ احمل١ًٝ

 .ًربْاَخي

 تبط١ ب٘ ٚزفع٘ إىل ايًح١ٓ احمل١ًٝ ٚ إعداد تكسٜس ْٗا٥ٞ يًربْاَخ عٓد ْٗا١ٜ األغغاٍ َع ذؿس احلطابات املاي١ٝ املس
  .املسنص١ٜ يتتبع ايربْاَخ

  عٓد ْٗا١ٜ ازلاش املػسٚع ٚذؿس احلطابات املستبط١ ب٘ ٚايتكِٝٝ َٛافا٠ ايًح١ٓ احمل١ًٝ يإلغساف ٚايتتبع
ّ بايهػٛفات ايٓٗا١ٝ٥ يًرطابات ٚبتكسٜس ْٗا٥ٞ ٚتكُٝٝٞ يًعًُٝات املٓحص٠. 
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نٔفٔات حؿس حطاب 

الربىامخ ّّضعٔتُ املالٔ٘ 
 اليَأٜ٘

 

ّ

 ضّدًًمّإعادةّبرجمًهّمنّررفّالؾٍـةّاحملؾقةأذغالّالربنامجّوّحصرّوضعقًهّاملالقةّالـفائقة،ّويفّحالةّٓصقلّفائّانًفاءعـدّ

ّ ّمماثؾة ّأو ّعؿؾقاتّتؽؿقؾقة ّإلْاز ّبلإلذرافّوالًًيعّوالًؼققم ّالعًقؼة ّمنّررفّالؾٍـةّّملراكشاملدوـة ّعؾقفا ّاملصادقة ّتًم عؾىّأن

 ملُصصةّلؾربنامج.،ّمعّالًأكقدّعؾىّضرورةّاحلرصّعؾىّعدمّٔاوزّالًؽؾػةّاالمجالقةّااملركزوةّلًًيعّوّتؼققمّالربنامج

ّ ّالـفائقة،ّويفّحالةّٓصقلّفائضّّانًفاءعـد ّاملالقة ّوضعقًه أذغالّالربنامجّوّحصر

دقًمّارجاعهّاىلّصـدوقّاحلِنّالٌانيّلؾًـؿقةّاالقًصادوةّواالجًؿاعقةّمنّررفّذركةّ

ادػيّ،ّمعّالًأكقدّعؾىّانّكلّٔاوزّيفّالًؽؾػةّاالمجالقةّاملُصصةّّ–العؿرانّمراكشّ

 .امجّدقًمّٓؿؾهّمنّررفّصاحبّاملشروعلؾربن
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 ضسٓاٌ مفعْل االتفاقٔ٘

ّ

ّال ّتاروخ ّمن ّابًداء ّاالتػاققة ّبفذه ّالعؿل ّإىلّحنيًّّوققعويدأ ّاملػعول ّوتيؼىّداروة ّاألرراف، ّررفّمجقع ّمن ّإْازّعؾقفا إنفاء

ّ.ّلـفائيّلالفًَاصبـاءّعؾىّالًؼرورّاّألذغالّاملرتيطةّبالربنامجّوحصرّوضعقًهّاملالقةّالـفائقةا

 

ّال ّتاروخ ّمن ّابًداء ّاالتػاققة ّبفذه ّالعؿل ّاألرراف،ًّّوققعويدأ ّررفّمجقع ّمن عؾقفا

ّإىلّحنيّ ّاملػعول ّاوتيؼىّداروة ّإْاز ّوضعقًهّإنفاء ّوحصر ّبالربنامج ّاملرتيطة ألذغال

ةّوارجاعّالػائضّاحملًؿلّاىلّّصـدوقّاحلِنّالٌانيّلؾًـؿقةّاالقًصادو،ّاملالقةّالـفائقة

ّّبـاءّعؾىّالًؼرورّالـفائيّلالفًَاصّواالجًؿاعقةّوذلك

 
 

 الملحك

امللحل اخلاص برتؾٔف 
 ّتَٔٝ٘ املنسات

ّ

ّمؾقونّدرهم11038ّجمؿوعّالًؽؾػةّاملالقةّ:ّ

ّ

ّمؾقونّدرهم12038ّّجمؿوعّالًؽؾػةّاملالقةّ:ّ

ّوجودّاخًالفّيفّتؽؾػةّترصقػّوتفقىةّكلّممر

 
امللحل اخلاص 

ع مً باحملافظ٘ ّالسف
 جْدٗ البٔٝ٘

ّمؾقونّدرهم01ّجمؿوعّالًؽؾػةّاملالقةّ:ّ

نغيرة خضابم ؾاخاث و إخضار / إهجاػ مكغٕو همىطجي لفغػ الىفاًاث مً املهضع/ وي٘ مدُخين للُاؽ حىصة الهىاء/ صعاؾاث بُئُتبِيعةّحماورّ:

ُت البُئُت باملضاعؽ املخٗللت بالىفاًاث/  الؿىصاء ِإػالت الىل/ إخضار هٓام زام ملٗالجت هفاًاث الٗغباث الؿُاخُت املجغوعة/ للبِئت إخضار هىاصي للخٖى

ّ.الكباب وصوع 

ّ :ّ ّاملالقة ّالًؽؾػة ّفؼط01ّّجمؿوع ّعؾىّثالثةّحماور ّمعّاالقًصار مؾقونّدرهم

/ الخدؿِـ للُاؽ حىصة الهىاء اثوي٘ مدُعوضّديعةّحماورّيفّاالتػاققةّالؼدمية:ّ

ُت البُئُت وججهيز هىاصي بُ / اهجاػ الضعاؾت واكخىاء الخجهيزاث الكباب باملضاعؽ وصوع ئُت والخٖى

ت ملكغٕو  ّهمىطجي لفغػ الىفاًاث مً املهضعالًغوٍع
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 

20182021

جدٌدة مندمجة ومهٌكلة 14052018

بالمدٌنة المدٌمة، بغٌة مواكبة النمو الحضري الذي تشهده المدٌنة وتعزٌز جاذبٌتها االلتصادٌة والسٌاحٌة، وتحسٌن 

ثمافٌة، والحفاظ على خصوصٌاتها المعمارٌة ومعالجة االختالالت العمرانٌة إضافة إلى  -بنٌاتها التحتٌة السوسٌو

كله بفضل العناٌة المولوٌة السامٌة لصاحب الجاللة الملن دمحم السادس ، وهذا تطوٌر مإشرات التنمٌة البشرٌة بها

 نصره هللا.

غٌر انه، مادام المجلس الجماعً لد تداول فً موضوع االتفالٌة خالل الدورة الماضٌة، فاالمر 

 

248052018032018
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 ?978 يوليوز ?8بتاريخ  2018/<7/:<9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزمً جدول أعنال الدورة  االوىلليقطـة ا           

ل املخعللت ببرهامج جثمين املذًىت العخُلت ملاملفادكت على ب  شاهؾ.اجفاكُت الؽشاهت والخمٍى

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2018

182018

 

 1893704072018
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1758122062018

 113.148792 

  

 

14052018 
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 . 
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وهـم الســـادة46
 

ـد المتصـدق، محمـد العربً بلمابد، ٌونـس بن سلٌمـان، عبد السالم سً كـوري، ي. احفٌظ لضاوي العباسً، أحم
عبـد الــرزاق جبـور، خدٌجـة الفضـً، عبد المجٌـد اٌت الماضـً، محمـد زراف، حســن بـبـاوي، حمٌـد خــوزرن، 
عبد الرحٌم الفٌرامـً، ي. عبد الحفٌـظ المغـراوي، جوٌـدة العوٌـدي، أمٌنـة العمرانـً االدرٌسـً، مرٌـم خــاي، 

ـد الهـادي وٌسـالت، الحسٌـن نــوار، حلٌمـة بامحمـد، عبـد الهـادي تلماضـً، سعٌـدة ساللــة، ثورٌـة بوعبـاد، عب
عبد الهادي بن عـال، عبد الهادي فاري، عبد الكرٌم لمشـوم، عبد الجلٌل بنسعـود، محمـد لكبار، حبٌبة الكرشال، 

ت بوٌدو، عادل المتصدق، جمال الدٌن العكـرود، عبد الصمد العكـاري، محمـد بالــة، محمـد بنلعروسً، دمحم اٌ
المصطفى الوجدانً، دمحم الحر، عبد الفتاح رزكً، خلٌل بولحسن، دمحم اٌت الزاوي، دمحم بنبال، السعٌد اٌت المحجوب، 

 عبد المجٌد بنانً، عبد الواحد الشافمً، عبد االله الغلف، توفٌك بلوجور، فاطمة لمكهون.
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بتارٌخ  فرٌدةجلسة ) 1107 فً شهر ٌولٌوز االستثنابٌة المنعمدةمن جدول اعمال الدورة  الواحدة والعشرونالنمطة 

07/16/1107)  : 

ل مؽشوع ظلي واخت الىخ  ُل مشاهؾ باملُاه العادمت املعالجت.املفادكت على امللحم الثاوي الجفاكُت الؽشاهت لخمٍى

 هلطت واسدة مً العُذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ()                                                                                                            

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

نابب ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة د عبد الفتــاح رزكً الكلمــة للسٌ 

 بهذه النمطـة. الخاصلتــالوة التمرٌــر المستدامة والسٌر والجوالن 

 

 نابب ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن عبد الفتاح رزكًالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  10 النمطة رلم:

 
 

  جتُاعاتكسٜس 
 ٚضٝاض١ املد١ٜٓ بايتعُري املهًف١ يًح١ٓا 

 ٚايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٚايطري ٚاجلٛالٕ  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  21 الىلطت سكمخٌى 

 2018 ًىلُىص  ؼهش  الاظخثىابُت حذٌو اعماٌ الذوسةمً 
 

ل مؽشوع ظلي واخت الىخُل مشاهؾ  املفادكت على امللحم الثاوي الجفاكُت الؽشاهت لخمٍى

 باملُاه العادمت املعالجت.

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                               
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فااً جاادول اعمااال الاادورة  ة مدرجااةنمطااً اطااار تحضااٌر ٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال، وفااللممتضااٌات المانون طبمااا
لكال مان الساادة أعضااء  الموجهاة 15/16/1107 بتاارٌخ 02573 رلم لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 1107ٌولٌوز  االستثنابٌة 

مسااتدامة والسااٌر بااالتعمٌر وسٌاسااة المدٌنااة والتنمٌااة الاللجنااة المكلفااة اجتماااع اللجنااة والمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااغال 
صاااباحا بماعاااة  العاشااارة والنصااافعلاااى السااااعة  1107 ٌولٌاااوز 01 الخماااٌسٌاااوم  الماااذكورة اجتماعاااا عمااادت اللجناااة ،والجاااوالن

ة واردة مان الساٌد نمطاة لتادارس رباٌس اللجنااحماد محفاوظ الساٌد  االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباساة
  :رجة فً جدول اعمال دورة ماي والمرلمة كاالتًالوالً عامل عمالة مراكش مد

 
 

 املؿادق١ ع٢ً املًرل ايثاْٞ التفاق١ٝ ايػسان١ يتٌُٜٛ َػسٚع ضكٞ ٚاذ١ ايٓدٌٝ َسانؼ باملٝاٙ ايعاد١َ املعاجل١. : 32النقطة رقم 
 لسٌد الوالً عامل عمالة مراكش(ن ا)نمطة واردة م                                                                        
 ادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

 الحسن بباوي، عبد الفتاح رزكً، توفٌك بلوجور.
 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 عبد الحفٌظ المغراوي، حلٌمة بادمحم، المصطفى الوجدانً.
 

 اوي: خالد الفتتغٌب من أعضاء المجلس بعذر السٌد -

 السادة:بصفة استشارٌة شارن من أطر جماعة مراكش و -

 ربٌس لسم اعمال المجلس :   دمحم المحٌر
 مصلحة االغراسربٌس  :   احمد اٌت الراٌس  
 عن لسم أعمال المجلس :        سعد نجاي  
 

 

كرا لهام تلبٌاة الادعوة، وبعد ان لدم الساٌد رباٌس اللجناة كلماة ترحٌبٌاة فاً حاك الساادة الحضاور شاا فً بداٌة االجتماع،

الملحك الثانً التفالٌة الشراكة لتموٌال مشاروع سامً واحاة وتذكٌره بالنمطة المعروضة للدراسة، تم تمكٌن السادة االعضاء من 

وكذا ورلة تمنٌاة مختزلاة لمشاروع الملحاك اضاافة الاى ورلاة تهام المساار الزمناً الاذي  النخٌل مراكش بالمٌاه العادمة المعالجة

مناذ موافماة المجلاس الجمااعً علاى االتفالٌاة االم خاالل المادة  روع سمً واحة النخٌل مراكش بالمٌاه العادمة المعالجةمش لطعه

 االنتدابٌة السابمة كما هً مرفك بالتمرٌر.

والطالع السادة االعضاء على حٌثٌات الموضوع وكرونولوجٌته، اعطٌت الكلمة للسٌد رباٌس مصالحة االغاراس لٌوضاح 

ٌتعلااك بااالملحك الثااانً التفالٌااة الشااراكة ماان اجاال تموٌال مشااروع ساامً واحااة النخٌاال بالمٌاااه العادمااة المعالجااة والااذي  ان االمار

المشار الٌها فً االتفالٌاة، كماا ساتمدد مادة  1104عوض سنة  1107بممتضاه ستمدد مدة انجاز  اشغال االستثمار الى نهاٌة سنة 

المشاار  1108الاى سانة  1104عاوض الفتارة الممتادة مان سانة  1111الاى سانة  1107استغالل المشروع بحٌث ستبتدئ من سانة 

 الٌها فً االتفالٌة.

مضٌفا انه بممتضى هذا الملحاك تضاع المٌاادة الجهوٌاة للماوات المسااعدة ماراكش اسافً رهان اشاارة المشاروع مسااحة 

نااء محطاة الضاخ وحاوض تجماع المٌااه المعالجاة متر مربع متواجدة بداخل ثكنة خٌالتها الكابنة بمنطماة اابٌااضا وذلان لب 411

 0111لسمً واحة النخٌل بمنطمة اابٌاضا على ان الحوض هو عباارة عان حاوض خرساانً مغطاى لتجمٌاع مٌااه السامً بساعة 

 متر مكعب.

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  10: النمطة رلم
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عمب ذلن ، وبعاد االساتماع للتوضاٌحات، واالحاطاة بالموضاوع مناذ بداٌتاه وكاذا الملحاك الثاانً لالتفالٌاة بحساب ماا هاو 

وبااالنظر ألهمٌااة رفااك بااالتمرٌر، وبعااد ان تبااٌن للسااادة االعضاااء اهمٌااة الملحااك باعتباااره امتااداد لمشااروع ساامً واحااة النخٌاال، م

االتفالٌة االم الهادفة الى انجاز مشروع رابد على الصعٌد الوطنً فً مجال المحافظة على البٌباة والتنمٌاة المساتدامة ٌؤخاذ بعاٌن 

مخطط عمل جدي ٌرتكز باألساس على اعادة استعمال المٌاه العادمة المعالجة لسمً واحة النخٌال  االعتبار مماربة شاملة تتضمن

فماد ابادت اللجناة موافمتهاا علاى  الملحاك بمدٌنة مراكش، وحٌث ان الملحك الثانً ٌتمحور حول تمدٌد اآلجال الزمنٌة باألسااس، 

 الثانً موضوع النمطة كما هو مرفك بالتمرٌر.

  

 مولر واسع النظرولمجلسكم ال
 

 

 

 

 ربٌس اللجنة        
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 وسكت جلىُت خٌى معاس  ومدطاث

 اجفاكُت جمىٍل مؽشوع ظلي واخت الىخُل مشاهؾ باملُاه العادمت املعالجت 

 :عىىان الاجفاكُت / 1

  اجفاكُت ؼشاهت مً أحل جمىٍل مؽشوع ظلي واخت الىخُل مشاهؾ باملُاه العادمت املعالجت

 / ملحلاث الاجفاكُت :2

 امللحم ألاٌو الجفاكُت الؽشاهت مً أحل جمىٍل مؽشوع ظلي واخت الىخُل مشاهؾ باملُاه العادمت املعالجت 

 ل مؽشوع ظلي واخت الىخُل مشاهؾ باملُاه العادمت املعالجت واملطشوخت مً أحل املفادكت في احخماع  امللحم الثاوي الجفاكُت الؽشاهت مً أحل جمٍى

 .2018ًىلُىص  12لجىت امليلفت بالخعمير وظُاظت املذًىت والخىمُت املعخذامت والعير والجىالن في احخماعها امللشس ًىم الخمِغ ال

 :)املادة الشابعت( مدخىي بشهامج الاظدثماس / 3

 الؽبىت الشبِعُت:

 ؛َع املاء والىهشباءللىوالت املعخللت لخىص الخابعت  SP2تهم جلىٍت الخجهيزاث الهذسومُياهُىُت للمدطت 

 ولم؛ 1مم وطىلها  400اللىاة الشبِعُت باللعم الغشبي للىلجت راث كطش 

 ولم. 2مم وطىلها 250اللىاة الشبِعُت بلعم أبُاك راث كطش 

ع:  ؼبىت الخىَص

 متر مىعب ليل خىك؛  5000خىلين لخجمُع مُاه العلي بععت 

 ليل مدطت؛ 15KWمدطخين لضخ املُاه بلذسة 

 ولم؛ 9مم على معافت  250مم و 110شي بأكطاس جتراوح ما بين كىىاث  ال

ذ بمُاه العلي. 18  هلطت للتزٍو

 :ٌوظابل الاظخغال

ج ماةي مدمٌى للعلي؛ 16  ـهٍش

ج. 10  حشاساث هاكلت للفهاٍس

أظفي سهً  –مشاهؾ  بملخض ى امللحم الثاوي لالجفاكُت جمع اللُادة الجهىٍت لللىاث املعاعذة :مىكع مدطت الضخ وخىك الخجمع حعذًل 

متر مشبع بذاخل جىىت خُالتها اليابىت بمىطلت أبُاك ورلً لبىاء مدطت الضخ وخىك ججمع املُاه املعالجت لعلي  500إؼاسة املؽشوع معاخت 

 واخت الىخُل بمىطلت أبُاك.

ىتخم عً الذساظاث الي  كامذ هها الىوالت بملخض ى امللحم الثاوي لالجفاكُت ووفلا للحل البذًل امل :مىىهاث املؽشوع بمىطلت أبُاك حعذًل 

ع بمىطلت أبُاك جخدذد هما ًلي : ع املاء والىهشباء بمشاهؾ، فئن ألاؼغاٌ املخعللت بالجضء الخاؿ بؽبىت الخىَص  املعخللت لخىَص

 لىلل املُاه العادمت املعالجت املخىاحذة بجىاس واد إظُل؛ 2جلىٍت مدطت الضخ سكم 

 متر مىعب؛ 1000لخجمُع مُاه العلي بععت إهجاص خىك خشظاوي مغطى 

 ؛ 15KWإهجاص مدطت لضخ املُاه بلذسة 

 ولم؛ 3.5مم على معافت  225مم  110ولع كىىاث  الشي بأكطاس جتراوح ما بين 

ذ بمُاه العلي. 8تهُئت   هلط للتزٍو

 )املادة الخامعت( : مذة إهجاص البرهامج/ 4

 وجيلفخه : مذة إهجاص الاظدثماس 

 املجمىع 2015 2014 العىىاث

 16.75 8 8.75 جيلفت الاؾدثماع )ملُىن صعهم(
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املؽاس  2015عىك ظىت  2016لى نهاًت ظىت إ ذة إهجاص أؼغاٌ الاظدثماس م  جمذد بمىحب امللحم ألاٌو لالجفاكُت  : 1سكم حعذًل 

 إليها في الاجفاكُت ؛

 2016عىك نهاًت ظىت  2018لى نهاًت ظىت إ أؼغاٌ الاظدثماس  ذة إهجاص م  لالجفاكُت الثاوي جمذد بمىحب امللحم  : 2سكم حعذًل 

 .املؽاس إليها في امللحم ألاٌو لالجفاكُت

 : مذة الاظخغالٌ وجيلفخه

 املجمىع 2019 2018 2017 2016 2015 العىىاث

 جيلفت اؾتهالن املُاه املٗالجت
 )ملُىن صعهم( 

0.66 1.94 1.94 1.94 1.94 8.42 

 شجاع الىسُلتجيلفت الٗىاًت وؾلي ؤ
 )ملُىن صعهم(

0.78 2.31 2.31 2.31 4.62 12.33 

 20.75 6.56 4.25 4.25 4.25 1.44 املجمٕى )ملُىن صعهم(

 ؛ ىٗب صون اخدؿاب الغؾىماملصعهم للمتر  2.5 جم اخدؿاب جيلفت اؾتهالن املُاه املٗالجت ٖلى ؤؾاؽ ؾٗغ

ت، فيوحٗخبر خاحُاث الاؾت اصة ٖلى الىمُت امللضعة ؾِخم اخدؿابها ٖلى املؿخغل. لهالن املظوىعة ؤٖاله جلضًٍغ  ٍػ

نهاًت  إلى 2016مً ظىت بدُث ظختخذا هزه الفترة  ظخغالٌ املؽشوعاذة م  جمذد بمىحب امللحم ألاٌو لالجفاكُت  : 1سكم حعذًل 

 ؛2019 إلى 2015 مً ذةمخاملالفترة عىك  2020ظىت 

نهاًت  إلى 2018مً ظىت بدُث ظختخذا هزه الفترة  ظخغالٌ املؽشوعاذة م  جفاكُت لالالثاوي جمذد بمىحب امللحم  : 2سكم حعذًل 

 .املؽاس إليها في امللحم ألاٌو لالجفاكُت 2020 إلى 2016 مً ذةمخاملالفترة عىك  2022ظىت 

 )املادة العابعت( :حذولت الدعذًذ / 5

 ولفت الاظخغالٌ : 

 .هالن املثبذ بٗضاصاث الىوالت املسجلت باؾم حماٖت مغاهلمخم ول قهغ ٖلى ؤؾاؽ الاؾتفىاجير املُاه  حؿضص

جخم فىجشة اظتهالن املُاه املعالجت املعخعملت  لالجفاكُتالثاوي بملخض ى امللحم  حعذًل فىجشة اظتهالن املُاه العادمت املعالجت :

اث الىوالت املسجلت باظم لعلي واخت الىخُل بمشاهؾ مً طشف الىوالت مخم ول ؼهش على أظاط الاظتهالن املثتذ بعذاد

ا بالعذاداث باعخماد اليعبت  حماعت مشاهؾ، خُث جخدمل ول مً حماعت مشاهؾ والىوالت جيالُف الاظتهالن املسجل ؼهٍش

لُت. ت املخففت ليل مً الطشفين واملبِىت في الاجفاكُت ألـا  املحدعبت وفم املعاهمت العىٍى

 2022 2021 2020 2019 2018 الخيلفت / العىىاث

ولفت الاؾتهالن الاحمالُت املخىك٘ للمُاه 

 الٗاصمت املٗالجت

 )ملُىن صعهم( 

0.66 1.94 1.94 1.94 1.94 

  حماٖت مغاهل

 املؿاهمت
 )ملُىن صعهم( 

0.22 0.82 0.82 0.82 0.82 

 باملابت 42.3 باملابت 42.3 باملابت 42.3 باملابت 42.3 باملابت 33.3 اليؿبت

الىوالت املؿخللت 

٘ املاء لخىَػ

 والىهغباء بمغاهل

املؿاهمت 

 )ملُىن صعهم(
0.44 1.12 1.12 1.12 1.12 

 باملابت 57.7 باملابت 57.7 باملابت 57.7 باملابت 57.7 باملابت 66.7 اليؿبت

ت. ت ليل مً الطشفين واملبِىت في الجذٌو أعاله ظلفا ألدائهما العىٍى  هزا وحعخبر كُمت املعاهمت العىٍى
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 ٌ امللحم الثاوي وسكت جلىُت خى 

  الجفاكُت جمىٍل مؽشوع ظلي واخت الىخُل مشاهؾ باملُاه العادمت املعالجت
 :عىىان الاجفاكُت / 1

ل مكغٕو ؾلي واخت الىسُل مغاهل باملُاه الٗاصمت املٗالجت   اجفاكُت قغاهت مً ؤحل جمٍى

 / ملحلاث الاجفاكُت :2

  ل مكغ  ٕو ؾلي واخت الىسُل مغاهل باملُاه الٗاصمت املٗالجت امللحم ألاٌو الجفاكُت الكغاهت مً ؤحل جمٍى

 ل مكغٕو ؾلي واخت الىسُل مغاهل باملُاه الٗاصمت املٗالجت واملُغوخت مً ؤحل املهاصكت في  امللحم الثاوي الجفاكُت الكغاهت مً ؤحل جمٍى

 .2018ًىلُىػ  12ن في احخماٖها امللغع ًىم الخمِـ احخمإ اللجىت امليلفت بالخٗمير وؾُاؾت املضًىت والخىمُت املؿخضامت والؿير والجىال 

 ألاطشاف : / 3

 مؤؾؿت دمحم الؿاصؽ لحماًت البِئت 

 )ت الٗامت للجماٖاث املحلُت  وػاعة الضازلُت )املضًٍغ

 )ني ت إلاوٗاف الَى  وػاعة الضازلُت )مضًٍغ

  آؾفي  –والًت حهت مغاهل 

 والبِئت امليلفت بالبِئت الىػاعة املىخضبت لضي وػاعة الُاكت واملٗاصن واملاء 

 وػاعة ألاوكاف والكؤون إلاؾالمُت 

 املجلـ الجماعي ملضًىت مغاهل 

 املاء والىهغباء بمغاهل ٘  الىوالت املؿخللت لخىَػ

 ت ؤمالن الضولت  مضًٍغ

 مغنض واخت الىسُل 

 :)املادة ألاولى( أهذاف الاجفاكُت / 4

٘ املاء والىهغباء بمغاهل لؿلي مؿاخت جلضع ب إٖاصة اؾخٗماٌ املُاه الٗاصمت املٗالجت بمدُت الخهفُ  810ت الخابٗت للىوالت املؿخللت لخىَػ

 هىخاع مً واخت الىسُل بمضًىت مغاهل والىاكٗت قماٌ املضًىت والتي جىلؿم إلى حؼؤًً ازىين :

  متر  725000خاج إلى هىخاع( وجد 110هىخاع وؤبُاى  280هىخاع )الىلجت الغغبُت  390الجؼء ألاٌو ًمخض ٖلى مؿاخت جلضع ب

 شجغة هسُل ؛ 200000مىٗب مً املُاه في الؿىت مً ؤحل ؾلي 

  هىخاع  35هىخاع، قُاَبي  30هىخاع، حىيهغة  290هىخاع )الىلجت الكغكُت  420الجؼء الثاوي ًمخض ٖلى مؿاخت جلضع ب

 شجغة هسُل ؛ 200000متر مىٗب مً املُاه في الؿىت مً ؤحل ؾلي  725000هىخاع( وجدخاج إلى  65وبىلٗٓام 

 :)املادة الثاهُت( مىلىع الاجفاكُت / 5

 جدضًض الالتزاماث املخباصلت في إَاع قغاهت لخمىٍل وإهجاػ ألاقغاٌ املخٗللت بالكُغ ألاٌو لكبىت ؾلي واخت الىسُل بمضًىت مغاهل وهظلً

لت جضبير املُاه املٗالجت لهظا الغغى واؾخغالٌ ميكأ ث الؿلي  .جدضًض ٍَغ

 :ثالثت( ل)املادة ات املؽشوع جيلف/ 6

  : ملُىن صعهم 37.5املبلغ إلاحمالي 

  :ملُىن صعهم 16.75جيلفت الاؾدثماع 

  :ٌملُىن صعهم 20.75جيلفت الاؾخغال 

 :)املادة الشابعت( مدخىي بشهامج الاظدثماس / 7

 الؽبىت الشبِعُت:

ت الخجهيزاث الهضعومُياهُىُت للمدُت  ٘ املاء والىهغباءللىوالت الخابٗت  SP2تهم جلٍى  ؛املؿخللت لخىَػ

ىلها  400اللىاة الغبِؿُت باللؿم الغغبي للىلجت طاث كُغ   ولم؛ 1مم َو

ىلها 250اللىاة الغبِؿُت بلؿم ؤبُاى طاث كُغ   ولم. 2مم َو
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ع:  ؼبىت الخىَص

 متر مىٗب ليل خىى؛  5000خىيين لخجمُ٘ مُاه الؿلي بؿٗت 

 ُت؛ليل مد 15KWمدُخين لضخ املُاه بلضعة 

 ولم؛ 9مم ٖلى مؿافت  250مم و 110كىىاث  الغي بإكُاع جتراوح ما بين 

ض بمُاه الؿلي. 18  هلُت للتزٍو

 :ٌوظابل الاظخغال

ج ماةي مدمٌى للؿلي؛ 16  نهٍغ

ج. 10  حغاعاث هاكلت للههاٍع

ت لل :مىكع مدطت الضخ وخىك الخجمع حعذًل  ؤؾفي  –لىاث املؿاٖضة مغاهل بملخض ى امللحم الثاوي لالجفاكُت جً٘ اللُاصة الجهٍى

متر مغب٘ بضازل جىىت زُالتها اليابىت بمىُلت ؤبُاى وطلً لبىاء مدُت الضخ وخىى ججم٘ املُاه املٗالجت  500عهً إقاعة املكغٕو مؿاخت 

 لؿلي واخت الىسُل بمىُلت ؤبُاى.

لحل البضًل املىبخم ًٖ الضعاؾاث التي كامذ بها بملخض ى امللحم الثاوي لالجفاكُت ووفلا ل :مىىهاث املؽشوع بمىطلت أبُاك حعذًل 

٘ بمىُلت ؤبُاى جخدضص هما ًلي : ٘ املاء والىهغباء بمغاهل، فئن ألاقغاٌ املخٗللت بالجؼء الخام بكبىت الخىَػ  الىوالت املؿخللت لخىَػ

ت مدُت الضخ عكم   لىلل املُاه الٗاصمت املٗالجت املخىاحضة بجىاع واص إؾُل؛ 2جلٍى

 متر مىٗب؛ 1000زغؾاوي مغُى لخجمُ٘ مُاه الؿلي بؿٗت  إهجاػ خىى

 ؛ 15KWإهجاػ مدُت لضخ املُاه بلضعة 

 ولم؛ 3.5مم ٖلى مؿافت  225مم  110وي٘ كىىاث  الغي بإكُاع جتراوح ما بين 

ض بمُاه الؿلي. 8تهُئت   هلِ للتزٍو

 )املادة الخامعت( : مذة إهجاص البرهامج/ 8

 ه :وجيلفخ مذة إهجاص الاظدثماس 

 املجمىع 2015 2014 العىىاث

 16.75 8 8.75 ()ملُىن صعهمجيلفت الاؾدثماع 

 

املؽاس إليها في  2015عىك ظىت  2016لى نهاًت ظىت إ ذة إهجاص أؼغاٌ الاظدثماس م  جمذد بمىحب امللحم ألاٌو لالجفاكُت  : 1حعذًل سكم 

 الاجفاكُت ؛

املؽاس إليها  2016عىك نهاًت ظىت  2018لى نهاًت ظىت إ ذة إهجاص أؼغاٌ الاظدثماس م  ُت جمذد بمىحب امللحم الثاوي لالجفاك : 2حعذًل سكم 

 .في امللحم ألاٌو لالجفاكُت

 : مذة الاظخغالٌ وجيلفخه

 املجمىع 2019 2018 2017 2016 2015 العىىاث

 جيلفت اؾتهالن املُاه املٗالجت
 )ملُىن صعهم( 

0.66 1.94 1.94 1.94 1.94 8.42 

لٗىاًت وؾلي ؤشجاع جيلفت ا

 )ملُىن صعهم( الىسُلت
0.78 2.31 2.31 2.31 4.62 12.33 

 20.75 6.56 4.25 4.25 4.25 1.44 ()ملُىن صعهماملجمٕى 

 ؛ ىٗب صون اخدؿاب الغؾىماملصعهم للمتر  2.5 جم اخدؿاب جيلفت اؾتهالن املُاه املٗالجت ٖلى ؤؾاؽ ؾٗغ

ت، فيلهالن املظوىعة ؤٖال وحٗخبر خاحُاث الاؾت اصة ٖلى الىمُت امللضعة ؾِخم اخدؿابها ٖلى املؿخغل. ه جلضًٍغ  ٍػ
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نهاًت ظىت  إلى 2016مً ظىت بدُث ظختخذا هزه الفترة  ظخغالٌ املؽشوعاذة م  جمذد بمىحب امللحم ألاٌو لالجفاكُت  : 1حعذًل سكم 

 ؛2019 إلى 2015 مً ذةمخاملالفترة عىك  2020

نهاًت ظىت  إلى 2018مً ظىت بدُث ظختخذا هزه الفترة  ظخغالٌ املؽشوعاذة م  حم الثاوي لالجفاكُت جمذد بمىحب املل : 2حعذًل سكم 

 .املؽاس إليها في امللحم ألاٌو لالجفاكُت 2020 إلى 2016 مً ذةمخاملالفترة عىك  2022

 / التزاماث ألاطشاف املعؤولت عً جىفُز الاجفاكُت )املادة العادظت( :9

ف للفىؾفاٍ في  :لحماًت البِئتمؤظعت دمحم العادط  ت املىخب الكٍغ ت اللغى الفالحي ومجمٖى مً زالٌ اجفاكُت الكغاهت م٘ مجمٖى

 إَاع بغهامج خماًت وجىمُت واخت هسُل مغاهل

 املجمىع  2018 2017 2016 2015 2014 العىىاث

 6.5 - - - 3.25 3.25 جيلفت الاؾدثماع )ملُىن صعهم(

ل جيالُف الاؾدثما ٘ املاء والىهغباء بمغاهل وفم بُاهاث جلضم ؤقغاٌ املكغٕو والتي ؾِخم اهجاػها ًخم جدٍى ع إلى الىوالت املؿخللت لخىَػ

غاف.  وإعؾالها إلى املؤؾؿت َبلا للمؿُغة التي ًخم الاجفاق ٖليها بين ألَا

ف مؿخٗملي واخت الىسُل وطلً باؾخٗماٌ هما حؿاهم املؤؾؿت بدكاوع م٘ الكغواء ببلىعة وجىفُظ بغامج للخدؿِـ وإلازباع، مىحه ملخخل

 ول ألاصواث البُضاغىحُت وؤصواث الخىانل املالبمت.

اع، ؾخٗمل  مً اللُمت إلاحمالُت للمكغٕو مً ؤحل  %4ٖلى الاخخفاّ بما ٌٗاصٌ وؿبت  مؤؾؿت دمحم الؿاصؽ لحماًت البِئتوفي هظا إلَا

ل بغامج الخدؿِـ وإلازباع املكاع إليها في الفلغة  لخُ٘ املبلغ مً مؿاهمت املؤؾؿت.جمٍى  الؿابلت، ٍو

 : ظفيأ -والًت حهت مشاهؾ

غاف زالٌ مغاخل إهجاػ ألاقغاٌ واؾخغالٌ املكغٕو وهظا حؿهُل  لى الخيؿُم بين ألَا ؾخلىم الىالًت باإلقغاف إلاصاعي والخدب٘ الخلني ٖو

اء الٗلاعي.  إلاحغاءاث املخٗللت بالٖى

ت العامت للجماعاث املحل  ُت:املذًٍش

 املجمىع 2018 2017 2016 2015 2014 العىىاث

 5 - - - 2.5 2.5 جيلفت الاؾدثماع )ملُىن صعهم(

٘ املاء والىهغباء بمغاهل ل جيالُف الاؾدثماع إلى الىوالت املؿخللت لخىَػ  .ًخم جدٍى

 : الىصاسة املىخذبت امليلفت بالبِئت

 املجمىع  2015 2014 العىىاث

 2.5 1.5 1 صعهم(جيلفت الاؾدثماع)ملُىن 

٘ املاء والىهغباء بمغاهل ل جيالُف الاؾدثماع إلى الىوالت املؿخللت لخىَػ  .ًخم جدٍى

 املجلغ الجماعي ملذًىت مشاهؾ:

 املجمىع 2019 2018 2017 2016 2015 العىىاث

 3.50 0.82 0.82 0.82 0.82 0.22 جيلفتاؾتهالن املُاه املؿخٗملت )ملُىن صعهم(

٘ املاء والىهغباء بمغاهل.جدٌى مؿاهماث امل  جلـ الجماعي ملضًىت مغاهل إلى الىوالت املؿخللت لخىَػ

ع املاء والىهشباء بمشاهؾ:  الىوالت املعخللت لخىَص

 املجمىع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 الخيلفت / العىىاث

 2.75 - - - - 0.75 2 الاؾدثماع )ملُىن صعهم(

 4.92 1.12 1.12 1.12 1.12 0.44 - ىن صعهم(ملُ)اؾتهالن املُاه املؿخٗملت 

 7.67 1.12 1.12 1.12 1.12 1.19 2 املجمٕى )ملُىن صعهم(
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لُه فهي جدخفٔ بدهتها؛  ض، ٖو  وجخٗهض الىوالت بئهجاػ ؤقغاٌ الاؾدثماع املظوىعة وهظا اؾخغالٌ ونُاهت الكبىت إلى خضوص هلِ التزٍو

 لاث الاؾدثماع إلى مؤؾؿت دمحم الؿاصؽ لحماًت البِئت؛وجلتزم بخلضًم حمُ٘ الىزابم التي جثبذ هف

 .هما جلتزم بخىفير مُاه مٗالجت َبلا ملٗاًير الجىصة املٗخمضة باليؿبت للمُاه املؿخٗملت لؿلي املىاَم الخًغاء

ت إلاوعاػ الىطن :  مذًٍش

 املجمىع 2019 2018 2017 2016 2015 العىىاث

جيلفت الٗىاًت وؾلي 

 هم(الىسُل )ملُىن صع 
2 2 2.33 2 2 12.33 

خماصاث املالُت املخفم ٖليها مً ؤحل جىفير الُض الٗاملت اليافُت وجىفير املٗضاث الًغوٍع ت خؿب ازخهاناتها، بهغف الٖا ت وجخٗهض املضًٍغ

 لللُام بالؿلي والٗىاًت بإشجاع الىسُل املخىاحضة بالكُغ ألاٌو مىيٕى هظه الاجفاكُت؛

ت هظلً بؿل ٘؛وجلتزم املضًٍغ ت بدهتها في جيلفت الهُاهت والخىَػ لُه جدخفٔ املضًٍغ ض، ٖو  ي ؤشجاع الىسُل اهُالكا مً هلِ التزٍو

٘ إلى مؤؾؿت دمحم الؿاصؽ لحماًت البِئت.  هما جلتزم بخلضًم حمُ٘ الىزابم التي جثبذ هفلاث الهُاهت والخىَػ

 وصاسة ألاوكاف والؽؤون إلاظالمُت :

ُ ت الالػمت بمىُلت ؤبُاى، وؤن املؿاخاث املُلىبت ؾدخدضص وفم ملف جلني ًىجؼ لهظه الغاًت.ؾدخيلف الىػاعة بخىفير ألاٖو  ت الٗلاٍع

ذ واخت الىخُل :   مـش

 ؾِخيلف املغنض ٖلى الضوام بالخدب٘ والخيؿُم.

 )املادة العابعت( :حذولت الدعذًذ / 10

 ولفت الاظدثماس :

 باملابت مً ولفت ألاقغاٌ م٘ اهُالكها ؛ 50حؿضص 

 ٖىض نهاًتها )الدؿلُم املؤكذ( ؛ باملابت مً ولفت ألاقغاٌ 50حؿضص 

 ولفت الاظخغالٌ : 

 .مخم ول قهغ ٖلى ؤؾاؽ الاؾتهالن املثبذ بٗضاصاث الىوالت املسجلت باؾم حماٖت مغاهلفىاجير املُاه  حؿضص

جخم فىجشة اظتهالن املُاه املعالجت املعخعملت لعلي بملخض ى امللحم الثاوي لالجفاكُت  حعذًل فىجشة اظتهالن املُاه العادمت املعالجت :

واخت الىخُل بمشاهؾ مً طشف الىوالت مخم ول ؼهش على أظاط الاظتهالن املثتذ بعذاداث الىوالت املسجلت باظم حماعت مشاهؾ، 

ا بالعذاداث باعخماد اليعبت امل حدعبت وفم املعاهمت خُث جخدمل ول مً حماعت مشاهؾ والىوالت جيالُف الاظتهالن املسجل ؼهٍش

لُت.  العىىٍت املخففت ليل مً الطشفين واملبِىت في الاجفاكُت ألـا

 2022 2021 2020 2019 2018 الخيلفت / العىىاث

املخىك٘ للمُاه الٗاصمت ولفت الاؾتهالن الاحمالُت 

 )ملُىن صعهم( املٗالجت 
0.66 1.94 1.94 1.94 1.94 

  حماٖت مغاهل

 0.82 0.82 0.82 0.82 0.22 (املؿاهمت )ملُىن صعهم

 اليؿبت
33.3 

 باملابت

42.3 

 باملابت

42.3 

 باملابت
 باملابت 42.3

42.3 

 باملابت

 ٘ الىوالت املؿخللت لخىَػ

 املاء والىهغباء بمغاهل

 1.12 1.12 1.12 1.12 0.44 املؿاهمت )ملُىن صعهم(

 اليؿبت
66.7 

 باملابت

57.7 

 باملابت

57.7 

 باملابت
 باملابت 57.7

57.7 

 باملابت

ت ليل مً الطشفين واملبِىت في الج ت.هزا وحعخبر كُمت املعاهمت العىٍى  ذٌو أعاله ظلفا ألدائهما العىٍى
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

مشروع سمً من خالل تمرٌر اللجنة، فاالمر ٌتعلك بالملحك الثانً التفالٌة الشراكة من اجل تموٌل  

واحة النخٌل بالمٌاه العادمة المعالجة والذي بممتضاه ستمدد مدة انجاز  اشغال االستثمار الى نهاٌة سنة 

المشار الٌها فً االتفالٌة، كما ستمدد مدة استغالل المشروع بحٌث ستبتدئ من سنة  1104عوض سنة  1107

 المشار الٌها فً االتفالٌة. 1108نة الى س 1104عوض الفترة الممتدة من سنة  1111الى سنة  1107

 واآلن باب المنالشة مفتوح.

 إذن وفً غٌاب أي تدخل حول هذه النمطة، فإنً أعرض االتفالٌة على التصوٌت.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

64 
 

 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

65 
 

 :  (07/16/1107بتارٌخ جلسة فرٌدة ) 1107النمطة الثالثة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

املفادكــت على اجفاكُــت بين حماعت مشاهؾ والهُئــاث الخعالذًت ملىظفي الاداساث واملفالح العمىمُت  

 باملغشب في ؼأن جخفُق مىخب اظخلباٌ لفابذة مىخشطي حعالذًت أمفام بمىطلت املحامُذ.

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ً الكلمة للسٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة أعط 

 التمرٌر الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النمطة.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة الحسٌن نوارالسٌد 
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  .00 – 01 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 3: ذات االرلام: النمط

 
 

 تُاع اجتكسٜس 
باملٝصا١ْٝ ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ  املهًف١ ايًح١ٓ 

ٚاملٝصا١ْٝ 
 
 

 

 .11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3الاسكام الىلط راث خٌى 

 2017 ًىلُىص  ؼهش  الاظخثىابُت امللشسة في حذٌو اعماٌ الذوسةمً 
 

ساث و املفالح العمىمُت باملغشب في ؼأن جخفُق املفادكت على اجفاكُت بين حماعت مشاهؾ و الهُئاث الخعالذًت ملىظفي إلادا -3

 مىخب اظخلباٌ لفابذة مىخشطي حعالذًت "امفام" بمىطلت املحامُذ.

ت ممىىخت مً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي كطعت اسلُت مخىاحذة بمىطلت  -4 بتراب ملاطعت  "ظلاس"البث في كبٌى هبت علاٍس

 حليز.

خ  224/02/2018عذد مجلغ حماعت مشاهؾ ملشس الغاء  -5 ت ممىىخت اللاض   باملفادكت على  2018فبراًش  07بخاٍس كبٌى هبت علاٍس

متر مشبع جيخم  لجضء مً الشظم العلاسي عذد  1300كطعت اسلُت معاختها  عباسة عً مً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي

 .مخففت هخجهيز عمىمي مخىاحذة بمىطلت حليز كشب  امللبرة املعُدُت 230842/04

 للباعت الجابلين. 9بث في عملُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي املحامُذ ال -6

 للباعت الجابلين. حي الؽشفالبث في عملُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي  -7

خ  6حعذًل اللشاس الجباةي املحلي اللشاس الجباةي املحلي عذد  -8 المشابب والشظـىم والحلىق املحـذد ليعب وأظعاس  19/05/2008بخاٍس

 والىحُباث املعخدلت لفابذة ميزاهُت حماعت مشاهؾ هما جم حعذًله وجخمُمه.

 اعادة بشمجت بعن اعخماداث ميزاهُت الخجهيز لجماعت مشاهؾ. -9

ل اعخماداث ٌعن ففٌى امليزاهُت حماعت مشاهؾ بشظم العىت املالُت  -10  . 2018جدٍى

 ظُذي ًىظف بً علي". الاداسي  الحي عمى "ججهيزالغاء الحعاب الخفىص   امل -11
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جاادول اعمااال الاادورة  للممتضااٌات المانونٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمط المدرجااة فااً طبمااا

الموجهة لكل من الساادة أعضااء  16/15/2018بتارٌخ  02117 عدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 1107االستثنابٌة ٌولٌوز 
، عمادت اللجناة الماذكورة اللجنة والمجلس للحضاور والمشااركة فاً أشاغال  اللجناة المكلفاة بالمٌزانٌاة والشاإون المالٌاة البرمجاة

على الساعة الحادٌة عشرة صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصار البلادي شاارع  1107ٌولٌوز  12ول ٌوم الثالثاء اجتماعها اال
   دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس نمط مدرجة فً جدول اعمال الدورة والمرلمة فٌه كاالتً:

 

ٚ اهل٦ٝات ايتعاضس١ٜ ملٛظفٞ اإلزاضات ٚ املكاحل ايع١َُٝٛ باملػطب يف ؾإٔ ختكٝل َهتب اغتكباٍ يفا٥س٠ املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ بني مجاع١ َطانـ  -1
 َٓدططٞ تعاضس١ٜ "اَفاّ" مبٓطك١ احملاَٝس.

 برتاب َكاطع١ جًٝع. "غكاض"ايبح يف قبٍٛ ٖب١ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ططف ْعاض٠ اٚقاف َطانـ ٖٚٞ قطع١ اضض١ٝ َتٛاجس٠ مبٓطك١  -1
قبٍٛ ٖب١ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ططف ايكاضٞ باملكازق١ ع٢ً  1118فرباٜط  07بتاضٜذ  111/02/2018عسز زتًؼ مجاع١ َطانـ َكطض ػا٤ اي -5

َتٛاجس٠ مبٓطك١  111811/11َرت َطبع تٓتُٞ دتع٤ َٔ ايطغِ ايعكاضٟ عسز  1111قطع١ اضض١ٝ َػاحتٗا  عباض٠ عٔ ْعاض٠ اٚقاف َطانـ ٖٚٞ
 .شتكك١ نتجٗٝع عَُٛٞ ػٝخ١ٝجًٝع قطب  املكرب٠ امل

 يًباع١ ادتا٥ًني. 9ايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛاجس٠ بايػٛم ادتُاعٞ احملاَٝس  -6
 يًباع١ ادتا٥ًني. حٞ ايؿطفايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛاجس٠ بايػٛم ادتُاعٞ  -7
احملـسز يٓػب ٚأغعاض ايضطا٥ب ٚايطغـّٛ ٚاذتكٛم  19/15/1118 بتاضٜذ 6تعسٌٜ ايكطاض ادتبا٥ٞ احملًٞ ايكطاض ادتبا٥ٞ احملًٞ عسز  -8

 ٚايٛجٝبات املػتخك١ يفا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ٘ ٚتتُُٝ٘.
 اعاز٠ بطزت١ بعض اعتُازات َٝعا١ْٝ ايتجٗٝع دتُاع١ َطانـ. -9

 . 1118حتٌٜٛ اعتُازات ٜعض فكٍٛ املٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  -11

 غٝسٟ ٜٛغف بٔ عًٞ". االزاضٟ اذتٞ ايػا٤ اذتػاب ارتكٛقٞ املػ٢ُ "جتٗٝع -11

   السادة:مكتب المجلس من أعضاء  حضر االجتماع -
 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش : م. الحسن المنادي
                                               النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش    : عبد الرزاق جبور

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -
 أحمد عبٌلة، عبد الهادي تلماضً، عبد الصمد العكاري، دمحم بالة، عبد االله الغلف.، م. عبد الحفٌظ المغراوي، عبد الهادي وٌسالت

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -
احفٌظ لضاوي العباسً، حسن بباوي، إبراهٌم بوحنش، خلٌفة الشحٌمً، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي بن عال، م. 

     خلٌل بولحسن، عبد العزٌز بوسعٌد، دمحم لكبار، رشٌد التمادلً، حلٌمة بادمحم، حبٌبة الكرشال.

  خالد الفتاوي :السٌد وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :   هشام بل الحوتً
 وكٌل المداخٌل :   لمغاري الخمار

 ربٌس المسم التمنً :  ٌب اسنٌنحم. الط
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  مراد ضٌاء الدٌن
 ربٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجاي

 عن تعاضدٌة اأمفاما :   دمحم النجماوي

كر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً جدول فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الش

، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2018اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة الممررة فً شهر ٌولٌوز 

 اللجنة دراستها وفك الترتٌب االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش
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 : 1اهِكطة رقٍ  
قية بني مجاعة ًراكش و اهليئات اهتعاضدية ملوظفي اإلدارات و املصاحل اهعٌوًية باملغرب يف شأْ ختصيص ًلتب اشتكباي هفائدة املصادقة عوى اتفا

 ًِخرطي تعاضدية "اًفاَ" مبِطكة احملاًيد.
وخاصة عمد اتفاق لتخصٌص  وبعد تمكٌن السادة االعضاء من الوثابك الالزمة ،فً مستهل دراسة هذه النمطة

استمبال لفابدة منخرطً تعاضدٌة اامفاما بمنطمة المحامٌد كما هو مرفك بالتمرٌر، ولالطالع على حٌثٌات مكتب 
أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ممثل تعاضدٌة 'امفاما  لتمدٌم التوضٌحات االولٌة ووضع السادة  الموضوع،

 االعضاء فً صورة الموضوع واسباب نزوله.
ضح ممثل تعاضدٌة اامفاما ان رباسة المجلس الجماعً لد توصلت بطلب من مدٌر وفً هذا االطار، او

التعاضدٌة لوضع مكتب تابع لجماعة مراكش الستمبال منخرطً التعاضدٌة وذلن فً اطار تمرٌب خدماتها من المنخرطٌن 
 على النحو االتً:

 منهم. تمكٌن المنخرطٌن من اٌداع ملفات المرض وملفات االنخراط وطلبات الجدد
 تتبع وضعٌة المنخرطٌن ازاء التعاضدٌة والصندوق الوطنً لمنظمات االحتٌاط االجتماعً.

 التوجٌه واالجابة على استفسارات المنخرطٌن.    
مضٌفا، فً ورلة تمنٌة، الى جانب االطار المانونً المنظم، مجموعة من االرلام ذات الصلة بنشاط التعاضدٌة 

 على الشكل التالً: 

  انـًـُـخـشطـُـٍ وروٌ انـسـمـىق:ػـذد 
ـُـً ، مـىـهـم  222.417  :  ٖـضص الـمـىـسـَغ  مـخـلـاٖـض  49.692مـىـسـٍغ

 256.569  :  ٖـضص طوي الـدـلـىق 

ـت ٖـلـى  35 :      ٖـضص الـمـمـثـلـُـاث  مـضًـىـت. 31مـمـثـلـُـت مـىٖػ

  22  :     ٖـضص ٖـُـاصاث ألاؾـىـان

 34  :      الجٖـضص هـغاؾـي الـٗـ

 17  :     ٖـضص مـسـخـبـغاث ألاؾـىـان
 

 :انـخـذيـبد 
 801.257  : ٖـضص الـمـلـفـاث الـمـهـفـاة

 مـىـدـت وفـاة( 1037مـىـدـت جـلـاٖـض، و 3640) 4860  : ٖـضص الـمـىـذ الـمـلـضمـت

ـُـً وطوي الـدـلـىق بـجـهـت ووالًـت مـغاهـل  39.167  :  ٖـضص الـمـىـسـَغ

ـُـً وطوي الـدـلـىق بـىالًـت مـغاهـلٖ  19.893  :   ـضص الـمـىـسـَغ

ـُـً بـالـجـمـاٖـت الـخـغابـُـت  مـىـسـٍغ 4200  :    ٖـضص الـمـىـسـَغ

 )الـضاوصًـاث وجـاعهـت( 2  :    ٖـضص الـمـمـثـلـُـاث بـمـضًـىـت مـغاهـل

 مـىـسـٍغ ًـىـخـمـىن لـخـٗـايـضًـت )ؤمـفـام( 9795مـىـهـم  16.566  :   ٖـضص الـمـؿـخـفـُـضًـً مـً ٖـُـاصة َـب ألاؾـىـان

 4  :      ٖـضص الـىـغاؾـي

مشٌـرا الى انه سبك للتعاضدٌة تمدٌم طلب لمجلس مماطعة المنارة لكون مكتب االستمبال ٌمع فً دابرة نفوذ 

لالستفادة من تخصٌص مكتب استمبال  1107المماطعة ولد حضً بموافمتها تداولٌا خالل  الدورة العادٌة لشهر ٌونٌو 

 لفابدة منخرطً تعاضدٌة اأمفاما بالمركز االجتماعً للمرأة والطفل بمنطمة لمحامٌد 
بعـد االستماع للتوضٌحات، واالطالع على عمد االتفاق باعتباره الوثٌمة التنظٌمٌة التعالدٌة بٌن جماعة  

لمصالح العمومٌة بالمغرب، وبعد فتح باب المنالشة وابداء الرأي، مراكش والهٌبات التعاضدٌة لموظفً اإلدارات وا
وبعد االشادة بهذه المبادرة وبهذا العمد باعتباره مرجعا لانونٌا ٌضبط عاللة الطرفٌن سعٌا الى تمدٌم خدمات اامفاما 

ٌة ذلن بداعً لمنخرطٌها مع ابداء تخوف فً حالة تمدٌم طلبات اخرى فً نفس الموضوع من جهات اخرى وعدم تلب
عدم التوفر على ممرات جماعٌة لسد هذا الغرض من جهة وكذا عدم مالبمة الخدمات التً ٌمدمها المركز االجتماعً 
للمرأة والطفل بمنطمة لمحامٌد لهذا النوع والنشاط االداري الذي ستزاوله التعاضدٌة المذكورة، وبعد اتضاح الرإٌا 

موافمتها على عمد اتفالٌة بٌن جماعة مراكش و الهٌبات التعاضدٌة لموظفً  فمد ابدت اللجنةواالحاطة بالموضوع، 
اإلدارات و المصالح العمومٌة بالمغرب فً شؤن تخصٌص مكتب استمبال لفابدة منخرطً تعاضدٌة اامفاما بمنطمة 

  ٌد التلمابًا.المحامٌد كما هً مرفمة بالتمرٌر على اساس تعدٌل المادة الثالثة منها وذلن بحذف عبارة االتجد
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 عقــــد  اتفـــاق  

 بني 

 مجاعــــة مراكـــــش

 و اهليئات التعاضدية ملوظفي اإلدارات و املصاحل العنومية باملغرب 

دية "امفام" يف شأى ختصيص ملتب استقبال لفائدة مهخرطي تعاض 

 مبهطقة احملاميد.

 

 

 

 

 

 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

70 
 

علـذ  اجفاق  بين حماعـت مشاهـؾ والهُئاث الخعالذًت ملىظفي إلاداساث واملفالح العمىمُت باملغشب في ؼأن جخفُق مىخب اظخلباٌ لفابذة 

 مىخشطي حعالذًت "امفام" بمىطلت املحامُذ.

 بني املوقعني أسفله:

 ،دللظ مجاع٘ مسانؼ
 اجملًظ اجلُاعٞ  ايطٝد ذلُد ايعسبٞ بًكا٥د؛ ايها٥ٔ َكسٙ بػازع ذلُد اخلاَظ َسانؼ ممثال يف غدـ ز٥ٝظ 

 من جهـة

 

 اهلٔٝات التعاضدٓ٘ ملْظفٕ االدازات ّاملؿاحل العنْمٔ٘ باملغسب "أمفاو"،
 بٝكا٤شْك١ ذًب، َسع ايطًطإ، ايداز اي 21ممث١ً يف غدـ ز٥ٝظ دلًطٗا االدازٟ ايطٝد عصٜص ايعًُٞ، ايها٥ٔ َكسٙ  

 من جهة أخرى

 الديباجة

  بدىفُظ اللاهىن   2015 ًىلُىػ  7املىافم ٌ  1436مً عمًان  20ناصع في  1-15-85ٖلى الٓهير الكٍغف عكم بىاء 

 املخٗلم بالجماٖاث. 113-14عكم  الخىُٓمي

  خانت بالبلضًاث.املخٗلم باألمالن ال 1921ؤهخىبغ  19املىافم لـ  1340نفغ  17الكٍغف املؤعر في  ٖلى الٓهيربىاء 

  ف املؤعر في فاجذ عبُ٘ ألاٌو ف املؤعر في  1937ماي  12املىافم لـ  1356بىاء ٖلى  الٓهير الكٍغ املغير واملخمم للٓهير الكٍغ

 .1921ؤهخىبغ  19املىافم لـ  1340نفغ  17

  غي املؤعر في فاجذ حماصي ألاولى خٗلم بىُفُت جضبير ألامالن امل 1921صحىبر  31املىافم لـ  1340بىاء ٖلى اللغاع الىٍػ

 الخانت بالبلضًاث.

 ( بمثابت كاهىن الخٗايض1963هىهبر  12) 1383حماصي الثاهُت  27الهاصع في  571-187ٓهير عكم بىاء ٖلى ال. 

  لى للخٗايض             1966ًىهُى  18الهاصع في  66-249املغؾىم املليي عكم بىاء ٖلى ً املجلـ ألٖا   واملحضص لىُفُت جيٍى

 . وازخهاناجه

  غي الدكغُل و املالُت عكم  اللغاعبىاء ٖلى بمثابت هٓام ؤؾاس ي همىطجي  1967ماي  29الهاصع في  67-359املكترن لىٍػ

 .للجمُٗاث الخٗايضًت

  غي الدكغُل و املالُت عكم  اللغاعبىاء ٖلى ضة  2008ماي  2الهاصع في  07-1881املكترن لىٍػ و الظي جم وكغه في الجٍغ

ش  5631ت جدذ عكم الغؾمُ في إلاصاعاث و املهالح  2008ماي  19بخاٍع و املٗضٌ للىٓام ألاؾاس ي للهُئاث الخٗايضًت ملْى

 .الٗمىمُت باملغغب

   ي حٗايضًت "امفام"  مىخب الاؾخلباٌ الظي زههه مجلـ حماٖت مغاهللٗبه ؾُوهٓغا للضوع الظي في لفابضة مىسَغ

ين. بها مً املىسَغ  جلضًم زضماجه وجلٍغ

  يها ٖبر مسخلف حهاث اململىت وجضُٖما وفي اَاع الخىحهاث الاؾتراجُجُت لخٗايضًت "ؤمفام" في جلٍغب زضماتها مً مىسَغ

ت.  للؿُاؾت الهاصفت إلى جغؾُش مباصا الالمغهٍؼ

 /... ش  (07/2018وجبٗا ملضاوالث مجلـ حماٖت مغاهل زالٌ صوعجه الاؾخثىابُت املىٗلضة في قهغ ًىلُىػ )حلؿت بخاٍع
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 يلي:اتفق الطرفاى على ما 

 املادة األوىل:

إٌ زتلظ مجاع٘ مسانش ْٓافل صساح٘ مبكتضٙ عكد االتفام اذتالٕ علٙ ختصٔص مكس متْاجد باملسنص 
اهلٔئات االجتناعٕ للنسأٗ ّالطفل باحملامٔد، ننهتب لالضتكبال ميخسطٕ تعاضدٓ٘ "امفاو"، ّذلو لفائدٗ 

مً أجل اضتعنالُ بدٌّ عْض ألغساض إدازٓ٘ نإٓداع  العنْمٔ٘ باملػس  التعاضدٓ٘ ملْظفٕ اإلدازات ّاملصاحل
ملفات املسض ّملفات االخنساط ّحتٔٔيَا، ّنرا تتبع ّضعٔ٘ تلو امللفات إشاء التعاضدٓ٘ ّالصيدّم الْطين 

 دد مليعنات االحتٔاط االجتناعٕ، عالّٗ علٙ االجاب٘ علٙ اضتفطازات امليخسطني ّقبْل طلبات امليخسطني ادت
 

 املادة الثانية: 

ٓسخص زتلظ مجاع٘ مسانش لتعاضدٓ٘ "أمفاو" بإدخال السبط املعلْماتٕ ّارتط اهلاتفٕ ّنل جتَٔص 
 ٓطتلصمُ ىشاطَا يف املهتب املخصص لالضتكبال  

 

 املادة الثالثة:

بشسط ( ضيْات قابل٘ للتحدٓد، ننا جيْش لهل طسف فطخُ 3ٓطسٖ مفعْل عكد االتفام ٍرا ملدٗ ثالث٘ )
 إشعازِ للطسف اآلخس مطبكا مبدٗ ال تكل عً ثالث أشَس ّذلو عً طسٓل خطا  مضنٌْ الْصْل 

 

 املادة الرابعة: 

 اتفل الطسفاٌ علٙ اختٔاز مْطيَنا يف العيآًّ املبٔي٘ أعالِ 
 

 املادة اخلامسة:

 حسز ٍرا العكد مً ىطختني أصلٔتني، تطله نل طسف ىعريا ميُ للعنل مبْجبُ 

 ........................ حرر بمدٌنة مراكش بتارٌخ                                                          

 

 التوقيعات

 

 الهُئاث الخعالذًت ملىظفي إلاداساث واملفالح العمىمُت باملغشب   سبِغ مجلغ حماعت مشاهؾ

 

 عامل عمالت مشاهؾ –والي حهت مشاهؾ اظفي 
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش ً بلمابدالسٌد دمحم العرب

بعد استماعكم لنص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بعمد اتفالٌة بٌن جماعة مراكش و الهٌبات التعاضدٌة  
لموظفً اإلدارات و المصالح العمومٌة بالمغرب فً شؤن تخصٌص مكتب استمبال لفابدة منخرطً تعاضدٌة 

 الطفل بمنطمة المحامٌد.اامفاما بالمركز االجتماعً للمرأة و

 باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

رغم أنه ال أحد ٌجادل فً المصلحة العامة لهذه االتفالٌة اال أنه ال ٌجب أن ننسى الهدف العام الذي  
على هذه االتفالٌة تغٌٌر  أنشا من أجله المركز المعنً وهو تؤطٌر المرأة والطفل وان من شؤن الموافمة

 نشاط هذا المركز أو على االلل التشوٌش على نشاطه االصلً.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ان موضوع االتفالٌة ٌمتصر على مكتب واحد من هذا المركز ولٌس المركز بؤكمله، ولذلن فلٌس  
 أن هذه االتفالٌة تعٌك نشاط المركز فسوف نعمل على الغابها. هنان أي تغٌٌر فً نشاطه واذا تبٌن الحما

واذا سمحتم وإن لم ٌكن هنان أي تدخل إضافً ننتمل الى التصوٌت على هذه النمطة على اساس   

تعدٌل المادة الثالثة من االتفالٌة فً الشك المتعلك بالتجدٌد التلمابً مرة واحدة لمدة االتفالٌة المحددة فً  

 سنوات . (2)ثالثة 
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 ?978 يوليوز ?8بتاريخ  2018/<7/><9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزمً جدول أعنال الدورة  الثالثةليقطـة ا           

اث واملفالح العمىمُت باملغشب في باملفادكت على اجفاكُت بين حماعت مشاهؾ و الهُئاث الخعالذًت ملىظفي إلاداس 

 ؼأن جخفُق مىخب اظخلباٌ لفابذة مىخشطي حعالذًت "امفام" بمىطلت املحامُذ.

 2018

182018

 113.1492 

  

  

 

3 

  

 . 

  

47 
47 

وهـم الســـادة45
 

دمحم العربً بلمابد، عبد السالم سً كوري، أحمد المتصدق، ي. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الرزاق جبور، دمحم توفلة، 
ٌد خوزرن، ي. عبد الحفٌظ المغراوي، جوٌدة خدٌجة الفضً، عبد المجٌد اٌت الماضً، دمحم زراف، حسن بباوي، حم

العوٌدي، أمٌنة العمرانً االدرٌسً، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، عبد الهادي وٌسالت، 
الحسٌن نوار، حلٌمة بادمحم، عبد الصمد العكاري، عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي فاري، عبد الكرٌم لمشوم، عبد 

سعود، حبٌبة الكرشال، عبد الهادي بن عال، جمال الدٌن العكرود، ي. الحسن المنادي، عبد الرحٌم الفٌرامً، الجلٌل بن
دمحم بنلعروسً، دمحم اٌت بوٌدو، عادل المتصدق، دمحم الحر، عبد الفتاح رزكً، دمحم اٌت الزاوي، دمحم بنبال، عبد المجٌد 

 االله الغلف، عبد العزٌز مروان، توفٌك بلوجور، ٌوسف اٌت رٌاض. بنانً، إبراهٌم بوحنش، المصطفى الوجدانً، عبد 
  

وهو السٌد:01
 عبد العزٌز بوسعٌد

 وهو السٌد:01
 خلٌل بولحسن

 يلـــي ما يقـرر
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 عقــــد  اتفـــاق  

 بني 

 مجاعــــة مراكـــــش

 و اهليئات التعاضدية ملوظفي اإلدارات و املصاحل العنومية باملغرب 

يف شأى ختصيص ملتب استقبال لفائدة مهخرطي تعاضدية "امفام"  

 مبهطقة احملاميد.
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  (07/16/1107بتارٌخ  جلسة فرٌدة) 1107المنعمدة فً شهر ٌولٌوز  االستثنابٌةعشر من جدول اعمال الدورة  التاسعةالنمطة 

ت الىاؼطت بمذًىت مشاهؾ.  املفادكت على اجفاكُت همىرج بين حماعت مشاهؾ واملؤظعاث العمىمُت الخيًر

 
 مراكشربٌس المجلس الجماعً ل السٌد دمحم العربً بلمابد

فً غٌاب ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع  

المدنً وكذا ناببه أطلب من السٌد عبد الهادي بن عال عضو المجلس واللجنة المذكورة تالوة نص التمرٌر 

 الخاص بهذه النمطة.

 

 عضو المجلس الجماعً عبد الهادي بن عالالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  08 ة ذات الرلم:النمط

 
 

 اجتُاع تكسٜس 
 بايػؤٕٚ ايثكاف١ٝ ٚايسٜاق١ٝ املهًف١ ايًح١ٓ 

ٚايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ ٚاغساى اجملتُع املدْٞ  
 

 
 

  19 الىلطت راث الشكمخٌى 
 2018 ًىلُىص  ؼهش امللشسة في  الاظخثىابُت حذٌو اعماٌ الذوسةً م

 
 

 

 
 
 ملؿادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ منٛذد بني مجاع١ َسانؼ ٚاملؤضطات ايع١َُٝٛ اخلري١ٜ ايٓاغط١ مبد١ٜٓ َسانؼا
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ٌاة الجااري بهاا العمال، وفاً اطاار اساتكمال تحضاٌر الانمط المدرجاة فاً جادول اعماال للممتضٌات المانونٌاة والتنظٌم طبما

الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلاس  15/16/2018بتارٌخ  02572، وتبعا للدعوة عدد 2018الدورة االستثنابٌة ٌولٌوز 

، عمادت  والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنً بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌةللحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة 

بماعااة االجتماعاات الكباارى بالمصاار  الحادٌاة عشاار صاباحاعلاى الساااعة  2018 ٌولٌااوز 00 اللجناة المااذكورة اجتماعاا ٌااوم االربعااء

 البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد خلٌفة الشحٌمً ربٌس اللجنة الستبناف تدارس النمط االتٌـة:  

َـٔ ايكـإْٛ    200طبكـا يًُـاز٠    2102ايبح يف َكرتحات زعِ َؿاضٜع مجعٝـات اجملتُـع املـسْٞ ايٓاؾـط١ مبسٜٓـ١ َـطانـ بطغـِ ايػـ١ٓ املايٝـ١           -06

 ايتٓعُٝٞ املتعًل بادتُاعات.

 زعِ ادتُعٝات ٚاالْس١ٜ ايطٜاض١ٝ ايٓاؾط١ مبس١ٜٓ َطانـ. -07

 ـ ٚاملؤغػات ايع١َُٝٛ ارتري١ٜ ايٓاؾط١ مبس١ٜٓ َطانـ.املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ منٛشج بني مجاع١ َطان -08

 

 حضر من مكتب المجلس الجماعً السٌدة: -

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً : ي الحسن المنادي  

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً :  عبد الرزاق جبور 
 

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

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

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

م. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الهادي وٌسالت، حفٌظة مجدار، م. عبد الحفٌظ المغراوي، دمحم اإلدرٌسً، عبد الصمد 

ل المتصدق، دمحم بالة، السعٌد اٌت المحجوب، الحسٌن نوار، العكاري، حلٌمة بادمحم، خلٌل بولحسن، المصطفى الوجدانً، عاد

عبد االله الغلف، عبد الغنً درٌوش، عبد الفتاح رزكً، عبد العزٌز بوسعٌد، سفٌان بنخالتً، عبد الهادي تلماضً، رشٌد 

 تمادلً، عبد الرحٌم الفٌرامً.
    

  خالد الفتاوي :وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     
 

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

 ربٌس لسم العمل االجتماعً :  عبد العزٌز األمري
 ، الرٌاضة والتربٌةربٌس لسم الشباب، الثمافة :   هشام اٌت وارشٌخ

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :   عادل نزار
 ربٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  08النمطة ذات الرلم: 
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 انؼ.ملؿادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ منٛذد بني مجاع١ َسانؼ ٚاملؤضطات ايع١َُٝٛ اخلري١ٜ ايٓاغط١ مبد١ٜٓ َسا: 09ايٓكط١ زقِ 

 

بعد انهاء اللجنة تدارسها للنمطة المتعلمة بدعم الجمعٌات واالندٌة الرٌاضٌة الناشطة بمدٌنة مراكش، وبعد تمكٌن 

السادة االعضاء من مشروع االتفالٌة نموذج بٌن جماعة مراكش والمإسسات العمومٌة الخٌرٌة الناشطة بمدٌنة مراكش 

العمومٌة الخٌرٌة موضوع الدعم، ولمعرفة اسباب النزول، اعطٌت الكلمة  لدعم هذه االخٌرة، مصحوبا بالبحة المإسسات

للسٌد ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة لٌوضح ان عرض النمطة بشكلٌة االتفالٌة نموذج ٌجد سنده فً الرغبة 

 فً توحٌد مسطرة وشروط منح الدعم بالنسبة للمإسسات العمومٌة الخٌرٌة.  

ب المنالشة وابداء الرأي، وسعٌا منها الى تنظٌم مسطرة الدعم وفك شروط محددة وموحدة، وبعد وبعد فتح با

فمد ابدت اللجنة موافمتها االطالع على البحة بؤسماء المإسسات الخٌرٌة كؤطراف فً االتفالٌة ومبلغ الدعم الممترح لها، 

ٌة الخٌرٌة الناشطة بمدٌنة مراكش المشار الٌها فً على اتفالٌة نموذج للشراكة بٌن جماعة مراكش والمإسسات العموم

 :الالبحة والمرفمتٌن بالتمرٌر على اساس ما ٌلً
 

خًؼُخ  ،خًؼُخ عُذٌ ثهؼجبط، خًؼُخ أطفبنُباستخراج اتفالٌات خاصة مع كل مإسسة عمومٌة خٌرٌة على حدة:  

خًؼُخ األيم نشػبَخ  ،َخ يجشح دمحم انخبيظاندًؼُخ انخُش ،يؼهذ أثى انؼجبط انغجزٍ نهًكفىفجٍ ،داس انجش واالزغبٌ

حسب الالبحة المرفمة بالتمرٌر مع امكانٌة اضافة اخرى خالل الجلسة العامة   clubsoroptimiste ، انطفىنخ

 للمجلس الجماعً.

 تحٌٌن المراجع المانونٌة. 

 التنصٌص على مدة ثالثة سنوات لابلة للتجدٌد بالنسبة لمدة االتفالٌة. 

التفالٌة جمعٌة االطلس الكبٌر كصاحبة المشروع فً اشرافها على تسٌٌر دار الطالب الداودٌات عدم تضمٌن ا 

درهم( تخصصه ألداء السومة الكرابٌة للممر وهو ما ٌتنافى وااللتزامات الواجب  61,111311لكون الدعم )

 اداإها من طرف الخٌرٌات.

 ٌة للجنة التتبع والتمٌٌم. فرض تمدٌم المإسسات الخٌرٌة لتمارٌرها االدبٌة والمال 

درهم والمدرجة فً اطار الفصل المتعلك  111,111311تمدٌم ممترح بدعم الجامعة الوطنٌة للتخٌٌم بمبلغ  

 بإعانات لمإسسات اخرى اجتماعٌة فً اطار اتفالٌة لمدة ثالثة سنوات مستمبال.

 

 :ملحوظة

ارٌع جمعٌات المجتمع المدنً الناشطة بمدٌنة مراكش برسم بالبث فً ممترحات دعم مشالمتعلمة  06بالنسبة للنمطة رلم 

، فان اللجنة لم تتدارسها لعدم الجاهزٌة فً من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات 124طبما للمادة  1107السنة المالٌة 

 انتظار تهٌٌبها وعرضها على انظار المجلس الجماعً فً الجلسة العامة. 

 نظرولمجلسكم المولر واسع ال
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 إػبَبد يمذيخ نهًؤعغبد انؼًىيُخ انخُشَخ 11,01,01/01انفصم:

 دسهى 011,111311انًجهغ ثبنذسهى :   
   

       

 

 يجهغ انذػى انًمزشذ  اعى انًؤعغخ صبزت انًششوع  س.د 
 يجهغ انذػى ثؼذ انزؼذَم

 يٍ طشف انهدُخ

 

 000,00 70 داس انطبنت انذاودَبد األطهظ انكجُش 1
ف لكىى الذعن تحذ

  يخصص كسىهة كزائية 

 

 خًؼُخ أطفبنُب 2
يشكض أطفبنُب نشػبَخ 

األطفبل فٍ وضؼُخ 

 صؼجخ
  اززفظ ثه 000,00 70

 

 خًؼُخ عُذٌ ثهؼجبط 3
انًشكت االخزًبػٍ 

يزؼذد االخزصبصبد 

 داس انطفم ثبة اغًبد
200 000,00 

 اززفظ ثه

 

4 
خًؼُخ داس انجش 

 واالزغبٌ

 يشكض انزكىٍَ واديبج

االطفبل فٍ وضؼُخ 

 صؼجخ
60 000,00 

 اززفظ ثه

 

5 
خًؼُخ داس انجش 

 واالزغبٌ
 000,00 140 داس انًغٍُُ

 اززفظ ثه

 

6 
يؼهذ أثى انؼجبط 

 انغجزٍ نهًكفىفجٍ

فشع انًُظًخ انؼهىَخ 

نشػبَخ انًكفىفٍُ 

 ثًشاكش
80 000,00 

 اززفظ ثه

 

7 
اندًؼُخ انخُشَخ يجشح 

 دمحم انخبيظ
 000,00 100 يجشح دمحم انخبيظ

 اززفظ ثه

 

8 
خًؼُخ األيم نشػبَخ 

 انطفىنخ 
يشكض األيم نشػبَخ 

 انطفىنخ 
70 000,00 

 اززفظ ثه

   

9 clubsoroptimiste 
داس انطبنجخ انسٍ 

 اندذَذ
100 000,00 111,111311   

 

  811,111311 000,00 890   الوجوىع

       
 

 خزًبػُخاػبَبد نهًؤعغبد أخشي ا 11,01,01/03انفصم : 

 دسهى  111,111311انًجهغ ثبنذسهى : 
 

      
 يجهغ انذػى انًمزشذ صبزت انًششوع  س.د 

يٍ طشف  يجهغ انذػى ثؼذ انزؼذَم

 انهدُخ

 
   111,111311 000,00 90 اندبيؼخ انىطُُخ نهزخُُى 1

 
    111,111311 000,00 90 الوجوىع
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  شراكة منوذج للاتفاقية 

 

 بـيـو

 

 مراكش ةاعجملس مج

 

 و

 

 .....................................املؤسسة اخلريية ..........

 

 حول:

 املساينة يف مصاريف تسيري املؤسسة اخلريية
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 الضًباحـت 

  ،جىفُظا للخٗلُماث امللىُت الؿامُت الىاعصة في الخُب امللىُت الؿامُت لهاخب الجاللت امللً دمحم الؿاصؽ ههغه هللا

في حاهب منها ٖلى "هجاٖت امللاعباث الخٗاكضًت والدكاعهُت، وصًىامُت اليؿُج الجمٗىي املحلي لًمان والتي جىو 

٘ الخىمُت ًٖ كغب واؾخمغاعها".  الاهسغاٍ الفاٖل في مكاَع

  ( بدىفُظ اللاهـىن 2015ًىلُىػ   07)مىافم  1436مً  عمًان  20الهاصع في  1.15.85بىاء ٖلى الٓهير الكٍغف عكم

 املخٗلم بالجماٖاث. 113.14مي عكم الخىُٓ

  املخٗلم بمضوهت املحاهم املالُت؛ 62.99املغير واملخمم بمىحبه اللاهىن عكم  52.06وبىاء ٖلى اللاهىن عكم 

  ًًبِ بمىحبه  1958هىهبر  15املىافم لـ  1378حماصي ألاولى  03الهاصع في  1.58.376وبىاء ٖلى الٓهير الكٍغف ٖضص

ف عكم  75.00هما جم حٗضًله بمىحب اللاهىن ٖضص  خم جإؾِـ الجمُٗاث،  1.02.206الهاصع بدىفُظه الٓهير الكٍغ

ش   .07.09بدىفُظ اللاهىن  2009فبراًغ  18الهاصع في 1.09.39،والٓهير الكٍغف عكم 2002ًىلُىػ  05بخاٍع

  بؿً هٓام املحاؾبت  2017هىفمبر  23املىافم لـ  1439عبُ٘ الاٌو  4الهاصع في  2.17.451وبىاء ٖلى املغؾىم ٖضص

 الٗمىمُت للجماٖاث ومؤؾؿاث الخٗاون بين الجماٖاث.

  غ ألاٌو ٖضص ت الىٍػ ش  7.2003وبىاء ٖلى صوٍع املخٗللت بالكغاهت بين الضولت واملجالـ املىخسبت والجمُٗاث الهاصعة بخاٍع

 لت واملجالـ املىخسبت و الجمُٗاث.املخٗللت بالكغاهت بين الضو   2003ًىهُى  27املىافم لـ   1422عبُ٘ الثاوي  26

  ُا مً املجلـ الجماعي ملضًىت مغاهل بما جبظله توٖو مً حهىص مً زالٌ الدؿُير بمذًىت مشاهؾ  املؤظعت الخيًر

 ها.والؿهغ ٖلى اؾخضامت زضمات

 ت وبىاء ٖلى امللف اللاهىوي  ملغها ب...................... ، التي جإؾؿذ في .............، واليابً................ للمؤظعت الخيًر

ش  .............. . ت ........... ، بمىحب ونل إلاًضإ املؿلم بخاٍع   مغاهل ، واملىصٕ ملفها اللاهىوي لضي امللحلت إلاصاٍع

  ا ٖلى واٖخباعا لإلعاصة املكترهت املٗبر ٖنها مً لضن َغفي هظه الاجفاكُت والغامُت إلى جىخُض الجهىص مً ؤحل الٗمل ؾٍى

ت املغفم الخيري وإلاوؿاوي  ٖلى مؿخىي مضًىت مغاهل.  اؾخمغاٍع

  ت......................وبٗض صعاؾت امللف الخلني  .مىيٕى هظه إلاجفاكُت للمؤظعت الخيًر

  ش .....(  2018وجبٗا ملضاوالث املجلـ الجماعي ملضًىت مغاهل زالٌ صوعجه الاؾخثىابُت ًىلُىػ  )حلؿت بخاٍع

 

 
 

 اق بينوكع إلاجف

 .بللابضاليابً ملغه ب اللهغ البلضي بكإع دمحم الخامـ ممثال بغبِؿه الؿُض دمحم الٗغبي   املجلغ الجماعي ملشاهؾ

 هُغف ؤٌو واملكاع إلُه في إلاجفاكُت بالجماٖت 

ت  .................................اليابً ملغها ب .................. املمثلت في شخو عبِؿها ........................ واملؤظعت الخيًر

ت  هُغف زاوي واملكاع إلُه في إلاجفاكُت باملؤؾؿت الخيًر
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 املادة ألاولى: مىلىع إلاجفاكُت

ت"ًخمدىع مىيٕى هظه إلاجفاكُت خٌى حؿُير  غها بما ًلُم مً زضمت  "املؤظعت الخيًر ويمان اؾخضامت زضماتها وجٍُى

ٗخبر امللف الخلني  تللمؤظالنزالء َو .  عت الخيًر  امللحم بىو هظه إلاجفاكُت حؼءا ال ًخجؼؤ مً بىضها ألاٌو

 املادة الثاهُت: أهذاف الاجفاكُت

 حؿعي هظه الاجفاكُت إلى جدلُم ألاهضاف الخالُت:

 ت؛  جىؾُ٘ كاٖضة مغجفلي املؤؾؿت الخيًر

 ت؛  اؾخضامت الٗمل الخيري للمؤؾؿت الخيًر

 املؤؾؿت؛ جدلُم إلاهخفاء الغظاةي وألامني لنزالء 

 ت حؿُيرا ٖلالهُا؛  حؿُير املؤؾؿت الخيًر
 

 املادة الثالثت: مذة إلاجفاكُت

 ما لم ٌٗغب ؤخض الُغفين هخابت ًٖ عغبخه في فسخها. ظىىاث كابلت للخجذًذ تثالث( 3)جدضص مضة هظه إلاجفافُت في 
 

 املادة الشابعت: التزاماث الطشفين املخعاكذًً

 ي: التزاماث املجلغ الجماعـــ * 

ت" جلضًم صٖم مالي لدؿير  -  صعهم. ...............وباألخغف:  ،صعهم............ كضعه باألعكام:  "املؤظعت الخيًر

 .............. بدؿاب املغهؼ املفخىح جدذ عكم ....................................... بالىوالت البىىُت ....................................... 

ت *   التزاماث املؤظعت الخيًر

ت"حؿُير  - ا؛"املؤظعت الخيًر ا ومالُا وجغبٍى  إصاٍع

ت؛ -  جىفير الخغظًت املالبمت والجُضة لنزالء املؤؾؿت الخيًر

ت؛  -  جىفير ألامً والؿالمت لنزالء املؤؾؿت الخيًر

ت الضوعي والؿ -  ىىي كبل ول مىافاة  حماٖت مغاهل ببرهامج مىافاة  حماٖت مغاهل ببرهامج املؤؾؿت الخيًر

ت إلى املجلـ الجماعي ملغاهل يمً الجهاث  - الهاث املغبُت واملؿمٖى اث وإلٖا إلاقاعة يمً حمُ٘ املُبٖى

ت؛  الضاٖمت للمؤؾؿت الخيًر

 إلالتزام بدىفُظ الخىنُاث وامللغعاث الهاصعة ًٖ لجىت الخدب٘ والخلُُم.  -

غ مالي وؤصبي ًٖ حؿُير  - تجلضًم جلٍغ ىزابم املثبخت للهغف قهغا واخضا بٗض اهتهاء مغفلا بال املؤظعت الخيًر

تالؿىت املالُت   ٖلى ؤبٗض جلضًغ؛ املؤظعت الخيًر

تفي خالت وحىص ٖغاكُل ؤو مكاول جدٌى صون حؿُير  - حؿُيرا حُضا ألي ؾبب مً ألاؾباب،  املؤظعت الخيًر

 اؾت الحلٌى املمىىت؛ًخٗين ٖليها إقٗاع عباؾت املجلـ الجماعي في الىكذ املىاؾب ختى ًدؿنى للُغفين صع 

-  ً تالبدث ًٖ قغواء آزٍغ  لخىفير صٖم ماصي ؤهبر؛ للمؤظعت الخيًر

تًخٗين ٖلى       - إقٗاع عباؾت املجلـ الجماعي ملضًىت مغاهل زالٌ مضة الاجفاكُت بإي حغُير  املؤظعت الخيًر

 في هُاولها ؤو في ملفها اللاهىوي. 
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 : لجىت الخدبع والخلُُمالخامعتاملادة 

 خضار لجىت للخدب٘ .ًخم إ

 ًترؤؽ هظه اللجىت عبِـ املجلـ الجماعي ؤو مً ًىىب ٖىه. -

تها ممثلين ًٖ املجلـ الجماعي ملغاهل ٌُٗنهما عبِـ املجلـ الجماعي وممثل ًٖ  توجًم في ًٍٖى  املؤظعت الخيًر

ت.ٌُٗىه عبِـ   .املؤظعت الخيًر

مىً للؿُض عبِـ اللجىت اؾخضٖاء مسخلف املهالح الجماٖ  ُت ؤو الخاعحُت التي جغي فابضة في خًىع ؤقغالها.ٍو

 حٗلض اللجىت احخماٖاتها مغجين في الؿىت ؤو ولما َلب بظلً ؤخض الُغفين املىكٗين.

 تمدم المإسسة الخٌرٌة لتمارٌرها االدبٌة والمالٌة وجوبا للجنة التتبع والتمٌٌم.
 : فن النزاعاث العادظتاملادة 

هظه إلاجفاكُت، وبٗض اؾدىفاص ول الحلٌى في إَاع مً التراض ي  مىاصل ؤو جىفُظ ٖىض خضور هؼإ هاجج ًٖ جإٍو

 والخىافم بين الُغفين املخٗاكضًً، ًداٌ ملف النزإ ٖلى ؤهٓاع الجهاث املخخهت بالضابغة اللًابُت ملغاهل.

 : فسخ إلاجفاكُت العابعتاملادة 

ت ًخسظ الُغفان املخٗاكضان كبل ط ،ٖىض فسخ هظه الاجفاكُت ماٌ الجاٍع لً وافت الخضابير الغامُت إلجمام ألٖا

 وجهفُت الحؿاباث

 : املشاحعتثامىت املادة ال

 ًجب ؤن جخم باكتراح هخابي وبمىافلت الُغفين املخٗاكضًً. ،إن ول مغاحٗت مللخًُاث هظه إلاجفاكُت

 وجيىن هظه املغاحٗت مىيٕى ملحم.

ان مفعٌى الاجفاكُت: خاظعت املادة ال  ظٍش

ت املفٌٗى إال بٗض مىافلت املجلـ الجماعي، ال جه  ٖليها. املخخهتؾلُاث  وجإقيرةبذ هظه إلاجفاكُت ؾاٍع

 خغع بمغاهل في : .......................................................                    

 

 عبِـ حماٖت مغاهل

 

 

تعبِـ   .... املؤظعت الخيًر

 

 اؾفيمغاهل الؿُض والي حهت  اٖليه اقغ

 ٖامل ٖمالت مغاهل
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بعـد استماعكم للتمرٌر التً أعدته اللجنة حول هذه النمطة، فاألمر ٌتعلك باتفالٌة نموذج ستبرم بٌن  

 جماعة مراكش و مجموعة من المإسسات العمومٌة الخٌرٌة كما هو مضمن فً التمرٌر.

بـــاب المنالشـة مفتــوح حـول موضـوع النمطـة على اساس ممترح جدٌد لدعم هذه المإسسات كما هو     

 موزع علٌكم فً هذه اآلونة.  

 عضو المجلس الجماعً  السٌد دمحم لكبار

جاء فً التمرٌر أن هذه االتفالٌة تهم المإسسات الخٌرٌة النشٌطة ، لكن ٌصعب علٌنا أعضاء أن نمٌز  

 ة النشٌطة عن غٌرها لذلن البد من وضع معٌار لتحدٌد هذا االمر.المإسس

أما عن المبالغ المخصصة لكل مإسسة فؤتساءل ما هو المعٌار الذي تم اعتماده لتخصٌص مبلغ ما  

 لمإسسة معٌنة.

الف للدور االخرى  051الف درهم لدار الطالب بٌنما تم منح مبلغ  041واخٌرا لماذا تم تخصٌص مبلغ  

 معة .مجت

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

رغم أن دعم الطالبات هو شًء محمود، اال أننً أعتمد أن المانون ٌلزم الجماعة بإبرام اتفالٌة كلما بلغ  

الف درهم فان  31الف درهم فما فوق، وبما أن الدور االربعة لم تحصل كل واحدة منها اال على  41مبلغ الدعم 

ابرام اتفالٌة مع كل منها. وما أرٌد التؤكٌد علٌه هو التوزٌع العادل لهذه المبالغ والرفع منها  ًاالمر ال ٌستدع

الف درهم بٌنما ال  111الف درهم لكل دار، ألنه من غٌر الممبول أن تحظى جمعٌة بمبلغ  41لتصبح على االلل 

 أعتبره حٌفا فً حمها.الف درهم لكل منها مما  31تحظى الدور التً تؤوي الطالبات اال بمبلغ 

 عضو المجلس الجماعً السٌدة حلٌمة بادمحم

السٌد خلٌل بولحسن، فلدي مالحظة بخصوص الوثٌمة التً بٌن أٌدٌنا والتً نجد  هباإلضافة الى ما ذكر 

 .06أنه تم فٌها ادراج الجامعة الوطنٌة للتخٌٌم والتً ٌجب أن تكون موضوع النمطة رلم 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش بدالسٌد دمحم العربً بلما

ان هذا التوزٌع هو اجتهاد من اللجنة ولو كلفنا كل عضو من أعضاء المجلس بوضع هذه التمدٌرات  

 لوجدناها مختلفة عدد أعضاء المجلس.

واالمر ال ٌعدو أن ٌكون بداٌة، الن دور الطالبات ٌتم دعمها من طرف المجلس الجماعً ألول مرة  

 هذا الدعم فً المستمبل.وسٌتم الرفع من 

 عضو المجلس الجماعً السٌد المصطفى الوجدانً

لمد كان من الواجب ارفاق هذه االتفالٌة بوثٌمة تبٌن جهات التموٌل لكل جمعٌة حتى نتمكن من ضبط  

 حاجٌات كل جمعٌة وإعطابها الدعم المناسب تبعا للنشاط الذي تموم به.
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  ًعضو المجلس الجماعالسٌد دمحم لكبار 

رغم أن هذه الدور ٌتم دعمها ألول مرة اال أن ذلن لٌس مبررا لدعمها بمبلغ ضبٌل وذلن تفادٌا للمٌل  

 والمال حول موضوع الدعم هذا والذي نتعرض له كل سنة.

وباإلضافة الى ذلن ٌجب أن تتضمن الوثابك التً على اثرها ٌتم منح الجمعٌات كل المعلومات والتمارٌر  

كذا النتاب  المحصل علٌها وان ٌطلع علٌها السادة أعضاء المجلس واللجنة بولت كاف حتى حول انشطتها، و

 ٌتمكنوا من اتخاذ المرار الصابب على ضوبها.

 فٌجب أن ٌتم منحها بشكل مساو لبالً الدور.  soroptimisteأما بخصوص مإسسة  

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً السٌد م الحسن المنادي

 المعاٌٌــر المعتمدة لمنــح هذه المإسســات هً ثــالث:ان  

 عدد النزالء.  -0

 طبٌعة النشاط.  -1

 عدد الشركاء. -2

أما بخصوص مبلغ المنحة، فلٌس هنان سمف مالً ٌمنعنا من عمد اتفالٌة بشؤنه سواء كان المبلغ صغٌرا أو 

 الللٌمٌة.كبٌرا، وللعلم فان دور الطالبات تتلمى الدعم من جهات اخرى كالمجالس ا

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

تعتبر هذه المرة االولى فً منح المإسسات العمومٌة الخٌرٌة وفك هذه الشكلٌة اي ضوابط تعالدٌة،  

 غٌر ان همنا فً الولت الحالً هو تمدٌم الدعم تفادٌا لفوات استفادة هذه المإسسات فً الولت المالبم.

اذا سمحتم فانً أعـرض النمطة على التصوٌـت على اساس واالن و 
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 91َكرتح جدٜد يًُؤضطات ايع١َُٝٛ اخلري١ٜ املصَع تكُٝٓٗا يالتفاق١ٝ منٛذد يًػسان١ َٛقٛع ايٓكط١ زقِ 

 يالزظخ يجهغ انذػى انًمزشذ  اعى انًؤعغخ صبزت انًششوع  س.د 

1 

 داس انصىَشح

   000,00 150 دوس انطبنجبد

 داس انفزبح انمشوَخ

 داس انسىص

 داس شُشبوح

 خًؼُخ أطفبنُب 2
يشكض أطفبنُب نشػبَخ األطفبل فٍ 

 وضؼُخ صؼجخ
60 000,00   

 خًؼُخ عُذٌ ثهؼجبط 3
انًشكت االخزًبػٍ يزؼذد 

االخزصبصبد داس انطفم ثبة 

 اغًبد
200 000,00   

 خًؼُخ داس انجش واالزغبٌ 4
ٍَ واديبج االطفبل فٍ يشكض انزكى

 وضؼُخ صؼجخ
60 000,00   

   000,00 140 داس انًغٍُُ خًؼُخ داس انجش واالزغبٌ 5

6 
يؼهذ أثى انؼجبط انغجزٍ 

 ٍُنهًكفىف
فشع انًُظًخ انؼهىَخ نشػبَخ 

 انًكفىفٍُ ثًشاكش
60 000,00   

7 
اندًؼُخ انخُشَخ يجشح دمحم 

 انخبيظ
   000,00 100 يجشح دمحم انخبيظ

   000,00 70 يشكض األيم نشػبَخ انطفىنخ  خًؼُخ األيم نشػبَخ انطفىنخ  8

9 Club soroptimiste 000,00 140 داس انطبنجخ انسٍ اندذَذ   

 

 انًدًىع

 
1 000 000,00 
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 ?978 يوليوز ?8بتاريخ  2018/<7/=<9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزمً جدول أعنال الدورة  سعة عشرةالتاليقطـة ا           

ت الىاؼطت بمذًىت مشاهؾ.  باملفادكت على اجفاكُت همىرج بين حماعت مشاهؾ واملؤظعاث العمىمُت الخيًر
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53 

وهـم الســـادة51
 

ً كـوري، أحمـد المتصـدق، ي. احفٌظ لضاوي العباسـً، عبد الـرزاق جبـور، محمـد العربً بلمابـد، عبد السالم س
ي. الحسن المنادي، دمحم توفلة، خدٌجة الفضً، عبد المجٌد اٌت الماضً، دمحم زراف، حسن بباوي، حمٌد خوزرن، 

و، عادل المتصدق، عبد الرحٌم الفٌرامً، جوٌدة العوٌدي، أمٌنة العمرانً االدرٌسً، حفٌظة مجدار، دمحم اٌت بوٌد
مرٌـم خـــاي، سعٌـدة ساللــة، ثورٌـة بوعبــاد، عبـد العزٌــز مـــروان، عبـد الهـادي وٌســالت، الحسٌــن نــوار، 
عبـد الصمـد العكــاري، عبـد الهـادي تلماضـً، عبد الهـادي بـن عـال، عبـد الهـادي فـاري، عبـد الكرٌــم لمشـوم، 

ود، محمـد لكبــار، حبٌبـة الكرشـال، محمـد بالــة، جمال الدٌن العكــرود، ٌونـس بـن سلٌمـان، عبـد الجلٌـل بنسعــ
عبد العزٌز بوسعٌـد، المصطفى الوجدانـً، محمـد بنلعروسـً، محمـد الحــر، عبـد الفتاح رزكـً، خلٌـل بولحسـن، 

ٌد بنانً، إبراهٌم بوحنش، عبد الواحد الشافمً، محمـد اٌت الــزاوي، محمـد بنبال، السعٌد اٌت المحجوب، عبد المج
 عبد االله الغلف، توفٌك بلوجور، فاطمة لمكهون، رشٌد التمادلً.

  
ال أحـــــد

 وهما السٌــدان:02
 ي عبد الحفٌظ المغراوي، حلٌمة بادمحم.
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 يلـــي ما يقـرر
 

1 

Club Soroptimist Marrakech  

 

2 

 

 غخاعى انًؤع صبزت انًششوع  س.د 
 

 يجهغ انذػى

  

1 

 داس انصىَشح

 000,00 150 دوس انطبنجبد
 داس انفزبح انمشوَخ

 داس انسىص

 داس شُشبوح

 000,00 60 يشكض أطفبنُب نشػبَخ األطفبل فٍ وضؼُخ صؼجخ خًؼُخ أطفبنُب 2

 000,00 200 انًشكت االخزًبػٍ يزؼذد االخزصبصبد داس انطفم ثبة اغًبد خًؼُخ عُذٌ ثهؼجبط 3

 000,00 60 يشكض انزكىٍَ واديبج االطفبل فٍ وضؼُخ صؼجخ خًؼُخ داس انجش واالزغبٌ 4

 000,00 140 داس انًغٍُُ خًؼُخ داس انجش واالزغبٌ 5

 000,00 60 فشع انًُظًخ انؼهىَخ نشػبَخ انًكفىفٍُ ثًشاكش ٍُيؼهذ أثى انؼجبط انغجزٍ نهًكفىف 6

 000,00 100 يجشح دمحم انخبيظ نخبيظاندًؼُخ انخُشَخ يجشح دمحم ا 7

 000,00 70 يشكض األيم نشػبَخ انطفىنخ  خًؼُخ األيم نشػبَخ انطفىنخ  8

9 Club soroptimist 000,00 140 داس انطبنجخ انسٍ اندذَذ 

 

 انًدًىع

 
1 000 000,00 

 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

90 
 

 

 شراكة  منوذج للاتفاقية 

 بـيـو

 مراكش ةلس مجاعجم

 و

 ........................................املؤسسة اخلريية .......

 حول:

  ...............................................................  املساينة يف مصاريف تسيري املؤسسة اخلريية

ت الىاؼطت بمذًىت مشاهؾ  اجفاكُت همىرج للؽشاهت بين مجلغ حماعت مشاهؾ واملؤظعاث العمىمُت الخيًر

 الديباجـة 
 منها ٖلى "هجاٖت امللاعباث  ىفُظا للخٗلُماث امللىُت الؿامُت الىاعصة في الخُب امللىُت الؿامُت لهاخب الجاللت امللً دمحم الؿاصؽ ههغه هللا، والتي جىو في حاهبج

٘ الخىمُت ًٖ كغب واؾخ  مغاعها".الخٗاكضًت والدكاعهُت، وصًىامُت اليؿُج الجمٗىي املحلي لًمان الاهسغاٍ الفاٖل في مكاَع

  املخٗلم بالجماٖاث. 113.14( بدىفُظ اللاهـىن الخىُٓمي عكم 2015ًىلُىػ   07)مىافم  1436مً  عمًان  20الهاصع في  1.15.85بىاء ٖلى الٓهير الكٍغف عكم 

  املخٗلم بمضوهت املحاهم املالُت؛ 62.99املغير واملخمم بمىحبه اللاهىن عكم  52.06وبىاء ٖلى اللاهىن عكم 

 ًًبِ بمىحبه خم جإؾِـ الجمُٗاث، هما جم حٗضًله بمىحب  1958هىهبر  15املىافم لـ  1378حماصي ألاولى  03الهاصع في  1.58.376ٖلى الٓهير الكٍغف ٖضص  وبىاء

ف عكم  75.00اللاهىن ٖضص  ش  1.02.206الهاصع بدىفُظه الٓهير الكٍغ ف عكم 2002ًىلُىػ  05بخاٍع بدىفُظ اللاهىن  2009فبراًغ  18 الهاصع في1.09.39،والٓهير الكٍغ

07.09. 

  بؿً هٓام املحاؾبت الٗمىمُت للجماٖاث ومؤؾؿاث الخٗاون بين  2017هىفمبر  23املىافم لـ  1439عبُ٘ الاٌو  4الهاصع في  2.17.451وبىاء ٖلى املغؾىم ٖضص

 الجماٖاث.

  غ ألاٌو ٖضص ت الىٍػ ش املخٗللت بالكغاهت بين الضول 7.2003وبىاء ٖلى صوٍع   2003ًىهُى  27املىافم لـ   1422عبُ٘ الثاوي  26ت واملجالـ املىخسبت والجمُٗاث الهاصعة بخاٍع

 املخٗللت بالكغاهت بين الضولت واملجالـ املىخسبت و الجمُٗاث.

 ت ُا مً املجلـ الجماعي ملضًىت مغاهل بما جبظله املؤؾؿت الخيًر  ها.غ ٖلى اؾخضامت زضماتمً حهىص مً زالٌ الدؿُير والؿهبمضًىت مغاهل  وٖو

 ت وبىاء ٖلى امللف اللاهىوي ت  ................، التي جإؾؿذ في .............، واليابً ملغها ب...................... للمؤؾؿت الخيًر مغاهل ، واملىصٕ ملفها اللاهىوي لضي امللحلت إلاصاٍع

ش  ........   ...... ............ ، بمىحب ونل إلاًضإ املؿلم بخاٍع

 ت امل ا ٖلى اؾخمغاٍع غفم الخيري وإلاوؿاوي ٖلى مؿخىي واٖخباعا لإلعاصة املكترهت املٗبر ٖنها مً لضن َغفي هظه الاجفاكُت والغامُت إلى جىخُض الجهىص مً ؤحل الٗمل ؾٍى

 مضًىت مغاهل. 

  ش .....(  2018وجبٗا ملضاوالث املجلـ الجماعي ملضًىت مغاهل زالٌ صوعجه الاؾخثىابُت ًىلُىػ  )حلؿت بخاٍع
 

 وقع اإلتفاق بني

  بللابض اليابً ملغه ب اللهغ البلضي بكإع دمحم الخامـ ممثال بغبِؿه الؿُض دمحم الٗغبي   املجلغ الجماعي ملشاهؾ

 بالجماعتهُغف ؤٌو واملكاع إلُه في إلاجفاكُت 

ت   ................ .... املمثلت في شخو عبِؿها................. اليابً ملغها ب .............. واملؤظعت الخيًر

تهُغف زاوي واملكاع إلُه في إلاجفاكُت   باملؤظعت الخيًر
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 املادة ألاولى: مىلىع إلاجفاكُت

ت"ًخمدىع مىيٕى هظه إلاجفاكُت خٌى حؿُير  غها بما ًلُم مً زضمت النزالء "املؤظعت الخيًر  .ويمان اؾخضامت زضماتها وجٍُى

 : أهذاف الاجفاكُتاملادة الثاهُت

 حؿعي هظه الاجفاكُت إلى جدلُم ألاهضاف الخالُت:

 ت؛  جىؾُ٘ كاٖضة مغجفلي املؤؾؿت الخيًر

 ت؛  اؾخضامت الٗمل الخيري للمؤؾؿت الخيًر

 جدلُم إلاهخفاء الغظاةي وألامني لنزالء املؤؾؿت؛ 

 ت حؿُيرا ٖلالهُا؛  حؿُير املؤؾؿت الخيًر

 املادة الثالثت: مذة إلاجفاكُت

 ما لم ٌٗغب ؤخض الُغفين هخابت ًٖ عغبخه في فسخها. ظىىاث كابلت للخجذًذ تثالث( 3)ص مضة هظه إلاجفافُت في جدض

 املادة الشابعت: التزاماث الطشفين املخعاكذًً

 التزاماث املجلغ الجماعـــي:  * 

ت" جلضًم صٖم مالي لدؿير  - بدؿاب املغهؼ املفخىح  صعهم. ...............ألخغف: وبا ،صعهم............ كضعه باألعكام:  "املؤظعت الخيًر

 جدذ عكم ....................................... بالىوالت البىىُت ..................................................... 

ت*    التزاماث املؤظعت الخيًر

ت"حؿُير  - ا؛ "املؤظعت الخيًر ا ومالُا وجغبٍى  إصاٍع

ت؛جىفير الخغظ -  ًت املالبمت والجُضة لنزالء املؤؾؿت الخيًر

ت؛  -  جىفير ألامً والؿالمت لنزالء املؤؾؿت الخيًر

ت الضوعي والؿىىي كبل ول  -  مىافاة  حماٖت مغاهل ببرهامج مىافاة  حماٖت مغاهل ببرهامج املؤؾؿت الخيًر

ت إلى املجلـ الجم - الهاث املغبُت واملؿمٖى اث وإلٖا ت؛إلاقاعة يمً حمُ٘ املُبٖى  اعي ملغاهل يمً الجهاث الضاٖمت للمؤؾؿت الخيًر

 إلالتزام بدىفُظ الخىنُاث وامللغعاث الهاصعة ًٖ لجىت الخدب٘ والخلُُم.  -

غ مالي وؤصبي ًٖ حؿُير  - تجلضًم جلٍغ تمغفلا بالىزابم املثبخت للهغف قهغا واخضا بٗض اهتهاء الؿىت املالُت  املؤظعت الخيًر  املؤظعت الخيًر

 ضًغ؛ٖلى ؤبٗض جل

تفي خالت وحىص ٖغاكُل ؤو مكاول جدٌى صون حؿُير  - حؿُيرا حُضا ألي ؾبب مً ألاؾباب، ًخٗين ٖليها إقٗاع عباؾت  املؤظعت الخيًر

 املجلـ الجماعي في الىكذ املىاؾب ختى ًدؿنى للُغفين صعاؾت الحلٌى املمىىت؛

-  ً تالبدث ًٖ قغواء آزٍغ  لخىفير صٖم ماصي ؤهبر؛ للمؤظعت الخيًر

تين ٖلى ًخٗ  -  إقٗاع عباؾت املجلـ الجماعي ملضًىت مغاهل زالٌ مضة الاجفاكُت بإي حغُير في هُاولها ؤو في ملفها اللاهىوي.  املؤظعت الخيًر

 : لجىت الخدبع والخلُُمالخامعتاملادة 

 ًخم إخضار لجىت للخدب٘ .

 ًترؤؽ هظه اللجىت عبِـ املجلـ الجماعي ؤو مً ًىىب ٖىه. -

ته تا ممثلين ًٖ املجلـ الجماعي ملغاهل ٌُٗنهما عبِـ املجلـ الجماعي وممثل ًٖ وجًم في ًٍٖى ٌُٗىه عبِـ  املؤؾؿت الخيًر

ت.  املؤؾؿت الخيًر

مىً للؿُض عبِـ اللجىت اؾخضٖاء مسخلف املهالح الجماُٖت ؤو الخاعحُت التي جغي فابضة في خًىع ؤقغالها.  ٍو

 لما َلب بظلً ؤخض الُغفين املىكٗين.حٗلض اللجىت احخماٖاتها مغجين في الؿىت ؤو و

غها الاصبُت واملالُت وحىبا للجىت الخدب٘ والخلُُم. ت لخلاٍع  جلضم املؤؾؿت الخيًر
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 :  (07/16/1107جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107النمطة الثانٌة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

ع املاء والىهشباء بمشاهؾ مً احل مشوس كىىاث املفادكت على اخخالٌ امللً الغابى  ي مً طشف الىوالت املعخللت لخىَص

                    .املاء الفالح للؽشب مً خضان سمشم على معخىي حماعت مشاهؾ

 )هلطت واسدة مً العُذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ(                                                                                                                                                      

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

الكلمة اآلن للسٌد إبراهٌم بوحنش ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوة تمرٌر  

جنة المرافك العمومٌة والخدمات ولجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة الخاص االجتماع المشترن بٌن ل

 بهذه النمطة.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات إبراهٌم بوحنشالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  1 النمطة رلم:

 
 

 بني  املػرتى جتُاعاال عٔ تكسٜس
 باملٝصا١ْٝ ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚايربدل١ املهًف١ يًح١ٓا 

  ٚايًح١ٓ املهًف١ باملسافل ايع١َُٝٛ ٚاخلدَات
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  2 الىلطت سكمخٌى 

 2018 ماي لؽهش  العادًت حذٌو اعماٌ الذوسةمً 
 

سانؼ َٔ اجٌ َسٚز املؿادق١ ع٢ً اذتالٍ املًو ايغابٟٛ َٔ طسف ايٛناي١ املطتك١ً يتٛشٜع املا٤ ٚايهٗسبا٤ مب
 قٓٛات  املا٤ ايؿاحل يًػسب َٔ خصإ زَسّ ع٢ً َطت٣ٛ مجاع١ َسانؼ.

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                             
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طبمااا للممتضااٌات المانونٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمط المدرجااة فااً جاادول اعمااال الاادورة 

الموجهة لكال مان  16/15/1107بتارٌخ  02118 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رلم 1107ً شهر ٌولٌوز االستثنابٌة الممررة ف

بالمٌزانٌاة والشاإون المالٌاة اللجنة المكلفة االجتماع المشترن بٌن السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال 

علااى الساااعة  1107ٌولٌااوز  13، انعمااد االجتماااع المااذكور ٌااوم االربعاااء خاادماتوالبرمجااة واللجنااة المكلفااة بااالمرافك العمومٌااة وال

الحادٌااة عشاار صااباحا بماعااة االجتماعااات الصااغرى )الطااابك العلااوي( بالمصاار البلاادي شااارع دمحم الخااامس برباسااة مشااتركة بااٌن 

منتٌن فااً جاادول اعمااال الاادورة السااٌدٌن الحسااٌن نااوار و ابااراهٌم بااوحنش ربٌسااً اللجنتااٌن علااى التااوالً  لتاادارس نمطتااٌن مضاا

  المرلمتٌن كاالتً:

املؿادق١ ع٢ً اذتالٍ املًو ايغابٟٛ َٔ طسف ايٛناي١ املطتك١ً يتٛشٜع املا٤ ٚايهٗسبا٤ مبسانؼ َٔ اجٌ َسٚز قٓٛات  املا٤ :  3النقطة رقم 
 مطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()ن                                ايؿاحل يًػسب َٔ خصإ زَسّ ع٢ً َطت٣ٛ مجاع١ َسانؼ.

 تعدٌٜ نٓاؽ ايترُالت املتعًل بإجياز َٓتٛد اضتغالٍ َٛاقف ايطٝازات ٚايدزاجات ايٓاز١ٜ ٚايعاد١ٜ.:  21النقطة رقم 
 
 

 السادة:اللجنتٌن من أعضاء  وحضر االجتماع -
 . وٌسالت، عبد الهادي حفٌظة مجدار، دمحم اٌت الزاوي، عبد الهادي بن عال

 

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -
     ي عبد الحفٌظ المغراوي، عبد الهادي بن عال

 
 

 خالد الفتاوي  وغاب عن االجتماع بعذر السٌد: -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -

 

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

 عن لسم المرافك العمومٌة الكبرى المحلٌة )مصلحة العاللات مع الوكاالت( :  عبد اللطٌف باحً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل زرود

 

 بةوحضر االجتماع من مصالح الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش السٌد: دمحم ٌاسٌن بوضر -
 

 
فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس الجلسة بالنمطتٌن المضمنتٌن 

، وباتفاق 1107جدول اعمال الدورة االستثنابٌة الممررة فً شهر ٌولٌوز فً جدول اعمال االجتماع المشترن والمدرجتٌن فً 
النحو ادناه على اساس ان النمطة المتعلمة بتعدٌل كناش التحمالت المتعلك   هزة علىاالعضاء تم تناول النمطة الجامع السادة 

 بإٌجار منتوج استغالل موالف السٌارات والدراجات النارٌة والعادٌة ستإجل لجلسة موالٌة لعدم الجاهزٌة:

 
 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
  1النمطة رلم: 
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 :1اهِكطة رقٍ 
املا٤ ٚايهٗسبا٤ مبسانؼ َٔ اجٌ َسٚز قٓٛات  املا٤  املؿادق١ ع٢ً اذتالٍ املًو ايغابٟٛ َٔ طسف ايٛناي١ املطتك١ً يتٛشٜع

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                .ايؿاحل يًػسب َٔ خصإ زَسّ ع٢ً َطت٣ٛ مجاع١ َسانؼ
 
 

لمناة الربٌسٌة واحة سٌدي ، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من ورلة تمنٌة حول اشغال االنمطة منالشة هذه فً بداٌة

ابراهٌم )الحزام الشمال الشرلً والشمال الغربً( كما هً مرفمة بالتمرٌر، والطالعهم على حٌثٌات الموضوع، اعطى السٌد 

ربٌس الجلسة الكلمة للسٌد ربٌس لسم اعمال المجلس الذي اوضح ان رباسة المجلس الجماعً توصلت بإرسالٌة السٌد 

فً شؤن ادراج نمطة تتعلك بالمصادلة على مشروع انجاز لنوات الماء  29/05/2018راكش بتارٌخ الوالً عامل عمالة م

الصالح للشرب من خزان رمرم الى مراكش عبر واد تانسٌفت عطفا على ارسالٌة السٌد مدٌر الوكالة المستملة لتوزٌع الماء 

المطلوب هو استصدار ترخٌص لفابدتها  باحتالل الملن  والكهرباء فً الموضوع، غٌر انه بعد ان اتضح للوكالة المستملة ان

الغابوي من اجل مرور لنوات  الماء الصالح للشرب من خزان رمرم على مستوى جماعة مراكش، فمد تم التوصل بإرسالٌة 

وب تمضً بإعادة صٌاغة النمطة على النحو المطل 04/07/2018جدٌدة من لدن السٌد الوالً عامل عمالة مراكش بتارٌخ 

 والمشار الٌها اعاله فً التسمٌة عطفا على ارسالٌة السٌد المندوب السامً للمٌاه والغابات ومحاربة التصحر.  

عمب ذلن، اعطٌت الكلمة للسٌد ممثل الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش الذي احاط السادة االعضاء 

ابٌر المتخذة و الممترحة كما هً مضمنة فً الورلة التمنٌة، حٌث ان بمعطٌات المشروع، اهدافه، تفاصٌل االشغال، التد

الوكالة لامت بإطالق اشغال انجاز المنوات الربٌسٌة التً تدخل فً اطار تزوٌد مدٌنة مراكش بالماء الصالح للشرب على 

الغابوي ووكالة الحوض فً المطع االرضٌة الخاضعة للمجال  9و  7مستوى وادي تانسٌفت بمحاذاة الطرٌمٌن الوطنٌتٌن 

 المابً لتانسٌفت، غٌر ان هذه االشغال تتطلب استصدار تراخٌص من المصالح المحلٌة.   

بعد االستماع للتوضٌحات المعززة بالورلة التمنٌة، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة المشروع فً تؤمٌن التزوٌد 

ى نهر واد ام الربٌع والمندرج فً اطار اتفالٌة امراكش ... بالماء الصالح لمدٌنة مراكش انطاللا من سد المسٌرة عل

الحاضرة المتجددةا، وحٌث ان استصدار لرار احتالل الملن الغابوي ٌتطلب مداوالت المجلس الجماعً بحسب ممتضٌات 

اهمة المتعلك بتنظٌم مس 1976شتنبر  20الصادر بتارٌخ  1.76.350من الظهٌر الشرٌف بمثابة لانون رلم  10الفصل 

السكان فً تنمٌة االلتصاد الغابوي فً الشك الخاص بالطلبات المتعلمة باالحتالل المإلت للملن الغابوي وال سٌما الرامٌة الى 

استغالل المماطع، واعتبارا المتداد مشروع انجاز المنوات فوق ترابً جماعتً واحة سٌدي ابراهٌم ومراكش، وتبعا لطلب 

فمد ابدت اللجنة موافمتها على منح ترخٌص احتالل الملن الغابوي من طرف الوكالة ع، الوكالة المستملة فً الموضو

المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش من اجل مرور لنوات  الماء الصالح للشرب من خزان رمرم على مستوى جماعة 

 :مراكش على اساس ما ٌلً

 غال الممرر انجازها.ضبط النفوذ الترابً التابع لجماعة مراكش موضوع االش 

   .التزام الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء لمراكش بتبعات وتكالٌف مسطرة احتالل الملن الغابوي 
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات
 ابراهٌم بوحنش

 

 ة والبرمجةربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌ
 الحسٌن نوار
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 ورلة تمنٌة

 أشغال إنجاز المناة الربٌسٌة واحة سٌدي ابراهٌم 

 الحزام الشمال الشرلً و الشمال الغربً 

 

 

 ممدمة  .1
 

ٌهدف هذا المشروع إلى تأمٌن التزوٌد بالماء الصالح للشرب لمدٌنة مراكش انطاللا من سد المسٌرة على 
 نهر واد أم الربٌع.

 درج هذا المشروع الضخم فً إطار اتفالٌة " مراكش الحاضرة المتجددة"ٌن
 

 األشغال  .2
 

 تمتضً أشغال المشروع إنجاز الخدمات التالٌة :

 

  ًحزام واحة سٌدي ابراهٌم الشطر الشرل 
 أشغال وضع : 

 ملم  000متر طولً من لنوات الفوالذ لطر  5400 -
 متر طولً )فً المجال الغابوي( 430)طرٌك الدار البٌضاء(  9عبور واد تانسٌفت على مستوى الطرٌك الوطنٌة  -

 

 ًحزام واحة سٌدي ابراهٌم الشطر الغرب 
 أشغال وضع :

 ملم 1000متر طولً من لنوات الفوالذ  لطر  2500 -
 ملم 000لطر  من لنوات الفوالذ  متر طولً 2100 -
 ملم 000متر طولً  من لنوات اإلسمنت لطر  4900 -
 متر طولً )فً المجال الغابوي( 442)طرٌك آسفً(  7لى مستوى الطرٌك الوطنٌة عبور واد تانسٌفت ع -

 

 : التدابٌر المتخذة .3
  طلب الترخٌص المرسل إلى المدٌر الجهوي للمٌاه و الغابات من أجل عبور واد تانسٌفت على مستوى الطرٌك

 )طرٌك الدار البٌضاء(. 9)طرٌك آسفً( و الطرٌك الوطنٌة  7الوطنٌة 
 إلى السٌد المندوب السامً للمٌاه و الغابات  17/05/2010عم من السٌد والً جهة مراكش آسفً فً رسالة د

)طرٌك آسفً( و الطرٌك الوطنٌة  7ومحاربة التصحر بخصوص عبور واد تانسٌفت على مستوى الطرٌك الوطنٌة 
 )طرٌك الدار البٌضاء(. 9
   

 :  التدابٌر الممترحة .4
 

 الحتالل المؤلت للملن الغابوي ضمن أشغال دورة المجلس الجماعً فً ألرب اآلجال.إدراج الموافمة على نمطة ا
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

من خالل تمرٌر االجتماع المشترن، فاألمر ٌتعلك بمنح ترخٌص احتالل الملن الغابوي لفابدة الوكالة المستملة  

بمراكش من اجل مرور لنوات  الماء الصالح للشرب من خزان رمرم على مستوى جماعة لتوزٌع الماء والكهرباء 

شتنبر  20الصادر بتارٌخ  1.76.350مراكش تبعا لممتضٌات الفصل العاشر من الظهٌر الشرٌف بمثابة لانون رلم 

المتعلمة باالحتالل المتعلك بتنظٌم مساهمة السكان فً تنمٌة االلتصاد الغابوي فً الشك الخاص بالطلبات  1976

 المإلت للملن الغابوي وال سٌما الرامٌة الى استغالل المماطع.

 باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

 نظرا لعدم وجود اي تدخل، فإنً أعرض علٌكم هذه النمطة للتصوٌت. 
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 ?978 وليوزي ?8بتاريخ  2018/<7/<<9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزمً جدول أعنال الدورة  الثاىيةليقطـة ا           

ع املاء والىهشباء بمشاهؾ مً احل  باملفادكت على اخخالٌ امللً الغابىي مً طشف الىوالت املعخللت لخىَص

 مشوس كىىاث  املاء الفالح للؽشب مً خضان سمشم على معخىي حماعت مشاهؾ.
                                                                                                                                                                                                                                                                  )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                   

 2018

182018

 

 1893604072018

2018

 113.1492 

  المتعلك بتنظٌم  1976شتنبر  20الصادر بتارٌخ  1.76.350الظهٌر الشرٌف بمثابة لانون رلم

 منه. 10مة السكان فً تنمٌة االلتصاد الغابوي وال سٌما البند االول من الفصل مساه
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43 
43 

وهـم الســـادة43
 

محمـد العربً بلمابـد، عبد السالم سً كـوري، ي. احفٌظ لضاوي العباسـً، ي. الحسن المنادي، أحمد المتصـدق، 
مـد زراف، حســن ببـاوي، حمٌـد خــوزرن، ـت الماضـً، محأٌعبـد الـرزاق جبـور، خدٌجـة الفضـً، عبـد المجٌـد 

عبد الرحٌم الفٌرامً، جوٌدة العوٌدي، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، سعٌدة ساللـة، ثورٌة بوعبـاد، حلٌمة بامحمـد، 
عبد الصمد العكاري، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي فاري، عبد الكرٌم لمشوم، عبد الجلٌل بنسعود، دمحم لكبار، 

شال، جمال الدٌن العكرود، دمحم اٌت بوٌدو، دمحم بنلعروسً، ٌونس بن سلٌمان، عبد العزٌز بوسعٌد، حبٌبة الكر
المصطفى الوجدانـً، عبد الفتاح رزكـً، خلٌل بولحسـن، محمـد بنبـال، السعٌد اٌت المحجـوب، عبد المجٌد بنانـً، 

ن، ي. عبد الحفٌـظ المغــراوي، الحسٌـن نــوار، محمـد الحــر، إبراهٌـم بوحنـش، توفٌـك بلوجـور، فاطمـة لمكهـو
 عبد العزٌز مروان.
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 :  (07/16/1107خ جلسة فرٌدة بتارٌ) 1107النمطة الرابعة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

ت ممىىخت مً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي كطعت اسلُت مخىاحذة بمىطلت ظلاس بتراب  البث في كبٌى هبت علاٍس

 ملاطعت حليز.

 :  (07/16/1107جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107النمطة الخامسة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

خ  224/02/2018عذد عت مشاهؾ مجلغ حماملشس الغاء  كبٌى هبت اللاض   باملفادكت على  2018فبراًش  07بخاٍس

ت ممىىخت مً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي متر مشبع جيخم  لجضء  1300كطعت اسلُت معاختها  عباسة عً علاٍس

 .يز عمىميمخففت هخجه مخىاحذة بمىطلت حليز كشب  امللبرة املعُدُت 230842/04مً الشظم العلاسي عذد 

 

لبل منالشة النمطتٌن الرابعة والخامسة من جدول أعمال الدورة أثار السٌد خلٌل بولحسن نمطة نظام  

حول السبب فً تناول النمط فً غٌر ترتٌبها متسابال ان كان ذلن ممصودا من أجل اتدوٌخا السادة أعضاء 

ألعضاء معتبرٌن من غٌر الالبك استخدام المجلس، ولد أثارت هذه العبارة احتجاجا كبٌرا من طرف السادة ا

مثل هذا التعبٌر داخل المجلس باعتباره مإسسة دستورٌة ولد أحاط السٌد الربٌس بداٌة السادة األعضاء 

علما بالسبب فً تناول منالشة النمط فً غٌر ترتٌبها، ولد تدخل السٌد الربٌس طالبا منهم الهدوء والحفاظ 

ذي ٌجب أن ٌسود داخل المجلس لٌتدخل السٌد خلٌل بولحسن فً األخٌر على جو التفاهم واالنسجام ال

 موضحا أن ذلن التعبٌر لم ٌكن ٌمصد منه االساءة أبدا وأنه ٌتعذر عنه.

بعد ذلن تدخل السٌد ربٌس المجلس موضحا ان النمطتٌن الرابعة والخامسة غٌر جاهزٌتٌن وانه سٌتم  

 االنتمال لمنالشة النمطة السادسة.
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 :  (07/16/1107جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107النمطة السادسة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

 للباعت الجابلين. 9البث في عملُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي املحامُذ 

 

 : (07/16/1107جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107دة فً شهر ٌولٌوز من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعم النمطة السابعة

 البث في عملُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي حي الؽشف للباعت الجابلين.

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

مد تصوٌتا لكل نمطة معا لوحدة الشكل على ان نعت 6و  5بعد اذنكم سنتداول فً موضوع النمطتٌن  

 على حدة.

الكلمة اآلن للسٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة 

 نص التمرٌر المتعلك بهذه النمطة.

 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةربٌس اللجنة المكلفة  الحسٌن نوارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  .00 – 01 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 3: ذات االرلام: النمط

 
 

 اجتُاع تكسٜس 
 باملٝصا١ْٝ املهًف١ ايًح١ٓ 

ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاملٝصا١ْٝ  
 
 

 

 .11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3الاسكام الىلط راث خٌى 

 2017 ًىلُىص  ؼهش  الاظخثىابُت امللشسة في حذٌو اعماٌ الذوسةمً 
 

و الهُئاث الخعالذًت ملىظفي إلاداساث و املفالح العمىمُت باملغشب في ؼأن جخفُق  املفادكت على اجفاكُت بين حماعت مشاهؾ -1

 مىخب اظخلباٌ لفابذة مىخشطي حعالذًت "امفام" بمىطلت املحامُذ.

ت ممىىخت مً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي كطعت اسلُت مخىاحذة بمىطلت  -4 بتراب ملاطعت  "ظلاس"البث في كبٌى هبت علاٍس

 حليز.

خ  224/02/2018عذد مجلغ حماعت مشاهؾ ملشس لغاء ا -5 ت ممىىخت اللاض   باملفادكت على  2018فبراًش  07بخاٍس كبٌى هبت علاٍس

متر مشبع جيخم  لجضء مً الشظم العلاسي عذد  1300كطعت اسلُت معاختها  عباسة عً مً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي

 .مخففت هخجهيز عمىمي ملعُدُتمخىاحذة بمىطلت حليز كشب  امللبرة ا 230842/04

 للباعت الجابلين. 9البث في عملُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي املحامُذ  -6

 للباعت الجابلين. حي الؽشفالبث في عملُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي  -7

املحـذد ليعب وأظعاس المشابب والشظـىم والحلىق  19/05/2008خ بخاٍس 6حعذًل اللشاس الجباةي املحلي اللشاس الجباةي املحلي عذد  -8

 والىحُباث املعخدلت لفابذة ميزاهُت حماعت مشاهؾ هما جم حعذًله وجخمُمه.

 اعادة بشمجت بعن اعخماداث ميزاهُت الخجهيز لجماعت مشاهؾ. -9

ل اعخماداث ٌعن ففٌى امليزاهُت حماعت مشاهؾ بشظم العىت املالُت  -10  . 2018جدٍى

 ظُذي ًىظف بً علي". الاداسي  الحي الغاء الحعاب الخفىص   املعمى "ججهيز -11
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رجااة فااً جاادول اعمااال الاادورة للممتضااٌات المانونٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمط المد طبمااا

الموجهة لكل من الساادة أعضااء  16/15/2018بتارٌخ  02117 عدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 1107االستثنابٌة ٌولٌوز 
، عمادت اللجناة الماذكورة اللجنة والمجلس للحضاور والمشااركة فاً أشاغال  اللجناة المكلفاة بالمٌزانٌاة والشاإون المالٌاة البرمجاة

على الساعة الحادٌة عشرة صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصار البلادي شاارع  1107ٌولٌوز  12عها االول ٌوم الثالثاء اجتما
   دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس نمط مدرجة فً جدول اعمال الدورة والمرلمة فٌه كاالتً:

 

َطانـ ٚ اهل٦ٝات ايتعاضس١ٜ ملٛظفٞ اإلزاضات ٚ املكاحل ايع١َُٝٛ باملػطب يف ؾإٔ ختكٝل َهتب اغتكباٍ يفا٥س٠ املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ بني مجاع١  -1
 َٓدططٞ تعاضس١ٜ "اَفاّ" مبٓطك١ احملاَٝس.

 برتاب َكاطع١ جًٝع. "غكاض"ايبح يف قبٍٛ ٖب١ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ططف ْعاض٠ اٚقاف َطانـ ٖٚٞ قطع١ اضض١ٝ َتٛاجس٠ مبٓطك١  -1
قبٍٛ ٖب١ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ططف ايكاضٞ باملكازق١ ع٢ً  1118فرباٜط  07بتاضٜذ  111/02/2018عسز زتًؼ مجاع١ َطانـ َكطض ايػا٤  -5

َتٛاجس٠ مبٓطك١  111811/11َرت َطبع تٓتُٞ دتع٤ َٔ ايطغِ ايعكاضٟ عسز  1111قطع١ اضض١ٝ َػاحتٗا  عباض٠ عٔ ْعاض٠ اٚقاف َطانـ ٖٚٞ
 .شتكك١ نتجٗٝع عَُٛٞ رب٠ املػٝخ١ٝجًٝع قطب  املك

 يًباع١ ادتا٥ًني. 9ايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛاجس٠ بايػٛم ادتُاعٞ احملاَٝس  -6
 يًباع١ ادتا٥ًني. حٞ ايؿطفايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛاجس٠ بايػٛم ادتُاعٞ  -7
احملـسز يٓػب ٚأغعاض ايضطا٥ب ٚايطغـّٛ ٚاذتكٛم  19/15/1118بتاضٜذ  6تعسٌٜ ايكطاض ادتبا٥ٞ احملًٞ ايكطاض ادتبا٥ٞ احملًٞ عسز  -8

 ٚايٛجٝبات املػتخك١ يفا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ٘ ٚتتُُٝ٘.
 اعاز٠ بطزت١ بعض اعتُازات َٝعا١ْٝ ايتجٗٝع دتُاع١ َطانـ. -9

 . ١ٝ1118 حتٌٜٛ اعتُازات ٜعض فكٍٛ املٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ بطغِ ايػ١ٓ املاي -11

 غٝسٟ ٜٛغف بٔ عًٞ". االزاضٟ اذتٞ ايػا٤ اذتػاب ارتكٛقٞ املػ٢ُ "جتٗٝع -11

   السادة:مكتب المجلس من أعضاء  حضر االجتماع -
 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش : م. الحسن المنادي
                             اكش                     النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مر : عبد الرزاق جبور

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -
 أحمد عبٌلة، عبد الهادي تلماضً، عبد الصمد العكاري، دمحم بالة، عبد االله الغلف.، م. عبد الحفٌظ المغراوي، عبد الهادي وٌسالت

 ة:السادالمجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -
م. احفٌظ لضاوي العباسً، حسن بباوي، إبراهٌم بوحنش، خلٌفة الشحٌمً، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي بن عال، 

     خلٌل بولحسن، عبد العزٌز بوسعٌد، دمحم لكبار، رشٌد التمادلً، حلٌمة بادمحم، حبٌبة الكرشال.

  خالد الفتاوي :ً بعذر السٌدوغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماع -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :   هشام بل الحوتً
 وكٌل المداخٌل :   لمغاري الخمار

 ربٌس المسم التمنً :  م. الطٌب اسنٌنح
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  مراد ضٌاء الدٌن
 ربٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجاي

 عن تعاضدٌة اأمفاما :   دمحم النجماوي

مة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً جدول فً بداٌة االجتماع، وبعد كل
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2018اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة الممررة فً شهر ٌولٌوز 

 اللجنة دراستها وفك الترتٌب االتً:
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 :6اهِكطة رقٍ 
 هوباعة ادتائوني. 9ية كراء ادتوصات املتواجدة باهصوق ادتٌاعي احملاًيد اهبث يف عٌو

 :7اهِكطة رقٍ 
 هوباعة ادتائوني. حي اهشرفاهبث يف عٌوية كراء ادتوصات املتواجدة باهصوق ادتٌاعي 

 
 ملحوظة: بخصوص هاتٌن النمطتٌن، تم االتفاق بداٌة على منالشتهما فً ان واحد لوحدة الشكل.

 
منالشة هاتٌن النمطتٌن، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من البطابك التمنٌة الخاصة بالسولٌن  مستهلفً 

وحً الشرف والمرفمة بالتمرٌر، والطالعهم على حٌثٌات الموضوع، أعطى السٌد ربٌس اللجنة  8الجماعٌٌن المحامٌد 

النماش تم تشٌٌدهما فً إطار مشارٌع الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي أوضح أن السولٌن موضوع 

المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة وفك المساحات والمعاٌٌر المشار إلٌهما فً البطابك المرفمة، مشٌرا إلى أن هذه 

المبادرة تندرج فً إطار سٌاسة الدولة والجماعة فً احتضان الباعة الجابلٌن وتوفٌر مناخ مالبم لممارسة تجارتهم، 

لبل إٌواء هإالء التجار انعمدت اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم على مستوى الوالٌة لتحدٌد لٌمة الوجٌبة الكرابٌة  مضٌفا أنه

 درهم للمتر المربع الواحد شهرٌا.  04الستغالل هذٌن السولٌن وهً 

 بعدها فتح باب النماش، حٌث جاءت مالحظات وتساإالت السادة األعضاء كاآلتً: 

 ٌٌر التً اعتمدتها اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم فً تحدٌد مبلغ السومة الكرابٌة.االستفسار حول المعا 

 .هزالة السومة الكرابٌة المحددة 

  التساإل حول الطرٌمة التً ٌتم بها اختٌار المستفٌدٌن من هذه األسواق مع التراح استصدار نظام داخلً ٌنص

 .على معاٌٌر موضوعٌة فً اختٌار التجار المستفٌدٌن مستمبال

  1118تسجٌل تحفظ بعض السادة األعضاء حول نمطة سوق حً الشرف نظرا لتواجد محضر بشؤنه سنة 

ٌمضً بتعوٌض تجار سوق االزدهار بهذا السوق ولٌس عملٌة كراء وأن موضوع النمطة لم ٌرد على مجلس 

 مماطعة جلٌز.

 جماعٌة ومنها االستفادة المزدوجة.استنكار التجاوزات التً تمع فً عملٌة اختٌار المستفٌدٌن من األسواق ال 

ولإلجابة على بعض هذه االستفسارات، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي 

أكد أن عملٌة تحدٌد البحة المستفٌدٌن من هذه األسواق من اختصاص السلطة االدارٌة المحلٌة فً إطار عملٌة 

الجماعً ٌشهد فمط على الالبحة الممدمة له من طرف السلطة اإلدارٌة المحلٌة، اإلحصاء التً تموم بها والمجلس 

موضحا بالنسبة لمٌمة السومة الكرابٌة أن اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم اعتمدت فً تحدٌدها على ما تم العمل به فً أسواق 

للتمٌٌم ٌبمى غٌر ملزم ومن حك أخرى كسوق إٌزٌكً وسوق برج الزٌتون بالمحامٌد، مشٌرا أن محضر اللجنة اإلدارٌة 

المجلس الجماعً الرفع من لٌمة السومة الكرابٌة إذا رأى أن هذه األسواق تستحك ذلن، مضٌفا أن ال علم له بالمحضر 

 بخصوص سوق حً الشرف. 1118المنجز سنة 

بالمحامٌد وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أن عملٌة كراء جلسات السوق الجماعً المتواجد 

ستساهم فً الحد من ظاهرة الباعة الجابلٌن بالمنطمة تماشٌا مع سٌاسة الدولة وبرنام  المبادرة الوطنٌة للتنمٌة  8

وفك السومة الكرابٌة المحددة من  8فمد وافمت اللجنة على عملٌة كراء جلسات السوق الجماعً المحامٌد البشرٌة، 

هم للمتر المربع الواحد شهرٌا ، وفً ممابل ذلن أبدت اللجنة تحفظها حول در 04طرف اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم اي 

 .عملٌة كراء جلسات سوق حً الشرف رافعة األمر للمجلس الجماعً للبث فٌها خالل الجلسة العامة
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 9بطاقة تكِية حوي اهصوق ادتٌاعي احملاًيد
Plat de forme 

 

 مشاهؾ 9املحامُذ   :  املىكع

با  :  املعاخت  هىخاس جلٍش

اث  حلعت 701  : املحخٍى

 مشخاك عمىمي

 مىخب
 

 ة تكِية حوي اهصوق ادتٌاعي اهشرفبطاق
Plat de forme 

 
 مشاهؾ "ججضبت الؽشف"   :  املىكع

 متر مشبع 5000  :  املعاخت

اث  حلعت 105  : املحخٍى

 مشخاك عمىمي

 مىخب
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 لنص تمرٌر اللجنة، باب النماش مفتوح حول النمطتٌن.بعد استماعكم  

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

فً  1118بالنسبة لسوق الشرف، وفً اطار استمرارٌة عمل المجلس فمد تم انجاز محضر خالل سنة  

 1104سنة فترة المجلس ما لبل السابك على جعله تعوٌضا عن سوق االزدهار المدٌم، أما المحضر المنجز 

فً اطار المجلس السابك فهو محضر وهمً وبالتالً فلٌس هنان اال محضر واحد وهو الذي ٌجب اعتماده 

 وسوف اتلو علٌكم محتوى هذا المحضر: 

محضر اجتماع اجراء المرعة الخاصة بتجار سوق االزدهار سابما والمزمع استفادتهم من سوق حً  

 .1118شتنبر  3الشرف بتارٌخ 

مر المجلس الجماعً لمراكش بالماعة الكبرى اجتماع خصص إلجراء عملٌة المرعة الخاصة انعمد بم 

بالتجار المستفٌدٌن سابما من سوق االزدهار المزمع ترحٌلهم من باب دكالة الى السوق الجدٌد بحً الشرف 

 وذلن بحضور السادة :

 ممثلٌن عن المجلـس -

 ممثل السلطة المحلٌة -

 ممثلٌن عن االدارة -

لمة ترحٌبٌة من السٌد عبد اللطٌف كوٌدش ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة التً أكد فٌها على وبعد ك

أهمٌة الدور الذي لام به السٌد عمر الجزولً ربٌس المجلس الجماعً والسٌد الوالً والسلطات المحلٌة 

عة الحضرٌة كما لتحمٌك هذا الهدف، كما أكد على ضرورة عدم المٌام بتغٌٌر الجلسة دون ترخٌص من الجما

 تدخل السٌد ممثل السلطة المحلٌة لٌإكد على ضرورة عدم الخروج الى خارج السوق.

وبعد اجراء المرعة حسب اللوابح الممدمة من جمعٌة التجار وكذا الملف المرفك بها، لدمت الجماعة 

 ة.نسخة من التزام نموذجً ٌلتزم من خالله كل تاجر بمبول الرلم الذي اسفرت عنه المرع

، لكن فً الوالع لٌس هنان اال محضر 1104إال اننا الٌوم نتفاجؤ بؤن هنان محضرا جدٌدا انجز سنة  

 وحٌد وهو الذي ٌجب االلتزام به فً اطار استمرارٌة المجلس.

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً السٌد عبد السالم سً كوري

البحة التعوٌض وانما ٌتعلك بتحدٌد السومة  ان الموضوع الذي ٌنالش الٌوم ال ٌتعلك بما ٌسمى 

الكرابٌة، أما المحضر المشار الٌه فهو غٌر مولع من طرف مسإول منتخب وبالتالً فان لٌمته المانونٌة 

 محل تساإل هل هو ملزم للجماعة ال؟

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً السٌد ي. الحسن المنادي

رٌن ومحاولة التوفٌك بٌنهما واٌجاد الحلول للحاالت غٌر المشتركة أرى أن ٌتم الممارنة بٌن المحض 

 بٌنهما.
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 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

بغض النظر عن كل المحاضر واالجراءات االدارٌة، فانً أطلب من السٌد الربٌس حل مشكل هذا  

 الوضعٌة. السوق الن المعنٌٌن به عانوا كثٌرا وعلى مدى سنوات طوٌلة من هذه

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لإلشارة مرة اخرى، فإننا الٌوم ال نبث فً لوابح االستفادة وانما فمط فً السومة الكرابٌة أما  

 موضوع المستفٌدٌن فان ذلن من اختصاص السلطة المحلٌة وهً التً تملن اللوابح.

 لمجلس الجماعًعضو ا السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

ان تحدٌد السومة الكرابٌة ٌكون مرتبطا بنوعٌة وعدد المستفٌدٌن، أما عن المحاضر المنجزة فً  

موضوع االستفادة فان المول بؤنها ٌجب أن تكون مولعة من طرف مسإول منتخب هو لول بعٌد عن 

دارة ولٌس من تلماء الصواب، ألن محاضر االجتماعات رسمٌة وال ٌحضرها الموظفون اال  بؤمر من اال

 أنفسهم . 

 وفً االخٌر أطالب بتؤجٌل موضوع سوق حً الشرف حتى ٌتم التدلٌك فً لوابح المستفٌدٌن.  

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

أإكد مجددا، أننا بصدد تحدٌد السومة الكرابٌة ولٌس لوابح المستفٌدٌن، واذا سمحتم فانً أعرض  

البث فً عملٌة كراء الجلسات المتواجدة بالسوق الجماعً التصوٌت اوال النمطة السادسة المتعلمة ب على

، ثم بعدها النمطة السابعة المتعلمة بالبث فً عملٌة كراء الجلسات المتواجدة للباعة الجابلٌن 8المحامٌد 

 بالسوق الجماعً حً الشرف للباعة الجابلٌن.
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 : (07/16/1107الجلسة الفرٌدة بتارٌخ ) 1107منة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة ٌولٌوز النمطة الثا

خ  6حعذًل اللشاس الجباةي املحلي عذد  املحذد ليعب واظعاس المشابب والشظىم والحلىق  19/05/2008بخاٍس

 والىحُِباث املعخدلت لفابذة ميزاهُت حماعت مشاهؾ هما جم حعذًله وجخمُمه.

 

  ربٌس المجلس الجماعً د دمحم العربً بلمابدالسٌ

اعطً الكلمة للسٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة   

 نص تمرٌر الذي اعدته بهذه النمطة.

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

114 
 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  .00 – 01 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 3: ذات االرلام: النمط

 
 

 اجتُاع تكسٜس 
 باملٝصا١ْٝ املهًف١ يًح١ٓا 

ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاملٝصا١ْٝ  
 
 

 

 .00 – 01 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 3االرقام النقط ذات حول 
 3122 يوليوز  شهر  االستثنائية المقررة في جدول اعمال الدورةمن 

 
فالح العمىمُت باملغشب في ؼأن جخفُق املفادكت على اجفاكُت بين حماعت مشاهؾ و الهُئاث الخعالذًت ملىظفي إلاداساث و امل -3

 مىخب اظخلباٌ لفابذة مىخشطي حعالذًت "امفام" بمىطلت املحامُذ.

ت ممىىخت مً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي كطعت اسلُت مخىاحذة بمىطلت  -4 بتراب ملاطعت  "ظلاس"البث في كبٌى هبت علاٍس

 حليز.

خ  224/02/2018عذد مجلغ حماعت مشاهؾ ملشس الغاء  -5 ت ممىىخت اللاض   باملفادكت على  2018فبراًش  07بخاٍس كبٌى هبت علاٍس

 230842/04متر مشبع جيخم  لجضء مً الشظم العلاسي عذد  1300كطعت اسلُت معاختها  عباسة عً مً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي

 .مخففت هخجهيز عمىمي مخىاحذة بمىطلت حليز كشب  امللبرة املعُدُت

 للباعت الجابلين. 9لُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي املحامُذ البث في عم -6

 للباعت الجابلين. حي الؽشفالبث في عملُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي  -7

خ  6حعذًل اللشاس الجباةي املحلي اللشاس الجباةي املحلي عذد  -8 والشظـىم والحلىق املحـذد ليعب وأظعاس المشابب  19/05/2008بخاٍس

 والىحُباث املعخدلت لفابذة ميزاهُت حماعت مشاهؾ هما جم حعذًله وجخمُمه.

 اعادة بشمجت بعن اعخماداث ميزاهُت الخجهيز لجماعت مشاهؾ. -9

ل اعخماداث ٌعن ففٌى امليزاهُت حماعت مشاهؾ بشظم العىت املالُت  -10  . 2018جدٍى

 ظُذي ًىظف بً علي". الاداسي  الحي يزالغاء الحعاب الخفىص   املعمى "ججه -11
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ر تحضااٌر الاانمط المدرجااة فااً جاادول اعمااال الاادورة للممتضااٌات المانونٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال، وفااً اطااا طبمااا

الموجهة لكل من الساادة أعضااء  16/15/2018بتارٌخ  02117 عدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 1107االستثنابٌة ٌولٌوز 
جناة الماذكورة ، عمادت اللاللجنة والمجلس للحضاور والمشااركة فاً أشاغال  اللجناة المكلفاة بالمٌزانٌاة والشاإون المالٌاة البرمجاة

على الساعة الحادٌة عشرة صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصار البلادي شاارع  1107ٌولٌوز  12اجتماعها االول ٌوم الثالثاء 
   دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس نمط مدرجة فً جدول اعمال الدورة والمرلمة فٌه كاالتً:

 

اتفاق١ٝ بني مجاع١ َطانـ ٚ اهل٦ٝات ايتعاضس١ٜ ملٛظفٞ اإلزاضات ٚ املكاحل ايع١َُٝٛ باملػطب يف ؾإٔ ختكٝل َهتب اغتكباٍ يفا٥س٠ املكازق١ ع٢ً  -1
 َٓدططٞ تعاضس١ٜ "اَفاّ" مبٓطك١ احملاَٝس.

 برتاب َكاطع١ جًٝع. "غكاض"ايبح يف قبٍٛ ٖب١ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ططف ْعاض٠ اٚقاف َطانـ ٖٚٞ قطع١ اضض١ٝ َتٛاجس٠ مبٓطك١  -1
قبٍٛ ٖب١ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ططف ايكاضٞ باملكازق١ ع٢ً  1118فرباٜط  07بتاضٜذ  111/02/2018عسز زتًؼ مجاع١ َطانـ َكطض ايػا٤  -5

طك١ َتٛاجس٠ مبٓ 111811/11َرت َطبع تٓتُٞ دتع٤ َٔ ايطغِ ايعكاضٟ عسز  1111قطع١ اضض١ٝ َػاحتٗا  عباض٠ عٔ ْعاض٠ اٚقاف َطانـ ٖٚٞ
 .شتكك١ نتجٗٝع عَُٛٞ جًٝع قطب  املكرب٠ املػٝخ١ٝ

 يًباع١ ادتا٥ًني. 9ايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛاجس٠ بايػٛم ادتُاعٞ احملاَٝس  -6
 يًباع١ ادتا٥ًني. حٞ ايؿطفايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛاجس٠ بايػٛم ادتُاعٞ  -7
احملـسز يٓػب ٚأغعاض ايضطا٥ب ٚايطغـّٛ ٚاذتكٛم  19/15/1118بتاضٜذ  6با٥ٞ احملًٞ عسز تعسٌٜ ايكطاض ادتبا٥ٞ احملًٞ ايكطاض ادت -8

 ٚايٛجٝبات املػتخك١ يفا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ٘ ٚتتُُٝ٘.
 اعاز٠ بطزت١ بعض اعتُازات َٝعا١ْٝ ايتجٗٝع دتُاع١ َطانـ. -9

 . 1118ـ بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ حتٌٜٛ اعتُازات ٜعض فكٍٛ املٝعا١ْٝ مجاع١ َطان -11

 غٝسٟ ٜٛغف بٔ عًٞ". االزاضٟ اذتٞ ايػا٤ اذتػاب ارتكٛقٞ املػ٢ُ "جتٗٝع -11

   السادة:مكتب المجلس من أعضاء  حضر االجتماع -
 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش : م. الحسن المنادي
                             الجماعً لمدٌنة مراكش                      النابب السابع لربٌس المجلس : عبد الرزاق جبور

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -
 أحمد عبٌلة، عبد الهادي تلماضً، عبد الصمد العكاري، دمحم بالة، عبد االله الغلف.، م. عبد الحفٌظ المغراوي، عبد الهادي وٌسالت

 السادة:المجلس أعضاء من  وشارن فً االجتماع -
م. احفٌظ لضاوي العباسً، حسن بباوي، إبراهٌم بوحنش، خلٌفة الشحٌمً، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي بن عال، 

     خلٌل بولحسن، عبد العزٌز بوسعٌد، دمحم لكبار، رشٌد التمادلً، حلٌمة بادمحم، حبٌبة الكرشال.

  خالد الفتاوي :عضاء المجلس الجماعً بعذر السٌدوغاب عن االجتماع من ا -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :   هشام بل الحوتً
 وكٌل المداخٌل :   لمغاري الخمار

 ربٌس المسم التمنً :  م. الطٌب اسنٌنح
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  مراد ضٌاء الدٌن
 ربٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجاي

 عن تعاضدٌة اأمفاما :   دمحم النجماوي

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 .00 – 01 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 3: النمط ذات االرلام:
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 :8رقٍ اهِكطة 
احملـدد هِصب وأشعار اهضرائب  19/15/1118بتاريخ  6تعديى اهكرار ادتبائي احملوي اهكرار ادتبائي احملوي عدد 

 واهرشـوَ واذتكوق واهوجيبات املصتحكة هفائدة ًيساُية مجاعة ًراكش كٌا مت تعديوه وتتٌيٌه.

ع تعدٌل المرار  الجبابً المحلً عدد فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشرو
كما هو مرفك بالتمرٌر، ولالطالع على اسباب النزول، أعطى السٌد ربٌس اللجنة  1117ماٌو  08بتارٌخ  15

 الكلمة للسٌد ربٌس مصلحة االستخالص بمسم تنمٌة الموارد المالٌة لتمدٌم التوضٌحات المتعلمة بممترح التعدٌل.

  13سٌد ربٌس المصلحة ان االمر ٌتعلك فمط بتصحٌح خطؤ مطبعً ورد بالفصل وفً هذا االطار، اوضح ال
من المرار الجبابً المحلً لكون بعض الفمرات من الفصل المذكور شابها تكرار بعض المنتوجات سهوا خالل 

ٌل البند الطباعة خاصة مادة البرلوق والممح والشعٌر والذرة على الشكل المرفك بالتمرٌر، ممترحا امكانٌة تعد

درهم  211من المرار الجبابً وذلن بتخفٌضه الى الل من  13الخامس من الفمرة المتعلمة بالدراجات من الفصل 

 لكون مجموعة من تجار الدراجات النارٌة الرباعٌة ٌتوجهون لجماعات مجاورة إلتمام عملٌات البٌع.

ابداء الرأي، تمحورت مالحظات عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات، وبعد فتح باب المنالشة و 
 السادة االعضاء حول ما ٌلً:

الصٌاغة التحرٌرٌة للنمطة تفرض امكانٌة تعدٌل مجموعة من الفصول ومنها على الخصوص ارجاع  - 

 دراهم. 4واجب الدخول للمسابح الجماعٌة الى ما كان علٌه اي 

 ابً المحلً.مالبمة بعض كنانٌش التحمالت مع ممتضٌات المرار الجبضرورة  -

ضرورة تنظٌم ٌوم دراسً للولوف على صعوبات تطبٌك واستخالص بعض الرسوم الجماعٌة مع عرض  -
 المرار الجبابً برمته للمراجعة الشاملة عوض الجزبٌة.

تمدٌم ممترح انتداب لجنة لتمصً الحمابك حول تدبٌر وكالة المداخٌل من جهة و بعض المسابح الجماعٌة  -
 ي ٌوسف بن علً.  .وخاصة مسبح سٌد

من المرار الجبابً المحلً، وبعد  13بعد االستماع للتوضٌحات، واالطالع على ممترح تعدٌل الفصل 

وذلن  13المنالشة المستفٌضة، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء ان االمر ٌتعلك بممترح وحٌد بتعلك بتعدٌل الفصل 

السلع والبضابع الى سوق الحبوب والمطانً وسوق  بحذف منتوج البرلوق واعادة ترتٌب وعنونة واجبات دخول
التمر والفواكه الجافة على النحو المضمن فً الجدول المرفك بالتمرٌر فً افك عرض المرار الجبابً المحلً 

 لمراجعة شاملة مستمبال.

من المرار  13ابدت اللجنة موافمتها على تعدٌل شكلً لبعض ممتضٌات الفصل وتؤسٌسا على ذلن، 
 .بً المحلً على الشكل المضمن فً الجدول المرفكالجبا

 وجملوصلٍ املوقر واشع اهِظر
 

 رئيض اهوجِة
 اذتصني ُوار             

                                                   



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

117 
 

 من القرار اجلبائي احمللي 13جدول تصحيح واعادة ترتيب الفصل 
 

رقه 

 الفصل
 مالحظة املكرتح على مستوى مشزوع التعديل لكزار اجلبائي احملليعنوان ومنطوق الفصل  يف ا
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 واجبات الدخول والولوف باألسواق
 وأماكن البٌع العامة

 واجبات الدخول
والمنتجات والشاحنات والسٌارات والعربات إلى السوق  عتحدد واجبات دخول السلع والبضائ

 ا ٌلً :الجماعً وأماكن البٌع العامة كم

 ـ الدخول إلى األسواق وأماكن البٌع العامة
   درهم 0240الدواجن للواحدة .....................  – سوق الدجاج -

    درهم 0290.....................   -سوق الدواجن بالجملة ـ للكٌلو -

  دراهم 4للمنطار ـ .........................  -الحبوب والمطانً -

   
    درهم         9للكٌس ............  لة والشمندر ومأكول الدجاجالنخا -

            درهم 02,0للمنطار .......................................  الملـــح -
 ـ الدخول إلى األسواق الموسمٌة واالسبوعٌة

 درهم   40 للواحدة  ...........................................         الشاحنات -

 دراهم   90   ...........................................        للواحدة السٌارات -

  دراهم  ,         للواحدة ...........................................  العربات - 

 الٌابسة ومنتوجات أخرىالفواكه ـ 
 درهم للكٌلو 1,21...... اللوز ، الجوز والبٌسطاش........................ -
المزبور الٌابس، األرز، السمٌدة، زرٌعة الفصة، السانوج، التمر، ورق التلفٌف،  -

األكٌاس الفارغة، المرٌشالت، الكٌكس التملٌدي، األعشاب التملٌدٌة، التوابل، البن، 
، الحناء، الورد، التٌن )الشرٌحة( السمسم )الزنجالن( كاوكاو، المرفة، زرٌعة الكتان

 درهم للكٌلو 1,01........................... ، الثوم، سوسبان، سوان، الفنٌدالبرلوق

 درهم للمنطار  1,11السمٌد، الدشٌشة، الصوجا، الجلبانة، اٌالن.................  -
الخوخ المجفف، الحلٌب المجفف، زرٌعة نوار الشمس، الزوان، الحلبة، الممح، -

 للكٌلو درهم  1,11.........  زرٌعة الكتان، البرلوق المجففالزبٌب،  الشعٌر، الذرة،
  الواحد للكٌس درهم  0,11 )تغدٌة المواشً(... األسمدة، النخالة، الشمندر، السٌكالٌم-

..... 

 واجبات الدخول والولوف باألسواق
 وأماكن البٌع العامة

 واجبات الدخول

احنات والسٌارات والعربات إلى والمنتجات والش عتحدد واجبات دخول السلع والبضائ
 السوق الجماعً وأماكن البٌع العامة كما ٌلً :

 الدخول إلى األسواق وأماكن البٌع العامةـ 

 درهم  0240الدواجن للواحدة ......................  – سوق الدجاج -

  درهم 0290.......................  -للكٌلو–سوق الدواجن بالجملة  -
 

 لى األسواق الموسمٌة واالسبوعٌةالدخول إـ 
 درهم   40                           للواحدة                     الشاحنات -

 دراهم   90                                               للواحدة السٌارات -

 دراهم  ,                                           للواحدة العربات - 

اجبات دخول السلع والبضابع الى سوق الحبوب والمطانً وسوق التمر و
 والفواكه الجافة كما ٌلً:

 الفواكه اجلافة ومنتجات اخزى

التمر، التٌن، الزبٌب، البرلوق المجفف، المشمش المجفف، الخوخ المجفف، الحنة، 
ة، السوان، كاوكاو، الزنجالن، الفنٌد، لرٌشالت، الكٌكس التملٌدي، االعشاب التملٌدٌ

السوسبان،  زرٌعة الكتان، زرٌعة نوارة الشمس، الورد الٌابس، الحلٌب المجفف، 

 درهم 0290التوابل، الثوم، اوراق التلفٌف، االكٌاس الفارغة للكٌلو غرام :  ........... 

  درهم 02,0الجوز، اللوز، البٌستاش، الكاجو ............................................... 

 احلبوب والكطاني

الممح، الشعٌر، الذرة، اٌالن، االرز، العدس، الفول، الحمص، اللوبٌا، الجلبانة، الصوجا، 

 درهم للمنطار. 4200الحلبة، الزوان، السنوج، الكزبر الٌابس، السمٌدة، الدشٌشة: ....... 

 تغذية املواشي والدواجن

 درهم للكٌس. 9200......................... النخالة، الشمندر، السٌكالٌم : ................ 

 درهم للمنطار. 9200االسمدة : ............................................................... 

 .درهم للمنطار 02,0الملح : .................................................................. 

 

 

 

 

 

 

حذف منتوج 

اعادة الربقوق  و

تزتيب وعنونة 

واجبات دخول 

السلع والبضائع 

اىل سوق احلبوب 

والكطاني وسوق 

التنز والفواكه 

 اجلافة
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 ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

من المرار  13بعد استماعكم لنص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بتعدٌل شكلً لبعض ممتضٌات الفصل 

منتوج البرلوق واعادة ترتٌب وعنونة واجبات دخول السلع والبضابع الى سوق  الجبابً المحلً وذلن بحذف

 الحبوب والمطانً وسوق التمر والفواكه الجافة

 باب المنالشة مفتـــوح حول التعدٌل الممترح. 

 .حسب ما ٌنص علٌه المانوننمــر للتصوٌــت  إذن، وإن لم ٌكن هنان أي تدخل حول النمطة،
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 ?978 يوليوز ?8بتاريخ  2018/<9/7?9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزمً جدول أعنال الدورة  الثاميةليقطـة ا           

خ  6بخعذًل اللشاس الجباةي املحلي عذد  والحلىق والىحُباث  املحـذد ليعب وأظعاس المشابب والشظـىم 19/05/2008بخاٍس

 املعخدلت لفابذة ميزاهُت حماعت مشاهؾ هما جم حعذًله وجخمُمه.
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 113.1492 
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 وهـم الســـادة44

احفٌظ لضاوي العباسـً، محمـد العربً بلمابـد، عبد السالم سً كـوري، أحمد المتصدق، ي. الحسن المنـادي، ي. 
عبد الرزاق جبـور، خدٌجة الفضـً، ٌوسف اٌت رٌـاض، عبد المجٌد اٌت الماضـً، محمـد زراف، حسن ببـاوي، 
حمٌد خـوزرن، عبد الرحٌم الفٌرامً، ي. عبد الحفٌظ المغراوي، جوٌدة العوٌـدي، حفٌظة مجـدار، مرٌم خـاي، 

ٌسالت، الحسٌن نوار، حلٌمة بامحمـد، عبد الصمد العكاري، دمحم لكبار،  سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، عبد الهادي و
عبد الهـادي تلماضــً، عبد الهـادي بن عــال، عبد الهـادي فــاري، عبد الكرٌـم لمشــوم، عبد الجلٌـل بنسعــود، 

ً، عبد العزٌز بوسعٌــد، حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكرود، محمـد اٌت بوٌدو، محـمد بنلعروسً، محمـد االدرٌسـ
المصطفى الوجدانً، خلٌل بولحسـن، السعٌد اٌت المحجوب، عبد المجٌد بنانً، سفٌان بنخالتـً، توفٌك بلوجـور، 

 عبد الصمد الهنٌدي، فاطمة لمكهون، عبد العزٌز مروان. 
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 : (07/16/1107الجلسة الفرٌدة بتارٌخ ) 1107من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة ٌولٌوز  التاسعةالنمطة 

 اعـــادة بشمجـت بعــن اعخمـاداث ميزاهُــت الخجهُـــض لجماعــت مشاهــؾ. 

 

  ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

 الغابهــا واالكتفــاء بالنمطــة العاشــرة. هذه النمطــة تـــم 
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 :  (07/16/1107جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107النمطة العاشرة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

ل اعخماداث بعن ففٌى ميزاهُت حماعت مشاهؾ بشظم العىت املالُت                                   .2018جدٍى

 

  المجلس الجماعً لمراكشربٌس  السٌد دمحم العربً بلمابد

الكلمة اآلن للسٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة نص  

 التمرٌر المتعلك بهذه النمطة.

 

 ة والخدماتربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌ الحسٌن نوارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  .00 – 01 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 3: ذات االرلام: النمط

 
 

 اجتُاع تكسٜس 
 باملٝصا١ْٝ املهًف١ يًح١ٓا 

ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاملٝصا١ْٝ  
 
 

 

 .11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3الاسكام الىلط راث خٌى 

 2017 ًىلُىص  ؼهش  الاظخثىابُت امللشسة في حذٌو اعماٌ الذوسةمً 
 
فالح العمىمُت باملغشب في ؼأن جخفُق املفادكت على اجفاكُت بين حماعت مشاهؾ و الهُئاث الخعالذًت ملىظفي إلاداساث و امل -3

 مىخب اظخلباٌ لفابذة مىخشطي حعالذًت "امفام" بمىطلت املحامُذ.

ت ممىىخت مً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي كطعت اسلُت مخىاحذة بمىطلت  -4 بتراب ملاطعت  "ظلاس"البث في كبٌى هبت علاٍس

 حليز.

خ  224/02/2018عذد مجلغ حماعت مشاهؾ ملشس الغاء  -5 ت ممىىخت اللاض   باملفادكت على  2018فبراًش  07بخاٍس كبٌى هبت علاٍس

متر مشبع جيخم  لجضء مً الشظم العلاسي عذد  1300كطعت اسلُت معاختها  عباسة عً مً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي

 .مخففت هخجهيز عمىمي مخىاحذة بمىطلت حليز كشب  امللبرة املعُدُت 230842/04

 للباعت الجابلين. 9لُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي املحامُذ البث في عم -6

 للباعت الجابلين. حي الؽشفالبث في عملُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي  -7

خ  6حعذًل اللشاس الجباةي املحلي اللشاس الجباةي املحلي عذد  -8 والشظـىم والحلىق املحـذد ليعب وأظعاس المشابب  19/05/2008بخاٍس

 والىحُباث املعخدلت لفابذة ميزاهُت حماعت مشاهؾ هما جم حعذًله وجخمُمه.

 اعادة بشمجت بعن اعخماداث ميزاهُت الخجهيز لجماعت مشاهؾ. -9

ل اعخماداث ٌعن ففٌى امليزاهُت حماعت مشاهؾ بشظم العىت املالُت  -10   .2018جدٍى

 ظُذي ًىظف بً علي". الاداسي  الحي يزالغاء الحعاب الخفىص   املعمى "ججه -11

 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

125 
 

 

المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الادورة  للممتضٌات طبما

الموجهاة لكال مان الساادة  16/15/2018بتارٌخ  02117 عادد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 1107االستثنابٌة ٌولٌوز 
، عماادت فااة بالمٌزانٌااة والشااإون المالٌااة البرمجااةأعضاااء اللجنااة والمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااغال  اللجنااة المكل

علااى الساااعة الحادٌااة عشاارة صااباحا بماعااة االجتماعااات  1107ٌولٌااوز  12اللجنااة المااذكورة اجتماعهااا االول ٌااوم الثالثاااء 
الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتادارس نماط مدرجاة فاً جادول اعماال 

   الدورة والمرلمة فٌه كاالتً:
 

يفا٥س٠  املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ بني مجاع١ َطانـ ٚ اهل٦ٝات ايتعاضس١ٜ ملٛظفٞ اإلزاضات ٚ املكاحل ايع١َُٝٛ باملػطب يف ؾإٔ ختكٝل َهتب اغتكباٍ -1
 َٓدططٞ تعاضس١ٜ "اَفاّ" مبٓطك١ احملاَٝس.

 برتاب َكاطع١ جًٝع. "غكاض"قاف َطانـ ٖٚٞ قطع١ اضض١ٝ َتٛاجس٠ مبٓطك١ ايبح يف قبٍٛ ٖب١ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ططف ْعاض٠ اٚ -1
قبٍٛ ٖب١ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ايكاضٞ باملكازق١ ع٢ً  1118فرباٜط  07بتاضٜذ  111/02/2018عسز زتًؼ مجاع١ َطانـ َكطض ايػا٤  -5

َتٛاجس٠  111811/11دتع٤ َٔ ايطغِ ايعكاضٟ عسز َرت َطبع تٓتُٞ  1111قطع١ اضض١ٝ َػاحتٗا  عباض٠ عٔ ططف ْعاض٠ اٚقاف َطانـ ٖٚٞ
 .شتكك١ نتجٗٝع عَُٛٞ مبٓطك١ جًٝع قطب  املكرب٠ املػٝخ١ٝ

 يًباع١ ادتا٥ًني. 9ايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛاجس٠ بايػٛم ادتُاعٞ احملاَٝس  -6
 ٥ًني.يًباع١ ادتا حٞ ايؿطفايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛاجس٠ بايػٛم ادتُاعٞ  -7
احملـسز يٓػب ٚأغعاض ايضطا٥ب ٚايطغـّٛ ٚاذتكٛم  19/15/1118بتاضٜذ  6تعسٌٜ ايكطاض ادتبا٥ٞ احملًٞ ايكطاض ادتبا٥ٞ احملًٞ عسز  -8

 ٚايٛجٝبات املػتخك١ يفا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ٘ ٚتتُُٝ٘.
 اعاز٠ بطزت١ بعض اعتُازات َٝعا١ْٝ ايتجٗٝع دتُاع١ َطانـ. -9
 . 1118حتٌٜٛ اعتُازات ٜعض فكٍٛ املٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  -11

 غٝسٟ ٜٛغف بٔ عًٞ". االزاضٟ اذتٞ ايػا٤ اذتػاب ارتكٛقٞ املػ٢ُ "جتٗٝع -11

   السادة:مكتب المجلس من أعضاء  حضر االجتماع -
 كشالنابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مرا : م. الحسن المنادي
                             النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش                      : عبد الرزاق جبور

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -
 بالة، عبد االله الغلف. أحمد عبٌلة، عبد الهادي تلماضً، عبد الصمد العكاري، دمحم، م. عبد الحفٌظ المغراوي، عبد الهادي وٌسالت

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -
م. احفٌظ لضاوي العباسً، حسن بباوي، إبراهٌم بوحنش، خلٌفة الشحٌمً، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي بن عال، خلٌل 

     حبٌبة الكرشال.بولحسن، عبد العزٌز بوسعٌد، دمحم لكبار، رشٌد التمادلً، حلٌمة بادمحم، 

  خالد الفتاوي :وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :   ًهشام بل الحوت
 وكٌل المداخٌل :   لمغاري الخمار

 ربٌس المسم التمنً :  م. الطٌب اسنٌنح
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  مراد ضٌاء الدٌن
 ربٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود
 لمجلسعن لسم أعمال ا :   سعد نجاي

 عن تعاضدٌة اأمفاما :    دمحم النجماوي

 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش
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 :11اهِكطة رقٍ 
 .1118حتويى اعتٌادات يعض فصوي امليساُية مجاعة ًراكش برشٍ اهصِة املاهية  

 

بخصوص هذه النمطة، وبعد ان تم تمكٌن السادة االعضاء من مشروع تحوٌل اعتمادات بعض مٌزانٌة 

لسٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس المسم التمنً الذي لدم توضٌحات جماعة مراكش المرفك بالتمرٌر، أعطى ا

 تتعلك بؤسباب التحوٌل.

وفً هذا االطار، اوضح السٌد ربٌس المسم  ان االمر ٌتعلك بتحوٌل اعتمادات الفصلٌن )تهٌبة مداخل ساحة 

طك الخضراء فً الشك الخاص جامع الفنا(  وتهٌبة حدابك المرب الى الفصل المتعلك بؤشغال كبرى لتهٌا المنا

الحاضرة المتجددةا، موضحا ان سبب التحوٌل  ...بإعادة تهٌبة وتجهٌز المشتل الجماعً وهو من مشارٌع امراكش 

من الفصول المحول منها ٌرجع الى برمجة تهٌبة مداخل ساحة جامع الفنا ضمن الشطر الثانً من مشروع تهٌبة 

شركة العمران اما بخصوص تهٌبة حدابك المرب فٌتعلك بالشرٌط المتواجد المدٌنة العتٌمة الذي سٌنجز من طرف 

عوض  4,111,111311لرب السكة الحدٌدٌة بمماطعة جلٌز واتضح بعد الدراسات ان المبلغ المبرم  كافً الذي هو 

 درهم. 6,211,111311

اء الرأي، سجل من خالله بعد االستماع للتوضٌحات و االطالع على مشروع التحوٌل، فتح باب المنالشة وابد

 السادة االعضاء مالحظات واستفسارات جاءت على النحو االتً:

  مدى تؤثٌر تحوٌل اعتمادات الفصول المحول منها على اولوٌات مخطط عمل الجماعة ومدى كفاٌة

 االعتمادات الممرر برمجتها.

 .ضرورة احاطة اللجنة بتصور تمنً للمشتل الجماعً الممرر تجهٌزه 

 

ا على استفسارات السادة االعضاء، اكد السٌد ربٌس المسم التمنً على كفاٌة المبالغ المبرمجة سواء وجواب

بالنسبة العتمادات الفصول المحول منها او الفصل المحول الٌه وعدم تؤثٌرها على برنام  المشارٌع الكبرى، مضٌفا 

 3حاداة امرجان طرٌك اكادٌرا على مساحة ان المشتل الجماعً ٌتواجد بالمرب من مستودع االموات الجدٌد بم

هكتارات ، ثالثة منها مستغلة لوضع اللوحات الشمسٌة خاصة بمشروع الحافالت الكهربابٌة على ان الهكتار المتبمى 

 سٌجهز كمشتل نموذجً تربوي من حٌث تغطٌته بالبٌوت البالستٌكٌة واشغال اخرى تمنٌة.

عام للمصالح ان جماعة مراكش بصدد تطوٌر امكانٌاتها فً انجاز وفً ذات السٌاق، اوضح السٌد المدٌر ال

 مشتل متكامل معاصر مرشد للثمافة البٌبٌة.

عمب ذلن، وبعد منالشة ممترح التحوٌل من جمٌع جوانبه المالٌة والتمنٌة، واالحاطة بحٌثٌاته، وحٌث تبٌن 

 ...باعتباره من مشارٌع برنام  امراكش للسادة االعضاء اهمٌة مشروع اعادة تهٌبة وتجهٌز المشتل الجماعً 

فمد ابدت اللجنة الحاضرة المتجددةا مع غٌاب اي تؤثٌر على االعتمادات المالٌة لمشارٌع  الفصول المحول منها، 

كما هو مرفك  1107موافمتها على تحوٌل اعتمادات ٌعض فصول المٌزانٌة جماعة مراكش برسم السنة المالٌة 

 :ًبالتمرٌر على اساس اٌل

 .انجاز مشاتل فرعٌة نموذجٌة على مستوى المماطعات 

     .وضع برنام  لتؤهٌل بعض موظفً الجماعة وتكوٌنهم فً مجال البٌبة واالغراس 
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ٌة التجهٌز كما جاء فً تمرٌر اللجنة فاألمر ٌتعلك بممترح تحوٌل اعتمادات بعض فصول مٌزان 

 فالفصول المحول منها هً:

 مشروع متكامل )تهٌبة مداخل ساحة جامع الفنا( -

 أشغال كبرى لتهٌا المناطك الخضراء )تهٌبة حدابك المرب( -

 

 وسٌتم تحوٌل االعتمادات المفتوحة بها إلى الفصل الخاص ب: 

 

 لجماعً(أشغال كبرى لتهٌا المناطك الخضراء )إعادة تهٌبة وتجهٌز المشتل ا -

 

انًجبنغ انًزجمُخ يٍ وبالموازاة مع ذلن نمترح علٌكم تحوٌل ثان العتمادات من الفصل الخاص ب:  

 دسهى إنً انفصىل اِرُخ: 424,30 229 7لذسهب  انصفمبد انًجشيخ انغُش انًهزضو ثهب ثًُضاَُخ انزدهُض

 

 مشروع متكامل )ممر الراجلٌن( -

 ضمنها ومن السابل التطهٌر بشبكة و الكهرباء و للشرب الصالح الماء بشبكة )الربط متكامل مشروع -

 الجماعٌة( البناٌات

 النارٌة )شراء دراجات نارٌة( والدراجات الدراجات، السٌارات، -

 

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

 

 إذن وإن لم ٌكن لدٌكم أي تدخل فإنً أعرض هذه النمطة على التصوٌت.
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 4092َكرتح رإ يترٌٜٛ اعتُادات ايتحٗٝص مبٝصا١ْٝ مجاع١ َسانؼ بسضِ ض١ٓ 

 

 :ايفؿٌ احملٍٛ َٓ٘    

   
  

 يُضاَُخ انزدهُض
اإلػزًبد انًفزىذ 

 ثبنًُضاَُخ
 يالزظخ اإلػزًبد انُهبئٍ انًجهغ انًمزشذ رسىَهه

انًجبنغ انًزجمُخ يٍ انصفمبد انًجشيخ انغُش انًهزضو 
 دهُضثهب ثًُضاَُخ انز

 424,30 229 7- 424,30 229 7 هيزاًية التجهيز
هبالغ باقي الصفقات الغيز الولتزم بها 

 ()اًظز الالئحة الوزفقة

   424,30 229 7- 424,30 229 7   انًدًــــــــــىع : 

 ايفؿٍٛ احملٍٛ إيٝٗا :
    

 انفصم سيض انًُضاَُخ
اإلػزًبد انًفزىذ 

 ثبنًُضاَُخ
 يالزظخ ًبد انُهبئٍاإلػز انًجهغ انًسىل

 هشزوع هتكاهل ) هوز الزاجليي(  424,30 329 8 424,30 229 2 000,00 100 6 يششوع يزكبيم   10.13.10/13

 000,00 100 10 000,00 000 4 000,00 100 6 يششوع يزكبيم   10.13.10/13

هشزوع هتكاهل : الزبط بشبكة الواء 
الصالخ للشزب و الكهزباء و بشبكة 

السائل وهي ضوٌها البٌايات  التطهيز
 الجواعية

10.12.10/11 
انغُبساد انذساخبد 
 وانذساخبد انُبسَخ

 شزاء دراجات ًارية 000,00 000 1 000,00 000 1  

   424,30 429 19 424,30 229 7 000,00 200 12 انًدًــــــــــىع :

  المملكة المغربٌة
    رة الداخلٌةوزا 

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش

 جماعة مراكش  
 المدٌرٌة العامة للمصالح
 لسم المٌزانٌة والمحاسبة
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 ?978 يوليوز ?8تاريخ ب 2018/<8/7/;?9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزمً جدول أعنال الدورة  العاشرةليقطـة ا           

ل اعخماداث ٌعن ففٌى امليزاهُت حماعت مشاهؾ بشظم العىت املالُت   .2018بخدٍى

 

 2018

182018

 

 113.1492 

 2.16.310231437292016

 

  

  

 2018 

  

 . 

  

40 

40 

وهـم الســـادة37
 

دمحم العربً بلمابد، عبد السالم سً كوري، ي. الحسن المنادي، ي. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الرزاق جبور، 
د زراف، حسن ببـاوي، حمٌـد خـوزرن، عبد الرحٌم الفٌرامـً، ـخدٌجـة الفضـً، عبد المجٌد اٌت الماضً، محم

ٌم خاي، سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، الحسٌن نوار، جوٌدة العوٌدي، أمٌنة العمرانً االدرٌسً، حفٌظة مجدار، مر
عبد الهادي وٌسالت، عبد الصمد العكاري، عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي فاري، دمحم لكبار، 
عبد الكرٌم لمشوم، عبد الجلٌل بنسعود، حبٌبة الكرشال، محمـد بنلعروسً، دمحم االدرٌسً، محمـد اٌت الزاوي، 

ٌان بنخالتً، توفٌك بلوجور، عبد الصمد الهنٌدي، فاطمة لمكهون، عبد العزٌز مروان، السعٌد اٌت المحجوب، سف
 دمحم اٌت بوٌدو. 

  
01

ي عبد الحفٌظ المغراوي.

دان:وهما الس02ٌ

 خلٌل بولحسن، عبد العزٌز بوسعٌد.
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 ?978 يوليوز ?8بتاريخ  2018/<9/7/;?9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزمً جدول أعنال الدورة  العاشرةليقطـة ا           

ل اعخماداث ٌعن ففٌى امليزاهُت حماعت مشاهؾ بشظم   .2018العىت املالُت بخدٍى

 

 2018

182018

 

 113.1492 

 2.16.310231437292016

 

  

  

 2018 

  

 . 

  

 40 

 40 

 37وهـم الســـادة
  

 

دمحم العربً بلمابد، عبد السالم سً كوري، ي. الحسن المنادي، ي. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الرزاق جبور، 
ن ببـاوي، حمٌـد خـوزرن، عبد الرحٌم الفٌرامـً، د زراف، حسـخدٌجـة الفضـً، عبد المجٌد اٌت الماضً، محم

جوٌدة العوٌدي، أمٌنة العمرانً االدرٌسً، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، الحسٌن 
نوار، عبد الهادي وٌسالت، عبد الصمد العكاري، عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي فاري، 

د الكرٌم لمشوم، عبد الجلٌل بنسعود، حبٌبة الكرشال، محمـد بنلعروسً، دمحم االدرٌسً، محمـد دمحم لكبار، عب
اٌت الزاوي، سفٌان بنخالتً، توفٌك بلوجور، عبد الصمد الهنٌدي، فاطمة لمكهون، عبد العزٌز مروان، السعٌد 

 اٌت المحجوب، دمحم اٌت بوٌدو. 
  
 01

ي عبد الحفٌظ المغراوي.

 02 السٌدان:وهما

 خلٌل بولحسن، عبد العزٌز بوسعٌد.
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 :  (07/16/1107جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107النمطة الحادٌة عشرة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

 الغاء الحعاب الخفىص   املعمى "ججهيز الحي الاداسي ظُذي ًىظف بً علي".

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

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

 لتالوة التمرٌر المتعلك بهذه النمطة.

 

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

 

 

 

  .00 – 01 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 3: ذات االرلام: النمط

 
 

 اجتُاع تكسٜس 
 باملٝصا١ْٝ املهًف١ يًح١ٓا 

ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاملٝصا١ْٝ  
 
 

 

 .11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3الاسكام الىلط راث خٌى 

 2017 ًىلُىص  ؼهش  الاظخثىابُت امللشسة في حذٌو اعماٌ الذوسةمً 
 

فالح العمىمُت باملغشب في ؼأن جخفُق املفادكت على اجفاكُت بين حماعت مشاهؾ و الهُئاث الخعالذًت ملىظفي إلاداساث و امل -3

 مىخب اظخلباٌ لفابذة مىخشطي حعالذًت "امفام" بمىطلت املحامُذ.

ت ممىىخت مً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي كطعت اسلُت مخىاحذة بمىطلت  -4  بتراب ملاطعت حليز. "ظلاس"البث في كبٌى هبت علاٍس

خ  224/02/2018عذد مجلغ حماعت مشاهؾ ملشس الغاء  -5 ت ممىىخت مً اللاض   باملفادكت على  2018فبراًش  07بخاٍس كبٌى هبت علاٍس

 230842/04متر مشبع جيخم  لجضء مً الشظم العلاسي عذد  1300كطعت اسلُت معاختها  عباسة عً طشف هظاسة اوكاف مشاهؾ وهي

 .مخففت هخجهيز عمىمي مخىاحذة بمىطلت حليز كشب  امللبرة املعُدُت

 للباعت الجابلين. 9لُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي املحامُذ البث في عم -6

 للباعت الجابلين. حي الؽشفالبث في عملُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي  -7

خ  6حعذًل اللشاس الجباةي املحلي اللشاس الجباةي املحلي عذد  -8 والشظـىم والحلىق املحـذد ليعب وأظعاس المشابب  19/05/2008بخاٍس

 والىحُباث املعخدلت لفابذة ميزاهُت حماعت مشاهؾ هما جم حعذًله وجخمُمه.

 اعادة بشمجت بعن اعخماداث ميزاهُت الخجهيز لجماعت مشاهؾ. -9

ل اعخماداث ٌعن ففٌى امليزاهُت حماعت مشاهؾ بشظم العىت املالُت  -10  . 2018جدٍى

 ظُذي ًىظف بً علي". الاداسي  الحي يزالغاء الحعاب الخفىص   املعمى "ججه -11
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للممتضااٌات المانونٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمط المدرجااة فااً جاادول اعمااال الاادورة  طبمااا

الموجهة لكل من الساادة أعضااء  16/15/2018بتارٌخ  02117 عدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 1107االستثنابٌة ٌولٌوز 
، عمادت اللجناة الماذكورة للحضاور والمشااركة فاً أشاغال  اللجناة المكلفاة بالمٌزانٌاة والشاإون المالٌاة البرمجاة اللجنة والمجلس

على الساعة الحادٌة عشرة صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصار البلادي شاارع  1107ٌولٌوز  12اجتماعها االول ٌوم الثالثاء 
   س اللجنة لتدارس نمط مدرجة فً جدول اعمال الدورة والمرلمة فٌه كاالتً:دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌ

 

يفا٥س٠  املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ بني مجاع١ َطانـ ٚ اهل٦ٝات ايتعاضس١ٜ ملٛظفٞ اإلزاضات ٚ املكاحل ايع١َُٝٛ باملػطب يف ؾإٔ ختكٝل َهتب اغتكباٍ -1
 َٓدططٞ تعاضس١ٜ "اَفاّ" مبٓطك١ احملاَٝس.

 برتاب َكاطع١ جًٝع. "غكاض" قبٍٛ ٖب١ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ططف ْعاض٠ اٚقاف َطانـ ٖٚٞ قطع١ اضض١ٝ َتٛاجس٠ مبٓطك١ ايبح يف -1
قبٍٛ ٖب١ عكاض١ٜ ممٓٛح١ َٔ ططف ايكاضٞ باملكازق١ ع٢ً  1118فرباٜط  07بتاضٜذ  111/02/2018عسز زتًؼ مجاع١ َطانـ َكطض ايػا٤  -5

َتٛاجس٠ مبٓطك١  111811/11َرت َطبع تٓتُٞ دتع٤ َٔ ايطغِ ايعكاضٟ عسز  1111قطع١ اضض١ٝ َػاحتٗا  عباض٠ عٔ ْعاض٠ اٚقاف َطانـ ٖٚٞ
 .شتكك١ نتجٗٝع عَُٛٞ جًٝع قطب  املكرب٠ املػٝخ١ٝ

 يًباع١ ادتا٥ًني. 9ايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛاجس٠ بايػٛم ادتُاعٞ احملاَٝس  -6
 يًباع١ ادتا٥ًني. حٞ ايؿطفاجس٠ بايػٛم ادتُاعٞ ايبح يف ع١ًُٝ نطا٤ ادتًػات املتٛ -7
احملـسز يٓػب ٚأغعاض ايضطا٥ب ٚايطغـّٛ ٚاذتكٛم  19/15/1118بتاضٜذ  6تعسٌٜ ايكطاض ادتبا٥ٞ احملًٞ ايكطاض ادتبا٥ٞ احملًٞ عسز  -8

 ٚايٛجٝبات املػتخك١ يفا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ٘ ٚتتُُٝ٘.
 اعتُازات َٝعا١ْٝ ايتجٗٝع دتُاع١ َطانـ.اعاز٠ بطزت١ بعض  -9

 . 1118حتٌٜٛ اعتُازات ٜعض فكٍٛ املٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  -11

 غٝسٟ ٜٛغف بٔ عًٞ". االزاضٟ اذتٞ ايػا٤ اذتػاب ارتكٛقٞ املػ٢ُ "جتٗٝع -11

   السادة:مكتب المجلس من أعضاء  حضر االجتماع -
 ب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكشالناب : م. الحسن المنادي
                             النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش                      : عبد الرزاق جبور

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -
 د الهادي تلماضً، عبد الصمد العكاري، دمحم بالة، عبد االله الغلف.أحمد عبٌلة، عب، م. عبد الحفٌظ المغراوي، عبد الهادي وٌسالت

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -
م. احفٌظ لضاوي العباسً، حسن بباوي، إبراهٌم بوحنش، خلٌفة الشحٌمً، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي بن عال، 

      لكبار، رشٌد التمادلً، حلٌمة بادمحم، حبٌبة الكرشال.خلٌل بولحسن، عبد العزٌز بوسعٌد، دمحم

  خالد الفتاوي :وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :   هشام بل الحوتً
 وكٌل المداخٌل :   لمغاري الخمار

 ربٌس المسم التمنً :  م. الطٌب اسنٌنح
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  مراد ضٌاء الدٌن
 ربٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 ال المجلسعن لسم أعم :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجاي

 عن تعاضدٌة اأمفاما :   دمحم النجماوي

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً جدول 
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2018لٌوز اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة الممررة فً شهر ٌو

 ستها وفك الترتٌب االتً: اللجنة درا

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 .00 – 01 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 3: النمط ذات االرلام:
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 :11اهِكطة رقٍ 
 شيـدي يوشـف بّ عوـي". االداري اذتـي اهغـاء اذتصـاب ارتصوصـي املصٌـى "جتهيـس 

 

بة فً مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد تم تمكٌن السادة األعضاء من عرض اولً حول مشروع التجز

سٌدي ٌوسف بن  االداري الحً االدارٌة بسٌدي ٌوسف بن علً موضوع الغاء الحساب الخصوصً المسمى اتجهٌز

علًا، والطالعهم على حٌثٌات النمطة، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لتالوة 

 نص العرض واالتٌة مضامٌنه كالتالً:
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الطالع على العرض الممدم حول النمطة باعتباره ارضٌة اولٌة لإلحاطة بالموضوع عمب ذلن، وبعد ا

وكرونولوجٌته، فتح باب المنالشة وابداء الرأي، لدم خالله السادة االعضاء مجموعة استفسارات ومالحظات بغٌة االلمام 

سٌدي ٌوسف بن علًا  االداري الحً بتفاصٌل المشروع والتً ادت الى طلب الغاء الحساب الخصوصً المسمى اتجهٌز

ومعطٌات تمنٌة حول التصور الذي كان مسطرا حٌن الموافمة على سواء من ناحٌة تعزٌز العرض بتصامٌم طبوغرافٌة 

احداث التجزبة االدارٌة ومدى استكمال تجهٌزها وكذا المشارٌع المضمنة فً الحً االداري ممارنة بالوالع الحالً فً 

ضافة الى كٌفٌات تدبٌر االوعٌة العمارٌة من طرف العدٌد من المإسسات واالدارات العمومٌة والشبه العمومٌة من جهة ا

استثمار المبالغ المحصلة بعد الغاء الحساب الخصوصً ومدى وجود تصور متكامل فً الموضوع مع التركٌز على إشكال 

المعاوضة العمارٌة بٌن جماعة مراكش وشركة حلٌب مراكش والذي ال زال ٌراوح مكانه رغم وجود ممرر المجلس 

اوضة على اعتبار أنها غٌر لابلة للتطبٌك فً ظل إشكال الدٌن المتعلك بها الجماعً بخصوصه والمطالبة بإلغاء تلن المع

 إضافة إلى الطبٌعة التجارٌة لشركة الحلٌب والمتنالضة مع طبٌعة وهدف إنجاز الحً االداري.

وفً هذا االطار، وردا على استفسارات ومالحظات السادة االعضاء، تدخل بداٌة السٌد ربٌس اللجنة لٌوضح 

مال الحً االداري نهابٌا سٌتم عبر إنجاز طرٌمٌن على مستوى وسط الحً، أما بالنسبة للبمعتٌن االرضٌتٌن أن استك

فهنان ممرر المجلس الجماعً بتخصٌصهما كمرآب تحت أرضً للسٌارات وأٌضا  2م 5000المتبمٌتٌن والبالغ مساحتهما 

 إلنجاز مكاتب إدارٌة. 

ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لتمدٌم كافة التوضٌحات المتعلمة  وفً السٌاق ذاته، تدخل من جدٌد السٌد

بموضوع النمطة معززا ذلن بتصامٌم وبٌانات، مإكدا على أن المبالغ المحصلة من الحساب الخصوصً ال ٌمكن التصرف 

ن الجهات المفوت لها فٌها لانونٌا إال فً اطار تجهٌز الحً االداري نفسه على اساس أن هذه العملٌة لم تعد مطلوبة بحكم أ

لامت بتجهٌز بناٌاتها ذاتٌا، اضافة الى أن الطرق مهٌؤة وأن عددا من االدارات والمإسسات لم تعد معنٌة بامتالن لطع 

أرضٌة بالحً االداري بسبب التمسٌم االداري مما استدعى الغاء الحساب الخصوصً حتى ٌتسنى توظٌف واستثمار المبالغ 

 المحصلة.
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ٌر المعاوضة العمارٌة مع شركة حلٌب مراكش، فمد أكد السٌد ربٌس المسم بؤنها لم تجد بعد أما بخصوص مص

طرٌما للحسم بسبب إشكاالت تتعلك بالدٌن المترتب فً ذمة شركة حلٌب مراكش، هذه االخٌرة التً رغم المراسالت 

 المتكررة لم تبد تجاوبا لحل المشكل.

ٌضة لموضوع النمطة واالحاطة بجمٌع تفاصٌلها، وحٌث اتضح وتؤسٌسا على ذلن، وبعد المنالشة المستف

للسادة االعضاء عدم جدوى االبماء على الحساب الخصوصً من الناحٌة المحاسباتٌة او االستثمارٌة وكذا نظرا 

لالعتبارات المشار الٌها فً عرض السٌد ربٌس المسم، وبعد تكوٌن لناعات موضوعٌة سواء لانونٌة او والعٌة تبرر 

سٌدي  االداري الحً ، فمد ابدت اللجنة موافمتها على الغاء الحساب الخصوصً المسمى اتجهٌزللجوء لمسطرة االلغاءا

 :ٌوسف بن علًا على اساس ما ٌلً

  المطالبة بتفعٌل و استثمار المبالغ المحصلة بعد مسطرة اإللغاء فً المجال الترابً لمماطعة سٌدي ٌوسف بن علً بعد

 المعالم ٌخدم ساكنة المماطعة. بلورة تصور واضح

 .اٌالء اهمٌة لصٌانة الحدابك المتواجدة بالحً االداري بشكل ٌعطً جمالٌة للحً وٌلبً حاجٌات الساكنة فً هذا المجال 

  ضرورة حسم موضوع المعاوضة العمارٌة مع تعاونٌة الحلٌب الجٌد مراكش إما بإلغاء المعاوضة أو بحل إشكاالتها

 ة فً آجال محددة.العمارٌة والمالٌ

وبذلن تكون اللجنة لد انهت دراستها للنمط الجاهزة المدرجة فً جدول اعمالها على اساس استبناف اشغالها 

 الستكمال تدارس النمط المتبمٌة فً جلسة ممبلة.

 وجملوصلٍ املوقر واشع اهِظر
 
 

 رئيض اهوجِة
 اذتصني ُوار             
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش بدالسٌد دمحم العربً بلما

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

 6502

 

 المجلس الجماعً عضوالسٌد خلٌل بولحسن 

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم اٌت الزاوي

 

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 

 نابب كاتب المجلس السٌد ي احفٌظ المضاوي العباسً

 . % 34 ص المستشفى وخالل اجتماع الجهة فمد أكد السٌد ربٌس الجهة أنه تم انجاز ما ٌمارببخصو 

أما بخصوص االموال المرصودة فً الحساب الخصوصً، فؤشدد على ضرورة صرفها على المشارٌع التً تحتاجها  

 هذه المماطعة الن الخصاص كبٌر جدا .

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد
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 :( 07/16/1107بتارٌخ  جلسة فرٌدة) 1107 المنعمدة فً شهر ٌولٌوز االستثنابٌةعشر من جدول اعمال الدورة  الثانٌةمطة الن

ىد للملاطعاث بشظم العىت املالُت   ع املخفق الاحمالي للدعُير املـش  .2019جدذًذ وجىَص

 
 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لتالوة التمرٌر الخاص بهذه بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة د ربٌس اللجنة المكلفة الكلمة للسٌ 

 النمطة.

 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةربٌس اللجنة المكلفة  الحسٌن نوارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  03 – 02 – 01 النمط ذات االرلام:

 
 

 تكسٜس اجتُاع 
ايًح١ٓ املهًف١ باملٝصا١ْٝ ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ  

 ٚاملٝصا١ْٝ
 
 

 

 . 14 – 13 – 12: خٌى الىلط راث الاسكام

 2017ًىلُىص  لشسة في ؼهش املمً حذٌو اعماٌ الذوسة الاظخثىابُت 
 
ىد للملاطعاث بشظم العىت املالُت  -12 ع املخفق الاحمالي للدعُير املـش  .2019جدذًذ وجىَص

ع املاء والىهشباء بمشاهؾ لدؽُِذ مدٌى ههشباةي في اطاس اظخغالٌ البىاًت  -13 هشاء كطعت اسلُت لفابذة الىوالت املعخللت لخىَص

 ذًىت.الجذًذة مللش ملاطعت مشاهؾ امل

 . AVE PHONEالبث في ولعُت اظخغالٌ امللً العام الجماعي لىلع اهؽان مً طشف ؼشهت  -14
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المدرجاة فاً جادول  المتبمٌاة تحضاٌر الانمطاساتبناف للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفاً اطاار  طبما

الموجهاة لكال مان  15/16/2018بتاارٌخ  02570 عادد جماعة مراكش، وتبعا للدعوة لمجلس 1107اعمال الدورة االستثنابٌة ٌولٌوز 
، عماادت السااادة أعضاااء اللجنااة والمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااغال  اللجنااة المكلفااة بالمٌزانٌااة والشااإون المالٌااة البرمجااة

دٌاة عشارة صاباحا بماعاة االجتماعاات الكبارى علاى السااعة الحا 1107ٌولٌاوز  01ٌاوم الثالثااء  الثاانًاللجناة الماذكورة اجتماعهاا 
مدرجاة فاً جادول اعماال الادورة متبمٌاة بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس نماط 

   والمرلمة فٌه كاالتً:
 

 ملطانـ.اتفاق١ٝ ايؿطان١ ٚايتٌُٜٛ املتعًك١ بربْاَج تجُني املس١ٜٓ ايعتٝك١ املكازق١ ع٢ً  -1

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                              

 .1119حتسٜس ٚتٛظٜع املدكل االمجايٞ يًتػٝري املطقٛز يًُكاطعات بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  -11

س٠ ايٛناي١ املػتك١ً يتٛظٜع املا٤ ٚايهٗطبا٤ مبطانـ يتؿٝٝس ستٍٛ نٗطبا٥ٞ يف اطاض اغتػالٍ ايبٓا١ٜ نطا٤ قطع١ اضض١ٝ يفا٥ -11
 ادتسٜس٠ ملكط َكاطع١ َطانـ املس١ٜٓ.

 . AVE PHONEايبح يف ٚضع١ٝ اغتػالٍ املًو ايعاّ ادتُاعٞ يٛضع انؿاى َٔ ططف ؾطن١  -11
  

 حضر من أعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: -
 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً :  عبد السالم سً كوري  
 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً :   عبد الرزاق جبور 
 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الهادي وٌسالت، م. عبد الحفٌظ المغراوي، أحمد عبٌلة.

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

     احفٌظ لضاوي العباسً، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، الحسٌن نوار. م.

  خالد الفتاوي: وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  عبد االله منصورة
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد هللا الجعفري

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

 
الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً جدول فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة 

، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2018اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة الممررة فً شهر ٌولٌوز 

 اللجنة دراستها وفك الترتٌب االتً:
 
 
 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 . 03 – 02 – 01: لنمط ذات االرلام:ا



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

145 
 

 : 11اهِكطة رقٍ  
 .1119صيري املرصود هوٌكاطعات برشٍ اهصِة املاهية حتديد وتوزيع املخصص االمجاهي هوت

 

المخصص بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من الوثٌمة المرجعٌة الخاصة بممترحً توزٌع فً 
لسم كما هو مرفك بالتمرٌر، أعطٌت الكلمة للسٌد ممثل  2019االجمالً للتسٌٌر المرصود للمماطعات برسم السنة المالٌة 

التً تنص على   المٌزانٌة والمحاسبة الذي أوضح االطار المانونً المنظم لمسطرة تحدٌد وتوزٌع المخصص االجمالً والمواد
المتعلك بالجماعات، ااذ انه ٌتعٌن ان ال تمل نسبة مجموع المخصصات االجمالٌة لفابدة  113.14ذلن وفك المانون التنظٌمً 

 2.17.308منه، مستحضرا مستجدات المرسوم  245بة من مٌزانٌة الجماعةا حسب المادة فً الما 10مماطعات الجماعة عن 
بتحدٌد الحد االدنى لحصة التنشٌط المحلً للمماطعات والذي ٌنص فً مادته  (2017ٌولٌوز  3) 1438شوال  8الصادر فً 

 من المخصص االجمالً للمماطعات.ا %3ٌحدد الحد االدنى للحصة المتعلمة بالتنشٌط المحلً للمماطعات فً نسبة االولى ا
ٌمكن  2019للتسٌٌر المرصود للمماطعات برسم السنة المالٌة ممترحا مشرعٌن لتحدٌد وتوزٌع المخصص االجمالً 

 اختٌار احدهما:

 : ٌعتمد االعتبارات االتٌة: املكرتح االٍٚ
 

  2017اذا اعتبرنا المٌزانٌة المحممة لسنة 
 ٌون درهممل 12021 :       المداخٌل 
 ملٌون درهم. 812 :      مصارٌف التسٌٌر 
 ملٌون درهم 7625 :      مجموع المنح 
 ملٌون درهم. 73525 :    نفمات التسٌٌر دون احتساب المنح 
 10% ملٌون درهم. 73255 :     من نفمات التسٌٌر 
  ًملٌون درهم 11  : %15الحد االدنى الممترح للحصة المتعلمة بالتنشٌط المحل  

 بعا لهذا الممترح، فالمخصص االجمالً سٌتم توزٌعه كاالتً:وت

 اجملُٛع ايٓدٌٝ املٓاز٠ جًٝص ضٝدٟ ٜٛضف بٔ عًٞ املد١ٜٓ املكاطعات
 800881 53481 300183 081663 011778 011532 عدد السكان

النسبة المبوٌة ممارنة مع 
 عدد السكان االجمالً

02312% 02336% 10313% 34317% 6317% 011% 

الحصة المخصصة للتنشٌط 
 1108 المحلً برسم سنة

0,348,488364 0,375,166364 1,221,161341 3,862,340311 670,010311 00,121,411311 

الحصص المرصودة للتدبٌر 
 1108 المحلً برسم سنة

01,031,311314 7,452,811314 02,856,618341 07,515,438311 8,107,788311 51,406,411311 

لمنحة المخصصة مجموع ا
 62,441,111311 01,111,111311 12,511,111311 05,211,111311 01,141,111311 02,511,111311 1108 برسم سنة

 

 : ٌعتمد االعتبارات االتٌة: املكرتح ايثاْٞ
 

  2018درهم وهو المعتمد فً سنة  76.500.000200 : اذا اعتبرنا مجموع المنح هو 
 صص االجمالً سٌتم توزٌعه كاالتً:وتبعا لهذا الممترح، فالمخ

 

 اجملُٛع ايٓدٌٝ املٓاز٠ جًٝص ضٝدٟ ٜٛضف بٔ عًٞ املد١ٜٓ املكاطعات
 800881 53481 300183 081663 011778 011532 عدد السكان

النسبة المبوٌة ممارنة مع 
 عدد السكان االجمالً

02312% 02336% 10313% 34317% 6317% 011% 

 1107مبلغ منحة 

 
02,111,111311  01,411,111311  05,411,111311  15,111,111311 01,411,111311 65,411,111311  

الحصة الجزافٌة للتنشٌط 
 1108 المحلً برسم سنة

0,407,031341 0,434,571341 1,314,704311 4,061,821311 701,321311 00,364,111311 

الحصة المخصصة للتدبٌر 
 1108 المحلً برسم سنة

00,370.746341 7,843,206341 03,163,074311 11,716,161311 8,576,461311 54,114,111311 

مجموع المنحة المخصصة 
 65,411,111311 01,411,111311 15,111,111311 05,411,111311 01,411,111311 02,111,111311 1108 برسم سنة
 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

146 
 

لربٌس المجلس الجماعً الذي أكد أن توزٌع عمب ذلن، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد النابب الثانً 
المخصص االجمالً تم بتوافك تام فً اطار اجتماع ندوة رإساء مجالس المماطعات ولم ٌعتمد فٌه معٌار عدد الساكنة بشكل 
دد كبٌر لكً ال ٌكبر الفرق فً هامش الدعم بٌن المماطعات، معطٌا مثاال بمماطعة المنارة التً تستحوذ لوحدها على نصف ع

 السكان بالمدٌنة الحمراء.
 

عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات واالطالع على الممترحٌن، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي حٌث تمحورت 
مالحظات السادة االعضاء حول امكانٌة اعادة النظر فً طرٌمة التوزٌع ورفع الحٌف على بعض المماطعات مع اعتماد معاٌٌر 

ر مرالبة وتتبع مجلس جماعة لتدبٌر المماطعات من حٌث طرٌمة صرف النفمات ومنع االزدواجٌة فً اكثر موضوعٌة فً اطا
االنفاق فً بعض االختصاصات بٌن الطرفٌن اضافة الى امكانٌة فتح المجال للمماطعات فً توزٌع المخصص االجمالً سواء 

 عن المعاٌٌر المعتمدة..للتدبٌر او التنشٌط المحلٌٌن بحسب خصوصٌات كل مماطعة وبغض النظر 
 

ولإلجابة على بعض هذه االستفسارات، أعطٌت الكلمة للسٌد ممثل لسم المٌزانٌة والمحاسبة الذي أوضح أن المعٌار 
سنوات لمشارٌع وتجهٌزات وأنشطة المماطعة، مضٌفا  5المعتمد فً تحدٌد حصة التنشٌط المحلً هو الرجوع إلى حصٌلة 

ن تتجاوز المبلغ المحدد لها فً إطار التنشٌط المحلً لكن ٌمكنها المٌام بتحوٌل داخل نفس الفصل أن المماطعة ال ٌمكن لها أ
 فً مٌزانٌتها.

 

وفً ذات السٌاق، تدخل السٌد النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً الذي أكد أنه خالل ندوة الرإساء تم االتفاق 
لن تلبً احتٌاجات المماطعات، مشٌرا أن نسبة  %3 ن نسبةنظرا أل %15على رفع نسبة حصة التنشٌط المحلً إلى 

المخصص االجمالً المرصود محددة بممتضى المانون وال ٌمكن تغٌٌرها، داعٌا مجالس المماطعات إلى العمل على تحدٌد 
 أولوٌاتها وترشٌد نفماتها بالشكل الذي ٌضمن لها تدبٌر مخصصها بالشكل األمثل.

 
ال تمل نسبة مجموع المخصصات االجمالٌة لفابدة ٌن للسادة األعضاء أنه ٌجب ان وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تب

، وحٌث انه تم توزٌعه فً إطار توافمً بٌن السادة رإساء مجالس فً المابة من مٌزانٌة الجماعة 10مماطعات الجماعة عن 
مرصود للمماطعات وفك الممترح األول فمد ابدت اللجنة موافمتها على المخصص االجمالً الالمماطعات فً ندوة الرإساء، 

االتً ادناه على اساس التفكٌر مستمبال فً اعتماد دراسات تدبٌرٌة اكثر موضوعٌة فً عملٌة التوزٌع هاته وتعتمد التدبٌر 
 واالنفاق الحمٌمً للمماطعات.

 

 اجملُٛع ايٓدٌٝ املٓاز٠ جًٝص ضٝدٟ ٜٛضف بٔ عًٞ املد١ٜٓ املكاطعات
 800881 53481 300183 081663 011778 011532 عدد السكان

النسبة المبوٌة ممارنة مع 
 عدد السكان االجمالً

02312% 02336% 10313% 34317% 6317% 011% 

الحصة المخصصة للتنشٌط 
 1108 المحلً برسم سنة

0,348,488364 0,375,166364 1,221,161341 3,862,340311 670,010311 00,121,411311 

للتدبٌر  الحصص المرصودة
 1108 المحلً برسم سنة

01,031,311314 7,452,811314 02,856,618341 07,515,438311 8,107,788311 51,406,411311 

مجموع المنحة المخصصة 
 62,441,111311 01,111,111311 12,511,111311 05,211,111311 01,141,111311 02,511,111311 1108 برسم سنة

 

 اهِظروجملوصلٍ املوقر واشع  
 رئيض اهوجِة

 اذتصني ُوار                
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املؤطر للمخصص االمجالي  القانوني والتنظيمي املرجع
 للمقاطعات

 245المادة 
تتكون المداخٌل التً ٌتوفر علٌها مجلس المماطعة من مخصص اجمالً 
، ٌخول للمماطعة لصد مزاولة الصالحٌات الموكولة الٌها بموجب هذا 
المانون التنظٌمً. وٌشكل المخصص االجمالً نفمة اجبارٌة بالنسبة 

الكلً للمخصص االجمالً  للجماعة. وٌحدد مجلس الجماعة المبلغ
المرصود للمماطعات. وٌوزع هذا المخصص وفك الشروط المنصوص 

 بعده. 246علٌها فً المادة 

ٌتعٌن ان ال تمل نسبة مجموع المخصصات االجمالٌة لفائدة مماطعات 
 فً المائة من مٌزانٌة الجماعة.   10الجماعة عن 

 246المادة 
ٌتضمن المخصص االجمالً للمماطعات حصة تتعلك 

لتنشٌط المحلً و حصة تتعلك بالتدبٌر المحلً ٌحدد مبلغهما با
 من طرف مجلس الجماعة بالتراح من رئٌسه.

تخصص حصة التنشٌط المحلً لتغطٌة المصارٌف المتعلمة 
بتدبٌر لضاٌا المرب المتمثلة فً انعاش الرٌاضة والثمافة 

والبرامج االجتماعٌة الموجهة للطفولة و المرأة والمعالٌن او 
شخاص الذٌن ٌوجدون فً وضعٌة صعبة، وكذا للتعبئة لأل

االجتماعٌة وتشجٌع الحركة الجمعوٌة لصد انجاز مشارٌع 
 التنمٌة التشاركٌة.

تحدد الحصة المخصصة للتنشٌط المحلً للمماطعات حسب 
عدد سكان الجماعة، على ان ال ٌمل مبلغها عن حد ادنى 
ٌحدد بمرسوم ٌتخذ بالتراح من السلطة الحكومٌة المكلفة 

 بالداخلٌة.
 توزع هذه الحصة على اساس عدد سكان كل مماطعة.

تخصص حصة التدبٌر المحلً لتغطٌة المصارٌف المتعلمة 
 بتسٌٌر التجهٌزات والخدمات التً تهم المماطعات.

ٌحدد مبلغ هذه الحصة حسب اهمٌة نفمات التسٌٌر باستثناء 
ٌة التً تتحملها النفمات المتعلمة بالموظفٌن والتكالٌف المال

مٌزانٌة الجماعة. وتمدر اعتمادا على التجهٌزات والمرافك 
التابعة لصالحٌات مجالس المماطعات تطبٌما لممتضٌات هذا 

المانون التنظٌمً استنادا على مضامٌن مخطط مدٌري 
 للتجهٌزات ٌعتمد وجوبا من طرف مجلس الجماعة.

صة فً حالة عدم االتفاق داخل مجلس الجماعة حول ح
التدبٌر المحلً المخصصة لكل مماطعة، ٌتم تحدٌد مبلغها 
اخذا بعٌن االعتبار معدل االعتمادات التً تم صرفها فعلٌا 

 خالل الخمس سنوات المالٌة االخٌرة لكل مماطعة.
ٌمكن تعدٌل حصة التدبٌر المحلً كل سنة مع مراعاة 

التغٌٌرات التً تمع بالئحة التجهٌزات والمرافك التً ٌتم 
 تدبٌرها من طرف المماطعة. 

 المادة االولى
ٌحدد الحد االدنى للحصة المتعلمة المتعلك بالجماعات،  113.14رلم  من المانون التنظٌمً 246تطبٌما ألحكام الفمرة الثالثة من المادة 

من المخصص االجمالً للمماطعات %3بالتنشٌط المحلً للمماطعات فً نسبة 

 

2.17.3088

143832017

 

 

 249المادة 
لممتضٌات المادة السابمة ، بتوزٌع ٌموم مجلس الجماعة كل سنة، تطبٌما 

المخصص االجمالً للتسٌٌر المرصود للمماطعات وٌتداول فً شأن 
المبلغ االجمالً لالعتمادات التً ٌمترح ادراجها فً هذا االطار بمٌزانٌة 
الجماعة برسم السنة المالٌة الموالٌة. ٌبلغ المخصص االجمالً الممترح، 

لدن رئٌس مجلس الجماعة الى رئٌس على هذا االساس، لكل مماطعة من 
 مجلس المماطعة وذلن لبل فاتح سبتمبر من كل سنة
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

هذا الموضوع ٌتعلك بالمخصص اإلجمالً المرصود للمماطعات، وكالمعتاد ٌتم توزٌعه بالتوافك فً  
مع اعتماد معاٌٌر عدد ساكنة ومساحة وتجهٌز كل مماطعة، وعلٌه إطار ندوة رإساء مجالس المماطعات 

مالٌٌن درهم، لذلن ألترح علٌكم الموافمة على الخٌار الثانً  2وضعنا أمامكم خٌارٌن للتوزٌع ٌفصل بٌنهما 
ملٌون لتجنب إنماص مبالغ لبعض المماطعات فً إطار ترن الحرٌة لها  62ملٌون درهم عوض  65أي مبلغ 
 مخصصها. فً تسٌٌر

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة. 

 عضو المجلس الجماعً خلٌل بولحسنالسٌد 
 مالٌٌن درهم الذي هو الفرق بٌن الممترحٌن األول والثانً؟ 2لدي مالحظة بسٌطة، كٌف سٌتم توزٌع مبلغ  
 
 

 نابب كاتب المجلس ي احفٌظ لضاوي العباسًالسٌد 
مخصص اإلجمالً فإدا تم رفع الحصة لمماطعة المدٌنة فنظرا لطابعها إذا اطلعنا على جدول توزٌع ال 

السٌاحً ولتجوٌد خدماتها وهنا ال إشكال، ولكن أن نساوي بٌن مماطعتً النخٌل وسٌدي ٌوسف بن علً، 
فمعاٌٌر عدد الساكنة والمرافك والمشاكل التً تعانٌها مماطعة سٌدي ٌوسف بن علً ٌصب فً مصلحة أن 

 خٌرة على حصة أكبر من مماطعة النخٌل.تحصل هذه األ
 

 عضو المجلس الجماعً دمحم االدرٌسًالسٌد 
هذه الحصص الممنوحة للمماطعات لها طابع إٌجابً على تسٌٌرها دون شن، لكن نحن فً مماطعة  

مراكش المدٌنة نمع فً إشكال كٌفٌة إعادة برمجة فابض هذه الحصة، حٌث ٌتم برمجته فً مسابل استهالكٌة 
البنزٌن المشغل للمسابح خاصة المسبح المغطى الذي ٌكلف المماطعة مبالغ كبٌرة، لذلن نلتمس من رباسة ك

المجلس أال تبرم  هذه المبالغ فً ما ٌخص مسبح باب الخمٌس على ان ٌشتغل بالطالة الشمسٌة تماشٌا مع 
منتخبون سبالون لمثل هذه الذي احتضنته مدٌنة مراكش وٌجب أن نكون نحن ال COP22توجه مإتمر المناخ 

 الحلول البدٌلة.
 

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً السٌد الحسن المنادي
وبها طرق أنجزت لفن العزلة عن بعض الدواوٌر المتواجدة  1كلم 56مساحة مماطعة النخٌل تناهز  

لوٌدان تتطلب مصارٌف بها، لكن صٌانتها خاصة تلن التً تربط المدٌنة بدواوٌر بعٌدة بمحاداة جماعة ا
كبٌرة، وفً هذا االطار ال ٌجب عمل ممارنات فمن حك السٌد لضاوي أن ٌطلب الرفع من الحصة المخصصة 
لمماطعة سٌدي ٌوسف بن علً فً الممابل فالمساواة بٌنها وبٌن مماطعة النخٌل لٌس تفضٌل لهذه األخٌرة بل 

وف كلنا نعرفها مرتبطة بمٌزانٌة الجماعة والتزامها نتمنى الزٌادة فً حصة مماطعة النخٌل ولكن نظرا لظر
 بالمساهمة فً تموٌل برام  كبرى فهذا حالٌا غٌر ممكن فً انتظار الرفع من هذا المخصص مستمبال.

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

احة وعدد ساكنة كل مماطعة، أكرر أن هذا الموضوع تم بمماربة نشتغل علٌها مع مراعاة معاٌٌر المس 
وأنا أطلب من كل مماطعة أن تنفك أوال أموالها كاملة ونحن مستعدون لسد خصاص أي مماطعة إذا كانت 
تعانً من خصاص فً حدود إمكانٌات الجماعة، وما أرٌد أن أإكده أن هنان أماكن متضررة حمٌمة لكن هنان 

وأتمنى أن نحد ولو للٌال  FECق التجهٌز الجماعً برام  لادمة مرتبطة بالمرض الممنوح من طرف صندو
 من المشاكل التً تعانً منها المدٌنة بالتوافك وبتعاون الجمٌع.

 

 عضو المجلس الجماعً المصطفى الوجدانًالسٌد 
بالنسبة لمماطعة مراكش المدٌنة، لمنا فٌها بتحوٌالت خالل هذه السنة ولألسف فما ٌزٌد عن ملٌونً  

حوٌالت نخصصها للبنزٌن، ولد طلبت من السادة األعضاء داخل المماطعة أن ننجز صفمة درهم من هذه الت
بهذا الخصوص لتوفٌر ما ٌتم إنفاله على المسابح، لذلن أطلب من رباسة المجلس أن تستجٌب لطلبنا وتتابع 

 معنا هذا الموضوع.
 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

اما على تشغٌل المسبح المغطى بالطالة الشمسٌة عوض البنزٌن لتوفٌر هذه المادة أنا متفك تم 
 الحٌوٌة وللعمل على ترشٌد نفمات مماطعة المدٌنة مستمبال.
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 عضو المجلس الجماعً المصطفى الوجدانًالسٌد 

فة فً جانب آخر، فالمماطعة الوحٌدة التً تتلمى دعما من بعض الوزارات بمناسبة المشارٌع المكل
بها هً مماطعة مراكش المدٌنة، وبالتالً فال بؤس أن ٌتم تدعٌم بعض المماطعات التً هً فً أمس الحاجة 

 للدعم من مخصص مماطعة المدٌنة.

 لربٌس المجلس الجماعً السادسالنابب  خدٌجة الفضً ةالسٌد

د مرتفمٌه فٌما ٌخص مسبح باب الخمٌس، فهو من المرافك التً ٌجب أن نفتخر بها بالنظر لعد 
وللتنظٌم الذي ٌحظى به، والمخصص اإلجمالً ٌهم مٌزانٌة التسٌٌر الخاصة بالمماطعات ال التجهٌز،  فتمٌٌم 
السٌاسات العمومٌة ٌتم بمدى تؤثٌرها على الساكنة، والمرفك المذكور أثره إٌجابً بشهادة الجمٌع وٌتم 

فمة مع فكرة تشغٌله بالطالة الشمسٌة مرالبته بشكل مستمر من طرف مصالح المكتب الصحً، وأنا مت
مستمبال، كذلن إذا كانت مماطعة المدٌنة تبرم على ترابها اتفالٌات مركزٌة فذلن نظرا لطابعها السٌاحً 

 ولمكانتها لدى صاحب الجاللة نصره هللا.

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لصمٌم، لكن ما ٌجب التؤكٌد علٌه أن المماطعة لٌس لها حك كل تدخالت السادة األعضاء جاءت فً ا 
التجهٌز ونحن كمجلس ٌمكننا أن نشتغل على تجوٌد الخدمة داخل مسبح باب الخمٌس وترشٌد نفمات مماطعة 

 المدٌنة.

 عضو المجلس الجماعً ٌوسف اٌت رٌاضالسٌد 

ٌش بمماطعة مراكش المدٌنة بالنسبة لً، فؤحس دابما بمٌولً لمماطعتٌن داخل المدٌنة فؤنا أع 
وأترأس مجلس مماطعة النخٌل، وأنا متفك مع الممترح الذي اتى به السٌد الربٌس، فمسبح باب الخمٌس 
سابما لم ٌكن ٌشرف أي أحد داخل مدٌنة مراكش، والٌوم ٌمكن أن نتنالش تجوٌد خدماته أما أن ننمص منها 

تكلم علٌه هو الكلفة ألنه أصبح ٌعطً صورة حسنة وٌعتز فهذا غٌر ممكن، وبعد رإٌة حلته الٌوم فآخر ما ن
 بها منتخبو المدٌنة.

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ما لاله السٌد اٌت رٌاض حمٌمة، فمد زرت المرفك شخصٌا وهو من أجمل مرافك المدٌنة، ومماطعة  
 كٌة وتدبره الجماعة.مراكش المدٌنة عبارة عن ورش كبٌر ٌحظى بعناٌة مل

لهذا، وإن لم ٌكن هنان أي تدخل إضافً فإنً أعرض هذه النمطة على التصوٌت على اساس االخذ  
 بالممترح الثانً المضمن فً تمرٌر اللجنة كاالتً:

 اجملُٛع ايٓدٌٝ املٓاز٠ جًٝص ضٝدٟ ٜٛضف بٔ عًٞ املد١ٜٓ املكاطعات
الحصة الجزافٌة للتنشٌط 

 1108 المحلً برسم سنة
0,407,031341 0,434,571341 1,314,704311 4,061,821311 701,321311 00,364,111311 

الحصة المخصصة 
للتدبٌر المحلً برسم 

 1108 سنة
00,370,746341 7,843,206341 03,163,074311 11,716,161311 8,576,461311 54,114,111311 

مجموع المنحة 
 المخصصة برسم سنة

1108 
02,111,111311 01,411,111311 05,411,111311 15,111,111311 01,411,111311 65,411.111311 
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 :  (07/16/1107جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107النمطة الثالثة عشرة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

ع املاء وال ىهشباء بمشاهؾ لدؽُذ مدٌى ههشباةي في اطاس هشاء كطعت أسلُت لفابذة الىوالت املعخللت لخىَص

 اظخغالٌ البىاًت الجذًذة مللش ملاطعت مشاهؾ املذًىت.

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

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

 تعلك بهذه النمطة.لتالوة التمرٌر الم

 

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

 

 

 

  03 – 02 – 01 النمط ذات االرلام:

 
 

 تكسٜس اجتُاع 
 ايًح١ٓ املهًف١ باملٝصا١ْٝ 

ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاملٝصا١ْٝ  
 
 

 

 . 14 – 13 – 12: خٌى الىلط راث الاسكام

 2017ًىلُىص  لشسة في ؼهش املمً حذٌو اعماٌ الذوسة الاظخثىابُت 
 

ىد للملاطعاث بشظم العىت املالُت  -12 ع املخفق الاحمالي للدعُير املـش  .2019جدذًذ وجىَص

ع املاء والىهشباء بمشاهؾ لدؽُِذ مدٌى ههشباةي في اطاس اظخغالٌ  -13 هشاء كطعت اسلُت لفابذة الىوالت املعخللت لخىَص

 ذًىت.البىاًت الجذًذة مللش ملاطعت مشاهؾ امل

 . AVE PHONEالبث في ولعُت اظخغالٌ امللً العام الجماعي لىلع اهؽان مً طشف ؼشهت  -14
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المدرجاة فاً جادول  المتبمٌاة تحضاٌر الانمطاساتبناف للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفاً اطاار  طبما

الموجهاة لكال مان  15/16/2018بتاارٌخ  02570 عادد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 1107اعمال الدورة االستثنابٌة ٌولٌوز 
، عماادت أعضاااء اللجنااة والمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااغال  اللجنااة المكلفااة بالمٌزانٌااة والشااإون المالٌااة البرمجااةالسااادة 

علاى السااعة الحادٌاة عشارة صاباحا بماعاة االجتماعاات الكبارى  1107ٌولٌاوز  01ٌاوم الثالثااء  الثاانًاللجناة الماذكورة اجتماعهاا 
مدرجاة فاً جادول اعماال الادورة متبمٌاة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس نماط بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة 

   والمرلمة فٌه كاالتً:
 

 اتفاق١ٝ ايؿطان١ ٚايتٌُٜٛ املتعًك١ بربْاَج تجُني املس١ٜٓ ايعتٝك١ ملطانـ.املكازق١ ع٢ً  -1

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                              

 .1119حتسٜس ٚتٛظٜع املدكل االمجايٞ يًتػٝري املطقٛز يًُكاطعات بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  -11

اغتػالٍ ايبٓا١ٜ  نطا٤ قطع١ اضض١ٝ يفا٥س٠ ايٛناي١ املػتك١ً يتٛظٜع املا٤ ٚايهٗطبا٤ مبطانـ يتؿٝٝس ستٍٛ نٗطبا٥ٞ يف اطاض -11
 ادتسٜس٠ ملكط َكاطع١ َطانـ املس١ٜٓ.

 . AVE PHONEايبح يف ٚضع١ٝ اغتػالٍ املًو ايعاّ ادتُاعٞ يٛضع انؿاى َٔ ططف ؾطن١  -11
  

 حضر من أعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: -
 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً :  عبد السالم سً كوري  
 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً :   عبد الرزاق جبور 
 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الهادي وٌسالت، م. عبد الحفٌظ المغراوي، أحمد عبٌلة.

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

     م. احفٌظ لضاوي العباسً، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، الحسٌن نوار.

  خالد الفتاوي: وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 لمحاسبةعن لسم المٌزانٌة وا :  عبد االله منصورة
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد هللا الجعفري

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

 
فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً جدول 

، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2018جدول اعمال الدورة االستثنابٌة الممررة فً شهر ٌولٌوز  اعمال اللجنة والمدرجة فً

 اللجنة دراستها وفك الترتٌب االتً:
 

 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 . 03 – 02 – 01: النمط ذات االرلام:
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 : 11اهِكطة رقٍ  
اية ادتديدة ملكر ًكاطعة كراء قطعة ارضية هفائدة اهوكاهة املصتكوة هتوزيع املاء واهلهرباء مبراكش هتشييد حموي كهربائي يف اطار اشتغالي اهبِ

 ًراكش املديِة.
 

فٌما بخص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من بطالة تمنٌة خاصة بها والمرفمة بالتمرٌر، 

وإلحاطتهم بحٌثٌات الموضوع، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة 

ممر الجدٌد لممر مجلس مماطعة مراكش المدٌنة والمطالبة بمضاعفة  لٌوضح انه بعد استكمال اشغال بناء ال

الجهد الكهربابً، استدعى من  الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء تمدٌم طلب من أجل توسٌع المحول 

 الكهربابً حتى ٌصبح كافٌا لتزوٌد ممر المماطعة بالتٌار الكهربابً بشكل طبٌعً.

للجن التمنٌة الخاصة بهذا الموضوع وعرضه على أنظار المسم المعنً للبث مضٌفا انه بعد اجتماع ا

فً تسوٌة الوضعٌة بغٌة توسٌع المحول الكهربابً، وبعد االطالع على المراجع العمارٌة الخاصة بالبمعة 

 األرضٌة موضوع االستغالل والتً تبٌن أنها تابعة للملن الخاص الجماعً، فمد تمرر تفعٌل مسطرة الكراء

باعتبارها المسطرة المناسبة لانونٌا، وبناء علٌه تمت مراسلة المصالح المختصة بوالٌة مراكش آسفً على 

 أساس استدعاء اللجنة االدارٌة للتمٌٌم الستكمال خطوات الكراء.

بعد االستماع للتوضٌحات، واالطالع على المعطٌات التمنٌة غٌر المستكملة بالمعطى المالً بعد، وبعد 

ب المنالشة وابداء الرأي، وحٌث ان االمر ٌتعلك بمصلحة عامة تستدعً التسرٌع بتنفٌذ مسطرة فتح با

فمد ابدت اللجنة الكراء خصوصا مع توالً شكاوى المواطنٌن من ضعف التٌار الكهربابً بعٌن المكان، 

 الماء لتوزٌع ةالمستمل الوكالة أرضٌة عارٌة فً الملن الخاص الجماعً لفابدة لطعة كراء موافمتها على

 كهربابً محول لتشٌٌدمتر مربع وذلن  35مساحتها /م 7839الرسم العماري عدد ذات  بمراكش والكهرباء

 المدٌنة على اساس ما ٌلً: مراكش مماطعة لممر الجدٌدة البناٌة استغالل إطار فً

 عرض محضر اللجنة االدارٌة للتمٌٌم الخاص بعملٌة االٌجار خالل الجلسة العامة  . 

 خصوصا فً حاالت وجود إشكاالت عمارٌة. العمل على حل مشاكل التٌار الكهربابً داخل المدٌنة المدٌمة 
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 بطاقة ثقنية
 حول معلية كراء قطعة أ رضية مفائدة امواكةل املس تقةل متوزيع املاء وامكهرابء مبراكش 

 

 /م9387امرمس امعقاري عدد   املرجع امعقاري عدد :

 

 مرت مربع  85= 5*9 :        املساحة

 

 جامعة مراكش املكل اخلاص  :        املاكل

 

 قطعة أ رضية عارية          :        طبيعة امعقار

 

 امتدخل املطلوب : 

رضية مفائدة امواكةل املس تقةل متوزيع املاء  امبث يف كراء امقطعة ال 

قاطعة وامكهرابء ملراكش مبناء حمول كهرابيئ مزتويد مقر جملس م

 املدينة ابمكهرابء .
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 

783935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

161 
 

 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

162 
 

جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107عشرة من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز  الرابعةالنمطة 

07/16/1107) :  

 AVE PHONEالبث في ولعُت اظخغالٌ امللً العام الجماعي لىلع اهؽان مً طشف ؼشهت           

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

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

 الخاص بالنمطة.لتالوة التمرٌر 

 

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

 

 

 

  03 – 02 – 01 النمط ذات االرلام:

 
 

 تكسٜس اجتُاع 
 ايًح١ٓ املهًف١ باملٝصا١ْٝ 
 ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاملٝصا١ْٝ 

 
 

 

 . 14 – 13 – 12: خٌى الىلط راث الاسكام

 2017ًىلُىص  لشسة في ؼهش املمً حذٌو اعماٌ الذوسة الاظخثىابُت 
 

ىد للملاطعاث بشظم العىت املالُت  -12 ع املخفق الاحمالي للدعُير املـش  .2019جدذًذ وجىَص

ع املاء والىهشباء بمشاهؾ لدؽُِذ مدٌى ههشباةي في اطاس اظخغالٌ  -13 هشاء كطعت اسلُت لفابذة الىوالت املعخللت لخىَص

 ذًىت.البىاًت الجذًذة مللش ملاطعت مشاهؾ امل

 . AVE PHONEالبث في ولعُت اظخغالٌ امللً العام الجماعي لىلع اهؽان مً طشف ؼشهت  -14
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المدرجاة فاً جادول  المتبمٌاة تحضاٌر الانمطاساتبناف للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفاً اطاار  طبما

الموجهاة لكال مان  15/16/2018بتاارٌخ  02570 عادد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 1107بٌة ٌولٌوز اعمال الدورة االستثنا
، عماادت السااادة أعضاااء اللجنااة والمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااغال  اللجنااة المكلفااة بالمٌزانٌااة والشااإون المالٌااة البرمجااة

علاى السااعة الحادٌاة عشارة صاباحا بماعاة االجتماعاات الكبارى  1107 ٌولٌاوز 01ٌاوم الثالثااء  الثاانًاللجناة الماذكورة اجتماعهاا 
مدرجاة فاً جادول اعماال الادورة متبمٌاة بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس نماط 

   والمرلمة فٌه كاالتً:
 

 جُني املس١ٜٓ ايعتٝك١ ملطانـ.اتفاق١ٝ ايؿطان١ ٚايتٌُٜٛ املتعًك١ بربْاَج تاملكازق١ ع٢ً  -1

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                              

 .1119حتسٜس ٚتٛظٜع املدكل االمجايٞ يًتػٝري املطقٛز يًُكاطعات بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  -11

نطا٤ قطع١ اضض١ٝ يفا٥س٠ ايٛناي١ املػتك١ً يتٛظٜع املا٤ ٚايهٗطبا٤ مبطانـ يتؿٝٝس ستٍٛ نٗطبا٥ٞ يف اطاض اغتػالٍ ايبٓا١ٜ  -11
 ادتسٜس٠ ملكط َكاطع١ َطانـ املس١ٜٓ.

 . AVE PHONEايبح يف ٚضع١ٝ اغتػالٍ املًو ايعاّ ادتُاعٞ يٛضع انؿاى َٔ ططف ؾطن١  -11
  

 جلس الجماعً السادة:حضر من أعضاء مكتب الم -
 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً :  عبد السالم سً كوري  
 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً :   عبد الرزاق جبور 
 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الهادي وٌسالت، م. عبد الحفٌظ المغراوي، أحمد عبٌلة.

 السادة:المجلس ضاء من أع وشارن فً االجتماع -

     م. احفٌظ لضاوي العباسً، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، الحسٌن نوار.

  خالد الفتاوي: وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  عبد االله منصورة
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد هللا الجعفري

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

 

 

 

 

 
 عً لمدٌنة مراكشالمجلس الجما

 

 

 

 . 03 – 02 – 01: النمط ذات االرلام:
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 . AVE PHONEية اشتغالي املوم اهعاَ ادتٌاعي هوضع اكشان ًّ طرف شركة اهبث يف وضع : 11اهِكطة رقٍ  
 

فً مستهل منالشة النمطة، وبعد ان تم إطالع السادة األعضاء على مضمونها من خالل تمكٌنهم من الوثابك 
الجماعٌة حٌث المتضمنة للمعطٌات التمنٌة الخاصة بها والمرفمة بالتمرٌر، اعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات 

كمخادع للهاتف وفك ترخٌص  AVE PHONEاوضح أن األمر ٌتعلك بمجموعة أكشان مستغلة من طرف شركة 
الستغالل الملن الجماعً بمنطمة جلٌز وتحدٌدا بمنطمتً الحً الدمحمي والحً الشتوي، ولكن بفعل ثورة االتصاالت 

ها، أصبحت خدمة مخادع الهاتف غٌر فعالة ومنتجة مما وانتشار استعمال الهواتف الذكٌة وتفضٌل التواصل من خالل
وضع الشركة المذكورة فً وضعٌة سلبٌة تضطر معها لدفع مستحمات احتالل الملن الجماعً دون االستفادة من 
عابدات نشاطها األساسً، مضٌفا انه بعد ان تلمت الجماعة طلبا من الشركة المذكورة بهدف توسٌع نشاطها من مجرد 

، فمد وافتها بارسالٌة WAFA CASHتصاالت الهاتفٌة إلى شركة تحوٌل أموال من خالل اتفالٌة مع شركة مخادع لال
جوابٌة أوضحت مصالح الجماعة للشركة المعنٌة أن المرار الذي تستفٌد بممتضاه من استغالل الملن ممتصر على خدمة 

دار لرار جدٌد من المجلس الجماعً صاحب االتصال الهاتفً فمط، ومن أجل توسٌع نشاطها ستكون ملزمة باستص
 االختصاص مع العلم أن لٌمة النشاط الجدٌد المطلوب أكبر من الناحٌة االلتصادٌة

وعلٌه، ٌختتم السٌد الربٌس تدخله، فالمطلوب من اللجنة هو البث فً مسؤلة توسٌع نشاط الشركة مع التراح 
 أتاوة جدٌدة تبعا لهذا التوسٌع.
ولمزٌد من االٌضاح، أعطٌت الكلمة للسٌد النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً الذي  وفً السٌاق ذاته،

من خالل أكشان كمخادع  1998تتوفر على لرار احتالل الملن الجماعً منذ سنة  AVE PHONEأشار الى أن شركة 
ان كإشهار لبعض شركات ألسباب المذكورة وظلت تستغل واجهات األكش 2014هاتفٌة لكنها تولفت عن العمل منذ سنة 

ولذلن تمت مراسلة الشركة لحثها على دفع ما علٌها من  2014االتصال وتدفع مستحمات ذلن حتى حدود سنة 
مستحمات فكان جوابها أنها تسعى لتوسٌع نشاطها لٌشمل خدمة تحوٌل األموال عبر الهاتف أٌضا من خالل شراكتها 

لرار استغالل ٌشمل موضوع النشاط الجدٌد، وهً مناسبة أٌضا فتم إعالمهم بضرورة استصدار  WAFA CASHمع 
 2017وبمٌت سنتً  (2016-2015-2014)لتغٌٌر لٌمة األتاوة، فتم اشتراط دفع مستحمات السنوات غٌر المإدى 

ً تمنٌة للنظر ف لجنةمإجلة األداء إلى ما بعد إعداد المرار الجدٌد، مخبرا السادة االعضاء بامكانٌة تشكٌل  2018و
 الشروط المناسبة لتغٌٌر النشاط حتى ٌستكمل الموضوع أوصافه المانونٌة.

بعد االستماع للتوضٌحات، واالطالع على المعطٌات الواردة فً البطالة التمنٌة، وبعد فتح باب النماش، فمد  
 ٌة:على اساس اتخاذ التدابٌر االت AVE PHONEثمن السادة األعضاء مسطرة تغٌٌر وتوسٌع نشاط شركة 

 .التزام الشركة بؤداء المستحمات المتخلدة فً ذمتها اتجاه الجماعة 
 .فرض رفع ومضاعفة االتاوة عند منح لرار االستغالل الجدٌد واخضاع العملٌة لمعاٌٌر موضوعٌة 
 .ضرورة اشتراط جمالٌة األكشان ضمن الشروط التمنٌة المطلوبة فً الصٌغة الجدٌدة لعمل الشركة 
 ٌٌر صٌغة النمطة فً جدول األعمال من اتسوٌة وضعٌةا إلى اتوسٌع نشاطا ألن الصٌغة طلب امكانٌة تغ

 األولى توحً بعدم لانونٌة وضعٌة لرار االستغالل.
وتؤسٌسا على ذلن، وبعد ان اتضحت للسادة االعضاء صورة الموضوع وتداعٌاته االٌجابٌة سواء على 

حفاظا على حموق المشتغلٌن بها، وحٌث ان الشركة تتوفر على  الجماعة من خالل العابدات المالٌة او على الشركة
ترخٌص سابك منذ التسعٌنات ٌمتضً فمط توسٌع نشاط االستغالل، ومواكبة منها لتطور لطاع االستثمارات فً مجال 

من وذلن  AVE PHONEفمد ابدت اللجنة موافمتها على تسوٌة وضعٌة استغالل الملن العام الجماعً لشركة الخدمات، 
اجل توسٌع وتغٌٌر نشاطها من مخاذع هاتفٌة لٌشمل خدمة تحوٌل األموال عبر وضع اكشان على اساس رفع لٌمة 

 .أشهر مع تكوٌن لجنة تمنٌة مختصة للنظر فً تحدٌد شروط النشاط الجدٌد 3درهم لكل  7500األتاوة لتصبح 
 

الها والمدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة وبذلن تكون اللجنة لد انهت دراستها للنمط المضمنة فً جدول اعم

 .2017ٌولٌوز 

 وجملوصلٍ املوقر واشع اهِظر
 رئيض اهوجِة

 اذتصني ُوار                 
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 بعد استماعكم لتمرٌر اللجنة حول النمطة، اآلن باب المنالشة مفتوح حولها.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

ان االمر ٌتعلك فً الحمٌمة لٌس بتوسٌع النشاط وانما بتغٌٌره كلٌا مما ٌستدعً الترٌث للٌال فً  

 تحدٌد االتاوة حتى تكون مناسبة لحجم النشاط الجدٌد على اساس لاعدة ال ضرر وال ضرار.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

، زم مزاولة هذا النشاط الجدٌد بهاالتً تعت نكشالألب أن تمدم الشركة المعنٌة نموذجا كان من الواج 

 درهم. 6411تحدٌد االتاوة فً مبلغ كما أتساءل عن المعاٌٌر التً تم اعتمادها ل

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

درهم  7111أو  6111وٌل االموال أي البد أن ٌكون مبلغ االتاوة مشابها لما تإدٌه مختلف شركات تح 

درهم للشهر مما ٌعد منافسة غٌر متكافبة مع بالً  1411للشهر ولٌس ل ثالثة أشهر والتً تصبح فً الوالع 

 .مٌدانالشركات فً هذا ال

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

ولذلن البد من تحدٌد االتاوة لكل  ان شوارع المدٌنة غٌر متكافبة فٌما بٌنها من حٌث المٌمة التجارٌة، 

 مبلغ مجحف فً حك المدٌنة. درهم لكل ثالثة أشهر فهو 6411بلغ كشن بحسب مولعه أما أن نحددها فً م

من ، لذلن ألترح الزام هذه الشركة بوضع رى التً أإكد علٌها فهً مسؤلة األأما المسؤلة االخ 

ن ضد السرلة وااللتحام سواء بالنسبة لموظفً الشركة شروط االم لتوفٌررات للمرالبة خارج كل كشن ٌماك

 أو للزبابن .

 عضو المجلس الجماعً السٌد ٌوسف اٌت رٌاض

ٌتعلك باالتاوة الممترحة وكذلن  ألترح تؤجٌل هذه النمطة من أجل المزٌد من الدراسة خصوصا فٌما 

 شروط المنافسة الشرٌفة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد توفٌك بلجور

لبداٌة اتساءل هل المجلس موافك على موضوع تغٌٌر النشاط من خدمات الهاتف الى تحوٌل فً ا 

 .المجالاالموال والذي سٌخلك منافسة غٌر متكافبة مع الشركات المشتغلة فً هذا 

؟ أما المول بؤن هذه الشركة تتوفر منح هذا االمتٌاز الى شركة واحدةكما أتساءل هل من الممبول  

فالكل ٌعرف الظروف والمالبسات التً حصلت فٌها على هذه التراخٌص، لذلن  0887سنة  على ترخٌص منذ

ألترح تؤجٌل البث فً هذه النمطة لمزٌد من الدراسة وخاصة ما ٌتعلك بموالع هذه االكشان والتً ٌسبب 

ة المحتلة مٌة والذي ٌمع بجانب المساحٌبعضها عرللة للسٌر وكمثال فمط الكشن الكابن بجانب المحطة الطر

 بطرٌمة غٌر لانونٌة من طرف الممهى المحاذي للمحطة.

 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

168 
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد الحسٌن نوار

اننا نعرف كلنا الظروف والمالبسات التً حصلت فٌها هذه الشركة لسرا على هذا الترخٌص وانً  

لٌن فً هذا المٌدان علما أن داخل اللجنة لم أكن متحمسا لموضوع تغٌٌر النشاط لعوالبه المتولعة على المشتغ

لن ألترح ارجاء البث اكشان، لذ 3ترخٌص فٌجب أال ٌتعدى  كشكا، واذا كان البد من منح 01ب  االمر ٌتعلك

 فً هذه النمطة لمزٌد من الدارسة حول كل الجوانب المتعلمة بها.

 عضو المجلس الجماعً السٌد ابراهٌم بوحنش

إنشاء شمولٌة وللتذكٌر فمد سبك أن ورد على المجلس طلب  ان موضوع االكشان ٌحتاج الى مماربة 

كشن بشارع دمحم الخامس من طرف شركة ماكدونالد لكن المجلس رفضه، لذلن ألترح تؤجٌل هذه النمطة مع 

تحمالت ٌضبط التراخٌص المتعلمة بها، موضوع االكشان وضرورة وضع كناش التفكٌر فً مماربة شمولٌة ل

 .ٌد االنشطة الممكن مزاولتها فٌهاطرف العموم عن طرٌك مزاد علنً مع تحد للمنافسة من وان تخضع

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

وإن لم ٌكن فً حاجة الى مزٌد من الدراسة، لذلن  تما زالٌتبٌن من مختلف التدخالت أن النمطة  

 سنإجلها الى دورة الحمة.لدٌكم أي مانع 
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جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز  الخامسة عشرالنمطة 

07/16/1107) :  

ت والعادًت.           اكف العُاساث والذسحاث الىاٍس  حعذًل هىاػ الخدمالث املخعلم باًجاس مىخىج اظخغالٌ مى

 

  الجماعً لمراكشربٌس المجلس  السٌد دمحم العربً بلمابد

 لتالوة بالمرافك العمومٌة والخدماتربٌس اللجنة المكلفة  ابراهٌم بوحنشبداٌة أعطً الكلمة للسٌد 

تمرٌر االجتماع المشترن بٌن اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة واللجنة المكلفة بالمرافك 

 والمتعلك بهذه النمطة. العمومٌة والخدمات

 

 بالمرافك العمومٌة والخدمات ربٌس اللجنة المكلفة ابراهٌم بوحنشد السٌ
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  04 النمطة رلم:

 
 

 املػرتى بني  جتُاعاال عٔ تكسٜس
 باملٝصا١ْٝ ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚايربدل١ املهًف١ يًح١ٓا 

  ٚايًح١ٓ املهًف١ باملسافل ايع١َُٝٛ ٚاخلدَات
 

 
 

 
 
 
 

  15 الىلطت سكمخٌى 

 2018 ماي هش لؽ العادًت حذٌو اعماٌ الذوسةمً 
 

 تعدٌٜ نٓاؽ ايترُالت املتعًل بإجياز َٓتٛد اضتغالٍ َٛاقف ايطٝازات ٚايدزاجات ايٓاز١ٜ ٚايعاد١ٜ.
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار استكمال تحضٌر النمط المدرجة فً جادول اعماال الادورة 
ل مان الموجهاة لكا 15/16/1107بتاارٌخ  02571 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للادعوة رلام 1107االستثنابٌة الممررة فً شهر ٌولٌوز 

بالمٌزانٌاة والشاإون المالٌاة اللجناة المكلفاة االجتماع المشاترن باٌن السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال 
على السااعة الحادٌاة  1107ٌولٌوز  01، انعمد االجتماع المذكور ٌوم الثالثاء والبرمجة واللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات

ماعة االجتماعات الكبارى بالمصار البلادي شاارع دمحم الخاامس برباساة مشاتركة باٌن الساٌدٌن الحساٌن ناوار و حفٌظاة عشر صباحا ب
  مجدار ربٌس وناببة ربٌس اللجنتٌن على التوالً  لتدارس نمطة مضمنة فً جدول اعمال الدورة المرلمة كاالتً:

 د اضتغالٍ َٛاقف ايطٝازات ٚايدزاجات ايٓاز١ٜ ٚايعاد١ٜ.تعدٌٜ نٓاؽ ايترُالت املتعًل بإجياز َٓتٛ:  21النقطة رقم 
 

 حضر من أعضاء مكتب المجلس الجماعً السٌد: -
 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً. :   عبد الرزاق جبور 

 

 السادة:اللجنتٌن من أعضاء  وحضر االجتماع -
الحفٌظ المغراوي، عادل المتصدق، سفٌان بنخالتً، السعٌد اٌت المحجوب، عبد  ، ي عبد، عبد الهادي وٌسالتعبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال
 الرحٌم الفٌرامً، ٌوسف اٌت رٌاض  .

 

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -
     رانً االدرٌسً،.عبد الهادي بن عال، ي احفٌظ لضاوي العباسً، احمد عبٌلة، عبد الهادي فاري، توفٌك بلوجور، حسن بباوي، امٌنة العم

 

 خالد الفتاوي  وغاب عن االجتماع بعذر السٌد: -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -

 

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

 ماعٌةربٌس لسم الممتلكات الج :  هشام بل الحوتً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل زرود

 

 
 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس الجلسة بالنمطة المتبمٌة من جدول 
كٌن السادة ، وبعد ان تم تم1107جدول اعمال الدورة االستثنابٌة الممررة فً شهر ٌولٌوز اعمال االجتماع المشترن والمدرجة فً 

والعادٌة الذي  االعضاء من نسخة من كناش التحمالت المتعلك بإٌجار منتوج استغالل موالف السٌارات والدراجات النارٌة
مصحوبا بورلة تتضمن التعدٌالت الممترحة المرفمة بالتمرٌر، سلط  1105وافمت علٌه اللجنة خالل تحضٌر النمطة لدورة اكتوبر 

ء على موضوع النمطة اذ سبك للجنة ان تدارست كناش التحمالت خالل الدورة العادٌة لشهر اكتوبر السٌد ربٌس الجلسة الضو
 وعرضته على انظار المجلس الجماعً غٌر انه تم تؤجٌل التداول فً شؤنه. 1105

مجلس ولالطالع على حٌثٌات الموضوع ومستجداته، اعطى السٌد ربٌس الجلسة الكلمة للسٌد النابب السابع لربٌس ال
الجماعً المشرف على المطاع لٌإكد، بداٌة، على اهمٌة وحساسٌة المرفك الرتباطه بصورة المدٌنة سٌاحٌا باعتبارها لبلة 
ووجهة ربٌسٌة تتطلب غالبا استعمال وسٌلة نمل مما ٌإدي ال محالة الى االصطدام بمستغلً هذا المطاع اغلبٌتهم ذووا اسلوب 

واصل بفعل فرض تسعٌرات خارج اطار كناش التحمالت مع استغالل مساحات خارج اطار تعامل خاص ٌخلك تشنجات فً الت
المرارات والتراخٌص الممنوحة مما ٌفرض اعادة النظر فً هذه الوثٌمة المرجعٌة وطرح تعدٌالت جدٌدة الهدف منها مواكبة 

اش التحمالت بشكل عام ولتحسٌن جودة المرفك اصالح المطاع لما فٌه مصلحة المهنٌٌن اللزامهم بااللتزام بتطبٌك ممتضٌات كن
 بما ٌلٌك بمستوى المدٌنة.

مالٌٌر  3مضٌفا انه، ورغم اهمٌة المرفك المتؤتٌة من عابداته المالٌة المحصلة والتً تعتبر االولى وطنٌا وتصل الى 

ل الربٌسً فً كناش التحمالت سنتٌم سنوٌا، فالمطاع ٌعرف اشكالٌات تدبٌرٌة متنوعة المحاور ، ومسلطا الضوء على المشك
والمتعلك بتطبٌك بعض الممتضٌات خاصة فً المتابعة وافتماد بعض البنود االساسٌة لمبدأ الوالعٌة من لبٌل الغرامات، ممترحا 

 فً هذا الباب نظام جزاءات معمول من حٌث المٌم المالٌة وٌخضع لمبدأ التدرج. 
ابب السابع لربٌس المجلس، انكب السادة االعضاء على منالشة فصول عمب ذلن، وبعد التوطبة التمدٌمٌة للسٌد الن

كناش التحمالت موضوع النمطة، فً اتجاه اتخاذ تدابٌر واجراءات تروم باألساس فرض العمل وفك ممتضٌات زجرٌة تضمن فً 
ذ، ولد جاءت التعدٌالت على الوثٌمة المرجعٌة مخالفة للنص االصلً إلخضاع المستغلٌن له وجعل الذعابر اكثر لابلٌة للتنفٌ

 النحو االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  04النمطة رلم: 
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َٓطٛم ايفؿٌ يف َػسٚع نٓاؽ ايترُالت املٛافل عًٝ٘ َٔ طسف ايًح١ٓ  ز.ف
 2016خالٍ حتكريٙ يدٚز٠ انتٛبس 

 َٛقٛع ايتعدٌٜ َٓطٛم ايفؿٌ بعد ايتعدٌٜ ع٢ً َطت٣ٛ ايًح١ٓ
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يعترب الشخص الذي رسا عليو عرض األشبان ىو ادلسؤول 
الوحيد اذباه اجلماعة فيما خيص أتدية واجبات االستغالل، 
وكدا احرتام صبيع بنود كناش التحمالت ىذا ويتم أتدية 

 الواجبات بكاملها قبل الشروع يف استغالل احملطة.
 

يعترب الشخص الذي رسا عليو عرض األشبان ىو ادلسؤول الوحيد اذباه اجلماعة فيما خيص أتدية واجبات 
وكدا احرتام صبيع بنود كناش التحمالت ىذا ويتم أتدية الواجبات بكاملها قبل الشروع يف االستغالل، 
 استغالل احملطة.

ويف حالة عدم اداء الواجبات او عدم استخالصها من طرف اجلماعة، فانو حيق لرئيس اجمللس اجلماعي 
ب عرض اشبان جديد بعد اصدار مصادرة الضمانة ادلالية ادلؤقتة لفائدة ميزانية اجلماعة واالعالن عن طل

 قرار الغاء نتيجة عرض االشبان السابق خبصوص احلصة غري ادللتزم أبداء واجب استغالذلا.
يتم اداء واجبات احملطة بواسطة شيك يف اسم اخلازن االقليمي دلراكش يضمن ابلعرض ادلايل للمستغل بقيمة 

 العرض ادلايل ادلقبول.

 
 
 

 مت اضافة فقرة

 
6 

للمستغل ذباوز ادلساحة ادلرخص لو ابستغالذلا واحملددة  ال جيوز
طبقا للرسم البياين وللرتسيم احملدد من طرف اللجنة ادلشار 

 اليها يف الفصل اخلامس اعاله .

الجيوز للمستغل ذباوز ادلساحة ادلرخص لو ابستغالذلا واحملددة طبقا للرسم البياين وللرتسيم احملدد من طرف 
ربت طائلة ازباذ االجراءات الزجرية ادلنصوص عليها يف   يها يف الفصل اخلامس اعالهاللجنة ادلشار ال

 الفصل السابع عشر بعده

 
 سبت اضافة عبارة

 

 
 
 
 

الفصل 
9 

يؤدى عن حراسة السيارات والدراجات النارية والعادية  
 ابدلواقف ادلشار إليها آنفا الرسم التايل :

 ) هنارا( صبيع زلطات ادلدينة -1

 درىم لليوم . 0,11عن كل دراجة عادية ..........................  يؤدى
 درىم لليوم . 0,41يؤدى عن كل دراجة انرية............................ 
 درىم لليوم . 1,11يؤدى عن كل سيــارة ................................ 

 . درىم لليوم 1,11يؤدى عن كل عربــــة ................................ 
 درىم لليوم . 5,11يؤدى عن كل شاحنـــة .............................. 

 يؤدى عن حراسة السيارات والدراجات النارية والعادية ابدلواقف ادلشار إليها آنفا الرسم التايل :
 ) هنارا(صبيع احملطات  -1

 درىم ونصف لليوم .. 0,41يؤدى عن كل دراجة عادية .......................... 
 درمهان لليوم . 1,11يؤدى عن كل دراجة انرية............................ 
 درمهان للساعتني االوليني ودرىم واحد عن كل ساعة اضافية. 1,11يؤدى عن كل سيــارة ................................ 
 درمهان للساعتني االوليني ودرىم عن كل ساعة اضافية 1,11يؤدى عن كل عربــــة ................................ 
 دراىم لليوم .  01,11يؤدى عن كل شاحنـــة .............................. 

ربدد تعريفة خاصة بقرار لرئيس رللس صباعة مراكش يف ما يتعلق ابدلواقف ادلتواجدة امام مقرات االدارات العمومية والشبة العمومية 
 لوقوف دراجات وسيارات ادلوظفني خالل اوقات العمل. وادلخصصة

 
 

مت تعديل الرسم )الواجبات( 
+ وربديد التوقيت الليلي 
صيفا وشتاء + اعتماد العداد 
 اآليل و تسليم التذكرة
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 صبيع زلطات ادلدينة ) ليال(                       

 درىم لليوم . 1,11يؤدى عن كل دراجة عادية ....................... 
 درىم لليوم . 2,11يؤدى عن كل دراجة انرية......................... 
 درىم لليوم . 3,11يؤدى عن كل سيــارة ............................. 
 درىم لليوم . 3,11يؤدى عن كل عربــــة ............................. 

 لليوم .درىم  01,11يؤدى عن كل شاحنـــة ........................... 
ارات ادلضمنة ضمنة كما ربدد تعريفة خاصة ابلنسبة دلواقف السي

الئحة خاصة ستستغل عن طريق عدادات الوقوف طبقا للقرار 
 التنظيمي اجلماعي الذي ستعتمده صباعة مراكش.

يتعني على ادلستغل وعلى نفقتو اخلاصة تعليق لوحة الشهار 
واجبات الوقوف طبقا للنموذج ادلعد من طرف اجلماعة ، كما انو 

ستمرارية تعليق اللوحة ادلذكورة يعترب ادلسؤول الوحيد على ضمان ا
 .ربت طائلة تطبيق االجراءات الزجرية يف حالة سلالفة ما ذكر

 

 ادلدينة ) ليال(                        زلطات صبيع

 درمهان . 1,11يؤدى عن كل دراجة عادية .......................... 
 . دراىم .2,11يؤدى عن كل دراجة انرية............................ 

 دراىم للساعتني االوليني ودرىم واحد عن كل ساعة اضافية. 3,11........................ يؤدى عن كل سيــارة ........
 دراىم للساعتني االوليني ودرىم واحد عن كل ساعة اضافية. 3,11يؤدى عن كل عربــــة ................................ 
 ا للمبيت. درمه 11,11يؤدى عن كل شاحنـــة .............................. 

 مالحظة ىامة:
يونيو اىل متم شهر اكتوبر( من الساعة العاشرة ليال اىل غاية  11يبدا التوقيت الليلي خالل فصل الصيف من )

 اخلامسة صباحا.
 يونيو( من الساعة الثامنة ليال اىل غاية السادسة صباحا. 10وخالل التوقيت الشتوي )من فاتح نونرب اىل غاية 

ريقة ربديد استخالص واجبات االستغالل من طرف انئل طلب عرض االشبان ادلتعلق ابستغالل يتعني ان تتم ط
مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية دبوجب عداد آيل بعد موافقة رئيس اجمللس اجلماعي عليو دبوجب قرار 

 صادر عنو، وبعد استشارة ادلصاحل التقنية اجلماعية ادلختصة.
 ستغل، يف صبيع االحوال، تسليم ادلرتفقني تذكرة تتضمن واجبات الوقوف ادلتعني استخالصها.ويتعني على ادل

يتعني على ادلستغل وعلى نفقتو اخلاصة تعليق لوحة إلشهار واجبات الوقوف طبقا للنموذج ادلعد من طرف 
ربت طائلة تطبيق  اجلماعة، كما انو يعترب ادلسؤول الوحيد على ضمان استمرارية تعليق اللوحة ادلذكورة

 االجراءات الزجرية يف حالة سلالفة ما ذكر.

 
 
 

12 

يلتزم ادلستغل بتوظيف ادلستخدمني وأداء أجورىم طبقا للقوانني 
 اجلاري هبا العمل .

خدمون لباسا موحدا ونظيفا طبقا للنموذج الذي يرتدي ادلست 
سيتم اصلازه من طرف اجلماعة ، حيث يتعني على ادلكرتي تزويد 
صبيع ادلستخدمني ابلبذل ادلذكورة حسب فصول السنة بدلة 
صيفية واخرى شتوية وذلك قبل الشروع يف االستغالل، كما يتعني 

 يلتزم ادلستغل بتوظيف ادلستخدمني وأداء أجورىم طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل .
، على نفقة ادلستغلمن طرف اجلماعة  ادلعتمد، لباسا موحدا ونظيفا طبقا للنموذج لزومايرتدي ادلستخدمون،  

ني على ادلكرتي تزويد صبيع ادلستخدمني ابلبذل ادلذكورة حسب فصول السنة بدلة صيفية واخرى شتوية حيث يتع
وذلك قبل الشروع يف االستغالل، كما يتعني على احلراس ضبل شارة تشري إىل لفظ * حارس * أو * مراقب * 

أن يشار فيها أيضا إىل اسم ادلستغل ابلعربية والفرنسية ، وذلك بعد موافقة اجلماعة على شكل الشارة واليت جيب 
 ورقم بطاقتة الوطنية .
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مراقب *  على احلراس ضبل شارة تشري إىل لفظ * حارس * أو *
ابلعربية والفرنسية ، وذلك بعد موافقة اجلماعة على شكل الشارة 

 أيضا إىل اسم ادلستغل ورقم بطاقتة الوطنية .واليت جيب أن يشار فيها 

يوجو ادلستغل إىل اجلماعة الئحة أبمساء ادلستخدمني العاملني 
ابحملطات ادلستغلة من طرفو مع أرقام بطاقتهم الوطنية، وتزويد 

اعة بكافة ادلعلومات ادلتعلقة هبم إذا طالبت ذلك وقبل اجلم
 الشروع يف االستغالل

 
 

يوجو ادلستغل إىل اجلماعة الئحة أبمساء ادلستخدمني العاملني ابحملطات ادلستغلة من طرفو مع أرقام بطاقتهم الوطنية، 
 وتزويد اجلماعة بكافة ادلعلومات ادلتعلقة هبم إذا طالبت ذلك وقبل الشروع يف االستغالل
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يف حالة سلالفة بنود كناش التحمالت يتم إشعار ادلعين ابألمر ابدلخالفة 
 ادلرتكبة من طرفو وتوجيو إنذار لو يف ىذا الصدد .

بعد توصل ادلعين ابألمر ابإلنذار اثر تبليغو لو طبقا لإلجراءات القانونية 
قبول اجلاري هبا العمل يف ىذا الصدد ودون التوصل من طرفو أبي رد م

يربر ادلخالفات ادلرتكبة من طرفو ، ويف حالة عدم امتثالو تطبق يف حقو 
 اإلجراءات الزجرية الثالية : 

من الضمانة ادلالية ادلودعة لدى  درىم4111,11*اقتطاع ما قيمتو 
 خزينة عمالة مراكش يف حالة ادلخالفة األوىل .

ادلودعة در ىم من الضمانة ادلالية  01111,11*اقتطاع ما قيمتو 
 لدى خزينة عمالة مراكش يف حالة ادلخالفة الثانية 

در ىم من الضمانة ادلالية ادلودعة  04111,11*اقتطاع ما قيمتو 
 لدى خزينة عمالة مراكش يف حالة ادلخالفة الثالثة 

التمادي يف ادلخالفات للمرة الرابعة يلغى الرتخيص ابستغالل موقف يف حالة 
 ق للمستغل ادلطالبة أبد ى تعوي  عن ذلك .موضوع ادلخالفة دون أن حي

يبلغ قرار اإللغاء طبقا لإلجراءات القانونية اجلاري هبا العمل يف 
يوما قبل سراين مفعولو وذلك لتمكني ادلخالف  04ىذا الصدد 

 من إخالء ادلوقف موضوع إجراء اإللغاء .

دلخالفة ادلرتكبة من طرفو وتوجيو إنذار لو يف ىذا يف حالة سلالفة بنود كناش التحمالت يتم إشعار ادلعين ابألمر اب
 الصدد .

بعد توصل ادلعين ابألمر ابإلنذار اثر تبليغو لو طبقا لإلجراءات القانونية اجلاري هبا العمل يف ىذا الصدد ودون 
و اإلجراءات التوصل من طرفو أبي رد مقبول يربر ادلخالفات ادلرتكبة من طرفو ، ويف حالة عدم امتثالو تطبق يف حق

 الزجرية الثالية : 
 من الضمانة ادلالية ادلودعة لدى خزينة عمالة مراكش يف حالة ادلخالفة األوىل . درىم4111311*اقتطاع ما قيمتو 

من الضمانة ادلالية ادلودعة لدى خزينة عمالة مراكش يف حالة ادلخالفة  در ىم 01111311*اقتطاع ما قيمتو 
 الثانية 

من الضمانة ادلالية ادلودعة لدى خزينة عمالة مراكش يف حالة ادلخالفة  در ىم 04111311تو *اقتطاع ما قيم
 الثالثة 

يف حالة التمادي يف ادلخالفات للمرة الرابعة يلغى الرتخيص ابستغالل موقف موضوع ادلخالفة دون أن حيق للمستغل 
 ادلطالبة أبد ى تعوي  عن ذلك .

يوما قبل سراين مفعولو وذلك  04ءات القانونية اجلاري هبا العمل يف ىذا الصدد يبلغ قرار اإللغاء طبقا لإلجرا
 لتمكني ادلخالف

 
 
 
 
 
 

مت اعتماد اجراءات زجرية 
سلالفة دلا ىو مضمن يف كناش 
التحمالت االصلي ادلعمول 

 بو حاليا .
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يتعني على ادلتعهدين ادلشاركني يف طلبات عروض االشبان ادلرتبطة 
تغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية تقدمي ابس

 17الصادر يف  238-01ملفاهتم طبقا دلقتضيات ادلرسوم رقم 
(  وادلتعلق بتحديد 1102مارس 11) 0323صبادى االوىل 

شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بع  ادلقتضيات 
 ادلتعلقة دبراقبتها وتدبريىا.
انة ادلالية ادلؤقتة ادلدرجة ضمن واثئق ادللف اما فيما يتعلق ابلضم

درىم بواسطة  21111311االداري فان قيمتها ادلالية تبلغ 
ضمانة مالية بنكية يف اسم ادلتعهد او توصيل مسلم من طرف 
 اخلازن االقليمي دلراكش يثبت إيداع ادلتعهد للمبلغ ادلايل ادلذكور

 
روض االشبان ادلرتبطة ابستغالل مواقف السيارات والدراجات النارية يتعني على ادلتعهدين ادلشاركني يف طلبات ع

مارس 11) 0323صبادى االوىل  17الصادر يف  238-01والعادية تقدمي ملفاهتم طبقا دلقتضيات ادلرسوم رقم 
 ىا.(  وادلتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بع  ادلقتضيات ادلتعلقة دبراقبتها وتدبري 1102

 21111311اما فيما يتعلق ابلضمانة ادلالية ادلؤقتة ادلدرجة ضمن واثئق ادللف االداري فان قيمتها ادلالية تبلغ 
بواسطة ضمانة مالية بنكية يف اسم ادلتعهد او توصيل مسلم من طرف اخلازن االقليمي دلراكش يثبت إيداع  درىم

 ادلتعهد للمبلغ ادلايل ادلذكور

 
 
ضمانة سلالف مت اعتماد مبلغ 

دلا ىو مضمن يف كناش 
التحمالت االصلي ادلعمول 

 بو حاليا .
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ادلشارك يف عروض األشبان غري ملزم ابدلشاركة يف صبيع احلصص 
ادلبينة الحقا ، ديكن لو أن يشارك حبصة واحدة أو عدة حصص 
 ويكون زلتوى احلصص حسب الالئحة ادلرفقة لكناش التحمالت .

 

ض األشبان غري ملزم ابدلشاركة يف صبيع احلصص ادلبينة الحقا ، ديكن لو أن يشارك حبصة ادلشارك يف عرو 
 واحدة أو عدة حصص ويكون زلتوى احلصص حسب الالئحة ادلرفقة لكناش التحمالت .

كل سلالفة دلقتضيات البنود السابقة من طرف ادلستغل تؤدي تلقائيا اىل تطبيق العقوابت الزجرية ادلشار 
 اعاله . 06 الفصل اليها يف

 
تطبيق العقوابت يف حالة 

 ادلخالفات 

 
24 

يعود البث يف النزاعات اليت ديكن أن تقع حول تطبيق بنود كناش 
التحمالت ىذا ، بعد استنفاذ صبيع احللول احلبية بني الطرفني إىل 

 احملاكم .

ت ىذا ، بعد استنفاذ صبيع احللول بني يعود البث يف النزاعات اليت ديكن أن تقع حول تطبيق بنود كناش التحمال
 الطرفني إىل احملاكم .

 
 حذف احللول احلبية
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حسب الورلة المصاحبة مع  منالشة التعدٌالت الممترحة فٌهوتم تالوة مشروع كناش التحمالت  انبعد و

رٌة تضمن حماٌة له اضافة ممترحات جدٌدة، ونظرا ألهمٌة هذه الوثٌمة فً اعادة تنظٌم المرفك وفك الٌات تدبٌ

وتجوٌده واعادة االعتبار للمرتفك وللمدٌنة ككل لطعا مع الممارسات والسلوكات الالأخاللٌة لبعض المستغلٌن، 

فمد ابدت اللجنة موافمتها  كناش التحمالت المتعلك بمنح استغالل  محطات ولوف السٌارات والدراجات النارٌة 

ه التعدٌلٌة )المعتمدة فً الجدول اعاله( والمرفك بالتمرٌر على اساس والعادٌة التابعة لجماعة مراكش فً صٌغت

للولوف  تحتٌة وضع استراتٌجٌة لعصرنة المطاع وإنجاز بنٌةبإٌجاد حل جدري لمطاع تدبٌر محطات الولوف 

 . والمطع مع بعض الممارسات بطرق لانونٌة بمدٌنة مراكش

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 
 

 
 زانٌة والشإون المالٌة والبرمجةالمٌ لجنة بٌسر

 الحسٌن نوار 
 

 

 

 
 ناببة ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات

 حفٌظة مجدار
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 نٓـاؽ ايترُـالت

 املتعًل مبٓح اضتغالٍ  ذلطات ٚقٛف ايطٝازات ٚايدزاجات

 ايٓاز١ٜ ٚايعاد١ٜ ايتابع١ جلُاع١ َسانؼ

 ( بتٓفٝص ايكإْٛ ضقِ 00/10/2100) 0200ضَضإ  21ايكازض يف  0-00-20ضقِ  بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف
 املتعًل بادتُاعات .  000302

   ( بػٔ ْعاّ احملاغب١  2100ْٛفُرب  20املٛافل )  0209ضبٝع األٍٚ  2ايكازض يف  23003200بٓا٤ ع٢ً املطغّٛ عسز
 ايع١َُٝٛ يًجُاعات َٚؤغػات ايتعإٚ بني ادتُاعات.

 ً(  ٚاملتعًل بتخسٜس ؾطٚط ٚأؾهاٍ 2100َاضؽ 21) 0202مجاز٣ االٚىل  12ايكازض يف  029-٢02 املطغّٛ ضقِ بٓا٤ ع
 إبطاّ قفكات ايسٚي١ ٚنصا بعض املكتضٝات املتعًك١ مبطاقبتٗا ٚتسبريٖا .

  ِيًُطغّٛ ( املػري ٚاملتُ 0999ؾتٓرب  20)  0221مجاز٣ ايجا١ْٝ  06املؤضر يف  2-99-026بٓا٤ ع٢ً املطغّٛ ضق ِ
 ( املتعًل مبػطط٠ ستاغب١ ادتُاعات احمل١ًٝ ٖٚٝاتٗا . 0906ؾتٓرب  01)  0096ؾٛاٍ  0املؤضر يف  2-06-006عسز 

  ايصٟ حيسز ْػب ٚأغعاض ايضطا٥ب ٚايطغّٛ ٚايٛاجبات املػتخك١ يفا٥س٠  2112َاٟ  09بتاضٜذ  6بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ادتبا٥ٞ عسز
 ٘ .َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ

  ادتًػ١ بتاضٜذ ... 2102ٚتبعا ملساٚي١ اجملًؼ ادتُاعٞ ملس١ٜٓ َطانـ خالٍ زٚضت٘ االغتجٓا١ٝ٥ ٜٛيٝٛظ( 
يهدف كناش التحمالت ىدا إىل ضبط العالقة ما بني من رسا عليو عرض االشبان ادلتعلق ابستغالل زلطات وقوف السيارات 

 والدراجات النارية والعادية وبني صباعة مراكش. 

قوم اجلماعة بكراء منتوج ىده احملطات بواسطة عرض األشبان ادلفتوح ) جلسة عمومية ( طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل وست
 دجنرب من كل سنة مالية . 13ودلك دلدة سنة واحدة تبتدئ من فاتح يناير إىل غاية 

 الفصل األول :
 لتحمالت ىذا لوقوف السيارات والدراجات النارية والعادية.زبصص زلطات الوقوف وادلؤدى عنها موضوع كناش ا             

وستقوم ادلصاحل اجلماعية إبعداد الئحة وأمساء وحدود ىذه احملطات عند حلول كل سنة مالية مراعاة دلتطلبات السري واجلوالن 
 هبذه اجلماعة .

ن خاضعة حتما إىل بنود كناش التحمالت وكل زلطة أحدثت فيما بعد سواء للسيارات أو الدراجات النارية والعادية ستكو 
 ىذا.

 

 : الفصل الثاين
 السنوية موضوع الكراء ابلفصل األول .  ةيهم االستغالل وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية  وادلضمنة ابلالئح

 

 الفصل الثالث :
والعرابت واحليواانت وقاطرات التخييم  ما مل دينع الوقوف يف ادلواقف ادلذكورة أعاله على الشاحنات وشاحنات الوزن الثقيل 

 ينص صراحة على امكانية استغالل بع  ادلواقف لبع  االصناف ادلذكورة أنفا .
 

 الفصل الرابع :
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األشبان ىو ادلسؤول الوحيد اذباه اجلماعة فيما خيص أتدية واجبات االستغالل، وكدا  الذي رسا عليو عرضيعترب الشخص 
 الشروع يف استغالل احملطة. أتدية الواجبات بكاملها قبلناش التحمالت ىذا ويتم احرتام صبيع بنود ك

ويف حالة عدم اداء الواجبات او عدم استخالصها من طرف اجلماعة، فانو حيق لرئيس اجمللس اجلماعي مصادرة الضمانة ادلالية 
دار قرار الغاء نتيجة عرض االشبان السابق خبصوص ادلؤقتة لفائدة ميزانية اجلماعة واالعالن عن طلب عرض اشبان جديد بعد اص

 احلصة غري ادللتزم أبداء واجب استغالذلا.

يتم اداء واجبات احملطة بواسطة شيك يف اسم اخلازن االقليمي دلراكش يضمن ابلعرض ادلايل للمستغل بقيمة العرض ادلايل 
 ادلقبول.

 

 : الفصل اخلامس
إال بعد القيام برسم حدودىا وضبط مساحتها حبضور جلنة مكونة من ادلصاحل البلدية  ال حيق للمعين ابألمر استغالل احملطة

 ادلعنية بذلك.
 الفصل السادس :

الجيوز للمستغل ذباوز ادلساحة ادلرخص لو ابستغالذلا واحملددة طبقا للرسم البياين وللرتسيم احملدد من طرف اللجنة ادلشار   
 . ائلة ازباذ االجراءات الزجرية ادلنصوص عليها يف الفصل السابع عشر بعدهربت ط اليها يف الفصل اخلامس اعاله

 

 الفصل السابع : 
يتعني على ادلستغل التصريح لدى مصاحل الشرطة وادلصاحل اجلماعية ابلسيارات أو الدراجات النارية والعادية  ادلتوقفة  دلدة 

 يوما  . 04تفوق 
 

 :  الفصل الثامــن
 ف ادلشار إليها يف الفصل األول طيلة أايم األسبوع و بدون انقطاع .تستغل ادلواق      

 الفصل التاسع :

 يؤدى عن حراسة السيارات والدراجات النارية والعادية ابدلواقف ادلشار إليها آنفا الرسم التايل :                 

 ) هنارا(صبيع احملطات  -1

 درىم ونصف لليوم .. 0,41... يؤدى عن كل دراجة عادية ....................... 
 درمهان لليوم . 1,11يؤدى عن كل دراجة انرية............................  
 درمهان للساعتني االوليني ودرىم واحد عن كل ساعة اضافية. 1,11يؤدى عن كل سيــارة ................................  
 درمهان للساعتني االوليني ودرىم عن كل ساعة اضافية 1,11....... يؤدى عن كل عربــــة ......................... 
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 دراىم لليوم .  01,11يؤدى عن كل شاحنـــة ..............................  
ربدد تعريفة خاصة بقرار لرئيس رللس صباعة مراكش يف ما يتعلق ابدلواقف ادلتواجدة امام مقرات االدارات العمومية والشبة 

 وادلخصصة لوقوف دراجات وسيارات ادلوظفني خالل اوقات العمل.العمومية 

 صبيع ادلدينة ) ليال(                        -2

 درمهان . 1,11يؤدى عن كل دراجة عادية ..........................  
 . دراىم .2,11يؤدى عن كل دراجة انرية............................  
 دراىم للساعتني االوليني ودرىم واحد عن كل ساعة اضافية. 3,11......................... يؤدى عن كل سيــارة ....... 
 دراىم للساعتني االوليني ودرىم واحد عن كل ساعة اضافية. 3,11يؤدى عن كل عربــــة ................................  
 مها للمبيت. در  11,11يؤدى عن كل شاحنـــة ..............................  

 مالحظة ىامة:

 يونيو اىل متم شهر اكتوبر( من الساعة العاشرة ليال اىل غاية اخلامسة صباحا. 11يبدا التوقيت الليلي خالل فصل الصيف من )

 يونيو( من الساعة الثامنة ليال اىل غاية السادسة صباحا. 10وخالل التوقيت الشتوي )من فاتح نونرب اىل غاية 

طريقة ربديد استخالص واجبات االستغالل من طرف انئل طلب عرض االشبان ادلتعلق ابستغالل مواقف السيارات يتعني ان تتم 
والدراجات النارية والعادية دبوجب عداد آيل بعد موافقة رئيس اجمللس اجلماعي عليو دبوجب قرار صادر عنو، وبعد استشارة 

 ادلصاحل التقنية اجلماعية ادلختصة.

 ستغل، يف صبيع االحوال، تسليم ادلرتفقني تذكرة تتضمن واجبات الوقوف ادلتعني استخالصها.ويتعني على ادل

يتعني على ادلستغل وعلى نفقتو اخلاصة تعليق لوحة إلشهار واجبات الوقوف طبقا للنموذج ادلعد من طرف اجلماعة، كما انو يعترب 
 ة ربت طائلة تطبيق االجراءات الزجرية يف حالة سلالفة ما ذكر.ادلسؤول الوحيد على ضمان استمرارية تعليق اللوحة ادلذكور 

 الفصل العاشر :

تؤدى ادلبالغ ادلقررة يف الفصل التاسع من طرف ادلستفيد عند اهناء ادلرتفق توقف سيارتو او دراجتو العادية او النارية ادلودعة          
 ابدلواقف ادلشار اليها سابقا وقبل مغادرتو ذلا . 

 
 

 : صل احلادي عشر لفا
يتعني على ادلستغل صيانة وتنظيف مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية، واحملافظة عليها يف حالة جيدة وذلك بصفة 

 مستمرة .
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 الفصل الثاين عشر : 
 يلتزم ادلستغل بتوظيف ادلستخدمني وأداء أجورىم طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل . 

، حيث يتعني على نفقة ادلستغل من طرف اجلماعة ادلعتمد لباسا موحدا ونظيفا طبقا للنموذج، لزوما، ونيرتدي ادلستخدم  -
على ادلكرتي تزويد صبيع ادلستخدمني ابلبذل ادلذكورة حسب فصول السنة بدلة صيفية واخرى شتوية وذلك قبل الشروع يف 

حارس * أو * مراقب * ابلعربية والفرنسية ، وذلك بعد موافقة اجلماعة  االستغالل، كما يتعني على احلراس ضبل شارة تشري إىل لفظ *
 على شكل الشارة واليت جيب أن يشار فيها أيضا إىل اسم ادلستغل ورقم بطاقتو الوطنية .

ية، يوجو ادلستغل إىل اجلماعة  الئحة أبمساء ادلستخدمني العاملني ابحملطات ادلستغلة من طرفو مع أرقام بطاقتهم الوطن -
 وتزويد اجلماعة بكافة ادلعلومات ادلتعلقة هبم إذا طالبت ذلك وقبل الشروع يف االستغالل .

 

 :  الفصل الثالث عشر
دينع منعا كليا على ادلستغل أو مستخدميو ولوج السيارات احملروسة ابدلوقف أو استعماذلا ، أو إيقاد النار داخل احملطات أو غسل أو  

 وصيانة أو إصالح السيارات . تشحيم السيارات ابدلوقف
 

 الفصل الرابع عشر : 
ال ديكن للمستغل ادلطالبة أبي تعوي  كيفما كان نوعو دبناسبة استعمال احملطات من قبل ادلصاحل اجلماعية  ألجل تنظيم 

انو إذا مت وضع حد تظاىرات رمسية أو حفالت أو أي احتالل جزئي أو كلي للمحطات بصفة مؤقتة تستدعيها ادلصلحة العامة ، غري 
لالستغالل الكلي أو اجلزئي للمحطة من طرف اجلماعة ألي سبب من األسباب كوضع عالمة "شلنوع الوقوف" مثال ديكن للجنة عروض 
األشبان تعوي  ادلستغل دبوقف يوازي تقريبا اجلزء الذي مت إلغاؤه ، ويف حالة عدم تواجد موقف شاغر أو عدم قبول ادلستغل للمحطة 

 رتحة تعويضها لو فان ادلصاحل اجلماعية  تقوم إبعداد قرارات اإللغاء من اجل اسرتداد ادلبالغ ادلالية ادلستحقة لصاحبها طبقا للقواننيادلق
 اجلاري هبا العمل .

 

 : لفصل اخلامس عشر ا
على أن عائدات ىذا ال يسمح بتعليق إعالانت اشهارية  دبقر زلطة الوقوف إال دبوجب ترخيص مسبق من ادلصاحل ادلختصة 

 اإلشهار أو اإلعالن تعود إىل صندوق اجلماعة طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل يف ىدا ادليدان .
 :  الفصل السادس عشر

ديكن للمستغل العدول عن استغالل زلطات الوقوف شريطة توجيهو إىل رئيس صباعة مراكش إشعارا بواسطة الربيد ادلضمون شهرين  
 قيف عن االستغالل ، ويتعني عليو بيان األسباب ادلؤدية إىل طلب فسخ االتفاق الذي يربطو ابجلماعة .قبل اتريخ التو 

تتم دراسة طلب ادلعين ابألمر من طرف جلنة عروض األشبان ، ويف حالة ادلوافقة تباشر من جديد عملية اإلعالن عن عروض 
عويضو ابلقيمة ادلالية للمدة ادلتبقية طبقا لإلجراءات ادلنصوص عليها ابلفصل األشبان ابلنسبة للمدة ادلتبقية لالستغالل على أن يتم ت

 الرابع عشر أعاله .
 

 : الفصل السابع عشر

 يف حالة سلالفة بنود كناش التحمالت يتم إشعار ادلعين ابألمر ابدلخالفة ادلرتكبة من طرفو وتوجيو إنذار لو يف ىذا الصدد .



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

184 
 

ذار اثر تبليغو لو طبقا لإلجراءات القانونية اجلاري هبا العمل يف ىذا الصدد ودون التوصل من بعد توصل ادلعين ابألمر ابإلن
 طرفو أبي رد مقبول يربر ادلخالفات ادلرتكبة من طرفو ، ويف حالة عدم امتثالو تطبق يف حقو اإلجراءات الزجرية الثالية : 

 لدى خزينة عمالة مراكش يف حالة ادلخالفة األوىل . من الضمانة ادلالية ادلودعةدرىم 4111311اقتطاع ما قيمتو  -

 من الضمانة ادلالية ادلودعة لدى خزينة عمالة مراكش يف حالة ادلخالفة الثانية  درىم 01111311اقتطاع ما قيمتو  -

 ة من الضمانة ادلالية ادلودعة لدى خزينة عمالة مراكش يف حالة ادلخالفة الثالث درىم 04111311اقتطاع ما قيمتو  -

يف حالة التمادي يف ادلخالفات للمرة الرابعة يلغى الرتخيص ابستغالل موقف موضوع ادلخالفة دون أن حيق للمستغل ادلطالبة أبد ى  -
 تعوي  عن ذلك .

ن يوما قبل سراين مفعولو وذلك لتمكني ادلخالف م 04يبلغ قرار اإللغاء طبقا لإلجراءات القانونية اجلاري هبا العمل يف ىذا الصدد 
 إخالء ادلوقف موضوع إجراء اإللغاء .

 

 :  الفصل الثامن عشر
ينتدب للقيام ابجراءات ادلراقبة اعوان صباعيني زللفني اتبعني لقسم ادلمتلكات اجلماعية اومفوضني قضائيني منتدبني من طرف صباعة 

 عار.مراكش للقيام ابدلراقبة وربرير زلاضر للمخالفات ادلرتكبة يف أي وقت ودون سابق اش
 

 الفصل التاسع عشر : 
يلتزم ادلستغل ابحلفاظ على احملطة ، وكل إتالف حلق هبا من جراء االستغالل تكون صيانتو على نفقة ادلستغل دون أن يطالب اجلماعة 

 أبد ى تعوي  .
 

 :  الفصل العشرون
 م . -و-ش –ادلغرب  –لة لشارات ق.س تعفى من واجبات الوقوف سيارات اجلماعة اليت ربمل شارة *ج* وسيارات الدولة احلام 

 

 الفصل الواحد والعشرون : 
أن اجلماعة ال تتحمل أي مسؤولية كيفما كانت نوعيتها اذباه الغري فيما يتعلق ابحلوادث اليت ديكن أن تقع دبحطات الوقوف   

 من إتالف وسرقة وغريىا، وتبقى ادلسؤولية على عاتق ادلستغل وحده .
 

 شرون : الفصل الثاين والع
يتعني على ادلتعهدين ادلشاركني يف طلبات عروض االشبان ادلرتبطة ابستغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية تقدمي 

(  وادلتعلق بتحديد شروط 1831مارس 18) 3414صبادى االوىل  80الصادر يف  143-31رقم ملفاهتم طبقا دلقتضيات ادلرسوم 
 ولة وكذا بع  ادلقتضيات ادلتعلقة دبراقبتها وتدبريىا.وأشكال إبرام صفقات الد

بواسطة  درىم 21111311اما فيما يتعلق ابلضمانة ادلالية ادلؤقتة ادلدرجة ضمن واثئق ادللف االداري فان قيمتها ادلالية تبلغ 
 ادلتعهد للمبلغ ادلايل ادلذكور . ضمانة مالية بنكية يف اسم ادلتعهد او توصيل مسلم من طرف اخلازن االقليمي دلراكش يثبت إيداع
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 :  ئمة ربدد قيمتها ادلالية كما يليكما انو يف حالة ما اذا رسا عرض االشبان على ادلتعهد ادلقبول فانو ملزم إبيداع ضمانة مالية دا
ادلتعهد ابستغالذلا اذا كانت  يف ادلائة من القيمة ادلالية جملموع مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية اليت ظفر  11نسبة  -

 درىم . 111111,11قيمتها تساوي او تقل عن 
يف ادلائة من القيمة ادلالية جملموع مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية اليت ظفر ادلتعهد ابستغالذلا اذا كانت  04نسبة  --
 درىم.  4111111,11و اقل او تساوي   111111,11ترتاوح بني اكثر من قيمتها
يف ادلائة من القيمة ادلالية جملموع مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية اليت ظفر ادلتعهد ابستغالذلا اذا كانت قيمتها  01نسبة -

 درىم . 0411111,11درىم واقل او تساوي  411111,11تساوي او اكثر من
السيارات والدراجات النارية والعادية اليت ظفر ادلتعهد ابستغالذلا اذا كانت  يف ادلائة ابلنسبة من القيمة ادلالية جملموع مواقف 6نسبة -

 درىم . 0,411,111311قيمتها تفوق 
 

 -الفصل الثالث والعشرون :
ادلشارك يف عروض األشبان غري ملزم ابدلشاركة يف صبيع احلصص ادلبينة الحقا ، ديكن لو أن يشارك حبصة واحدة أو عدة حصص 

 احلصص حسب الالئحة ادلرفقة لكناش التحمالت .ويكون زلتوى 
اعاله  06كل سلالفة دلقتضيات البنود السابقة من طرف ادلستغل تؤدي تلقائيا اىل تطبيق العقوابت الزجرية ادلشار اليها يف الفصل 

. 
 :  الفصل الرابع والعشرون

ت ىذا ، بعد استنفاذ صبيع احللول بني الطرفني إىل يعود البث يف النزاعات اليت ديكن أن تقع حول تطبيق بنود كناش التحمال 
 احملاكم .

 

 اجمللـس اجلماعـي دلدينـة مراكـش  رئيس           توقيـــع ادلكتـــري
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول هذه النمطة. 

 المجلس الجماعًعضو  السٌد ٌوسف اٌت رٌاض

أطالب بتؤجٌل البث فً هذه النمطة نظرا الن موضوع موالف السٌارات والدرجات النارٌة و العادٌة   

 تهٌاتحمالت وانما االهم من ذلن  كناش ٌنمصه فمط إعداد موضوع كبٌر ومشاكله متعددة، ونظرا ألنه ال

ذلن الن كناش التحمالت ٌتحدث عن المدٌنة للحرص على تطبٌمه، وكالالزمة الموارد البشرٌة واللوجستٌكٌة 

 وكؤنها نسٌ  واحد فً حٌن أن كل منطمة لها خصوصٌتها وطبٌعتها.

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً السٌد عبد الرزاق جبور

، لذلن تم فتح حوار مع مختلف المماطعات موضوع شابن وٌعرف عدة اشكاالتان هذا الموضوع  

التً  تسلطة المحلٌة ومصالح االمن، ومن خالل هذا الحوار ظهرت بعض االلتراحاوتم اشران ال بخصوصه

من شؤنها تجوٌد دفتر التحمالت، لذلن ألترح تؤجٌل البث فً هذه النمطة الى حٌن االنتهاء من المشاورات مع 

 المماطعات.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

من االمور التنظٌمٌة لكنه لم ٌتطرق الى العاملٌن فً هذا  ان كناش التحمالت لد تحدث عن العدٌد 

بالنسبة لموالف السٌارات المطروح المطاع والمعاٌٌر التً ٌتوجب علٌهم االلتزام بها الن المشكل الكبٌر 

والدرجات هم العمال الذٌن ٌتكلفون بها وهم أبعد ما ٌكون عن كل الممتضٌات المذكورة فً كناش التحمالت 

 االلتزام بها. ناهٌن عن

سٌاحٌة وواجهتها االولى هً موالف السٌارات بها والتً من الواجب أن مدٌنة ان مدٌنة مراكش  

 مٌن ومستعدٌن للشجار.بؤخالق عالٌة عوض أن ٌكونوا متهج ٌتحلى العاملون بها

 عضو المجلس الجماعً توفٌك بلوجورالسٌد 

لنمطة الى حٌن اكتمال الحوار مع مختلف اتفك تماما مع السٌد جبور فً ضرورة تؤجٌل هذه ا 

المماطعات على اساس ادارج هذه النمطة فً دورة استثنابٌة لبل شهر اكتوبر حتى نتمكن من المصادلة على 

 ارات والدرجات.ٌكناش التحمالت لبل حلول موعد كراء محطات الس

 لربٌس المجلس الجماعً السادسالنابب  السٌدة خدٌجة فضً

الت لم ٌتطرق اال الى االرلام لكن ما ٌجب الحرص علٌه هو أن تكون لنا رإٌة ان كناش التحم 

لحذف الموالف غٌر المالبمة  تشمولٌة للسٌر والجوالن بالمدٌنة وأن تجري دراسة منطمٌة لموالف السٌارا

اور أو التً تشكل عرللة للسٌر وفك تمارٌر لجنة السٌر والجوالن حول انسانٌة حركة المرور فً كل المح

 الطرلٌة.

 عضو المجلس الجماعً بوسعٌدالعزٌز السٌد عبد 

ٌخص : الشك االول ٌتعلك بكناش التحمالت وممتضٌاته والشك الثانً هذا الموضوع له شمٌنان  

البحة المحطات ولذلن فان موضوع التشاور مع المماطعات هو الشك الثانً ولٌس الشك االول، وبالتالً فانه 
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كناش التحمالت دون أن ٌكون لذلن أثر على موضوع الحوار مع المماطعات فٌما ٌمكن البث فً موضوع 

 ٌخص البحة المحطات.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

مالحظتً حول كناش التحمالت تتعلك فمط بالتسعٌرة بالساعة بالمدٌنة كلها وهذا ال ٌصح الن  

ذلن   ًستدعفمط ولٌس فً كل المحطات التً ال تفً المحاور الكبرى  التسعٌرة بالساعة ٌمكن أن تطبك

 .فٌها التسعٌرة عادٌةوالتً ٌجب أن تبمى 

، فً ذلن تؤجٌل هذه النمطة الى الدورة المادمة فال مانعضرورة ولكن اذا كان السادة االعضاء ٌرون  

 .إلى دورة الحمةأعلن عن تؤجٌل هذه النمطة  وعلٌه
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جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107النمطة السادسة عشر من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز 

07/16/1107)  : 

 املفادكت على اجفاكُت ؼشاهت خاـت بئهجاص املشهض الطب  لللشب باملحامُذ .

 )هلطت واسدة مً العُذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ(

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة المكلفة نظرا لعدم تواجد كل من ربٌس اللجنة  

الكلمة للسٌد عبد الهادي بن عال بالنٌابة لتالوة نص تمرٌر اج وكذا ناببه، اعطً  وإشران المجتمع المدنً

 تماع اللجنة فً موضوع النمطة.

 

 عضو المجلس الجماعً العادي بن عالعبد السٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  05 ة ذات الرلم:النمط

 
 

 اجتُاع تكسٜس 
بايػؤٕٚ ايثكاف١ٝ ٚايسٜاق١ٝ  املهًف١ ايًح١ٓ 

ت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ ٚاغساى اجملتُع املدْٞٚاي 
 

 
 

  16 الىلطت راث الشكمخٌى 
 2018 ًىلُىص  ؼهش امللشسة في  الاظخثىابُت حذٌو اعماٌ الذوسةمً 

 
 

 

     . املؿادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ غسان١ خاؾ١ بإزلاش املسنص ايطيب يًكسب باحملاَٝد
                          

 لوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من السٌد ا                                                                  
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ت المانونٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمط المدرجااة فااً جاادول اعمااال الاادورة للممتضااٌا طبمااا

الموجهااة لكاال ماان السااادة أعضاااء اللجنااة والمجلااس  16/15/2018بتااارٌخ  02121، وتبعااا للاادعوة عاادد 2018االسااتثنابٌة ٌولٌااوز 
، عمادت  ٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنًبالشإون الثمافللحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة 

بماعاة االجتماعاات الكبارى بالمصار  الحادٌاة عشار صاباحاعلاى السااعة  2018 ٌولٌاوز 14 اللجنة الماذكورة اجتماعاا ٌاوم الخماٌس
   البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد خلٌفة الشحٌمً ربٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة:

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(.         املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ ؾطان١ خاق١ بإصتاظ املطنع ايطيب يًكطب باحملاَٝس -06

َـٔ ايكـإْٛ    200طبكـا يًُـاز٠    2102ايبح يف َكرتحات زعِ َؿاضٜع مجعٝـات اجملتُـع املـسْٞ ايٓاؾـط١ مبسٜٓـ١ َـطانـ بطغـِ ايػـ١ٓ املايٝـ١           -06
 يتٓعُٝٞ املتعًل بادتُاعات.ا

 زعِ ادتُعٝات ٚاالْس١ٜ ايطٜاض١ٝ ايٓاؾط١ مبس١ٜٓ َطانـ. -07
 املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ منٛشج بني مجاع١ َطانـ ٚاملؤغػات ايع١َُٝٛ ارتري١ٜ ايٓاؾط١ مبس١ٜٓ َطانـ. -08

 

 حضر من مكتب المجلس الجماعً السٌدة: -
 ٌس المجلس الجماعًالناببة التاسعة لرب :  عواطف البردعً  

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

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

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

رٌسً، عبد الصمد العكاري، حلٌمة م. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الهادي وٌسالت، حفٌظة مجدار، م. عبد الحفٌظ المغراوي، دمحم اإلد
بادمحم، أحمد عبٌلة، خلٌل بولحسن، المصطفى الوجدانً، م. البشٌر طوبا، عادل المتصدق، دمحم بالة، السعٌد اٌت المحجوب، الحسٌن 

     نوار، ابراهٌم بوحنش.

  خالد الفتاوي :وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 ربٌس لسم العمل االجتماعً :  عبد العزٌز األمري
 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :   هشام اٌت وارشٌخ

 عن لسم لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :   نزار عادل
 ربٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 وحضر من ممثلً المصالح الخارجٌة السٌد: - 
 ممثل مندوبٌة وزارة الصحة :   هشام الملوع

 

 

ترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر وال
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 1107جدول اعمال اللجنة والمدرجة ضمن جدول اعمال الدورة االستثنابٌة ٌولٌوز 

 اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة وهً كاآلتً:
 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  05النمطة ذات الرلم: 
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  : 16الىلُت عكم 
 .    ١ خاؾ١ بإزلاش املسنص ايطيب يًكسب باحملاَٝداملؿادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ غسان

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                                                       
 

ادة األعضاء من الوثٌمة المرجعٌة المتعلمة باتفالٌة بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السفً 

أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة  الشراكة خاصة بإنجاز المركز الطبً للمرب بالمحامٌد المرفمة بالتمرٌر،

للسٌد ربٌس لسم العمل االجتماعً الذي أوضح أن األمر ٌتعلك باتفالٌة شراكة تندرج فً اطار برنام  

للتنمٌة البشرٌة فً الشك الخاص ببرنام  محاربة االلصاء االجتماعً بالوسط الحضري المبادرة الوطنٌة 

تتعلك بمركز طبً بمنطمة المحامٌد حضً بموافمة اللجنة المحلٌة للمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة بتارٌخ 

 تٌة:ملٌون درهم ساهمت فٌه المإسسات اال 47، تكلفة إنجازه االجمالٌة بلغت  2017أكتوبر  26

  مالٌٌن درهم مع لٌادته. 10مإسسة دمحم الخامس للتضامن بمبلغ 

  مالٌٌن درهم + مصارٌف التسٌٌر، توفٌر الموارد البشرٌة وأداء تكالٌف  10وزارة الصحة ب

 الماء والكهرباء.

  مالٌٌن درهم )المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة(. 7عمالة مراكش 

  ٌٌن درهم.مال 10مجلس جهة مراكش آسفً بمبلغ 

  مالٌٌن درهم. 5مجلس عمالة مراكش ب 

  ملٌون درهم خالل السنة  2.5مالٌٌن درهم موزعة على شطرٌن:  5جماعة مراكش ب

 بتموٌل من المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة. 2019ملٌون درهم خالل سنة  2.5الحالٌة و 

ف كما هً مضمنة فً مضٌفا أن محتوٌات المشروع تضم عدة مرافك وٌروم مجموعة اهدا 

 االتفالٌة.

عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أن المشروع ٌصب فً مصلحة 

ساكنة المدٌنة بحكم طابعه اإلنسانً واالجتماعً والصحً من خالل الخدمات التً سٌوفرها، ونظرا لموافمة 

فمد ابدت اللجنة موافمتها على احداث وتجهٌز البشرٌة علٌه، اللجنة المحلٌة التابعة للمبادرة الوطنٌة للتنمٌة 

 مركز صحً للمرب بالمحامٌد وفك ممتضٌات االتفالٌة المرفمة بالتمرٌر.

 

  

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

باتفالٌة شراكة تندرج فً اطار برنام  المبادرة الوطنٌة للتنمٌة  من خالل تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك 

البشرٌة فً الشك الخاص ببرنام  محاربة االلصاء االجتماعً بالوسط الحضري تتعلك بمركز طبً بمنطمة المحامٌد 

 وهو موضوع اتفالٌة تتعلك باحداث وتجهٌز مركز صحً للمرب بالمحامٌد.

 .باب المنالشة مفتوح حول النمطة

 نظرا لعدم وجود اي تدخل، فإنً أعرض علٌكم هذه النمطة للتصوٌت. 
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 : (07/16/1107جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 1107من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة المنعمدة فً شهر ٌولٌوز  العشرونالنمطة 

الُت والبرمجت جلذم به عمى املجلغ الجماعي البث في طلب الاهدعاب الى اللجىت امليلفت بامليزاهُت والؽؤون امل

 العُذ املفطفى الىحذاوي.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بطلب االنتساب الى اللجنة المكلفة عضو المجلس الجماعً لمد تمدم السٌد مصطفى الوجدانً  

العضاء ال ٌرون مانعا فً ذلن فانً أعرض ، واذا كان السادة اٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةبالم

 على التصوٌت. طلب االنتسابالموافمة على 
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 ?978 يوليوز ?8بتاريخ  2018/<8/7@9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزمً جدول أعنال الدورة  العشروٌليقطـة ا           

 بالبث في طلب الاهدعاب الى اللجىت امليلفت بامليزاهُت والؽؤون املالُت والبرمجت

 جلذم به عمى املجلغ الجماعي العُذ املفطفى الىحذاوي. 
 

 

 2018

182018

 

 16024062018

 

 113.1425 

 22 

  

  

  

  

 . 

  

26 

26 

وهـم الســـادة26
 

دمحم العربً بلمابد، عبد السالم سً كوري، ي. احفٌظ لضاوي العباسً، دمحم توفلة، عبد الرزاق جبور، دمحم زراف، 
خدٌجة الفضً، عادل المتصدق، عبد الرحٌم الفٌرامً، ي. عبد الحفٌظ المغراوي، مرٌم خاي، عبد الهادي وٌسالت، 

بن عال، عبد الجلٌل بنسعـود، حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكرود، محمـد بالة،  عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي
دمحم بنلعروسً، دمحم االدرٌسً، عبد العزٌز بوسعٌد، خلٌل بولحسن، ٌوسف اٌت رٌاض، السعٌد اٌت المحجوب، 

 الحسٌن نوار، توفٌك بلوجور. 
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  (07/16/1107بتارٌخ  جلسة فرٌدة) 1107المنعمدة فً شهر ٌولٌوز  االستثنابٌةعشر من جدول اعمال الدورة  السابعةالنمطة 

ع حمعُاث املجخمع املذوي الىاؼطت بمذًىت مشاهؾ بشظم العىت املالُت    2018البث في ملترخاث دعم مؽاَس

 مً اللاهىن الخىظُم  املخعلم بالجماعاث. 235للمادة طبلا 

 
 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بداٌة، ألترح علٌكم التصوٌت على ممرر التداول حول هذه النمطة نظرا ألنها لم ٌتم مدارستها على  

 مستوى اللجنة الوظٌفٌة المختصة.
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش عربً بلمابدالسٌد دمحم ال

بعد اتخاد ممرر التداول فً النمطة، نضع بٌن أٌدٌكم ورلة تؤطٌرٌة للمبالغ االجمالٌة موضوع الدعم  

 ممسمة حسب المجاالت ووفك كل مماطعة على حدة وهً كاآلتً:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

208 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    17 ة رلم:النمط
 

 2018االستثنائية يوليوز  جدول اعنال الدورةورقة تأطريية حول النقطة السابعة عشر من 
 

 َٔ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ املتعًل باجلُاعات. 235طبكا يًُاد٠  2018ِ ايط١ٓ املاي١ٝ ايبث يف َكرتذات دعِ َػازٜع مجعٝات اجملتُع املدْٞ ايٓاغط١ مبد١ٜٓ َسانؼ بسض

 

 2018االعتُادات املفتٛذ١ مبٝصا١ْٝ مجاع١ َسانؼ بسضِ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 ج. انشَبضُخ اإلَغبٍَ انثمبفٍ انفصىل

 000,00 700 400,00 479 1 000,00 900 2 اإلػزًبداد
 

 دلُٛع اجلُعٝات اييت قاَت بإٜداع طًبات دعِ َػازٜعٗا يد٣ املؿاحل اجلُاع١ٝ ٚايٓاغط١ ذطب تساب نٌ َكاطع١
 

 ل مماطعةعدد الجمعٌات حسب ك ج. الرٌاضٌة االنسانً الثمافً 

 42 9 10 23 عُجغ

 81 24 22 35 خهُض

 23 3 5 15 انُخُم

 86 8 25 53 انًذَُخ

 149 27 52 70 انًُبسح

 381 71 114 196 انًدًىع

 

 َبايغ االعاْات املتاذ١ املكرتح َٓرٗا َٔ طسف دلًظ مجاع١ َسانؼ يفا٥د٠ اجلُعٝات اييت متازع ْػاطٗا داخٌ املكاطع١

 هجلس هقاطعة :

 ج. الزياضية اإلًساًي الثقافي

 % الوتاح % الوتاح % الوتاح

 %14,29    000,00 100     %16,22    000,00 240        %15,52    000,00 450        عُذٌ َىعف ثٍ ػهٍ

 %30,00    000,00 210     %18,93    000,00 280        %20,69    000,00 600        خهُض

 %7,14    000,00 50       %6,76    000,00 100        %8,97    000,00 260        انُخُم

 %21,43    000,00 150     %19,60    000,00 290        %24,14    000,00 700        انًذَُخ

 %27,14    000,00 190     %38,49    400,00 569        %30,69    000,00 890        انًُبسح

 %100,00    000,00 700     %100,00    400,00 479 1     %100,00    000,00 900 2     انًدًىع
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 المجلس الجماعً لمراكش ربٌس السٌد دمحم العربً بلمابد

بعد اطالعكم على الورلة التؤطٌرٌة المرتبطة بالموضوع، أرٌد أن أشٌر أن نمطة دعم الجمعٌات  

فً المجالس السابمة كانت تنالش على مستوى المجلس فً آخر دورة فً السنة أال وهً دورة شهر 

الستفادة من الدعم داخل السنة، كذلن أكتوبر لكننا ارتؤٌنا برمجتها فً ولت مبكر لتمكٌن الجمعٌات من ا

سنموم بإشران المماطعات فً توزٌع المنح على الجمعٌات الناشطة بها وفك المبالغ المحددة فً الورلة 

 التؤطٌرٌة لبل أن تعود مرة أخرى للمجلس الجماعً للمصادلة علٌها. 

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

 لربٌس المجلس الجماعً سادسالالنابب  خدٌجة الفضً ةالسٌد

لدي مالحظة بسٌطة حول الورلة التؤطٌرٌة وهً تسمٌة جانب من الجمعٌات ب ااإلنسانًا  

 حبذا لو تم تغٌٌره بمصطلح ااالجتماعًا.
 

 عضو المجلس الجماعً دمحم االدرٌسًالسٌد 

 181,111نً درهم والجانب اإلنسا 611,111خصصنا للجانب الثمافً بالنسبة لمماطعة المدٌنة  

درهم هل ٌجب احترام هذا التوزٌع أم ٌمكن تغٌٌره؟ أنا شخصٌا أالحظ  041,111درهم والرٌاضً 

بالنسبة لمماطعة المدٌنة ما تبرمجه اللجنة الثمافٌة بالمماطعة للجانب الثمافً دابما ٌتبك فٌه فابض ال 

  مماطعة.ٌتم صرفه حبذا لو تم تحوٌله للجانب الرٌاضً األكثر نشاطا داخل ال
 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

هذه فصول فً مٌزانٌة الجماعة واللجنة الثمافٌة داخل المماطعة ال دخل لها فٌها وتم التصوٌت  

علٌها فً تمدٌرات المٌزانٌة خالل دورة أكتوبر وإذا ارتؤٌنا مستمبال الرفع من الفصل الخاص بالجانب 

حساب الجانب الثمافً فبإمكاننا ذلن فالمجلس سٌد نفسه خالل إعداده لمٌزانٌة الجماعة، الرٌاضً على 

 وإن كان هذا األمر غٌر ممبول موضوعٌا فهنان جمعٌات ثمافٌة تستحك اإلشادة والدعم.
 

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً السٌد الحسن المنادي

جمعٌة إذا وزعنا  42ل مماطعة مراكش المدٌنة، نجد إذا اطلعنا على عدد الجمعٌات الثمافٌة داخ 

المبلغ المخصص للمجال الثمافً سٌصبح الدعم ضبٌل وبالتالً ال ٌمكن حذف مبلغ للمجال الثمافً 

 وإضافته لمجال آخر. 
 

 عضو المجلس الجماعً دمحم بالةالسٌد 

التوزٌع على  أرفع توصٌة لرإساء لجن المالٌة على مستوى المماطعات بضرورة تدبٌر هذا

 الجمعٌات.
 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

تماما هذا ما أإكد علٌه، فهذا األمر سٌرفع لمجالس المماطعات للبث فٌه بتنسٌك مع المجلس 

 الجماعً وتحت إشراف لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة.
 

 ًعضو المجلس الجماع ٌوسف اٌت رٌاضالسٌد 

عٌن الصواب هو إرجاع هذا الموضوع للمماطعات للبث فٌه، لكن ال بد من اإلشارة إلى بعض 

األحداث التً تشوش على العمل السلٌم فً توزٌع الدعم على الجمعٌات، فمإخرا أثٌرت عدة أمور فً 

ض من االعالم ال عاللة لها بالوالع، وشخصٌا اتصل بً عدد من األشخاص وأبلغونً إٌحاءات أن البع



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

210 
 

داخل المجلس الجماعً لهم ٌد فً هذا التشوٌش وهذا ٌحز فً النفس، فنحن مع الجمعٌات ونحن أبناء 

العمل الجمعوي ولن ٌؤتً أحد الٌوم لٌمول عنا كالم غٌر صحٌح من أجل خلك حزازات لنا مع المجتمع 

 المدنً.

 عضو المجلس الجماعً عادل المتصدقالسٌد 

فً الشك  13لموضوع طلب بشؤنها، فمماطعة جلٌز لدٌها أرٌد توضٌحا حول المشارٌع ا

 درهم فمط. 081,111وخصص له  16درهم ومماطعة المنارة لدٌها  101,111الرٌاضً خصص له 
 

 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة هشام اٌت وارشٌخالسٌد 

خصص لها مبلغ إجمالً  النماش الذي تداولته اللجنة فً هذا االطار، هو أن مماطعة المنارة

ملٌون سنتٌم، بالممابل فمماطعتً سٌدي ٌوسف بن علً والنخٌل خصص لهما المبالغ  041وصل إلى 

األلل ممارنة ببالً المماطعات، وإذا لمنا بتمسٌم المبلغ على الجمعٌات الناشطة بمماطعة المنارة ٌعطٌنا 

درهم لكل  07,111سف بن علً ٌصل إلى درهم لكل جمعٌة والمعدل فً مماطعة سٌدي ٌو 00,111معدل 

درهم ألن العدد األكبر من الجمعٌات متواجد بمماطعة المنارة، وسٌتم  06,111جمعٌة ومماطعة النخٌل 

 270انتماء الجمعٌات المستفٌدة من الدعم من طرف المماطعات، والحد األلصى لعدد الجمعٌات هو 

لد عمدنا بهذا الخصوص اجتماعا االثنٌن الماضً مع جمعٌة بناء على الملفات التً سٌتم دراستها، و

ممثلً المماطعات وسٌخصص كل ٌوم ابتداء من االثنٌن الممبل لدراسة ملفات مماطعة معٌنة وأي ملف 

نالص سٌتم حذفه، لكن بالممابل ٌجب تجوٌد كناش التحمالت بالنسبة للسنوات المادمة لوضع معاٌٌر 

جمعٌات فلٌس كل من ٌضع طلب ٌجب أن ٌمنح، وبالنسبة موضوعٌة ومضبوطة فً منح الدعم لل

للمجال الرٌاضً فمستمبال وجب المطع مع التمٌٌز بٌن الفرق الرٌاضٌة والجمعٌات الرٌاضٌة فاالسم 

الموحد هو الجمعٌات الرٌاضٌة إما أن تكون منضوٌة فً العصب أو أن تمارس التنشٌط الرٌاضً 

 للمرب.
 

 نابب كاتب المجلس سًي. احفٌظ لضاوي العباالسٌد 

المشكل الذي نجده فً منح الجمعٌات على مستوى مماطعة سٌدي ٌوسف بن علً، هو حصر 

المبلغ المخصص وعدم ترن إمكانٌة الرفع منه للتمكن من زٌادة الدعم لجمعٌات نشٌطة تستحك كل 

فً مماطعات أخرى  اإلشادة للعمل الكبٌر الذي تموم به داخل المماطعة، فً الممابل نجد جمعٌات أخرى

ال تصل إلى الدور الذي تلعبه هذه الجمعٌات وتمنح مبالغ أكبر، لذلن وجب وضع معاٌٌر ومبالغ 

متساوٌة للدعم بٌن جمٌع المماطعات، كذلن هنان جمعٌات لم تتمكن من وضع طلباتها لظروف خاصة 

تمس من رباسة المجلس رغم تحمٌمها إلنجازات على مستوى المدٌنة وتنشٌطها المستمر لها لذلن نل

 إٌجاد صٌغة لمنح هذه الجمعٌات.
 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

موضوع منح الجمعٌات ال ٌرتكز على معاٌٌر علمٌة وهذا ما استنتجناه منذ عشرات السنٌن، 

حكم فً منح وٌبمى تمدٌر المجلس حسب موضوع المشروع الممدم ولٌمته بالنسبة للمدٌنة هو ال

الدعم، فٌمكن أن نختلف وهذا شًء طبٌعً وهذا اختصاص أصلً للمجلس، لكن هنان بعض الجمعٌات 

ٌرٌدون أن ٌمرروا مكاننا وأتحداهم أن ٌحمموا العدل لكن الكالم سهل، وبالمناسبة أندد ببعض 

صٌة أو األشخاص الذٌن ٌتطاولون على اختصاصات المجلس واللجن، فنحن لٌست لدٌنا مصلحة شخ

انتخابٌة فً هذا الموضوع، فمن ٌرٌد أن ٌصوت فلٌصوت ومن ٌرفض ذلن فهو حر فً اختٌاره، لذلن 

السادة أعضاء المجلس ال تسمحوا لهذه الفبات بالتشوٌش على عمل المجلس فدورنا هو السهر على 

فرٌك رٌاضً  تحمٌك العدل واالنصاف فً هذا الموضوع، وهللا شاهد أننً لم أتدخل فً منح جمعٌة أو
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ألن هذا مال عام ونوزعه ألننا نمتلن لناعة، فالمجلس الجماعً مإسسة دستورٌة والبد من احترامها، 

لذلن ال تسمحوا لفبات بإخالل العاللة بٌن المواطن والمنتخب والكالم موجه حتى بالنسبة للذٌن صوتوا 

فنحن نحاول أن نعدل ألن هذه  لصالحنا فهذا ال ٌمنحهم الحك فً أن ٌفرضوا علٌنا ما ٌجب عمله،

أموال عمومٌة تزٌد عن ملٌار سنتٌم نوزعها على الجمعٌات، ونرٌد للفرق الرٌاضٌة أن تشتغل لصالح 

المدٌنة ونطمح أن ٌهتم الشباب بالرٌاضة والمجالٌن الثمافً واالجتماعً لكن فً حدود إمكانٌات 

خٌرة محدودة، أنا متؤسف أن للة ٌتفوهون بكالم الجماعة، فهنان الرغبة وهنان المدرة المالٌة وهذه األ

 غٌر البك وال أرٌد أن أجٌبهم.

 عضو المجلس الجماعً ي. عبد الحفٌظ المغراويالسٌد  

نحٌٌن السٌد الربٌس على هذه المبادرة وهذا التمسٌم لمنح الجمعٌات، لكن ال بد من تجوٌد 

من ٌستفٌد من الدعم على مرتٌن أو ثالث كناش التحمالت كً نمطع الطرٌك أمام المرتزلة، فهنان 

 مرات أو أكثر.
 

 عضو المجلس الجماعً السعٌد اٌت المحجوبالسٌد 

كالمن السٌد الربٌس على صواب، فنحن تؤثرنا خالل اجتماع اللجنة ألن جمعٌات تلفظت بكالم 

خدمات جلٌلة غٌر البك لبل أن تعرف الدعم الممنوح لها ونحن دافعنا عنها فً اللجنة ألنها تمدم 

 للمدٌنة وعاتبناهم فاعتذروا.
 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

أنا أتكلم بصفة عامة وال أتوجه بكالمً لشخص أو جمعٌة بعٌنها، وكل من اعتذر فاعتذاره 

ن، وأن ٌعرف ممبول، لكن ما أرٌد أن أإكد علٌه هو ضرورة تحلٌنا باألدب فً الكالم وتعلٌم أبنابنا ذل

 كل واحد صالحٌاته وحدوده.

 صادق علىلذلن، وإن لم ٌكن لدٌكم أي تدخل إضافً نمر إلى عملٌة التصوٌت على اساس ان ن

كل  1107دعم مشارٌع جمعٌات المجتمع المدنً الناشطة بتراب جماعة مراكش برسم السنة المالٌة 

  مماطعة على حدة على النحو االتً:

 الجمعٌات التً تمارس نشاطها بتراب كل مماطعة على الشكل االتً: تحدد اعانات  لفابدة -0
 

 مبلــغ الدعــه املتـاح عدد اجلنعيــــات اجلنعيـــات

   الجمعٌات الثمافٌة

   الجمعٌات االنسانٌة

   الجمعٌات الرٌاضٌة
 

 

عاله على ضوء ٌطلب من مجلس كل مماطعة توزٌع مبلغ االعانات الممترحة على الجمعٌات المذكورة ا -1
اللوابح المعدة فً اطار لجنة االنتماء االولً لمشارٌع الجمعٌات المدعمة بتنسٌك بٌن المصالح 
المختصة الجماعٌة والمصلحة المختصة بمجلس المماطعة، والتداول حولها خالل الدورة العادٌة لشهر 

شؤنها خالل الدورة العادٌة  لمجلس المماطعة، مع  موافاة مجلس الجماعة بها للتداول فً 1107شتنبر 
 002.03من المانون التنظٌمً  124طبما لممتضٌات الفمرة االخٌرة من المادة  1107لشهر اكتوبر 

 المتعلك بالجماعات.
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 ?978 يوليوز ?8بتاريخ  2018/<9/9/8/7@9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزل أعنال الدورة مً جدو السابعة عشرةليقطـة ا           

ع حمعُاث املجخمع املذوي الىاؼطت بمذًىت مشاهؾ بشظم العىت املالُت  طبلا للمادة  2018بالبث في ملترخاث دعم مؽاَس

 مً اللاهىن الخىظُم  املخعلم بالجماعاث. 235
 ًىت()الجمُٗاث التي جماعؽ وكاَها بتراب مجلـ ملاَٗت مغاهل املض
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وهـم الســـادة :27
 

فٌظ لضاوي العباسً، عبد الرزاق جبــور، خدٌجة الفضـً، محمـد العربً بلمابد، عبد السالم سً كـوري، ي. اح
عادل المتصدق، دمحم زراف، عبد الرحٌم الفٌرامً، ي. عبد الحفٌظ المغراوي، حفٌظة مجدار، عبد الهادي وٌسالت، 
 الحسٌن نوار، عبد الصمد العكاري، عبد الهادي بن عال، عبد الجلٌل بنسعود، حبٌبة الكرشال، ي. الحسن المنادي،
جمال الدٌن العكرود، دمحم بالة، دمحم بنلعروسً، دمحم االدرٌسً، عبد العزٌز بوسعٌد، خلٌل بولحسن، توفٌك بلوجور، 

 ٌوسف اٌت رٌاض، السعٌد اٌت المحجوب، عبد االله الغلف.
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 ?978 يوليوز ?8بتاريخ  2018/<9/9/9/7@9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزمً جدول أعنال الدورة  السابعة عشرةليقطـة ا           

ع حمعُاث املجخمع املذوي الىاؼطت بمذًىت مشاهؾ بشظم العى طبلا للمادة  2018ت املالُت بالبث في ملترخاث دعم مؽاَس

 مً اللاهىن الخىظُم  املخعلم بالجماعاث. 235
 )الجمُٗاث التي جماعؽ وكاَها بتراب مجلـ ملاَٗت املىــــــاعة(
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وهـم الســـادة :27
 

محمـد العربً بلمابد، عبد السالم سً كـوري، ي. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الرزاق جبــور، خدٌجة الفضـً، 
الهادي وٌسالت،  عادل المتصدق، دمحم زراف، عبد الرحٌم الفٌرامً، ي. عبد الحفٌظ المغراوي، حفٌظة مجدار، عبد

الحسٌن نوار، عبد الصمد العكاري، عبد الهادي بن عال، عبد الجلٌل بنسعود، حبٌبة الكرشال، ي. الحسن المنادي، 
جمال الدٌن العكرود، دمحم بالة، دمحم بنلعروسً، دمحم االدرٌسً، عبد العزٌز بوسعٌد، خلٌل بولحسن، توفٌك بلوجور، 

  جوب، عبد االله الغلف.ٌوسف اٌت رٌاض، السعٌد اٌت المح
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 ?978 يوليوز ?8بتاريخ  2018/<7/:/9/9@9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 الستثيائية يوليوزامً جدول أعنال الدورة  السابعة عشرةليقطـة ا           

ع حمعُاث املجخمع املذوي الىاؼطت بمذًىت مشاهؾ بشظم العىت املالُت  طبلا للمادة  2018بالبث في ملترخاث دعم مؽاَس

 مً اللاهىن الخىظُم  املخعلم بالجماعاث. 235
 )الجمُٗاث التي جماعؽ وكاَها بتراب مجلـ ملاَٗت حلُــــؼ(
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وهـم الســـادة :27
 

ق جبــور، خدٌجة الفضـً، محمـد العربً بلمابد، عبد السالم سً كـوري، ي. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الرزا
عادل المتصدق، دمحم زراف، عبد الرحٌم الفٌرامً، ي. عبد الحفٌظ المغراوي، حفٌظة مجدار، عبد الهادي وٌسالت، 
الحسٌن نوار، عبد الصمد العكاري، عبد الهادي بن عال، عبد الجلٌل بنسعود، حبٌبة الكرشال، ي. الحسن المنادي، 

لة، دمحم بنلعروسً، دمحم االدرٌسً، عبد العزٌز بوسعٌد، خلٌل بولحسن، توفٌك بلوجور، جمال الدٌن العكرود، دمحم با
 ٌوسف اٌت رٌاض، السعٌد اٌت المحجوب، عبد االله الغلف.
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 ?978 يوليوز ?8بتاريخ  2018/<7/;/9/9@9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزمً جدول أعنال الدورة  السابعة عشرةليقطـة ا           

ع حمعُاث املجخمع املذوي الىاؼطت بمذًىت مشاهؾ بشظم العىت املالُت  طبلا للمادة  2018بالبث في ملترخاث دعم مؽاَس

 اللاهىن الخىظُم  املخعلم بالجماعاث. مً 235
 )الجمُٗاث التي جماعؽ وكاَها بتراب مجلـ ملاَٗت ؾُضي ًىؾف بً ٖلي(
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وهـم الســـادة :27
 

محمـد العربً بلمابد، عبد السالم سً كـوري، ي. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الرزاق جبــور، خدٌجة الفضـً، 
عادل المتصدق، دمحم زراف، عبد الرحٌم الفٌرامً، ي. عبد الحفٌظ المغراوي، حفٌظة مجدار، عبد الهادي وٌسالت، 

حسٌن نوار، عبد الصمد العكاري، عبد الهادي بن عال، عبد الجلٌل بنسعود، حبٌبة الكرشال، ي. الحسن المنادي، ال
جمال الدٌن العكرود، دمحم بالة، دمحم بنلعروسً، دمحم االدرٌسً، عبد العزٌز بوسعٌد، خلٌل بولحسن، توفٌك بلوجور، 

  لف.ٌوسف اٌت رٌاض، السعٌد اٌت المحجوب، عبد االله الغ



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

219 
 

 



خ مدمش الذوسة الاظخثىابُت ملجلغ حماعت مشاهؾ املىعلذة في حلع ذة بخاٍس   18/07/2018ت فٍش

220 
 

 

 ?978 يوليوز ?8بتاريخ  2018/<7/>/9/9@9مقرر عدد     

 املتعلقـة: ?978 االستثيائية يوليوزمً جدول أعنال الدورة  السابعة عشرةليقطـة ا           

ع حمعُاث املجخمع املذوي الىاؼطت بمذًىت مشاهؾ بشظم العىت املالُت  طبلا للمادة  2018بالبث في ملترخاث دعم مؽاَس

 مً اللاهىن الخىظُم  املخعلم بالجماعاث. 235
 )الجمُٗاث التي جماعؽ وكاَها بتراب مجلـ ملاَٗت الىسُـــل(
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وهـم الســـادة27
 

الفضـً،  محمـد العربً بلمابد، عبد السالم سً كـوري، ي. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الرزاق جبــور، خدٌجة
عادل المتصدق، دمحم زراف، عبد الرحٌم الفٌرامً، ي. عبد الحفٌظ المغراوي، حفٌظة مجدار، عبد الهادي وٌسالت، 
الحسٌن نوار، عبد الصمد العكاري، عبد الهادي بن عال، عبد الجلٌل بنسعود، حبٌبة الكرشال، ي. الحسن المنادي، 

سً، دمحم االدرٌسً، عبد العزٌز بوسعٌد، خلٌل بولحسن، توفٌك بلوجور، جمال الدٌن العكرود، دمحم بالة، دمحم بنلعرو
  ٌوسف اٌت رٌاض، السعٌد اٌت المحجوب، عبد االله الغلف.
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  (07/16/1107بتارٌخ  جلسة فرٌدة) 1107المنعمدة فً شهر ٌولٌوز  الستثنابٌةاعشر من جدول اعمال الدورة  الثامنةالنمطة 

الُت الىاؼطت بمذًىت مشاهؾ.   دعم الجمعُاث والاهذًت الٍش

 
 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

شران المجتمع فً غٌاب ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإ 

المدنً وكذا ناببه أطلب من السٌد عبد الهادي بن عال عضو المجلس واللجنة المذكورة تالوة نص التمرٌر 

 الخاص بهذه النمطة.

 

 عضو المجلس الجماعً عبد الهادي بن عالالسٌد 
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 ماعً لمدٌنة مراكشالمجلس الج
 

 
  07 ة ذات الرلم:النمط

 
 

 اجتُاع تكسٜس 
بايػؤٕٚ ايثكاف١ٝ ٚايسٜاق١ٝ  املهًف١ ايًح١ٓ 

ٚايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ ٚاغساى اجملتُع املدْٞ 
 

 
 

  18 الىلطت راث الشكمخٌى 
 2018 ًىلُىص  ؼهش امللشسة في  الاظخثىابُت حذٌو اعماٌ الذوسةمً 

 
 

 

 ؼ.ــــ١ َسانـــ١ مبدٜٓـــ١ ايٓاغطـــ١ ايسٜاقٝـــٚاالْدٜ اتـــِ اجلُعٝـــدع
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للممتضااٌات المانونٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمط المدرجااة فااً جاادول اعمااال الاادورة  طبمااا

الموجهااة لكاال ماان السااادة أعضاااء اللجنااة والمجلااس  16/15/2018بتااارٌخ  02121، وتبعااا للاادعوة عاادد 2018 ٌولٌااوز ٌةاالسااتثناب
عمادت  ، بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنًللحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة 

بماعاة االجتماعاات الكبارى بالمصار  الحادٌاة عشار صاباحاعلاى السااعة  2018 ٌولٌاوز 14 الخماٌساللجنة الماذكورة اجتماعاا ٌاوم 
 ربٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة:   خلٌفة الشحٌمًالبلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد 

 لسٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من ا        . املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ ؾطان١ خاق١ بإصتاظ املطنع ايطيب يًكطب باحملاَٝس -06

َـٔ ايكـإْٛ    200طبكـا يًُـاز٠    2102ايبح يف َكرتحات زعِ َؿاضٜع مجعٝـات اجملتُـع املـسْٞ ايٓاؾـط١ مبسٜٓـ١ َـطانـ بطغـِ ايػـ١ٓ املايٝـ١           -06
 ايتٓعُٝٞ املتعًل بادتُاعات.

 زعِ ادتُعٝات ٚاالْس١ٜ ايطٜاض١ٝ ايٓاؾط١ مبس١ٜٓ َطانـ. -07
 اتفاق١ٝ منٛشج بني مجاع١ َطانـ ٚاملؤغػات ايع١َُٝٛ ارتري١ٜ ايٓاؾط١ مبس١ٜٓ َطانـ. املكازق١ ع٢ً -08

 

 حضر من مكتب المجلس الجماعً السٌدة: -
 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطف البردعً  

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  حضر االجتماعو -

 ري، عبد الهادي بن عال.عبد الهادي فا، دمحم بنبال، دمحم اٌت بوٌدو

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

عبد الهادي وٌسالت، حفٌظة مجدار، م. عبد الحفٌظ المغراوي، دمحم اإلدرٌسً، عبد الصمد العكاري، حلٌمة م. احفٌظ لضاوي العباسً، 
دل المتصدق، دمحم بالة، السعٌد اٌت المحجوب، الحسٌن بادمحم، أحمد عبٌلة، خلٌل بولحسن، المصطفى الوجدانً، م. البشٌر طوبا، عا

     نوار، ابراهٌم بوحنش.

  خالد الفتاوي :وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 ربٌس لسم العمل االجتماعً :  عبد العزٌز األمري
 الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةربٌس لسم  :   اٌت وارشٌخهشام 

 الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةلسم عن لسم  :   عادل نزار
 ربٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 وحضر من ممثلً المصالح الخارجٌة السٌد: - 
 ممثل مندوبٌة وزارة الصحة :   هشام الملوع

 

 

ر، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 1107مال الدورة االستثنابٌة ٌولٌوز ضمن جدول اعجدول اعمال اللجنة والمدرجة 

 اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة وهً كاآلتً:
 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  07: الرلمذات  النمطة
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 دعِ اجلُعٝات ٚاالْد١ٜ ايسٜاق١ٝ ايٓاغط١ مبد١ٜٓ َسانؼ. : 18الىلُت عكم 
 

الجمعٌات واالندٌة الرٌاضٌة فً بداٌة دراسة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من اللوابح الخاصة ب
موضوع الدعم، أكد السٌد ربٌس اللجنة على اهمٌة هذه النمطة المعروضة بالنظر للمرجعٌة الدستورٌة والمانونٌة لدور 

الموجهة للمناظرة الوطنٌة للرٌاضة، الجماعات فً تنمٌة والنهوض بالحركة الرٌاضٌة والمستمدة من الرسالة الملكٌة 
والتً ركزت بشكل كبٌر على دور الجماعات والتً انبثك عنها لانون الرٌاضة والتربٌة البدنٌة مة عنها والتوصٌات المنبث

، معتبرا تدارس هذه النمطة فً اطار اللجنة تجسٌدا لهذه الرإٌة وهو بمثابة فرصة مواتٌة لدعم المحلٌة فً تنمٌة الرٌاضة
داعٌا السادة االعضاء الى التحلً بالموضوعٌة فً توزٌع الدعم  الجمعٌات واالندٌة الرٌاضٌة وفك اسس ومعاٌٌر مضبوطة،

 الجزافً .  
أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة  والطالع السادة االعضاء على حٌثٌات الموضوع ومعطٌاته ومنهجٌة االشتغال،

دعم الجمعٌات واالندٌة للسٌد ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة الذي ثمن عرض النمطة فً الولت الحالً ل
الرٌاضٌة لتمكٌنها من االستعداد الجٌد للموسم الرٌاضً الممبل، مإكدا على اعتماد مبادئ المساواة واالنصاف بٌن الفرق 

 حسب طبٌعة الشطر الذي تمارس فٌه بغض النظر عن التمولع الترابً  للجمعٌة.

ة، فتح باب النماش حول االطار العام للموضوع ومنهجٌة عمب ذلن، ولبل االنكباب على دراسة مبالغ الدعم الممترح 
 عمل اللجنة والشكلٌات الواجب توفرها فً اللوابح الممدمة، حٌث جاءت استفسارات ومالحظات السادة األعضاء كاآلتً:

 بك اإلشادة بالمجهود الكبٌر الذي تبدله المصلحة المختصة فً مجال دعم الجمعٌات والسهر على إعداد كافة الوثا
 المرتبطة بالموضوع.

  ًاعتماد مبادئ المساواة فً الدعم بٌن الجمعٌات ذات االهداف المتشابهة مع انصاف النشٌطة منها ذات النه  االحتراف
 وخاصة المثبتة ألوجه صرف الدعم للسنة الماضٌة بعٌدا عن اعتبارات اخرى كالمحاباة واإلرضاءات المجانٌة.

 ٌب والتصنٌف حسب النوع الرٌاضً الممارس. افتماد اللوابح الممدمة للترت 
  المطالبة بتكوٌن تصور واضح حول طرٌمة دعم الجمعٌات واالندٌة الرٌاضٌة باعتماد معاٌٌر موضوعٌة وبناء على

 النتاب  التً تحممها الفرق ومدى احترامها لبرام  أهدافها.
 .ًالمطالبة بمعرفة حصة كل مماطعة من الدعم اللوجستٌك 
 ع اوجه صرف الدعم الممنوح للجمعٌات واالندٌة الرٌاضٌة انطاللا من انتداب مكتب للتدلٌك  مختص.ضرورة تتب 
 

ولإلجابة على بعض هذه االستفسارات أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة 
لمجلس منكب على إعداد دلٌل للمساطر منذ شهر الذي أوضح أنه للتمكن من تتبع أوجه صرف الدعم الممدم للجمعٌات فا

فبراٌر الماضً، مإكدا أنه تم االتفاق مع رباسة المجلس الجماعً النتداب مكتب خاص للتدلٌك مع الجمعٌات فً أوجه 
صرفها للدعم الممنوح لها، مضٌفا أنه وفما لكناش التحمالت الخاص بدعم الجمعٌات فالجمعٌة التً تستفٌد من دعم ٌفوق 

 درهم البد لهذا الدعم أن ٌتم فً إطار شراكة.  50.000بلغ م
ونظرا الفتماد اللوابح الممدمة لبعض الشكلٌات المساعدة فً ضبط وتٌسٌر مسطرة الدعم، وحٌث ان النماش على 
ل مستوى اللجنة تطور بشكل محتد وتخللته تشنجات بٌن بعض السادة االعضاء تطورت لمالسنات كالمٌة تعذر معها اكما

بشكل اضطراري من طرف السٌد ربٌس اللجنة وتحدٌد ٌوم  على الساعة الثالثة المنالشة فً جو سلٌم، فمد تم رفع الجلسة
على الساعة العاشرة والنصف صباحا  كموعد للجلسة الثانٌة الستكمال النماش بعد اعادة النظر  2018ٌولٌوز  11االربعاء 

    المصلحة المختصة. ندٌة الرٌاضٌة على ضوء المطلوب من طرففً اللوابح واعادة ترتٌب الجمعٌات واال
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تحضاٌر الانمط المدرجاة فاً جادول اعماال اساتكمال ة والتنظٌمٌاة الجااري بهاا العمال، وفاً اطاار للممتضٌات المانونٌا طبما

الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلاس  15/16/2018بتارٌخ  02572، وتبعا للدعوة عدد 2018 ٌولٌوز االستثنابٌةالدورة 

عمادت  ، والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنً بالشإون الثمافٌةللحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة 

بماعااة االجتماعاات الكباارى بالمصاار  الحادٌاة عشاار صاباحاعلاى الساااعة  2018 ٌولٌااوز 00 االربعااءاللجناة المااذكورة اجتماعاا ٌااوم 

 االتٌـة:  تدارس النمط ستبناف ربٌس اللجنة ال خلٌفة الشحٌمًالبلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد 
 

َـٔ ايكـإْٛ    200طبكـا يًُـاز٠    2102ايبح يف َكرتحات زعِ َؿاضٜع مجعٝـات اجملتُـع املـسْٞ ايٓاؾـط١ مبسٜٓـ١ َـطانـ بطغـِ ايػـ١ٓ املايٝـ١           -06
 ايتٓعُٝٞ املتعًل بادتُاعات.

 زعِ ادتُعٝات ٚاالْس١ٜ ايطٜاض١ٝ ايٓاؾط١ مبس١ٜٓ َطانـ. -07
 مجاع١ َطانـ ٚاملؤغػات ايع١َُٝٛ ارتري١ٜ ايٓاؾط١ مبس١ٜٓ َطانـ. املكازق١ ع٢ً اتفاق١ٝ منٛشج بني -08

 

 حضر من مكتب المجلس الجماعً السٌدة: -

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً : ي الحسن المنادي  

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً :  عبد الرزاق جبور 
 

 السادة:اللجنة من أعضاء  حضر االجتماعو -

 عبد الهادي بن عال،، دمحم بنبال، لهادي فاري، دمحم اٌت بوٌدوعبد ا

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

عبد الهادي وٌسالت، حفٌظة مجدار، م. عبد الحفٌظ المغراوي، دمحم اإلدرٌسً، عبد الصمد العكاري، حلٌمة م. احفٌظ لضاوي العباسً، 

دانً، عادل المتصدق، دمحم بالة، السعٌد اٌت المحجوب، الحسٌن نوار، عبد االله الغلف، عبد بادمحم، خلٌل بولحسن، المصطفى الوج

 الغنً درٌوش، عبد الفتاح رزكً، عبد العزٌز بوسعٌد، سفٌان بنخالتً، عبد الهادي تلماضً، رشٌد تمادلً، عبد الرحٌم الفٌرامً.
    

  خالد الفتاوي :ذر السٌدوغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بع -     

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب

 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 ربٌس لسم العمل االجتماعً :  عبد العزٌز األمري

 الثمافة، الرٌاضة والتربٌة الشباب،ربٌس لسم  :   اٌت وارشٌخهشام 

 الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةلسم عن لسم  :   عادل نزار

 ربٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :   رشٌد بوزٌتً

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  07: الرلمذات  النمطة
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بعد تنمٌحها وبعد ان تم تمكٌن السادة االعضاء من لوابح دعم الجمعٌات والفرق الرٌاضٌة  ،فً بداٌة االجتماع

وفك ما تمت المطالبة به فً الجلسة السابمة كما هً مرفمة بالتمرٌر، )اي اعادة ترتٌب النوادي حسب التصنٌف الرسمً 

لألشطر و توحٌد النوع والصنف الرٌاضً بغض النظر عن التمولع الترابً مع االلتصار فمط على اسم النادي، المماطعة، 

بعد تعدٌل اللجنة، نوع الرٌاضة والمسم المنتمً الٌه(، اكد السٌد ربٌس اللجنة على  مبلغ الدعم الممترح، مبلغ الدعم

ضرورة اعتماد منهجٌة واضحة ومعاٌٌر مضبوطة فً الدعم تحكمها المصدالٌة والنزاهة فً جو هادئ مع ضبط النفس 

 واالستماع للرأي والرأي االخر بعٌدا عن المشاحنات  التً مٌزت الجلسة السابمة .

مب ذلن، وبعد ان تم االطالع على اللوابح الممدمة ومبلغ الدعم المرصود فً المٌزانٌة والمحدد فً ع

درهم لفابدة اعانات للفرق الرٌاضٌة، تم االجماع على ان هذا المبلغ ٌجعل اللجنة والمجلس التداولً  323.000.000200

العمل على بلتً تتوفر على لاعدة انخراطٌة كبٌرة أو توسٌع لاعدة المنخرطٌن من خالل دعم فرق اامام خٌارٌن سواء ب

 . الحالتٌن فان هذا المبلغ ال ٌمكن من تحمٌك الخٌارات المطروحة ، وفً كلتاتنشٌط المطاع الرٌاضً بالمدٌنة

وتبعا لذلن، وعلى ضوء الغالف المالً المرصود، وتبعا للممترحات المالٌة المعدة من طرف االدارة لالستبناس 

والمنخرطٌن ماعدة الممارسٌن ل ااستحضارة للنماش، واعتبارا لخصوصٌات بعض الجمعٌات واالندٌة الرٌاضٌة،  ووكؤرضٌ

المتمٌز بضعف بالرغم من شعبٌتها، وبعد ان تم تشخٌص والع الرٌاضة بمدٌنة مراكش وعدم التركٌز على رٌاضات بعٌنها 

فمد خلصت  المالً واللوجٌستً ورغم التوفر على المواهب، النتاب  على جمٌع المستوٌات رغم تمدٌم الجماعة لدعمها

اللجنة الى االتفاق بشكل توافمً حول مسطرة الدعم سواء بتخفٌض االعانة او رفعها او الحفاظ على الممترح الممدم وفك 

 :الالبحة المرفمة بالتمرٌر المهٌبة من طرف المصلحة المختصة على اساس ما ٌلً

 ٌالى التعامل  اسة رٌاضٌة واضحة المعالم تتخطى عملٌة التنشٌط الرٌاضًبلورة جماعة مراكش لس

 ا لالختالالت التً ٌعرفها المطاع .تصحٌح االحترافً

  بلورة ووضع دلٌل مساطر مضبوط ٌعتمد شروط وضوابط تحكمها المصدالٌة والوالعٌة فً توزٌع الدعم

 ٌع. العمومً من اجل مستمبل عادل ومنصف واكثر عطاء وٌتسع للجم

 .عمد شراكات )عمدة اهداف( مع االندٌة الرٌاضٌة على اساس ربط  الدعم بالنتاب  واالهداف 

 .ضرورة تغلٌب المسٌرٌن للمصلحة العامة للفرق الرٌاضٌة عوض السعً لتحمٌك اغراض شخصٌة 

  .امكانٌة  استدعاء مختلف رإساء العصب إلغناء النماش والمرافعة مستمبال تٌسٌرا لعمل اللجنة 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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 إػبَبد  نهفشق انشَبضُخ  11,11,01/01انفصم: 

 دسهى 2,121 111311انًجهغ ثبنذسهى : . 
 

  انًمبطؼخ اعى انُبدٌ س.د
 يجهغ انذػى

يٍ  انًمزشذ 

 طشف انهدُخ
  َىع انشَبضخ 

انمغى انزٌ 

 َُزًٍ انُه

 يالزظخ

 انهىاح أ كشح انمذو    000,00 350   انًُبسح  َبدٌ اونًجُك يشاكش 1
 

 انهىاح ة كشح انمذو    000,00 200   انًذَُخ َبدٌ يىنىدَخ يشاكش نكشح انمذو  2
 

 انهىاح ة كشح انمذو     000,00 200   انًُبسح  َبدٌ االرفبق انشَبضٍ انًشاكشٍ  3
 

  كشح انمذو    000,00 70     انًُبسح  انُهضخ انشَبضُخ انًشاكشُخ  4
انمغى انششفٍ 

 األول 

 

 كشح انمذو    000,00 70     انًذَُخ َبدٌ انكزجُخ انشَبضٍ انًشاكشٍ 5
انمغى انششفٍ 

 األول 

 

6 
خًؼُخ اشجبل انسٍ انًسًذٌ 

 انًشاكشٍ
 كشح انمذو    000,00 70     خهُض

انمغى انششفٍ 

 األول

 

 كشح انمذو     000,00 70     خهُض َبدٌ سخبء انسٍ انًسًذٌ انًشاكشٍ 7
انمغى انششفٍ 

 األول

 

 كشح انمذو     000,00 50     انًُبسح  خًؼُخ انىفبق انشَبضٍ انًشاكشٍ  8
انمغى  انششفٍ 

 انثبٍَ
 

9 
خ شجبة انًغُشح انشَبضٍ خًؼُ

 كشح انمذو انًشاكشٍ
 كشح انمذو     000,00 50     انًُبسح 

انمغى انششفٍ 

 انثبٍَ 

 

 كشح انمذو     000,00 50     انًُبسح  ٍ انًشاكشٍ خًؼُخ انفزر انشَبض 10
انمغى انششفٍ 

 انثبٍَ 

 

 كشح انمذو     000,00 50     انًُبسح  َبدٌ االرسبد انشَبضٍ انًشاكشٍ 11
انمغى انششفٍ 

 انثبٍَ

 

 كشح انمذو     000,00 50     انًُبسح  خًؼُخ انُصش انشَبضٍ انًشاكشٍ 12
انمغى انششفٍ 

 انثبٍَ

 

 كشح انمذو    000,00 50     انًُبسح  َبدٌ انًسبيُذ انشَبضٍ انًشاكشٍ 13
انمغى انششفٍ 

 انثبٍَ

 

14 
خًؼُخ انُبدٌ األههٍ انشَبضٍ  

 انًشاكشٍ 
 كشح انمذو     000,00 50     خهُض

انمغى انششفٍ 

 انثبٍَ 

 

 وكشح انمذ    000,00 50     خهُض خًؼُخ َبدٌ شجبة االرسبد انًشاكشٍ  15
انمغى انششفٍ 

 انثبٍَ

 

 كشح انمذو      000,00 50     عُجغ َبدٌ شجبة يشاكش فشع كشح انمذو   16
انمغى انششفٍ 

 انثبٍَ 

 

 كشح انمذو     000,00 50     عُجغ خًؼُخ شجبة انًدذ انشَبضُخ  17
انمغى انششفٍ 

 انثبٍَ 

 

 كشح انمذو     000,00 50     عُجغ َبدٌ انشخبء انشَبضٍ انًشاكشٍ 18
انمغى انششفٍ 

 انثبٍَ 
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19 
ًؼُخ انشجبة نهزًُُخ و انثمبفخ خ

 انشَبضخو
 كشح انمذو      000,00 50     عُجغ

انمغى انششفٍ 

 انثبٍَ 

 

20 
خًؼُخ اشجبل انسٍ انًسًذٌ 

 انًشاكشٍ

 فشع كشح انمذو انُغىَخ  
 كشح انمذو    000,00 15     خهُض

كشح انمذو 

 انُغىَخ

 

21 
انُصش انشَبضٍ انًشاكشٍ نكشح خًؼُخ 

 انمذو داخم انمبػخ
    000,00 80     انًُبسح 

كشح انمذو 

 انًصغشح
 انهىاح

 

22 
خًؼُخ انصسىح نهزًُُخ انشَبضُخ 

 انثمبفُخ و
    000,00 80     خهُض

كشح انمذو 

 انًصغشح
 انهىاح

 

23 
 َبدٌ انشخبء انشَبضٍ انًشاكشٍ

 داخم انمبػخ  
    000,00 18     عُجغ

كشح انمذو 

 انًصغشح 
 انمغى انششفٍ   

 

24 
َبدٌ شجبة يشاكش فشع كشح انمذو 

 انًصغشح
    000,00 18     عُجغ

كشح انمذو 

 انًصغشح 
 انمغى انششفٍ  

 

    000,00 18     عُجغ َبدٌ االًَبء انشَبضٍ 25
كشح انمذو 

 انًصغشح 
 انمغى انششفٍ

 

15 
ًؼُخ انشجبة نهزًُُخ و انثمبفخ خ

 نشَبضخاو
    000,00 18     عُجغ

كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ 

 

    000,00 18     عُجغ خًؼُخ َبدٌ اطهظ عجىس انًشاكشٍ 27
كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ

 

    000,00 18     انًذَُخ خًؼُخ شجبة ضجبشٍ نهشَبضخ 28
كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ 

 

29 
انجبشب نهزًُُخ خًؼُخ هالل داس 

 انشَبضخ وانثمبفخو
    000,00 18     انًذَُخ

كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ 

 

30 
َبدٌ خىهشح انششوق انشَبضٍ 

 انًشاكشٍ
    000,00 18     انًُبسح 

كشح انمذو 

 انًصغشح 
 انمغى انششفٍ

 

    000,00 18     انًُبسح  خًؼُخ اطهظ يشاكش 31
كشح انمذو 

 انًصغشح 
 نمغى انششفٍ ا

 

32 
 خًؼُخ انُهضخ انشَبضُخ  انًشاكشُخ

 نكشح انمذو انًصغشح  
    000,00 18     انًُبسح 

كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ 

 

33 
 خًؼُخ اشجبل انسٍ انًسًذٌ

 انًشاكشٍ فشع كشح انمذو انًصغشح  
    000,00 18     خهُض

كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ 

 

  1er division كشح انُذ     000,00 50     انًُبسح  انًُبس انًشاكشٍ نكشح انُذ َبدٌ 34

 les ELITES كشح انُذ     000,00 200   انًُبسح  َبدٌ انًىنىدَخ انًشاكشُخ نكشح انُذ 35
 

 1er division كشح انُذ     000,00 50     خهُض اندًؼُخ انًشاكشُخ نكشح انُذ 36
 

 1er division كشح انُذ     000,00 50     خهُض َبضٍ انًشاكشٍ نكشح انُذانًُزذي انش 37
 

 كشح انغهخ     000,00 40     خهُض َبدٌ انطبلخ انًشاكشٍ نكشح انغهخ  38
3eme 

division 
 

39 
خًؼُخ انُبدٌ انشَبضٍ يشاكش 

 انًذَُخ 
 كشح انغهخ     000,00 40     انًذَُخ 

3eme 
division 

 

40 
 ألنؼبةكهُض انشَبضٍ انًشاكشٍ َبدٌ 

 انمىي  
   انؼبة انمىي     000,00 10     خهُض

 

    انؼبة انمىي     000,00 80     خهُض انمىي ألنؼبةَبدٌ اشجبل يشاكش  41

42 
 خًؼُخ َبدٌ ػجذ انغالو انشاضٍ 

 انمىي ألنؼبة 
   انؼبة انمىي     000,00 70     انًذَُخ
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   انؼبة انمىي     000,00 40     انًذَُخ انمىي ؼبةألنشجبة انًُبسح  43
 

44 
 ألنؼبةخًؼُخ َبدٌ أخُبل يشاكش 

 انمىي 
   انؼبة انمىي     000,00 25     انًُبسح 

 

   انؼبة انمىي     000,00 25     عُجغ انمىي ألنؼبةخًؼُخ خىهشح يشاكش  45
 

   انؼبة انمىي     000,00 25     عُجغ َبدٌ أطهُزُك يشاكش ألنؼبة انمىي 46
 

47 
اثطبل انًُبسح  انشَبضخ َبدٌ 

 انمىي  ألنؼبة انًشاكشٍ
   انؼبة انمىي     000,00 10     انًُبسح 

 

    انًالكًخ    000,00 18     انُخُم خًؼُخ انُخُم انشَبضُخ نهًالكًخ 48

49 
خًؼُخ انُصش انشَبضٍ انًشاكشٍ 

 انًالكًخ
   انًالكًخ     000,00 18     خهُض

 

   انًالكًخ    000,00 18     خهُض انُدًخ انزهجُخ نهًالكًخ 50
 

   انًالكًخ     000,00 18     عُجغ َبدٌ االرسبد انًشاكشٍ نهًالكًخ  51
 

    انًالكًخ     000,00 18     عُجغ َبدٌ األعىد اانًشاكشٍ نهًالكًخ  52

53 
َبدٌ انىازخ انشَبضٍ انًشاكشٍ 

 كًخنهًال
   انًالكًخ    000,00 18     عُجغ

 

    انًالكًخ    000,00 18     عُجغ خًؼُخ عُجغ نشَبضخ انًالكًخ 54

    انًالكًخ     000,00 18     انًذَُخ خًؼُخ  َبدٌ انؼهذ انًشاكشٍ نهًالكًخ  55

56 
خًؼُخ َبدٌ انكزجُخ انشَبضٍ 

 انًشاكشٍ نهًالكًخ 
   انًالكًخ     000,00 18     انًذَُخ

 

    انًالكًخ    000,00 18     انًذَُخ انُبدٌ األونًجٍ انًشاكشٍ نهًالكًخ 57

58 
خًؼُخ َبدٌ انًىزذ انًشاكشٍ 

 نهًالكًخ
   انًالكًخ    000,00 18     انًذَُخ

 

59 
خًؼُخ َبدٌ انًىنىدَخ انًشاكشُخ 

 نهًالكًخ 
   انًالكًخ    000,00 18     انًذَُخ

 

60 
انُدى انشَبضٍ انًشاكشٍ  َبدٌ

 نهًالكًخ
   انًالكًخ     000,00 18     انًذَُخ 

 

   انًالكًخ    000,00 18     انًذَُخ خًؼُخ انًشؼم انزهجٍ نهًالكًخ 61
 

 2انمغى  انكشح انًغزطُهخ    000,00 15     انًُبسح  خًؼُخ يشاكش اسكبٌ نهشَكجٍ 62
 

  2انمغى   انكشح انًغزطُهخ    000,00 15     انًُبسح  جٍ خًؼُخ يشاكش انُخُم اطهظ نهشَك 63
 

 صغبس 2انمغى  انكشح انًغزطُهخ    000,00 10     انًُبسح  خًؼُخ َهضخ يشاكش نهشَكجٍ 64
 

 انمغى انًًزبص انكشح انًغزطُهخ    000,00 40     انًُبسح  خًؼُخ شجبة يشاكش نهكشح انًغزطُهخ 65
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   انغجبزخ   40,000,00  بسح انًُ َبدٌ انجهدخ 66
 

   انغجبزخ     000,00 20     انًذَُخ خًؼُخ َبدٌ اونًجُك يشاكش نهغجبزخ 67
 

   انغجبزخ     000,00 15     انًُبسح  َبدٌ االهشاو نهغجبزخ  68
 

   انغجبزخ     000,00 15     انًُبسح  َبدٌ انكزجُخ انًشاكشٍ نهغجبزخ  69
 

70 
انشَبضٍ انًشاكشٍ  َبدٌ انًُبسح

 نهغجبزخ
   انغجبزخ     000,00 15     انًُبسح 

 

    انشيبَخ ثبنُجبل    000,00 45     انًُبسح  خًؼُخ انزسذٌ 71

   انشيبَخ ثبنُجبل    000,00 30     خهُض َبدٌ لىط االطهظ نهشيبَخ ثبنُجبل 72
 

   خبد انؼبدَخانذسا    000,00 25     انًُبسح  َبدٌ دساخبد يشاكش 73
 

   انذساخبد انؼبدَخ    000,00 25     انًُبسح  خًؼُخ شجبة يشاكش نغجبق انذساخبد  74
 

    000,00 30     خهُض انُبدٌ انًشاكشٍ نهًؼبلٍُ 75
سَبضخ روٌ 

االززُبخبد 

 انخبصخ
  

 

76 
َبدٌ انًُبسح نشَبضبد األشخبص 

 انًؼبلٍُ
    000,00 25     انًُبسح 

ٌ سَبضخ رو

االززُبخبد 

 انخبصخ
  

 

    اندًجبص    000,00 15     خهُض خًؼُخ خًجبص يشاكش  77

78 
 خًؼُخ انغىص و انشَبضبد انجسشَخ

 و انطجُؼُخ 
   انغىص     000,00 18     خهُض

 

   انىوشى     000,00 18     انًذَُخ خًؼُخ اشجبل انىسدٌ نفُىٌ انسشة  79
 

80 
خ انمشص اندًؼُخ انًغشثُخ نشَبض

 انطبئش 
   انمشص انطبئش     000,00 20     انًُبسح 

 

   انكشاطٍ    000,00 14     انًُبسح  َدىو انؼضوصَخ انشَبضُخ 81
 

82 
اندًؼُخ اندهىَخ نهشَبضخ وركىٍَ 

 األطش
   _    000,00 50     خهُض

 

    000,00 70     خهُض َبدٌ االيبٌ انشَبضٍ انًشاكشٍ  83

شح/ كشح انطبئ

 كشح انطبونخ

/انكشح انسذَذَخ  

 /انشطشَح
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

تدارست اللجنة هذه النمطة فً اجتماعٌن ماراطونٌٌن وفك معاٌٌر مضبوطة، وأشٌد بالتوصٌات التً  

امل مع دعم األندٌة والجمعٌات رفعتها اللجنة بخصوص هذا الموضوع خاصة مسؤلة بلورة تصور واضح للتع

الرٌاضٌة، وأنا أطلب من المسم المختص ومن اآلن االشتغال على هذا األمر بتنسٌك مع أعضاء المجلس 

والعصب، كذلن أإٌد التراح إشران السادة رإساء العصب فً منالشة هذا الموضوع، إضافة إلى إعادة النظر 

ة بما فٌما جمعٌة الكوكب المراكشً، ومسؤلة أخرى سنعمل فً االتفالٌات المبرمة مع الجمعٌات الرٌاضٌ

 علٌها وهً تعٌٌن مكتب الفتحاص أوجه صرف الدعم الذي تمنحه الجماعة للجمعٌات ابتداء من هذه السنة.

 أما اآلن فباب المنالشة مفتوح حول هذه النمطة. 

 عضو المجلس الجماعً عبد الجلٌل بنسعودالسٌد 

لمجلس فً ظرفٌة جٌدة وهً بادرة طٌبة ألن جل الفرق الرٌاضٌة ممبلة عرضت هذه النمطة على ا 

على موسم رٌاضً طوٌل ٌبتدأ التحضٌر له من هذا الشهر وٌنطلك فً شهر شتنبر والمنحة فً هذا الولت 

 ستساعدهم على التهٌا الجٌد للموسم وهذا دافع إٌجابً للرٌاضة داخل مدٌنة مراكش.

لملكٌة المغربٌة لرٌاضة الركبً وكان لً شرف التتوٌ  بكؤس العرش وأنا كعضو سابك بالجامعة ا 

بفضل دعم المجلس  0845على رأس جمعٌة ركبً مراكش والذي لم تفز به المدٌنة منذ سنة  1102سنة 

الجماعً وأطلب من المجلس المحترم إضافة هذه الجمعٌة ضمن الفرق الممنوحة ما دام أنها ممبلة على 

مشاكله وتنمالته العدٌدة وتمارس بالمسم الممتاز والمشرف هذه السنة أن مدٌنة موسم رٌاضً جدٌد ب

فرٌما ممارس، كذلن نتوفر على فرٌك نسوي ٌمارس  01مراكش ممثلة فً هذا المسم بفرٌمٌن من أصل 

 بالمسم الممتاز وكان وصٌف البطل فً الموسم المنصرم.

 51,111المجلس الجماعً السنة الماضٌة ٌمدر ب وأرٌد اإلشارة أن الجمعٌة المذكورة أخدت دعم من 

درهم ألنه من الصعب تسٌٌر الموسم الرٌاضً كامال بالمبلغ الممنوح  71,111درهم ولدٌها حالٌا دٌون بمٌمة 

 لذلن أطلب منن السٌد الربٌس ومن السادة أعضاء المجلس منح دعم معمول لهذه الجمعٌة.

 جلس الجماعًعضو الم ي. عبد الحفٌظ المغراويالسٌد 

الخاص بالتربٌة البدنٌة  21,18إذا أردنا دعم الفرق الرٌاضٌة، فال بد من تطبٌك ممتضٌات المانون رلم 

للمطع مع المفسدٌن فً هذا المجال وبالتالً حصر الجمعٌات الجادة ومنحها مبالغ مهمة بغٌة النهوض 

 بالمجال الرٌاضً فً المدٌنة.
 

 لربٌس المجلس الجماعً ادسالسالنابب  خدٌجة الفضً ةالسٌد

الرٌاضة رافد من روافد التنمٌة على الصعٌد العالمً، ونحن نخلك جمعٌات ودورٌات مناسباتٌة 

كدوري شهر رمضان ونغفل التكوٌن، ألننا نجد على سبٌل المثال مإسسات تعلٌم خاصة تفتمر ألساتذة التربٌة 

فٌد الشباب بشكل كبٌر، وبهذه المناسبة ألترح علٌن البدنٌة، فموضوع التكوٌن فً مجال الرٌاضة ٌمكن أن ٌ

السٌد الربٌس بحكم ترأسً لهٌبة المساواة وتكافإ الفرص ومماربة النوع أن نتعالد مع جمعٌات لتسٌٌر 

 فضاءات تابعة للجماعة ٌكون دورها تكوٌن وتؤطٌر الشباب فً المجال الرٌاضً.
 

 س المجلس الجماعًلربٌ الخامسالنابب  ي. الحسن المناديالسٌد   

ملٌون سنتٌم، منها ملٌار سنتٌم  711وللتوضٌح فالدعم اإلجمالً المخصص للجمعٌات ٌصل إلى ملٌار  

من  %61ملٌون سنتٌم أي نسبة  611حصة رٌاضة كرة المدم منه  %51خاص بدعم المجال الرٌاضً أي نسبة 

به، كذلن ٌجب اإلشارة إلى أن دعم  مجموع الدعم المخصص للمجال الرٌاضً، لذلن فهو مبلغ ال ٌستهان

المتعلك بالجماعات أصبح اختصاصا أصلٌا للجماعة دون جهة أخرى،  002.03الجمعٌات حسب المانون رلم 
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والمبلغ المذكور لٌس هو الوحٌد الذي تصرفه الجماعة على المٌدان الرٌاضً بل هنان مبالغ إضافٌة مبرمجة 

 المرب والمنشآت الرٌاضٌة وكذا صٌانتها.فً شك التجهٌز تصرف على إنشاء مالعب 
 

 عضو المجلس الجماعً دمحم االدرٌسًالسٌد 

اللجنة الوظٌفٌة المختصة نالشت الموضوع بشكل مستفٌض وأشكر السادة األعضاء على سعة 

صدرهم رغم المناوشات التً تخللتها اجتماعات اللجنة توجت بنتٌجة مرضٌة، لكن ال بد من تكوٌن تصور 

رٌاضة داخل مدٌنة مراكش، فالرٌاضة حالٌا منتوج ٌسوق، ففً مدٌنة برشلونة مثال نجد فرٌمها واضح لل

لكرة المدم أعطاها إشعاعا عالمٌا منمطع النظٌر خاصة على المستوى السٌاحً، لذلن ٌجب أن نفكر ونسٌر 

دم كالسابك وهنا السإال على نفس النه ، فلنكن والعٌٌن المدٌنة حالٌا لم تعد تنت  نجوما فً رٌاضة كرة الم

المطروح لماذا؟ فهنان إكراهات منها تواجد مالعب مغلمة، لذلن ال بد من إٌجاد حلول عملٌة لتمرٌب الرٌاضة 

من المواطنٌن ودعمهم لوجستٌكٌا فغٌاب الدعم المالً لٌس المشكل الربٌسً بل أٌضا غٌاب البنٌة التحتٌة، 

ً شاركت فً بطولة الجٌمنازٌاد األخٌرة التً استضافها المغرب وبخصوص الدعم فدولة أوكرانٌا مثال والت

تدعم جمعٌاتها الرٌاضٌة بناء على النتاب  التً تحممها، وبالتالً فالبد من تحفٌز الفرق الرٌاضٌة على تحمٌك 

 نتاب  للمدٌنة.

 كما أإٌد فكرة افتحاص الدعم الممنوح للفرق الرٌاضٌة لكنه ٌجب أن ٌشمل جمٌع الجمعٌات 

الممنوحة ولٌس الرٌاضٌة منها فمط. وأخٌرا أإكد على ضرورة دعم الرٌاضة داخل المدٌنة للمساهمة فً 

 دعم السٌاحة باعتبارها المورد األساسً لمدٌنة كمراكش. 
 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 ٌمكن االنماص منها فالمبلغ لإلشارة فلوابح الفرق الرٌاضٌة الممنوحة والمعروضة علٌكم ال 

المخصص محدد ومضبوط، وبالنسبة لبعض الجمعٌات الجادة والتً تحمك نتاب  مشرفة للمدٌنة لكنها 

 لظروف خاصة لم تتمكن من دفع طلبات دعمها سنجد صٌغة بدٌلة الستفادتها من دعم المجلس الجماعً.
 

 الجماعً لربٌس المجلس الخامسالنابب  ي. الحسن المناديالسٌد   

جمعٌة هً التً ستمنح لكن ٌمكن أن ٌتملص  270بالرجوع لتدخل السٌد ربٌس المسم المختص، ف  

هذا العدد بعد دراسة الملفات فالجمعٌة التً لم تمدم ملفها كامال سٌتم إلصاإها وهنا ٌمكن تعوٌضها بجمعٌة 

 تستحك الدعم ولم تتمكن من دفع طلبها.
 

 بٌس المجلس الجماعً لمراكشر السٌد دمحم العربً بلمابد

شكرا على تدخالتكم المٌمة، واآلن وإن لم ٌكن لدٌكم أي تدخل إضافً، فإنً أطلب منكم التصوٌت  

 على هذه النمطة حسب الالبحة المضمنة فً تمرٌر اللجنة.
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سالم سً كـوري، ي. احفٌظ لضـاوي العباسـً، عبد الرزاق جبـور، خدٌجـة الفضـً، د العربً بلمابـد، عبد الـمحم
محمـد زراف، عبد الرحٌم الفٌرامً، ي. عبد الحفٌظ المغراوي، حفٌظة مجدار، عبد الهادي وٌسالت، الحسٌن نوار، 
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 إػبَبد  نهفشق انشَبضُخ  11,11,01/01انفصم: 

 دسهى 2,121 111311انًجهغ ثبنذسهى : . 

  انًمبطؼخ اعى انُبدٌ س.د
 يجهغ انذػى

  انًمزشذ 
  َىع انشَبضخ 

انمغى انزٌ َُزًٍ 

 انُه

 انهىاح أ كشح انمذو    000,00 350   انًُبسح  َبدٌ اونًجُك يشاكش 1

 انهىاح ة كشح انمذو    000,00 200   انًذَُخ َبدٌ يىنىدَخ يشاكش نكشح انمذو  2

 انهىاح ة كشح انمذو     000,00 200   انًُبسح  َبدٌ االرفبق انشَبضٍ انًشاكشٍ  3

 انمغى انششفٍ األول  كشح انمذو     000,00 70     بسح انًُ انُهضخ انشَبضُخ انًشاكشُخ  4

 انمغى انششفٍ األول  كشح انمذو    000,00 70     انًذَُخ َبدٌ انكزجُخ انشَبضٍ انًشاكشٍ 5

 انمغى انششفٍ األول كشح انمذو    000,00 70     خهُض خًؼُخ اشجبل انسٍ انًسًذٌ انًشاكشٍ 6

 انمغى انششفٍ األول كشح انمذو     000,00 70     خهُض نًشاكشٍَبدٌ سخبء انسٍ انًسًذٌ ا 7

 انمغى  انششفٍ انثبٍَ كشح انمذو     000,00 50     انًُبسح  خًؼُخ انىفبق انشَبضٍ انًشاكشٍ  8

 ٍ انمغى انششفٍ انثبَ كشح انمذو     000,00 50     انًُبسح  خًؼُخ شجبة انًغُشح انشَبضٍ انًشاكشٍ كشح انمذو 9

 انمغى انششفٍ انثبٍَ  كشح انمذو     000,00 50     انًُبسح  خًؼُخ انفزر انشَبضٍ انًشاكشٍ  10

 انمغى انششفٍ انثبٍَ كشح انمذو     000,00 50     انًُبسح  َبدٌ االرسبد انشَبضٍ انًشاكشٍ 11

 انمغى انششفٍ انثبٍَ كشح انمذو     000,00 50     انًُبسح  خًؼُخ انُصش انشَبضٍ انًشاكشٍ 12

 انمغى انششفٍ انثبٍَ كشح انمذو    000,00 50     انًُبسح  َبدٌ انًسبيُذ انشَبضٍ انًشاكشٍ 13

 انمغى انششفٍ انثبٍَ  كشح انمذو     000,00 50     خهُض خًؼُخ انُبدٌ األههٍ انشَبضٍ  انًشاكشٍ  14

 انمغى انششفٍ انثبٍَ كشح انمذو    000,00 50     خهُض خًؼُخ َبدٌ شجبة االرسبد انًشاكشٍ  15

 انمغى انششفٍ انثبٍَ  كشح انمذو      000,00 50     عُجغ َبدٌ شجبة يشاكش فشع كشح انمذو   16

 انمغى انششفٍ انثبٍَ  كشح انمذو     000,00 50     عُجغ خًؼُخ شجبة انًدذ انشَبضُخ  17

 انمغى انششفٍ انثبٍَ  كشح انمذو     000,00 50     عُجغ َبدٌ انشخبء انشَبضٍ انًشاكشٍ 18

 انمغى انششفٍ انثبٍَ  كشح انمذو      000,00 50     عُجغ خًؼُخ انشجبة نهزًُُخ و انثمبفخ وانشَبضخ 19

20 
 خًؼُخ اشجبل انسٍ انًسًذٌ انًشاكشٍ

  فشع كشح انمذو انُغىَخ 
 ىَخكشح انمذو انُغ كشح انمذو    000,00 15     خهُض

    000,00 80     انًُبسح  خًؼُخ انُصش انشَبضٍ انًشاكشٍ نكشح انمذو داخم انمبػخ 21
كشح انمذو 

 انًصغشح
 انهىاح

    000,00 80     خهُض خًؼُخ انصسىح نهزًُُخ انشَبضُخ و انثمبفُخ  22
كشح انمذو 

 انًصغشح
 انهىاح

23 
 َبدٌ انشخبء انشَبضٍ انًشاكشٍ

 داخم انمبػخ  
    000,00 18     عُجغ

كشح انمذو 

 انًصغشح 
 انمغى انششفٍ   

    000,00 18     عُجغ َبدٌ شجبة يشاكش فشع كشح انمذو انًصغشح 24
كشح انمذو 

 انًصغشح 
 انمغى انششفٍ  
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    000,00 18     عُجغ َبدٌ االًَبء انشَبضٍ 25
كشح انمذو 

 انًصغشح 
 انمغى انششفٍ

    000,00 18     عُجغ انثمبفخ وانشَبضخخًؼُخ انشجبة نهزًُُخ و  15
كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ 

    000,00 18     عُجغ خًؼُخ َبدٌ اطهظ عجىس انًشاكشٍ 27
كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ

    000,00 18     انًذَُخ خًؼُخ شجبة ضجبشٍ نهشَبضخ 28
كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ 

    000,00 18     انًذَُخ ل داس انجبشب نهزًُُخ وانشَبضخ وانثمبفخخًؼُخ هال 29
كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ 

    000,00 18     انًُبسح  َبدٌ خىهشح انششوق انشَبضٍ انًشاكشٍ 30
كشح انمذو 

 انًصغشح 
 انمغى انششفٍ

    000,00 18     انًُبسح  خًؼُخ اطهظ يشاكش 31
كشح انمذو 

 شح انًصغ
 انمغى انششفٍ 

32 
 خًؼُخ انُهضخ انشَبضُخ  انًشاكشُخ

 نكشح انمذو انًصغشح  
    000,00 18     انًُبسح 

كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ 

33 
 خًؼُخ اشجبل انسٍ انًسًذٌ

 انًشاكشٍ فشع كشح انمذو انًصغشح  
    000,00 18     خهُض

كشح انمذو 

 انًصغشح
 انمغى انششفٍ 

 1er division كشح انُذ     000,00 50     انًُبسح  دٌ انًُبس انًشاكشٍ نكشح انُذَب 34

 les ELITES كشح انُذ     000,00 200   انًُبسح  َبدٌ انًىنىدَخ انًشاكشُخ نكشح انُذ 35

 1er division كشح انُذ     000,00 50     خهُض اندًؼُخ انًشاكشُخ نكشح انُذ 36

 1er division كشح انُذ     000,00 50     خهُض بضٍ انًشاكشٍ نكشح انُذانًُزذي انشَ 37

 3eme division كشح انغهخ     000,00 40     خهُض َبدٌ انطبلخ انًشاكشٍ نكشح انغهخ  38

 3eme division كشح انغهخ     000,00 40     انًذَُخ  خًؼُخ انُبدٌ انشَبضٍ يشاكش انًذَُخ  39

   انؼبة انمىي     000,00 10     خهُض انمىي ألنؼبة انشَبضٍ انًشاكشٍ  َبدٌ كهُض 40

   انؼبة انمىي     000,00 80     خهُض انمىي ألنؼبةَبدٌ اشجبل يشاكش  41

42 
 خًؼُخ َبدٌ ػجذ انغالو انشاضٍ 

 انمىي ألنؼبة 
   انؼبة انمىي     000,00 70     انًذَُخ

   انؼبة انمىي     000,00 40     انًذَُخ يانمى ألنؼبةشجبة انًُبسح  43

   انؼبة انمىي     000,00 25     انًُبسح  انمىي  ألنؼبةخًؼُخ َبدٌ أخُبل يشاكش  44

   انؼبة انمىي     000,00 25     عُجغ انمىي ألنؼبةخًؼُخ خىهشح يشاكش  45

   ؼبة انمىي ان    000,00 25     عُجغ َبدٌ أطهُزُك يشاكش ألنؼبة انمىي 46

   انؼبة انمىي     000,00 10     انًُبسح  انمىي  ألنؼبةَبدٌ اثطبل انًُبسح  انشَبضخ انًشاكشٍ  47

   انًالكًخ    000,00 18     انُخُم خًؼُخ انُخُم انشَبضُخ نهًالكًخ 48

   انًالكًخ     000,00 18     خهُض خًؼُخ انُصش انشَبضٍ انًشاكشٍ انًالكًخ 49

   انًالكًخ    000,00 18     خهُض انُدًخ انزهجُخ نهًالكًخ 50

   انًالكًخ     000,00 18     عُجغ َبدٌ االرسبد انًشاكشٍ نهًالكًخ  51

   انًالكًخ     000,00 18     عُجغ َبدٌ األعىد اانًشاكشٍ نهًالكًخ  52

   انًالكًخ    000,00 18     عُجغ َبدٌ انىازخ انشَبضٍ انًشاكشٍ نهًالكًخ 53

   انًالكًخ    000,00 18     عُجغ خًؼُخ عُجغ نشَبضخ انًالكًخ 54
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، واالن اعطً الكلمة 1107وبذلن نكون لد انهٌنا مداوالت المجلس خالل دورته االستثنابٌة ٌولٌوز 

لتالوة نص البرلٌة المرفوعة الى السدة العالٌة باهلل موالنا صاحب الجاللة الملن  للسٌد نابب كاتب المجلس

 دمحم السادس نصره هللا واٌده بمناسبة اختتام الدورة.
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 هللابرلٌة مرفوعة إلى ممام حضرة صاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره 

 السالم على املقام العايل باهلل هىالي صاحب اجلاللة واملهابة نصركن اهلل وأيدكن وأدام يف الصاحلات ذكركن

 

تػسف ٓ بعد تكدٓه فسّض الطاع٘ ّالْالٛ ّما ٓلٔل باجلياب الػسٓف اعص اهلل أمسِ،
سانؼ أؾال٘ عً ىفطُ ّىٔاب٘ عً أعطاٛ م مجاع٘  دللظ خدٓه األعتاب الػسٓف٘ زٜٔظ

اجمللظ اجلناعٕ ّاطس ّمْظفٕ ّأعْاٌ اإلدازٗ اجلناعٔ٘ ّمً خالهله ضهاٌ مدٓي٘ مسانؼ 
االضتجيأٜ٘ امليعكدٗ خالل غَس ْٓلْٔش يف جلط٘ فسٓدٗ ٍّه خيتتنٌْ أغغال دّزتَه 

سفع إىل الطدٗ العالٔ٘ باهلل آٓات الْالٛ ّاإلخالص املػفْع٘ ٓ ، بأٌ 8183ْٓلْٔش  83بتازٓخ 
تعلل املتني بأٍداب العسؽ العلْٖ اجملٔد، مبتَلني إىل العلٕ الكدٓس بؿادم مػاعس ال

 أٌ ميتع جاللتهه املئف٘ مبْفْز الؿح٘ ّالعافٔ٘ ّطْل العنس.

 هىالي صاحب اجلاللة

فعلـٙ ٍدٖ إزادتهه الطامٔ٘، ٓا مْالٖ، ّتْجَٔاتهه الطدٓدٗ، اىهب أعطاٛ 
قطآا ذات الؿل٘ مبؿاحل ّغؤٌّ  اجمللظ اجلناعٕ خالل ٍرِ الدّزٗ، علٙ التداّل يف

مشلت العدٓد مً احملاّز التدبريٓ٘  ّالتيظٔنٔ٘ يف اطاز تكدٓه خدمات الكسب   زعآانه
ّاالختؿاؾات املػرتن٘ بني اجلناع٘ ّبني الدّل٘ طبكا لالختؿاؾات املطيدٗ الَٔا مبْجب 

ٔ٘، السٓاضٔ٘ ّالبٔٝٔ٘، الكاىٌْ التيظٔنٕ املتعلل باجلناعات يف اجملاالت االجتناعٔ٘، الجكاف
تأٍٔل ّتجنني تتعلل بتنْٓل ّ اجناش بسىامخ مٔصٍا باخلؿْص املؿادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ غسان٘ 

ٍّٕ تيصٓل  8183ماٖ  81املْقع٘ اماو جاللتهه بتازٓخ  8188 - 8183سانؼ مباملدٓي٘ العتٔك٘ 
املْزّث التازخيٕ  لؿٔاى٘ ّتجننيلسؤٓتهه الطدٓدٗ ّالعيآ٘ الطامٔ٘ اليت تْلَٔا جاللتهه 

ّتعصٓص ليَْض بسأع املال الالمادٖ ّالسّحٕ ّالجكايف لّ ملسانؼ، العتٔك٘للندٓي٘ 
 جاذبٔ٘ املدٓي٘ اقتؿادٓا ّضٔاحٔا تطْٓسا ملؤغسات التينٔ٘ البػسٓ٘.
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بفعالٔ٘  ني، ميخسطيف ٍرا اجملال ، بتْجَٔاتهه الطامٔ٘مطتيريًٓ يف ذلو ٓا مْالٖ
باعتبازٍا مؿدز  اليت تكْدٍا جاللتهه حبهن٘ ّتبؿس ّثباتالهربٚ  االّزاؽيف دٓيامٔ٘ 

 .اهلاو جلنٔع مهْىات اجمللظ اجلناعٕ

ىطأل اهلل تعاىل اٌ حيفظ ّطييا العصٓص مْحدا، آميا مطنٝيا حتت زعآ٘ جاللتهه ّاىته 
تسمسٌْ مطاز التينٔ٘ ّالسقٕ لػعبهه ّاٌ جيعلهه ذخسا ّضيدا هلرِ االم٘، ّضاميا 

ؾاحب الطنْ امللهٕ املبحل كس عٔيهه بْلٕ عَدنه سازٍا ّ أميَا ّ ّحدتَا، ّ أٌ ٓالضتك
 ّاٌ حيفظهه يف جنلتهه الهسمي٘ ؾاحب٘ الطنْ امللهٕ  مْالٖ احلطً احملبْباألمري 

ّضاٜس أفساد  ْالٖ زغٔدم ؿيْنه الطعٔد االمري اجللٔلاألمريٗ لالخدجي٘ ّغد أشزنه ب
 . مسٔع دلٔب الدعاٛ  اضستهه امللهٔ٘ الػسٓف٘، اىُ

 والسالم على املقام العايل باهلل ورمحته تعاىل وبركاته                        

 
 . 4092ٌولٌوز   92الموافك ل   92,1ذو المعدة  من االربعاء الرابع  حرر بمراكش ٌومه                                   

 

 ة رئٌس جماعة مراكشخدٌم األعتاب الشرٌف                      
 دمحم العربً بلمائد                                                                                                         
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ت هذه الدورة، و اود ان الدم شكري للسادة اعضاء المجلس الجماعً على وبذلن نكون لد انهٌنا مداوال

 حضورهم ومواكبتهم ألشغالها وكذا موظفً واطر الجماعة على تفانٌهم فً العمل.

 

 ورفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف عشٌة.

 

 


