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خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (03/05/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت بخاٍس

 

لجملًصلمج عللَاانع 8102 َ يـالايم ّليًرة الايم ة لليظٗالاحمل
لجًشيتلةة الاجملًصفٗاستل

ل
  8302من ادلورة العادية لشهر ماي  30/30/8302بتارخي  اجللسة الأوىلفهرست حمرض 

 
 

 
 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ
 

 الصفحات
 

 
   خافظت الجلعت الاولى 

 اليلمت الافخخاخُت والجذولت الضمىُت  

 
 

 

 

 

 

10 – 04 

05 – 17 

 

0 
ش الاخباسي لشئِغ املجلغ في ؼإن الاعماٌ التي جم اللُام بها في اواس الفالخُاث  اوالع املجلغ الجماعي على الخلٍش

 املخعلم بالجماعاث.مً اللاهىن الخىظُمي  106املخىلت الُه وبلا مللخمُاث املادة 

 

تمت اطالع 
 المجلس

 
 

18 -06 

 

 

2 

ُف  ل املخعللت ببرهامج اهجاص وتهُئت مشائب للعُاساث وجـش الذساظت واملفادكت على اجفاكُت الؽشاهت والخمٍى

ت جفاعلُت ش وولع لىخاث اخباٍس ل.وتهُئت الاصكت والعاخاث العمىمُت والعىىهت والدؽٍى
ل)ْكطللةا ةالَٔلايشيرلايواييلع ٌَلعُ يللَاانع(للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 

 المصادقة باإلجماع

 
07 -79  

 

3 
الذساظت واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت بحن مجلغ حماعت مشاهؾ وحمعُت مشاهؾ ملعاعذة مشض ى اللفىس 

 اليلىي املضمً لدعُحر مشهض جففُت الذم اوساد.

 
 المصادقة باإلجماع

 

81 -92 

 

4 
 احل مً للجمباص املؼشبُت امللىُت والجامعت مشاهؾ حماعت مجلغ بحن ؼشاهت اجفاكُت على واملفادكت الذساظت

 . املحامُذ املىاوً بفماء الجمباص كاعت وحعُحر جذبحر

 
 المصادقة باإلجماع

 

93 -016 

 

5 
 .الذساظت واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت إلخذار مخدف للؽاي والخىابل بدذائم الحاسسي بمشاهؾ

 
 

المصادقة المبدئٌة 
 باإلجماع

 
 

017 -037 

 

6 

الذساظت واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت خٌى اخذار مخدف ومعشك دائم ملىخىحاث الفىاعت الخللُذًت بامللش 

 بعاخت حامع الفىا ملشاهؾ. اللذًم لؼشفت الفىاعت الخللُذًت

 
اجلت الى دورة 

 الحقة

 

038 -040 

 

7 
خ  101/2/06/2016عذد  مشاهؾ ملذًىت الجماعي املجلغ ملشس مالءمت  افلت  2016ًىهُى  23بخاٍس املخعلم باملى

 .ورلً مع الىظام الاظاس ي للؽشهت املزهىسة "الاهىاس خالشة" املحلُت الخىمُت ؼشهت سؤظماٌ مًعلى الشفع 

 

 
 المصادقة باألغلبٌة

 

042 -049 

 

  الذساظت واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت بحن حماعت مشاهؾ و حامعت اللاض ي عُاك. 8

 المصادقة باإلجماع

 

051 -067 

 

9 
ل واهجاص بشهامج معالجت العىً املهذد باالنهُاس بحي الحاسة الؽىش  الذساظت واملفادكت على اجفاكُت جخعلم بخمٍى

ل)ْكطللةا ةالَٔلايشيرلايواييلع ٌَلعُ يللَاانع(لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.2019 – 2018الشاوي 

 
 

 المصادقة باإلجماع

 

068 -085 

 

01 
ل واهجاص بشهامج معالجت العىً املهذد باالنهُاس باملذًىت  الذساظت واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت جخعلم بخمٍى

ل)ْكطللةا ةالَٔلايشيرلايواييلع ٌَلعُ يللَاانع(للللللللللللللللللللللللللللل.2019 – 2018العخُلت الؽىش الشابع 
 

 المصادقة باإلجماع

 

086 -213 

 

00 
ت وجدعحن الىلىج بلى  2014/م ح م/7الجفاكُت الؽشاهت سكم  1واملفادكت على ملحم سكم لذساظت ا املخعللت بخلٍى

ل)ْكطللةا ةالَٔلايشيرلايواييلع ٌَلعُ يللَاانع(                الخذماث الصحُت بمذًىت مشاهؾ.
 

 

 المصادقة باألغلبٌة

 

214 -209 
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 8302من ادلورة العادية لشهر ماي  30/30/8302بتارخي  اجللسة الثانيةفهرست 

 
 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ
 

 الصفحات
 

 
 

 

  خافظت الجلعت الشاهُت 

 اليلمت الافخخاخُت والجذولت الضمىُت 

 
 

 

 

 

 

10 – 04 

05 – 18 

 

  وهُئاث املجخمع املذوي .حعذًل بعن ملخمُاث هىاػ الخدمالث الخاؿ بالذعم والؽشاهت مع الجمعُاث  02

 المصادقة باإلجماع

 

19 -66 

 

  اخذار مشهض حماعي لألسؼُف والخىزُم . 03

 المصادقة باإلجماع

ل

ل74- 67

 

  الذساظت واملفادكت على دفتر الخدمالث ملىذ امخُاص كىش املشهباث املخالفت للىاهحن العحر الى املحجض الجماعي. 04

 المصادقة باإلجماع

 

75 -014 

 

خىن باملحامُذ 05  الذساظت واملفادكت على هظام داخلي للعىق الجماعي بشج الٍض
 

 

 المصادقة باإلجماع

 

015 -006 
 

 الذساظت واملفادكت على هظام داخلي للعىق الجماعي الضهىس بعحن اًىي. 07
 

 المصادقة باإلجماع
 

015 -009 
 

 بالجملت.الذساظت واملفادكت على هظام داخلي لعىق العمً  06
 

 المصادقة باإلجماع
 

021 -057 
 
 

 الذساظت واملفادكت على هظام داخلي لعىق العُاساث املعخعملت. 08
 

 

 المصادقة باإلجماع

 

058 -068 
 

  .احخماعي همشهض دوالت بباب الجماعي الفحي املىخب ملش جخفُق اعادة 09

 المصادقة باإلجماع
 

069 -076 

 

21 

ت ممىىخت مً وشف ؼشهت فماءاث الععادة لفائذة حماعت مشاهؾ وهي عباسة عً كىعت املفادكت على هبت  علاٍس

الُت بمعاخت  مخىاحذة بحي  04/282715متر مشبع مىلىع الشظم العلاسي عذد  1054اسلُت مخففت ملالعب ٍس

 جاسهت ملاوعت املىاسة.

 
 

 المصادقة باإلجماع

 
 

077 -083 

 

20 

اكبت ماظعاث الشعاًت الاحخماعُت وبلا لللاهىن سكم  اهخذاب ممشل عً مجلغ حماعت   14.05مشاهؾ في لجىت مش

املخعلم بؽشوه فخذ ماظعاث الشعاًت الاحخماعُت وجذبحرها بعذ ولب الاعفاء مً هزه املهمت الاهخذابُت جلذمذ به 

م خاي.  العُذة العمىة مٍش

 
 

 المصادقة باإلجماع

 
 
084 -089  

 

لعلذ الخذبحر املفىك ملشهض ومش وجشمحن الىفاًاث املجزلُت واملمازلت لها بمذًىت  3الذساظت واملفادكت على ملحم سكم  22

 مشاهؾ. 

 

اجلت الى دورة 
 الحقة

 
090 

 

23 

ع املعخللت الىوالت و مشاهؾ حماعت مجلغ بحن اجفاكُت على املفادكت  الىوني واملىخب ملشاهؾ والىهشباء املاء لخىَص

 .مشاهؾ ملذًىت الىهشبائُت بالؽبىت البُىههشبائُت املحىت بشبي جخعلم للؽشب الفالح واملاء للىهشباء

 
اجلت الى دورة 

 الحقة

 

092 

 

ىد للملاوعاث بشظم العىت املالُت  24 ع املخفق الاحمالي للدعُحر املـش اجلت الى دورة  .2019جدذًذ وجىَص
 الحقة

 

093 

 

اجلت الى دورة  للباعت الجائلحن. 9الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي املحامُذ البث في عملُت هشاء  25
 الحقة

 

094 

 

اجلت الى دورة  للباعت الجائلحن. حي الؽشفالبث في عملُت هشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي   26
 الحقة

 

095 

  لايربقيــــــل 

096 - 098 
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  8102ِبٞ  اٌذٚرح اٌؼبد٠خ ٌشٙز                               ّزاوشٌاٌّجٍض اٌجّبػٟ 

 جٍظخ ػ١ٍٕخ                                     

 8102َ يللستـالايرة الايم ة لليظٗا

ل10/10/8102بت   ذللاالةىللاالفتت ذيللادتًشـل
 

  

21082121088929

2108132108

 

 :    حعـز ِٓ  اغـز جّبػخ ٌّزاوش ثصفخ اطزشبر٠خ اٌظــبدح - 

 اٌّذ٠ز اٌؼبَ ٌٍّصبٌح  :   ػجذ اٌىز٠ُ اٌخط١ت 

 رئ١ـض لظُ اػّبي اٌّجٍض :       دمحم اٌّح١ز          

 رئ١ض لظُ اٌج١ئخ ٚرأ١ً٘ اٌظىٓ غ١ز اٌالئك :   ػجذ اٌغٕٟ اٚشٓ

 رئ١ض اٌمظُ اٌزمٕٟ :   ٞ اٌط١ت اط١ٕٕح

 رئ١ض لظُ ر١ّٕخ اٌّٛارد اٌّب١ٌخ :   ػجذ اٌحك ِذا

 رئ١ض لظُ اٌشجبة، اٌضمبفخ، اٌز٠بظخ ٚاٌززث١خ :   ٘شبَ ا٠ذ ٚارش١خ

 رأ١ً٘ االدارح اٌجّبػ١خ رئ١ض لظُ :    دمحم ثزوبدٞ

 رئ١ض لظُ اٌؼًّ االجزّبػٟ :   ػجذ اٌؼش٠ش االِزٞ

 رئ١ض لظُ اٌّزافك اٌؼ١ِّٛخ اٌّح١ٍخ اٌىجزٜ :   ػجذ االٌٗ رٚحٕٟ

 رئ١ض ِصٍحخ شزوبد اٌز١ّٕخ اٌّح١ٍخ :    دمحم ػزفخ

 رئ١ظخ ِصٍحخ رٕظ١ُ جٍظبد اٌّجٍض :   طؼ١ذح اح١ّذٞ

 اٌّجٍضػٓ لظُ اػّبي  :    خ١ًٍ ٌِٛح

 ػٓ لظُ اػّبي اٌّجٍض :     طؼذ ٔجبٞ
 

 شـــبرن ِٓ اٌّصبٌــح اٌخبرج١ــخ اٌظبدح: -
 مدٌر شركة العمران لمراكش :   رضوان الزٌتونً

 عن الوكالة الحضرٌة لمراكش :   سعٌد بلكادة
 عن الوكالة الحضرٌة لمراكش :   طه بنشبابة
 عن الوكالة الحضرٌة لمراكش :   خالد الرامً

 عن المدٌرٌة الجهوٌة لالسكان وسٌاسة المدٌنة :   ؼٌتً رشٌد
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء لمراكش :  صالح الدٌن منتصر

 عن لسم العمل االجتماعً بوالٌة مراكش :   علً اٌت ادمو
 
 

 ػعٛا 28 : اٌؼذد اٌمبٟٔٛٔ اٌذٞ ٠زىْٛ ِٕٗ اٌّجٍض اٌجّبػٟ  -

  ػعٛا 28  :   اٌّشا١ٌٚـٓ ِٙبِٙــُػـذد االػعـبء   -

 ػعٛا 88:    ػـذد األػعــبء اٌحبظز٠ـــٓ  -

 ز٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانؼ ذلُد ايعسبٞ بًكا٥د 0
 ايٓا٥ب االٍٚ يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانؼ ْٜٛظ بٔ ضًُٝإ 2
 ايٓا٥ب ايجاْٞ يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانؼ عبد ايطالّ ضٞ نٛزٟ 3

 ايجايح يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانؼ ايٓا٥ب ذلُد تٛف١ً 4
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 ايٓا٥ب ايسابع يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانؼ أمحد املتؿدم 5

 ايٓا٥ب اخلاَظ يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانؼ َٛالٟ احلطٔ املٓادٟ 6

 ايٓا٥ب ايطابع يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانؼ عبد ايسشام جبٛز 7

 ايٓا٥ب١ ايجا١َٓ  يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانؼ  اَاٍ َٝؿس٠ 8

 ايٓا٥ب ايتاضع يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانؼ عٛاطف ايربدعٞ 9

 ايٓا٥ب ايعاغس يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانؼ مجاٍ ايدٜٔ ايعهسٚد 01

 ناتب اجملًظ اجلُاعٞ خايد ايفتاٟٚ 00
 ْا٥ب ناتب اجملًظ اجلُاعٞ َٛالٟ احفٝظ قضاٟٚ ايعباضٞ 02

 عضٛ اجملًظ اجلُاعٞ ٜٛضف أٜت زٜاض 03

 "          "          " اٜت ايكاضٞ عبد اجملٝد 04

 "          "          " تٛفٝل بًٛجٛز 05
 "          "          " عبد اهلادٟ ٜٚطالت 06

 "          "          " عادٍ املتؿدم 07

 "          "          " عبد اهلادٟ فازٟ 08

 "          "          " ذلُد شزاف 09
 "          "          " االي٘ ايػًفعبد  21

 "          "          " ا١َٓٝ ايعُساْٞ االدزٜطٞ 20
 "          "          " عبد ايٛاحد ايػافكٞ 22

 "          "          " امحد ذلفٛظ 23

 "          "          " عبد ايسمحإ ٚافا 24

 "   "          "        ضفٝإ بٓداييت 25

 "          "          " خًٌٝ بٛحلطٔ 26

 "          "          " ذلُد اٜت بٜٛدٚ 27

 "          "          " محٝد خٛزشى 28
 "          "          " ذلُد بٔ بال 29

 "          "          " أمحد عب١ًٝ 31
 "          "          " عبد ايفتاح زشنٞ 30

 "          "          " حطٔ بباٟٚ 32
 "          "          " إغسام ايبٜٛطفٞ 33
 "          "          " َسِٜ خاٟ 34

 "          "          " ذلُد يهباز 35
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 "          "          " ايطعٝد اٜت احملجٛب 36
 "          "          " عبد اجملٝد بٓاْٞ 37
 "          "          " ايهسغاٍحبٝب١  38
 "          "          " عبد ايعصٜص ايبٓني 39

 "          "          " ذلُد احلس 41

 "          "          " زغٝد ايتُاديٞ 40

 "          "          " ذلُد بًٓعسٚضٞ 42

 "          "          " املؿطف٢ ايٛجداْٞ 43

 "          "          " ايؿُد ايعهازٟعبد  44

 "          "          " ابساِٖٝ بٛحٓؼ 45

 "          "          " عبد ايسحِٝ ايفرياَٞ 46

 "          "          " َٛالٟ عبد احلفٝظ املػساٟٚ 47

 "          "          " احلطني ْٛاز 48

 "          "          " عبد اجلًٌٝ بٓطعٛد 49
 "          "          " ضعٝد٠ ضالي١ 51

 "          "          " عبد ايؿُد اهلٓٝدٟ 50
 "          "          " ثٛز١ٜ بٛعباد 52

 "          "          " َٛالٟ ايبػري طٛبا 53

 "          "          " عبد ايػين دزٜٛؽ 54
 "          "  "         خًٝف١ ايػحُٝٞ 55

 "          "          " عبد اهلادٟ بٔ عال 56
 "          "          " حفٝظ١ دلداز 57

 "          "          " امساعٌٝ اَػازٟ 58
 "          "          " ذلُد اٜت ايصاٟٚ 59

 "          "          " عبد ايهسِٜ ملػّٛ 61

 "          "         "  عبد ايًطٝف أبدٚح 60

 "          "          " ح١ًُٝ باذلُد 62

 "          "          " ذلُد بٛغسباٍ 63

 "          "          " فاط١ُ ملهٕٗٛ 64
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 "          "          " امحاد اطسحٞ 65

 "          "          " جٜٛد٠ ايعٜٛد٠ 66

 

 

 أػعبء  18 :    اٌغبئج١ــٓ ثؼـــذرػـذد  األػعـبء   -
 

 عضٛ اجملًظ اجلُاعٞ شن١ٝ املسٜين 0

 "          "          " حطٔ اهلٛازٟ 2
 

   أػعــبء  10 :       ػـذد  األػعبء اٌغبئج١ـٓ ثـذْٚ ػــذر -

 
 ايٓا٥ب ايطادض١ يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانؼ خدجي١ فضٞ 0

 اجلُاعٞعضٛ اجملًظ  عدْإ بٔ عبد اهلل 2
 "          "          " عبد اهلل االَهازٟ 3

 "          "          " حٝا٠ املػفٛع 4

 "          "          " عبد اجملٝد ايدَٓاتٞ 5

 "          "          " عبد ايؿُد ايعُساْٞ 6

 "          "          " عبد ايعصٜص َسٚإ 7

 "          "          " فاط١ُ ايصٖسا٤ املٓؿٛزٟ 8

 "          "          " محٝد ايػٗٛاْٞ 9

 "          "          " املؿطف٢ ايػٗٛاْٞ 01

 "          "          " ذلُد االدزٜطٞ 00

 "          "          " عفٝف١ ايصجنازٟ 02
 "          "          " ذلُد باق١ 03

 "          "  "         جنٝب زفٛؽ 04

 "          "          " ٜٛضف بٔ ايصاٖس 05
 "          "          " ذلُد ْهٌٝ 06

 "          "          " عبد اهلادٟ تًُاضٞ 07
 "          "          " عبد ايعصٜص بٛضعٝد 08
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 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 الرحيم بشم اهلل الرمحن
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌنالسادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلً وسائل االعالم

 أٌها الحضور الكرٌم

كاتب  خالد الفتاويأطلب من السٌد  ،2018ماي  ح أشؽال هذه الدورة العادٌة لشهرلبل أن نفتت

السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن الحاضرٌن بالماعة للتؤكد أسماء السادة وضل بالمناداة على المجلس التف

 توفر النصاب المانونً النعماد هذه الدورة . مدى من

 

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

 الدورة الثانٌة عشرة فً هذه المدة االنتدابٌة وجدولتها الزمنٌة كاالتً:

 :ملحوظة

تم عرض ولبول اعتذار كل من السٌدة زكٌة لمرٌنً )اعتذار شفوي( و السٌد الحسن الهواري 

 )اعتذار مكتوب( من طرؾ المجلس الجماعً 
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  في ول حلعت نهاإؽباملخذاٌو  والىلي   ملجلغ حماعت مشاهؾ 2018الذوسة العادًت لؽهش ماي  تيالجذولت  الضمىُت  لجلع

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 ومكانهااجللسة 

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

الجلسة 
 االولى

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ٌوم الخمٌس

13/15/2108 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الساعة 
الحادٌة عشرة 

بقاعة  صباحا
االجتماعات 

الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
اطالع المجلس الجماعً على التمرٌر االخباري لرئٌس المجلس فً شؤن االعمال التً تم المٌام بها فً اطار 

 الصالحٌات المخولة الٌه.
 

 

 
2 

مرائب للسٌارات الدراسة والمصادلة على اتفالٌة الشراكة والتموٌل المتعلمة ببرنامج انجاز وتهٌئة 
 وترصٌؾ وتهٌئة االزلة والساحات العمومٌة والعنونة والتشوٌر ووضع لوحات اخبارٌة تفاعلٌة.

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                      

 

 

 

3 
والمصادلة على اتفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش وجمعٌة مراكش لمساعدة مرضى الدراسة 

 المصور الكلوي المزمن لتسٌٌر مركز تصفٌة الدم اوراد.
 

 

 
 

 

4 

 

 من للجمباز المؽربٌة الملكٌة والجامعة مراكش جماعة مجلس بٌن شراكة اتفالٌة على والمصادلة الدراسة
 . المحامٌد المواطن بفضاء الجمباز لاعة وتسٌٌر تدبٌر اجل

 

 

5 

 

  .الدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة إلحداث متحؾ للشاي والتوابل بحدائك الحارثً بمراكش

 
 

 

 

6 
الدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة حول احداث متحؾ ومعرض دائم لمنتوجات الصناعة التملٌدٌة 

 الصناعة التملٌدٌة بساحة جامع الفنا لمراكش.بالممر المدٌم لؽرفة 
 

 

 
 
 

 
 

7 
بالموافمة المتعلك  2016 ٌونٌو 23 بتارٌخ 101/2/06/2016 عدد مراكش لمدٌنة الجماعً المجلس ممررمالءمة 

 .وذلن مع النظام االساسً للشركة المذكورة "االنوار حاضرة" المحلٌة التنمٌة شركة رأسمال منعلى الرفع 
 

 

 

 الدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة بٌن جماعة مراكش و جامعة الماضً عٌاض. 8
 
 

 

 
9 

انجاز برنامج معالجة السكن المهدد باالنهٌار بحً الحارة ادلة على اتفالٌة تتعلك بتموٌل والدراسة والمص
 واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة                                    . 2109 – 2108الشطر الثانً 

 

انجاز برنامج معالجة السكن المهدد باالنهٌار ادلة على اتفالٌة شراكة تتعلك بتموٌل والدراسة والمص 01
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                 . 2109 – 2108 الرابعالشطر  بالمدٌنة العتٌمة

 

المتعلمة بتموٌة وتحسٌن الولوج  2104/م ح م/7التفالٌة الشراكة رلم  0الدراسة والمصادلة على ملحك رلم  00
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(مراكش.                            إلى الخدمات الصحٌة بمدٌنة

 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المدٌرٌة العامة للمصالح
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الجلسة 
 الثانٌة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االربعاءٌوم 

19/15/2108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الساعة 
الحادٌة عشرة 

بقاعة  صباحا
االجتماعات 

الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 

 
02 

 

 المدنً .تعدٌل بعض ممتضٌات كناش التحمالت الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعٌات وهٌئات المجتمع 
 

 

 
03 

 

 احداث مركز جماعً لألرشٌؾ والتوثٌك .
 

 

 
04 

 

التحمالت لمنح امتٌاز لطر المركبات المخالفة لموانٌن السٌر الى المحجز الدراسة والمصادلة على دفتر 
 الجماعً.

 

 

 

05 
 

 الدراسة والمصادلة على نظام داخلً للسوق الجماعً برج الزٌتون بالمحامٌد
 

 

 

06 
 

 الدراسة والمصادلة على نظام داخلً لسوق السمن بالجملة.
 

 

 

07 
 

 الدراسة والمصادلة على نظام داخلً للسوق الجماعً الزهور بعٌن اٌطً.
 

 

 

08 
 

 الدراسة والمصادلة على نظام داخلً لسوق السٌارات المستعملة.
 
 

 

 

09 
 

 .اجتماعً كمركز دكالة بباب الجماعً الصحً المكتب ممر تخصٌص اعادة
 

 

 
21 

 

المصادلة على هبة عمارٌة ممنوحة من طرؾ شركة فضاءات السعادة لفائدة جماعة مراكش وهً عبارة 
متر مربع موضوع الرسم العماري عدد  0154عن لطعة ارضٌة مخصصة لمالعب رٌاضٌة بمساحة 

 متواجدة بحً تاركة مماطعة المنارة. 14/282705
 

 

 
20 

 

مجلس جماعة مراكش فً لجنة مرالبة مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة طبما للمانون رلم  عن انتداب ممثل 
المتعلك بشروط فتح مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة وتدبٌرها بعد طلب االعفاء من هذه المهمة  04.15

 االنتدابٌة تمدمت به السٌدة العضوة مرٌم خاي.
 

 

 
22 

لعمد التدبٌر المفوض لمركز طمر وتثمٌن النفاٌات المنزلٌة والمماثلة  3الدراسة والمصادلة على ملحك رلم 
 لها بمدٌنة مراكش. 

 

 
23 

 لمراكش والكهرباء الماء لتوزٌع المستملة الوكالة و مراكش جماعة مجلس بٌن اتفالٌة على المصادلة
 الكهربائٌة بالشبكة البٌوكهربائٌة المحطة بربط تتعلك للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطنً والمكتب

 .مراكش لمدٌنة

 

  .2109تحدٌد وتوزٌع المخصص االجمالً للتسٌٌر المرصود للمماطعات برسم السنة المالٌة  24

  للباعة الجائلٌن. 9البث فً عملٌة كراء الجلسات المتواجدة بالسوق الجماعً المحامٌد  25

  للباعة الجائلٌن. حً الشرؾالبث فً عملٌة كراء الجلسات المتواجدة بالسوق الجماعً   26
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 :  (13/15/2108الجلسة األولى بتارٌخ ) 2108النمطة األولى من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

ش الاخباسي لشئِغ   املجلغ في ؼإن الاعماٌ التي جم اللُام بها في اواس الفالخُاث اوالع املجلغ الجماعي على الخلٍش

 املخىلت الُه.

 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد
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مً اللاهىن الخىظُمي املخعلم بالجماعاث واللالُت  106جىبُلــــا مللخمُاث املادة 

ا للمجلغ، عىذ بذاًت ول دوسة عادًت، خٌى  شا اخباٍس بخلذًم سئِغ مجلغ الجماعت جلٍش

ؽشفني ان اجلى على معامعىم  الاعماٌ التي كام بها في اواس الفالخُاث املخىلت له،  ٌععذوي َو

املجلغ الجماعي ابخذاء مً نهاًت الذوسة مجمل  الاعماٌ التي كامذ و اؼشفذ عليها سئاظت 

 الى بذاًت الذوسة الحالُت وهي واالجـــي: 2018 مايالعادًت لؽهش 

مً  94فمــً الىاخُت املذاوالجُت، وهما ال ًخفى على خمشاجىم، ووبلا مللخمُاث املادة   

لي املذسحت في اللاهىن الخىظُمي املخعلم بالجماعاث، وبعذ ان جم جيهئ امللفاث اللاهىهُت للى

حذاٌو اعماٌ دوساث املجلغ الجماعي واخالتها على املفالح املخخفت للخإؼحر عليها، فلذ جم 

ل بمجمىعت مً امللشساث ماؼش عليها وكامذ سئاظت املجلغ بدىفُزها  وهي على  وجلىم الخـى

 الؽيل الاحي: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش
 جماعة مراكش

 المدٌرٌة العامة للمصالح
 قسم اعمال المجلس
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الدورة اليت متت فيها 
 على النكطةاملصادقة 

 تاريخ التأشري على املكزر موضوع مكزر النكطة

 
 
 

 
 

الدورة العادية لشهر 
 7102اكتوبر  

 
 
 
 
 

 
عالق١ مبكسز ايٓكط١ املتعًك١ بتحدٜد َؿادز ايتٌُٜٛ ٚاجلدٚي١ ايص١َٝٓ يتؿف١ٝ دٜٕٛ 

عامل من طزف السيد الوالي ايٛناي١ املطتك١ً يتٛشٜع املا٤ ٚايهٗسبا٤ مبسانؼ املؤغس عًٝ٘ 
 7102دجنرب  01عمالة مزانش بتاريخ 

 تبعا ملنطوق الفصل الثالث من علد الاتفاق والري ًنص حسفُا على ما ًلي>

 ٠ٍٟ: ف١ّبثذِخ اٌٛوبٌخ اٌزٟ اٌّزأخزاد  "رزّضً  

 ِزأخزاد اٌزطُ ػٍٝ إرالف اٌطزق . 

 ِزأخزاد ٚاججبد اطزغالي اٌٍّه اٌؼِّٟٛ. 

اٌّصبٌح اٌجّبػ١خ اٌّخزصخ ٚاٌٛوبٌخ اٌّظزمٍخ ثّجزد حصز ٘ذٖ اٌّزأخزاد ث١ٓ 

 "ٌزٛس٠غ اٌّبء ٚاٌىٙزثبء، رٍزشَ ٘ذٖ االخ١زح ثزأد٠خ ٘ذا اٌّجٍغ ٌجّبػخ ِزاوش

ول وتحوست  ملتظوُا   واعتبازا لكوو  علود الاتفواق امل عوس عبُوا ة ثاةو  امواز عوا  مسحاوير ونوي امواز ت ًم

وا املواا والباسثوااوكالو   هرا الفصل ر فلد تم علد اتفاق ةي  ح اعو  موسا و وال نوي املوطووو وهوو  املظوتلب  لتوَش

ة ثاةووو  م ظوووس توووال ةووولتزم الطوووسق تبكوووم  مووون تزلوووا الوكالووو  ةت ُوووي  مظوووت لا  ا   اعووو  ا  ا ووو  ةالسطووومر 

 4106/;10/1دزهوم لفادود  ا   اعو  نوي الفكوم  امل تود  موا ةوي   577977958568وكُ ت كبفتها و حصوس  نوي مببو  

 7 50/15/4109الى غاً  

 11/10/7102الفزعي املنبثل من عكد االتفام االصلي املؤشز عليه بتاريخ قد مت  التأشري على هذا االتفام 
 1010حتت عدد  02/10/7102ومت ارساله  اىل جمللس بتاريخ 

 
 
 

الدورة العادية لشهر 
 7102فرباير 

ى

َكسز ايٓكط١ املتعًك١ باتفاق١ٝ غسان١ َع مجع١ٝ َال٥ه١ َسانؼ حٍٛ تطٝري َسنص َال٥ه١ 
 T21يألطفاٍ ذٟٚ ايتجًٝح ايؿبػٞ 

ومت ارساهلا اىل جمللس بتاريخ  00/10/7102مت التأشري على املكزر  واالتفاقية من طزف السيد الوالي بتاريخ  
  1551حتت عدد 01/10/7102

اتفاق١ٝ بني دلًظ مجاع١ َسانؼ ٚ غسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ "حاضس٠ ًك١ بَكسز ايٓكط١ املتع
ىاالْٛاز" تتعًل مبطا١ُٖ مجاع١ َسانؼ يف متٌٜٛ اضتجُاز تأٌٖٝ غبه١ االْاز٠ ايع١َُٝٛ.

ومت ارساهلا اىل جمللس بتاريخ  00/10/7102مت التأشري على املكزر  واالتفاقية من طزف السيد الوالي بتاريخ 
  1502حتت عدد 01/10/7102

١ ظدٚي١ ش١َٝٓ يتؿف١ٝ دٜٕٛ مجاع١ َسانؼ يفا٥د٠ املهتب ايٛطين ايٓكط١ املتعًك َكسز
َٛضٛع  تازن١ ٚغازع املكا١َٚ بإجناش جطٛز ع٢ً َطت٣ٛ طسٜليًطهو احلدٜد١ٜ ٚاخلاؾ١  

ٚايبايػ١ F002004   ٚ658087  ٚ 000028زقِ االتفاقٝات 
 دزِٖ ٚفل َكتضٝات عكد االتفام   6.213.924,95

ومت ارساهلا اىل جمللس بتاريخ  70/10/7102مت التأشري على املكزر  واالتفاقية من طزف السيد الوالي بتاريخ 
 01000حتت عدد 72/10/7102

 غسان١ يتدبري خد١َ ايٓكٌ املدزضٞ مبكاطع١ ايٓدٌٝباتفاق١ٝ َكسز ايٓكط١ املتعًك١ 
 ٚمجع١ٝ األطًظ ايهبري مجاعـ١ َسانؼ نيب

ومت ارساهلا  70/10/7102مت التأشري على املكزر  واالتفاقية من طزف السيد الوالي بتاريخ 
 01000حتت عدد 72/10/7102اىل جمللس بتاريخ 



ت  وفي اواس جمشُل سئاظت املجلغ للجماعت في حمُع اعماٌ الحُاة املذهُت والاداٍس

والعهش على مفالحها، كامذ سئاظت مجلغ مذًىت مشاهؾ، خالٌ الفترة ما بحن 

لبلى ػاًت مخم ؼهش  2018 فبراًش  ؼهش  ، بعذة ؤوؽىت 2018مً ظىت  ابٍش

واظخلباالث لمُىف وشخفُاث وؼشواء وفاعلحن مجخمعُحن في مخخلف املجاالث، 

 ألوؽىت والخظاهشاث واملحافل.العذًذ مً في وجمشُل املذًىت املؽاسهت هزا و 

 ب:جمحزث هزه الفترة كذ و 

  لخذؼحن املشخلت ألاولى مً بهجاص علذ  ماسط املاض ي 19الاهىالكت ًىم بعىاء

اس اللُام بالشة ألاهىاس، و املذًىت العخُلت، عبر مؽشوع خالىجاعت الىاكُت ب  اثٍض

 .ؼؼاٌ في هزا املجاٌألا مُذاهُت للىكىف على مذي جلذم 

  افم ؤاملؽاسهت في ؼؼاٌ الللاء الخىاـلي للعُذ سئِغ الحىىمت والىفذ الىصاسي املش

ع ظفيآله بجهت مشاهؾ  ، والزي جمحز بةعالن الحىىمت لذعم العذًذ مً املؽاَس

 املهُيلت بالجهت بففت عامت وبمذًىت مشاهؾ بففت خاـت .

 

ليتوطيرلعالق تلايؼراقللةايتواػٌ:لةةييلل*لاستكب ٍلةفوةلةطدؼي ت

اساث العذًذ مً الصخفُاث  هما ال ًخفى علُىم، حؽهذ مذًىت مشاهؾ ٍص

اث، خاـت عمذاء العىاـم واملذن العاملُت واملعاولحن على  مخخلف املعخٍى

بمخخلف الذٌو الفذًلت والؽلُلت، وسئظاء املىظماث ػحر الحىىمُت، والزًً 

اسة عمل او مجاملت. اسة لىا اما في اواس ٍص  ًلىمىن بٍض

 ، جم : 2018خالٌ الفترة ما بحن ؼهش فبراًش وماًى مً ظىت  وفي هزا الاواس،

 -  اظخلباٌ العُذJim Lane  ىُت ضوها ألامٍش عمذة مذًىت ظىىحعذًل بىالًت ؤٍس

اث  افم له، وإؼشان العذًذ مً ممشلي املفالح الخاسحُت وممشلي املذًٍش والىفذ املش

ت في هزا الاظخلباٌ.   الجهٍى
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 -  ٌىُت باللفش البلذي جضامىا مع الاظخلبا اظخلباٌ جالمُز مذًىت ظىىحعذًل ألامٍش

هامج الخبادٌ الشلافي في وسخخه الشابعت بشعاًت مً الشظمي لعمذتها، ورلً لمً بش 

مجلغ املذًىت وجىظُم حمعُت مشاهؾ ظىىحعذًل للخبادٌ الشلافي وحمعُت 

 ظىىحعذًل للمذن الؽلُلت.

 -  اظخلباٌ اللىفل العام لفشوعا بمذًىت مشاهؾ العُذPhilippe Casenave ،

 هذ الفشوس ي بمشاهؾ.على هامؾ جىظُم بعن الاوؽىت الشلافُت التي ًىظمها املع

 -  .ج  اظخلباٌ العُذة ظفحرة دولت الجرٍو

 -  اظخلباٌ العُذ حىن ػىاوتRoatta Jean  هائب عمذة مذًىت مشظُلُا الفشوعُت

امليلف بالعالكاث الخاسحُت وألاوسوبُت، على هامؾ مؽاسهخه في ؤؼؼاٌ املؽشوع 

  ألاوسوبي خٌى حامعاث البدش ألابُن املخىظي املىعلذ بمشاهؾ.

 - .اسة عمل  اظخلباٌ وفذ مذًىت هِىىبى الفِىُت في بواس ٍص

 -  اظخلباٌ العُذ مذًش املعهذ الجامعي ألاملاوي للشلافت وعلم الىفغ والثروة

(Sigmund Freud.وبدذ ظبل الخعاون وعلذ ؼشاهت بحن الىشفحن ، ) 

 - ُت اظخلباٌ وفذ مذًىت هِىىبى الفِىُت بشئاظت املذًش العام للؽاون الخاسح

ببلذًت هِىىبى، على هامؾ مؽاسهخه في ملخلى الفذاكت املؼشبُت الفِىُت بمذًىت 

 ؤوادًش.

 - .اظخلباٌ وفذ مذًىت ظىجضو الفِىُت بشئاظت مذًش كىاع الخجاسة باملذًىت 

  -   ت الفحن الؽعبُت مً مذساء الؽشواث اظخلباٌ وفذ عً سحاٌ ألاعماٌ بجمهىٍس

ض الؽشاهت والخعاون بحن سحاٌ ألاعماٌ املؼاسبت وامللاوالث الفِىُت، في بواس حعٍض

 وسحاٌ ألاعماٌ الفِىُحن.

 - ( اظخلباٌ عمذة مذًىت مىهخىسوMontereau الفشوعُت، مشفىكا بالىائب )

البرملاوي هائب سئِغ الجمعُت الىوىُت الفشوعُت وباملذًش العام للمفالح الجماعُت 

 بالبلذًت.

 - .اظخلباٌ عمذة مذًىت هِغ الفشوعُت 
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لمبكالاجملًصلادتُ عي:لاجملتُعلاملرْيلتشتتًفلاملٓعُ تلةٖيئ ل*لاستكب ٍ

 - واس بحخماع مىظع مع سئظاء وممشلي حمعُاث املجخمع املذوي املجخمعت في ا

ت الشاهُت. املىاظشة  الجهٍى

 -  اظخلباٌ ممشلحن عً هُئاث املحامحن باملؼشب بخفىؿ اظخعذاداث مذًىت مشاهؾ

لُا   .للمدامحن لىشة اللذمالخخمان وإط افٍش

 - .اظخلباٌ الجمعُت املؼشبُت للمدامحن واللماة 

 - اظخلباٌ سئِغ الىادي املليي للخيغ بمشاهؾ. 

 - مىاظبت لبعي بعن  اظخلباٌ ممشلحن عً حمعُت وواالث هشاء العُاساث بمشاهؾ

 هشاهاث التي ٌعاوي منها اللىاعوإلا إلاؼياالث

 - ت في اواس فُذسالُت بمىىلت اظخلباٌ مجمىعت مً سئظاء الجمعُا ث والىىادي املىمٍى

الحي املحمذي الذاودًاث بمشاهؾ بدمىس العُذ سئِغ مجلغ ملاوعت حلحز، 

 .بخفىؿ مؽشوع تهُئت داس الؽباب الحي املحمذي

 -  ٌمىخب حمعُت داس الىالب مبرة دمحم الخامغ بالحي املحمذي ؤعماءاظخلبا. 

 - لىفىلتاظخلباٌ العفبت املؼشبُت لحماًت ا 

 -  ادوس  ؤحلعت عمل بخفىؿ مشهض جففُت الذم اظخلباٌ و. 

 -  اظخلباٌ بعن الفعالُاث اليعائُت بمذًىت مشاهؾ بخفىؿ جىظُم ماجمش دولي

لُا ت بالحي  ،لليعاء بافٍش ش وجىظُع خذماث داس الىالبت اللشٍو هزا مىلىع جىٍى

 .الجذًذ ظُذي ًىظف بً علي بمشاهؾ

 -  يياظخلباٌ ممشلحن عً ججاس  .ظىق اٍص

 -  ٌممشلحن عً حمعُت الباعت الجائلحن بؽاسع الذاخلتاظخلبا. 

 - اظخلباٌ ممشلحن عً ظاهىت دواس البرادة بعُذي ًىظف بً علي. 

 -  عً والًت مىخب مجلغ ملاوعت الىخُل؛ بدمىس ممشلحن  وؤعماءاظخلباٌ سئِغ

ت بمشاهؾ؛  إلاظيانماظعاث الجهت و  ٌ للخذاوالعمشان والىوالت الحمٍش في  و

اكتراح الحلٌى الىاحعت ظىىاثمجمىعت مً املؽاول وامللفاث العاللت مىز  ؛ و

 .هالخجاوص 

 - اظخلباٌ ممشلحن عً ظاهىت حي الشاخت بمىىلت املحامُذ. 
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لاملر ٓل:اذتـٓتٗ لييتلالةايمًُيللةاالجتُ عيللةايا  ؿيلل*اذتـو ليفلاألْظطللايثك فيل

 -  بمخخلف مداهم الاظخئىاف  2018اللمائُت املؽاسهت في مشاظُم افخخاح العىت

 .بمذًىت مشاهؾ

 -  ٌاملؽاسهت في خفل جلذًم وجىكُع هخاب خٌى جلُُم مياهت املجخمع املذوي مً خال

 . 2016 - 2011املخىي الجماعي ملذًىت مشاهؾ 

 -  املؽاسهت في خملت الىظافت املىظمت مً وشف مجلغ ملاوعت املىاسة بجمُع

 .يترابىفىرها الامللحلاث الخابعت ل

 -  افخخاح مائذة معخذًشة خٌى "دعم الحيامت املحلُت والذًملشاوُت الدؽاسهُت

ىُت لللماةالاملىظمت بؽشاهت مع  باملؼشب"  .جمعُت ألامٍش

 -  بجهت  ؤؼؼاٌاملؽاسهت في ً امللخلى الجهىي الاٌو خٌى مىظىمت التربُت والخىٍى

 .مجلغ الجهت فاملىظم مً وش  آظفي،مشاهؾ 
 

لاملظ  نلليفلاحمل فٌلايوطٓيللةايتع ٖااتلايرةييل:ل*

 -  ،ت اللذساث للجماعاث الترابُت في مجاٌ الهجشة املؽاسهت في مؽشوع خٌى جلٍى

 املىعلذ بالعاـمت الشباه.

 -  املؽاسهت في ؤؼؼاٌ الذوسة الخامعت والخمعحن للمجلغ الخىفُزي ملىظمت املذن

اكع  -والزوي في املذن العشبُت  "الخدٌى الالىترووي عالعشبُت، خٌى مىلى  الى

 واظدؽشاف املعخلبل"، بمذًىت الشباه.

 - .ت، بمذًىت الشباه اكع ألازٍش  املؽاسهت في جخلُذ الُىم العالمي للمأزش واملى

 - .املؽاسهت في امللخلى الشاوي للفذاكت املؼشبُت الفِىُت، بمذًىت ؤوادًش 

 - ؽشوعاث الفؼحرة وألاظش املىخجت املؽاسهت في ؤؼؼاٌ املاجمش العشبي خٌى "امل

افذ للخىمُت"، بمذًىت ؤوادًش.  هش

 -  املؽاسهت في املاجمش إلاكلُمي بؽإن "الخعلم مً ؤحل العِؾ املعخذام في املذن

باملىىلت العشبُت"، جىبُم الخعلُم مً ؤحل الخىمُت املعخذامت في مذن الخعلم، 

ت.  املىعلذ بمذًىت ؤظىان املفٍش
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 -  الاحخماع الخدمحري للمعشك العىىي ملذًىت جىس الفشوعُت، والزي املؽاسهت في

 ظُىىن فُه املؼشب لُف ؼشف الذوسة.

 -  املؽاسهت في وسؼت اللجىت الذائمت "املذن والخىمُت املعخذامت" بالعاـمت داواس

 العِىؼالُت.

ل*لز   اتلَيراْيللملدتًفلاملظ   علايتُٓو للةاملاافلليفلطو لاالصت ز:

 -  اسة مخخلف ممشلي مُذاهُت سفلت العُذ الىالي والعُذة سئِعت مجلغ العمالت و ٍص

ع املهُيلت ملخابعت جلذم ألا ورلً املفالح الخاسحُت املعىُت؛  ؼؼاٌ بمجمىعت مً املؽاَس

 .الىبري بمذًىت مشاهؾ

 -  ًاسة مُذاهُت سفلت العُذ الىالي ومخخلف سئظاء املفالح املعىُت للعذًذ م وساػ ؤٍص

افم و   .الخجهحزاث بتراب املذًىت العخُلت وظُذي ًىظف بً علىاملش

 -  ع الحالشة املخجذدة وخالشة ألاهىاس، لفائذة اسة مُذاهُت ملؽاَس هذوة صحفُت وٍص

 ممشلي املىابش الاعالمُت املحلُت.  
 

ل  ت ألجلذم بالؽىش الجٍض ش إلاخباسي املىحض، ؤػخىم هزه الفـش وفي خخام هزا الخلٍش

وحمُع العاملحن  واملىظفحنألعماء مىخب املجلغ ووافت املىخخباث واملىخخبحن وألاوش 

ألاحهضة ألامىُت باملذًىت املفالح الخاسحُت و بالجماعت، وهزا العلىاث املحلُت، ومخخلف 

واملخذخلحن، على ما ًبزله الجمُع مً مجهىداث، ول خعب مىكعه ووافت الؽشواء 

ذ مخخلف الخذماث  ومعاولُاجه، مً ؤحل حعل مذًىدىا في املعخىي الالئم بها، وججٍى

امللذمت لفالح املىاوىحن واملىاوىاث، وهزا صائشي ولُىف مذًىت مشاهؾ الحمشاء، التي 

ربُتها على املعخىي الىوني والعالمي في بواس ًضداد بؼعاعها ًىما بعذ ًىم، وحعضص مياهتها وحا

 .العىاًت الخاـت التي ًىليها ـاخب الجاللت امللً دمحم العادط هفشه هللا وؤًذه

هزه بحماال مخخلف الاعماٌ التي كامذ واؼشفذ عليها سئاظت املجلغ الجماعي، جم 

 جبلُؼها لحمشاجىم وبلا لللاهىن. 

 والعالم علُىم وسخمت هللا وبشواجه

 دمحم العشبي بللائذ                                                                                               

 سئِغ مجلغ حماعت مشاهؾ                                                                                         
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 :  (13/15/2108الجلسة األولى بتارٌخ ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الثانٌةالنمطة 

ل املخعللت ببرهامج اهجاص وتهُئت مشائب للعُاساث   الذساظت واملفادكت على اجفاكُت الؽشاهت والخمٍى

ت  ش وولع لىخاث اخباٍس ُف وتهُئت الاصكت والعاخاث العمىمُت والعىىهت والدؽٍى  .جفاعلُتوجـش

 )هلىت واسدة مً العُذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ(                                                                                                                 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 

المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة التمرٌر المتعلك الكلمة للسٌد نائب رئٌس اللجنة  

 بهذه النمطة وكذلن نص االتفالٌة.

 

 نائب رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد عبد االله الؽلؾ
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  2طة رلم: النم

 
 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 والربجمة
 

 
 

 2الوقطة رقم  حول 
  2018ماي  لشهر  العادًة جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 : 2الوقطة رقم 
لباْ َخلتٗيئللَاائبليًشي  اتلةتاػيفلةتٗيئلل لاصت ز اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللتتمًللبتُو ٌلة

 للللللل.إخب   للتف عًيلللةايش ذ تلايمُوَيللةايمٓوْللةايتظو الةةؿعليوذ تاألزقلل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل)ىكطُ واردَ مً الضًد الىالٌ عامل عنالُ مزاكػ(للل
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  2رلم: النمطة 

  
 

للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال الةدورة  طبما

الموجهةةة لكةةل مةةن السةةادة أعضةةاء اللجنةةة والمجلةةس  03/14/2018بتةةارٌخ  8368، وتبعةةا للةةدعوة عةةدد 2018العادٌةةة لشةةهر مةةاي 
وكذا االخبةار بضضةافة نمطةة واردة مةن السةٌد  للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة
الحادٌةة علةى السةاعة  2018 مةاي 26 لخمةٌسالوالً عامل عمالة مراكش عدد  بتارٌخ  ، عمةدت اللجنةة المةذكورة اجتماعةا ٌةوم ا

بماعة االجتماعات الكبةرى بالمصةر البلةدي شةارع دمحم الخةامس برئاسةة السةٌد عبةد االلةه الؽلةؾ نائةب رئةٌس اللجنةة  عشر صباحا
                             لتدارس النمط االتٌـة:                                    

  لل>4النلط  زكم لاالزقللاير اسل لةتٗيئل لةتاػيف ليًشي  ات لَاائب لةتٗيئل لاصت ز لبربْ َخ لاملتمًكل لةايتُو ٌ لايظاانل لاتف قيل لعًى ةاملؼ ةقل
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(لللللللةايش ذ تلايمُوَيللةايمٓوْللةايتظو الةةؿعليوذ تلاخب   للتف عًيل.

  املتمًـللب ملوافكـللللل2016ل وْيول23لبت   ذل101/2/06/2016لعرةلَاانعلملر ٓللادتُ عيلاجملًصلَكا َالءَللل>9النلطو  زكوم
 .ةذيولَعلايٓع ّلاالس سيليًظانللاملذنو ال"االْوا لذ ؿاا"لاحملًيللايتُٓيللطانلل أمس ٍلَٔعًىلايافعل

  ل.اجتُ عيلنُانزلةن يللبب بلادتُ عيلايؼريلاملهتبلَكالختؼيؽلاع ةال>;0النلط  زكم
  املؼ ةقللعًىلٖبللعك   للممٓوذللَٔلطافلطانللفـ ءاتلايشم ةاليف ئرالمج عللَاانعلةٖيلعب  العٔلقطمللا ؿيللشتؼؼللل>41النلط  زكم

لَتواجرالحبيلت  نللَك طمللاملٓ  ا.ل04/282715َرتلَابعلَوؿوعلاياسِلايمك  يلعرةلل1054ملالعبل   ؿيللمبش ذلل
  ل.2019لاملدؼؽلاالمج ييليًتشيريلاملاػوةليًُك طم تلباسِلايشٓللامل ييلحتر رلةتوز علل>46النلط  زكم
  ليًب عللادت ئًني.ل9ايبثليفلعًُيللنااءلادتًش تلاملتواجرالب يشوملادتُ عيلاحمل َيرلل>47النلط  زكم
  ليًب عللادت ئًني.لذيلايظافايبثليفلعًُيللنااءلادتًش تلاملتواجرالب يشوملادتُ عيلل>48النلط  زكم

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  حضر االجتماع -

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

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

ٌرامً، حلٌمة م. احفٌظ لضاوي العباسً، إبراهٌم بوحنش، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي بن عال، دمحم االدرٌسً، عبد الرحٌم الف
     بادمحم.

  خالد الفتاوي :وؼاب 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
 رئٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :    بلحوتًهشام 
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري

 رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :   دمحم أرفا
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً

 عن المسم التمنً :   فتٌحة الشاٌب
 عن المسم التمنً :  عالء الدٌن التبروري

 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :   ٌد بوزٌتًرش
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 السادة:وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة  -
 

 رئٌس لسم الشإون المانونٌة بالوكالة الحضرٌة بمراكش :    سعٌد بلكادة
 مدٌر الدراسات بشركة العمران مراكش :   بدر الدٌن برادة

 عن الوكالة الحضرٌة بمراكش :   بنشبابة دمحم طه
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :    زكرٌاء بنعرؾ

 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد نائب رئٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً جدول 
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط 2108اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

 الجاهزة على النحو االتً:
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  ل>4النلط  زكم 
لةايش ذ تلايم لاالزقل لَاائبليًشي  اتلةتاػيفلةتٗيئل لةتٗيئل لبربْ َخلاصت ز لاملتمًكل لةايتُو ٌ لايظاانل لعًىلاتف قيل لةاملؼ ةقل ُوَيللاير اسل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(للللللللللللللللللةايمٓوْللةايتظو الةةؿعليوذ تلاخب   للتف عًيل.
ل

لسةم رئةٌس أعطةى السةٌد رئةٌس اللجنةة الكلمةة للسةٌد ، ولالطالع علةى حٌثٌةات الموضةوع، النمطة منالشة هذه فً بداٌة
أن مشةروع االتفالٌةة ٌةدخل فةً إطةار برنةامج التؤهٌةل الحضةري أوضةح  الةذي الشإون المانونٌة بالوكالة الحضرٌة بمةراكش

للمنظومةة للمدٌنة العتٌمة لمراكش وفك التعلٌمات المولوٌة السامٌة لصاحب الجاللة الملةن دمحم السةادس نصةره ا، اذ تبةٌن 
ؽٌةة مواكبةة النمةو مندمجةة جدٌةدة بالمدٌنةة المدٌمةة، بومهٌكلةة اضةافة مشةارٌع اخةرى اضةافٌة مةن بةرامج المحلٌة ضرورة 

ثمافٌةة، والحفةاظ  -الحضري الذي تشهده المدٌنة وتعزٌز جاذبٌتها االلتصادٌة والسٌاحٌة، وتحسٌن بنٌاتها التحتٌة السوسةٌو
 على خصوصٌاتها المعمارٌة ومعالجة االختالالت العمرانٌة إضافة إلى تطوٌر مإشرات التنمٌة البشرٌة بها.

مارٌر تشخٌصٌة منجزة من طرؾ مختلؾ المصةالح، وتبعةا لنتةائج الزٌةارات المٌدانٌةة، من دراسات وتمضٌفا انه انطاللا 
ة تشاركٌة متجددة تهدؾ إلى تنسٌك التعاون وتوحٌةد الةرإى وإدمةاج التةدخالت العمومٌةة لمختلةؾ الفةاعلٌن بوباعتماد ممار

   تهم باألساس المحاور التالٌة:والفرلاء، عملت المنظومة المحلٌة بمراكش على تسطٌر مجموعة من المشارٌع التً 
 تؤهٌل مرائب السٌارات :  المحور األول 
ترصٌؾ الممرات، األزلة والساحات العمومٌة وترمٌم المآثر التارٌخٌة والفنادق العتٌمة  :  المحور الثانً 

 واالهتمام بالمكون البٌئً.
 العنونة والتشوٌر :  المحور الثالث 
 اإلخبارٌة التفاعلٌةاللوحات  :  المحور الرابع 

وفً نفس السٌاق أضاؾ السٌد رئٌس المسم أنه ارتباطا بالموضوع تم عمد عدة اجتماعات على مستوى الوالٌة، 
الوكالة الحضرٌة، شركة العمران والمجلس الجماعً لمراكش، مبٌنا أن مشروع االتفالٌة مازال طور االعداد، مشٌرا أن 

 أطوار االتفالٌة. المسم الجماعً المختص ٌتابع كافة 
عمب ذلن، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي حٌث همت تدخالت السادة األعضاء باألساس جانب الشركاء فً 

 االتفالٌة ونسبة مساهمة كل واحد منهم فٌها، ومدى تؤثٌر المشارٌع المزمع تسطٌرها فً االتفالٌة على مالٌة الجماعة.
لسم الشإون المانونٌة بالوكالة الحضرٌة بمراكش ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، أخد الكلمة من جدٌد السٌد رئٌس  

 مشٌرا أن الشركاء باالتفالٌة المعروضة للدراسة هم:
ة الثمافة وزارة الداخلٌة/ وزارة االلتصاد والمالٌة/ وزارة التعمٌر وإعداد التراب الوطنً واإلسكان وسٌاسة المدٌنة/ وزار

واالتصال/ كتابة الدولة المكلفة بالتنمٌة المستدامة/ صندوق الحسن الثانً للتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة/ جهة مراكش 
آسفً/ والٌة مراكش آسفً/ المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش/ المجلس الجماعً المشور المصبة/ شركة العمران مراكش/ 

 المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش. الوكالة الحضرٌة لمراكش/ الوكالة
متابعا تدخله أن ما فرض االتفالٌة الثانٌة التً مازالت فً طور اإلنجاز هو الزٌارات المٌدانٌة وتتبع مختلؾ 

 األوراش وطلبات بعض المواطنٌن، مضٌفا أن االتفالٌة حددت مسبما االلتزامات المالٌة لجمٌع األطراؾ المتعالدة. 
لسم الشإون المانونٌة بالوكالة الحضرٌة بمراكش على ذلن، وبعد االستماع لتوضٌحات السٌد رئٌس وتؤسٌسا 

ستنعكس إٌجابا التً همت السٌاق العام لعرض موضوع االتفالٌة، واالطراؾ المتدخلة والمحاور التً ستشملها  والتً 
مترح االتفالٌة اتى تنفٌذا لتوجٌهات جاللة الملن دمحم على ساكنة المدٌنة العتٌمة بمراكش، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء ان م

السادس نصره ا و الهادفة الى تؤهٌل النسٌج العتٌك بشكل ٌضمن نموا منسجما، متناسما و مستداما، ومن هذا المشروع 
را للمصدالٌة المساهمة فً زٌادة االشعاع الوطنً والدولً للمدٌنة بالنظر لمٌمة المتدخلٌن على الصعٌد المركزي، ونظ

واألهمٌة التً ٌحظى بها موضوع التؤهٌل والهٌكلة الحضرٌة للمدٌنة العتٌمة بمراكش تماشٌا مع اإلرادة الملكٌة ا الهادفة 
إلى تثمٌن وصٌانة الموروث الحضاري للمدٌنة العتٌمة وهٌكلتها بشكل ٌلٌك بمدٌنة رائدة فً المجال السٌاحً على الصعٌد 

اتفالٌة أبدت اللجنة موافمتها المبدئٌة على ممترح عمد ر تهٌئ الصٌاؼة النهائٌة لمشروع االتفالٌة، فمد الوطنً، وفً انتظا
شراكة تتعلك بتموٌل وانجاز برنامج تهٌئة مرائب للسٌارات وترصٌؾ وتهٌئة األزلة والساحات العمومٌة والعنونة 

 لكامل وعرضها على أنظار المجلس خالل الجلسة العامة.فً انتظار إعدادها با والتشوٌر ووضع لوحات إخبارٌة تفاعلٌة
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 نائب رئٌس اللجنة

 عبد االله الؽلؾ 
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 المملكة المؽربٌة

 

 

 

 

 

 

 

 برنبمجالمتعلقة بتمىيل والشراكة الاتفبقية 

زقة وتهيئة األ وترصيف إنجبز وتهيئة مرائب للسيبرات 

ضع لىحبت والعنىنة والتشىير و السبحبت العمىمية وو

 ية تفبعليةخببرإ

 ببلمدينة العتيقة لمراكش
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 ربنامجاملتعلكة بتنويل والشرانة الاتفاقية 

العنونة زقة و السااات العنومية ووتهيئة األ وترصيف إجناز وتهيئة مرائب للسيارات 

 العتيكة ملرانشية تفاعلية باملدينة خبارإضع لواات ووالتشوير و

1985

2001

 

 إجناز وتهيئة مرائب للسيارات  

العتيكيية الفضيياتات العنومييية ز األزقيية والسييااات واملييدائل وامليي ور التار ييية والفنييا م وتهيئيية املنييرات  ترصيييف  

 وحتسني جو ة البيئة(

 العنونة والتشوير   

 ية تفاعليةخبارإوضع لواات   
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 تثنني املدينة العتيكة والرفع من جاذبيتها الثكافية والسيااية  

 حتسني ظروف عيش الساننة 

 والتنكل وتوفري مواقف السيارات واجلوالنمعاجلة إشهالية السري  

 يس إجراتات وتدابري األمن والسالمة تعس 

 تسهيل الولوج إىل اخلدمات 

454
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لربْ َخاملتمًكللبتُو ٌلةايظاانللاياتف قيلل
ايمٓوْللةايتظو اللزقللةلايش ذ تلايمُوَيللةةتٗيئللاأللةتاػيفلإصت زلةتٗيئللَاائبليًشي  ات 

ل للتف عًيلخب  إؿعليوذ تلةة
لب ملر ٓللايمتيكللملاانعلل

 

لاملتمــ قـــرا:األطـــاافل
 

 الداخلية؛ وزير 

 وزير االقتصاد واملالية؛ 

 واإلسلاى وسياسة املديهة؛ إعداد الرتاب الوطين والتعنري وزير 

 وزير السياحة والهقل اجلوي والصهاعة التقليدية واالقتصاد االجتناعي؛ 

 وزير الثقافة واالتصال؛ 

  املستدامة املللفة بالتهنية كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادى والتهنية
 املستدامة؛

  سفي؛أ -والي جًة مراكش 

 سفي؛أ - رئيس جًة مراكش 

 مراكش؛ة رئيس مجاع 

 املشور القصبة؛ ةرئيس مجاع 

 رئيس ييئة اإلدارة اجلناعية لصهدوق احلسو الثاني للتهنية االقتصادية 
 واالجتناعية؛

 رئيس اإلدارة اجلناعية جملنوعة العنراى؛ 

  ؛ملراكش لوكالة احلضريةلاملدير العام 

 أسفي؛ -املدير العام لشركة العنراى مراكش 

 .مدير الوكالة املستقلة لتوزيع املاء واللًرباء مبراكش 
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لمتلاالتف ملعًىلَ ل ًي
ل:لَوؿوعلاالتف قيلل0امل ةال

وتفقفةىىوترصقػىإيازىوتفقفةىؽرائبىؼؾوقارات ىبرؾاؽجبكؿقـؾى اؼصقغىواؼشروطىاِكعؾؼةًدـدى تفدفىؿذهىاالتػاغقةىإىل

ىـةىتػاطؾقةىباِدــةىاؼعكقؼةىِراػش.خقارإضعىؼقااتىواؼعـقؾةىواؼكشقـرىوزغةىوىاؼواااتىاؼعؿقؽقةىواأل

لستتوىلايربْ َخل:ل2امل ةال
ى:ىطؾكاؼربؾاؽجىىكقيحي

  

 

 

  

 

0 

ة،ىؽاعىتواقـةىىىًاتىضرضاقىىى2وىؽـفااىعاقأىضرضاقةىىىىى4ى،ؽرائبىؼؾوقاراتىداخؾىاِدــةىاؼعكقؼةى6إاداثىوتفقفةى  

اؼقضعقةىاؼعؼارـةىواؼؼاؾقؾقةىؼؾعؼاراتىاِهصصةىالاكضانىؿذهىاِرائب،ىووضعفاىرؿـىإشارةىصاابىاِشارو ىاِـكاد ىىى

ىغصدىتفقفكفا.

ى.ؽرائبىيفىإصارىبراؽجىضخرىى8باِقازاةىؽعىذؼؽ،ىسكؼقمىمجاطةىؽراػشىبإيازىوتفقفةىىى
 

2 

 

تارؽقؿىاِاك رىاؼكارةقاةىوردىىىىوباألامارىاؼطققعقة،ىىزغةىواؼواااتىاؼعؿقؽقةوتفقفةىاألىترصقػىؿذاىاحملقرشؿؾىـ    

وػذؼؽىتفقفةىاَدائؼىوٌفقزؿاىبلؾظؿةىاؼريىى،وذؼؽىبكنونيىضروفىزـارتفاىوتشقـرؿاىؽعىتؼقـةىإؾارتفاى،االطكقارىهلا

ىوظرسىاألشمارىووضعىاأل اثىاؼعؿقؽلىواإلؾارةىاؼعؿقؽقة.

دةىبـاا ىىبكدطقؿىؿقاػؾفاىوإطااىى،ن،ىاؼشؿا ،ىاؼؼقاج،ىهلـااترؽقؿىوتلؿقؾىاؼػـادأىاؼكاؼقةى:ىبقبؽر،ىؼغرابؾقة،ىاؼؾقإىلىجاؾبىىىىى

،ىػؿاىسقشؿؾىؿذاىاحملقرىتلؿقؾىشقؽاتىتقزـعىاِا ىًونيىؽشفدؿاىاؼعؿراؾلىوضروفىاشكغالىاَرعقنيىؽـفاىواألجزا ىاِفدؽةى

ترؽقؿىاؼؼوارـاتىاؼؼدميةى،ىواأل اثىاَضريواؼـمارةىوتلؿقؾىؽداخؾىاحملالتىاؼكمارـةىوىترؽقؿىاؼقاجفاتواؼكطفريىاؼوائؾىو

ى.واؼوؼاـاتىاؼكارةقة

وضعىحمطاتىغقاسىجقدةىاهلقا ،ىواؼكنوقسىواؼكقطقةىاؼققفقةىؽعىٌفقزىؾاقاديىبقفقاةىباِادارسىودورىىىىإضاعةىإىلىىى

إياازىىتادخالتىؼؾنادىؽاـىؽشااػؾىبقفقاةىؽاعىىىىىىىاؼشقا ىوػذؼؽىإيازىؽشرو ىمنقذجلىؼػرزىاؼـػاـاتىؽـىاِصادرىؽاعىىى

عقاؿااتىاإلصػاا ىتعزـازاىإلجارا اتىاألؽاـىىىىىىوؼىاِعاداتىاِكعؾؼاةىاؽاعناةىاَرـاىىىى ضعىوتلؿقؾ،ىوىواؼدراساتىاؼالزؽةى

ى.واؼوالؽة
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3  

 تؼرـقا.ىػؾؿى011ؾكشقـرىطؾكىصقلىؼىةؼقاىى211وىؼقاةىؼؾعـقؾة،ىى2111وضعىؽـىخاللى

4 

ؽـصاتىتػاطؾقةىؼؾؿعؾقؽاتىانااذاةىاِاك رىاؼكارةقاةىواؼوااااتىىىىىى01و،ىؼقاةىإخقارـةى011ضعىـفدفىؿذاىاحملقرىإىلىو

 .اؼعؿقؽقةىواِؿراتىاِقضقطاتقة

لايربْ َخلةايتُو ٌ: :لنًفل 3امل ةال
ىؽؾققنىدرؿؿىؽعىااكوا ىاؼضرائبىوواجقاتىتدخؾىصاابىاِشرو ىاِـكد . 454   ربؾاؽجاليازىؿذاىاؼاؼؽؾػةىاإلمجاؼقةىىتؼدر

ىاوبىؽؽقؾاتىاؼربؾاؽجىػاؼكاؼل:وتكقز ىؿذهىاؼؽؾػةى

لايهًفللاإلمج ييلل احملـــ ة 
 (مع احتساب جمٌع الرسوم  ملٌون درهم)

 إجناز وتهيئة مرائب للسيارات
ى

54,10 

الفضاءات العمومية األزقة والساحات واحلدائق واملأثر التارخيية وتهيئة املمرات  ترصيف

 والفنادق العتيقة وحتسني جودة البيئة(

ى

ى365,72

ى1,20 العنونة والتشوير

ى3،31 تفاعلية وضع لوحات إخبارية

ى29,68 (%7)أتعاب صاحب املشروع املنتدب 

 454,00 اجملــُـــوع

 

 ؽـىغقؾىاؼشرػا ىاؼكاؼقنيى:ىربؾاؽجوىسقكؿىمتقـؾىؿذاىاؼ

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى021:ىىىى))اِدـرـةىاؼعاؽةىؼؾمؿاطاتىاحملؾقةىوزارةىاؼداخؾقة -

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى011:ىىىوسقاسةىاِدــةىواإلسؽانوزارةىإطدادىاؼرتا ىاؼقصينىىواؼكعؿريى -

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى41:ىىىوزارةىاؼوقااةىواؼـؼؾىاٍقيىواؼصـاطةىاؼكؼؾقدـةىواالغكصادىاالجكؿاطل -

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى21:ىىىىىىىىىىىوزارةىاؼلؼاعةىواالتصالىى -

 ؽؾققنىدرؿؿ؛ى01:ىىىىىىىىػكابةىاؼدوؼةىاِؽؾػةىباؼكـؿقةىاِوكداؽة -

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى021:ىىىىؼؾكـؿقةىاالغكصادـةىواالجكؿاطقةى صـدوأىاَوـىاؼلاؾل -

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى21:ىىىىىىىىىىىىىىىىآسػلى-جفةىؽراػشى -

 ؽؾققنىدرؿؿ؛ى21:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمجاطةىؽراػش -

ى؛ؽؾققنىدرؿؿى4:ىىىىىىىىىىىىاِشقرىاؼؼصقةىمجاطة -
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 ايزَٓيلليرفعلَش ُٖ تلايظان ء::لادترةيلل4امل ةال

يفىاَوا ىاؼقـؽلىىضسػؾفؼشرػا ىؼػائدةىصاابىاِشرو ىاِـكد ىاوبىاٍدولىاسقكؿىدععىاِواؿؿاتىاِاؼقةىؽـىغقؾىى

ضدؾاه،ىبطؾبىؽـىؿذاىاألخريىوذؼؽىاوبىوضعقةىتؼادمىاؼربؾااؽجىوااجقاتافىؽاـىىىىىى7اُاصىباؼربؾاؽجىاؼقاردىيفىاِادةى

،ىباساكلـا ىؽوااؿؿاتىاؼواـةىاالوىلىاؼا ىىىىىضدؾاهى00ةىاؼؾمـةىاِرػزـةىؼؾككقعىاِشارىإؼقفاىيفىاِادةىوبعدىؽقاعؼى،اؼكؿقـؾ

ىـكعنيىدععفاىؽقاشرةىبعدىاؼكقغقعىطؾكىؿذهىاالتػاغقة.
  

 ايظان ء

  املش ُٖ تلامل ييلليًظان ء

 )ملٌون درهم(
 المجموع

لايشٓللاالةىل
ايشٓلل
لايث ْيل

ايشٓلل
لايث يثل

ايشٓلل
لاالخريا

 وزارة انداخهيت

 )املديريت انعامت نهجماعاث احملهيت(
 021ل01ل51ل51ل01

 واإلسكانإعداد انرتاب وانتعمري  وزارة

 وسياست املدينت
 011 05ل35ل35 05

 وزارة انسياحت واننقم اجلىي 

 و انصناعت انتقهيديت واالقتصاد االجتماعي
5 05 05 5 41 

االقتصاديت صندوق احلسه انثاوي نهتنميت 

 واالجتماعيت
 021ل01ل51ل51ل01

 21ل5ل5ل5ل5 آسفي - جهت مراكش

 21ل5ل5ل5ل5 مجاعت مراكش

ل4ل0ل0ل0ل0 املشىر انقصبت مجاعت

 424 50 060 060 50 اجملُوع
 

اؼؾكنيىسككؽؾػانىاِوكداؽةىىوزارةىاؼلؼاعةىواالتصالىوػكابةىاؼدوؼةىاِؽؾػةىباؼكـؿقةىىيفىانيىضنىؽواؿؿات   

ىشارـعفؿا،ىسقكؿىصرعفاىصقؼاىؼؾمدولىضسػؾف.اىةاؼدراساتىواألشغالىاِكعؾؼبإيازى
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 ايظان ء

  املش ُٖ تلامل ييلليًظان ء

 )ملٌون درهم(
 اجملُوع

لايشٓللاالةىل
ايشٓلل
لايث ْيل

ايشٓلل
لايث يثل

ايشٓلل
لاالخريا

 21 3 7 7 3 وزارة انثقافت واالتصال

 01 1,5 3,5 3,5 1,5 املكهفت بانتنميت املستدامتكتابت اندونت 

 30 4,5 10,5 10,5 4,5 اجملُوع
 

لػ ذبلاملظاةع : 5امل ةال
 شقراِؽراػشىومجاطةىؿقىمجاطةىعإنىصاابىاِشرو ىى، ربؾاؽجاؼتقعاىهلذهىاالتػاغقةىاِكعؾؼةىبإيازىومتقـؾى

اؼؼصقة،ىػؾىيفىدائرةىؾػقذهىاؼرتابلىاوبىاِشارـعىاِربجمةىؽـىجفة،ىوػذاىضصرافىاالتػاغقةىاؼ ىسكؼقمى

ى ىإؽرتفا ىًت ىؽشارـعفا ى)بإياز ىضخرى ىجفة ىباؼكـؿقةىؽـ ىاِؽؾػة ىاؼدوؼة ىوػكابة ىواالتصال ىاؼلؼاعة وزارة

ى.(اِوكداؽة

لػ ذبلاملظاةعلاملٓتربل:6امل ةال
ىاالتػاغقة،ى ىاؼعؿرانىؽراػشىضسػلىػصاابىاِشرو ىاِـكد ىوتؾكزماقجبىؿذه بضؿانىإيازى تعنيىشرػة

اِعاـريىباغلىمجقعىاؼعؿؾقاتىاؼ ىتدخؾىيفىإصارىاؼربؾاؽجىصقؼاىؼؾؼقاؾنيىواؼضقابطىاٍاريىبفاىاؼعؿؾ،ىوػذاى

ىاِ ىطدا ىؽا ىاِؽؾػةىةاِكعؾؼؽقؾاتىاؼػـقة، ىاؼدوؼة ىوػكابة ىواالتصال ىاؼلؼاعة ىوزارة ىاِوكداؽةىىاواؿؿة باؼكـؿقة

ىشارـعفؿا.بإيازىاؼدراساتىواألشغالىاِكعؾؼىاىسككؽؾػانىنياؼؾك

لةذش بلايتربريل:لذش بلبٓهيلخ ؾ7امل ةال
 

ىؽراػشىى ىاؼعؿران ىشرػة ىخاصى-ىتؼقم ىبـؽل ىاوا  ىبػكح ىىضسػل ىواوا  ى ىاٍفقـة ؼكدبريىباُزــة

ىطؾكىىانـوؿنى،اؼربؾاؽج ىؽـىاقثىاِقاردىواِصارـػ،ىؽـفا ىاِكعؾؼةىبإيازه بكندـدىػؾىاِعاؽالتىاِاؼقة

،ىاُصقصىتغطقةىؽصارـػىاؼدراساتىاؼكؼـقةىواهلـدسقةىوػذاىاألشغالىاؼالزؽةىإليازىػؾىؽؽقؾاتىاؼربؾاؽج

ىؼكـؿقةىاِوكداؽة.ؽاىطداىتؾؽىاِـمزةىؽقاشرةىؽـىصرفىوزارةىاؼلؼاعةىواالتصالىوػكابةىاؼدوؼةىاِؽؾػةىبا

ضسػلىىى-ىؼألصرافىاِكعاغدة،ىتؼقمىشرػةىاؼعؿرانىؽراػش صؾقاتىاإلعراجىطـىاِواؿؿاتىاِاؼقةتؼدـؿىىطـدىىى

ىبكؼدـؿىؾوخىؼؽؾىؽـىاَوا ىاؼقـؽلىوىاوا ىاؼكدبري.
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ل:لنًفللايترخٌل8امل ةال
اِـكد ىطؾكىضساسىى وضسػلىبصػكفاىصاابىاِشرى-ىـكؿىااكوا ىواجقاتىتدخؾىشرػةىاؼعؿرانىؽراػش

  ؽـىػؾػةىاِصارـػ.ى7%

 ضسػلىؽقازاةىؽعىاِصارـػىاِكعؾؼةىباؼربؾاؽج.ى-ىوسقكؿىصرفىواجقاتىتدخؾىشرػةىاؼعؿرانىؽراػش
 

 التزامات الشركاء : 9المادة 

 االلتزامات الشركاء

 وزارة انداخهيت

)املديريت انعامت نهجماعاث 

 احملهيت(

 لاملش ُٖلليفلمتو ٌلايربْ َخ
 لأطغ ٍل لتكرّ لذشب لايربْ َخ لإصت ز لأجٌ لَاانعلَٔ لايمُاإ لطانل ليف ئرا لامل ييل لاملش ُٖل حتو ٌ

لايربْ َخ.

  وزارة

 املانيت االقتصاد و

 َوانبللايكط ع تلايوزا  للاملمٓيللعًىلبازتللَش ُٖ تٗ لامل ييلليفلإط  لامليزاْيللايم َلليًرةيل 

 ل لألَالىلايرةلايمك   للاألةعيلةؿع لارت ػلايت بمل لالصت زاملليل لايشي  اتلَاائبللربزتل ط  الإ ٖٔ
ل.لمج عللَاانع

وزارة إعداد انرتاب انىطين 

 سكانوانتعمري واإل

 وسياست املدينت

 لاملش ُٖلليفلمتو ٌلايربْ َخلعربلػٓرةملايتـ َٔليًشهٔلةاالْرَ دلاذتـاي
 ب يربْ َخطبك ليًحرةيللاحملرةال أسفيل-حتو ٌلاملش ُٖللامل ييلليف ئرالطانللايمُاإلَاانع 

 لسفيأ-ةسي سللاملر ٓللدتٗللَاانعلليإلسه ٕتتبعلإصت زلايربْ َخلعربلاملر ا للادتٗو لل

وزارة انسياحت واننقم 

اجلىي وانصناعت انتقهيديت 

 واالقتصاد االجتماعي

 املش ُٖلليفلمتو ٌلايربْ َخ 

 طبك ليًحرةيللاحملرةال إصت زلايربْ َخحتو ٌلاملش ُٖللامل ييلليف ئرالطانللايمُاإلَٔلأجٌل
لب مل ةالاياابمل.

 وزارة انثقافت واالتصال

 ٌ ظ   علاملتمًكللب ملثرالايت  يخيلامللمتو 

 إصت زلاير اس تلةاألطغ ٍلاملتمًكللب ملآرالايت  يخيلل 

 لتتبعلاألطغ ٍلةاذتاؾلعًىلاذتف ظلعًىلارتؼوػي تلاحملًيللةاملمُ   لليًُر ٓللايمتيكل
 ل لاحملًيل لايًحٓل لإىل لايربْ َخ لتٓفيذ لسري لذوٍ لأطٗا لرالرل لنٌ لتكا ا لة فع لةايتتبعليإعراة إلطااف

ل.ةايتكييِل

كتابت اندونت املكهفت 

 بانتنميت املستدامت

 ظ   علاملتمًكللب حمل فعللةايافعلَٔلجوةالايبيئل.متو ٌلامل 

 إصت زلاير اس تلةاألطغ ٍلاملتمًكللب دت ْبلايبيئي 

 لاقتٓ ءلايتحٗيزاتلايالزَلل
 .لاملش ُٖلليفلإعراةلةف تالايترُالتلاملاتبطللب دت ْبلايبيئي
 ل.إلطاافلةايتتبعلةايتكييِليإعراةلة فعلتكا النٌلرالرللأطٗالذوٍلسريلتٓفيذلايربْ َخلإىللايًحٓللاحملًيلل



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (03/05/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت بخاٍس

32 
 

 أسفيواليت جهت مراكش 

 ل ليإلطاافلةايتتبع لاحملًيل لايًحٓل لايربْ َخليفلإط   لإصت ز لاذرتاّلاآلج ٍلاحملرةالةايتكييِلتتبع َع
 ةع ٌَلعُ يللَاانعلأسفيل-لةاييتل رتأسٗ لايشيرلةاييلجٗللَاانعالْمك ةٖ ،ل

 ل لتكٓيل ليفلأقابللشتتؼلإذراثلدتٓل لاييتلستماضلعًيٗ  لاملظ   ع لتؼ َيِ لعًى لةاملؼ ةقل ب يبت
 .لاآلج ٍ

ل

 سفيأ -جهت مراكش

 لاملش ُٖلليفلمتو ٌلايربْ َخ
 أسفيلَٔلأجٌلإصت زلايربْ َخلطبك ليًحرةيللل-لحتو ٌلاملش ُٖللامل ييلليف ئرالطانللايمُاإلَاانع

لاحملرةالب مل ةاللاياابمل
 ةايتكييِلتتبعلإصت زلايربْ َخليفلإط  لايًحٓللاحملًيلليإلطاافلةلايتتبع. 

ل

 مجاعت مراكش

 أسفيلَٔلأجٌلإصت زلايربْ َخلطبك ليًحرةيللل-لاملش ُٖللامل ييلليف ئرالطانللايمُاإلَاانعحتو ٌل
لاحملرةالب مل ةالاياابمل

 لاملتمًكللمبظ   علايربْ َخلنهٌللاهلرّةللريالَٓحل خؽلايبٓ ءلةاإلػالحتتشا عللة
 يربْ َخظ   علامل للايمك  لايوؿميلتشو للتًتزّلب 

 َٔلأجٌلاالخنااطلايفمًيليفلإصت حلاملظاةعلتثطريلايش نٓللاملمٓيلل
 ةايتكييِلتتبعلاصت زلايربْ َخليفلإط  لايًحٓللاحملًيلليإلطاافلةايتتبع. 

ل

 مجاعت 

 املشىر انقصبت 

 أسفيلَٔلأجٌلإصت زلايربْ َخلطبك ليًحرةيللل-لحتو ٌلاملش ُٖللامل ييلليف ئرالطانللايمُاإلَاانع
لاحملرةالب مل ةالاياابمل

 لاملتمًكللمبظ   علايربْ َخلنهٌللاهلرّةللريالَٓحل خؽلايبٓ ءلةاإلػالحتتشا عللة
 يربْ َخظ   علامل للايمك  لايوؿميلتشو للتًتزّلب 

 لتثطريلايش نٓللاملمٓيللَٔلأجٌلاالخنااطلايفمًيليفلإصت حلاملظاةع
 ةايتكييِلتتبعلاصت زلايربْ َخليفلإط  لايًحٓللاحملًيلليإلطاافلةايتتبع. 

ل

احلسه انثاوي نهتنميت صندوق 

 االقتصاديت واالجتماعيت

 لاملش ُٖلليفلمتو ٌلايربْ َخ
 ُٖ َٔلأجٌلإصت زلايربْ َخ.أسفيلل–َاانعلامل ييلليف ئرالطانللايمُاإلل تحتو ٌلاملش 

ل

 انىكانت احلضريت ملراكش
 ايًحٓللاحملًيللاألطغ ٍليفلإط  لإصت زلتتبعلةاملؼ ةقللعًيٗ ،لَعلتتبعلاير اس تلاهلٓرسيلليًربْ َخل

 .ةايتكييِليإلطاافلةايتتبع
ل

انىكانت املستقهت نتىزيع املاء 

 وانكهرباء مبراكش

 إٕلاقتـىلاذت ٍلإلصت زلايربْ َخلل،لللللأسفي-ايكي ّلب ير اس تلايالزَلليف ئرالطانللايمُاإلَاانع
 ةؿُ ٕلصت ذ٘

 أسفيلإٕلاقتـىلاذت ٍلإلصت زلايربْ َخلةؿُ ٕلصت ذ٘ل-ايكي ّلببمضلاألطغ ٍليف ئرالايمُاإلَاانع 

 مُاإلَاانعلأسفيلةاملظ  نلليفلحتؼيٌلطانللايتتبعلةَااقبللتٓفيذلاألطغ ٍلاييتلسيمٗرلبٗ لإىلل
 طٗ ةالْٗ  للأطغ هل 

 ل.املؼ ةقللعًىلشتتًفلاير اس ت
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 -شركت انعمران مراكش 

 سفيأ

  للليًربْ َخإعراةلاير اس تلاهلٓرسيللةايتكٓيللةايتٓفيذ
 لب يربْ َخ لةاملؼ   فلاملتمًكل لاملراخيٌ لمجيع لفي٘ لترةٕ لايربْ َخ ليتربري لذش ب لتًولفتح لعرا لَ  ،

لاملٓحزالَب طاالَٔلطافلةزا الايثك فللةاالتؼ ٍلةنت بللايرةيللاملهًفللب يتُٓيللاملشتراَل.
 ل لذش ب لاملم َالتفتح لنٌ لبترر ر ل شُح لادتٗو ل لب رتز ٓل لخ ؾلب يربْ َخ لاملتمًكلللبٓهي امل ييل

لَٔلطافلةزا ال لَب طاا لتًولاملٓحزا لعرا لةاملؼ   ف،لَ  لنٌلَهوْ تلايربْ َخلَٔلذيثلاملوا ة بإصت ز
لايثك فللةاالتؼ ٍلةنت بللايرةيللاملهًفللب يتُٓيللاملشتراَل.

 ُل.ٌإبااّلايمكوةلةايؼفك تلاملتمًكللب ير اس تلةاألطغ ٍلطبك ليًكواْنيلةاألْعُللادت  يلبٗ لايم
 ل.طغ ٍلاملربزتلليفلإط  لايربْ َخاألتتبعلإصت زل
 ل لاحملًيل لايًحٓل لإىل لايربْ َخ لتٓفيذ لسري لذوٍ لأطٗا لرالرل لنٌ لتكا ا لة فع لةايتتبعليإعراة إلطااف

 .ًربْ َخيةايتكييِل

 لإىلل لة فم٘ لب٘ لاملاتبطل لاذتش ب تلامل ييل لَعلذؼا لاألطغ ٍ لْٗ  ل لْٗ ئيليًربْ َخلعٓر لتكا ا إعراة
لل.احملًيللةلاملانز لليتتبعلايربْ َخايًحٓلل

 عٓرلْٗ  للاصت زلاملظاةعلةذؼالاذتش ب تلاملاتبطللةايتكييِلَواف الايًحٓللاحملًيلليإلطاافلةايتتبعل
لب٘لب يهظوف تلايٓٗ ئيلليًرش ب تلةبتكا الْٗ ئيلةتكييُيليًمًُي تلاملٓحزا.ل

 

ل:ادترةيللايزَٓيللإلصت زلايربْ َخ01امل ةال
ىغقؾىاألصرافطؾكىؿذهىاالتػاغقةىؽـىىاؼكقغقع ابكدا ىؽـىتارـخ شفراى48إيازىاؼربؾاؽجىيفىضجؾىـكؿى    

ى،ىصقؼاىؼؾمدولىاؼزؽينىاِرعؼ.اِعـقة

 

 ةايتتبعلةايتكييِلل:لاإلطاافل00امل ةال

 تتبع و تمٌٌم البرنامجإلشراؾ واللـ اللجنة المحلٌة 0

 اىطاؽؾىطؿاؼةىضسػلؽراػشىىبرئاسةىاؼوقدىواؼلىجفةىىىكؼققؿاؼككقعىواؼو ًدثىٍـةىحمؾقةىؼإلشراف    

ىطؾكىؿذهىاالتػاغقة.ىكقغقعؽراػشىبعدىاؼ

،ىضسػلى-وتكؽقنىؿذهىاؼؾمـةىاحملؾقةىؽـىمملؾلىاألصرافىاِكعاغدةىطؾكىؽوكقىىوالـةىجفةىؽراػشىىىىى

ى ىوتعؼد ىألشغاهلا، ىضرورـا ىاضقره ىاحملؾقة ىاؼؾمـة ىشهصىترى ىضو ىإدارة ىؼؽؾ ىاحملؾقةىباإلضاعة اؼؾمـة

ىاجكؿاطاتفاىوجقباىؽرةىػؾى ال ةىضشفرىطؾكىاألغؾ،ىوػؾؿاىدطتىاؼضرورةىؼذؼؽ.

ىوـعفدىؼؾؿدـرـةىاٍفقـةىؼإلسؽانىوسقاسةىاِدــةىاراػشىسؽرتارـةىؿذهىاؼؾمـة.ىىىىىى

ىإىلىاؼؾمـةىاحملؾقةى:ىوـدوىـ
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 ىربؾاؽجتكقعىتـػقذىبـقدىاالتػاغقةىوػذاىتؼدمىضشغالىاِشارـعىؽقضق ىؿذاىاؼ

 ىاؼػنصىواِصادغةىطؾكىؾكائجىاؼدراساتىاِكعؾؼةىباؼربؾاؽج

 ىتكقعىتؼدمىضشغالىؽؽقؾاىتىاؼربؾاؽج

 ىًقـؾىاالطكؿاداتىؽـىصرفىاِكعاغدــىوبصػةىطاؽةىتـػقذىبـقدىاالتػاغقة تكقعىطؿؾقات

 ىاِشػقطةىباؼكؼارـرىاِاؼقة اؼػنصىواِصادغةىطؾكىتؼارـرىتؼدمىاألشغال

 ىؽشػق ىباؼكؼرـرىاؼـفائلىؼؾقضعقةىاِاؼقةىؼؾربؾاؽج. ـرىإؾفا ىضشغالىاؼربؾاؽجاِصادغةىطؾكىتؼر

 ىؼككقعىوتؼققؿى ىاِرػزـة إطدادىورععىتؼرـرىػؾىسكةىضشفرىاقلىسريىتـػقذىاؼربؾاؽجىإىلىاؼؾمـة

ى.اؼربؾاؽج

 ىرععىتقصقةىطـدىاالغكضا ىبكعدـؾىاالتػاغقة

 آخرىاوبىاَاجقاتىاِعربىطـفا.إطادةىبرجمةىاالطكؿاداتىاؼػائضةىؽـىحمقرىإىلىحمقرى 
 

طـدىؾفاـةىػؾىاجكؿا ،ىاطكؿاداىطؾكىاؼكؼارـرىىتؼدمىاؼربؾاؽج اقلىؽدىىاؼؾمـةىتؼرـرىسؽرتارـةوتعدى     

ووزارةىاؼلؼاعةىوػكابةىاؼدوؼةىاِؽؾػةىباؼكـؿقةىاِوكداؽةىػؾىىضسػلى-اِؼدؽةىؽـىصرفىشرػةىاؼعؿرانىؽراػشى

ىداخؾىؾطاأىتدخؾف.

ى ىـعفد ىاؼربؾاؽج ىإياز ىؼإلخالل ىاحملؾقة ىواؼؼؾمـة ىاِؿؽـىشراف ىاُالعات ىتوقـة ىواؼكؼققؿ ككقع

ؾكىاؼؾمـةىاِرػزـةىطصؾىإىلىتقاعؼىبنيىاألصرافىاِعـقةىكقيفىااؼةىطدمىاؼىفاطؾكىضنىـكؿىطرضى،ادو فا

ىؼؾككقعىواؼكؼققؿ.
 

 اللجنة المركزٌة لتتبع وتمٌٌم البرنامجـ  2

ىؼؾككقعىواؼكؼققؿىىؽـىضجؾىتكقع      ىاِرػزـة ىإاداثىاؼؾمـة ىـكؿ ىاؼربؾاؽجىطؾكىاِوكقىىاِرػزي، وتؼققؿ

وتضؿىيفىطضقـكفاىمملؾلىاؼؼطاطاتىاؼقزارـةىاِقغعةىطؾكىؿذهى ـرضسفاىاؼوقدىوزـرىاؼداخؾقةىضوىؽـىميلؾف،

ورئقسى ،ضسػلى-ىورئقسىجفةىؽراػش ،ىطاؽؾىطؿاؼةىؽراػشضسػل-االتػاغقة،ىوىاؼوقدىواؼلىجفةىؽراػش

ىوىةمجاط ىؽراػش ىاؼلاؾلىىاِشقرىةمجاطرئقس ىاَوـ ىؼصـدوأ ىاٍؿاطقة ىاإلدارة ىؿقفة ىورئقس اؼؼصقة،

ىؾقػاؼةىاَضرـةؼىاؼعامىدـراِاؼعؿرانىوىؿقطةورئقسىاإلدارةىاٍؿاطقةىجمل ؼؾكـؿقةىاالغكصادـةىواالجكؿاطقة

ىضسػل.ى-ىواِدـرىاؼعامىؼشرػةىاؼعؿرانىؽراػشىِراػش

ى
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ىإىلىؿذهىاؼؾمـةى:ـعفدىىىىىى

 اؼوفرىطؾكىتـػقذىبـقدىؿذهىاالتػاغقةىوخاصةىتكقعىتؼدمىاؼدراساتىوضشغالىاؼربؾاؽج 

  ىاؼقثىيفىدععىاِواؿؿاتىاِاؼقةىؼؾشرػا

 ىطؾكىطؿؾقةىاِراجعةىاِاؼقةىواؼكؼـقةىؼؾربؾاؽجى اِصادغة

 رضـفاىطـدىاالغكضا ىيفىجدوىىتعدـؾىاالتػاغقة إبدا ى 

 ؾفا ىاؼربؾاؽجىوطؾكىؾكائجىاعكناصفاِصادغةىطؾكىتؼرـرىإ 

 يفىإصارىىاى مىاؼكعفدىبفؼ اىاتيفىجمؿؾىضؽقرىاألاؽامىواؼكقصقاتىاؼقاجبىاختاذؿاىالارتامىاالؼكزاؽىتؼرر

 ةاِقغعىقةاالتػاغ

 ىىاؼقت ىجدوى ىؽضاؽنيىاالتػاغقةيف ىؽراجعة ىضو ىاؼؾمـةىى،تعدـؾ ىؽـ ىؼكقصقة ىتقعا ىضو ىؾػوفا ىتؾؼا  ىؽـ إؽا

ىككقعىواؼكؼققؿ.واؼشرافىاحملؾقةىؼإل

ىوػؾؿاىدطتىاؼضرورةىإىلىذؼؽ.ىى،وتعؼدىؿذهىاؼؾمـةىاجكؿاطاتفاىاؼدورـةىؽرةىػؾىسكةىضشفر    

ىؽفؿةىسؽرتارـةىؿذهىاؼؾمـة. وىـعفدىإىلىاِدـرـةىاؼعاؽةىؼؾمؿاطاتىاحملؾقةىىى

ى.شهصىميؽـىضنىـواؿؿىيفىاوـىسريىؽفاؽفاىةىإدارةىضوميؽـىضنىــضؿىإىلىؿذهىاؼؾمـةىضـوىىى

لايربْ َخل:لذؼالذش بل02امل ةال
ى    ىإطادةىىاؾكفا طـد ىعائضىسككؿ ىًصقؾ ىااؼة ىويف ىاؼـفائقة، ىاِاؼقة ىوضعقكف ىاصر ىو ىاؼربؾاؽج ضشغال

ىاحملؾقة ىصرفىاؼؾمـة ىؽـ ى برجمكف ىمما ؾة ىضو ىطؿؾقاتىتؽؿقؾقة ىإلياز ىواؼكؼققؿ اِدــةىبؼإلشرافىواؼككقع

،ىؽعىاؼكلػقدىطؾكىضنىتكؿىاِصادغةىطؾقفاىؽـىصرفىاؼؾمـةىاِرػزـةىؼككقعىوىتؼققؿىاؼربؾاؽجىِراػشاؼعكقؼةى

 طؾكىضرورةىاَرصىطؾكىطدمىٌاوزىاؼكؽؾػةىاالمجاؼقةىاِهصصةىؼؾربؾاؽج.

 يربْ َخل:لافتر ؾلال03امل ةال

ىضىاؾكفا بعدىىىى ؽـىضجؾىاؼكلػدىؽـىى،اِاؼقةشغالىاؼربؾاؽجىسقكؿىإعكناصفىؽـىغقؾىاِػكشقةىاؼعاؽةىؼقزارة

 . تـػقذىاؼربؾاؽجىصقؼاىِؼكضقاتىاالتػاغقةىواصرىوضعقكفىاِاؼقةىاؼـفائقة

ىىىإىلىػؾىاألصرافىاِكعاغدة. تقجقفىؾوهةىؽـىاؼكؼرـرىاؼـفائلىؼالعكناصـكؿىوىىى

ل:لسا  ٕلَفموٍلاالتف قيل04امل ةال
طؾقفاىؽـىصرفىمجقعىاألصراف،ىوتقؼكىسارـةىىكقغقعـقدضىاؼعؿؾىبفذهىاالتػاغقةىابكدا ىؽـىتارـخىاؼ       

بـا ىطؾكىاؼكؼرـرىىألشغالىاِرتقطةىباؼربؾاؽجىواصرىوضعقكفىاِاؼقةىاؼـفائقةإؾفا ىإيازىااِػعقلىإىلىانيى

 .ىاؼـفائلىؼالعكناص

........................................................ حرر بتارٌخ



 

 
 

 وزير االقتصاد واملالية

 

 وزير الداخلية

السياحة والهقل اجلوي والصهاعة وزير 
 التقليدية واالقتصاد االجتناعي

 وزير إعداد الرتاب الوطين والتعنري

 واإلسلاى وسياسة املديهة

 

 وزير الثقافة واالتصال

 

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادى 
والتهنية املستدامة املللفة بالتهنية 

 املستدامة

 

 

 آسفي -رئيس جًة مراكش

 

 سفيأ-والي جًة مراكش 

ئيس ييئة اإلدارة اجلناعية لصهدوق احلسو ر
 الثاني للتهنية االقتصادية واالجتناعية
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 املشور القصبة ةرئيس مجاع

 

 

 

 

 مراكش ةرئيس مجاع

 

 

 

 ملراكش لوكالة احلضريةالعام لدير امل

 

 رئيس اإلدارة اجلناعية جملنوعة العنراى

املستقلة لتوزيع لوكالة ل العام ديرامل
 املاء واللًرباء مبراكش

 -املدير العام لشركة العنراى مراكش
 آسفي



 

 

 

 

 

 

 

لذـلاملـال
 

 لجراةٍلتتـُٔلَمطي تلتكٓيللذوٍلَظ   علايربْ َخ
 خاائطلتوؿيريللملواقعلبمضلاملظ   ع 
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0  

 

 املىكع
 العلاسي  وبُعت الىظام

 عذد ألاماهً املعاخت
 التكبف  املالُ 

() مبُو  دزهم   

 04591 411 4  7111 مبك تال لبدول  ةاب ا   ِع

 1;5: 081 4  6111 مبك تاتا    اع  مسا و غ ا تةاب 

 1;65 1: 4  4111 مبك تاتا    اع  مسا و ح ستةاب 

 05571 461 4  8111 لبدول مبك تال  مظتشفى ألانطاكي

ن  04511 401 4  7111 مبك تاتا    اع  مسا و عس   ةوعشٍس

 2,10 61 4  0111 مبك تاتا    اع  املشوز اللصب  ةاب اللصِب 

 54,10 51; 4  45111 - املجمىع

 

2  

   الممرات  وتهٌئة ترصٌؾ 

ٌ  املىكع  الىى
 التكبف  املالُ 

) مبُو  دزهم(   

 6ر;  54; م س الدةاغي 

 ;ر41  4554 م س فن ا  شب

خي من طاح  ألانطاكي إلى طاح  ةن ًوطف  9  885 امل س التاٍز

خي من طاح  ةن ًوطف   ;ر8  0874 مت ف داز س ي طعُد إلىامل س التاٍز

تو  ا اض الٍص خي من طاح  حاما الفنا إلى طاح  اللصادٍز  )ٍز  6ر7  804 (للدًمامل س التاٍز

خي من ةاب غ ا  إلى حاما الفنا  13,4  04:4 امل س التاٍز

اض العسوض خي من ةاب موطوفا إلى ٍز  8ر:  808 امل س التاٍز
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خي من ةاب دكال  إلى   9ر:  987 داز الباعاامل س التاٍز

خي من ةاب تاغصو  إلى دًوز الصاةو    ;ر7  854 امل س التاٍز

ل  اللصب   12,5  0047 م س الظٍو

اض املوتا  4ر: 06: م س ٍز

 01  86: م س عازو فام   الصهساا ةحي السمُب 

 4,3  550 م س الحي الداتبووووووي )امل س املحاذي لبظوز الداتلي لحي ةاب دكال (

 60  7111 )الشطس الثاني(امل س الظُاحي من طاح  ةن ًوطف إلى طاح  حاما الفنا مسوزا تظاح  ةن  ا ح 

 04  0001 امل س الظُاحي طُدي ةودعِو

 1,6  411 املدتل من عنم ا   ل وثاب تاغصو 

تي مسوزا ةاملواطي   0ر:0  01;0 املدتل الظُاحي من حدًل  الظس إلى حي الصفٍس

 :  811 الظُاحي ألانطاكيامل س 

 201,9 - املجمىع

 تؤهٌل الساحات والفضاءات العمومٌة 

 املىلىع املىكع
 التكلفة المالٌة

) ملٌون درهم(   

 طاح  حاما الفنا

تهُئ  طاح  حاما الفنا ةكممُم 

الواحاا ر تلٍو  إلاناز  الع ومُ  

س  والتشٍو

31 

الع ومُ  فظااا ال  

تثبُت وطادل الظزم  واملحافظ  على 

 ألامن الع ومي ما وطا كاميما  املساكب  
23 

م  0 وطا معدا  مكاف   ا حٍس

 54 المجموع
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 ترمٌم المآثر والحدائك التارٌخٌة 

 املىكع املىلىع

التكلفة 

 المالٌة

) ملٌون درهم(   

 

 

 

 

 

 ترمٌم المآثر التارٌخٌة

 

 

 

 

 

شوزاللصب طوزامل حصا من  5 

اللصب ت ظي  مداتل املشوز   05 

*البتبُ حنبا    6 

*ةاب ت ناو  3 

م الدادسي  *كصس البدٌا والطٍس  3 

 00 تسمُم ألاحصاا املتدهوز  من الظوز العتُم

خُ  ومسا ص الكمح    8 ألاةواب التاٍز

*داز الس ي طعُد  2 

 5 طلال  املساةطي 

 4,8 تسمُم لف ول 

  التارٌخٌة تهٌئة الحدائك

 0 حدًل  البتبُ 

 2,3 حدًل  كصس الببدً 

دال ةاح اد
َ
* حدًل  ت   6 

 1,6 حدًل  حنا  العافُ 

الصنبووحدًل    4 

 77,7 المجموع

 

 .مصالح وزارة الثمافة واالتصال إنجازها إلى عهدٌالمكونات  هذه (*) هام:
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  تؤهٌل وترمٌم الفنادق العتٌمة 

 املىكع املىلىع
 الخيلفت املالُت

 ) ملٌون درهم( 

تؤهٌل وترمٌم الفنادق 

 العتٌمة

 4 موالي ةوثبس

 8 لغساةبُ 

 6  االبب

 2,4 الش او

 3,7 اللباج

 6 لانا

 22,1  املجمىع

 المحافظة والرفع من جودة البٌئة 

 

 املىلىع
 الخيلفت املالُت

 ) ملٌون درهم( 

 0,3 دزاطا  ةُئُ  

 4 حود  الاواا وطا م طتي  للُاض

 4 إنجاش مشسوو ن وذجي لفسش النفاًا  من املصدز

 4 لببِئ  غيم  حدادم طاحا  و إحداث 

 0 إحداث نظا  تال ملعا    نفاًا  العسثا  الظُاحُ  امل سوز 

 0  املتعبل  ةالنفاًا  الظوداا إشال  النلط

 1,7 الشباب إحداث نوادي لبتوعُ  البُئُ  ةاملدازض ودوز 

 01 املجمىع
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 كتابة الدولة المكلفة بالتنمٌة المستدامة.مصالح  إنجازه إلى عهدٌ حورالم هذا هام:

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 املىلىع
 الخيلفت املالُت

 ) ملٌون درهم( 

 0 لوح  لبعنون  4111وطا 

س 411وطا   0,2 لوح  لبتشٍو

 1,2 املجمىع

 املىلىع
 الخيلفت املالُت

 ) ملٌون درهم( 

 0,3 لوح  إتباٍز  011وطا 

 5 منصا  تفاعبُ  لب عبوما   01وطا 

 3,3 املجمىع
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للسٌاراتإنجاز وتهٌئة مرائب *    

 

 المولع 

0عرصة المعاش   1  

2عرصة المعاش   2  

 ؼابة الشباب 3

دكالةباب  4  

 ساحة  العٌادي 5

 باب الخمٌس 6

 أٌالنباب  7

 باب ؼمات 8

 باب حمر 9

 مستشفى األنطاكً 10

 ساحة رٌاض العروس 11

 عرصة بوعشرٌن 12

 جنان سٌدي بلعباس 13

 باب المصٌبة 14
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   الممرات  وتهٌئة ترصٌؾ 
 

 المولع

 ممر الدباؼٌن

 ممر فن الخشب

 الممر التارٌخً من ساحة األنطاكً إلى ساحة بن ٌوسؾ

متحؾ دار سً سعٌد إلىالممر التارٌخً من ساحة بن ٌوسؾ   

(لمدٌمالممر التارٌخً من ساحة جامع الفنا إلى ساحة المزادرٌة )رٌاض الزٌتون ا  

باب ؼمات إلى جامع الفناالممر التارٌخً من   

 الممر التارٌخً من باب موسوفا إلى رٌاض العروس

 الممر التارٌخً من باب دكالة إلى دار الباشا

 الممر التارٌخً من باب تاؼزوت إلى دٌور الصابون

 ممر السوٌمة المصبة

 ممر رٌاض الموخا

 ممر شارع فاطمة الزهراء بحً الرمٌلة

 الداخلــــــً )الممر المحاذي للسور الداخلً لحً باب دكالة(ممر الحً 

الممر السٌاحً من ساحة بن ٌوسؾ إلى ساحة جامع الفنا مرورا بساحة بن 

 صالح )الشطر الثانً(

 الممر السٌاحً سٌدي بودشٌش

 المدخل من عنك الجمل وباب تاؼزوت

 بالمواسٌنالمدخل السٌاحً من حدٌمة السر إلى حً الزفرٌتً مرورا 

 الممر السٌاحً األنطاكً
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   الممرات وتهٌئة ترصٌؾ  
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 تهٌئة الحدائك التارٌخٌة 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدٌمة الكتبٌة -0

حدٌمة لصر  -2

 البلدٌة

حدٌمة أَكدال  -3

 باحماد

حدٌمة جنان  -4

 العافٌة

 الزنبوعحدٌمة  - 5
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 ترمٌم الفنادق العتٌمة  تؤهٌل و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موالي بوبكر -0

 لؽرابلٌة -2

 نااللب -3

 الشماع -4

 المباج -5

 لهنا -6
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

سبك لنا أن صوتنا على بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة واالطالع على ممتضٌات االتفالٌة، ارٌد ان اوضح انه 
هذه االتفالٌة والتً تنخرط فٌها العدٌد من المطاعات الوزارٌة ، لكن االمر ٌتعلك ببعض التعدٌالت ولذلن سنصوت 

الٌة تؤتً فً اطار عناٌة مصالح الدولة بالمدن على الصٌؽة الحالٌة ونلؽً الممرر السابك علما ان هذه االتف
 العتٌمة ومن بٌنها مدٌنة مراكش وسوؾ الخص أهم محاور هذه االتفالٌة :

 ملٌون درهم وهً موزعة كما هو مذكور فً صلب االتفالٌة  كاالتً: 454الكلفة االجمالٌة  -

o  ملٌون درهم. 021وزارة الداخلٌة المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة 

o ملٌون درهم. 011زارة اعداد التراب الوطنً والتعمٌر واالسكان وسٌاسة المدٌنة و 

o  ًملٌون درهم. 41وزارة السٌاحة والنمل الجهوي والصناعة التملٌدٌة وااللتصاد االجتماع 

o  ملٌون درهم. 21وزارة الثمافة واالتصال 

o  ملٌون درهم. 01كتابة الدولة المكلفة بالتنمٌة المستدامة 

o ملٌون درهم. 021لحسن الثانً للتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة صندوق ا 

o  ًملٌون درهم. 21جهة مراكش اسف 

o    ملٌون درهم 21جماعة مراكش 

o  ملٌون درهم. 4جماعة المشور المصبة 

 محـــاور: 4وتهم هذه االتفالٌة 

 ملٌون درهم. 54.01انجاز وتهٌئة مرائب للسٌارات  -0
ترصٌؾ الممرات وتهٌئة الفضاءات العمومٌة والساحات واالزلة والحدائك والمؤثر التارٌخٌة  والفنادق العتٌمة  -2

 درهم. ملٌون365.72وتحسٌن جودة البٌئة 

 ملٌــون درهــم . 0.2العنونــة والتشوٌـــر  -3

 ملٌون درهم  3.3وضع لوحات اخبارٌة تفاعلٌة  -4

o   ملٌون درهم. 29.68  اي   7% المنتدبباإلضافة الى أتعاب صاحب المشروع 

o  2120الى  2108سنــوات من  4وتمتــد هذه االتفالٌــة على . 

 . اضافٌةلتمدٌم توضٌحات  الوكالة الحضرٌة بمراكشـد ممثل والكلمة للسٌ 

 الوكالة الحضرٌة بمراكشممثل  السٌد سعٌد بلكادة

االتفالٌة التً ترمً الى النهوض بمدٌنة مراكش لمد لخصت كلمة السٌد الرئٌس أهم محاور هذه   

وفك العناٌة المولوٌة لجاللة الملن دمحم السادس نصره ا ونظرا ألهمٌة هذه االتفالٌة فمد عرفت بعض التعدٌالت 

 االطراؾ المتعالدة. تفٌما ٌخص التزاما

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 مفتوح حول النمطة.باب المنالشة 

  عضو المجلس الجماعً السٌد المصطفى الوجدانً

أرٌد بهذه المناسبة التحدث عن المرائب العشوائٌة بمماطعة جلٌز والتً أحدثت دون اٌة معاٌٌر تمنٌة أو 
تنظٌمٌة، واتساءل عن دور المجلس فً ما ٌتعلك بالمرالبة والتنظٌم لضمان معاٌٌر السالمة واالمن بهذه 

 ائب.المر
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 عضو المجلس الجماعً المؽراوي السٌد عبد الحفٌظ

بالنسبة لوضع الحجر الالصك، فمد وضع بطرٌمة سٌئة بحٌث بدأت المٌاه بالتسرب، لذلن البد من   
وضع ؼطاء ٌمنع هذه التسربات، كما نطالب منفذ المشروع بضنجاز االشؽال وفك ما ٌفرضه كناش التحمالت من 

 ضوابط. 

 عضو المجلس الجماعً نوارالسٌد الحسٌن 

 تساإالت: 4بخصوص هذه االتفالٌة لدي   

بالفوضى التً ٌعرفها هذه  ارات، وبما أننا كلنا على علملسٌلهداؾ االتفالٌة انجاز وتهٌئة مرائب أبما أن من  -0
 .أنه لم ٌتم تهٌئ كناش تحمالت ٌتماشى مع التطور الذي تهدؾ الٌه أسجلانً فالمطاع 

الممرات وتهٌئة الفضاءات العمومٌة فان الجماعة تبذل مجهودات كبٌرة فً هذا المجال لكن بالنسبة لترصٌؾ  -2
لألسؾ الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء تؤتً بعد ذلن وتنجز اشؽال تدمر كل ما بذلناه من مجهود 

 لور على المدى البعٌد لألشؽالتحسٌن هذه الممرات والفضاءات العمومٌة، لذلن البد لهذه الوكالة أن ٌكون لها تص
والمشارٌع التً تعتزم المٌام بها وان تخبر بها المجلس حتى ٌؤخذها بعٌن االعتبار عند وضع برامج ومشارٌع 

 لتحسٌن البنٌة التحتٌة.
بالنسبة للعنونة والتشوٌر فهو مرتبط بموضوع السٌر والجوالن واالكتظاظ الذي تعرفه الطرلات والخرولات التً  -3

 بها العربات المجرورة، لذلن البد من وضع لانون صارم للسٌر والجوالن ٌمنع دخول الحٌوانات الى المدٌنة.تموم 
 7اتساءل لماذا صاحب المشروع المنتدب هو مإسسة العمران بالذات ولٌس ؼٌرها، ولماذا تؤخذ دائما أتعابا تبلػ  -4

 .%  5أو   %  01 ولٌس %
الفضاءات المزمع احداثها، فمن المعلوم أن االنارة العمومٌة لد تم  أما بالنسبة لإلنارة العمومٌة داخل

 تفوٌض تدبٌرها الى شركة خاصة وبالتالً ال ٌجب أن تستفٌد من االعتمادات المرصودة بهذه االتفالٌة.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن
 

الفناء، فؤالحظ أن الطرٌمة التً تم بالنسبة لتهٌئ الساحات والفضاءات العمومٌة وخاصة ساحة جامع 
تهٌئتها بها ال ترلى الى المستوى الذي تستحمه مدٌنة مراكش وال تناسب حجم االستثمار المرصود  لها، كما ال 
تناسب نشاط بٌع المؤكوالت المزاول بهذه الساحة ألن بماٌا المؤكوالت تعلك فً فجوات الحجر الالصك وٌصعب 

حٌح هذه الوضعٌة، كما أإٌد المالحظة التً أبداها السٌد الحسٌن نوار فٌما ٌتعلك باإلنارة ازالتها، لذلن أطالب بتص
 العمومٌة داخل الفضاءات والساحات العمومٌة والتً هً فً االساس من اختصاص الشركة المفوض لها.

 
 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

  

فمط بالمدٌنة العتٌمة دون ؼٌرها واذا كانت هنان مالحظات بخصوص ان الحدٌث عن المرائب ٌتعلك 
مختلؾ المرائب، فالترح عرض الموضوع على اللجنة المختصة لدراسته فً مجمله، علما أن المصالح الجماعٌة 

 تموم بما ٌلزم فٌما ٌتعلك بالمرالبة والتتبع وزجر المخالفات بالمرائب فً مختلؾ أنحاء المدٌنة.
ص موضوع السٌر والجوالن، فهنان لرار سابك للمجلس فٌما ٌتعلك بالعربات المجرورة لكن أما بخصو 

المجلس لٌست لدٌه الصالحٌة لتطبٌك هذا المرار الن هنان جهات مختصة أعطاها المشرع هذا االختصاص، علما 

ات حدٌثة كالدراجات أن المنع ٌجب أن تواكبه اجراءات بدٌلة ألصحاب هذه العربات حتى ٌستطٌعوا التناء الٌ

 البخارٌة ثالثٌة العجالت .

واذا سمحتم وفً ؼٌاب أي تدخل إضافً، فسوؾ ننتمل الى التصوٌت على هذه االتفالٌة كما ٌجب 

تتضمن حٌثٌات الممرر التنصٌص على الؽاء الممرر السابك الخاص باالتفالٌة المصادق علٌها فً دورة 

 للمجلس الجماعً. 2108فبراٌر 
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 8502 ماي 50بتاريخ  842/50/2018مكرر عد      

 املتعلكية: 8502 مايلنكطية الثانية من جدول أعنال الدورة العا ية لشهر ا           

ُف وتهُئت ل املخعللت ببرهامج اهجاص وتهُئت مشائب للعُاساث وجـش  بالذساظت واملفادكت على اجفاكُت الؽشاهت والخمٍى

ت جفاعلُت. ش وولع لىخاث اخباٍس  الاصكت والعاخاث العمىمُت والعىىهت والدؽٍى
                                                                                                                                                                                ن السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة م                                                                                      

 2018

032018

 113.1492 

 1164420042018

2018 

  

  

  

  

 

2018 

2018 2021  217022018072018 

 . 

  

55 
 55 

 وهـم الســـادة55

امال مٌصرةّ، احمد المتصدق، دمحم توفلة، عبد الرزاق جبور، عبد السالم سً كوري، عواطؾ البردعً، دمحم العربً بلمائد، 
محفوظ، الحسن بباوي، ابراهٌم بوحنش، ٌوسؾ اٌت رٌاض، عادل المتصدق، دمحم الزراؾ، عبد الرحٌم الفٌرامً، احمد 

راوي، جوٌدة لعوٌدي، امٌنة العمرانً االدرٌسً، اشراق البوٌسفً، ـة، ي عبد الحفٌظ المؽـوزرن، احمد عبٌلـحمٌد خ
وار، ـن نـاري، الحسٌـل امؽـاري، اسماعٌـادي فـاد، عبد الهـة بوعبـة، ثورٌـدة ساللـاي، سعٌـم خـدار، مرٌـة مجــحفٌظ
ال، ـة الكرشـالت، حبٌبـادي وٌسـا، عبد الهـر طوبـاري، ي البشٌـال، عبد الصمد العكــد الهادي بن عـً، عبـة الشحٌمـخلٌف

ً، ـً، عبد الفتاح رزكـان، المصطفى الوجدانـدو، ٌونس بن سلٌمـد اٌت بوٌـد بنلعروسً، محمـي الحسن المنادي، محم
ً، ـان بنخالتـً، سفٌـد بنانـً، عبد المجٌـاوي العباسـلض ظـال، ي احفٌـد بن بـزاوي، محمـد اٌت الـن، محمـل بولحسـخلٌ

 ً،ـاد اطرحـا، احمـان وافـور، عبد الرحمـً، توفٌك بلوجـد الشافمـؾ، عبد الواحـعبد االله الؽلالسعٌد اٌت المحجـوب، 
   خالد الفتاوي.  محمـد بوؼربال، جمال الدٌن العكرود، عبد الهادي تلماضً،

 يليييي ما يكيرر

 

  2018 

2021  217022018072018
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 المملكة المؽربٌة

 

 

 

 

 

 برنبمجالمتعلقة بتمىيل والشراكة الاتفبقية 

زقة وتهيئة األ وترصيف إنجبز وتهيئة مرائب للسيبرات 

ضع لىحبت والعنىنة والتشىير و السبحبت العمىمية وو

 ية تفبعليةخببرإ

 العتيقة لمراكش ببلمدينة
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 ربنامجاملتعلكة بتنويل والشرانة الاتفاقية 

العنونة زقة و السااات العنومية ووتهيئة األ وترصيف إجناز وتهيئة مرائب للسيارات 

 ية تفاعلية باملدينة العتيكة ملرانشخبارإضع لواات ووالتشوير و

1985

2001

 

 إجناز وتهيئة مرائب للسيارات  

الفضيياتات العنومييية ز األزقيية والسييااات واملييدائل وامليي ور التار ييية والفنييا م    وتهيئيية املنييرات  ترصيييف  

 العتيكة وحتسني جو ة البيئة(

 العنونة والتشوير   

 .ية تفاعليةخبارإوضع لواات   
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 تثنني املدينة العتيكة والرفع من جاذبيتها الثكافية والسيااية  

 حتسني ظروف عيش الساننة 

 والتنكل وتوفري مواقف السيارات واجلوالنمعاجلة إشهالية السري  

 تعسيس إجراتات وتدابري األمن والسالمة  

 الولوج إىل اخلدماتتسهيل  

   

454
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لربْ َخاملتمًكللبتُو ٌلةايظاانللاياتف قيلل

ايمٓوْلللزقللةلايش ذ تلايمُوَيللةةتٗيئللاأللةتاػيفلإصت زلةتٗيئللَاائبليًشي  ات 
ل للتف عًيلللب ملر ٓللايمتيكللملاانعخب  إؿعليوذ تلةةايتظو الة

 

لاألطـــاافلاملتمــ قـــرا:
 

 الداخلية؛ وزير 

 وزير االقتصاد واملالية؛ 

 واإلسلاى وسياسة املديهة؛ إعداد الرتاب الوطين والتعنري وزير 

 وزير السياحة والهقل اجلوي والصهاعة التقليدية واالقتصاد االجتناعي؛ 

 وزير الثقافة واالتصال؛ 

  كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادى والتهنية املستدامة املللفة
 بالتهنية املستدامة؛

  سفي؛أ -والي جًة مراكش 

 سفي؛أ - رئيس جًة مراكش 

 مراكش؛ة رئيس مجاع 

 املشور القصبة؛ ةرئيس مجاع 

 رئيس ييئة اإلدارة اجلناعية لصهدوق احلسو الثاني للتهنية االقتصادية 
 واالجتناعية؛

 يس اإلدارة اجلناعية جملنوعة العنراى؛رئ 

  ؛ملراكش لوكالة احلضريةلاملدير العام 

 أسفي؛ -املدير العام لشركة العنراى مراكش 

 .مدير الوكالة املستقلة لتوزيع املاء واللًرباء مبراكش 
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لمتلاالتف ملعًىلَ ل ًي

لاالتف قيل:لَوؿوعلل0امل ةال
زغاةىىوتفقفاةىاألىىوترصاقػىىإياازىوتفقفاةىؽرائابىؼؾواقاراتىىىى ىبرؾااؽجىبكؿقـؾى ًدـدىاؼصقغىواؼشروطىاِكعؾؼة تفدفىؿذهىاالتػاغقةىإىل

ىـةىتػاطؾقةىباِدــةىاؼعكقؼةىِراػش.خقارإضعىؼقااتىواؼعـقؾةىواؼكشقـرىواؼواااتىاؼعؿقؽقةىوو

لستتوىلايربْ َخل:ل2امل ةال
ى:ىطؾكاؼربؾاؽجىىكقيحي

  

 

 

  

 

0 

ة،ىؽاعىتواقـةىاؼقضاعقةىاؼعؼارـاةىىىىىًتىضرضاقىى2وىؽـفاىعقأىضرضقةىى4ى،ؽرائبىؼؾوقاراتىداخؾىاِدــةىاؼعكقؼةى6إاداثىوتفقفةى  

ىواؼؼاؾقؾقةىؼؾعؼاراتىاِهصصةىالاكضانىؿذهىاِرائب،ىووضعفاىرؿـىإشارةىصاابىاِشرو ىاِـكد ىغصدىتفقفكفا.

ى.يفىإصارىبراؽجىضخرىؽرائبىى8باِقازاةىؽعىذؼؽ،ىسكؼقمىمجاطةىؽراػشىبإيازىوتفقفةىىى
 

2 

 

وذؼؽىى،هلاىترؽقؿىاِك رىاؼكارةقةىوردىاالطكقاروباألامارىاؼطققعقة،ىىزغةىواؼواااتىاؼعؿقؽقةوتفقفةىاألىترصقػىؿذاىاحملقرشؿؾىـ    

وػذؼؽىتفقفةىاَدائؼىوٌفقزؿاىبلؾظؿةىاؼريىوظرسىاألشامارىووضاعىاأل ااثىىىىى،بكنونيىضروفىزـارتفاىوتشقـرؿاىؽعىتؼقـةىإؾارتفا

ىاؼعؿقؽلىواإلؾارةىاؼعؿقؽقة.

وإطادةىبـاا ىاألجازا ىىىىبكدطقؿىؿقاػؾفاى،ن،ىاؼشؿا ،ىاؼؼقاج،ىهلـااترؽقؿىوتلؿقؾىاؼػـادأىاؼكاؼقةى:ىبقبؽر،ىؼغرابؾقة،ىاؼؾقإىلىجاؾبىىىىى

،ىػؿاىسقشؿؾىؿذاىاحملقرىتلؿقؾىشقؽاتىتقزـعىاِا ىواؼكطفريىاؼوائؾىًونيىؽشفدؿاىاؼعؿراؾلىوضروفىاشكغالىاَرعقنيىؽـفاىواِفدؽةى

ى.ةترؽقؿىاؼؼوارـاتىاؼؼدميةىواؼوؼاـاتىاؼكارةق،ىواأل اثىاَضريواؼـمارةىوتلؿقؾىؽداخؾىاحملالتىاؼكمارـةىوىترؽقؿىاؼقاجفاتو

وضعىحمطاتىغقاسىجقدةىاهلقا ،ىواؼكنوقسىواؼكقطقةىاؼققفقةىؽعىٌفقزىؾقاديىبقفقةىباِدارسىودورىاؼشقا ىوػذؼؽىإيازىإضاعةىإىلىىىى

اِعاداتىى ضعىوتلؿقؾ،ىوىوإيازىاؼدراساتىاؼالزؽةىتدخالتىؼؾندىؽـىؽشاػؾىبقفقةىؽعىؽشرو ىمنقذجلىؼػرزىاؼـػاـاتىؽـىاِصدرىؽعى

ى.عقاؿاتىاإلصػا ىتعزـزاىإلجرا اتىاألؽـىواؼوالؽةواَرـؼىاِكعؾؼةىاؽاعنةى
 

3  

 تؼرـقا.ىػؾؿى011ؾكشقـرىطؾكىصقلىؼىةؼقاىى211وىؼقاةىؼؾعـقؾة،ىى2111وضعىؽـىخاللى

4 

ؽـصاتىتػاطؾقةىؼؾؿعؾقؽااتىانااذاةىاِاك رىاؼكارةقاةىواؼوااااتىاؼعؿقؽقاةىىىىىىىى01و،ىؼقاةىإخقارـةى011ضعىـفدفىؿذاىاحملقرىإىلىو

 .واِؿراتىاِقضقطاتقة
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لايربْ َخلةايتُو ٌ: :لنًفل 3امل ةال
ىؽؾققنىدرؿؿىؽعىااكوا ىاؼضرائبىوواجقاتىتدخؾىصاابىاِشرو ىاِـكد . 454   ربؾاؽجإليازىؿذاىاؼاؼؽؾػةىاإلمجاؼقةىىتؼدر

ىاوبىؽؽقؾاتىاؼربؾاؽجىػاؼكاؼل:وتكقز ىؿذهىاؼؽؾػةى

ل

 احملـــ ة 
لايهًفللاإلمج ييلل

مع احتساب جمٌع   ملٌون درهم)

 (الرسوم

 54,10 إجناز وتهيئة مرائب للسيارات

الفضاءات العمومية األزقة والساحات واحلدائق واملأثر التارخيية وتهيئة املمرات  ترصيف

 (والفنادق العتيقة وحتسني جودة البيئة

365,72 

 1,20 العنونة والتشوير

 3,31 تفاعلية وضع لوحات إخبارية

 29,68 (%7)أتعاب صاحب املشروع املنتدب 

 454,00 اجملــُـــوع

 ؽـىغقؾىاؼشرػا ىاؼكاؼقنيى:ىربؾاؽجوىسقكؿىمتقـؾىؿذاىاؼ

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى021:ىىىى))اِدـرـةىاؼعاؽةىؼؾمؿاطاتىاحملؾقةىوزارةىاؼداخؾقة -

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى011:ىىىوسقاسةىاِدــةىواإلسؽانوزارةىإطدادىاؼرتا ىاؼقصينىىواؼكعؿريى -

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى41:ىىوزارةىاؼوقااةىواؼـؼؾىاٍقيىواؼصـاطةىاؼكؼؾقدـةىواالغكصادىاالجكؿاطل -

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى21:ىىىىىىىىىىىوزارةىاؼلؼاعةىواالتصالىى -

 ؽؾققنىدرؿؿ؛ى01:ىىىىىىىىػكابةىاؼدوؼةىاِؽؾػةىباؼكـؿقةىاِوكداؽة -

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى021:ىىىىؼؾكـؿقةىاالغكصادـةىواالجكؿاطقةى صـدوأىاَوـىاؼلاؾل -

ىؽؾققنىدرؿؿ؛ى21:ىىىىىىىىىىىىىىىىآسػلى-جفةىؽراػشى -

 ؽؾققنىدرؿؿ؛ى21:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمجاطةىؽراػش -

ى؛ؽؾققنىدرؿؿى4:ىىىىىىىىىىىىاِشقرىاؼؼصقةىمجاطة -

 ايزَٓيلليرفعلَش ُٖ تلايظان ء::لادترةيلل4امل ةال

يفىاَوا ىاؼقـؽلىىضسػؾفؼشرػا ىؼػائدةىصاابىاِشرو ىاِـكد ىاوبىاٍدولىاسقكؿىدععىاِواؿؿاتىاِاؼقةىؽـىغقؾىى

ضدؾاه،ىبطؾبىؽـىؿذاىاألخريىوذؼؽىاوبىوضاعقةىتؼادمىاؼربؾااؽجىوااجقاتافىؽاـىىىىىىى7اُاصىباؼربؾاؽجىاؼقاردىيفىاِادةى

،ىباسكلـا ىؽواؿؿاتىاؼوـةىاالوىلىاؼ ىـكعنيىضدؾاهى00وبعدىؽقاعؼةىاؼؾمـةىاِرػزـةىؼؾككقعىاِشارىإؼقفاىيفىاِادةىى،اؼكؿقـؾ

ىدععفاىؽقاشرةىبعدىاؼكقغقعىطؾكىؿذهىاالتػاغقة.
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 ايظان ء

  املش ُٖ تلامل ييلليًظان ء

 )ملٌون درهم(
 المجموع

لايشٓللايث ْيللايشٓللاالةىل
ايشٓلل
لايث يثل

لايشٓللاالخريا

 وزارة انداخهيت

 )املديريت انعامت نهجماعاث احملهيت(
 021ل01ل51ل51ل01

 واإلسكانإعداد انرتاب وانتعمري  وزارة

 وسياست املدينت
 011 05ل35ل35 05

 وزارة انسياحت واننقم اجلىي 

 و انصناعت انتقهيديت واالقتصاد االجتماعي
5 05 05 5 41 

نهتنميت االقتصاديت صندوق احلسه انثاوي 

 واالجتماعيت
 021ل01ل51ل51ل01

 21ل5ل5ل5ل5 آسفي - جهت مراكش

 21ل5ل5ل5ل5 مجاعت مراكش

ل4ل0ل0ل0ل0 املشىر انقصبت مجاعت

 424 50 060 060 50 اجملُوع

 

ىاؼلؼاعةىواالتصالىوػكابةىاؼدوؼةىاِؽؾػةىباؼكـؿقةىىيفىانيىضنىؽواؿؿات    اؼدراساتىواألشغالىاؼؾكنيىسككؽؾػانىبإيازىاِوكداؽةىىوزارة

ىشارـعفؿا،ىسقكؿىصرعفاىصقؼاىؼؾمدولىضسػؾف.اىةاِكعؾؼ

 ايظان ء

  املش ُٖ تلامل ييلليًظان ء

 اجملُوع )ملٌون درهم(

لايشٓللاالةىل
ايشٓلل
لايث ْيل

ايشٓلل
لايث يثل

ايشٓلل
لاالخريا

 21 3 7 7 3 وزارة انثقافت واالتصال

 01 1,5 3,5 3,5 1,5 املكهفت بانتنميت املستدامتكتابت اندونت 

 30 4,5 10,5 10,5 4,5 اجملُوع
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ل
لػ ذبلاملظاةع : 5امل ةال

اؼؼصقة،ىػؾىيفىدائرةىؾػقذهى شقراِؽراػشىومجاطةىؿقىمجاطةىعإنىصاابىاِشرو ىى، ربؾاؽجاؼتقعاىهلذهىاالتػاغقةىاِكعؾؼةىبإيازىومتقـؾى

ى ىضصرافىاالتػاغقةىاؼ ىسكؼقمىبإيازىؽشارـعفاىًتىإؽرتفا وزارةىؽـىجفةىضخرىى)اؼرتابلىاوبىاِشارـعىاِربجمةىؽـىجفة،ىوػذا

ى.(اؼلؼاعةىواالتصالىوػكابةىاؼدوؼةىاِؽؾػةىباؼكـؿقةىاِوكداؽة

 

لػ ذبلاملظاةعلاملٓتربل:6امل ةال
بضؿانىإيازىمجقعىاؼعؿؾقاتىاؼ ىتدخؾىيفى عنيىشرػةىاؼعؿرانىؽراػشىضسػلىػصاابىاِشرو ىاِـكد ىوتؾكزماقجبىؿذهىاالتػاغقة،ىت

ى ىاؼعؿؾ،ىوػذا ىؼؾؼقاؾنيىواؼضقابطىاٍاريىبفا ىاؼربؾاؽجىصقؼا ىاِباغلىإصار ىطدا ىاؼلؼاعةىىةاِكعؾؼؽقؾاتىاِعاـريىاؼػـقة،ىؽا ىوزارة اواؿؿة

ىشارـعفؿا.بإيازىاؼدراساتىواألشغالىاِكعؾؼىاىسككؽؾػانىنيباؼكـؿقةىاِوكداؽةىاؼؾكواالتصالىوػكابةىاؼدوؼةىاِؽؾػةى

لةذش بلايتربريل:لذش بلبٓهيلخ ؾ7امل ةال
 

بكندـدىػؾىىانـوؿنى،ؼكدبريىاؼربؾاؽجباُزــةىاٍفقـةىىواوا ىىضسػلىبػكحىاوا ىبـؽلىخاصى-ىتؼقمىشرػةىاؼعؿرانىؽراػشىى

اِعاؽالتىاِاؼقةىاِكعؾؼةىبإيازهىؽـىاقثىاِقاردىواِصارـػ،ىؽـفاىطؾكىاُصقصىتغطقةىؽصارـػىاؼدراساتىاؼكؼـقةىواهلـدسقةىوػذاى

ؼكـؿقةى،ىؽاىطداىتؾؽىاِـمزةىؽقاشرةىؽـىصرفىوزارةىاؼلؼاعةىواالتصالىوػكابةىاؼدوؼةىاِؽؾػةىبااألشغالىاؼالزؽةىإليازىػؾىؽؽقؾاتىاؼربؾاؽج

ىاِوكداؽة.

ضسػلىىبكؼدـؿىؾوخىؼؽؾىؽـىاَوا ىى-ىؼألصرافىاِكعاغدة،ىتؼقمىشرػةىاؼعؿرانىؽراػش صؾقاتىاإلعراجىطـىاِواؿؿاتىاِاؼقةتؼدـؿىىطـدىىى

ىاؼقـؽلىوىاوا ىاؼكدبري.

ل:لنًفللايترخٌل8امل ةال
  ؽـىػؾػةىاِصارـػ.ى%7 ىاِـكد ىطؾكىضساسىوضسػلىبصػكفاىصاابىاِشرى-ىـكؿىااكوا ىواجقاتىتدخؾىشرػةىاؼعؿرانىؽراػش

 ضسػلىؽقازاةىؽعىاِصارـػىاِكعؾؼةىباؼربؾاؽج.ى-ىوسقكؿىصرفىواجقاتىتدخؾىشرػةىاؼعؿرانىؽراػش
 

ل:لايتزاَ تلايظان ءل9امل ةال

 االلتزامات الشركاء

 وزارة انداخهيت

)املديريت انعامت نهجماعاث 

 احملهيت(

 لاملش ُٖلليفلمتو ٌلايربْ َخ
 لأطغ ٍل لتكرّ لذشب لايربْ َخ لإصت ز لأجٌ لَاانعلَٔ لايمُاإ لطانل ليف ئرا لامل ييل لاملش ُٖل حتو ٌ

لايربْ َخ.

  وزارة

 املانيت االقتصاد و

 َوانبللايكط ع تلايوزا  للاملمٓيللعًىلبازتللَش ُٖ تٗ لامل ييلليفلإط  لامليزاْيللايم َلليًرةيل 

 ل لارت ػللايمك   للاألةعيلةؿع لألَالىلايرةيل لالصت زامللايت بمل لايشي  اتلَاائبللربزتل ط  الإ ٖٔ
ل.لمج عللَاانع
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وزارة إعداد انرتاب انىطين 

 سكانوانتعمري واإل

 وسياست املدينت

 لاملش ُٖلليفلمتو ٌلايربْ َخلعربلػٓرةملايتـ َٔليًشهٔلةاالْرَ دلاذتـاي
 ب يربْ َخطبك ليًحرةيللاحملرةال أسفيل-َاانعحتو ٌلاملش ُٖللامل ييلليف ئرالطانللايمُاإل 

 لسفيأ-ةسي سللاملر ٓللدتٗللَاانعلليإلسه ٕتتبعلإصت زلايربْ َخلعربلاملر ا للادتٗو لل

وزارة انسياحت واننقم 

اجلىي وانصناعت انتقهيديت 

 واالقتصاد االجتماعي

 املش ُٖلليفلمتو ٌلايربْ َخ 

 طبك ليًحرةيللاحملرةال ايمُاإلَٔلأجٌلإصت زلايربْ َخحتو ٌلاملش ُٖللامل ييلليف ئرالطانلل
لب مل ةالاياابمل.

 وزارة انثقافت واالتصال

 ٌ ظ   علاملتمًكللب ملثرالايت  يخيلامللمتو 

 إصت زلاير اس تلةاألطغ ٍلاملتمًكللب ملآرالايت  يخيلل 

 ليًُر ٓللايمتيكلتتبعلاألطغ ٍلةاذتاؾلعًىلاذتف ظلعًىلارتؼوػي تلاحملًيللةاملمُ   لل
 ل لاحملًيل لايًحٓل لإىل لايربْ َخ لتٓفيذ لسري لذوٍ لأطٗا لرالرل لنٌ لتكا ا لة فع لةايتتبعليإعراة إلطااف

ل.ةايتكييِل

كتابت اندونت املكهفت 

 بانتنميت املستدامت

 ظ   علاملتمًكللب حمل فعللةايافعلَٔلجوةالايبيئل.متو ٌلامل 

 ايبيئيإصت زلاير اس تلةاألطغ ٍلاملتمًكللب دت ْبل 

 لاقتٓ ءلايتحٗيزاتلايالزَلل
 .لاملش ُٖلليفلإعراةلةف تالايترُالتلاملاتبطللب دت ْبلايبيئي
 ل.إلطاافلةايتتبعلةايتكييِليإعراةلة فعلتكا النٌلرالرللأطٗالذوٍلسريلتٓفيذلايربْ َخلإىللايًحٓللاحملًيلل

 أسفيواليت جهت مراكش 

 ل ليإلطاافلةايتتبع لاحملًيل لايًحٓل لايربْ َخليفلإط   لإصت ز لاذرتاّلاآلج ٍلاحملرةالةايتكييِلتتبع َع
 ةع ٌَلعُ يللَاانعلأسفيل-لةاييتل رتأسٗ لايشيرلةاييلجٗللَاانعالْمك ةٖ ،ل

 ل لتكٓيل ليفلأقابللشتتؼلإذراثلدتٓل لاييتلستماضلعًيٗ  لاملظ   ع لتؼ َيِ لعًى لةاملؼ ةقل ب يبت
ل.لاآلج ٍ

 سفيأ -جهت مراكش

 لاملش ُٖلليفلمتو ٌلايربْ َخ
 أسفيلَٔلأجٌلإصت زلايربْ َخلطبك ليًحرةيللل-لحتو ٌلاملش ُٖللامل ييلليف ئرالطانللايمُاإلَاانع

لاحملرةالب مل ةاللاياابمل
 ل.ةايتكييِلتتبعلإصت زلايربْ َخليفلإط  لايًحٓللاحملًيلليإلطاافلةلايتتبع

 مجاعت مراكش

 أسفيلَٔلأجٌلإصت زلايربْ َخلطبك ليًحرةيللل-لاملش ُٖللامل ييلليف ئرالطانللايمُاإلَاانعحتو ٌل
لاحملرةالب مل ةالاياابمل

 لاملتمًكللمبظ   علايربْ َخلنهٌللاهلرّةللريالَٓحل خؽلايبٓ ءلةاإلػالحتتشا عللة
 يربْ َخظ   علامل للايمك  لايوؿميلتشو للتًتزّلب 

 َٔلأجٌلاالخنااطلايفمًيليفلإصت حلاملظاةعلتثطريلايش نٓللاملمٓيلل
 ل.ةايتكييِلتتبعلاصت زلايربْ َخليفلإط  لايًحٓللاحملًيلليإلطاافلةايتتبع
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 مجاعت 

 املشىر انقصبت 

 

 أسفيلَٔلأجٌلإصت زلايربْ َخلطبك ليًحرةيللل-لحتو ٌلاملش ُٖللامل ييلليف ئرالطانللايمُاإلَاانع
لاحملرةالب مل ةالاياابمل

 لاملتمًكللمبظ   علايربْ َخلنهٌللاهلرّةللريالَٓحل خؽلايبٓ ءلةاإلػالحتتشا عللة
 يربْ َخظ   علامل للايمك  لايوؿميلتشو للتًتزّلب 

 لتثطريلايش نٓللاملمٓيللَٔلأجٌلاالخنااطلايفمًيليفلإصت حلاملظاةع
 ةايتكييِلتتبعلاصت زلايربْ َخليفلإط  لايًحٓللاحملًيلليإلطاافلةايتتبع. 

ل

احلسه انثاوي نهتنميت صندوق 

 االقتصاديت واالجتماعيت

 لاملش ُٖلليفلمتو ٌلايربْ َخ
 ُٖ َٔلأجٌلإصت زلايربْ َخ.أسفيلل–َاانعلامل ييلليف ئرالطانللايمُاإلل تحتو ٌلاملش 

ل

 انىكانت احلضريت ملراكش
 ايًحٓللاحملًيللاألطغ ٍليفلإط  لإصت زلتتبعلةاملؼ ةقللعًيٗ ،لَعلتتبعلاير اس تلاهلٓرسيلليًربْ َخل

 .ةايتكييِليإلطاافلةايتتبع
ل

انىكانت املستقهت نتىزيع املاء 

 وانكهرباء مبراكش

 

 لَاانع لايمُاإ لطانل ليف ئرا لأسفي-ايكي ّلب ير اس تلايالزَل لايربْ َخل، لاقتـىلاذت ٍلإلصت ز إٕ
 ةؿُ ٕلصت ذ٘

 أسفيلإٕلاقتـىلاذت ٍلإلصت زلايربْ َخلةؿُ ٕلصت ذ٘ل-ايكي ّلببمضلاألطغ ٍليف ئرالايمُاإلَاانع 

 مُاإلَاانعلأسفيلةاملظ  نلليفلحتؼيٌلطانللايتتبعلةَااقبللتٓفيذلاألطغ ٍلاييتلسيمٗرلبٗ لإىلل
 طٗ ةالْٗ  للأطغ هل 

 ل.املؼ ةقللعًىلشتتًفلاير اس ت

 -شركت انعمران مراكش 

 سفيأ

 

 لةايتٓفيذ لليًربْ َخإعراةلاير اس تلاهلٓرسيللةايتكٓيلل
 لب يربْ َخ لةاملؼ   فلاملتمًكل لاملراخيٌ لمجيع لفي٘ لترةٕ لايربْ َخ ليتربري لذش ب لتًولفتح لعرا لَ  ،

لاملٓحزالَب طاالَٔلطافلةزا الايثك فللةاالتؼ ٍلةنت بللايرةيللاملهًفللب يتُٓيللاملشتراَل.
 ل لذش ب لفتح لنٌ لبترر ر ل شُح لادتٗو ل لب رتز ٓل لخ ؾلب يربْ َخ لاملتمًكللبٓهي لامل ييل املم َالت

لَٔلطافلةزا ال لَب طاا لتًولاملٓحزا لعرا لةاملؼ   ف،لَ  لنٌلَهوْ تلايربْ َخلَٔلذيثلاملوا ة بإصت ز
لايثك فللةاالتؼ ٍلةنت بللايرةيللاملهًفللب يتُٓيللاملشتراَل.

 ل.بٗ لايمٌُلإبااّلايمكوةلةايؼفك تلاملتمًكللب ير اس تلةاألطغ ٍلطبك ليًكواْنيلةاألْعُللادت  ي
 ل.طغ ٍلاملربزتلليفلإط  لايربْ َخاألتتبعلإصت زل
 ل لاحملًيل لايًحٓل لإىل لايربْ َخ لتٓفيذ لسري لذوٍ لأطٗا لرالرل لنٌ لتكا ا لة فع لةايتتبعليإعراة إلطااف

 .ًربْ َخيةايتكييِل

 لة فم٘لإىل لب٘ لاملاتبطل لاذتش ب تلامل ييل لَعلذؼا لاألطغ ٍ لْٗ  ل لْٗ ئيليًربْ َخلعٓر لتكا ا لإعراة
لل.ايًحٓللاحملًيللةلاملانز لليتتبعلايربْ َخ

 عٓرلْٗ  للاصت زلاملظاةعلةذؼالاذتش ب تلاملاتبطللةايتكييِلَواف الايًحٓللاحملًيلليإلطاافلةايتتبعل
لب٘لب يهظوف تلايٓٗ ئيلليًرش ب تلةبتكا الْٗ ئيلةتكييُيليًمًُي تلاملٓحزا.ل
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ل:ادترةيللايزَٓيللإلصت زلايربْ َخ01امل ةال
،ىصقؼاىؼؾمدولىاؼزؽينىاِعـقةىغقؾىاألصرافطؾكىؿذهىاالتػاغقةىؽـىىاؼكقغقع ابكدا ىؽـىتارـخ شفراى48ـكؿىإيازىاؼربؾاؽجىيفىضجؾى    

 اِرعؼ.
 

ل:لاإلطاافلةايتتبعلةايتكييِلل00امل ةال
 

 تتبع و تمٌٌم البرنامجلإلشراؾ والـ اللجنة المحلٌة 0

طؾكىؿذهىىكقغقعؽراػشىبعدىاؼ اىطاؽؾىطؿاؼةىضسػلؽراػشىىبرئاسةىاؼوقدىواؼلىجفةىىىكؼققؿاؼككقعىواؼو ًدثىٍـةىحمؾقةىؼإلشراف    

ىاالتػاغقة.

،ىباإلضاعةىؼؽؾىإدارةىضوىشهصىضسػلى-وتكؽقنىؿذهىاؼؾمـةىاحملؾقةىؽـىمملؾلىاألصرافىاِكعاغدةىطؾكىؽوكقىىوالـةىجفةىؽراػشىىىىى

،ىوتعؼدىاؼؾمـةىاحملؾقةىاجكؿاطاتفاىوجقباىؽرةىػؾى ال ةىضشفرىطؾكىاألغؾ،ىوػؾؿاىدطتىترىىاؼؾمـةىاحملؾقةىاضقرهىضرورـاىألشغاهلا

ىاؼضرورةىؼذؼؽ.

ىوـعفدىؼؾؿدـرـةىاٍفقـةىؼإلسؽانىوسقاسةىاِدــةىاراػشىسؽرتارـةىؿذهىاؼؾمـة.ىىىىىى

ىإىلىاؼؾمـةىاحملؾقةى:ىوـدوىـ

 ىؽقضق ىؿذاىاؼربؾاؽجتكقعىتـػقذىبـقدىاالتػاغقةىوػذاىتؼدمىضشغالىاِشارـعى

 ىاؼػنصىواِصادغةىطؾكىؾكائجىاؼدراساتىاِكعؾؼةىباؼربؾاؽج

 ىتكقعىتؼدمىضشغالىؽؽقؾاىتىاؼربؾاؽج

 ىًقـؾىاالطكؿاداتىؽـىصرفىاِكعاغدــىوبصػةىطاؽةىتـػقذىبـقدىاالتػاغقة تكقعىطؿؾقات

 ىاِشػقطةىباؼكؼارـرىاِاؼقة اؼػنصىواِصادغةىطؾكىتؼارـرىتؼدمىاألشغال

 ىؽشػق ىباؼكؼرـرىاؼـفائلىؼؾقضعقةىاِاؼقةىؼؾربؾاؽج. اِصادغةىطؾكىتؼرـرىإؾفا ىضشغالىاؼربؾاؽج

 ى.إطدادىورععىتؼرـرىػؾىسكةىضشفرىاقلىسريىتـػقذىاؼربؾاؽجىإىلىاؼؾمـةىاِرػزـةىؼككقعىوتؼققؿىاؼربؾاؽج

 ىرععىتقصقةىطـدىاالغكضا ىبكعدـؾىاالتػاغقة

 ىـىحمقرىإىلىحمقرىآخرىاوبىاَاجقاتىاِعربىطـفا.إطادةىبرجمةىاالطكؿاداتىاؼػائضةىؽ

طـدىؾفاـةىػؾىاجكؿا ،ىاطكؿاداىطؾكىاؼكؼارـرىاِؼدؽةىؽـىصرفىشرػةىاؼعؿرانىىتؼدمىاؼربؾاؽج اقلىؽدىىاؼؾمـةىتؼرـرىسؽرتارـةوتعدى     

ىف.ووزارةىاؼلؼاعةىوػكابةىاؼدوؼةىاِؽؾػةىباؼكـؿقةىاِوكداؽةىػؾىداخؾىؾطاأىتدخؾىضسػلى-ؽراػشى

يفىىفاطؾكىضنىـكؿىطرضى،ككقعىواؼكؼققؿىتوقـةىاُالعاتىاِؿؽـىادو فاشرافىواؼؼؾمـةىاحملؾقةىؼإلخاللىإيازىاؼربؾاؽجىـعفدى

 ؾكىاؼؾمـةىاِرػزـةىؼؾككقعىواؼكؼققؿ.طصؾىإىلىتقاعؼىبنيىاألصرافىاِعـقةىكقااؼةىطدمىاؼ
ى

 

 اللجنة المركزٌة لتتبع وتمٌٌم البرنامجـ  2

تكقعىوتؼققؿىاؼربؾاؽجىطؾكىاِوكقىىاِرػزي،ىـكؿىإاداثىاؼؾمـةىاِرػزـةىؼؾككقعىواؼكؼققؿىـرضسفاىاؼوقدىوزـرىاؼداخؾقةىضوىؽـىضجؾى     

ىؽراػش ؽـىميلؾف، ىواؼلىجفة ىاؼوقد ىاالتػاغقة،ىو ىطؾكىؿذه ىاِقغعة ىمملؾلىاؼؼطاطاتىاؼقزارـة ،ىطاؽؾىطؿاؼةىضسػل-وتضؿىيفىطضقـكفا

ىاٍؿاطقةىؼصـدوأىىاِشقرىةمجاطرئقسىؽراػشىوىةورئقسىمجاط ،سػلضى-ىورئقسىجفةىؽراػش ؽراػش اؼؼصقة،ىورئقسىؿقفةىاإلدارة

واِدـرىىِراػشىؾقػاؼةىاَضرـةؼىاؼعامىدـراِاؼعؿرانىوىؿقطةورئقسىاإلدارةىاٍؿاطقةىجمل اَوـىاؼلاؾلىؼؾكـؿقةىاالغكصادـةىواالجكؿاطقة

 ضسػل.ى-ىاؼعامىؼشرػةىاؼعؿرانىؽراػش

ى
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 وزير الداخلية وزير االقتصاد واملالية

التقليدية وزير السياحة والهقل اجلوي والصهاعة 
 واالقتصاد االجتناعي

 

واإلسلاى  وزير إعداد الرتاب الوطين والتعنري
 وسياسة املديهة

 

 وزير الثقافة واالتصال

 
 

 

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادى 
 والتهنية املستدامة املللفة بالتهنية املستدامة

 
 

 
 آسفي -رئيس جًة مراكش

 
 سفيأ-والي جًة مراكش 

 ييئة اإلدارة اجلناعية لصهدوق احلسو الثاني للتهنية االقتصادية واالجتناعيةئيس ر

 املشور القصبة ةرئيس مجاع
 
 
 

 

 مراكش ةرئيس مجاع

 ملراكش لوكالة احلضريةالعام لدير امل
 

 رئيس اإلدارة اجلناعية جملنوعة العنراى

لوكالة املستقلة لتوزيع املاء ل العام ديرامل
 واللًرباء مبراكش

 آسفي -املدير العام لشركة العنراى مراكش



ل

ل

ل

ل

لذـلاملـال
 

 لجراةٍلتتـُٔلَمطي تلتكٓيللذوٍلَظ   علايربْ َخ
 خاائطلتوؿيريللملواقعلبمضلاملظ   ع 
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4  

 

 املىكع
 العلاسي  وبُعت الىظام

 عذد ألاماهً املعاخت
 التكبف  املالُ 

() مبُو  دزهم   

 04591 411 4  7111 مبك تال لبدول  ةاب ا   ِع

 1;5: 081 4  6111 مبك تاتا    اع  مسا و غ ا تةاب 

 1;65 1: 4  4111 مبك تاتا    اع  مسا و ح ستةاب 

 05571 461 4  8111 مبك تال لبدول  مظتشفى ألانطاكي

ن  04511 401 4  7111 مبك تاتا    اع  مسا و عس   ةوعشٍس

 2,10 61 4  0111 مبك تاتا    اع  املشوز اللصب  ةاب اللصِب 

 54,10 51; 4  45111 - املجمىع

 

5  

   الممرات  وتهٌئة ترصٌؾ 

ٌ  املىكع  الىى
 التكبف  املالُ 

) مبُو  دزهم(   

 6ر;  54; م س الدةاغي 

 ;ر41  4554 م س فن ا  شب

خي من طاح  ألانطاكي إلى طاح  ةن ًوطف  9  885 امل س التاٍز

خي من طاح  ةن ًوطف   ;ر8  0874 مت ف داز س ي طعُد إلىامل س التاٍز

تو  ا اض الٍص خي من طاح  حاما الفنا إلى طاح  اللصادٍز  )ٍز  6ر7  804 (للدًمامل س التاٍز

خي من ةاب غ ا  إلى حاما الفنا  13,4  04:4 امل س التاٍز

اض العسوض خي من ةاب موطوفا إلى ٍز  8ر:  808 امل س التاٍز
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خي من ةاب دكال  إلى داز الباعا  9ر:  987 امل س التاٍز

خي من ةاب تاغصو  إلى دًوز الصاةو  امل س   ;ر7  854 التاٍز

ل  اللصب   12,5  0047 م س الظٍو

اض املوتا  4ر: 06: م س ٍز

 01  86: م س عازو فام   الصهساا ةحي السمُب 

 4,3  550 م س الحي الداتبووووووي )امل س املحاذي لبظوز الداتلي لحي ةاب دكال (

 60  7111 )الشطس الثاني(امل س الظُاحي من طاح  ةن ًوطف إلى طاح  حاما الفنا مسوزا تظاح  ةن  ا ح 

 04  0001 امل س الظُاحي طُدي ةودعِو

 1,6  411 املدتل من عنم ا   ل وثاب تاغصو 

تي مسوزا ةاملواطي   0ر:0  01;0 املدتل الظُاحي من حدًل  الظس إلى حي الصفٍس

 :  811 الظُاحي ألانطاكيامل س 

 201,9 - املجمىع

 تؤهٌل الساحات والفضاءات العمومٌة 

 املىلىع املىكع
 التكلفة المالٌة

) ملٌون درهم(   

 طاح  حاما الفنا

تهُئ  طاح  حاما الفنا ةكممُم 

الواحاا ر تلٍو  إلاناز  الع ومُ  

س  والتشٍو

31 

الع ومُ  فظااا ال  

تثبُت وطادل الظزم  واملحافظ  على 

 ألامن الع ومي ما وطا كاميما  املساكب  
23 

م  0 وطا معدا  مكاف   ا حٍس

 54 المجموع
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 ترمٌم المآثر والحدائك التارٌخٌة 

 املىكع املىلىع

التكلفة 

 المالٌة

) ملٌون درهم(   

 

 

 

 

 

 ترمٌم المآثر التارٌخٌة

 

 

 

 

 

شوزاللصب طوزامل حصا من  5 

اللصب ت ظي  مداتل املشوز   05 

*البتبُ حنبا    6 

*ةاب ت ناو  3 

م الدادسي  *كصس البدٌا والطٍس  3 

 00 تسمُم ألاحصاا املتدهوز  من الظوز العتُم

خُ  ومسا ص الكمح    8 ألاةواب التاٍز

*داز الس ي طعُد  2 

 5 طلال  املساةطي 

 4,8 تسمُم لف ول 

  التارٌخٌة تهٌئة الحدائك

 0 حدًل  البتبُ 

 2,3 حدًل  كصس الببدً 

دال ةاح اد
َ
* حدًل  ت   6 

 1,6 حدًل  حنا  العافُ 

الصنبووحدًل    4 

 77,7 المجموع

 

 .مصالح وزارة الثمافة واالتصال إنجازها إلى عهدٌالمكونات  هذه (*) هام:
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  تؤهٌل وترمٌم الفنادق العتٌمة 

 املىكع املىلىع
 الخيلفت املالُت

 ) ملٌون درهم( 

تؤهٌل وترمٌم الفنادق 

 العتٌمة

 4 موالي ةوثبس

 8 لغساةبُ 

 6  االبب

 2,4 الش او

 3,7 اللباج

 6 لانا

 22,1  املجمىع

 المحافظة والرفع من جودة البٌئة 

 

 كتابة الدولة المكلفة بالتنمٌة المستدامة.مصالح  إنجازه إلى عهدٌ حورالم هذا هام:

 املىلىع
 الخيلفت املالُت

 ) ملٌون درهم( 

 0,3 دزاطا  ةُئُ  

 4 حود  الاواا وطا م طتي  للُاض

 4 إنجاش مشسوو ن وذجي لفسش النفاًا  من املصدز

 4 لببِئ  غيم  حدادم طاحا  و إحداث 

 0 إحداث نظا  تال ملعا    نفاًا  العسثا  الظُاحُ  امل سوز 

 0  املتعبل  ةالنفاًا  الظوداا إشال  النلط

 1,7 الشباب إحداث نوادي لبتوعُ  البُئُ  ةاملدازض ودوز 

 01 املجمىع
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6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 املىلىع
 الخيلفت املالُت

 ) ملٌون درهم( 

 0 لوح  لبعنون  4111وطا 

س 411وطا   0,2 لوح  لبتشٍو

 1,2 املجمىع

 املىلىع
 الخيلفت املالُت

 ) ملٌون درهم( 

 0,3 لوح  إتباٍز  011وطا 

 5 منصا  تفاعبُ  لب عبوما   01وطا 

 3,3 املجمىع
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للسٌاراتإنجاز وتهٌئة مرائب *    

 

 المولع 

0عرصة المعاش   1  

2عرصة المعاش   2  

 ؼابة الشباب 3

دكالةباب  4  

 ساحة  العٌادي 5

 باب الخمٌس 6

 أٌالنباب  7

 باب ؼمات 8

 باب حمر 9

 مستشفى األنطاكً 10

 ساحة رٌاض العروس 11

 عرصة بوعشرٌن 12

 جنان سٌدي بلعباس 13

 باب المصٌبة 14
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   الممرات  وتهٌئة ترصٌؾ 
 

 المولع

 ممر الدباؼٌن

 ممر فن الخشب

 الممر التارٌخً من ساحة األنطاكً إلى ساحة بن ٌوسؾ

متحؾ دار سً سعٌد إلىالممر التارٌخً من ساحة بن ٌوسؾ   

(لمدٌمالممر التارٌخً من ساحة جامع الفنا إلى ساحة المزادرٌة )رٌاض الزٌتون ا  

باب ؼمات إلى جامع الفناالممر التارٌخً من   

 الممر التارٌخً من باب موسوفا إلى رٌاض العروس

 الممر التارٌخً من باب دكالة إلى دار الباشا

 الممر التارٌخً من باب تاؼزوت إلى دٌور الصابون

 ممر السوٌمة المصبة

 ممر رٌاض الموخا

 ممر شارع فاطمة الزهراء بحً الرمٌلة

 الداخلــــــً )الممر المحاذي للسور الداخلً لحً باب دكالة(ممر الحً 

الممر السٌاحً من ساحة بن ٌوسؾ إلى ساحة جامع الفنا مرورا بساحة بن 

 صالح )الشطر الثانً(

 الممر السٌاحً سٌدي بودشٌش

 المدخل من عنك الجمل وباب تاؼزوت

 بالمواسٌنالمدخل السٌاحً من حدٌمة السر إلى حً الزفرٌتً مرورا 

 الممر السٌاحً األنطاكً
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   الممرات وتهٌئة ترصٌؾ  
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 تهٌئة الحدائك التارٌخٌة 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدٌمة الكتبٌة -0

حدٌمة لصر  -2

 البلدٌة

حدٌمة أَكدال  -3

 باحماد

حدٌمة جنان  -4

 العافٌة

 الزنبوعحدٌمة  - 5
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  تؤهٌل وترمٌم الفنادق العتٌمة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موالي بوبكر -0

 لؽرابلٌة -2

 نااللب -3

 الشماع -4

 المباج -5

 لهنا -6
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 :  (13/15/2108الجلسة األولى بتارٌخ ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الثالثةالنمطة 

واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت بحن مجلغ حماعت مشاهؾ وحمعُت مشاهؾ ملعاعذة مشض ى اللفىس الذساظت  

 اليلىي املضمً لدعُحر مشهض جففُت الذم اوساد.

 
 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 

االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنً الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة  

 لتالوة تمرٌر اللجنة الذي أعدته بخصوص هذه النمطة.

 

 اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنًرئٌس  السٌد خلٌفة الشحٌمً
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  3 النمطة رلم:

 
 

  جتماعاتقرير 
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة لمجنةا 

  والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 ل3 الوقطة رقمحول 
 2018 ماي لشهر  العادًة جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  3الوقطة رقم 

ةمجميللَاانعلملش عرالَاؿىلايكؼو لايهًويلاملزَٔلاير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللبنيلزتًصلمج عللَاانعل
 يتشيريلَانزلتؼفيللايرّلاة اة.
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طبمةا للممتضةةٌات المانونٌةةة والتنظٌمٌةةة الجةاري بهةةا العمةةل، وفةةً اطةار تحضةةٌر الةةنمط المدرجةةة فةً جةةدول اعمةةال الةةدورة 
الموجهةة لكةل مةن السةادة أعضةاء  03/14/2108بتةارٌخ  8364 بعا للدعوة رلةملمجلس جماعة مراكش، وت 2108العادٌة لشهر ماي 

بالشةةإون الثمافٌةةة والرٌاضةةٌة والتنمٌةةة االجتماعٌةةة اللجنةةة المكلفةةة اجتمةةاع اللجنةةة والمجلةةس للحضةةور والمشةةاركة فةةً أشةةؽال 
على الساعة الحادٌة عشةر صةباحا بماعةة  2108ابرٌل  08، عمدت اللجنة المذكورة اجتماعا ٌوم االربعاء واشران المجتمع المدنً

االجتماعةةات الكبةةرى بالمصةةر البلةةدي شةةارع دمحم الخةةامس برئاسةةة السةةٌد خلٌفةةة الشةةحٌمً رئةةٌس اللجنةةة لتةةدارس نمةةط مةةن جةةدول 
  اعمال الدورة المرلمة كاالتً:

علملش عرالَاؿىلايكؼو لايهًويلاملزَٔليتشيريلاير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللبنيلزتًصلمج عللَاانعلةمجميللَاان:  4الوقطة رقم 
لَانزلتؼفيللايرّلاة اة.

لاير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللبنيلمج عللَاانعلةلج َمللايك ؿيلعي ض.:  8الوقطة رقم 
 املرْيل.تمر ٌلبمضلَكتـي تلنٓ غلايترُالتلارت ؾلب يرعِلةايظاانللَعلادتُمي تلةٖيئ تلاجملتُعل:  23الوقطة رقم 

 

 

 ادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

 عبد الهادي بن عال. 

 ادة: الس مكتب المجلس الجماعًحضر االجتماع من أعضاء كما  -

 النائبة التاسعة لرئٌس المجلس الجماعً عضوة اللجنة :  عواطؾ البردعً

 النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً :  احمد المتصدق

 النائبة السادسة لرئٌس المجلس الجماعً :  خدٌجة الفضً
 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

ابراهٌم بوحنش، عادل المتصدق، دمحم االدرٌسً، حفٌظة مجدار، الحسٌن نوار، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي تلماضً، عبد 
 الؽلؾ .الهادي وٌسالت، احمد عبٌلة، عبد الرحٌم الفٌرامً، عبد االله 

 

 : خالد الفتاويتؽٌب من أعضاء المجلس بعذر السٌد -

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

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

 رئٌس لسم العمل االجتماعً :    عبد العزٌز األمري  
 رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :   وارشٌخهشام  
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  زٌن الدٌن الزرهونً 

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس 

 عن لسم أعمال المجلس :        سعد نجاي  
 

 االجتماع بخصوص النمط المعروضة من ممثلً الفعالٌات الرٌاضٌة واالجتماعٌة السادة:كما شارن فً  -
 نائب رئٌس جامعة الماضً عٌاض :    اعبوشً الحسٌن

 رئٌس جمعٌة مراكش لمساعدة مرضى المصور الكلوي المزمن :    دمحم العلوي
 

تلبٌة الدعوة والتذكٌر بالنمط المضمنة فً جدول فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الترحٌب بالسادة الحضور شاكرا لهم 

سلط السٌد رئٌس اللجنة الضوء على اهمٌة ، 2108اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

على  المواضٌع المعروضة الرتباطها بالشراكات مع المإسسات العمومٌة وهٌئات المجتمع المدنً، لٌتم االتفاق على منالشتها
   النحو االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  3النمطة رلم: 
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اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللبنيلزتًصلمج عللَاانعلةمجميللَاانعلملش عرالَاؿىلايكؼو لايهًويلاملزَٔل: 3اليكطُ رقه  -
ليتشيريلَانزلتؼفيللايرّلاة اة.

 
 

موضوع الدراسة فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من اتفالٌة الشراكة 

لسم العمل االجتماعً الذي أشار إلى االطار العام المرفمة بالتمرٌر، أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد رئٌس 

لعرض الموضوع، مشٌرا الى السٌاق الزمنً والمانونً إلحداث مركز تصفٌة الدم "اوراد" باعتباره احدى المشارٌع 

لتنمٌة البشرٌة بناء وتجهٌزا سٌضاؾ الى مركز اخر متواجد بتراب مماطعة سٌدي المنجزة فً اطار المبادرة الوطنٌة ل

 ٌوسؾ بن علً تموم بتدبٌره جمعٌة مراكش أمل.

 018تخص عدد المستفٌدٌن من خدمات المركز الممدر ب   كما استعرض السٌد رئٌس المسم معطٌات تمنٌة

حصة مع مساهمة رمزٌة  00232الة تصفٌة الدم على ان عدد الحصص الطبٌة ٌصل ل  08مرٌض، تخصص لهم 

درهم للحصة، مشٌرا الى انه بعد استكمال المركز المذكور بناء وتجهٌزا، تم طرح  011للمستفٌدٌن حددت فً مبلػ 

المستهلكة، على ان  عملٌة تسٌٌره من خالل تخصٌص اعتمادات مالٌة من اجل اداء االجور والتناء المواد الطبٌة

درهم لفائدة جمعٌة مراكش لمساعدة  711.111,11المطلوب من الجماعة هو دعم المركز بمنحة سنوٌة اولٌة لدرها 

 مرضى المصور الكلوي المزمن توجه لمجال تدبٌر وتسٌٌر مركز تصفٌة الدم.
  

جمعٌة مراكش سٌد رئٌس عمب ذلن، ولمعرفة وجهة نظر الطرؾ الثانً فً االتفالٌة، أعطٌت الكلمة لل

لمساعدة مرضى المصور الكلوي المزمن الذي اثنى على مجلس جماعة مراكش اعضاء و ادارة من خالل المساهمة 

 فً التخفٌؾ من اعباء المركز خدمة لهذه الفئة المعوزة .
  

طالع على مضمون بعد االستماع الى كل من السٌد رئٌس لسم العمل االجتماعً والسٌد رئٌس الجمعٌة ، وبعد اال 

االتفالٌة، وبعد فتح باب المنالشة وابداء الرأي، وبعد ان تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة االتفالٌة مثمنٌن المجهود الكبٌر 

رفع من الرعاٌة الطبٌة الذي تموم به الجمعٌة، ورؼبة منهم فً التخفٌؾ من االعباء المادٌة والمعاناة من خالل ال

تخفٌض كلفة العالج لفائدة المرضى المحتاجٌن ، والمساهمة فً بداء الفشل الكلوي بمدٌنة مراكشوالعالجٌة للمصابٌن 

فمد ابدت اللجنة ، للخدمات العالجٌة بموازاة مع المإسسات الصحٌة التابعة للدولة همتسهٌل ولوجو والمعوزٌن

مرضى المصور الكلوي المزمن موافمتها على اتفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش وجمعٌة مراكش لمساعدة 

 :لتسٌٌر مركز تصفٌة الدم جنان اوراد كما هً مرفمة بالتمرٌر على اساس ما ٌلً

 العمل على احداث مراكز مشابهة لتؽطٌة كافة المجال الترابً لجماعة مراكش. 

 تعبئة بالً الشركاء الترابٌٌن للمساهمة فً هذا النوع من المشارٌع ذات الطبٌعة االجتماعٌة. 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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 مشروع اتفاقية شراكة 
 لتدبري مركس تصفية الدم 

 جنان اوراد
 

 بـــيــــن
 

 مجاعــــة مراكــــش
 و

 مجعية مراكش ملساعدة مرضى القصور الكلوي املسمن
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 اتفاقًُ عزاكُ بني جملط مجاعُ مزاكػ ومجعًُ مزاكػ ملضاعدَ مزضِ الكصىر الكلىٍ املشمً 
 لتدبري مزكش تصفًُ الدو جياٌ اوراد

 الديباجـُ
 

 المؤعط للمبادرة  هللا،دمحم الظادس هؿصى  الجاللة الململؿاخب الظامُ لزماب الملنُ فُ الجػلّمات الملنّة الظامّة الٍاردة وثماؼّا مع ا
  ،2005ماي  18الٍلوّة للجومّة البػصِة بجارِذ 

  113114( بجوفّش الكاهـٍن الجوظّمُ رلم 2015ٍِلٍّز   07)مٍافق  1436من  رمقان  20الؿادر فُ  1115185بواء غلَ الظٌّص الػصِف رلم 
 المجػلق بالجماغات1

  المجػلق بمسوهة المداهم المالّة؛ 62199المغّص والمجمم بمٍجبي الكاهٍن رلم  52106وبواء غلَ الكاهٍن رلم 
  ولَ  03الؿادر فُ  11581376وبواء غلَ الظٌّص الػصِف غسد

أ
عّط الجمػّات 1958هٍهبص  15لـ المٍافق  1378جمادى ال

أ
 ،ِقبك بمٍجبي خق ثا

،والظٌّص الػصِف رلم 2002ٍِلٍّز  05بجارِذ  11021206الؿادر بجوفّشى الظٌّص الػصِف رلم  75100هما ثم ثػسِلي بمٍجب الكاهٍن غسد 
 071091بجوفّش الكاهٍن  2009فبصاِص  18الؿادر فُ 1109139

  بظن هظام المداعبة الػمٍمّة للجماغات  2017 هٍفمبص 23لـ المٍافق  1439 ربّع الول 4الؿادر فُ  21171451وبواء غلَ المصعٍم غسد
 ومؤعظات الجػاون بّن الجماغات1

 ول غ
أ
 1422ربّع الثاهُ  26المجػلكة بالػصاهة بّن السولة والمجالط الموجزبة والجمػّات الؿادرة بجارِذ  712003سد وبواء غلَ دورِة الٍزِص ال

 المجػلكة بالػصاهة بّن السولة والمجالط الموجزبة و الجمػّات 1  2003ٍِهٍّ  27  لـ المٍافق
 ُا 11111،لجمػّة مصاهغ لمظاغسة مصفَ الكؿٍر النلٍي ال وبواء غلَ الملف الكاهٍه عظت فُ 1111  والنائن مكًص

أ
والمٍدع ملفٌا  مضمن الجُ ثا

  الكاهٍهُ لسى 111111  بمٍجب وؾو اإلِساع المظلم 1111  بجارِذ 1111/11/11
  جلظة بجارِذ 111111( 2018وثبػا لمساولت المجلط الجماغُ لمسِوة مصاهغ رالل دورثي الػادِة لػٌص فبصاِص( 

 صزف ميحُ صيىيُ مىجَُ لتدبري مزكش تصفًُ الدو جياٌ اوراد. بىضع آلًات تيظًنًُ وإداريُ تَهالغزاكُ ٍذه اخلاصُ  اتفاقًُمتت صًاغُ 

ن   ي  اق  ب  ف  ع الات 
 وق 

ا بالكؿص البلسي بػارع دمحم الزامط ممثلة بصئّظٌا الظّس دمحم الػصبُ بلكا  مجاعُ مزاكػجملط  ول ئالنائن مكًص
أ
س  همصف ا

 اإلثفالّة بالجماغةوالمػار إلّي فُ 
ا  مزاكػ ملضاعدَ مزضِ الكصىر الكلىٍ املشمًومجعًُ  همصف ثاهُ  الظّس دمحم الػلٍي ممثلة فُ ؼزؽ رئّظٌا1111111  النائن مكًص

 والمػار إلّي فُ اإلثفالّة بالمصهض

 

 االتفاقًُ األول: مىضىع الفصل

م لفائسة جمػّة مصاهغ لمظاغسة  700.000,00ثزؿّؽ وؾصف مودة عوٍِة ثبلؼ إلَ ثدسِس ؼصوط ولٍاغس ثٌسف ًشى الثفالّة  دًر
 مصفَ الكؿٍر النلٍي المضمن، ِجم رؾسًا لجسبّص وثظّّص المصهض المشهٍر1

 االتفاقًـــُالثاىٌ: أٍداف  الفصل

 1بمسِوة مصاهغالصفع من الصغاِة المبّة والػالجّة للمؿابّن بساء الفػو النلٍي  اٌٙذف اٌؼــــــبَ :

 األ٘ذاف اٌخبصخ:
  المصض؛ثزفّـ هظبة الٍفّات الواثجة غن ًشا 
 ؛الصفع من جٍدة الػالج والصغاِة المبّة للمؿابّن 
 ؛ثزفّـ هلفة الػالج لفائسة المصفَ المدجاجّن والمػٍزِن 
  ؛للسولةثظٌّو ولٍج المؿابّن المػٍزِن للزسمات الػالجّة بمٍازاة مع المؤعظات الؿدّة الجابػة 
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 الفصل الثالث: االلتشامات 
 اٌّجٍض اٌجّبػٟ -0

م لفائسة جمػّة مصاهغ لمظاغسة مصفَ  700.000,00ِلجضم مجلط الجماغة فمن مّضاهّجي الظوٍِة بجزؿّؽ مودة عوٍِة ثكسر بـ  دًر
 الكؿٍر النلٍي المضمن، ثٍجي لمجال ثسبّص وثظّّص المصهض المشهٍر1 

ِجم ثدٍِو المودة المالّة المشهٍرة لفائسة جمػّة مصاهغ لمظاغسة مصفَ الكؿٍر النلٍي المضمن وفق المكجقّات الكاهٍهّة  
 والجوظّمّة الجاري بٌا الػمو1

 

  جّؼ١خ ِزاوش ٌّظبػذح ِزظٝ اٌمصٛر اٌىٍٛٞ اٌّشِٓ -2
 ؾصف المودة الظوٍِة فُ مجالت ثظّّص المصهض المشهٍر: -

  جٍر الػاملّن
أ
 ) ًّئة الجمصِـ + اإلدارِّن + الغٍان (؛ا
 مؿارِف اعجٌالك الماء والنٌصباء والٌاثف؛ 
 المٍاد المبّة الػالجّة؛ 
 الؿّاهة / الدصاعة / الوظافة؛ 
 1مّوــــــات

أ
 الجا
 غسم ثجاوز المالة العجّػابّة المزؿؿة للمصهض؛ -
وجي  -

أ
 غملّات ؾصف المودة المالّة مؤؼص غلّي من لبو  مداعب مالُ؛مٍافاة جماغة مصاهغ بالجكصِص المالُ والدبُ المجػلق با

 فجح خظاب بونُ راص بٌشى المودة1 -

 الفصل الزابع: مدَ اإلتفاقًُ
خس المصفّن المجػالسِن غن فظزٌا1

أ
 ثدسد مسة ًشى اإلثفالّة فُ رمط عوٍات لابلة للججسِس ما لم ِػصب ا

 : جليُ التتبع والتكًًهالفصل اخلامط
 مػصوع ثسبّص وثظّّص مصهض ثؿفّة السم جوان اوراد منٍن من :ِجم إخساث لجوة لججبع وثكّّم 

و -
أ
عفُ وغامو غمالة مصاهغ ا

 
  ؛من ِوٍب غوي والُ جٌة مصاهغ ا

و الجماغةرئّط مجلط  -
أ
 ؛من ِوٍب غوي ا

و -
أ
 ؛من ِوٍب غوي المسِص الجٌٍي لٍزارة الؿدة مصاهغ ا

ورئّط جمػّة مصاهغ لمظاغسة م -
أ
 ؛من ِوٍب غوي صفَ الكؿٍر النلٍي المضمن ا

ؼٌص ثػكس اللجوة اججماغاثٌا هو 
أ
ي، ، ودرجة ثكسموالمالّة وفػّجي اإلدارِة والجوظّمّةو  ًشا المصهضللٍلٍف غوس مظجٍِات ثسبّص ثالثة ا

ِقا وثّكة الجكصِص المالُ والدبُ المجػلق بؿصف المودة المالّة المشهٍرة فقال غن درا 
أ
عة والجصاح الجسابّص الصامّة إلَ هما ثسرس ا

 مػالجة مزجلف الرجاللت الملدٍظة1
ومزجلف المؿالح الجماغّة اعجسغاء ِمنن للجوة المشهٍرة 

أ
ؼغالٌاثالزارجّة الجُ  ا

أ
غكس اججماغات  ، وهشاصى فائسة فُ خقٍر ا

   مجَ دغت القصورة إلَ ذلم1اعجثوائّة 

 املزاقبُ: الفصل الضادظ
اإلدارِة والمالّة المجػلكة بجسبّص وثظّّص مصهض ثؿفّة السم جوان اوراد إلَ المصالبة والجدكق من لصف المؿالح ثزقع الػملّات 

 المنلفة بالفجداص المال1ُ

 تضىيُ اليشاعات: الفصل الضابع
الوضاغات، ثػصض غلَ ثدنّم ِجم ثسبّص مزجلف الوضاغات المجػلكة بجوفّش مقمٍن الثفالّة وعصِاهٌا بالجصافُ، وفُ خالة اعجمصار ًشى 

عف1ُ
 
 الظّس والُ جٌة مصاهغ ا

 مزاجعُ االتفاقًُ: الفصل الثامً
خس المصفّن المٍلػّن غلَ الثفالّة، ِجم إدراجي فمن ملدق راص 

أ
ٍع مصاجػة بواء غلَ للب من ا ِمنن لالثفالّة ان ثنٍن مٍف

 بٌا،
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 عزوط فضخ االتفاقًُ :الفصل التاصع
خس المصفّن؛ ِجم اإلغالن غن فظذ ًشى

أ
 الثفالّة بملب ؾصِح ومبصر من ا

 ثموح للمصف المزو بالجضاماثي مسة ؼٌص للٍفاء بٌا، ثدظب من ثارِذ اهشارى؛
 المملٍبة ِجم فظذ ًشى الثفالّة؛ توفُ خالة اهؿصام ًشى المسة دون الٍفاء باللجضاما

غوس اغالن الفظذ ثظٌص لجوة الججبع والجكّّم غلَ اعجصداد مزجلف المٍجٍدات المٍجٌة لمػصوع ثسبّص وثظّّص مصهض ثؿفّة السم جوان 
 اوراد، وثجزش فُ ًشا الؿسد هافة الجسابّص الصامّة لقمان اعجمصارِة ًشا المصهض1   

 التأعري علِ االتفاقًُ: الفصل العاعز
ؼّصالمجلط الجماغُ،  مؿادلةعارِة المفػٍل إل بػس ل ثؿبح ًشى اإلثفالّة 

أ
 غلٌّا1 المزجؿةظلمات ال وثا
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد
 

إلى تحدٌد شروط بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة واالطالع على ممتضٌات االتفالٌة، فاألمر ٌتعلك بمشروع ٌهدؾ  

درهم لفائدة جمعٌة مراكش لمساعدة مرضى المصور  700.000,00تخصٌص وصرؾ منحة سنوٌة تبلػ ولواعد 

الكلوي المزمن، ٌتم رصدها لتدبٌر وتسٌٌر هذا المركز سعٌا منا الى التخفٌؾ من االعباء المادٌة والمعاناة من خالل 

تخفٌض كلفة ، والمساهمة فً بداء الفشل الكلوي بمدٌنة مراكشرفع من الرعاٌة الطبٌة والعالجٌة للمصابٌن ال

للخدمات العالجٌة بموازاة مع المإسسات الصحٌة  همتسهٌل ولوجو العالج لفائدة المرضى المحتاجٌن والمعوزٌن

 .التابعة للدولة

 بــــاب المنالشــــة مفتـــــوح حول مشـروع االتفالٌـــة.

 ت حــول هذه النمطــة، فانً أعرضهــا على التصوٌت.اذا لم ٌكن هنان أٌة مالحظــا
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 8502 ماي 50بتاريخ  842/50/2018مكرر عد      

 املتعلكية: 8502 مايمن جدول أعنال الدورة العا ية لشهر  الثالثةلنكطية ا           

ؼشاهت بحن مجلغ حماعت مشاهؾ وحمعُت مشاهؾ ملعاعذة مشض ى اللفىس اليلىي املضمً  الذساظت واملفادكت على اجفاكُتب

 لدعُحر مشهض جففُت الذم اوساد.

                                                                                                                                                                            

 2018

032018

 113.1492 
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53 

 وهـم الســـادة53

امال مٌصرةّ، احمد المتصدق، دمحم توفلة، عبد الرزاق جبور، عبد السالم سً كوري، عواطؾ البردعً، دمحم العربً بلمائد، 
ابراهٌم بوحنش، ٌوسؾ اٌت رٌاض، عادل المتصدق، دمحم الزراؾ، عبد الرحٌم الفٌرامً، احمد محفوظ، الحسن بباوي، 

، سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، عوٌدي، اشراق البوٌسفً، حفٌظة مجدارالحفٌظ المؽراوي، جوٌدة ل حمٌد خوزرن، ي عبد
 احمـد عبٌلـة، ال،ـادي بن عـاسماعٌل امؽاري، الحسٌن نوار، خلٌفة الشحٌمً، عبد اله حلٌمة بامحمـد، اري،ـادي فـعبد اله

دمحم بنلعروسً،   الحسن المنادي، ي دمحم الحر، عبد الصمد العكاري، ي البشٌر طوبا، عبد الهادي وٌسالت، حبٌبة الكرشال،
 المصطفى الوجدانً، عبد الفتاح رزكً، خلٌل بولحسن، دمحم اٌت الزاوي، دمحم بن بال،جمال الدٌن العكرود، دمحم اٌت بوٌدو، 

توفٌك بلوجور،  ي احفٌظ لضاوي العباسً، عبد المجٌد بنانً، سفٌان بنخالتً، عبد االله الؽلؾ، السعٌد اٌت المحجـوب،
 خالد الفتاوي.  عبد الجلٌل بنسعود، عبد الواحد الشافمً، عبد الرحمان وافا،ماد اطرحً، اح

  

 يليييي ما يكيرر
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 اتفاقًُ عزاكُ بني جملط مجاعُ مزاكػ ومجعًُ مزاكػ ملضاعدَ مزضِ الكصىر الكلىٍ املشمً 
 لتدبري مزكش تصفًُ الدو جياٌ اوراد

 الديباجـُ
 

 المؤعط للمبادرة  هللا،دمحم الظادس هؿصى  الجاللة الململؿاخب الظامُ لزماب الملنُ فُ الجػلّمات الملنّة الظامّة الٍاردة وثماؼّا مع ا
  ،2005ماي  18الٍلوّة للجومّة البػصِة بجارِذ 

  المجػلق  113114( بجوفّش الكاهـٍن الجوظّمُ رلم 2015ٍِلٍّز   07)مٍافق  1436من  رمقان  20الؿادر فُ  1115185بواء غلَ الظٌّص الػصِف رلم
 بالجماغات1

  المجػلق بمسوهة المداهم المالّة؛ 62199كاهٍن رلم المغّص والمجمم بمٍجبي ال 52106وبواء غلَ الكاهٍن رلم 
  ولَ  03الؿادر فُ  11581376وبواء غلَ الظٌّص الػصِف غسد

أ
عّط الجمػّات 1958هٍهبص  15لـ المٍافق  1378جمادى ال

أ
هما  ،ِقبك بمٍجبي خق ثا

الؿادر 1109139،والظٌّص الػصِف رلم 2002ٍِلٍّز  05ِذ بجار 11021206الؿادر بجوفّشى الظٌّص الػصِف رلم  75100ثم ثػسِلي بمٍجب الكاهٍن غسد 
 071091بجوفّش الكاهٍن  2009فبصاِص  18فُ 

  ومؤعظات بظن هظام المداعبة الػمٍمّة للجماغات  2017 هٍفمبص 23لـ المٍافق  1439 ربّع الول 4الؿادر فُ  21171451وبواء غلَ المصعٍم غسد
 الجػاون بّن الجماغات1

  َول غسد وبواء غل
أ
 1422ربّع الثاهُ  26المجػلكة بالػصاهة بّن السولة والمجالط الموجزبة والجمػّات الؿادرة بجارِذ  712003دورِة الٍزِص ال

 المجػلكة بالػصاهة بّن السولة والمجالط الموجزبة و الجمػّات 1  2003ٍِهٍّ  27  لـ المٍافق
 ُعظت فُ لجمػّة مصاهغ لمظاغسة م وبواء غلَ الملف الكاهٍه

أ
ا ب   2017هٍهبص  16صفَ الكؿٍر النلٍي المضمن الجُ ثا ؼارع غبس  92والنائن مكًص

 15/05/20181بجارِذ    1811والمٍدع ملفٌا الكاهٍهُ لسى الملدكة الدارِة جلّض  بمٍجب وؾو اإلِساع المظلم  النصِم الزمابُ جلّض مصاهغ
 (03/05/2018بجارِذ  الولَ جلظةال) 2018 مايدورثي الػادِة لػٌص  وثبػا لمساولت المجلط الجماغُ لمسِوة مصاهغ رالل 

 صزف ميحُ صيىيُ مىجَُ لتدبري مزكش تصفًُ الدو جياٌ اوراد. بىضع آلًات تيظًنًُ وإداريُ تَهالغزاكُ ٍذه اخلاصُ  اتفاقًُمتت صًاغُ 

ن   ي  اق  ب  ف  ع الات 
 وق 

ا   مجاعُ مزاكػجملط  ول والمػار ئبصئّظٌا الظّس دمحم الػصبُ بلكا ممثلة دمحم الزامطبالكؿص البلسي بػارع النائن مكًص
أ
س  همصف ا

 إلّي فُ اإلثفالّة بالجماغة
ا  مزاكػ ملضاعدَ مزضِ الكصىر الكلىٍ املشمًومجعًُ   ٌاممثلة فُ ؼزؽ رئّظ ؼارع غبس النصِم الزمابُ جلّض مصاهغ 92ب النائن مكًص

 همصف ثاهُ والمػار إلّي فُ اإلثفالّة بالمصهض دمحم الػلٍيالظّس 
 

 االتفاقًُ األول: مىضىع الفصل

م لفائسة جمػّة مصاهغ لمظاغسة مصفَ  700.000,00ثزؿّؽ وؾصف مودة عوٍِة ثبلؼ إلَ ثدسِس ؼصوط ولٍاغس ثٌسف ًشى الثفالّة  دًر
 الكؿٍر النلٍي المضمن، ِجم رؾسًا لجسبّص وثظّّص المصهض المشهٍر1

 االتفاقًـــُالثاىٌ: أٍداف  الفصل

 1الصفع من الصغاِة المبّة والػالجّة للمؿابّن بساء الفػو النلٍي بمسِوة مصاهغ بَ :ــــــاٌٙذف اٌؼ

 األ٘ذاف اٌخبصخ:
  المصض؛ثزفّـ هظبة الٍفّات الواثجة غن ًشا 
 ؛الصفع من جٍدة الػالج والصغاِة المبّة للمؿابّن 
 ؛المصفَ المدجاجّن والمػٍزِن ثزفّـ هلفة الػالج لفائسة 
 ؛ثظٌّو ولٍج المؿابّن المػٍزِن للزسمات الػالجّة بمٍازاة مع المؤعظات الؿدّة الجابػة للسولة 
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 الفصل الثالث: االلتشامات 
 اٌّجٍض اٌجّبػٟ -0

م لفائسة جمػّة مصاهغ لمظاغسة مصفَ  700.000,00ِلجضم مجلط الجماغة فمن مّضاهّجي الظوٍِة بجزؿّؽ مودة عوٍِة ثكسر بـ  دًر
 الكؿٍر النلٍي المضمن، ثٍجي لمجال ثسبّص وثظّّص المصهض المشهٍر1 

ِجم ثدٍِو المودة المالّة المشهٍرة لفائسة جمػّة مصاهغ لمظاغسة مصفَ الكؿٍر النلٍي المضمن وفق المكجقّات الكاهٍهّة والجوظّمّة  
 الجاري بٌا الػمو1

  ظبػذح ِزظٝ اٌمصٛر اٌىٍٛٞ اٌّشِٓجّؼ١خ ِزاوش ٌّ -4
 ؾصف المودة الظوٍِة فُ مجالت ثظّّص المصهض المشهٍر: -

 جٍر الػاملّن ) ًّئة الجمصِـ + اإلدارِّن + الغٍان (؛
أ
 ا
 مؿارِف اعجٌالك الماء والنٌصباء والٌاثف؛ 
 المٍاد المبّة الػالجّة؛ 
 الؿّاهة / الدصاعة / الوظافة؛ 
 1مّوــــــات

أ
 الجا
 ثجاوز المالة العجّػابّة المزؿؿة للمصهض؛غسم  -
وجي غملّات ؾصف المودة المالّة -

أ
 مداعب مالُ؛  مؤؼص غلّي من لبو مٍافاة جماغة مصاهغ بالجكصِص المالُ والدبُ المجػلق با

 فجح خظاب بونُ راص بٌشى المودة1 -

 الفصل الزابع: مدَ اإلتفاقًُ
خس المصفّن المجػالسِن غن فظزٌا1ثدسد مسة ًشى اإلثفالّة فُ رمط عوٍات 

أ
 لابلة للججسِس ما لم ِػصب ا

 : جليُ التتبع والتكًًهالفصل اخلامط
 مػصوع ثسبّص وثظّّص مصهض ثؿفّة السم جوان اوراد منٍن من :ِجم إخساث لجوة لججبع وثكّّم 

و -
أ
عفُ وغامو غمالة مصاهغ ا

 
  ؛من ِوٍب غوي والُ جٌة مصاهغ ا

و الجماغةرئّط مجلط  -
أ
 ؛من ِوٍب غوي ا

و -
أ
 ؛من ِوٍب غوي المسِص الجٌٍي لٍزارة الؿدة مصاهغ ا

و -
أ
 ؛من ِوٍب غوي رئّط جمػّة مصاهغ لمظاغسة مصفَ الكؿٍر النلٍي المضمن ا

ؼٌص ثػكس اللجوة اججماغاثٌا هو 
أ
ي، ، ودرجة ثكسموالمالّة وفػّجي اإلدارِة والجوظّمّةو  ًشا المصهضللٍلٍف غوس مظجٍِات ثسبّص ثالثة ا

ِقا وثّكة الجكصِص المالُ والدبُ المجػلق بؿصف المودة المالّة المشهٍرة فقال غن دراعة والجصاح الجسابّص الصامّة إلَ مػ
أ
الجة هما ثسرس ا

 مزجلف الرجاللت الملدٍظة1
ومزجلف المؿالح الجماغّة اعجسغاء ِمنن للجوة المشهٍرة 

أ
ؼغالٌاثالزارجّة الجُ  ا

أ
غكس اججماغات اعجثوائّة  هشا، و صى فائسة فُ خقٍر ا

   مجَ دغت القصورة إلَ ذلم1

 املزاقبُ: الفصل الضادظ
 ثزقع الػملّات اإلدارِة والمالّة المجػلكة بجسبّص وثظّّص مصهض ثؿفّة السم جوان اوراد إلَ المصالبة والجدكق من لصف المؿالح المنلفة

 بالفجداص المال1ُ

 تضىيُ اليشاعات: الفصل الضابع
ثسبّص مزجلف الوضاغات المجػلكة بجوفّش مقمٍن الثفالّة وعصِاهٌا بالجصافُ، وفُ خالة اعجمصار ًشى الوضاغات، ثػصض غلَ ثدنّم ِجم 

عف1ُ
 
 الظّس والُ جٌة مصاهغ ا

 مزاجعُ االتفاقًُ: الفصل الثامً
خس المصفّن المٍلػّن غلَ ال

أ
ٍع مصاجػة بواء غلَ للب من ا  ثفالّة، ِجم إدراجي فمن ملدق راص بٌا،ِمنن لالثفالّة ان ثنٍن مٍف
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 :  (13/15/2108الجلسة األولى بتارٌخ ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الرابعةالنمطة 

الذساظت واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت بحن مجلغ حماعت مشاهؾ والجامعت امللىُت املؼشبُت للجمباص مً احل جذبحر  

 الجمباص بفماء املىاوً املحامُذ .وحعُحر كاعت 

 
 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 

الكلمة للسٌدة نائبة رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوة التمرٌر االجتماع المشترن بٌن  

والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً لجنة المرافك العمومٌة والخدمات و لجنة الشإون الثمافٌة والرٌاضٌة 

 المتعلك بهذه النمطة.

 

 نائبة رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌدة حفٌظة مجدار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  4 النمطة رلم:

 
 

 املشرتك بني  جتماعاال عن تقرير
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة لمجنةا 

 والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني
  والمجنة املكمفة باملرافق العمومية واخلدمات

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 ل4 الوقطة رقمحول 
 2018 ماي لشهر  العادًة جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  4الوقطة رقم 

لتربريلاجٌلَٔليًحُب زلاملغابيللاملًهيللةادت َمللَاانعلمج عللزتًصلبنيلطاانللاتف قيللعًىلةاملؼ ةقللاير اسل
 .لاحمل َيرلاملواطٔلبفـ ءلادتُب زلق عللةتشيري
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الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال الةدورة طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة 
الموجهة لكل مةن السةادة أعضةاء  03/14/2108بتارٌخ  8365 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رلم 2108العادٌة لشهر ماي 

بالشةإون الثمافٌةة والرٌاضةٌة والتنمٌةة اللجنةة المكلفةة االجتماع المشترن بةٌن اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال 
 09، انعمةد االجتمةاع المةذكور ٌةوم الخمةٌس االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً واللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌةة والخةدمات

كة على الساعة الحادٌة عشر صباحا بماعة االجتماعات الكبةرى بالمصةر البلةدي شةارع دمحم الخةامس برئاسةة مشةتر 2108ابرٌل 
والسةٌدة الشةإون الثمافٌةة والرٌاضةٌة والتنمٌةة االجتماعٌةة واشةران المجتمةع المةدنً بٌن السةٌد خلٌفةة الشةحٌمً رئةٌس لجنةة 

لتةدارس نمطتةٌن مضةمنتٌن فةً جةدول اعمةال الةدورة  اللجنةة المكلفةة بةالمرافك العمومٌةة والخةدماتحفٌظة مجدار نائبة رئةٌس 
  المرلمتٌن كاالتً:

لةتشيريلتربريلاجٌلَٔليًحُب زلاملغابيللاملًهيللةادت َمللَاانعلمج عللزتًصلبنيلطاانللاتف قيللعًىلةاملؼ ةقللاير اسل:  5الوقطة رقم 
ل.لاحمل َيرلاملواطٔلبفـ ءلادتُب زلق عل

 .اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللإلذراثلَترفليًظ يلةايتوابٌلحبرائللاذت  ريلمباانع:  6الوقطة رقم 

اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللذوٍلاذراثلَترفلةلَماضلةائِلملٓتوج تلايؼٓ عللايتكًير للب ملكالايكر ِليغافللل: 7رقم  الوقطة
لايؼٓ عللايتكًير للبش ذللج َعلايفٓ لملاانع.

لاذراثلَانزلمج عيليأل طيفلةايتوريلل.:  24الوقطة رقم 

 :ٌدالس مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب الثالث لرئٌس المجلس الجماعً :    دمحم توفلة

 

 السادة:اللجنتٌن من أعضاء  وحضر االجتماع -
 م. البشٌر طوبا، عادل المتصدق عبد الرحٌم الفٌرامً،، عبد الهادي بن عال

 

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -
     .عبٌلة، حلٌمة بادمحمالمصطفى الوجدانً، عبد الهادي وٌسالت، أحمد 

 
 

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

 

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

 الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةرئٌس لسم  :   هشام اٌت وارشٌخ
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   زٌن الدٌن الزرهونً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد العزٌز لوجاح

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 :السادةوحضر االجتماع من ممثلً المإسسة الرٌاضٌة  -
 

 رئٌس الجامعة الملكٌة المؽربٌة لرٌاضة الجمباز :   عبد الصادق بٌطاري
 الجامعة الملكٌة المؽربٌة لرٌاضة الجمباز أمٌن مال :  م. ادرٌس علوي

المكلفة بالشإون الثمافٌة فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد رئٌس اللجنة 
بالنمط المدرجة فً جدول اعمال االجتماع المشترن والمدرجة فً ٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنً والرٌاض

 االعضاء تم تناول هذه النمط على النحو االتً:، وباتفاق مع السادة 2108 جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  4النمطة رلم: 
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 :4اليكطُ رقه 
بني اجمللط اجلناعٌ ملدييُ مزاكػ واجلامعُ امللكًُ املػزبًُ للجنباس مً أجل اتفاقًُ عزاكُ الدراصُ واملصادقُ علِ  -

           تدبري وتضًري قاعُ اجلنباس بفضاء املىاطً احملامًد
 

 مراكش جماعة مجلس بٌن شراكة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروع اتفالٌة النمطة منالشة هذه فً بداٌة

وتوسٌع لاعدة رٌاضة لالمحامٌد المواطن بفضاء الجمباز لاعة وتسٌٌر تدبٌر اجل من للجمباز المؽربٌة الملكٌة والجامعة

رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة الجمباز، ولالطالع على حٌثٌات الموضوع وأسباب النزول، اعطٌت الكلمة للسٌد 

تندرج فً إطار استراتٌجٌة المجلس الجماعً الهادفة إلى  باعتبارهاوالتربٌة الذي تطرق للسٌاق العام لعمد هذه الشراكة 

 خلك لاعات متخصصة فً جل الرٌاضات بمدٌنة مراكش تنزٌال لتوجهات برنامج عمل الجماعة.

تناول الكلمة للسٌد رئٌس الجامعة الملكٌة المؽربٌة للجمباز ممدما عرضا ولمعرفة وجهة نظر الطرؾ المتعالد معه، 

 بفضاء الجمباز لاعة وتسٌٌر تدبٌرممترح االتفالٌة، تطرق خالله لألهمٌة البالؽة التً ٌكتسٌها مشروع  مصورا حول

بهدؾ توسٌع لاعدة ممارسة هذه الرٌاضة بٌن عموم المواطنٌن المراكشٌٌن، مشٌرا أن هنان مركزٌن  المحامٌد المواطن

فمط لهذه الرٌاضة على الصعٌد الوطنً األول بمدٌنة الدار البٌضاء والثانً بالٌوسفٌة، مإكدا أن الماعة بفضاء المواطن 

 م تظاهرات وطنٌة ودولٌة.ستكون أكبر لاعة للجمباز على الصعٌد العربً وستمكن من تنظٌ

 كما اوضح السٌد رئٌس الجامعة أن المإسسة التً ٌمثلها، ملزمة فً إطار االتفالٌة، بتوفٌر ما ٌلً: 

 .األطر التمنٌة واإلدارٌة الوطنٌة والدولٌة التً ستسهر على تدبٌر الماعة 
 .طالم للنظافة والحراسة 
 .تؤمٌن البناٌة، المنخرطٌن واألطر 
 ٌادٌة.الصٌانة االعت 

على ان فً ممابل ذلن، تلتزم الجماعة بوضع لاعة الجمباز بفضاء المواطن المحامٌد رهن إشارة الجامعة الملكٌة، 

 تؤدٌة تكالٌؾ الماء والكهرباء والدعم اللوجستٌكً للتظاهرات الوطنٌة والدولٌة التً ستنظمها الماعة.

مالٌٌن درهم وستحدد  4كلفة تجهٌز لاعة الجمباز حوالً إذ ستبلػ ت مضٌفا أن تجهٌزات رٌاضة الجمباز جد مكلفة 

سنوات، ونظرا لطبٌعتها فالجامعة ملزمة بضعادة صٌانتها بعد انصرام هذه المدة بمبلػ  5مدة استؽالل التجهٌزات فً 

 درهم سنوٌا. 200.000استهالن دٌن ٌبلػ 

ؤلة التؤطٌر تتطلب انخراط أساتذة التربٌة ونظرا لطبٌعة ممارسة هذه الرٌاضة، أشار السٌد رئٌس الجامعة أن مس

سنة وهً فئة تستلزم تؤطٌر وعناٌة خاصة،  16و  3البدنٌة بصفتهم كمتخصصٌن ألن هامش سن الممارسة ٌتراوح بٌن 

مإكدا فً آخر تدخله أن الجامعة مستعدة لتجهٌز أي ممر وفرته مماطعة تابعة للمجلس الجماعً لممارسة رٌاضة الجمباز 

 .بالمدٌنة

 عمب ذلن، فتح باب المنالشة وابداء الرأي، حٌث جاءت مالحظات والتراحات السادة األعضاء كاآلتً:

   اإلشادة باالتفالٌة وحجم المشروع الذي من شؤنه تطوٌر وتوسٌع لاعدة ممارسة رٌاضة الجمباز والذي من خاللها ٌرتمب
 خلك إشعاع وطنً ودولً للمدٌنة.

  باالتفالٌة ٌمكن أبناء أطر الجماعة من االستفادة من خدمات لاعة الجمباز.التراح إضافة بند 
 .المطالبة بضشران أعضاء المجلس الجماعً فً لجنة التتبع والتمٌٌم المشار إلٌها فً الفصل الخامس 
 .التساإل حول سبب عدم المرور إلى التحكٌم كمرحلة أولى لفض النزاعات فً الفصل السادس من االتفالٌة 
 الستفسار حول مدى لدرة الجماعة على تحمل الدعم اللوجستٌكً للتظاهرات الوطنٌة والدولٌة التً ستنظمها الماعة. ا 

ولإلجابة على استفسارات السادة األعضاء، أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد رئٌس لسم العمل االجتماعً 
ملٌون  18شارٌع المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة بتكلفة ناهزت الذي أشار أن لاعة الجمباز بالمحامٌد أحدثت فً إطار م

ملٌون درهم، موضحا أن مثل هذه الماعات وفً ظل عدم توفر الجماعة على  6.7درهم ساهم فٌها المجلس الجماعً بمبلػ 
مباز بفضاء المواطن أطر متخصصة لتسٌٌرها تبمى الجامعة الملكٌة المؽربٌة للجمباز أفضل خٌار لتدبٌر وتسٌٌر لاعة الج

الخاص بالمبادرة الوطنٌة  2005ماي  18المحامٌد، ممترحا أن ٌضاؾ إلى دٌباجة االتفالٌة الخطاب الملكً السامً بتارٌخ 
للتنمٌة البشرٌة باعتبارها الممول الفعلً للمشروع وكذا مداوالت اللجنتٌن المحلٌة واإلللٌمٌة للمبادرة الوطنٌة حول 

سنوات لابلة  5م مدة االتفالٌة مع ما هو معمول به فً مشارٌع المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة أي المشروع وأن تتالء
 للتجدٌد مرتٌن، مإٌدا مسؤلة المرور إلى تحكٌم السٌد الوالً كمرحلة أولى لفض النزاعات.
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والتربٌة الذي أوضح أن  ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، تدخل من جدٌد السٌد رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة
المشروع ٌندرج ضمن مشارٌع "مراكش ... الحاضرة المتجددة" كماعة للجمباز، مإكدا أن هدؾ المسم هو البحث عن طرق 

الخاص بالتربٌة البدنٌة  30.09حدٌثة لتدبٌر المرافك الرٌاضٌة وأول تجربة هً لاعة الجمباز تماشٌا مع المانون رلم 
ت هذا المانون أنه ٌلزم أصحاب مراكز التكوٌن الرٌاضً التوفر على تصرٌح من طرؾ كل من وزارة والرٌاضة، ومن إٌجابٌا

الشبٌبة والرٌاضة والجامعة الملكٌة المؽربٌة المنظمة للعبة وتوفٌر أطر تمنٌة مرخصة ومتخصصة، مضٌفا أن الجماعة 
بٌة للجمباز ستتضمن عدد األطر التمنٌة وعدد ستبرم اتفالٌة برنامج بخصوص هذا المشروع مع الجامعة الملكٌة المؽر

الممارسٌن وكذا تمٌٌم ومتابعة مدى تؤثٌر المشروع على البراعم الممارسة لهذه الرٌاضة فً أفك احترافهم لها، ممترحا فً 
 سنوات. 5األخٌر أن تستفٌد المماطعات من تجهٌزات الماعة المزمع تجدٌدها بعد مرور 

المدٌر العام لمصالح الجماعة الذي ثمن ونوه باالتفالٌة والمشروع ككل الذي ٌمثل نموذجا ٌجب كما أعطٌت الكلمة للسٌد  
العمل على إنجاحه، مطالبا بنشر هذه المبادرة على مستوى المماطعات واستؽالل لاعات مشابهة لرٌاضات أخرى بنفس 

 الشاكلة.

ٌع لاعدة ممارسً رٌاضة الجمباز بمدٌنة مراكش، ونظرا ألهمٌة االتفالٌة التً تندرج فً إطار توس، وتبعا لذلن
وفً إطار سعً المجلس الجماعً إلى تطوٌر وعصرنة طرق تدبٌر المرافك الرٌاضٌة التابعة له واستؽالل لاعاته الرٌاضٌة 

مراكش على اتفالٌة شراكة بٌن المجلس الجماعً لمدٌنة وافمت اللجنة بشكل ٌعطً إشعاعا وطنٌا ودولٌا للمدٌنة الحمراء، 
كما هً مرفمة بالتمرٌر  والجامعة الملكٌة المؽربٌة للجمباز من أجل تدبٌر وتسٌٌر لاعة الجمباز بفضاء المواطن المحامٌد

 وفك التعدٌالت المشار الٌها فً الجدول ادناه رافعة لرئاسة المجلس التوصٌات التالٌة:

 كذا المماطعات من تجهٌزاتها فً إطار مالحك خاصة.بحث إمكانٌة استفادة أبناء موظفً الجماعة من خدمات الماعة و 
 .التفكٌر فً تدبٌر لاعات مشابهة لممارسة رٌاضات أخرى بضبرام اتفالٌات أهداؾ محددة مع جمعٌات رٌاضٌة رائدة بالمدٌنة 

 ايتعدٜالت املكرتح١ َٔ طسف ايًج١ٓ ايٓـ األؾًٞ يالتفاق١ٝ  ز.ف
 

 الدٌباجة
إضافة الخطاب الملكً السامً حول المبادرة الوطنٌة  .............................................................

 2005ماي  18للتنمٌة البشرٌة بتارٌخ 
 

الفصل  

 الرابع

 ِذح صالح١خ االرفبل١خ:

، لابلة للتجدٌد ما لم ٌعرب تحدد مدة االتفالٌة فً عشر سنوات
المولعٌن على فسخها وإبالغ الجهة التً ترٌد أحد الطرفٌن 

 الفسخ ثالثة أشهر على األلل بواسطة رسالة مضمونة التوصل.

 

 21سووات قابلة للججدًد مرثٌن عوض  6ثحدًد مدة االثفاقٌة في  
 سووات. 

 

الفصل 

 السادس

 رذث١ز إٌشاػبد

تلتزم كل من الجماعة والجامعة بالمٌام بجمٌع الوسائل 
 لحل الخالفات بطرق حبٌة وبالتوافك.الضرورٌة 

وفً حالة عدم التوصل للحل بالطرق الحبٌة، ٌمكن عرض 
 .النزاع على المحاكم المختصة

 
لى حله بالطرق  في حالة وجود هزاع بٌن الطرفٌن وعدم الجوصل ا 
لى ثحكٌم السٌد الوالي قبل  الحبٌة اقجرحت اللجوة المرور بداًة ا 

لى المحاكم المخجصة  . اللجوء ا 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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 اتفاقية شراكةمشروع 

 بني
 مجاعة مراكش جملس

 و
 اجلامعة املللية املغربية للجنباز
 مو أجل تدبري وتسيري قاعة اجلنباز

 بفضاء املواطو
 وتوسيع قاعدة رياضة اجلنباز
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لة ب جلل:

 المؤعط للمبادرة الٍلوّة للجومّة  هللا،دمحم الظادس هؿصى  الجاللة الململؿاخب الظامُ لزماب الملنُ فُ الجػلّمات الملنّة الظامّة الٍاردة وثماؼّا مع ا
  ،2005ماي  18البػصِة بجارِذ 

  ِاملتعًل  551-52ٕٛ ايتٓظُٝٞ زقِ ( بتٓفٝر ايكا0253ْٜٛيٝٛش  5)  5201َٔ زَضإ  02ايؿادز يف    5-53-63بٓـا٤ ع٢ً ايظٗري ايػسٜـف زق
 باجلُاعات.

  ِحٍٛ تأضٝظ اجلُعٝات نُا مت تعدًٜ٘ ٚتتُُٝ٘. 5734ْْٛرب  53املٛافل   ٍ  5156مجاد٣ االٚىل  1ايؿادز يف  5-36-154بٓا٤ ع٢ً ايظٗري ايػسٜف زق 

   ِ0221ْٜٛٝٛ  05دز بتازٜذ ايؿا 1220/5بٓا٤ ع٢ً دٚز١ٜ ايطٝد ايٛشٜس األٍٚ حٍٛ َٛضٛع ايػسان١ َع اجلُعٝات زق. 

  ِاملتعًل مبد١ْٚ احملانِ املاي١ٝ 40.77املػري ٚاملتُِ مبٛجب٘ ايكإْٛ زقِ   30.24بٓا٤ ع٢ً ايكإْٛ زق. 

   ( بطٔ ْظاّ احملاضب١ ايع١َُٝٛ يًجُاعات َٚؤضطات  0255ْٛفُرب  01املٛافل )  5217زبٝع األٍٚ  2ايؿادز يف  0.55.235بٓا٤ ع٢ً املسضّٛ عدد
 يتعإٚ بني اجلُاعات.ا

  05املٛافل  5200زبٝع ايجاْٞ  04املتعًك١ بايػسان١ بني املؤضطات ايع١َُٝٛ ٚاجلُعٝات ايؿادز٠ بتازٜذ ٣ 5/0221بٓا٤ ع٢ً دٚز١ٜ ايٛشٜس األٍٚ عدد 
 ْٜٛٝٛ0221. 

 زقِ  بٓا٤ ع٢ً دٚز١ٜ ٚشٜس ايداخ١ًٝD2185  ِٝباملًُه١ حٍٛ دعِ اجلُعٝات َٔ طسف اجلُاعات ايرتاب١ٝ ٚإبساّ إىل ايطاد٠ ٚال٠ اجلٗات ٚعُاٍ ايعُاالت ٚاألقاي
 ؛اتفاقٝات ايتعإٚ ٚايػسان١ َعٗا

  ِ( بطٔ ايٓظاّ األضاضٞ ايُٓٛذجٞ يًجاَعات ايسٜاض0251.١َٝازع  56) 5212مجاد٣ األٚىل  4ؾادز يف  0425.50قساز يٛشٜس ايػباب ٚ ايسٜاض١ زق 

  املًه١ٝ املػسب١ٝ يًجُباش.بٓا٤ ع٢ً ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ يًجاَع١ 

  ٟجًط١ بتازٜذ ..................( 0256ٚتبعا ملداٚالت دلًظ مجاع١ َسانؼ خالٍ دٚزت٘ ايعاد١ٜ يػٗس َا( 

 . ٞٚحسؾا َٔ اجملًظ اجلُاعٞ ع٢ً ت١ُٝٓ األْػط١ اجلُع١ٜٛ باملد١ٜٓ ٚدعِ اجلُعٝات ايٓػٝط١ يف اجملاٍ ايسٜاض 

  اهلادف١ غ٢ً تدعِٝ األْػط١ ذات املؿًح١ ايعا١َ خد١َ يطان١ٓ املد١ٜٓ.ٚٚعٝا َٓا بضسٚز٠ تضافس اجلٗٛد 

 : ٚاعتبازا يًُكتضٝات ايعا١َ ايتاي١ٝ 

 أ١ُٖٝ تدخٌ اجلُاعات احمل١ًٝ يف ت١ُٝٓ احلسن١ ايسٜاض١ٝ ٚايبٓٝات ايتحت١ٝ ملُازض١ األْػط١ املتعًك١ بٗا يف إطاز َكازب١ تػازن١ٝ . -

 ط١ٝٓ ٚاملٛاط١ٓ ٚايتضأَ ٚايتطاَح ٚتػهًٝٗا يسافع١ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ٚعٓؿسا َُٗا يف ايرتب١ٝ ٚايجكاف١. أ١ُٖٝ ايسٜاض١ يف إغاع١ قِٝ ايٛ -

 

لمتلاالتف ملبنيلل:
 اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش ممثلة برئيس اجمللس اجلماعي 

 و
 اجلامعة امللكية املغربية للجمباز ممثلة برئيس اجلامعة

 
لاالتف قيلل:ايفؼٌلاألةٍل:اهلرفلةَوؿوعل

الُت  حعخبر هزه الاجفاكُت وزُلت جدذد ؤهذاف املجلغ و الجامعت  في جىخُذ حهىدهما مً ؤحل دعم ألاوؽىت الٍش

الخاـت بالجمباص وحعمُمها لذي فئاث الؽباب بففت عامت و خاـت الفئاث لفلحرة باألخُاء الهامؽُت عبر جىفحر مذسظت 

ب في الجمباص عبر جىظُع ً و الخذٍس كاعذة املماسظحن وخلم ؤهذًت وحمعُاث مخخففت في الجمباص باملذًىت وإلاهفخاح على  للخىٍى

 املاظعاث الخعلُمُت.
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لايفؼٌلايث ْيل:لايتزاَ تلادت َمللاملًهيللاملغابيلليًحُب زل:
الخاؿ بالتربُت البذهُت  30.09جذبحر وحعُحر كاعت الجمباص بفماء املىاوً جذبحرا خذًشا باملعاًحر الذولُت للجمباص وبىاء على كاهىن  .1

الت؛  والٍش

الُحن؛ .2 ً الٍش ىا ؤوادًمُا وفُذسالُا وهفاة و مخخففت في جىٍى  اعخماد ؤوش مىىهت جىٍى

ت إلوعاػ وجىمُت الجمباص؛ .3  التزام الجامعت باالهخشاه الفعلي عبر بشهامجها امللذم وبمفاخبت الجماعت في اجخار ول ألاعماٌ المشوٍس

ً؛العمل على جدلُم ألا  .4 الت على معخىي مشهض الخىٍى  هذاف املبرمت بحن الجامعت امللىُت املؼشبُت للجمباص ووصاسة الؽباب والٍش

 جإمحن حمُع املماسظحن وألاوش؛ .5

 جىفحر ؤوش راث هفاءة دولُت في مجاٌ التربُت و الخىىًٍ؛ .6

 جىفحر عماٌ مً ؤحل الىظافت واملحافظت على البىاًت؛ .7

 جىفحر خاسط خاؿ لللاعت؛ .8

الت الجمباص الفني  )بهار و رهىس( و الجمباص إلاًلاعي؛جىظُ .9 ت  و وووىُت ودولُت  و وإط العشػ في ٍس  م بىىالث حهٍى

 املحافظت على الخجهحزاث واملؽمىالث املىلىعت سهً بؼاسة الجامعت؛ .10

ت املؽشفت على املشهض. ؤداء واحباث ألاوش الخلىُت .11  وإلاداٍس

ت لخىفُز ألاهذاف املؽاس بليها ؤعاله.التزام الجامعت بخعبئت ول الىظائل ال .12  مشوٍس

لايفؼٌلايث يثل:ايتزاَ تلاجملًصلادتُ عي:
 ًلتزم بما ًلي :

في بواس جىفُز الجامعت لألهذاف املعىشة جلتزم الجماعت اججاهها بىلع سهً بؼاستها اللاعت املؼىاة للجمباص فماء املىاوً  .1

الت الجمباص بمذًىت مشاهؾ. باملحامُذ مً ؤحل جذبحرها وحعحرها همشهض للخىىًٍ  و جإوحر ٍس

 جلتزم الجماعت بخإدًت واحباث املاء و الىهشباء و الفُاهت الىبري؛ .2

 دعم ألاوؽىت الخاـت بالجمباص راث البعذ الجهىي ؤو الىوني ؤو الذولي؛ .3

لايفؼٌلاياابعل:لَرالػالذيللاالتف قيلل:
ما لم ٌعشب ؤخذ الىشفحن املىكعحن على فسخها و ببالغ الجهت  جحن( ظىىاث كابلت للخجذًذ مش 5جدذد مذة الاجفاكُت في خمغ )

ل. ذ الفسخ زالزت ؤؼهش على ألاكل بىاظىت سظالت مممىهت الخـى  التي جٍش

لايفؼٌلارت َصل:لآيي تلايتكييِل:
لُُم مىىهت مً سئِغ ًخم جدبع وجلُُم ؼشوه جىبُم و بهجاص ألاهذاف والبرامج املعىشة في إلاجفاكُت عبر حؽىُل لجىت للخبع والخ -

الت والتربُت وسئِغ الجامعت ؤو مً ًىىب عىه؛  الجماعت ؤو مً ًىىب عىه وممشل عً كعم الشلافت والؽباب والٍش

 جخم الذعىة الحخماع لجىت الخدبع ول زالزت ؤؼهش ؤو بىاء على ولب ؤخذ الىشفحن. -

لايفؼٌلايش ةضل:لتربريلايٓزاع تل:
افم. جلتزم ول مً الجماعت و الجامعت ت لحل الخالفاث بىشق خبُت و بالخى لباللُام بجمُع الىظائل المشوٍس

 وني حال  عد  التو ل للحل ةالطسق ا حبُ ر ٌعسض ال ماو على ت بُم الظُد الوالي عامل ع ال  مسا و 

ل الى خل، ٌعشك الجزاع على املحاهم املخخفت.   وفي خالت عذم الخـى

 خشس ب ...................... في                                                             

 

  

 آعفٟ ػبًِ ػّبٌخ ِشاوؼ-رؤؽ١شح اٌغ١ذ ٚاٌٟ عٙخ ِشاوؼ

 اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغبِؼخ اٌٍّى١خ اٌّغشث١خ ٌٍغّجبص  اٌغ١ذ سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (03/05/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت بخاٍس

101 

 

 
 لمراكشرئٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمائد

 

 بعد تالوة نص التمرٌر واالطالع على ممتضٌات االتفالٌة، فباب المنالشة مفتوح .    

 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً السٌد ي الحسن المنادي

ان الفمرة الثالثة من الفصل الثالث والمتعلمة بالتزامــات المجلس الجماعــً والتً تنص على " دعم االنشطة  
بالجمباز ذات البعد الجهوي أو الوطنً أو الدولً" تعد فضفاضة لذلن البد من تحدٌد ما هو مطلوب من الخاصة 

 الجماعة بدلة حتى نعرؾ ما لنا وما علٌنا.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الرحٌم الفٌرامً

لم االداري بجهد كبٌر خالل ان هذه االتفالٌة هً اتفالٌة مهمة ومتوازنة ولد اشتؽل علٌها السادة االعضاء والطا 
اجتماع اللجنة ولذلن ال ٌمكننا اال أن نثمنها ونوافك علٌها، كما ننوه بالمجهودات التً ٌموم بها السٌد عضو مجلس 

 مماطعة مراكش المدٌنة السٌد عبد الصادق بٌطاري رئٌس الجامعة الملكٌة للجمباز.

 عضو المجلس الجماعً السٌد الحسٌن نوار

 01سنوات بعد ما كان ممترحا فً المسودة االولى  5ل الرابع فمد تم تحدٌد مدة االتفالٌة فً بخصوص الفص 
سنوات نظرا الن تؤهٌل االطفال فً  01سنوات، لذلن أرٌد اثارة االنتباه الى أن هذه المدة ؼٌر كافٌة والترح جعلها 

 لً ٌتطلب أكثر من هذه المدة.هذه الرٌاضة من سن مبكرة الى أن ٌصلوا الى المستوى الوطنً أو الدو

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 لمد نصت االتفالٌة على أن التجدٌد ٌتم تلمائٌا مرتٌن دون الحاجة الى الرجوع الى المجلس. 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد االله الؽلؾ

تؤهٌل شباب المدٌنة اال أننً أإكد على مبدأ المجانٌة لتوسٌع أنا كذلن أثمن هذه االتفالٌة لما لها من دور فً  

 من هذه الرٌاضة. نلاعدة المستفٌدٌ

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

الجامعة الملكٌة المؽربٌة للجمباز خصوصا ما ٌتعلك بالتؤمٌن الذي ٌجب على  تان المجانٌة تتعارض مع التزاما 
 واجبات شراء البذلة الرٌاضٌة.المنخرط أداء تكالٌفه وكذا 

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

سنوات كمدة لالتفالٌة متوافك مع مدة انتداب المجلس، أما بخصوص المجانٌة فهو أمر ؼٌر  5إن تحدٌد مدة  

هنان انخراط محبب وؼٌر منطمً وٌخل بمبدأ التنظٌم ومبدأ المساهمة فً مصارٌؾ التكوٌن، لذلن ألترح أن ٌكون 
 رمزي ٌحمك هذا الهدؾ وٌعطً مصدالٌة للماعة المؽطاة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم اٌت بوٌدو

بخصوص هذا الموضوع فان الوزارة المعنٌة تدعم جمٌع الجامعات بٌنما الجامعات تدعم العصب والنوادي وذلن  
لحالة الخاصة فمد وضع المجلس رهن اشارة الجامعة ٌؽطً مصارٌؾ التكوٌن والتؤمٌن وباإلضافة الى ذلن وفً هذه ا

الملكٌة للجمباز الماعة المؽطاة بكل تجهٌزاتها وكذلن تكفل بمصارٌؾ الماء والكهرباء وبالتالً فلٌس بكثٌر أن نطلب 
 مجانٌة الولوج الى هذه الرٌاضة بهذه الماعة ألبناء المدٌنة خصوصا  وأن عدد الممارسٌن لٌس بكبٌر.
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش  العربً بلمائدالسٌد دمحم

 

من المناسب ترن االمور تصل الى المحاكم فً حالة الخالؾ، بل ٌجب فمط  ىبالنسبة للفصل السادس، فانً ال أر 

التنصٌص على امكانٌة اللجوء الى فسخ االتفالٌة من الطرفٌن وذلن بواسطة رسالة إخبار لبل ثالثة أشهر من تارٌخ 

تماد المجانٌة، حذؾ الفسخ، لذلن أطلب من المجلس تعدٌل االتفالٌة لتضمٌنها هذه المالحظات التعدٌلٌة الثالث: اع

 الفمرة الثالثة من الفصل الثالث وتعدٌل الفصل السادس .

 

  لبعذ الجهىي ؤو الىوني دعم ألاوؽىت الخاـت بالجمباص راث ا

 (ؤو الذولي

  
 

واذا سمحتم فضذا لم ٌكن هنان أي تدخل إضافً، فسوؾ ننتمل الى التصوٌت على هذه االتفالٌة مع التعدٌالت  

 المشار الٌها.
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 8502 ماي 50بتاريخ  805/50/2018مكرر عد      

 املتعلكية: 8502 مايمن جدول أعنال الدورة العا ية لشهر  الرابعةلنكطية ا           

 وحعُحر جذبحر احل مً للجمباص املؼشبُت امللىُت والجامعت مشاهؾ حماعت مجلغ بحن ؼشاهت اجفاكُت على واملفادكت الذساظتب

 . املحامُذ املىاوً بفماء الجمباص كاعت

                                                                                                                                                                            

 2018

032018

 113.1492 

 

 

  

  

 

 

 . 
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49 

 وهـم الســـادة49

 عبد المجٌد اٌت الماضً، د توفلة، عبد الرزاق جبور،ـمحمعبد السالم سً كوري، عواطؾ البردعً، دمحم العربً بلمائد، 
 احمـد عبٌلــة، وزرن،ـد خـاوي، حمٌـن ببـوظ، الحسـد محفـرامً، احمـم الفٌـد الرحٌـزراؾ، عبـد الـدق، محمـادل المتصـع

 مرٌـم خــاي، ،درٌسً، اشراق البوٌسفً، حفٌظـة مجـدارالحفٌظ المؽراوي، جوٌدة لعوٌـدي، امٌنة العمرانً اال ي عبد
الحسٌن نوار، خلٌفة الشحٌمً، ي البشٌر طوبا،  عبد اللطٌؾ ابـدوح، اري،ـاد، عبد الهادي فـة، ثورٌة بوعبـسعٌدة سالل

نلعروسً، جمال الدٌن العكرود، محمـد ب ادي،ـي الحسن المن محمـد الحــر، ال،ـالت، حبٌبة الكرشـعبد الهادي وٌس
 ور،ـك بلوجـوفٌت محمـد اٌـت بوٌـدو، ن،ـل بولحسـً، خلٌـعبد الفتاح رزك ٌوسـؾ اٌت رٌـاض، ً،ـى الوجدانـالمصطف

دمحم بن بال،  ه الؽلؾ،ـد االلـد المجٌد بنانً، عبـظ لضاوي العباسً، عبـي احفٌ السعٌد اٌـت المحجـوب، عبـد الصمد الهنٌدي،
 خالد الفتاوي. احماد اطرحً،  عبد الجلٌل بنسعود،سفٌان بنخالتً، عبد الواحد الشافمً، 

  

 يليييي ما يكيرر
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 اتفاقية شراكة

 بني
 مجاعة مراكش جملس

 و
 اجلامعة املللية املغربية للجنباز
 مو أجل تدبري وتسيري قاعة اجلنباز

 بفضاء املواطو
 وتوسيع قاعدة رياضة اجلنباز
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لة ب جلل:

 املؤضظ يًُبادز٠ ايٛط١ٝٓ  اهلل،ذلُد ايطادع ْؿسٙ  اجلالي١ املًويؿاحب ايطاَٞ خلطاب املًهٞ يف ايتعًُٝات املًه١ٝ ايطا١َٝ ايٛازد٠ ٚمتاغٝا َع ا
  ،0223َاٟ  56يًت١ُٝٓ ايبػس١ٜ بتازٜذ 

  ِ52( بتٓفٝر ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ زقِ 0253ٜٛيٝٛش  5)  5201َٔ زَضإ  02ايؿادز يف    5-53-63بٓـا٤ ع٢ً ايظٗري ايػسٜـف زق-
 عات.املتعًل باجلُا 551

  ِحٍٛ تأضٝظ اجلُعٝات نُا مت  5734ْْٛرب  53املٛافل   ٍ  5156مجاد٣ االٚىل  1ايؿادز يف  5-36-154بٓا٤ ع٢ً ايظٗري ايػسٜف زق
 .تعدًٜ٘ ٚتتُُٝ٘

   ِ0221ْٜٛٝٛ  05ايؿادز بتازٜذ  1220/5بٓا٤ ع٢ً دٚز١ٜ ايطٝد ايٛشٜس األٍٚ حٍٛ َٛضٛع ايػسان١ َع اجلُعٝات زق. 

  املتعًل مبد١ْٚ احملانِ املاي١ٝ 40.77املػري ٚاملتُِ مبٛجب٘ ايكإْٛ زقِ   30.24ايكإْٛ زقِ بٓا٤ ع٢ً. 

   ( بطٔ ْظاّ احملاضب١ ايع١َُٝٛ  0255ْٛفُرب  01املٛافل )  5217زبٝع األٍٚ  2ايؿادز يف  0.55.235بٓا٤ ع٢ً املسضّٛ عدد
 يًجُاعات َٚؤضطات ايتعإٚ بني اجلُاعات.

  5200زبٝع ايجاْٞ  04املتعًك١ بايػسان١ بني املؤضطات ايع١َُٝٛ ٚاجلُعٝات ايؿادز٠ بتازٜذ ٣ 5/0221دٚز١ٜ ايٛشٜس األٍٚ عدد بٓا٤ ع٢ً 
 .0221ْٜٛٝٛ  05املٛافل 

 زقِ  بٓا٤ ع٢ً دٚز١ٜ ٚشٜس ايداخ١ًٝD2185 سف اجلُاعات إىل ايطاد٠ ٚال٠ اجلٗات ٚعُاٍ ايعُاالت ٚاألقايِٝ باملًُه١ حٍٛ دعِ اجلُعٝات َٔ ط
 ؛ايرتاب١ٝ ٚإبساّ اتفاقٝات ايتعإٚ ٚايػسان١ َعٗا

  ِ( بطٔ ايٓظاّ األضاضٞ ايُٓٛذجٞ 0251َازع  56) 5212مجاد٣ األٚىل  4ؾادز يف  0425.50قساز يٛشٜس ايػباب ٚ ايسٜاض١ زق
 يًجاَعات ايسٜاض١ٝ.

 .بٓا٤ ع٢ً ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ يًجاَع١ املًه١ٝ املػسب١ٝ يًجُباش 

  (21/23/0256بتازٜذ  االٚىل ًط١اجل) 0256ملداٚالت دلًظ مجاع١ َسانؼ خالٍ دٚزت٘ ايعاد١ٜ يػٗس َاٟ ٚتبعا 
 . ٞٚحسؾا َٔ اجملًظ اجلُاعٞ ع٢ً ت١ُٝٓ األْػط١ اجلُع١ٜٛ باملد١ٜٓ ٚدعِ اجلُعٝات ايٓػٝط١ يف اجملاٍ ايسٜاض 

 ملؿًح١ ايعا١َ خد١َ يطان١ٓ املد١ٜٓٚٚعٝا َٓا بضسٚز٠ تضافس اجلٗٛد اهلادف١ غ٢ً تدعِٝ األْػط١ ذات ا. 
 : ٚاعتبازا يًُكتضٝات ايعا١َ ايتاي١ٝ 

 .أ١ُٖٝ تدخٌ اجلُاعات احمل١ًٝ يف ت١ُٝٓ احلسن١ ايسٜاض١ٝ ٚايبٓٝات ايتحت١ٝ ملُازض١ األْػط١ املتعًك١ بٗا يف إطاز َكازب١ تػازن١ٝ  -
 عٓؿسا َُٗا يف ايرتب١ٝ ٚايجكاف١. ح ٚتػهًٝٗا يسافع١ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ٚأ١ُٖٝ ايسٜاض١ يف إغاع١ قِٝ ايٛط١ٝٓ ٚاملٛاط١ٓ ٚايتضأَ ٚايتطاَ -

 

لمتلاالتف ملبنيلل:
 ممثلة برئيس اجمللس اجلماعي  اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش
 و

 ممثلة برئيس اجلامعة اجلامعة امللكية املغربية للجمباز
 

لاألةٍل:اهلرفلةَوؿوعلاالتف قيلل:لايفؼٌ

الُت الخاـت  حعخبر هزه الاجفاكُت وزُلت جدذد ؤهذاف املجلغ و الجامعت  في جىخُذ حهىدهما مً ؤحل دعم ألاوؽىت الٍش

ب  ً و الخذٍس بالجمباص وحعمُمها لذي فئاث الؽباب بففت عامت و خاـت الفئاث لفلحرة باألخُاء الهامؽُت عبر جىفحر مذسظت للخىٍى

 عُاث مخخففت في الجمباص باملذًىت وإلاهفخاح على املاظعاث الخعلُمُت.في الجمباص عبر جىظُع كاعذة املماسظحن وخلم ؤهذًت وحم
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 :  (13/15/2108الجلسة األولى بتارٌخ ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الخامسةالنمطة 

 الذساظت واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت إلخذار مخدف للؽاي والخىابل بدذائم الحاسسي بمشاهؾ. 

 
 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 

 واشران المجتمع المدنً اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌةالكلمة للسٌد رئٌس  

لتالوة نص تمرٌر االجتماع المشترن بٌن اللجنة التً ٌشرؾ علٌها ولجنة المرافك العمومٌة والخدمات المعد بخصوص 

 هذه النمطة.

 
 واشران المجتمع المدنً اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌةرئٌس   السٌد خلٌفة الشحٌمً
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 الجماعً لمدٌنة مراكشالمجلس 

 

 

 

  5 النمطة رلم:

 
 

 املشرتك بني  جتماعاال عن تقرير
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة لمجنةا 

 والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني
  والمجنة املكمفة باملرافق العمومية واخلدمات

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 ل5 الوقطة رقمحول 
 2018 ماي لشهر  العادًة جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  5الوقطة رقم 

 اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللإلذراثلَترفليًظ يلةايتوابٌلحبرائللاذت  ريلمباانع
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ل اعمةال الةدورة طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدو
الموجهة لكل مةن السةادة أعضةاء  23/14/2108بتارٌخ  9150 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رلم 2108العادٌة لشهر ماي 

بالشةإون الثمافٌةة والرٌاضةٌة والتنمٌةة اللجنةة المكلفةة االجتماع المشترن بةٌن اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال 
 26، انعمةد االجتمةاع المةذكور ٌةوم الخمةٌس لمجتمع المدنً واللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌةة والخةدماتاالجتماعٌة واشران ا

على الساعة الثانٌة عشرة زواال بماعة االجتماعةات الصةؽرى بالطةابك العلةوي بالمصةر البلةدي شةارع دمحم الخةامس  2108ابرٌل 
شةإون الثمافٌةة والرٌاضةٌة والتنمٌةة االجتماعٌةة واشةران المجتمةع البرئاسة مشتركة بٌن السةٌد خلٌفةة الشةحٌمً رئةٌس لجنةة 

لتةدارس نمطتةٌن متبمٌتةٌن مضةمنتٌن فةً  اللجنةة المكلفةة بةالمرافك العمومٌةة والخةدماتوالسٌد ابراهٌم بةوحنش رئةٌس المدنً 
  جدول اعمال الدورة المرلمتٌن كاالتً:

  إلذراثلَترفليًظ يلةايتوابٌلحبرائللاذت  ريلمباانعاير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانلل:  6الوقطة رقم. 

  اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللذوٍلاذراثلَترفلةلَماضلةائِلملٓتوج تلايؼٓ عللايتكًير للب ملكالايكر ِليغافللل: 7الوقطة رقم
لايؼٓ عللايتكًير للبش ذللج َعلايفٓ لملاانع.

 السادة:اللجنتٌن من أعضاء  وحضر االجتماع -

  حفٌظة مجدار، عبد الهادي بن عال.

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

 ي عبد الحفٌظ المؽراوي.

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 العامة لمصالح جماعة مراكشعن المدٌرٌة  :   زٌن الدٌن الزرهونً

 عن المدٌرٌة العامة لمصالح جماعة مراكش :  ي عبد ا زرابة
    لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش

 عن لسم اعمال المجلس :   عادل زرود
 

 :وحضر االجتماع من ممثلً مإسسة الشاي والتوابل السادة -

 توابل لمراكشمإسسة متحؾ الشاي وال :  عادل المنٌنً     
 مهندس معماري لمشروع متحؾ الشاي : دمحم خلٌل العماري 
 مإسسة متحؾ الشاي والتوابل :  منتصر بوالل 
 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، وبعد التذكٌر بالنمط المتبمٌة المدرجة فً جدول 
االعضاء تم تناول هذه ، وباتفاق مع السادة 2108 اعمال الدورة العادٌة لشهر مايجدول اعمال االجتماع المشترن والمدرجة فً 

 النمط على النحو االتً:

 
 
 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  5النمطة رلم: 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (03/05/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت بخاٍس

110 

 

 :5اليكطُ رقه 
 .اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللإلذراثلَترفليًظ يلةايتوابٌلحبرائللاذت  ريلمباانع 

 

فً مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد التذكٌر بلمحة كرونلوجٌة تم التطرق خاللها للمسار الذي لطعته اتفالٌة 

شراكة إلحداث متحؾ للشاي والتوابل بحدائك الحارثً بمراكش على مستوى اللجنة المختصة عند تحضٌرها 

موافمتها المبدئٌة على االتفالٌة فً انتظار والتً ابدت   2108للمجلس الجماعً خالل الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

استكمال االجراءات التمنٌة الخاصة بالمشروع من جهة وكذا بمنطوق ممرر تؤجٌل البث فً النمطة المتخذ خالل 

نفس الدورة لعدم جاهزٌتها 

 

 سسة متحؾ الشاي والتوابل لملؾ تمنً، مالً ومعماري متكامل حول المشروع.تمدٌم مإ 

  تكوٌن لجنة تمنٌة مختلطة تضم فً تركٌبتها االلسام الجماعٌة ذات الصلة بالمشروع و ممثلً المإسسة الطرؾ

 فٌه لتهٌئ الوثائك الالزمة فً الموضوع.

 ات المتعلمة بالمشروع.عرض االتفالٌة فً دورة الحمة بعد استكمال كافة االجراء 

 

وتبعا لذلن، ولمعرفة مستجدات الموضوع، اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد المدٌر العام للمصالح 

الجماعٌة لٌوضح ان عمد هذا االجتماع أتى كتتوٌج لمجموعة من اللماءات السابمة حول انضاج فكرة مشروع 

الستكمال معالمه وشروط انجازه الضرورٌة وسد الثؽرات االدارٌة متحؾ الشاي والتوابل التً سبك اجراإها 

والمانونٌة التً تعترضه، واالجابة عن االسئلة التً تنتظر اجابات واضحة بشكل شفاؾ ومهنً من طرؾ المائمٌن 

 على المشروع حتى ٌكون ممبوال  من النواحً المانونٌة والتمنٌة.

ادل المنٌنً ممثل مإسسة متحؾ الشاي والتوابل لتمدٌم توضٌحات وفً ذات السٌاق، اعطٌت الكلمة للسٌد ع 

اضافٌة واكثر الناعا عن هذا المشروع حٌث لدم عرضا مرئٌا، كما هو مرفك بالتمرٌر، ٌحمل مجموعة من 

 االضافات عن الورلة التمنٌة للمشروع، ومما جاء فً عرضه ان :

  مجاالت سوسٌو ثمافٌة وتنموٌة مختلفة حٌث ٌدمج بٌن متحؾ الشاي والتوابل هو مشروع مندمج ٌجمع بٌن

عناصر الشاي والبٌئة والثمافة المراكشٌة والتراث والسٌاحة فً مشروع واحد وبناء علٌه فؤساس المشروع 

 ثمافً ولٌس تجاري .

 تمام تصور المتحؾ مبنً على تنشٌط جنان الحارثً باعتباره حدٌمة نموذجٌة واعادة الحٌاة الٌه من خالل االه

 بشروط االمن والنظافة والعناٌة بالنباتات .

 . ارتكاز المشروع على البعد السٌاحً الثمافً المعروؾ بالمؽرب وتراثه خاصة فً مجال الشاي والتوابل 

 .خبرة المائمٌن على المشروع الطوٌلة فً مجال تسوٌك الشاي كضمانة اساسٌة إلنجاحه 

  عمومٌة فً االشراؾ والتدبٌر والمرالبة عنصر داعم لتحمٌك ارتباط المشروع بالمجلس الجماعً كمإسسة

 اهداؾ المشروع .

  ارتكاز المشروع مـن الناحٌة المالٌة على تموٌل ذاتً باإلضافة الى تموٌل عـــدد من المستشهرٌن والداعمٌن

التهٌئة والبناء كالسفارات الٌابانٌة والبرٌطانٌة والصٌن اضافة الى شركتً كوسٌمار ومٌكرو سوفت، اما تكلفة 

درهم  0.851.111.11درهم فٌما تصل تكلفة الصٌانة والفضاءات الخضراء الى  7.511.111.11المتولعة فهً 

 درهم . 2.115.111.11وتكالٌؾ االستؽالل والتسوٌك الى 

  شهرا، فٌما تصل الطالة االستٌعابٌة المتولعة ألكثر من الؾ زائر. 08مدة االنجاز المتولعة تصل الى 
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عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات وعرض السٌد ممثل مإسسة الشاي والتوابل، فتح باب المنالشة 
 وابداء الرأي، سجل السادة االعضاء خالله المالحظات والممترحات االتٌة: 

 
o  الحارثً تثمٌن عملٌة احداث متحؾ الشاي والتوابل باعتباره مرفما ثمافٌا وطبٌعٌا للحفاظ على خصوصٌة جنان

 كحدٌمة ودعم للحس الثمافً لدى الساكنة فٌما ٌتعلك بالمتاحؾ كنافذة للتعرؾ عن تارٌخ وتراث البالد .
o  المتحؾ هو فرصة لتطوٌر السٌاحة من خالل عرض ثمافة ذات خصوصٌة وتمٌز مؽربً متعلمة بالتوابل والشاي

 السائح بمراكش . وخطوة على طرٌك تنوٌع وسائل الجذب السٌاحً من اجل تمدٌد الامة
o  وجوب تضمٌن االتفالٌة الحفاظ على حموق المجلس الجماعً من جهة المردود المادي والحفاظ على الشروط

 البٌئٌة والتارٌخٌة واالجتماعٌة للحدٌمة باإلضافة للشروط المانونٌة والتدبٌرٌة .
o ٌه الن الؽاٌة االساسٌة هً التنصٌص على الولوج المجانً لحدٌمة الحارثً كمعطى اٌجابً ٌجب الحفاظ عل

 مصلحة عموم الساكنة واستفادتهم من فضاءات المدٌنة .
o  تثمٌن الجهد المبذول من طرؾ مإسسة الشاي والتوابل إلعطاء التوضٌحات الكافٌة من ناحٌة التصامٌم

 والحٌثٌات التمنٌة والمالٌة بما ٌجعل مشروع المتحؾ اكثر شفافٌة ووضوحا .
جدٌد، السٌد المدٌر العام للمصالح الذي عبر عن كون الجواب على اسئلة المجلس جاء  ومن جهته، تدخل، من 

مكمال وناضجا هذه المرة ومرضٌا النتظارات رئاسة المجلس ومكتبه، معبرا عن كون حموق المجلس والساكنة 
لنهائً فً انتظار ستكون مضمونة وموثمة من خالل بنود االتفالٌة التً تعكؾ مصالح الجماعة على احكام نصها ا

 المصادلة علٌها بالجلسة العمومٌة .
وبناء علٌه، وبعد المنالشة المستفٌضة للموضوع، وحٌث ان العرض المرئً الممدم ٌستجٌب وٌتوفر على  

الشروط العلمٌة بجمٌع تفاصٌله التمنٌة والمالٌة والمعمارٌة بكل شفافٌة ووضوح من خالل: بطالة تمنٌة للمشروع 
المعمارٌة، والتً جعلت من السادة االعضاء تكوٌن لناعات موضوعٌة مبدئٌة بالمشروع، وحٌث تبٌن والتصامٌم 

لهم ان المشروع فً اطاره العام له لٌمة واضافة نوعٌة اٌجابٌة ومإثثا للفضاء العام من جهة على انه ٌحتاج 
امات وكذا تنفٌذ المشروع من حٌث للمزٌد من التوضٌح فً الشك المتعلك بطرٌمة التسام المداخٌل وضبط االلتز

فمد ثمنت اللجنة مبدئٌا االطار طبٌعة بناء المتحؾ، وفً انتظار تحمٌك التصور وتنزٌله على مستوى االتفالٌة، 
العام لعمد االتفالٌة إلحداث متحؾ للشاي والتوابل بحدائك الحارثً بمراكش على اساس اعتماد صٌاؼة تتضمن 

 :جاح المشروع عبر تضمٌن االتفالٌة الممتضٌات االتٌةتنزٌال لكافة الضمانات إلن
 .ًالتنصٌص على مجانٌة الولوج لحدائك الحارث 
 .ضبط التركٌبة المالٌة لتنفٌذ المشروع 
  .ضبط مسطرة توزٌع المداخٌل 
 .التزام المإسسة بكافة اشؽال التهٌئة والصٌانة والحراسة 
   .وضع هٌكلة تنظٌمٌة ادارٌة لتسٌٌر المتحؾ 
  طرٌمة بناء المتحؾ من الناحٌة المعمارٌة ومدى احترامه للضوابط المانونٌة فً مجال التعمٌر.ضبط 

          

 

 
 

 رئٌس اللجنة
 ابراهٌم بوحنش
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد
 

بعد تالوة نص تمرٌر االجتماع المشترن بٌن لجنتً المرافك العمومٌة والخدمات و الشإون الثمافٌة والرٌاضٌة  

 والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً حول موضوع النمطة، بــاب المنالشــة مفتوح.

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

ان الفلسفة التً تحكم انشاء المتاحؾ ترتبط اساسا ببعد حضاري وثمافً وبالذاكرة التارٌخٌة، وكمثال فان  
متحؾ التراث الالمادي لد تم احداثه بساحة جامع الفنا بٌنما تم احداث متحؾ الماء فً منطمة النخٌل حٌث توجد 

 فان احداث هذا المتحؾ بحدائك الحارثً ال ٌحمك هذا المبدأ."الخطارات" ولرب واد تانسٌفت وبالتالً 

لمد كان المؽرب ٌعرؾ لدٌما رحلة لتجارة الشاي والتوابل تمر عبر ضواحً مدٌنة مراكش وكانت تجارة الشاي  
ا والسكر تتم فً مجموعة من "الفنادق" كما أن حدٌمة الحارثً ال تصلح لمثل هذا االمر نظرا ألنها مرتبطة تارٌخٌ

بالماعة الزجاجٌة وباألنشطة الثمافٌة التً كانت تمام فٌها فً فترة السبعٌنات، لذلن فانه من مسإولٌتنا عن سكان 
المدٌنة أن نحافظ على ذاكرة وهوٌة حدٌمة جنان الحارثً، علما أن هذا المتحؾ المزمع احداثه له بعد استثماري 

ة شبٌه بضحداث ناطحة سحاب أو مركز تجاري فً ساحة جامع ولٌس بعد حضاري وثمافً وان احداثه فً هذه الحدٌم
 الفنا، لذلن أإكد مرة اخرى ان هذا المتحؾ ال ٌناسب حدٌمة الحارثً لذلن أطالب بالترٌث فً هذا الموضوع.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد
 

ٌتعلك بالذاكرة الثمافٌة وتوصٌؾ المشروع بؤنه انً أحترم وجهة النظر هذه، لكننً أعارضها تماما فً ما  

استثماري وان هذه االعتبارات كلها ال ترلى الى أن تحول دون احداث المتحؾ فً هذه الحدٌمة والتً بالمناسبة 

ستبمى على حالها ولن ٌطالها أي تؽٌٌر وان من شؤن احداث هذا المتحؾ بها أن ٌساهم فً المحافظة علٌها 

ثل ما تم بعرصة موالي عبد السالم والتً ما كانت لتكون على ما هً علٌه لوال مساهمة اتصاالت وتنشٌطها تماما م

 المؽرب فً صٌانتها والحفاظ علٌها بممتضى اتفالٌة بٌنها وبٌن المجلس الجماعً.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد ي عبد الحفٌظ المؽراوي
  
االجتماع المشترن من الجمعٌة المائمة على هذا المتحؾ موافاة بخصوص هذا الموضوع، فمد طلبنا أثناء انعماد  

السادة االعضاء بنسخة من لانونها االساسً وتبٌن بالفعل أن المشروع هو مشروع استثماري بحث، وبالمناسبة 

 فهنان جمعٌة أخرى تعتزم احداث متحؾ للطاجٌن بؽابة الشباب.

 لمراكش رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد
 

اننا االن لسنا بصدد الموافمة على االتفالٌة وانما فمط الموافمة المبدئٌة على احداث متحؾ للشاي بحدٌمة  

 الحارثً وذلن بناء على توصٌات تمرٌر االجتماع المشترن.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الصمد الهنٌدي
 

 للبٌــع والتجـــارة؟اننً اتســـاءل هل هذا المتحؾ هو فمط للعـــرض أم  

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد
 

ان االمر ٌتعلك بمتحؾ ولٌس بمتجـر للشاي وهو ٌعد اضافة نوعٌة لهذه الحدٌمة، واذا سمحتم إن لم ٌكن هنان  
على اساس االخذ  أي متدخل آخر نمر للتصوٌت على الموافمة المبدئٌة على احداث متحؾ للشاي بحدٌمة الحارثً

بٌن لجنتً المرافك العمومٌة والخدمات والشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة  بتوصٌات تمرٌر االجتماع المشترن
 االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً حول موضوع النمطة.
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 :  (13/15/2108الجلسة األولى بتارٌخ ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  السادسةالنمطة 

الذساظت واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت خٌى اخذار مخدف ومعشك دائم ملىخىحاث الفىاعت الخللُذًت بامللش  

 اللذًم لؼشفت الفىاعت الخللُذًت بعاخت حامع الفىا ملشاهؾ.

 
 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 

 ا ؼٌر جاهــزة حسب تمرٌر االجتماع المشترن.الى دورة الحمة نظــرا ألنهـ سٌتم تؤجٌلهاة نمطـإذا سمحتم فهذه ال 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  6 النمطة رلم:

 
 

 املشرتك بني  جتماعاال عن تقرير
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة لمجنةا 

 والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني
  والمجنة املكمفة باملرافق العمومية واخلدمات

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 ل6 الوقطة رقمحول 
 2018 ماي لشهر  العادًة جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  6الوقطة رقم 

َماضلةائِلملٓتوج تلايؼٓ عللايتكًير للب ملكالايكر ِلاير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللذوٍلاذراثلَترفلةل
 يغافللايؼٓ عللايتكًير للبش ذللج َعلايفٓ لملاانع.
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فةً جةدول اعمةال الةدورة  المدرجةة ، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمطالجةاري بهةا العمةلٌة والتنظٌمٌة للممتضٌات المانون طبما
لكل مةن السةادة أعضةاء  الموجهة 23/14/2108 بتارٌخ 9150 رلم لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2108 مايلشهر  العادٌة

بالشةإون الثمافٌةة والرٌاضةٌة والتنمٌةة اللجنةة المكلفةة االجتماع المشترن بةٌن اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال 
 26 الخمةٌسٌةوم انعمةد االجتمةاع المةذكور  ،االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً واللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌةة والخةدمات

خةامس بالمصةر البلةدي شةارع دمحم ال الصةؽرى بالطةابك العلةويبماعة االجتماعةات  الثانٌة عشرة زواالعلى الساعة  2108 ابرٌل
الشةإون الثمافٌةة والرٌاضةٌة والتنمٌةة االجتماعٌةة واشةران المجتمةع ة لجنةخلٌفةة الشةحٌمً رئةٌس السةٌد مشتركة بٌن  برئاسة
تةٌن متبمٌتةٌن مضةمنتٌن فةً نمطلتةدارس  اللجنةة المكلفةة بةالمرافك العمومٌةة والخةدماتوالسٌد ابراهٌم بةوحنش رئةٌس المدنً 

  :كاالتًجدول اعمال الدورة المرلمتٌن 

  اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللإلذراثلَترفليًظ يلةايتوابٌلحبرائللاذت  ريلمباانع:  6الوقطة رقم. 

  للاير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللذوٍلاذراثلَترفلةلَماضلةائِلملٓتوج تلايؼٓ عللايتكًير للب ملكالايكر ِليغافللايؼٓ عللايتكًيرل: 7الوقطة رقم 
لبش ذللج َعلايفٓ لملاانع.

 السادة:اللجنتٌن من أعضاء  وحضر االجتماع -

  .عبد الهادي بن عالحفٌظة مجدار، 
 ي عبد الحفٌظ المؽراوي. :دٌالسالمجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     
 

 العام لمصالح جماعة مراكشالمدٌر  :   عبد الكرٌم الخطٌب
 عن المدٌرٌة العامة لمصالح جماعة مراكش :   زٌن الدٌن الزرهونً

 عن المدٌرٌة العامة لمصالح جماعة مراكش :  ي عبد ا زرابة
    لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش

 عن لسم اعمال المجلس :   عادل زرود
 :والتوابل السادة وحضر االجتماع من ممثلً مإسسة الشاي -

 مإسسة متحؾ الشاي والتوابل لمراكش :  عادل المنٌنً     
 مهندس معماري لمشروع متحؾ الشاي :  دمحم خلٌل العماري 
 مإسسة متحؾ الشاي والتوابل :  منتصر بوالل 
 

جدول ر، وبعد التذكٌر بالنمط المتبمٌة المدرجة فً فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
االعضاء تم تناول هذه ، وباتفاق مع السادة 2108 جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي والمدرجة فً االجتماع المشترناعمال 

 النمط على النحو االتً:

ل :6اليكطُ رقه  لَترفلة لاذراث لذوٍ لطاانل لاتف قيل لعًى لةاملؼ ةقل ليغافللاير اسل لايكر ِ لب ملكا لايتكًير ل لايؼٓ عل لملٓتوج ت َماضلةائِ
 ايؼٓ عللايتكًير للبش ذللج َعلايفٓ لملاانع.

 

 .الى جلسة ممبلة بعد تهٌئ الموضوعبخصوص هذه النمطة و نظرا لعدم جاهزٌتها، فان اللجنة اوصت بتؤجٌل فتح النماش 

                                               المولر واسع النظرولمجلسكم                                      
 

 رئٌس اللجنة
 ابراهٌم بوحنش

  

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش
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 :  (13/15/2108الجلسة األولى بتارٌخ ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  السابعةالنمطة 

خ  101/2/06/2016مالءمت ملشس املجلغ الجماعي ملذًىت مشاهؾ عذد   افلت على الشفع  2016ًىهُى  23بخاٍس املخعلم باملى

 مً سؤظماٌ ؼشهت الخىمُت املحلُت " خالشة الاهىاس " ورلً مع الىظام الاظاس ي للؽشهت املزهىسة.

 
 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 

 نائب رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة التمرٌر المتعلك بهذه النمطة.الكلمة للسٌد  

 
 نائب رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد عبد االله الؽلؾ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (03/05/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت بخاٍس

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  7طة رلم: النم

 
 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 والربجمة
 

 
 

 7الوقطة رقم  حول 
  2018ماي  لشهر  العادًة جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 : 7الوقطة رقم 
املتمًللب ملوافكللل2016 وْيولل23بت   ذلل101/2/06/2016عرةللَاانعلملر ٓللادتُ عيلاجملًصلَكا َالءَلل

 .ةذيولَعلايٓع ّلاالس سيليًظانللاملذنو ال"االْوا لذ ؿاا"لاحملًيللايتُٓيللطانلل أمس ٍلَٔعًىلايافعل
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ة فةً جةدول اعمةال الةدورة للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجة طبما

الموجهةةة لكةل مةةن السةادة أعضةةاء اللجنةة والمجلةةس  03/14/2018بتةارٌخ  8368، وتبعةةا للةدعوة عةةدد 2018العادٌةة لشةةهر مةاي 
وكةةذا االخبةةار بضضةةافة نمطةةة واردة مةةن  للحضةةور والمشةةاركة فةةً أشةةؽال  اللجنةةة المكلفةةة بالمٌزانٌةةة والشةةإون المالٌةةة البرمجةةة

علةى السةاعة  2018 مةاي 26 السٌد الوالً عامل عمالة مراكش عدد  بتةارٌخ  ، عمةدت اللجنةة المةذكورة اجتماعةا ٌةوم الخمةٌس
بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السةٌد عبةد االلةه الؽلةؾ نائةب رئةٌس  الحادٌة عشر صباحا

                             للجنة لتدارس النمط االتٌـة:                                    ا
  ُوَيللاير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللايظاانللةايتُو ٌلاملتمًكللبربْ َخلاصت زلةتٗيئللَاائبليًشي  اتلةتاػيفلةتٗيئللاالزقللةايش ذ تلايمل>4النلط  زكم

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(ةايمٓوْللةايتظو الةةؿعليوذ تلاخب   للتف عًيل.للللللل

  لَٔاملتمًللب ملوافكللعًىلايافعلل2016ل وْيول23لبت   ذل101/2/06/2016لعرةلَاانعلملر ٓللادتُ عيلاجملًصلَكا َالءَللل>9النلطو  زكوم
 .ةذيولَعلايٓع ّلاالس سيليًظانللاملذنو ال"االْوا لذ ؿاا"لاحملًيللايتُٓيللطانلل أمس ٍ

  ل.اجتُ عيلنُانزلةن يللبب بلادتُ عيلايؼريلاملهتبلَكالختؼيؽلاع ةال>;0النلط  زكم
  ٔلطافلطانللفـ ءاتلايشم ةاليف ئرالمج عللَاانعلةٖيلعب  العٔلقطمللا ؿيللشتؼؼللملالعبل   ؿيللل>41النلط  زكم املؼ ةقللعًىلٖبللعك   للممٓوذللَ

لَتواجرالحبيلت  نللَك طمللاملٓ  ا.ل04/282715َرتلَابعلَوؿوعلاياسِلايمك  يلعرةلل1054مبش ذلل
  ل.2019لةتوز علاملدؼؽلاالمج ييليًتشيريلاملاػوةليًُك طم تلباسِلايشٓللامل ييلحتر رلل>46النلط  زكم
  ليًب عللادت ئًني.ل9ايبثليفلعًُيللنااءلادتًش تلاملتواجرالب يشوملادتُ عيلاحمل َيرلل>47النلط  زكم
  ليًب عللادت ئًني.لذيلايظافايبثليفلعًُيللنااءلادتًش تلاملتواجرالب يشوملادتُ عيلل>48النلط  زكم

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  حضر االجتماع -

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

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

االدرٌسً، عبد الرحٌم م. احفٌظ لضاوي العباسً، إبراهٌم بوحنش، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي بن عال، دمحم 
     الفٌرامً، حلٌمة بادمحم.

  خالد الفتاوي :وؼاب 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
 لسم أعمال المجلسرئٌس  :   دمحم المحٌر

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :    هشام بلحوتً
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري

 رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :   دمحم أرفا
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً

 عن المسم التمنً :   فتٌحة الشاٌب
 عن المسم التمنً :  عالء الدٌن التبروري

 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 السادة:وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة  -
 

 رئٌس لسم الشإون المانونٌة بالوكالة الحضرٌة بمراكش :    سعٌد بلكادة
 العمران مراكشمدٌر الدراسات بشركة  :  بدر الدٌن برادة
 عن الوكالة الحضرٌة بمراكش :   دمحم طه بنشبابة
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :    زكرٌاء بنعرؾ

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  7النمطة رلم: 
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فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد نائب رئٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً 
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة 2108جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

 بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

  ل>9النلط  زكم 
لطـانللل أمس ٍلَٔاملتمًللب ملوافكللعًىلايافعلل2016ل وْيول23لبت   ذل101/2/06/2016لعرةلَاانعلملر ٓللادتُ عيلاجملًصلَكا َالءَلل
 .ةذيولَعلايٓع ّلاالس سيليًظانللاملذنو ال"االْوا لذ ؿاا"لاحملًيللايتُٓيل

 

، مراكش لمدٌنة الجماعً المجلس ممرر، وبعد إطالع السادة األعضاء على النمطة منالشة هذه فً بداٌة

 شركة رأسمال منالمتعلك بالموافمة على الرفع  2016ٌونٌو  23بتارٌخ  101/2/06/2016عدد  موضوع المالئمة،

ضح أن ، أعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة الذي أو"االنوار حاضرة" المحلٌة التنمٌة

وٌمضً بالرفع من  2016األمر ٌتعلك بممرر اتخذه المجلس الجماعً خالل دورة استثنائٌة عمدها فً ٌونٌو سنة 

وتحدٌد  درهم 20.000.000000درهم الى  1.000.000000رأسمال شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة األنوار" من 

 %10فً حٌن ستساهم شركة االستثمارات الطالٌة بنسبة  %51نسبة مساهمة جماعة مراكش فً رأسمالها ب 

المتبمٌة هً مساهمة الشركة االسبانٌة "إنٌرتٌكا" مدبرة المشروع، مشٌرا أنه ونظرا لصعوبات  %39ونسبة 

لانونٌة تعذر على شركة االستثمارات الطالٌة االستمرار كمساهم فً الشركة وأمام هذا الوضع اهتدت منح نسبة 

مضٌفا أن المطلوب من  ،%61إلى جماعة مراكش لتصبح هذه األخٌرة مساهمة بنسبة  %10لمتمثل فً مساهمتها ا

السادة األعضاء هو الموافمة على مالءمة ممرر المجلس الجماعً مع هذا المستجد المضمن فً النظام األساسً 

 لشركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة األنوار". 

رأي، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أن موضوع النمطة ٌهم مالءمة شكلٌة لممرر وبعد فتح باب المنالشة وإبداء ال 

المجلس الجماعً الماضً بالرفع من رأسمال شركة التنمٌة المحلٌة حاضرة األنوار وتحدٌد نسبة مساهمة الجماعة 

ءمة مال وافمت اللجنة علىوفك ما هو مضمن فً نظامها األساسً، فمد  %51عوض  %61فٌها التً أصبحت 

المتعلك بالموافمة على  2016 ٌونٌو 23بتارٌخ  101/2/06/2016ممرر المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش عدد 

 .الرفع من رأسمال شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة األنوار" وذلن مع النظام األساسً للشركة المذكورة

 
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 

 نائب رئٌس اللجنة
 عبد االله الؽلؾ 
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

ٌهم مالءمة شكلٌة لممرر المجلس تبعا لتمرٌر اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة، فاألمر  

الجماعً الماضً بالرفع من رأسمال شركة التنمٌة المحلٌة حاضرة األنوار وتحدٌد نسبة مساهمة الجماعة فٌها التً 

 ك ما هو مضمن فً نظامها األساسً. وف %51عوض  %61أصبحت 

 بــاب المنالشــة مفتــوح حول النمطــة.

 مالحظــات حــول هذه النمطــة، فانً أعرضهــا على التصوٌت.بمــا أنه لٌس هنــان اٌة 
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 :  (13/15/2108الجلسة األولى بتارٌخ ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الثامنةالنمطة 

 الذساظت واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت بحن حماعت مشاهؾ و حامعت اللاض ي عُاك.  

 
 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً  

 لتالوة التمرٌر المتعلك بهذه النمطة.

 

 والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنًاللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة رئٌس  السٌد خلٌفة الشحٌمً
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    8 النمطة رلم:

 
 

  جتماعاتقرير 
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة لمجنةا 

  والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 ل8الوقطة رقم  حول 
 2018 ماي لشهر  العادًة اعمال الدورةجدول من 

 
 
 

 :  8الوقطة رقم 

 اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللبنيلمج عللَاانعلةلج َمللايك ؿيلعي ض.
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لةدورة طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال ا
الموجهة لكل مةن السةادة أعضةاء  03/14/2108بتارٌخ  8364 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رلم 2108العادٌة لشهر ماي 

بالشةةإون الثمافٌةةة والرٌاضةةٌة والتنمٌةةة االجتماعٌةةة اللجنةةة المكلفةةة اجتمةةاع اللجنةةة والمجلةةس للحضةةور والمشةةاركة فةةً أشةةؽال 
علةى السةاعة الحادٌةة عشةر صةباحا  2108ابرٌةل  08، عمةدت اللجنةة المةذكورة اجتماعةا ٌةوم االربعةاء واشران المجتمةع المةدنً

بماعة االجتماعات الكبرى بالمصةر البلةدي شةارع دمحم الخةامس برئاسةة السةٌد خلٌفةة الشةحٌمً رئةٌس اللجنةة لتةدارس نمةط مةن 
  جدول اعمال الدورة المرلمة كاالتً:

ؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللبنيلزتًصلمج عللَاانعلةمجميللَاانعلملش عرالَاؿىلايكؼو لايهًويلاملزَٔلاير اسللةامل:  4الوقطة رقم 
ليتشيريلَانزلتؼفيللايرّلاة اة.

لاير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللبنيلمج عللَاانعلةلج َمللايك ؿيلعي ض.:  8الوقطة رقم 
 ايترُالتلارت ؾلب يرعِلةايظاانللَعلادتُمي تلةٖيئ تلاجملتُعلاملرْيل.تمر ٌلبمضلَكتـي تلنٓ غل:  23الوقطة رقم 

 

 

 ادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

 عبد الهادي بن عال. 

 ادة: الس مكتب المجلس الجماعًحضر االجتماع من أعضاء كما  -

 النائبة التاسعة لرئٌس المجلس الجماعً عضوة اللجنة :  عواطؾ البردعً

 النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً :  المتصدق احمد

 النائبة السادسة لرئٌس المجلس الجماعً :  خدٌجة الفضً
 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

ابراهٌم بوحنش، عادل المتصدق، دمحم االدرٌسً، حفٌظة مجدار، الحسٌن نوار، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي تلماضً، 
 الهادي وٌسالت، احمد عبٌلة، عبد الرحٌم الفٌرامً، عبد االله الؽلؾ .عبد 

 

 : خالد الفتاويتؽٌب من أعضاء المجلس بعذر السٌد -

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

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

 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري 
 رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  هشام وارشٌخ

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  زٌن الدٌن الزرهونً 
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس 
 عن لسم أعمال المجلس :       نجايسعد  
 

 كما شارن فً االجتماع بخصوص النمط المعروضة من ممثلً الفعالٌات الرٌاضٌة واالجتماعٌة السادة: -
 نائب رئٌس جامعة الماضً عٌاض :   اعبوشً الحسٌن

 رئٌس جمعٌة مراكش لمساعدة مرضى المصور الكلوي المزمن :    دمحم العلوي
 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الترحٌب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة والتذكٌر بالنمط المضمنة فً جدول اعمال 

سلط السٌد رئٌس اللجنة الضوء على اهمٌة المواضٌع المعروضة ، 2108اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

 على النحو االتً:سسات العمومٌة وهٌئات المجتمع المدنً، لٌتم االتفاق على منالشتها الرتباطها بالشراكات مع المإ

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    8النمطة رلم : 
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 اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللطاانللبنيلمج عللَاانعلةلج َمللايك ؿيلعي ض.:  8اليكطُ رقه  -
 

بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروع اتفالٌة شراكة وتعاون بٌن مجلس جماعة مراكش 

وجامعة الماضً عٌاض، ابرز السٌد رئٌس اللجنة اهمٌة مبادرة عمد هذا النوع من الشراكات باعتبارها الٌة من ادوات حسن 

 انونٌة المنظمة الختصاصات كل طرؾ. التدبٌر والحكامة لتحمٌك مشارٌع تطبٌما للممتضٌات الم

ولالطالع على حٌثٌات الموضوع واسباب النزول، تناول الكلمة، بداٌة، السٌد النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً 

وما تضمنته من التزامات ذات طبٌعة شمولٌة و فضفاضة  2117لٌذكر السادة االعضاء بمضمون االتفالٌة االطار المبرمة سنة 

اوز تفعٌلها بعض الشكلٌات، مشٌرا الى ان المشروع الممدم هو بمثابة اطار تنظٌمً تعالدي مضبوط، اهتدى الٌه مكتب لم ٌتج

المجلس الجماعً، ٌشمل العدٌد من المحاور الكبرى خاصة الشك الذي ٌتطلب دعما سٌتم فٌما بعد منالشتها والموافمة علٌها 

ٌستحضر المستجدات المانونٌة والتنظٌمٌة واالدوار الجدٌدة التً منحها  ضمن برنامج سنوي متفك علٌه بٌن المإسستٌن

 الدستور للجماعات الترابٌة .

وفً ذات السٌاق، تطرق السٌد المدٌر العام للمصالح الجماعٌة ألهمٌة أسلوب الشراكة والتعاون بٌن الجماعة 

ً لعمد االتفالٌة ٌؤتً فً اطار انفتاح جماعة مراكش على والجامعة تفعٌال ألدوارهما الدستورٌة، مشٌرا الى ان السٌاق الزمن

مختلؾ المإسسات والمصالح الخارجٌة المطاعٌة الممثلة على مستوى  المدٌنة، واعتبارا للدور  الذي تلعبه الجامعة فً 

الجماعة بالتراكم ، و اٌمانا من المساهمة فً تحمٌك أهداؾ التنمٌة المستدامةوالتؤطٌر والبحث العلمً والتمنً والتكوٌن 

المعرفً العام والشامل الذي حممته جامعة الماضً عٌاض بمراكش والذي جعلها تتبوأ مكانة رائدة وطنٌا، و لالستفادة من 

تجربتها ورٌادتها هاته على مستوى الفاعل والمجال الترابً ومؤسسة العاللة وفك أسلوب تشاركً ٌكفل التمائٌة للتدخالت 

 صحبة الجماعة محوري فً تحمٌك أهداؾ التنمٌة المستدامة ولها من التجربة ما ٌمكنها من المساهمةاعل أساسً ولكونها ف

 .على أرض الوالعوتوجهات برنامج عملها  فً تنزٌل أهداؾ 

معتبرا المشروع بمثابة الٌة تعالدٌة همت مجموعة من المجاالت المعرفٌة والمهنٌة والٌات عملٌة لتفعٌل وأجرأة 

 . 2117لتجاوز االشكالٌات التً حالت دون تفعٌل االتفالٌة المبرمة سنة ممتضٌاتها 

ومن جهته، ولمعرفة وجهة نظر المإسسة التً ٌنتمً الٌها، تناول الكلمة السٌد نائب رئٌس جامعة الماضً عٌاض 

مإهالت الذي لدم مجموعة من المعطٌات والمإشرات والخصوصٌات التً تهم جامعة الماضً عٌاض، مشٌرا الى ال

واالمكانٌات والخبرات التً ستضعها الجامعة رهن اشارة الجماعة لبلورة مشارٌع تنموٌة واضحة المعالم فً اطار 

 10.11االختصاصات المخولة للمإسستٌن خدمة لتسرٌع وثٌرة التنمٌة المحلٌة بمدٌنة مراكش وخاصة ممتضٌات المانون 

تعلٌم العالً والتً تهم مٌادٌن التكوٌن والتكوٌن المستمر والبحث العلمً، المتعلك بتنظٌم ال 2111ماي  09الصادر بتارٌخ 

معتبرا الوثٌمة المعروضة بمثابة اتفالٌة اهداؾ من الجٌل الجدٌد تعتمد معاٌٌر سٌكون لها ولع ملموس استنادا الى مبدأ 

 التدبٌر المبنً على النتائج والدعم فً اطار المشارٌع.

 :ماع للتوضٌحات، فتح باب المنالشة وابداء الرأي، سجل خالله السادة االعضاء المالحظات االتٌةعمب ذلن، وبعد االست    

  تثمٌن مبادرة ابرام اتفالٌة مع جامعة الماضً عٌاض ذات الصٌت الوطنً و الجهوي والماري لالستفادة من خبراتها االكادٌمٌة
 المتعلك بالجماعات. وتجربتها العملٌة خصوصا فً ظل مستجدات المانون التنظٌمً

  تركٌز التعاون والشراكة على لطاعات تخصصت فٌها جماعة مراكش كالتنمٌة المستدامة )البٌئة والطالات البدٌلة( فً اطار البحث
 العلمً.

 االستفادة من برامج التكوٌن والتكوٌن المستمر فً المٌادٌن التً تعرؾ خصاصا على مستوى االدارة الجماعٌة عبر فتح مسالن 
جامعٌة تتناسب و تطلعات الجماعة من لبٌل: البرامج الرلمٌة، تدبٌر وتسٌٌر المرافك االجتماعٌة والثمافٌة، شركات التنمٌة 

 المحلٌة، النجاعة الطالٌة ...
 .ادماج المستشارٌن فً برامج التكوٌن والتكوٌن المستمر لالستفادة اكثر تفعٌال لمبدأ الحكامة الترابٌة 
 ارٌع تعاون كبرى تتجاوز الرإٌة الضٌمة ومنطك التعامل المحدود الى االنخراط فً استراتٌجٌة "المؽرب ضرورة اعتماد مش

 ابتكار" إلنشاء مدن االبتكار . 

وبعد االطالع على ممتضٌات مشروع االتفالٌة، كان للسادة االعضاء ممترحات تعدٌلٌة سواء فً الشكل او المضمون 

 اش على التوجهات االتٌة:تم االعتماد خاللها اثناء النم

o .تحدٌد مدة االتفالٌة فً الزمان 
o .اشران المستشار الجماعً الى جانب موظفً االدارة الجماعٌة فً االستفادة من برمج التكوٌن والتكوٌن المستمر 
o .التماس تحدٌد الدعم المالً بالبرنامج الموضوعاتً السنوي والمشارٌع الممدمة 
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 التعدٌالت كالنحو االتً:وفً هذا االطار، جاءت 

 ايتعدٜالت املكرتح١ َٔ طسف ايًج١ٓ ايٓـ األؾًٞ يالتفاق١ٝ زقِ املاد٠
 

الفصل 
 االول
 1البند 
 

 :ٚاٌزى٠ٛٓ اٌّظزّز اٌزى٠ٛٓٚ اٌجحش اٌؼٍّٟػٍٝ ِظزٜٛ 

إػذاد ِخطو عٕٛٞ ٌٍزى٠ٛٓ اٌّغزّش ٌفبئذح  -1

 اٌّٛظف١ٓ؛

2- ... 

 :ٚاٌزى٠ٛٓ اٌّظزّز اٌزى٠ٛٓٚ اٌجحش اٌؼٍّٟػٍٝ ِظزٜٛ 

إػذاد ِخطو عٕٛٞ ٌٍزى٠ٛٓ اٌّغزّش ٌفبئذح اٌّٛظف١ٓ  -1

 ٚاٌّظزشبر٠ٓ اٌجّبػ١١ٓ؛

2- ... 

 
 
 

الفصل 
 االول
 3البند 
 

اٌجٕذ اٌضبٌش: ػٍٝ ِظزٜٛ اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ 

 :ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌز٠بظ١خ

 ؛رٕظ١ُ اٌّؼبسك ٚاٌّٙشعبٔبد ٚاٌزظب٘شاد

... 

ِظزٜٛ اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ اٌجٕذ اٌضبٌش: ػٍٝ 

 :ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌز٠بظ١خ

 ؛رٕظ١ُ اٌّؼبسك ٚاٌّٙشعبٔبد ٚاٌزظب٘شاد

... 

 رف١ذ ثّب ٠ٍٟ: 5امبفخ ػبسمخ سلُ 
 دػــُ أشطــخ وــً غــزف -0

 

 
 
 
 

الفصل 
 الثانً
 4البند 
 
 

إٌزشاِبد اٌّجٍض اٌجّبػٟ  : ٌزاثغاٌجٕذ ا

 ٌّزاوش
ثزمذ٠ُ اٌذػُ اٌالصَ ٌزفؼ١ً ٘زٖ ٠ٍزضَ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ 

 اٌؾشاوخ ٚألعً رٌه:

 ٠خقـ ِٕؾخ ع٠ٕٛخ ِب١ٌخ رمذس ثــ .................. -1

رقشف ٘زٖ إٌّؾخ فٟ ِغبالد ٘زٖ االرفبل١خ هجمب  -2

 ٌٍجشٔبِظ اٌّغطش ع٠ٕٛب ؽغت األ٠ٌٛٚبد.

٠نغ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّشاوؼ إِىب١ٔبرٗ اٌّزبؽخ  -3

 .أعً رفؼ١ٍٙبس٘ٓ إؽبسح ِؾبس٠غ اإلرفبل١خ ِٓ 

 إٌزشاِبد اٌّجٍض اٌجّبػٟ ٌّزاوش : ٌزاثغاٌجٕذ ا
٠ٍزضَ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ثزمذ٠ُ اٌذػُ اٌالصَ ٌزفؼ١ً ٘زٖ 

 اٌؾشاوخ ٚألعً رٌه:

ٚفك ثزٔبِج اٌؼًّ ٠خقـ ِٕؾخ ع٠ٕٛخ ِب١ٌخ  -1

اٌظٕٛٞ ٠ؼزض ػٍٝ أظبر اٌّجٍض اٌجّبػٟ 

 ٌٍّصبدلخ ػ١ٍٗ .

 )اٌجبلٟ ثذْٚ رغ١١ز(

 
 

الفصل 
 الثالث
 6البند 
 

رفؼ١ً أ٘ذاف ٘زٖ االرفبل١خ رؾذس ٌغٕخ ِؾزشوخ ِٓ أعً 

رزىْٛ ثبإلمبفخ إٌٝ سئ١غٟ اٌّؤعغز١ٓ ِٓ أسثؼخ أػنبء 

 ػٓ وً ِؤعغخ ؛

٠ٕزخت األػنبء األسثؼخ اٌّّض١ٍٓ ٌٍغّبػخ ِٓ ث١ٓ أػنبء 

 ِغٍظ اٌغّبػخ؛ 

 ٠مزشػ سئ١ظ اٌغبِؼخ األػنبء األسثؼخ اٌّّض١ٍٓ ٌٍغبِؼخ ؛

رفؼ١ً أ٘ذاف ٘زٖ االرفبل١خ رؾذس ٌغٕخ ِؾزشوخ رزىْٛ ً ِٓ أع

ثبإلمبفخ إٌٝ سئ١غٟ اٌّؤعغز١ٓ ِٓ أسثؼخ أػنبء ػٓ وً 

 ِؤعغخ ؛

٠ؼ١ٓ رئ١ض اٌّجٍض اٌجّبػٟ ارثؼخ ِّض١ٍٓ ػٓ 

 اٌجّبػخ ِٓ ث١ٓ اػعبء ِجٍظٙب ٚ اغز٘ب االدار٠خ
 ٠مزشػ سئ١ظ اٌغبِؼخ األػنبء األسثؼخ اٌّّض١ٍٓ ٌٍغبِؼخ ؛

 

 
الفصل 
 الثالث
 9البند 
 

٠ؼ١ٓ ِٓ أػنبء اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ ِٓ أػنبء 

اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ِغؤٚال ػٓ رزجغ ػًّ إداسح 

رفؼ١ً االرفبل١خ ٠ٚغٙش ػٍٝ ٚمغ ِؾشٚع ثشٔبِظ 

 اٌؼًّ اٌغٕٛٞ ٚرزجؼٗ ٚرم١١ّٗ.

 

ِظؤ١ٌٚٓ اص١ٕٓ، ٚاحذ ٠ؼ١ٓ ِٓ اػنبء اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ 

ثززجغ ػًّ اداسح رفؼ١ً االرفبل١خ ٚ  ػٓ وً غزف ٠ىٍفبْ

٠غٙش ػٍٝ ٚمغ ِؾشٚع ثشٔبِظ اٌؼًّ اٌغٕٛٞ ٚرزجؼٗ 

 ٚرم١١ّٗ.
 

 

الفصل 
 السابع

 14البند 
 
 

٠جذأ اٌؼًّ ثٙزٖ االرفبل١خ ثؼذ اٌّقبدلخ ػ١ٍٙب ِٓ هشف 

اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ ِٚغٍظ عبِؼخ اٌمبمٟ 

اإلداس٠خ  ػ١بك ٚاٌزؤؽ١ش ػ١ٍٙب ِٓ هشف عٍطبد اٌشلبثخ

 ؽغت اٌّمزن١بد اٌمب١ٔٛٔخ.

 .٠ٚؼًّ ثٙزٖ االرفبل١خ ٌّذح غ١ش ِؾذٚدح

٠جذأ اٌؼًّ ثٙزٖ االرفبل١خ ثؼذ اٌّقبدلخ ػ١ٍٙب ِٓ هشف اٌّغٍظ 

اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ ِٚغٍظ عبِؼخ اٌمبمٟ ػ١بك ٚاٌزؤؽ١ش 

ػ١ٍٙب ِٓ هشف عٍطبد اٌشلبثخ اإلداس٠خ ؽغت اٌّمزن١بد 

 اٌمب١ٔٛٔخ.

 . ( طٕٛاد لبثٍخ  ٌٍزجذ٠ذ8ثٙذٖ االرفبل١خ ٌّذح طذ )٠ٚؼًّ 
 

 
 بند جدٌد

 

 امبفخ ثٕذ عذ٠ذ: 

ثّجزد ِصبدلخ اٌّجٍض اٌجّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِزاوش ػٍٝ ِمزر 

االرفبل١خ ٚرٛل١ؼٙب ٚ اٌزأش١ز ػ١ٍٙب ِٓ ٌذْ اٌظٍطبد اٌّخزصخ، 

رٍغٝ االرفبل١خ االغبر اٌّجزِخ ث١ٓ ِجٍض جّبػخ ِزاوش ٚجبِؼخ 

 .8112ػ١بض طٕخ اٌمبظٟ 
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وتؤسٌسا على ذلن، وبعد المنالشة المستفٌضة لممتضٌات مشروع االتفالٌة، و رؼبة منهم فً تجاوز مرحلة 

العمل باالتفالٌة االطار السابمة ذات االلتزامات الفضفاضة من جهة و ؼٌاب إلدارة مختصة تعمل على اخراج نتائج 

و بمثابة نموذج جدٌد فً االتفالٌات ٌعتمد مبدأ التدبٌر اٌجابٌة، ونظرا لكون المشروع الجدٌد ذو بعد و طبٌعة افمٌة وه

بالنتائج، واٌمانا منهم بالمكانة التً تتبوأها جامعة الماضً عٌاش من جهة وبضرورة االنخراط فً مجتمع و التصاد 

مٌادٌن ٌتطلب اعتماد استراتٌجٌة واضحة المعالم تشرن مختلؾ الفاعلٌن الجامعٌٌن وااللتصادٌٌن فً المعرفة والذي 

بشراكة مع فاعلٌن ترابٌٌن  البحث التنموي والخبرة واالستشارة والتكوٌن وجودة اإلنتاج، من أجل إحداث مدن لالبتكار

اخرٌن، ونظرا لكون المشروع الجدٌد ذو اهداؾ واضحة تمس كل االختصاصات الموكولة للجماعة وتتماشى مع 

سطرة سٌبمى رهٌن بمدى لوة و اهمٌة البرنامج الممدم شكال توجهات برنامج عملها، وحٌث ان تموٌل المشارٌع الم

فمدت ابدت اللجنة موافمتها على مشروع اتفالٌة شراكة وتعاون بٌن مجلس جماعة مراكش و جامعة ومضمونا، 

 . الماضً عٌاض وفك التعدٌالت الممترحة والمضمنة فً الجدول اعاله وكما هً مرفمة بالتمرٌر 
. 

المدرجتٌن  فً جدول اعمالها على الساعة الثالثة والنصؾ عشٌة  8و  3وبه تكون اللجنة لد انهت دراستها  للنمطتٌن 

على الساعة العاشرة والنصؾ صباحا فً جلسة مفتوحة لتدارس  2018ابرٌل  23على اساس استئناؾ االشؽال ٌوم االثنٌن 

ات كناش التحمالت الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعٌات وهٌئات المجتمع بتعدٌل بعض ممتضٌالمتبمٌة والمتعلمة  12النمطة 

 المدنً .

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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 بــيـــن

 مزانش جملس مجاعة

 و

 جامعة الكاضي عياض
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  إٌٝ رشع١خ  ٙبدفخ، اٌٚأ٠ذٖ دمحم اٌغبدط ٔقشٖ هللاػّال ثبٌزٛع١ٙبد اٌٍّى١خ اٌغب١ِخ ٌقبؽت اٌغالٌخ اٌٍّه

 اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌّغبٌظ إٌّزخجخ؛ ّؤعغبداٌؾشاوخ اٌفؼبٌخ ث١ٓ اٌ

 ٚ ٌٍغّبػبد اٌزشاث١خ، ٚرّبؽ١ب ِغ ِمزن١برٗ  2011اػزجبسا ٌٍّىبٔخ اٌش٠بد٠خ اٌزٟ خقٙب دعزٛس اٌٍّّىخ ٌغٕخ

 اٌفبػ١ٍٓ فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ؛اٌزٟ رؾذ ػٍٝ اٌزؾبٚس ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌؾشاوخ ث١ٓ ِخزٍف 

 ٚ ُ1.15.83اٌّزؼٍك ثبٌغّبػبد اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ  113.14ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سل 

اٌزٟ رغؼً ِٓ فالؽ١بد اٌّغبٌظ اٌغّبػ١خ اٌزذاٚي  92ٚالع١ّب اٌّبدح  (١ٌٛ٠2015ٛص  7) 1436سِنبْ  20ثزبس٠خ 

 ؛بد اٌزؼبْٚ ٚاٌؾشاوخ ِغ اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخبؿفٟ ارفبل١

 ٚ ُ2000ِبٞ  19اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌقبدس ثـ  01.00هجمب ٌّمزن١بد اٌمبْٔٛ سل . 

  ٚإ٠ّبٔب ِٓ سئ١غٟ اٌّؤعغز١ٓ ٚأػنبء ِغٍغ١ّٙب ثؤ١ّ٘خ اٌؾشاوخ ٚاٌزؼبْٚ وآ١ٌخ ِٓ أدٚاد ؽغٓ اٌزذث١ش

ٌّؤعغز١ٓ ٚػٍٝ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خذِبرّٙب ِٓ هٍجخ ثقفخ خبفخ ٚػَّٛ اٌّٛاه١ٕٓ ٚاٌؾىبِخ ٌّب عزذسٖ ِٓ ٔفغ ػٍٝ ا

 ثقفخ ػبِخ.

  ٝػطفب ػٍٝ االرفبل١خ اٌغبثمخ اٌّجشِخ ث١ٓ عّبػخ ِشاوؼ ٚعّبػخ اٌمبمٟ ػ١بك اٌّٛافك ػ١ٍٙب ثّمزن

 . 2007ِذاٚالد اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ خالي اٌذٚسح اٌؼبد٠خ ٌؾٙش فجشا٠ش 

 ٌّ مشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّشاوؼ ػذد ... ثزبس٠خ ......... اٌمبمٟ ثبٌّقبدلخ ػٍٝ ارفبل١خ ؽشاوخ ٚرجؼب

 ٚرؼبْٚ ث١ٓ ِغٍظ عّبػخ ِشاوؼ ٚعّبػخ اٌمبمٟ ػ١بك

 ......................... ٚرجؼب ٌّمشس ِغٍظ عبِؼخ اٌمبمٟ ػ١بك 
 

 بني الطرفني على ما يلي:مت االتفام 

 اٌؾشاوخ ٚاٌزؼبِْٚغبالد : اٌفصً األٚي 

رؤع١ظ آ١ٌخ ٌٍزؼبلذ ِٓ أعً اٌزؼبْٚ ٚاٌؾشاوخ ث١ٓ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّشاوؼ ٚعبِؼخ اٌمبمٟ رٙذف ٘زٖ االرفبل١خ إٌٝ 

ػ١بك لقذ ٚمغ إِىب١ٔبرّٙب ٚخجشارّٙب ٌزؾم١ك ِؾبس٠غ رذخً فٟ دائشح اخزقبفبد اٌّؤعغز١ٓ، ٚرٌه خذِخ ٌزغش٠غ 

 ؼ.ٚص١شح اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ ثّذ٠ٕخ ِشاو

-87-85-83-78-77ٌٚٙزٖ اٌغب٠خ رؼزضَ فزؼ أٚساػ ٌٍؾشاوخ ٚاٌزؼبْٚ رفؼ١ال الخزقبفبد اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ؽغت اٌّٛاد 

 :ٚالع١ّب فٟ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ 113.14ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ  94ٚ  -92

 :ٚاٌزى٠ٛٓ اٌّظزّز اٌزى٠ٛٓٚ اٌجحش اٌؼٍّٟػٍٝ ِظزٜٛ اٌجٕذ األٚي: 

 ؛ٚاٌّظزشبر٠ٓ اٌجّبػ١١ٓإػذاد ِخطو عٕٛٞ ٌٍزى٠ٛٓ اٌّغزّش ٌفبئذح اٌّٛظف١ٓ  .1

 أخشاه اٌغبِؼخ فٟ رٕظ١ُ ِجبس٠بد اٌزٛظ١ف ٚاٌزشل١خ ٚٚمغ آ١ٌخ ٌٙزٖ اٌغب٠خ؛ .2

 رؾغ١غ اٌذساعبد ٚاألثؾبس اٌزٟ رُٙ ر١ّٕخ اٌّذ٠ٕخ، ٚٚمغ ٔغخ ِٕٙب س٘ٓ إؽبسح اٌغّبػخ؛ .3

 خ ٚاٌش٠بم١خ ٚاٌذساعخ ثّب ٠خذَ ِقٍؾخ اٌّذ٠ٕخ، ٚفٟ ؽذٚد اخزقبفبد اٌطشف١ٓ؛اٌغّبػ ثبعزغالي اٌفنبءاد اٌضمبف١ .4

 دػُ ؽشو١خ اٌطٍجخ ٌزّى١ُٕٙ ِٓ اعزىّبي رى٠ُٕٛٙ ثبٌخبسط فٟ إهبس ارفبل١بد اٌزؼبْٚ اٌالِشوضٞ؛ .5

 دػُ ِؾبس٠غ اؽزنبْ ٚخٍك اٌّمبٚالد اٌّجزىشح إٌّضمخ ِٓ ِؾبس٠غ اٌجؾش ٚثشاءاد االخزشاع؛ .6

 ٍجؾش ٚاٌزى٠ٛٓ ٚإعبصاد ١ِٕٙخ فٟ رخققبد رُٙ رذث١ش اٌغّبػخ؛خٍك ٚؽذاد ٌ .7

 إؽذاس ِشفذ رشاثٟ ٌٍزخط١و ٚاإلؽقبء ث١ٓ اٌّؤعغز١ٓ. .8

 فزؼ ِغبي ٌٍزؼبْٚ ثخقٛؿ إؽذاس لطت ٌٍّؤعغبد اٌغبِؼ١خ رمَٛ ػٍٝ اٌز١ّض؛ .9

اٌزٟ رغزغ١ت ٌؾبع١بد اٌؾغً دػُ اٌغبِؼخ فٟ الزٕبء أٚػ١خ ػمبس٠خ رّىٕٙب ِٓ ر٠ٕٛغ إؽذاس ِؤعغبد رغزغ١ت ٌٍزى٠ٕٛبد  .10

 ثبٌغّبػخ ؛

 دػُ اٌغبِؼخ فٟ ثٕبء "اٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ ٌّشاوؼ "  .11
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 :اٌجٕذ اٌضبٟٔ: ػٍٝ ِظزٜٛ رض١ّٓ اٌززاس اٌّبدٞ ٚاٌالِبدٞ ثبٌّذ٠ٕخ

 ؛إؽذاس اٌّزبؽف ٚرض١ّٕٙب -1

 إؽذاس ِشاوض ٌٍزٛص١ك ٌٍزؼش٠ف ثزاوشح اٌّذ٠ٕخ؛ -2

 اٌزؼش٠ف ثزشاس اٌّذ٠ٕخ ٚرق١ٕفٗ ٚرض١ّٕٗ؛ -3

 رٕؾ١و اٌفنبءاد اٌزبس٠خ١خ ٚاٌغبؽبد اٌؼ١ِّٛخ ٚإٌّبهك اٌخنشاء، ثّب ٠غبُ٘ فٟ رض١ّٓ اٌّٛسٚس اٌضمبفٟ ثبٌّذ٠ٕخ؛ -4

 اٌزؼش٠ف ثؤػالَ ِشاوؼ ٚرخ١ٍذ أعّبئُٙ فٟ إهبس رغ١ّخ األصلخ ٚاٌؾٛاسع ٚاٌغبؽبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌّشافك...؛ -5

 رق١ٕف اٌّؼّبس ٚاٌؾذائك ٚاٌغبؽبد اٌؼ١ِّٛخ... -6

 :اٌضبٌش: ػٍٝ ِظزٜٛ اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌز٠بظ١خاٌجٕذ 

 ؛رٕظ١ُ اٌّؼبسك ٚاٌّٙشعبٔبد ٚاٌزظب٘شاد -1

 رٕظ١ُ إٌذٚاد ٚاٌّؾبمشاد ٚوً أٔٛاع األٔؾطخ اٌضمبف١خ؛ -2

 رجبدي اعزؼّبي اٌّشافك ٚاٌزغ١ٙضاد اٌّزٛفشح ٌذٜ اٌطشفبْ؛ -3

 أعً فؼب١ٌخ أوجش؛أفزبػ ؽشوبء اٌطشف١ٓ ػٍٝ ثؼنّٙب اٌجؼل ِٓ  -4

 رٕظ١ُ اٌزظب٘شاد اٌش٠بم١خ ثؾشاوخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٚدػُ أٔؾطخ وً هشف. -5

 دػُ أشطخ وً غزف. -8

 إٌزشاِبد اٌطزف١ٓ:  اٌفصً اٌضبٟٔ

 إٌزشاِبد اٌّجٍض اٌجّبػٟ ٌّزاوش : ٌزاثغاٌجٕذ ا

 ٠ٍزضَ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ثزمذ٠ُ اٌذػُ اٌالصَ ٌزفؼ١ً ٘زٖ اٌؾشاوخ ٚألعً رٌه:

 ٚفك ثزٔبِج اٌؼًّ اٌظٕٛٞ ٠ؼزض ػٍٝ أظبر اٌّجٍض اٌجّبػٟ ٌٍّصبدلخ ػ١ٍٗ.٠خقـ ِٕؾخ ع٠ٕٛخ ِب١ٌخ  .1

 رقشف ٘زٖ إٌّؾخ فٟ ِغبالد ٘زٖ االرفبل١خ هجمب ٌٍجشٔبِظ اٌّغطش ع٠ٕٛب ؽغت األ٠ٌٛٚبد. .2

 .ٙب٠نغ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّشاوؼ إِىب١ٔبرٗ اٌّزبؽخ س٘ٓ إؽبسح ِؾبس٠غ اإلرفبل١خ ِٓ أعً رفؼ١ٍ .3
 

 ثّزاوش زشاِبد جبِؼخ اٌمبظٟ ػ١بضإٌ : خبِضاٌجٕذ اٌ

رنغ عبِؼخ اٌمبمٟ ػ١بك إِىب١ٔبرٙب اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ ٚاٌّبد٠خ ٚوزا اٌىفبءاد ٚاٌخجشاد اٌنشٚس٠خ س٘ٓ إؽبسح اٌّغٍظ 

اٌؼٍّٟ اٌزطج١مٟ اٌغّبػٟ، ِٓ أعً اٌزى٠ٛٓ ٚاٌزى٠ٛٓ اٌّغزّش ٚإٔغبص دساعبد ٚأثؾبس ِؾزشوخ الع١ّب فٟ ِغبي اٌجؾش 

 ٚاالثزىبس، ٌذػُ اٌز١ّٕخ ثبٌغّبػخ.

 آ١ٌبد اٌزٕف١ذ ٚاٌززجغ:  ٌشاٌفصً اٌضب

رفؼ١ً أ٘ذاف ٘زٖ االرفبل١خ رؾذس ٌغٕخ ِؾزشوخ رزىْٛ ثبإلمبفخ إٌٝ سئ١غٟ اٌّؤعغز١ٓ ِٓ ِٓ أعً  : ظبدصاٌجٕذ اٌ

 أسثؼخ أػنبء ػٓ وً ِؤعغخ ؛

  اٌجّبػخ ِٓ ث١ٓ اػعبء ِجٍظٙب ٚ اغز٘ب االدار٠خ ٠ؼ١ٓ رئ١ض اٌّجٍض اٌجّبػٟ ارثؼخ ِّض١ٍٓ ػٓ

 ٠مزشػ سئ١ظ اٌغبِؼخ األػنبء األسثؼخ اٌّّض١ٍٓ ٌٍغبِؼخ  ؛

رؾذس إداسح ٌزفؼ١ً االرفبل١خ داخً اإلداسح اٌغّبػ١خ رزٌٛٝ ِّٙخ اإلػذاد ألؽغبي اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ ٚرزجغ  :ظبثغ اٌجٕذ اٌ

  ثشٔبِظ اٌؼًّ اٌغٕٛٞ ٌإلرفبل١خ.
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رنغ اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ ٔظبَ ٌزغ١ش أؽغبٌٙب، ٚرغزّغ ِشر١ٓ فٟ اٌغٕخ ٠ٚشأط أؽغبٌٙب اٌشئ١ظ اٌزٞ ٠غزمجً  : ضبِٓاٌجٕذ اٌ

 اعزّبػٙب ٚرٌه ثبٌزٕبٚة.

ٌعٌن من اعضاء اللجنة المشتركة مسإولٌن اثنٌن واحد عن كل طرؾ ٌكلفان بتتبع عمل ادارة تفعٌل  : زبطغاٌجٕذ اٌ

  روع برنامج العمل السنوي وتتبعه وتمٌٌمه.االتفالٌة و ٌسهر على وضع مش

 رنغ إداسح االرفبل١خ ١٘ىٍزٙب ٚهش٠مخ ػٍّٙب ٚرقبدق ػ١ٍٙب اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ. ؼبشز  :اٌجٕذ اٌ

رؼذ اإلداسح رمش٠شا ع٠ٕٛب ٠شفذ ع١ّغ األٔؾطخ اٌّشرجطخ ثبالرفبل١خ، ٚرغبػذ اٌٍغٕخ فٟ إػذاد اٌزمش٠ش                  

 اٌغٕٛٞ ٌزم١١ُ ثشٔبِظ اٌؼًّ اٌغٕٛٞ اٌّغطش.

 

 اٌزذث١ز اٌّبٌٟ ٌٍّٕحخ:  زاثغاٌفصً اٌ

اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌفبئذح عبِؼخ اٌمبمٟ ػ١بك رقشف ا١ٌّضا١ٔخ اٌّخققخ ٌإلرفبل١خ ِٓ هشف  : حبدٞ ػشزاٌجٕذ اٌ

اٌزٟ ٠زٌٛٝ سئ١غٙب رذث١ش٘ب ؽغت ثشٔبِظ اٌؼًّ اٌّقبدق ػ١ٍٗ ِٓ هشف اٌّغٍغ١ٓ اٌغّبػٟ ٚاٌغبِؼٟ. ٚال ٠ّىٓ 

فشف أٞ ِجٍغ ِٕٙب دْٚ رؤؽ١شح سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػٕٗ ػٍٝ اٌٛصبئك اإلداس٠خ اٌزٟ رؼذ٘ب إداسح 

 .االرفبل١خ ٌزٌه

 

 ثزٔبِج اٌؼًّ اٌظٕٛٞ:  خبِضاٌفصً اٌ

رنغ اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ ثشٔبِظ ػًّ عٕٛٞ ِٕغغّب ِغ أ٘ذاف االرفبل١خ، فٟ ؽذٚد إٌّؾخ اٌّخققخ  : ضبٟٔ ػشزاٌجٕذ اٌ

ٌٍغبِؼخ، ٚرقبدق ػ١ٍٗ ٚرؼشمٗ ػٍٝ ِغٍظ اٌغّبػخ ِٚغٍظ اٌغبِؼخ ٌٍّقبدلخ لجً رٕف١زٖ ٚرٌه فٟ دٚسرٙب اٌؼبد٠خ 

 ثشٔبِظ اٌؼًّ اٌزٟ رؾذد ِٛػذ٘ب داخً إٌظبَ اٌذاخٍٟ. اٌخبفخ ثئػذاد

 

 اٌزم١١ُ اٌظٕٛٞ ٌإلرفبل١خ:  ظبدصاٌفصً اٌ

 

رمذَ اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ رمش٠شا ع٠ٕٛب ألٔؾطزٙب ِغ رم١١ّٙب أِبَ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ اٌزٞ ٠ٕبلؾٗ ٠ٚجذٞ  : ٌضبٌش ػشزاٌجٕذ ا

 سأ٠ٗ ؽٌٛٗ، ٚرؼزجش ِالؽظبرٗ ثّضبثخ رٛع١ٙبد ٌجشٔبِظ ػًّ اٌغٕخ اٌّٛا١ٌخ.

 

 ِمزع١بد ػبِخ:  ظبثغاٌفصً اٌ

 ِذح االرفبل١خ اٌجٕذ اٌزاثغ ػشز:

اٌّقبدلخ ػ١ٍٙب ِٓ هشف اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ ِٚغٍظ عبِؼخ اٌمبمٟ ػ١بك ٠جذأ اٌؼًّ ثٙزٖ االرفبل١خ ثؼذ 

 ٚاٌزؤؽ١ش ػ١ٍٙب ِٓ هشف عٍطبد اٌشلبثخ اإلداس٠خ ؽغت اٌّمزن١بد اٌمب١ٔٛٔخ.

 . ( طٕٛاد لبثٍخ ٌٍزجذ٠ذ٠ٚ8ؼًّ ثٙذٖ االرفبل١خ ٌّذح طذ )

 اٌجٕذ اٌخبِض ػشز: رؼذ٠ً االرفبل١خ

االرفبل١خ أٚ إمبفخ ٍِؾك ٌٙب إرا ػجش اٌطشفبْ ػٓ سغجزّٙب فٟ رٌه ِغ اؽزشاَ ؽى١ٍبد اٌزؤؽ١ش ٠ّىٓ ٌٍطشف١ٓ رؼذ٠ً 

 ػ١ٍٙب.
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 اٌجٕذ اٌظبدص ػشز: فط إٌشاػبد

فٟ ؽبٌخ ٔضاع فٟ إهبس رٕف١ز ثٕٛد ٘زٖ االرفبل١خ ٠زُ االؽزىبَ إٌٝ لشاس ِؾزشن ث١ٓ سئ١غٟ اٌّؤعغز١ٓ ٠ٛعٗ رٕف١ز٘ب فٟ 

 ٠ٍٚغؤ إٌٝ رؾى١ُ ٚاٌٟ عٙخ ِشاوؼ آعفٟ إرا رؼزس رٌه.اؽزشاَ ربَ أل٘ذافٙب، 

 اٌجٕذ اٌظبثغ ػشز: إٌغبء االرفبل١خ

٠ّىٓ إٌغبء االرفبل١خ إرا ػجش أؽذ األهشاف ػٓ سغجزٗ فٟ رٌه ِغ اؽزشاَ اٌؾى١ٍبد اٌزٟ رُ ثٙب رؤع١ظ ٘زٖ االرفبل١خ ٚرٌه 

 ّمشس ثؾؤٔٙب ِغجمب.ِٓ رجبدي األخجبس، ٚرجش٠ش اٌمشاس، دْٚ االخالي ثبالٌزضاِبد اٌ

 اٌجٕذ اٌضبِٓ ػشز: إٌغبء االرفبل١خ

ثّجزد ِصبدلخ اٌّجٍض اٌجّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِزاوش ػٍٝ ِمزر االرفبل١خ ٚرٛل١ؼٙب ٚ اٌزأش١ز ػ١ٍٙب ِٓ ٌذْ اٌظٍطبد اٌّخزصخ، رٍغٝ االرفبل١خ 

 .8112االغبر اٌّجزِخ ث١ٓ ِجٍض جّبػخ ِزاوش ٚجبِؼخ اٌمبظٟ ػ١بض طٕخ 

 االرفبل١خ فٟ ٔظش١٠ٓ أف١١ٍٓ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ، ثزبس٠خ ...............................ٚلؼذ ٘زٖ 

 

 ِشاوؼٌّذ٠ٕخ سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ 

                 اٌغ١ذ اٌؼشثٟ ثٍمب٠ذ

 

 سئ١ظ عبِؼخ اٌمبمٟ ػ١بك ثّشاوؼ

 اٌغ١ذ ػجذ اٌٍط١ف ١ِشاٚٞ            
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش بلمائدالسٌد دمحم العربً 

 بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، واالطالع على ممتضٌات االتفالٌة، فباب المنالشة مفتوح. 

نظرا ألنه لٌس هنان أٌة مالحظات حول هذه النمطة، فانً أعرض االتفالٌة على التصوٌت وفك التعدٌالت التً   

 الترحتها اللجنة.
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 8502 ماي 50بتاريخ  804/50/2018مكرر عد      

 املتعلكية: 8502 مايمن جدول أعنال الدورة العا ية لشهر  الثامنةلنكطية ا           

 بالذساظت واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت بحن حماعت مشاهؾ و حامعت اللاض ي عُاك.
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 وهـم الســـادة45

 ور،ـة، عبد الرزاق جبـد توفلـ، محمًـعواطؾ البردععبد السالم سً كوري،  ،دقـد العربً بلمائد، احمد المتصـمحم
وظ، ـد محفـً، احمـالفٌرامم ـد الزراؾ، عبد الرحٌـمحم، دقـعادل المتص ابراهٌـم بوحنـش، عبد المجٌد اٌت الماضـً،

الحفٌظ المؽراوي، جوٌدة لعوٌدي، امٌنة العمرانً االدرٌسً، اشراق البوٌسفً،  الحسن بباوي، حمٌد خوزرن، ي عبد
 اري،ـد العكـً، عبد الصمـة الشحٌمـوار، خلٌفـن نـاد، الحسٌـة بوعبـة، ثورٌـسعٌدة ساللمرٌـم خـاي، ، حفٌظـة مجـدار

 جمال الدٌن العكـرود، محمـد بنلعروسـً، ادي،ـن المنـالت، ي الحسـا، عبد الهادي وٌسـالبشٌر طوبال، ي ـحبٌبة الكرش
عبد المجٌد بنانً،  السعٌد اٌت المحجوب، عبد الفتاح رزكً، دمحم اٌت الزاوي، دمحم بن بال،خلٌل بولحسن، دمحم اٌت بوٌدو، 

 سفٌان بنخالتً،  خالد الفتاوي.  عبد الجلٌل بنسعود، ،الؽنً درٌوشعبد االله الؽلؾ، توفٌك بلوجور، عبد عبد الهادي فاري،
  

 يليييي ما يكيرر
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 بــيـــن

 مزانش جملس مجاعة

 و

 جامعة الكاضي عياض
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 وجامعُ الكاضٌ عًاض مبزاكػجملط مجاعُ مزاكػ  وتعاوٌ بني اتفاقًُ عزاكُ

 ديباجُ

 إٌٝ رشع١خ اٌؾشاوخ  ٙبدفخ، اٌٚأ٠ذٖ ػّال ثبٌزٛع١ٙبد اٌٍّى١خ اٌغب١ِخ ٌقبؽت اٌغالٌخ اٌٍّه دمحم اٌغبدط ٔقشٖ هللا

 اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌّغبٌظ إٌّزخجخ؛ ّؤعغبداٌفؼبٌخ ث١ٓ اٌ

 ٚ ٌٍغّبػبد اٌزشاث١خ، ٚرّبؽ١ب ِغ ِمزن١برٗ اٌزٟ  2011دعزٛس اٌٍّّىخ ٌغٕخ اػزجبسا ٌٍّىبٔخ اٌش٠بد٠خ اٌزٟ خقٙب

 رؾذ ػٍٝ اٌزؾبٚس ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌؾشاوخ ث١ٓ ِخزٍف اٌفبػ١ٍٓ فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ؛

 ٚ ُ1.15.83اٌّزؼٍك ثبٌغّبػبد اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ  113.14ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سل 

اٌزٟ رغؼً ِٓ فالؽ١بد اٌّغبٌظ اٌغّبػ١خ  92ٚالع١ّب اٌّبدح  (١ٌٛ٠2015ٛص  7) 1436سِنبْ  20ثزبس٠خ 

 ؛اٌزذاٚي فٟ ارفبل١بد اٌزؼبْٚ ٚاٌؾشاوخ ِغ اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخبؿ

 ٚ ُ2000ِبٞ  19اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌقبدس ثـ  01.00هجمب ٌّمزن١بد اٌمبْٔٛ سل . 

 ١غٟ اٌّؤعغز١ٓ ٚأػنبء ِغٍغ١ّٙب ثؤ١ّ٘خ اٌؾشاوخ ٚاٌزؼبْٚ وآ١ٌخ ِٓ أدٚاد ؽغٓ اٌزذث١ش ٚإ٠ّبٔب ِٓ سئ

ٚاٌؾىبِخ ٌّب عزذسٖ ِٓ ٔفغ ػٍٝ اٌّؤعغز١ٓ ٚػٍٝ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خذِبرّٙب ِٓ هٍجخ ثقفخ خبفخ ٚػَّٛ 

 اٌّٛاه١ٕٓ ثقفخ ػبِخ.

 مٟ ػ١بك اٌّٛافك ػ١ٍٙب ثّمزنٝ ِذاٚالد ػطفب ػٍٝ االرفبل١خ اٌغبثمخ اٌّجشِخ ث١ٓ عّبػخ ِشاوؼ ٚعّبػخ اٌمب

 . 2007اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ خالي اٌذٚسح اٌؼبد٠خ ٌؾٙش فجشا٠ش 

  ٞاٌغٍغخ االٌٚٝ ثزبس٠خ  2018ٚرجؼب ٌّذاٚالد ِغٍظ عّبػخ ِشاوؼ خالي دٚسرٗ اٌؼبد٠خ ٌؾٙش ِب(

03/05/2018) 

 . ... ٚرجؼب ٌّمشس ِغٍظ عبِؼخ اٌمبمٟ ػ١بك 
 

 بني الطرفني على ما يلي:مت االتفام 

 ِغبالد اٌؾشاوخ ٚاٌزؼبْٚ: اٌفصً األٚي 

رؤع١ظ آ١ٌخ ٌٍزؼبلذ ِٓ أعً اٌزؼبْٚ ٚاٌؾشاوخ ث١ٓ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّشاوؼ ٚعبِؼخ اٌمبمٟ رٙذف ٘زٖ االرفبل١خ إٌٝ 

خذِخ ٌزغش٠غ ػ١بك لقذ ٚمغ إِىب١ٔبرّٙب ٚخجشارّٙب ٌزؾم١ك ِؾبس٠غ رذخً فٟ دائشح اخزقبفبد اٌّؤعغز١ٓ، ٚرٌه 

 ٚص١شح اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ ثّذ٠ٕخ ِشاوؼ.

-87-85-83-78-77اٌّٛاد ٌٚٙزٖ اٌغب٠خ رؼزضَ فزؼ أٚساػ ٌٍؾشاوخ ٚاٌزؼبْٚ رفؼ١ال الخزقبفبد اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ؽغت 

 :ٚالع١ّب فٟ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ 113.14ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ  94ٚ  -92

 :ٚاٌزى٠ٛٓ اٌّظزّز اٌزى٠ٛٓٚ اٌجحش اٌؼٍّٟػٍٝ ِظزٜٛ اٌجٕذ األٚي: 

 إػذاد ِخطو عٕٛٞ ٌٍزى٠ٛٓ اٌّغزّش ٌفبئذح اٌّٛظف١ٓ ٚاٌّغزؾبس٠ٓ اٌغّبػ١١ٓ؛ .1

 أخشاه اٌغبِؼخ فٟ رٕظ١ُ ِجبس٠بد اٌزٛظ١ف ٚاٌزشل١خ ٚٚمغ آ١ٌخ ٌٙزٖ اٌغب٠خ؛ .2

 رؾغ١غ اٌذساعبد ٚاألثؾبس اٌزٟ رُٙ ر١ّٕخ اٌّذ٠ٕخ، ٚٚمغ ٔغخ ِٕٙب س٘ٓ إؽبسح اٌغّبػخ؛ .3

 ثبعزغالي اٌفنبءاد اٌضمبف١خ ٚاٌش٠بم١خ ٚاٌذساعخ ثّب ٠خذَ ِقٍؾخ اٌّذ٠ٕخ، ٚفٟ ؽذٚد اخزقبفبد اٌطشف١ٓ؛اٌغّبػ  .4

 دػُ ؽشو١خ اٌطٍجخ ٌزّى١ُٕٙ ِٓ اعزىّبي رى٠ُٕٛٙ ثبٌخبسط فٟ إهبس ارفبل١بد اٌزؼبْٚ اٌالِشوضٞ؛ .5

 ءاد االخزشاع؛دػُ ِؾبس٠غ اؽزنبْ ٚخٍك اٌّمبٚالد اٌّجزىشح إٌّضمخ ِٓ ِؾبس٠غ اٌجؾش ٚثشا .6

 خٍك ٚؽذاد ٌٍجؾش ٚاٌزى٠ٛٓ ٚإعبصاد ١ِٕٙخ فٟ رخققبد رُٙ رذث١ش اٌغّبػخ؛ .7

 إؽذاس ِشفذ رشاثٟ ٌٍزخط١و ٚاإلؽقبء ث١ٓ اٌّؤعغز١ٓ. .8

 فزؼ ِغبي ٌٍزؼبْٚ ثخقٛؿ إؽذاس لطت ٌٍّؤعغبد اٌغبِؼ١خ رمَٛ ػٍٝ اٌز١ّض؛ .9

ِؤعغبد رغزغ١ت ٌٍزى٠ٕٛبد اٌزٟ رغزغ١ت ٌؾبع١بد دػُ اٌغبِؼخ فٟ الزٕبء أٚػ١خ ػمبس٠خ رّىٕٙب ِٓ ر٠ٕٛغ إؽذاس  .10

 اٌؾغً ثبٌغّبػخ ؛

 دػُ اٌغبِؼخ فٟ ثٕبء "اٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ ٌّشاوؼ "  .11
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 :اٌجٕذ اٌضبٟٔ: ػٍٝ ِظزٜٛ رض١ّٓ اٌززاس اٌّبدٞ ٚاٌالِبدٞ ثبٌّذ٠ٕخ

 ؛إؽذاس اٌّزبؽف ٚرض١ّٕٙب .1

 إؽذاس ِشاوض ٌٍزٛص١ك ٌٍزؼش٠ف ثزاوشح اٌّذ٠ٕخ؛ .2

 اٌّذ٠ٕخ ٚرق١ٕفٗ ٚرض١ّٕٗ؛ اٌزؼش٠ف ثزشاس .3

 رٕؾ١و اٌفنبءاد اٌزبس٠خ١خ ٚاٌغبؽبد اٌؼ١ِّٛخ ٚإٌّبهك اٌخنشاء، ثّب ٠غبُ٘ فٟ رض١ّٓ اٌّٛسٚس اٌضمبفٟ ثبٌّذ٠ٕخ؛ .4

 اٌزؼش٠ف ثؤػالَ ِشاوؼ ٚرخ١ٍذ أعّبئُٙ فٟ إهبس رغ١ّخ األصلخ ٚاٌؾٛاسع ٚاٌغبؽبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌّشافك ...؛ .5

 غبؽبد اٌؼ١ِّٛخ...رق١ٕف اٌّؼّبس ٚاٌؾذائك ٚاٌ .6

 :اٌجٕذ اٌضبٌش: ػٍٝ ِظزٜٛ اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌز٠بظ١خ

 ؛رٕظ١ُ اٌّؼبسك ٚاٌّٙشعبٔبد ٚاٌزظب٘شاد .1

 رٕظ١ُ إٌذٚاد ٚاٌّؾبمشاد ٚوً أٔٛاع األٔؾطخ اٌضمبف١خ؛ .2

 رجبدي اعزؼّبي اٌّشافك ٚاٌزغ١ٙضاد اٌّزٛفشح ٌذٜ اٌطشفبْ؛ .3

 اٌطشف١ٓ ػٍٝ ثؼنّٙب اٌجؼل ِٓ أعً فؼب١ٌخ أوجش؛أفزبػ ؽشوبء  .4

 رٕظ١ُ اٌزظب٘شاد اٌش٠بم١خ ثؾشاوخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٚدػُ أٔؾطخ وً هشف. .5

 دػُ أؾطخ وً هشف. .6

 إٌزشاِبد اٌطزف١ٓ:  اٌفصً اٌضبٟٔ

 إٌزشاِبد اٌّجٍض اٌجّبػٟ ٌّزاوش : ٌزاثغاٌجٕذ ا

 اٌؾشاوخ ٚألعً رٌه:٠ٍزضَ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ثزمذ٠ُ اٌذػُ اٌالصَ ٌزفؼ١ً ٘زٖ 

 ٠خقـ ِٕؾخ ع٠ٕٛخ ِب١ٌخ ٚفك ثشٔبِظ اٌؼًّ اٌغٕٛٞ ٠ؼشك ػٍٝ أظبس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌٍّقبدلخ ػ١ٍٗ. .1

 رقشف ٘زٖ إٌّؾخ فٟ ِغبالد ٘زٖ االرفبل١خ هجمب ٌٍجشٔبِظ اٌّغطش ع٠ٕٛب ؽغت األ٠ٌٛٚبد. .2

 .رفبل١خ ِٓ أعً رفؼ١ٍٙب٠نغ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّشاوؼ إِىب١ٔبرٗ اٌّزبؽخ س٘ٓ إؽبسح ِؾبس٠غ اإل .3
 

 ثّزاوش زشاِبد جبِؼخ اٌمبظٟ ػ١بضإٌ : خبِضاٌجٕذ اٌ

رنغ عبِؼخ اٌمبمٟ ػ١بك إِىب١ٔبرٙب اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ ٚاٌّبد٠خ ٚوزا اٌىفبءاد ٚاٌخجشاد اٌنشٚس٠خ س٘ٓ إؽبسح اٌّغٍظ 

فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌزطج١مٟ  اٌغّبػٟ، ِٓ أعً اٌزى٠ٛٓ ٚاٌزى٠ٛٓ اٌّغزّش ٚإٔغبص دساعبد ٚأثؾبس ِؾزشوخ الع١ّب

 ٚاالثزىبس، ٌذػُ اٌز١ّٕخ ثبٌغّبػخ.

 آ١ٌبد اٌزٕف١ذ ٚاٌززجغ:  ٌشاٌفصً اٌضب

رفؼ١ً أ٘ذاف ٘زٖ االرفبل١خ رؾذس ٌغٕخ ِؾزشوخ رزىْٛ ثبإلمبفخ إٌٝ سئ١غٟ اٌّؤعغز١ٓ ِٓ أسثؼخ ِٓ أعً  : ظبدصاٌجٕذ اٌ

 أػنبء ػٓ وً ِؤعغخ ؛

 ٠ؼ١ٓ سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ اسثؼخ ِّض١ٍٓ ػٓ اٌغّبػخ ِٓ ث١ٓ اػنبء ِغٍغٙب ٚ اهش٘ب االداس٠خ 

 ٠مزشػ سئ١ظ اٌغبِؼخ األػنبء األسثؼخ اٌّّض١ٍٓ ٌٍغبِؼخ  ؛
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رؾذس إداسح ٌزفؼ١ً االرفبل١خ داخً اإلداسح اٌغّبػ١خ رزٌٛٝ ِّٙخ اإلػذاد ألؽغبي اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ ٚرزجغ  :ظبثغ اٌجٕذ اٌ

  ثشٔبِظ اٌؼًّ اٌغٕٛٞ ٌإلرفبل١خ.

رنغ اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ ٔظبَ ٌزغ١ش أؽغبٌٙب، ٚرغزّغ ِشر١ٓ فٟ اٌغٕخ ٠ٚشأط أؽغبٌٙب اٌشئ١ظ اٌزٞ ٠غزمجً  : ضبِٓاٌجٕذ اٌ

 اعزّبػٙب ٚرٌه ثبٌزٕبٚة.

٠ؼ١ٓ ِٓ اػنبء اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ ِغؤ١ٌٚٓ اص١ٕٓ ٚاؽذ ػٓ وً هشف ٠ىٍفبْ ثززجغ ػًّ اداسح رفؼ١ً االرفبل١خ  : زبطغاٌجٕذ اٌ

 ٚ ٠غٙش ػٍٝ ٚمغ ِؾشٚع ثشٔبِظ اٌؼًّ اٌغٕٛٞ ٚرزجؼٗ ٚرم١١ّٗ. 

 رنغ إداسح االرفبل١خ ١٘ىٍزٙب ٚهش٠مخ ػٍّٙب ٚرقبدق ػ١ٍٙب اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ. ؼبشز  :اٌجٕذ اٌ

رؼذ اإلداسح رمش٠شا ع٠ٕٛب ٠شفذ ع١ّغ األٔؾطخ اٌّشرجطخ ثبالرفبل١خ، ٚرغبػذ اٌٍغٕخ فٟ إػذاد اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ                  

 ٌزم١١ُ ثشٔبِظ اٌؼًّ اٌغٕٛٞ اٌّغطش.

 اٌزذث١ز اٌّبٌٟ ٌٍّٕحخ:  زاثغاٌفصً اٌ

اٌغّبػٟ ٌفبئذح عبِؼخ اٌمبمٟ ػ١بك اٌزٟ  رقشف ا١ٌّضا١ٔخ اٌّخققخ ٌإلرفبل١خ ِٓ هشف اٌّغٍظ : حبدٞ ػشزاٌجٕذ اٌ

٠زٌٛٝ سئ١غٙب رذث١ش٘ب ؽغت ثشٔبِظ اٌؼًّ اٌّقبدق ػ١ٍٗ ِٓ هشف اٌّغٍغ١ٓ اٌغّبػٟ ٚاٌغبِؼٟ. ٚال ٠ّىٓ فشف أٞ 

 .ِجٍغ ِٕٙب دْٚ رؤؽ١شح سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػٕٗ ػٍٝ اٌٛصبئك اإلداس٠خ اٌزٟ رؼذ٘ب إداسح االرفبل١خ ٌزٌه

 ٕٛٞظثزٔبِج اٌؼًّ اٌ:  خبِضاٌاٌفصً 

رنغ اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ ثشٔبِظ ػًّ عٕٛٞ ِٕغغّب ِغ أ٘ذاف االرفبل١خ، فٟ ؽذٚد إٌّؾخ اٌّخققخ  : ضبٟٔ ػشزاٌجٕذ اٌ

ٌٍغبِؼخ، ٚرقبدق ػ١ٍٗ ٚرؼشمٗ ػٍٝ ِغٍظ اٌغّبػخ ِٚغٍظ اٌغبِؼخ ٌٍّقبدلخ لجً رٕف١زٖ ٚرٌه فٟ دٚسرٙب اٌؼبد٠خ 

 اٌؼًّ اٌزٟ رؾذد ِٛػذ٘ب داخً إٌظبَ اٌذاخٍٟ. اٌخبفخ ثئػذاد ثشٔبِظ

 اٌزم١١ُ اٌظٕٛٞ ٌإلرفبل١خ:  ظبدصاٌفصً اٌ

رمذَ اٌٍغٕخ اٌّؾزشوخ رمش٠شا ع٠ٕٛب ألٔؾطزٙب ِغ رم١١ّٙب أِبَ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ اٌزٞ ٠ٕبلؾٗ ٠ٚجذٞ سأ٠ٗ  : ٌضبٌش ػشزاٌجٕذ ا

 ؽٌٛٗ، ٚرؼزجش ِالؽظبرٗ ثّضبثخ رٛع١ٙبد ٌجشٔبِظ ػًّ اٌغٕخ اٌّٛا١ٌخ.

 ِمزع١بد ػبِخ:  ظبثغاٌفصً اٌ

 ِذح االرفبل١خ اٌجٕذ اٌزاثغ ػشز:

اٌّقبدلخ ػ١ٍٙب ِٓ هشف اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ ِٚغٍظ عبِؼخ اٌمبمٟ ػ١بك ٠جذأ اٌؼًّ ثٙزٖ االرفبل١خ ثؼذ 

 ٚاٌزؤؽ١ش ػ١ٍٙب ِٓ هشف عٍطبد اٌشلبثخ اإلداس٠خ ؽغت اٌّمزن١بد اٌمب١ٔٛٔخ.

 .( عٕٛاد لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ ٠ٚ6ؼًّ ثٙزٖ االرفبل١خ ٌّذح عذ )

 اٌجٕذ اٌخبِض ػشز: رؼذ٠ً االرفبل١خ

 ػ١ٍٙب. اٌزؤؽ١شفبل١خ أٚ إمبفخ ٍِؾك ٌٙب إرا ػجش اٌطشفبْ ػٓ سغجزّٙب فٟ رٌه ِغ اؽزشاَ ؽى١ٍبد ٠ّىٓ ٌٍطشف١ٓ رؼذ٠ً االر
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 :  (13/15/2108الجلسة األولى بتارٌخ ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  التاسعةالنمطة 

ل واهجاص بشهامج معالجت    العىً املهذد باالنهُاس بحي الحاسة الذساظت واملفادكت على اجفاكُت جخعلم بخمٍى

                                                                           .2019 – 2018الؽىش الشاوي 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                       

 
 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن لتالوة نص  

 التمرٌر الخاص النمطة. 

 

 مة والسٌر والجوالنرئٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدا السٌد أحمد محفوظ
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  9 النمطة رلم:

 
 

  جتماعاتقرير 
بالتعمري وسياسة املدينة  املكمفة لمجنةا 

  والتنمية املشتدامة والشري واجلوالن
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 ل9 الوقطة رقمحول 
 2018 ماي لشهر  العادًة جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  9الوقطة رقم 

 اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيللتتمًللبتُو ٌلةاصت زلباْ َخلَم دتللايشهٔلاملٗرةلب الْٗي  
 .2019ل–ل2018حبيلاذت  الايظطالايث ْيل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                 
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال الةدورة 
الموجهة لكل مةن السةادة أعضةاء  03/14/2108بتارٌخ  8366 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رلم 2108العادٌة لشهر ماي 

بةالتعمٌر وسٌاسةة المدٌنةة والتنمٌةة المسةتدامة والسةٌر اللجنة المكلفةة تماع اجاللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال 
على الساعة العاشرة والربع صباحا بماعةة االجتماعةات  2108ابرٌل  21، عمدت اللجنة المذكورة اجتماعا ٌوم الجمعة والجوالن

لتةدارس نمطةة واردة مةن السةٌد الةوالً  الكبرى بالمصر البلةدي شةارع دمحم الخةامس برئاسةة السةٌد احمةد محفةوظ رئةٌس اللجنةة
  عامل عمالة مراكش مدرجة فً جدول اعمال دورة ماي والمرلمة كاالتً:

اير اسـللةاملؼ ةقـللعًـىلاتف قيـللتتمًـللبتُو ـٌلةاصتـ زلباْ َـخلَم دتـللايشهـٔلاملٗـرةلب الْٗيـ  لحبـيلاذتـ  الايظطـال:  9الوقطة رقم 
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                    .2019ل–ل2018ايث ْيل

 ادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

 الحسن بباوي، دمحم بنلعروسً.
 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 عبد الهادي بن عال ، دمحم اٌت الزاوي.
 

 : خالد الفتاويبعذر السٌدتؽٌب من أعضاء المجلس  -

 السادة:بصفة استشارٌة شارن من أطر جماعة مراكش و -
 

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

 رئٌس لسم البٌئة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالئك :    عبد الؽنً اوشن  
 أعمال المجلسعن لسم  :        عادل زرود  

 

 كما شارن فً االجتماع من المصالح الخارجٌة السادة: -
 عن شركة العمران :   فٌصل الوافً
 عن مدٌرٌة السكنى وسٌاسة المدٌنة  :   علً لؽراوي

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء :   زكرٌاء بنحرؾ
 والكهرباءعن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء  :   ٌوسؾ اعطٌري

 
 

تموٌةل وانجةاز برنةامج معالجةة السةكن المهةدد فً بداٌة االجتماع، وبعد تمكٌن السةادة االعضةاء مةن االتفالٌةة المتعلمةة ب

وبعةد كلمةة الترحٌةب بالسةادة الحضةور شةاكرا لهةم تلبٌةة  المرفمةة بةالتمرٌر،  2109 – 2108باالنهٌار بحً الحارة الشطر الثةانً 

سةلط ، 2108ة المضمنة فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جةدول اعمةال الةدورة العادٌةة لشةهر مةاي الدعوة والتذكٌر بالنمط

السٌد رئٌس اللجنة الضوء على اهمٌة موضوع النمطة المعروضة عطفا على االجتماع الموسع الذي اشرفت علٌه اللجنةة التةً 

 والةةذي خاللةةه تةةم تةةدارس ومنالشةةة 26/02/2107بتةةارٌخ  بحضةةور مسةةإولً ومةةدراء المإسسةةات واالدارات المعنٌةةة ٌترأسةةها

تمٌٌم هذا البرنامج والنتائج الحمٌمٌة التً حممهةا انطاللا من محطة  وضعٌة برنامج معالجة الدور اآلٌلة للسموط بمدٌنة مراكش

مستجدات المانونٌة المتعلمةة وإكراهات اإلنجاز والتموٌل وعوائك الشراكة بٌن جمٌع األطراؾ المعنٌة مع االخذ بعٌن االعتبار ال

، متمنٌةا 2106ماي  06الخاص بالمبانً اآلٌلة للسموط وتنظٌم عملٌات التجدٌد الحضري الصادر فً  94.02بتطبٌك المانون رلم 

 ان تكون النمطة المعروضة بمثابة انطاللة لألخذ بتوصٌات االجتماع المذكور.

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  9النمطة رلم: 
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لسةةٌد رئةةٌس لسةةم البٌئةةة وتؤهٌةةل السةةكن ؼٌةةر الالئةةك الطةةالع السةةادة ولمعرفةةة حٌثٌةةات هةةذه االتفالٌةةة، اعطٌةةت الكلمةةة ل

االعضاء على مكونات اتفالٌة برنامج معالجة السكن المهدد باالنهٌار المتعلك بحً الحارة الشطر الثانً من خالل اهةدافها التةً 

ملٌةون درهةم تسةاهم فٌهةا  8.32 مسةكن مهةدد باالنهٌةار الوشةٌن بتكلفةة اجمالٌةة تمةدر ب 011اسرة تمطن ب  031تروم معالجة 

 ملٌون درهم، على ان العملٌات تتوزع بٌن ما ٌلً: 2.57جماعة مراكش بمبلػ 

o  21.111,11اسرة تمطن بمساكن مهددة باالنهٌار على وجه الكراء او الرهن تستفٌد من اعانةة مالٌةة مباشةرة تمةدر ب  31افراغ 

 درهم لكل عائلة.

o  مسكن مهةدد باالنهٌةار الوشةٌن و اعةادة بناءهةا مةن طةرؾ مالكٌهةا مةع االسةتفادة مةن دعةم مةالً ٌمةدر ب  71هدم و اعادة بناء

 درهم. 41.111,11

o  منزل مصنؾ فً خانة االصالح المستعجل مع االسةتفادة مةن دعةم مةالً  23مساكن مهددة باالنهٌار الجزئً و  7تدعٌم و تموٌة

 درهم للمسكن كحد الصى. 41.111,11ٌمدر ب 

مركزا فً تدخله على ضرورة التسرٌع فً مسطرة التصنٌؾ والهدم بضحدى النمط السوداء وٌتعلك االمر بدرب 

 بحً الحارة نظرا لخطورة المولؾ هنان اذا ما ولع انهٌار. 5المعصرة رلم 

الٌة مع احد ومن جهته، اعطٌت الكلمة للسٌد ممثل شركة العمران الذي اطلع اللجنة على ان شركة العمران ابرمت اتف

منزل بحً الحارة حسب ما جاء فً نص االتفالٌة الخاصة  011مكاتب الدراسات وذلن بهدؾ تشخٌص وتصنٌؾ ومعاٌنة 

 لمعالجة الدور اآلٌلة للسموط فً شطرها الثانً وهو فً طور المصادلة من طرؾ المصالح المركزٌة .

االتفالٌة، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة موضوع  عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات، واالطالع على ممتضٌات

 فمد ابدت اللجنة موافمتها علىاالتفالٌة الرتباطها بالنسٌج العمرانً العتٌك المهدد باالنهٌار، وحفاظا على ارواح المواطنٌن، 

 كما هً 2109 – 2108لثانً تموٌل وانجاز برنامج معالجة السكن المهدد باالنهٌار بحً الحارة الشطر ااالتفالٌة المتعلمة ب

 :مرفمة بالتمرٌر على اساس ما ٌلً

 . تحٌٌن البناء المانونً العام لالتفالٌة 

  ضرورة استحضار المماربة االجتماعٌة وتؽٌٌر المماربة التمنٌة المعتمدة فً تنفٌذ برنامج معالجة الدور اآلٌلة للسموط خاصة

 ٌلة للسموط.المعاٌٌر والطرق المعتمدة فً إحصاء المنازل اآل

 ًواالطالع على كافة   تتبع مختلؾ مراحل تنفٌذ اتفالٌات البرنامجوالتنسٌك عملٌة  والمماطعة فً إشران المجلس الجماع

 المعلومات المتعلمة به خاصة الشك المتعلك بالمستفٌدٌن ومبالػ التعوٌض.

  للتخفٌؾ من  ومصالح خارجٌة وسلطة محلٌةضرورة التحلً بروح المسإولٌة وتظافر جهود كافة الفاعلٌن من جماعة

 .للحد من االكراهات التً ٌعانً منها البرنامج والعمل على تنفٌذ أهدافه الصعوبات و

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 رئٌس اللجنة        
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 تمرٌر اللجنة، باب المنالشة مفتوح حول هذه النمطة.بعد تالوة نص  

  ممثل الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش صالح الدٌن منتصر السٌد

فٌما ٌخص هذه االتفالٌة، فتدخل الوكالة ٌكون أوال على مستوى الدور عند هدمها حٌث ٌتم معاٌنة الشبكات 
فهذه المنازل تكون أصال مربوطة بشبكات الماء والكهرباء والتطهٌر السائل فعند الخاصة بها، أما فٌما ٌتعلك بالربط 

هدمها وإعادة بنائها ٌتم إرجاع الشبكات إلى مكانها دون تؽٌٌر باستثناء العمد المبرم مع الوكالة حٌث ٌتم فسخ العمدة 
 ر خدماتها فً إطار الشبان الوحٌد.المدٌمة وإبرام عمد جدٌد، والوكالة مستعدة لتمدٌم تسهٌالت فً األداء وتوفٌ

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الفتاح رزكً

اثٌر االنتباه الى أن منازل حً الحارة لٌست وحدها المهددة باالنهٌار بل هنان مناطك أخرى بتراب الجماعة  
ي ٌعانً كذلن من تستحك أن تولى لها أهمٌة خاصة وألصد تحدٌدا بعض الدواوٌر ومنها دوار خلٌفة وبرٌن والذ

 حاالت انمطاع متكررة للكهرباء علما أننا لد استنفدنا كل الحلول الترلٌعٌة لمحاولة معالجة هذه الوضعٌة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد السعٌد اٌت المحجوب

ال ٌعلمون أطلب اٌالء العناٌة الخاصة لدواوٌر االزدهار بمماطعة جلٌز والتً ٌعٌش سكانها حالة من الحٌرة النهم  
ان كانوا سٌتم ترحٌلهم أم ال، الن شركة الشعبً لإلسكان لد اشترت الصن العماري وبالتالً أصبح السكان محرومٌن 

 من اصالح منازلهم.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 اننا نتحدث الٌوم عن برنامج الدور اآلٌلة للسموط ولٌس عن برنامج مدن بدون صفٌح.  

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الحفٌظ المؽراوي

ٌجب اعادة النظر فً الطرٌمة التً ٌتم بها تدبٌر هذا البرنامج وخصوصا مبلػ االعانة الذي ال ٌمكن المالكٌن من  
من  ااالنتباه الى بعض المالكٌن الذٌن ٌمومون بهدم بعضا من أمالكهم لٌستفٌدواعادة بناء منازلهم، كما ٌجب 

 البرنامج.

أما بخصوص الشركات التً ٌوكل الٌها اعادة البناء، فٌجب الزامها باستخدام العمالة المحلٌة عوض العمالة من  

 ن أبناء المدٌنة دون عمل.خارج المدٌنة الن الوضع الحالً ال ٌساهم اال فً ازدٌاد الهجرة المروٌة وتر

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

اننً ألول وبكل مسإولٌة أن هذا الملؾ فٌه تالعب كبٌر ولد تؤكدنا من كل المالبسات والصراعات حوله  
حده دون والمجلس الجماعً لٌس له علم بما ٌمع، ولذلن نتفاجؤ الٌوم بؤن هذا الموضوع تم اختزاله فً حً الحارة و

بمٌة المناطك فً المدٌنة واتساءل لماذا السلطة المحلٌة هً من الترح هذه النمطة ولماذا هً من ٌشرؾ على هذا 
 المالٌة؟ تالموضوع برمته مع العلم أنها ال تساهم بشًء من االلتزاما

مطة بهذا الخصوص لذلن ٌجب منالشة موضوع الدور اآلٌلة للسموط فً شمولٌته وبكل شفافٌة، وان ٌتم ادرج ن 

 فً الدورة الممبلة الن ما ٌجري بخصوص هذا الملؾ من تالعب ٌفوق الوصؾ.
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 عضو المجلس الجماعً السٌد الحسٌن نوار

ان هذا الملؾ لد طال أمده أكثر من الالزم، ولذلن فمن العٌب أن نمول أن حً الحارة ما زال فٌه منازل آٌلة  
ولمد كان من المفروض أن نمر الى المرحلة التالٌة والمتعلمة  2115للسموط مع العلم أن هذا البرنامج بدأ سنة 

 بضصالح الدور للحٌلولة دون سموطها.

ران، فرؼم أن االتفالٌة تلزمها بموافاة المصالح الجماعٌة بكافة الوثائك المتعلمة بهذا أما بخصوص شركة العم 

وال بعدها، لذلن أطالب بتؽٌٌر منهجٌة العمل فً هذا  2115البرنامج اال أن شٌئا من ذلن لم ٌحدث ال فً سنة 

 الموضوع.

 باء بمراكشممثل الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهر صالح الدٌن منتصر السٌد

فٌما ٌتعلك بالدواوٌر التً تكلم عنها السادة األعضاء فهً دواوٌر ال تتوفر على شبكة تطهٌر سائل، بل نجد 
بها حفر صؽٌرة خاصة بكل منزل على حدة كما أنها تعانً من مشاكل الولوجٌات إلى ؼٌر ذلن، والوكالة تواكب هذه 

الكبٌرة، لذلن ولتجاوز هذه الصعوبات ال بد من إعادة هٌكلة هذه الحاالت حٌث تتدخل تمنٌا فً بعضها خاصة الحفر 
الدواوٌر وربطها بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهٌر السائل لٌسهل على الوكالة التدخل لمعالجة 

 مشاكل الربط.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

رة على شركة العمران فٌما ٌتعلك بهذا الموضوع، لذلن سوؾ ندعو ممثلً هذه بالفعل فانه لدٌنا مالحظات كثٌ 
الشركة مجددا لحضور أشؽال اللجنة المختصة لمحاولة اٌجاد مماربة جدٌدة لتنفٌذ البرنامج مع الحسم فً االتفالٌات 

 السابمة واؼالق الحسابات المتعلمة بها.

وؾ ننتمـل للتصوٌت على االتفالٌة كما هً مرفمة بتمرٌر واذا لم ٌعد هنان أي متدخل حول الموضوع، فسـ 

 اللجنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (03/05/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت بخاٍس

184 

 

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (03/05/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت بخاٍس

185 

 

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (03/05/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت بخاٍس

186 

 

 :  (13/15/2108الجلسة األولى بتارٌخ ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  العاشرةالنمطة 

ل واهجاص بشهامج معالجت العىً املهذد   باالنهُاس باملذًىت العخُلت الذساظت واملفادكت على اجفاكُت ؼشاهت جخعلم بخمٍى

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                       .2019 – 2018الؽىش الشابع 

 
 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

نائب رئٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن لتالوة الكلمة للسٌد  

 التمرٌر المتعلك بهذه النمطة.

 

 نائب رئٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن السٌد عبد الفتاح رزكً
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 الجماعً لمدٌنة مراكشالمجلس 

 

 

 

  10 النمطة رلم:

 
 

  جتماعاتقرير 
بالتعمري وسياسة املدينة  املكمفة لمجنةا 

  والتنمية املشتدامة والشري واجلوالن
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 ل10 الوقطة رقمحول 
 2018 ماي لشهر  العادًة جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  9الوقطة رقم 

 تتمًللبتُو ٌلةاصت زلباْ َخلَم دتللايشهٔلاملٗرةلب الْٗي  اير اسللةاملؼ ةقللعًىلاتف قيلل
 .2019ل–ل2018لاياابعايظطاللب ملر ٓللايمتيكل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                 
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طبمةا للممتضةةٌات المانونٌةةة والتنظٌمٌةةة الجةاري بهةةا العمةةل، وفةةً اطةار تحضةةٌر الةةنمط المدرجةةة فةً جةةدول اعمةةال الةةدورة 
الموجهةة لكةل مةن السةادة أعضةاء  21/14/2108بتةارٌخ  8930 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رلةم 2108العادٌة لشهر ماي 

بةالتعمٌر وسٌاسةة المدٌنةة والتنمٌةة المسةتدامة والسةٌر اللجنةة المكلفةة تمةاع اجاللجنة والمجلس للحضور والمشةاركة فةً أشةؽال 
على السةاعة العاشةرة والربةع صةباحا بماعةة االجتماعةات  2108ابرٌل  27، عمدت اللجنة المذكورة اجتماعا ٌوم الجمعة والجوالن

ئةٌس اللجنةة لتةدارس نمطةة واردة مةن السةٌد الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسةة السةٌد عبةد الفتةاح رزكةً نائةب ر
  الوالً عامل عمالة مراكش مدرجة فً جدول اعمال دورة ماي والمرلمة كاالتً:

اير اسـللةاملؼ ةقـللعًـىلاتف قيـللتتمًـللبتُو ـٌلةاصتـ زلباْ َـخلَم دتـللايشهـٔلاملٗـرةلب الْٗيـ  لب ملر ٓللايمتيكللايظطـال:  21الوقطة رقم 
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                    .2019ل–ل2018اياابعل

 ادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

 الحسن بباوي، ي احفٌظ لضاوي العباسً، دمحم زراؾ.
 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 عبد الهادي بن عال ، خلٌل بولحسن.
 

 السادة:بصفة استشارٌة شارن من أطر جماعة مراكش و -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :  عبد الكرٌم الخطٌب
 رئٌس لسم البٌئة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالئك :    عبد الؽنً اوشن  
 عن لسم أعمال المجلس :        سعد نجاي  

 

 كما شارن فً االجتماع من المصالح الخارجٌة السادة: -
 مدٌر شركة العمران لمراكش :   رضوان الزٌتونً

 عن شركة العمران :   فٌصل الوافً
 عن لسم التعمٌر  واعداد التراب بالوالٌة :   دمحم الحرشً
 عن مدٌرٌة السكنى وسٌاسة المدٌنة  :   سعاد ٌزٌدي

 عن الوكالة الحضرٌة لمراكش :   دمحم درهم
 لتوزٌع الماء والكهرباءعن الوكالة المستملة  :   زكرٌاء بنحرؾ

 
 

تموٌةل وانجةاز برنةامج معالجةة السةكن المهةدد فً بداٌةة االجتمةاع، وبعةد تمكةٌن السةادة االعضةاء مةن االتفالٌةة المتعلمةة ب

وبعد كلمة الترحٌةب بالسةادة الحضةور شةاكرا لهةم تلبٌةة  المرفمة بالتمرٌر،  2109 – 2108باالنهٌار بالمدٌنة العتٌمة الشطر الرابع 

سةلط ، 2108الدعوة والتذكٌر بالنمطة المضمنة فً جةدول اعمةال اللجنةة والمدرجةة فةً جةدول اعمةال الةدورة العادٌةة لشةهر مةاي 

علٌةه اللجنةة  السٌد رئٌس اللجنة الضوء على اهمٌة موضوع النمطة المعروضة عطفا كذلن على االجتماع الموسةع الةذي اشةرفت

 والةذي خاللةه تةم تةدارس ومنالشةة 26/02/2107بتةارٌخ  بحضةور مسةإولً ومةدراء المإسسةات واالدارات المعنٌةة التً ٌترأسةها

تمٌٌم هةذا البرنةامج والنتةائج الحمٌمٌةة التةً حممهةا انطاللا من محطة  وضعٌة برنامج معالجة الدور اآلٌلة للسموط بمدٌنة مراكش

لتموٌل وعوائك الشراكة بٌن جمٌع األطراؾ المعنٌة مع االخةذ بعةٌن االعتبةار المسةتجدات المانونٌةة المتعلمةة وإكراهات اإلنجاز وا

، متمنٌةا 2106مةاي  06الخاص بالمبانً اآلٌلة للسموط وتنظٌم عملٌات التجدٌد الحضةري الصةادر فةً  94.02بتطبٌك المانون رلم 

 بتوصٌات االجتماع المذكور. ان تكون النمطة المعروضة بمثابة انطاللة لألخذ

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  01النمطة رلم: 
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، أعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس لسم البٌئة ةفً بداٌة منالشة هذه النمطولمعرفة حٌثٌات هذه االتفالٌة، اعطٌت الكلمة 

وتؤهٌل السكن ؼٌر الالئك الذي أوضح أن األمر ٌتعلك بالشطر الرابع من اتفالٌة تموٌل وإنجاز برنامج معالجة السكن المهدد 

ار وٌهم هذا الشطر المجال الترابً لمماطعة مراكش المدٌنة، مشٌرا أن صٌؽته ال تختلؾ كثٌرا عن األشطر السابمة لكن باالنهٌ

أسرة وفك الشكاٌات التً توصلت بها  851مسكن جدٌد مهدد باالنهٌار تسكنه حوالً  711المستجد الذي أتى به هو معالجة 

ملٌون درهم بتموٌل من المنعشٌن  61.48، مإكدا أن تكلفة المشروع بلؽت المصالح الجماعٌة والسلطة المحلٌة المختصة

العمارٌٌن وصندوق التضامن للسكن واالندماج االجتماعً الذي تشرؾ علٌه وزارة التعمٌر واإلسكان وسٌاسة المدٌنة، مبدٌا 

وثانٌها إضافة المانون  انٌن التنظٌمٌةبالمراجع المانونٌة للمومالحظات شكلٌة تهم دٌباجة االتفالٌة أولها تصحٌح خطؤ مادي 

 الخاص بالتجدٌد الحضري ومعالجة البناٌات اآلٌلة للسموط. 
 

أعطى السٌد نائب رئٌس اللجنة الكلمة للسٌدة ممثلة وزارة التعمٌر واإلسكان وسٌاسة  ،ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات

ولربح الولت ارتؤت األطراؾ المتعالدة إضافة شطر  ،المدٌنة التً أكدت أنه أمام تزاٌد الشكاٌات حول المنازل المهددة باالنهٌار

تراب مماطعة مراكش المدٌنة كما أن هذا الشطر عرؾ إدماج مسكن تتطلب تدخال استعجالٌا ب 711رابع لالتفالٌة ٌخص معالجة 

، على ان اتعاب شركة العمران حسب التركٌبة المالٌة المضمنة ملٌون درهم 30.68المنعشٌن العمارٌٌن فً تموٌل االتفالٌة بمبلػ 

 . %5فً االتفالٌة هً 
 

ل المصارٌؾ حسب السنوات ٌتضمن جدول ٌتطرق لتفصٌبعدها تدخل السٌد ممثل شركة العمران ممترحا إضافة 

 بحكم أنها الساهرة على تنفٌذ المشروع.بالضرورة اتعاب شركة العمران 
 

كما أعطٌت الكلمة للسٌد ممثل الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش الذي الترح بدوره تعدٌل عنوان 

والتطهٌر السائل" لمالءمته مع محتوى الفصل معتبرا الوكالة الفصل العاشر كاآلتً: "أشؽال الربط بشبكات الماء والكهرباء 

 ؼٌر مساهم فً االتفالٌة.

اجمعت التدخالت على االشادة وتثمٌن المبدأ العام لعمد االتفالٌة تكملة  عمب ذلن فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث 

االتفالٌة وكذا طرٌمة تدبٌر ب المشمولةلمنازل المستفٌدة المعاٌٌر المعتمدة الختٌار امتحفظا البعض منهم حول  لألشطر السابمة

الموضوع ككل، مسجلٌن ؼٌاب ممثلٌن عن مماطعة مراكش المدٌنة، متسائلٌن حول ماهٌة المنعشٌن العمارٌٌن المدمجٌن فً 

ي تموم به السلطة ومطالبٌن بضشران المجلس الجماعً فً البحث االجتماعً الذ ،االتفالٌة للمساهمة فً تموٌل الشطر الرابع

 المحلٌة.
 

وإلزالة اللبس واالجابة على بعض هذه االستفسارات، أعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس مصلحة التعمٌر بالوالٌة الذي أشار أن  

التزاٌد المهول للشكاٌات فرض إدخال منعشٌن عمارٌٌن استفادوا من عدة تراخٌص بالمدٌنة كمساهمٌن فً تموٌل الشطر الرابع 

االتفالٌة الخاص بالمدٌنة العتٌمة، ممترحا تعٌٌن مخاطب من طرؾ الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء لمعالجة ملفات من 

 برنامج السكن المهدد باالنهٌار.
  

تدخل من جدٌد السٌد رئٌس لسم البٌئة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالئك الذي أكد ؼٌاب معاٌٌر مضبوطة وفً سٌاق متصل، و 

د المنازل اآلٌلة للسموط وٌبمى المعٌار الذي تعتمده شركة العمران هو شكاٌات المواطنٌن أو مالحظات السلطة المحلٌة، لتحدٌ

مشٌرا أن الشكاٌات تخضع لفرز أولً من طرؾ لجنة خاصة، بعدها توجه لمكتب دراسات ٌصنفها حسب نوعها: هدم كلً، هدم 

تملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش إحداث مكتب خاص الستمبال ملفات المنازل جزئً أو اإلصالح، ممترحا على الوكالة المس

 موضوع برنامج معالجة الدور المهددة باالنهٌار إسوة بالوكالة الحضرٌة لمراكش وإضافتها كفمرة فً الفصل العاشر.
  

ولبل رفع الجلسة، التحك باالجتماع السٌد مدٌر شركة العمران مراكش لٌإكد على انه وفما الجتماعات سابمة مع السٌد  

وذلن خالفا لما صرحت به ممثلة مدٌرٌة  %7الوالً عامل عمالة مراكش، فمد تمرر ان تكون نسبة اتعاب شركة العمران هً 

 االسكان وسٌاسة المدٌنة.
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وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة موضوع االتفالٌة الرتباطها بالنسٌج العمرانً العتٌك المهدد ن، وتؤسٌسا على ذل 
وفً ظل ؼٌاب أي تفصٌل لجدولة تركٌبة مالٌة مضبوط لتموٌل المشروع بما فٌها  باالنهٌار، وحفاظا على ارواح المواطنٌن،

الموزعة فً االجتماع، ونظرا للطابع االجتماعً واالستعجالً النسبة االجمالٌة ألتعاب شركة العمران فً نسخة االتفالٌة 
وافمت اللجنة مبدئٌا على اتفالٌة شراكة تتعلك بتموٌل وإنجاز برنامج معالجة السكن المهدد باالنهٌار بالمدٌنة فمد  ،للموضوع

رض المعطٌات التفصٌلٌة الخاصة على أساس أخذ ممترحات كافة المتدخلٌن بعٌن االعتبار وع 2109-2108العتٌمة الشطر الرابع 
 :اآلتٌة اتبالتركٌبة المالٌة للشطر الرابع من االتفالٌة على الجلسة العامة، رافعة لرئاسة المجلس الجماعً التوصٌ

 
 . تحٌٌن البناء المانونً العام لالتفالٌة 
 7و  %5ٌن بٌن ضبط التركٌبة المالٌة وكذا اتعاب شركة العمران مراكش نظرا لتعارض تصرٌحات المتدخل%. 
  إعادة النظر فً طرٌمة تدبٌر برنامج معالجة السكن المهدد باالنهٌار بشكل ٌضمن المعالجة الناجعة والسرٌعة لملفات

المواطنٌن المتضررٌن مع اعتماد معاٌٌر موضوعٌة فً اختٌار المستفٌدٌن من البرنامج والعمل على الرفع من مبالػ 
 التعوٌض.

 ًواالطالع على كافة   تتبع مختلؾ مراحل تنفٌذ اتفالٌات البرنامجوالتنسٌك عملٌة  والمماطعة فً إشران المجلس الجماع
 المعلومات المتعلمة به خاصة الشك المتعلك بالمستفٌدٌن ومبالػ التعوٌض.

 .شمولٌة البرنامج لكافة البناٌات المهددة باالنهٌار ولٌس فمط معالجة الدور السكنٌة 
 

 

 واسع النظرولمجلسكم المولر 

 نائب رئٌس اللجنة     
 عبد الفتاح رزكً     
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 بعـد تالوة نص تمرٌر اللجنة، بـاب المنالشـة مفتـوح حـول هـذه النمطـة. 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

بالفعل، فان هذا المشروع هو مشروع طموح ٌهدؾ الى تؤهٌل المدٌنة العتٌمة  لكن خصوصٌة النسٌج العمرانً  

المستهدؾ بالمدٌنة العتٌمة تمضً أن نتعامل معه بطرٌمة مختلفة ألنه نسٌج لدٌم ومتهالن وٌصعب الولوج الٌه مما 

 41ن االمور تجري كالسابك أي بنفس مبلػ الدعم البالػ ٌتطلب تكلفة مالٌة مرتفعة لكن المالحظ فً هذه االتفالٌة أ

الؾ دهم وبنفس الشروط، وهنان أمر اخر وٌتعلك بتكلفة الربط بالماء والكهرباء، ذلن أن هذه المنازل هً حالٌا 

مربوطة بالماء والكهرباء والتطهٌر، وبالتالً فلٌس من المعمول مطالبة مالكٌها بضعادة اداء مصارٌؾ الربط مرة 

 اخرى وان مساهمة الوكالة المستملة للماء والكهرباء فً هذه االتفالٌة ٌجب أن تكون عبر اجراء هذا الربط بالمجان. 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 بعــد هذا التدخـل، وإذا سمحتم فضنً أعرض هذه النمطـة على التصوٌــت. 
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 :  (13/15/2108الجلسة األولى بتارٌخ ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الحادٌة عشرالنمطة 

ت وجدعحن الىلىج بلى  2014/م ح م/7الجفاكُت الؽشاهت سكم  1الذساظت واملفادكت على ملحم سكم   املخعللت بخلٍى

                           الخذماث الصحُت بمذًىت مشاهؾ.

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش( 

 
 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 الكلمة للسٌدة نائبة رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوة التمرٌر الخاص بهذه النمطة. 

 

 العمومٌة والخدمات نائبة رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك السٌدة حفٌظة مجدار
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد
 

بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فموضوع النمطة واضح وٌتعلك بنمل اعتمادات كانت مخصصة لبناء المستشفى 

بالمحامٌد نظرا ألن مستشفى سٌدي ٌوسؾ  المحلً لمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً إلى بناء مستشفى لطب المواطن

 بن علً ستتكلؾ ببنائه مإسسة لطرٌة وهو ساري المفعول.

 واآلن باب النماش مفتوح حول النمطة

 عضو المجلس الجماعً الحسٌن نوارالسٌد 
 

فعال هنان اتفالٌة بٌن مجموعة جاسم المطرٌة ووزارة الداخلٌة لبناء المستشفى المحلً سٌدي ٌوسؾ  

علً ونظرا ألحداث المطٌعة الكائنة حالٌا فً منطمة الخلٌج فاألشؽال شبه متولفة بهذا المستشفى واستكمالها ؼٌر بن 

مضمون، فسٌاسٌا نمل اعتمادات مخصصة لبناء مستشفى إلى مستشفى آخر أمر صعب لذا ٌجب تمدٌم توضٌحات 

 كافٌة حول هذا الموضوع.
 

  الجماعً لمراكش رئٌس المجلس السٌد دمحم العربً بلمائد
 

لمد أوضحت سابما أن المشروع ساري المفعول وال ٌمكن له أن ٌتولؾ ألنه ٌحظى بتتبع كل من السلطة 
 المركزٌة والمإسسة المطرٌة لكن هنالن فمط مشكل تحوٌل مالً سٌتم حله عما لرٌب. 

 

 عضو المجلس الجماعً عبد الؽنً درٌوشالسٌد 
 

ٌوم تولؾ المستشفى المتعدد االختصاصات لم نجد من ٌخبرنا بالسبب، واآلن نسمع بوجود اتفالٌة بٌن  

مجلس الجهة والمإسسة المطرٌة، كما أن المستشفى المحلً المزمع بناإه بسٌدي ٌوسؾ بن علً ال أتوفر حوله 

من طرؾ شركة العمران،  2115سنة  على أٌة معلومات، ألنه حسب علمً فمد كان ممررا له أن ٌبنى بالحً الجدٌد

من المستفٌدٌن من خدماته هم  %71نسبة تفوق  2كما أن مسإولً وزارة الصحة ٌإكدون أن مستشفى تاسلطانت 

من دواوٌر المنطمة كدواوٌر زمران، كوكو والنزالة، فضذا كان المستشفى موضوع النمطة سٌساهم فً تخفٌؾ الضؽط 

 تماد المخصص لبنائه، مكان بنائه والمدة.نرٌد معلومات كافٌة حوله كاالع
 

  ممثل لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة السٌد دمحم الركمً
 

االتفالٌات التً ولعت مع مجلس الجهة أمام صاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره ا كان من بٌنها 

مستشفى ابن زهر ومستشفى المحامٌد وكذا اتفالٌة إطار مع وزارة الصحة التً ساهمت فً إنشاء مشارٌع من بٌنها 

مستشفى سٌدي ٌوسؾ بن علً لكن االتفالٌة تولفت على اعتبار أن مإسسة جاسم المطرٌة أبدت رؼبتها فً بناء 

المستشفى المحلً لسٌدي ٌوسؾ بن علً، واالتفالٌة موضوع النمطة بها جانبان األول مرتبط بالجماعة والثانً 

 لى أساس التسرٌع بضنشاء المشارٌع التً الزالت متؤخرة.خاص بالجهة ٌتم تعدٌله ع
 

فً هذه اللحظة ؼادر السٌد رئٌس المجلس الجماعً الماعة اللتزامات خارج ارض الوطن وترأس الجلسة  مالحظة:
 السٌد ٌونس بن سلٌمان النائب األول.

 

 عضو المجلس الجماعً عبد الؽنً درٌوشالسٌد 
 

بالرجوع إلى تمرٌر اللجنة نجد عبارة "إلؽاء بناء المستشفى المحلً سٌدي ٌوسؾ بن علً وتحوٌل  

االعتماد المخصص له فً إطار هذه االتفالٌة إلى مشروع إتمام بناء وتجهٌز المستشفى المحلً المحامٌد" والسإال 

لؽاء بناء مستشفى خاصة بمنطمة الذي سبك وطرحته هو مكان بناء هذا المستشفى كً ال ٌسجل علٌنا كمجلس إ

كدوار الظالم، فكٌؾ سنموم بضلناع الساكنة بهذا األمر؟ كما أننا ال نتوفر على ضمانات تإكد استكمال أشؽال بناء هذا 

 المستشفى. 
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 عضو المجلس الجماعً الؽلؾ عبد االلهالسٌد 
 

هذا الموضوع ٌكتسً أهمٌة كبٌرة، وٌإكد السٌاسة الحكٌمة لصاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره  

ا فً خلك مصادر تموٌل بدٌلة خففت الضؽط على مٌزانٌة الجماعة وبالً المتدخلٌن، لكن ٌجب اإلشارة إلى أن 

المراكز األخرى المؽلمة كمركز المسٌرة  وبعض 9المراكز الصحٌة الملزمة بتدبٌرها وزارة الصحة كمركز المحامٌد 

ومركز إزٌكً الذي ٌعانً من للة الموارد البشرٌة، لذلن أطلب من رئاسة المجلس استدعاء السٌدة مندوبة وزارة  3

 الصحة إلى الدورة االستثنائٌة المزمع عمدها لفتح النماش معها وإٌجاد آلٌة لتتبع هذه المشارٌع.
 

 رئٌس المجلس الجماعًالنائب الخامس لـ السٌد م. الحسن المنادي
 

أنا سؤطرح نمطتٌن: األولى خاصة باألجهزة المرتبطة بمطاع الصحة بمدٌنة مراكش هنا أسجل ؼٌاب تام 

للمسإولٌن عن هذه األجهزة، والثانٌة تتعلك بالحٌؾ الذي تعانً منه مماطعة النخٌل، وأتمنى أال ٌصطدم مشروع 

طعة المذكورة بمشكل العمار مرة أخرى، فمماطعة النخٌل ال تمتصر على مركز بناء وتجهٌز مركز صحً بالمما

 دوار بجمٌع مشاكلها.  54لألؼنٌاء كما ٌراها البعض فهً كذلن تحتضن 
 

 عضو المجلس الجماعً بال دمحم بنالسٌد 
 

الولوج كنت أتمنى لو حضر معنا لهذه الجلسة مسإولون عن لطاع الصحة ألننا نحتاج لمعلومات حول 

للخدمات الصحٌة، فمعاناة المراكشٌٌن كبٌرة من خدمات مستشفى دمحم السادس وابن طفٌل، كذلن المستوصفات التً 

تعتبر مرافك للمرب إضافة إلى ؼٌاب أبسط األدوٌة، كما أسجل استفادة أشخاص وجمعٌات من الخدمات الصحٌة 

 ة؟والموافل الطبٌة دون ؼٌرهم وهل لهذا األمر أبعاد سٌاسٌ
 

 النائب األول لرئٌس المجلس الجماعً )رئٌس الجلسة( السٌد ٌونس بن سلٌمان
بعد موافمتكم، نطلب من السٌد عبد الهادي بن عال المٌام بمهمة كاتب الجلسة فً ظل ؼٌاب كل من كاتب  

 المجلس ونائبه.
 

 عضو المجلس الجماعً عبد الجلٌل بنسعودالسٌد 
 

أحالم ساكنة مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً، ألنها كانت تمنً النفس منذ أظن أن هذه النمطة ستمضً على 

مدة طوٌلة بضٌجاد مستشفى إللٌمً داخل تراب مماطعتها لكن الظاهر أن هذه األحالم ستتبخر، وهذا أمر خطٌر وأنبه 

سٌدي ٌوسؾ بن المجلس إلٌه فالساكنة حتى اآلن ال تعلم شٌئا عن هذا المستجد الماضً بنزع المستشفى من مماطعة 

علً وتحوٌل اعتماداته إلى مكان آخر وهذا األمر لد ٌخلك بإرة توثر وتطورات ال تحمد عمباها لذلن ال ٌمكننا 

 التصوٌت على هذه النمطة.
 

 )رئٌس الجلسة(رئٌس المجلس الجماعً النائب األول لـ سلٌمان السٌد ٌونس بن
 

سؾ بن علً وتحوٌله إلى مكان آخر، بل هً نحن ال نتحدث عن نزع المستشفى من مماطعة سٌدي ٌو

اعتمادات مالٌة كانت مخصصة له فمط، فمسؤلة إلؽاء بناء المستشفى ؼٌر صحٌحة، ألن الكل سعى إلى استفادة 

منطمة سٌدي ٌوسؾ بن علً ومحٌطها من الخدمات الصحٌة وبالفعل كان حلم مجالس سابمة توفر المماطعة على 

وجاءت مبادرة مشارٌع "مراكش ... الحاضرة المتجددة" من أجل إنشائه برصد مستشفى فً المستوى المطلوب 

اعتمادات مالٌة، بعدها جاءت مبادرة مإسسة جاسم المطرٌة التً أبدت رؼبتها فً بنائه وبدأت األشؽال، لذلن 

مكن لها أن فاالعتمادات التً كانت مرصودة لهذا المستشفى بموجب برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" ال ٌ

تبمى دون أن ٌتم صرفها، وكانت وزارة الصحة ستنمل هذه االعتمادات إلى خارج مدٌنة مراكش لكن رئاسة المجلس 

بتعاون مع السٌد الوالً السابك والسٌد الوالً الحالً بالنٌابة أصرت على أن تستفٌد مدٌنة مراكش من هذه 

الساكنة بهذه المعلومات والمستجدات، فسٌدي ٌوسؾ بن علً  االعتمادات، وبالتالً فدور أعضاء المجلس هو تنوٌر

استفادت من خدمات صحٌة مهمة منها إنشاء مركز لتصفٌة الدم، وإذا فرضنا أن المإسسة المطرٌة لم تكمل األشؽال 
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التموٌل فالبدٌل موجود ألن الدولة حٌنها ستتدخل الستكمالها، لكن نظرا لتطورات عالمٌة الكل ٌعرفها هنان إشكال فً 

عن طرٌك هذه المإسسات، ولن نسمح كرئاسة للمجلس أن ٌتعثر إنجاز هذا المشروع بؤي شكل من األشكال، فرجاء 

 ال ٌجب أن نمرر معلومات مؽلوطة لد تخلك نوع من االحتمان لدى ساكنة مراكش. 

 عضو المجلس الجماعً خلٌل بولحسنالسٌد  
 

فً إنشاء هذا المستشفى، لكن ٌبمى تخوؾ السادة األعضاء لن نختلؾ حول التزام الدولة وإمكانٌاتها 

مشروعا، الٌوم هذه االعتمادات ستنمل لبناء مستشفى آخر داخل المدٌنة فً إطار معطى تكلؾ مإسسة جاسم 

المطرٌة ببناء مستشفى سٌدي ٌوسؾ بن علً، لكن نطلب تطمٌنات وضمانات بؤن األشؽال ستستؤنؾ بهذا المستشفى 

 تدخل أكانت المإسسة المطرٌة أو الدولة أو حتى مستثمر آخر فً ولته المحدد.عن طرٌك أي م
 

 )رئٌس الجلسة(رئٌس المجلس الجماعً النائب األول لـ السٌد ٌونس بن سلٌمان
 

 إذن إن لم ٌتبك أي متدخل آخر نمر للتصوٌت على هذه النمطة.
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 8502 ماي 50بتاريخ  802/50/2018مكرر عد      

 املتعلكية: 8502 مايمن جدول أعنال الدورة العا ية لشهر  املا ية عشرةلنكطية ا           

 املخعللت  2014/م ح م/7الجفاكُت الؽشاهت سكم  1الذساظت واملفادكت على ملحم سكم ب

ت وجدعحن الىلىج بلى الخذماث الصحُت بمذًىت مشاهؾ.                                                  بخلٍى
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                  

                                                                                                                                                                            

 2018
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 670818032018
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 وهـم الســـادة32

 ور،ـرزاق جبـة، عبد الـد توفلـمحم، امـال مٌصـرة عبـد الهـادي بن عـال، وري،ـالم سً كـد السـعبٌونـس بن سلٌمـان، 
، حمٌد خوزرن، امٌنة العمرانً االدرٌسً، الرحٌم الفٌرامً د الزراؾ، عبدـ، محمابراهٌم بوحنش، ٌوسؾ اٌت رٌاض

، عبد الهادي وٌسالت، عبد االله الؽلؾ، الحسن بباوي مرٌم خـاي، عبد الهادي فاري، ،اشراق البوٌسفً، حفٌظة مجـدار
حمـد بنلعروسً، م ي الحسن المنادي، جمال الدٌن العكرود، عبد الواحد الشافمـً، عبد الؽنـً درٌـوش، حبٌبة الكرشـال،

 دمحم اٌت الزاوي، احمد عبٌلة، سفٌان بنخالتً، عبد المجٌد بنانً. خلٌل بولحسن،عبد الفتاح رزكً، احمد محفوظ، 
 

وهـم الســـادة05

 عبد الجلٌل بنسعود. ،الحسٌن نوار، خلٌفة الشحٌمًثورٌة بوعباد، سعٌدة ساللة، 

 يليييي ما يكيرر

172014
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ل2107-2104َظاةعلتُٓيللةتطو الَر ٓللَاانعل

 

 املخعللت 2014/م ح م/7الجفاكُت الؽشاهت سكم  1ملحم سكم 

ت وجدعحن الىلىج بلى الخذماث الصحُت بمذًىت مشاهؾ. لبخلٍى

 

 

 ٚسارح اٌذاخ١ٍخ

 (اٌّح١ٍخ (اٌّذ٠ز٠خ اٌؼبِخ ٌٍجّبػبد) 
  ٚسارح اٌصحخ

 اٌٍّّىخ اٌّغزث١خ

جّبػخ ِزاوش       ٚال٠خ جٙخ ِزاوش آطفٟ  
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 الدٌباجـــة

 

  ًاٌزٞ ٠ٕـ ػٍٝ أْ، اٌذٌٚخ ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌغّبػبد  31ٚفمب ألؽىبَ اٌذعزٛس، ٚالع١ّب اٌفق ،ِٕٗ

اٌزشاث١خ، رؼًّ ػٍٝ رؼجئخ وً اٌٛعبئً اٌّزبؽخ ٌز١غ١ش أعجبة اعزفبدح اٌّٛاهٕبد ٚاٌّٛاه١ٕٓ ػٍٝ لذَ اٌّغبٚاح ِٓ 

 ؛ٚاٌؼٕب٠خ اٌقؾ١خاٌؾقٛي ػٍٝ اٌؼالط  اٌؾك فٟ

 ٚ ثبٌزٛع١ٙبد اٌٍّى١خ اٌغب١ِخ ٌقبؽت اٌغالٌخ اٌٍّه دمحم اٌغبدط ٔقشٖ هللا فٟ ِغبي اٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ اعزشؽبدا

اٌّغزذاِخ ثغ١خ إٌٙٛك ثبٌٛمؼ١خ االعزّبػ١خ ٌٍّٛاه١ٕٓ ٚرٛف١ش اٌخذِبد االعزّبػ١خ اٌنشٚس٠خ ٚخبفخ 

 اٌقؾ١خ ِٕٙب؛

  ُثزٕف١ز  ١ٌٛ٠2015ٛص  7اٌّٛافك ي  1436سِنبْ  20اٌقبدس فٟ  1.15.84ٚثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سل

 اٌّزؼٍك ثبٌؼّبالد ٚاأللب١ٌُ. 112.14اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ 

  ُثزٕف١ز  ١ٌٛ٠2015ٛص  7اٌّٛافك ي  1436سِنبْ  20اٌقبدس فٟ  1.15.85ٚثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سل

 اٌّزؼٍك ثبٌغّبػبد؛ 113.14اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ 

 ُثزٕف١ز  2009فجشا٠ش  18اٌّٛافك ي  1430ِٓ ففش  22اٌقبدس فٟ  1.09.02 ٚثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سل

 اٌّزؼٍك ثبٌزٕظ١ُ اٌّبٌٟ ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ِٚغّٛػبرٙب. 45.08اٌمبْٔٛ سلُ 

 ٌثغٓ ٔظبَ ٌٍّؾبعجخ  (٠2010ٕب٠ش  3) 1431ِٓ ِؾشَ  17فبدس فٟ  2.09.441ّشعَٛ سلُ ٚثٕبء ػٍٝ ا

 ؛ػبرٙباٌؼ١ِّٛخ ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ِٚغّٛ

  ُاٌّزؼٍك  1994ٔٛٔجش  21اٌّٛافك ي  1415عّبدٜ اٌضب١ٔخ  17اٌقبدس فٟ  2.94.285ٚثٕبء ػٍٝ اٌّشعَٛ سل

 ثزٕظ١ُ ٚاخزقبفبد ٚصاسح اٌقؾخ؛

  ُثؾؤْ إؽذاس  ٠2016ٕب٠ش  4اٌّٛافك ي  1437ِٓ سث١غ األٚي  23فبدس فٟ  16-003ٚثٕبء ػٍٝ اٌمشاس سل

 اٌالِّشوضح ٌٛصاسح اٌقؾخ؛ٚرؾذ٠ذ اخزقبفبد ٚرٕظ١ُ اٌّقبٌؼ 

  ُثزٕف١ز  ١ٌٛ٠2011ٛص  2اٌّٛافك ي  1432ِٓ سعت  29اٌقبدس فٟ  1.11.83ٚثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سل

 اٌّزؼٍك ثبٌّٕظِٛخ اٌقؾ١خ ٚثؼشك اٌؼالعبد؛ 34.09اٌمبْٔٛ إهبس سلُ 

  ُثزطج١ك اٌمبْٔٛ  ١ٌٛ٠2015ٛص  24اٌّٛافك ي  1436ؽٛاي  7اٌقبدس فٟ  2.14.562ٚثٕبء ػٍٝ اٌّشعَٛ سل

اٌّزؼٍك ثبٌّٕظِٛخ اٌقؾ١خ ٚثؼشك اٌؼالعبد، ف١ّب ٠خـ رٕظ١ُ ػشك اٌؼالعبد ٚاٌخش٠طخ  34.09إهبس سلُ 

 اٌقؾ١خ ٚاٌّخططبد اٌغ٠ٛٙخ ٌؼشك اٌؼالعبد.

 ٌفٟ ؽؤْ  (1997د٠غّجش  15) 1418ِٓ ؽؼجبْ  14فبدس فٟ  2.97.176ّشعَٛ سلُ ٚثٕبء ػٍٝ ا

 ؛اخ١ٍخاخزقبفبد ٚرٕظ١ُ ٚصاسح اٌذ

  ِشاوؼ " 2017-2014ٚثٕبء ػٍٝ ِمزن١بد االرفبل١خ اإلهبس اٌّزؼٍمخ ثّؾشٚع ر١ّٕخ ٚرط٠ٛش ِذ٠ٕخ ِشاوؼ

فبؽت اٌغالٌخ اٌٍّه دمحم اٌغبدط ٔقشٖ هللا ٚأ٠ذٖ . والتً تم توقٌعها فً الحفل الذي تفضل "اٌؾبمشح اٌّزغذدح

 ثّذ٠ٕخ ِشاوؼ؛  ٠2014ٕب٠ش  06ثزشأط ِشاع١ّٗ ثزبس٠خ 
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   ُاٌّزؼٍمخ ثزم٠ٛخ ٚرؾغ١ٓ اٌٌٛٛط إٌٝ اٌخذِبد اٌقؾ١خ ثّذ٠ٕخ 2014/َ ػ َ/7ٚرجؼب الرفبل١خ اٌؾشاوخ سل 

  ؛ِشاوؼ

  ٚأخزا ثؼ١ٓ االػزجبس ِنب١ِٓ اٌّخطو اٌغٙٛٞ ٌؼشك اٌؼالعبد فٟ ؽمٗ اٌّزؼٍك ثؼّبٌخ ِشاوؼ ٚاٌزٞ ٠ٙذف

 رشاة اٌؼّبٌخ ٚاٌمشة ِٓ اٌغبوٕخ؛ إٌٝ مّبْ رٛص٠غ ػبدي ٌّؤعغبد اٌخذِبد اٌقؾ١خ االعزؾفبئ١خ ػجش

  االرفبل١خ اإلهبس ٚإٌّقٛؿ  8ٚأخزا ثؼ١ٓ االػزجبس رٛف١بد اٌٍغٕخ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍززجغ ٚاٌزم١١ُ ِٛمٛع اٌّبدح ِٓ

رؾذ سئبعخ اٌغ١ذ اٌٛاٌٟ ثّمش ٚال٠خ عٙخ ِشاوؼ آعفٟ ثؾنٛس  حإٌّؼمذ بداالعزّبػِخزٍف ػ١ٍٙب خالي 

 األهشاف اٌّزؼبلذح، 

 2017-2014ر١ّٕخ ٚرط٠ٛش ِذ٠ٕخ ِشاوؼ جشٔبِظ ثٓ االػزجبس رٛف١بد ٌغٕخ اٌم١بدح ٌززجغ رفؼ١ً ٚأخزا ثؼ١ 

 ،ثّمش ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ثبٌشثبه 2017دعٕجش  6ٚاٌّغزّؼخ ٠َٛ األسثؼبء  "ِشاوؼ اٌؾبمشح اٌّزغذدح"

 

 ثبألغزاف: ثؼذ ف١ّب إ١ٌُٙ فئْ اٌّٛلؼ١ٓ، اٌّشبر

 

 يًجُاعات احمل١ًٝ(؛)املدٜس١ٜ ايعا١َ  ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ 

 ايؿح١ ٚشاز٠ 

 آضفٞ َسانؼ ٚال١ٜ ج١ٗ 

 َسانؼ ١اعمج 

 

 ػٍٝ ِب ٠ٍٟ: ارفمٛا

 اٌٍّحك  : ِٛظٛعٝاألٌٚ ّبدحاٌ

سلُ ِٓ ارفبل١خ اٌؾشاوخ غبدعخ ٚاٌضبِٕخ ؼخ ٚاٌثاشخ ٚاٌضبٌضٚاٌ ضب١ٔخاٌ ادٛا اٌٍّؾك إٌٝ رغ١١ش اٌّٙذف ٘ز٠

. ؽ١ش ٠ؾًّ اٌزغ١١ش إٌغبء إٔغبص ِشاوؼ إٌٝ اٌخذِبد اٌقؾ١خ ثّذ٠ٕخ اٌّزؼٍمخ ثزم٠ٛخ ٚرؾغ١ٓ اٌٌٛٛط 2014/َ ػ َ/07

إرّبَ ٚ رؾ٠ًٛ االػزّبد اٌّخقـ ٌٗ فٟ إهبس ٘زٖ االرفبل١خ إٌٝ ِؾشٚع  ط١ذٞ ٠ٛطف ثٓ ػٍٟثٕبء اٌّظزشفٝ اٌّحٍٟ 

ع١ذٞ ٠ٛعف ثٓ )ثٕبء اٌّغزؾفٝ اٌّؾٍٟ ٌىْٛ اٌّؾشٚع اٌٍّغٝ ٚرٌه اٌّحب١ِذ،  اٌّظزشفٝ اٌّحٍٟ ثٕبء ٚرج١ٙشأشغبي 

خ ٌثذٚاٌخ١ش٠خ ػٍٟ( ٠زُ إٔغبصٖ ؽب١ٌب فٟ إهبس ارفبل١خ اٌؾشاوخ ث١ٓ عٙخ ِشاوؼ آعفٟ ِٚؤعغخ عبعُ ٚؽّذ ثٓ عبعُ 

 .2017ِبسط  31اٌّٛلؼخ ثزبس٠خ  ،لطش
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 )رئٌس الجلسة(رئٌس المجلس الجماعً النائب األول لـ السٌد ٌونس بن سلٌمان
 

بعد اسدال مداوالت المجلس الجماعً حول النمط المبرمجة فً جلستنا االولى، نرفع هذه الجلسة وموعدنا 
 . 2108-15-19فً الجلسة الثانٌة الممررة بتارٌخ 

 

 ورفعت الجلسة على الساعة الثانٌة وخمسة واربعون دلٌمة بعد الزوال.

 

 

 

 

 


