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 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

 2016 ماي احملضر العام للدورة العادية لشهر

 للدورة االربعفهرست اجللسات 
 

 جمللس جامعة مراكش 2016  ماي من ادلورة العادية لشهر   2016/ 05/ 05فهرست حمرض اجللسة الأوىل بتارخي  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : األولىحافظة الجلسة  • 

 ولة الزمنية كلمة افتتاحية والجد  •

 

 01 - 04 
05 – 11 

 

1 
  بها  القيام  تم  التي  االعمال  شأن  يف  املجلس  لرئيس  االخباري  التقرير  عىل  الجماعي  املجلس  اطالع

  املتعلق  113.14  رقم  التنظيمي  القانون  من  106  للمادة  طبقا  اليه  املخولة  الصالحيات  اطار  يف

 بالجماعات. 

 
 تم إطالع المجلس 

 
 

12 – 19 

2  

 . مراكش بمدينة املتجوليـن الباعة لتأهيل الوطنية االسرتاتيجية عىل الجماعي املجلس طالع
  تم إطالع المجلس 

20 - 47 

3  

 . الربتغالية بورتو ومدينة مراكش مدينة  بيـن تعاون اتفاقية عىل املوافقة

تم تأجيل البث في 
جلسة  النقطة إلى  

17/02/2016 

 
48 – 56 

4  

           .الكورية JEONJU جو جون  ومدينة مراكش مدينة  بيـن اونعت اتفاقية عىل املوافقة
 

 الموافقة 

 

 
57 - 65 

 

5 
 . بإسبانيا  اشبيلية ومدينة مراكش مدينة بيـن توأمة اتفاقية عقد عىل املبدئية املوافقة يف البث

 (مراكش عمالة عامل  الوايل السيد من بقااس واردة نقطة)                                                                      

 
 تم إحاطة المجلس 

 
66 – 76 

 

6 
  اريحا   ومحافظة  مراكش  مدينة   بيـن  توأمة  اتفاقية  ابرام  عىل  املبدئية  واملوافقة  الدراسة

                                (مراكش عمالة عامل الوايل السيد من واردة نقطة)                                                .الفلسطينية

 
 الموافقة 

 

 
 

77 - 83   

 

7 
  وهي   مراكش  جماعة  لفائدة  الساخي  مصطفى  السيد  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث

 و  04/43777  عدد  العقاريـيـن  للصكيـن  منتميـتـيـن  أرضيتـيـن  قطعتـيـن  عن  عبارة

 . املنارة مقاطعة ابر ت بنفوذ الكائنة مربع مرت 5621 مساحة ذات 04/43776

  الموافقة 
 

84 - 91 

 
8 

 لفائدة  الزروايل  وحسني  الشكدايل  املصطفى  السيدين  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث

 الكائنة   04/187756  عدد  العقاري  للصك  منتمية  ارضية  قطعة  عن  عبارة  وهي  مراكش  جماعة

 .جليز  مقاطعة تراب بنفوذ

 
 الموافقة 

 
  

92 - 100 

  عبارة   وهي  مراكش  جماعة   لفائدة  الفنادق(  )دنيا  رشكة  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث 9

 متواجدة   م/8724  و  52494/ 04  عدد  العقارية  للصكوك  منتمية   ارضية  قطع  من  اجزاء  عن

 .التهيئة طرق إلنجاز ستخصص جليز  مقاطعة تراب بنفوذ

 

 الموافقة 

 
 

101 - 108 

  DOUJA PROMOTION  بروموسيون  دوجا      رشكة  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث 10

 مراكش. ابواب بمنطقة متواجدة اداري لغرض مخصصة بناية عن عبارة وهي مراكش جماعة لفائدة

 

 الموافقة 
 

109 - 117 

للصك  11 املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخرضاء  واملساحات  الطرق  ترتيب  عىل  املوافقة 

 . م الجماعيك العاباملل  M/11044العقاري 

 

 الموافقة 

 
 

118 - 126 

  طبقا   الجماعية  العامة  األمالك  ضمن  مراكش  جماعة  برتاب  متواجدة  شوارع  تعيني  عىل  املوافقة 12

 الفايس  عالل  شارع  :ييل  بما  االمر  ويتعلق  بالتعمري  املتعلق  12.90  القانون  من  81  املادة  ملقتضيات

 . الزرقطوني شارع/.العيون  شارع/.والثاني االول  الشطرين الداخلة شارع/.والثاني االول  الشطرين

 

 الموافقة 

 
 

127- 141 

 لفائدة   مراكش  ابواب  الجماعي  بالسوق  املتواجدة  التجارية  املحالت  ايجار  عملية  يف  البث 13

 . اإليجارية القيمة يف البث مع   الرتحيل عملية من املستفيدين

 

 الموافقة 

 

142 - 169 

 لفائدة  مراكش  ابواب  الجماعي  بالسوق  الكائنة  التجارية  املحالت   ويتفت  امكانية  تدارس 14

 . منه املستفيدين

 

 الموافقة 

 

170 - 196   

  املخصص   الجديد  بالحي  2  بتسلطانت  املتواجدة  االرضية  البقعة  تخصيص  اعادة  عىل  املوافقة 15

 بن   يوسف  سيدي  مقاطعة  مجلس   مللتمس  تبعا  مسجد  لبناء  وذلك  مللعب  التهيئة  تصميم  حسب

 . 2016 بناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ عيل

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  

12/05/2016  

 

197 - 202 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

  بمنطقة   املتواجد  تاشفيـن  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  عىل  املوافقة 16

 .داملسج بهذا يلحقان وساحة للوضوء كمرفق  جليز  بمقاطعة االزدهار

 

 الموافقة 

 

203 - 210   

 . االختصاصات متعددة كقاعة مربوكة بتجزئة متواجدة حضانة تخصيص اعادة عىل املوافقة 17
 

 الموافقة 

 

211 - 219 

  التجاري   باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  النظر  اعادة 18

 .عيل بن فيوس سيدي الريايض املركب من املستخرج

 

 الموافقة 

 

220 - 238   

 الشطر )  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  البث 19

 . عيل بن يوسف سيدي الريايض املركب من املستخرج( الثاني

 

 الموافقة 

 

239 - 254 

 املتواجـدة االداريـة واملكاتـب  تجاريـةلا  املحـالت  بتفويت  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  النظر  اعادة 20

 .املحمدي الحي التجاري باملركب

 

 الموافقة 

 

255 - 270 

 
21 

 2015  ابريـل  لشـهر  العاديـة  الـدورة  خـالل  املتخـذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  الغاء

 املركـب  من  االول  بالطابـق  املتواجدة  االداريـة  املكاتـب  تخصيص  تغييـر  عىل  باملوافقة  والقايض

 للمحــالت التفويــت مبلــ  قيمــة يف النظــر اعــادة مـع املحمدي الحي العرصي  التجـاري

 بتفويــت  املتعلـق  التحمــالت  كنــاش  تعديــل  وكذا  املعـدل  التخصيـص  ضـوء  عىل  املذكـورة

 .السابقـة الفقرة يف ذكـر ملا تبعـا املحمدي الحي التجاري باملركب واملكاتب التجارية املحالت

 

 الموافقة 

 

 

 

271 - 280 

 
22 

 2012  ابريـل  لشـهر  العاديـة  الـدورة  خـالل  متخـذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  الغاء

 والرياضـة  الشـباب  ووزارة  مـراكش  ملدينـة  الجمـاعي  املجلـس  بيـن  رشاكة  باتفاقية   واملتعلق

 .الخميس باب املغطى املسبح وتنشيط تدبري حول للسباحة امللكية والجامعة

 

 الموافقة 

 

281 - 293 

 
 

 جمللس جامعة مراكش 2016  ماي من ادلورة العادية لشهر   2016/ 05/ 12بتارخي    الثانية فهرست حمرض اجللسة  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثانيةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 االحاطة علما  •

 

 01 -  04 

05- 07 

08 -  10 
 
 
 
 
 

 
 

24 

  عن   النقل  لتدبري  املحلية  التنمية  رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال

 :ييل ما خالل من BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق

 .BHNS ةعالي خدمة ذات حافالت طريق عن النقل لتدبري احمللية التنمية لشركة االساسي النظام على واملوافقة * الدراسة
 .BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق عن النقل لتدبري احمللية التنمية شركة رأمسال من الرفع على املوافقة* 

 .BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق عن النقل لتدبري احمللية التنمية شركة يف جديد كشريك اسفي مراكش جهة * ادخال
 . BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق عن احلضري النقل لتدبري ليةاحمل التنمية للشركة االساسي النظام تعديل *

 

الموافقة على النظام 
 األساسي 

 
 

 
11 - 67 

 
 
25 

  الطاقية   للنجاعة  املحلية  التنمية  رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال

 :ييل ما لالخ  من العمومية االنارة مرفق لتدبري االنوار( )حارضة املسماة

 االنوار(. )حاضرة احمللية التنمية لشركة االساسي النظام على واملوافقة * الدراسة
 االنوار(. )حاضرة احمللية التنمية لشركة والتعاقدية والتنظيمية التدبريية الوثائق على مراكش ملدينة اجلماعي اجمللس * اطالع

 

تم تأجيل البث في 

جلسة النقطة إلى    

19/05/2016  

 
 
 
68 
  

 

26 
 الثقايف   للمنتوج  السياحية  للتنمية  املندمج  الربنامج  بإنجاز  تتعلق  رشاكة  اتفاقية  مرشوع   عرض 

 . واملصادقة للمناقشة مراكش، بعمالة  التقليدية الصناعة ومنتوج

 (مراكش عمالة عامل الوايل السيد من واردة نقطة)                                                           

 

 الموافقة 

 
 

69 - 115 

 
27 

 

 .املعـاش بعرصـة طبقات عىل املبني السيارات  موقف مرفق تدبري طريقة يف البث

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  

30/05/2016  

 
116 –  124   
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15 

  املخصص   الجديد  بالحي  2  بتسلطانت  املتواجدة  االرضية  البقعة  تخصيص  اعادة  عىل  املوافقة

 بن   يوسف  سيدي  مقاطعة  مجلس   مللتمس  تبعا  مسجد  لبناء  وذلك  مللعب  التهيئة  ممي تص  حسب

 . 2016 بناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ عيل

 
 

 الموافقة 

 

 
 

125 –  127 

 

34 
  الخرض   سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـ   عىل  املوافقة

 . بالجملة والفواكه

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
128 - 141 

 
35 

 

 الفنا. جامع  بساحة املعارض  تنظيم بمنع يقيض جماعي  تنظيمي قرار وضع

 
 الموافقة 

 
142 - 151   

 
28 

 الطـرق   حدود تخطيـط  موضوع االرضيتيـن  بالقطعتيـن  الخاصة  التعويض  مبالـ   عىل  املوافقة

  حمان   شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  عىل  نـىبم  للسيـارات   موقف  إلحـداث  العامة

 .بها املرتبطة العقارية العينية  الحقوق وكذا املدينة بمقاطعـة الضو دار وطريق الفطواكي

 
 في البث تأجيل تم

جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
 
152 

 
29 

  االرضية   القطعة  لمقاب  اسفي  مراكش  لجهة  الحايل  املقر  بناية:  بمدرك  عقارية  معاوضة  يف  البث

  بملتقى  املتواجدة  TF7807/M  رقم  العقاري  للرسم  املنتمية  الجماعي  الخاص   للملك  التابعة

 .   تحناوت وطريق السادس محمد شارع

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
152   

 

30 
 

 وزارة   مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص   الخاص   امللك  الدولة  مع  معاوضة  يف  البث

 . الشتوي بالحي  والرياضة الشبيبة

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
 
152 
 

 
31 

 

 املتوسط   االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  عىل  املشيد   العقار  ملكية  نزع  عىل  واملوافقة  الدراسة

 . عامة منفعة من العملية تستلزمه ملا به املرتبطة العقارية العينية الحقوق عن والتخيل

 
  في البث  تأجيل تم

دورة   إلى  النقطة
 الحقة 

 
 

153   

 
32 

 جديدة   جماعية  مجزرة  إلحداث  املخصصة  االرضية  القطع  ملكية  نزع  عىل  واملوافقة  الدراسة

 . عامة منفعة من العملية تستلزمه ملا بها املرتبطة العينية الحقوق وعن عنها والتخيل املسار بمنطقة

 
 الموافقة 

 
154 –  161 

 
36-37 

 .املسلميـن االموات نقل مرفق تدبري مراكش جماعة مجلس اسرتجاع عىل املوافقة

 .والجرحى املرىض نقل مرفق تدبري مراكش جماعة مجلس اسرتجاع عىل املوافقة

 

األغلبية عدم توفر 
المطلقة المطلوبة 

 قانونيا 

 
162 - 175 

 
23 

 

 مـراكش  ملدينـة  التنميـة  التجهيـز  رشكـة  يةوضـع  عـىل  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  اطالع

 . االخرية املستجدات ضوء عىل )افلمار(

 
 

 تم إطالع المجلس 

 
 

176 - 209 

 
38 

 

 .2016 املالية السنة برسم امليزانية فصول بعض اعتمادات تحويل

 

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
 
210 

 

39 
 

 .2016 سنة برسم دنيامل  املجتمع جمعيات مشاريع دعم
 

 الموافقة 
 

211 - 250 

 

 جمللس جامعة مراكش 2016  ماي من ادلورة العادية لشهر   2016/ 05/ 19بتارخي    الثالثة فهرست حمرض اجللسة  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثالثةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 
 

05- 08 
 

 
 

 
 

41 
 يف  الجمعوي الفضاء وجمعية مراكش جماعة بيـن ورشاكة تعاون اتفاقية عىل واملوافقة الدراسة

 املواطنة  واملشاركة املحلية الحكامة مرشوع اطار

 
 الموافقة 

 

 
09 - 22 

 
 
 

42 
 

  االجتماعية   االعمال  وجمعية  مراكش   ملدينة  الجماعي  املجلس   بيـن  اتفاقية  عىل  واملوافقة  الدراسة

 .مراكش جماعة  ومتقاعدي ملوظفي

 

 
 الموافقة 

 
23 - 38 

 
43 

  املجلس  بيـن  وتعاون  دعم  اتفاقية  شان  يف  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرري  إلغاء

 الجماعة   ومتقاعدي  وأعوان  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  وجمعية  مراكش  ملدينة  الجماعي

 .التوايل عىل 2007 ابريل و 2006 يوليوز تيـنالعادي الدورتيـن يف واملتخذين ملراكش الحرضية

 
 الموافقة 

 
39 – 40   



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 
 

 
 

44 
الرياضييـن  باستغالل  الخاص   الداخيل  النظام   عىل  واملوافقة  الدراسة   الحسني   الحي  املنتزهيـن 

 . عيل بن يوسف وسيدي

 
 الموافقة 

 

 
41 – 72 

 
 

 

45 
 

  التجاري   باملركب  للتربيد  ومحليـن  يةتجار   ومحالت  مقهى  بإيجار  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  البث

 .الزهور

 

 
 الموافقة 

 
 

73 - 89 

 
 

46 

 

 

 .املستعملة السيارات بسوق كشك باستغالل متعلق التحمالت كناش يف البث
 

 الموافقة 
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الفنا    رئيس    رشيد صادقي جامع  الحضرية  الوالي  المنطقة  للسيد  ممثال 

 

 :  ية الســادةبصفة استشار  جماعة مراكش من اطـرحضـر  -

 العام للمصالح المدير  :  عبد الكريم الخطيب

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير           

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بل الحوتي 

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية  :   سمير لعريبية 

 ئة وتأهيل السكن غير الالئقرئيس قسم البي :   عبد الغني اوشن

 حاسبة رئيسة قسم الميزانية والم :   وفـاء منياتي 

 رئيس قسم المرافق الكبرى العمومية المحلية   :   عبد االله روحني 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية  :    محمد ارفا

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   الحسين الزواق

 رئيس قسم الموارد البشرية  :   محمد بنيطو 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  عبد العزيز االمري

 بالنيابة  رئيس قسم التنمية االقتصادية وانعاش الشغل :   حسن وهبي  

 رئيسة مصلحة تنظيم جلسات المجلس :   سعيدة احميدي

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   رشيد البوزيتي 

 لمجلس اعمال ا عن قسم :   خليل موليح 

 عن قسم اعمال المجلس  :   سعد نجاي
 

 : شارك من المصالح الخارجية السيد -
 

 رئيس قسم العمل االجتماعي بوالية مراكش اسفي  :   كمال بلكيال 

 
 

 عضوا 86  : العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

 اعضو 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

ا عضو71 :      عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
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 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 2

 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 3

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 4

 مراكشالنائب الرابع لرئيس جملس مجاعة  د املتصدقمحأ 5

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 6

 النائبة السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 7
 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 8

 لس مجاعة مراكشالنائبة التاسع لرئيس جم عواطف الربدعي 9

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش العكرودمجال الدين  10

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 11

 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 12

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 13

 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 14

 "        "          "   توفيق بلوجور 15

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 16

 "          "          " عبد اهلادي فاري 17

 "          "          " حممد الزراف 18

 "          "          " عبد االله الغلف 19

 "        "          "   امينة العمراني االدريسي 20
 "          "       "    امحد حمفوظ 21

 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 22
 "          "          " عبد اهلل االمكاري 23
 "          "          " عبد الرمحان وافا 24
 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 25
 "          "       "    سفيان بنخاليت 26

 "          "          " حممد ايت بويدو 27
 "          "          " محيد خورزك 28
 "          "          " حممد بن بال 29
 "          "          " أمحد عبيلة 30
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 31
"     "          "      حسن بباوي 32  

 "          "          " البويسفيإشراق  33
 "          "          " مريم خاي 34
 "          "          " حممد لكبار 35
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 "          "          " عبد العزيز مروان 36
 "          "          " السعيد ايت احملجوب 37
"     "          "      عبد اجمليد بناني 38  

 "          "          " حبيبة الكرشال 39
 "          "          " عبد العزيز البنني 40
 "          "          " رشيد التمادلي 41
 "          "          " املصطفى الشهواني 42
 "          "          " حممد االدريسي 43
"        "          "   حممد بنلعروسي 44  

 "          "          " حممد باقة 45
 "          "          " املصطفى الوجداني 46
 "          "          " عبد الصمد العكاري 47

 "          "          " ابراهيم بوحنش 48
 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 49
"          "     "      ويموالي عبد احلفيظ املغرا 50  

 "          "          " احلسني نوار 51
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 52
 "          "          " سعيدة ساللة 53
 "          "          " حممد نكيل 54
 "          "          " حس اهلواري 55
"          "       "    عبد الصمد اهلنيدي 56  

 "          "          " ثورية بوعباد 57
 "          "          " موالي البشري طوبا 58
 "          "          " عبد الغين دريوش 59
 "          "          " خليفة الشحيمي 60
 "          "          " عبد اهلادي بن عال 61
 "          "          " ضيماتلعبد اهلادي  62
 "          "          " حفيظة جمدار 63
 "          "          " امساعيل امغاري 64
 "          "          " حممد ايت الزاوي 65
 "          "          " عبد الكريم ملشوم 66
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 67
 "          "          " باحممدحليمة  68



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

4 
 

 "          "          " حممد بوغربال 69
 "          "          " فاطمة ملكهون 70
 "          "          " امحاد اطرحي 71

 

 عضوان 02 :    عـدد  األعضـاء الغائبيــن بعـــذر  -
 

 عضو اجمللس اجلماعي  خليل بوحلسن 1
 

 "          "          " ديجويدة العوي 2

 
 

 عضـوا     13 :        عـدد  األعضاء الغائبيـن بـدون عــذر -
 

 النائبة الثامنة  لرئيس جملس مجاعة مراكش  امال ميصرة 1

 عضو اجمللس اجلماعي عادل املتصدق 2

 "          "          " عبد الواحد الشافقي 3

 "      "          "     املشفوعحياة  4

 "          "          " عبد الصمد العمراني 5

 "          "          " زكية ملريين 6

 "          "          " حممد احلر 7

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 8

 "          "          " محيد الشهواني 9
 "      "          "     عفيفة الزجناري 10

 "          "          " جنيب رفوش 11

 "          "          " يوسف بن الزاهر 12

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 13

 

 ال أحــد   : عــدد األعضـاء الشاغـرة مناصبهــم 
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 يس المجلس الجماعي ئ رالسيد محمد العربي بلقائد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السيد ممثل السلطة المحترم

 السيدات أعضاء المجلس المحترمين السادة و

 السيدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

ماي   لشهر  العادية  الدورة  هذه  أشغال  نفتتح  أن  كا  ، 2016قبل  الفتاوي  خالد  السيد  من  تب  أطلب 

السيدات أعضاء المجلس المحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد  ضل بالمناداة على أسماء السادة والمجلس التف

 الدورة. توفر النصاب القانوني النعقاد هذه  مدى  من

ان السيدة جويدة    علىبعذر  ملحوظة: تم االعالن ان السيد خليل بولحسن متغيب عن الجلسة االولى   

 . ى بعذر لتواجدها خارج ارض الوطن لتأدية مناسك العمرة خراال لعويدي متغيبة هي 

و  بعد  العملية  القانونيالتأكد  اجراء  النصاب  توفر  في  من  الدورة  هذه  افتتاح  عن  رسميا  أعلن   ،

 التالية: ا األولى التي تتضمن جدولتها الزمنية النقط جلسته
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 2016ماي لدورة العادية لشهر جللسات ا زمنيةالدولة  اجل

 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 
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اطالع اجمللس اجلماعي على التقرير االخباري لرئيس اجمللس يف شأن االعمال اليت مت القيام بها يف اطار 
 ماعات.املتعلق باجل 113.14من القانون التنظيمي رقم  106الصالحيات املخولة اليه طبقا للمادة 

   

 

2 
  الباعة املتجولني مبدينة مراكش.اطالع اجمللس اجلماعي على االسرتاتيجية الوطنية لتأهيل 
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  املوافقة على اتفاقية تعاون بني مدينة مراكش ومدينة بورتو الربتغالية. .1

 

4 
  ية.الكور JEONJUاملوافقة على اتفاقية تعاون بني مدينة مراكش ومدينة جون جو  .2

 
 

5 
      مدينة مراكش ومدينة اشبيلية بإسبانيا.البث يف املوافقة املبدئية على عقد اتفاقية توأمة بني 

 نقطة واردة سابقا من السيد الوالي عامل عمالة مراكش()                                                            
 

 
 

6 

 الفلسطينية.ني مدينة مراكش وحمافظة ارحيا على ابرام اتفاقية توأمة ب الدراسة واملوافقة املبدئية .3

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                       

 

 

 
7 

عبارة عن قطعتني  مراكش وهيالبث يف هبة عقارية ممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي لفائدة مجاعة 
مرت مربع  5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777صكني العقاريني عدد ارضيتني منتميتني لل

  الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة املنارة.

 

 
 

8 

البث يف هبة عقارية ممنوحة من طرف السيدين املصطفى الشكدالي وحسين الزروالي لفائدة مجاعة مراكش وهي 
 الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز. 04/187756عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد 

 

 
 
9 

البث يف هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا الفنادق" لفائدة مجاعة مراكش وهي عبارة عن اجزاء من 
م متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز /8724و  04/52494قطع ارضية  منتمية للصكوك العقارية عدد 

 .ستخصص إلجناز طرق التهيئة
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10 

" لفائدة مجاعة  DOUJA PROMOTIONدوجا بروموسيون شركة "البث يف هبة عقارية ممنوحة من طرف 
 مبنطقة ابواب مراكش .متواجدة  بناية خمصصة لغرض اداري مراكش وهي عبارة عن

 

 
11 

العقاري املوافقة على ترتيب الطرق واملساحات اخلضراء املتواجدة بتجزئة السماللية املنتمية للصك 
M/11044 بامللك العام اجلماعي. 

 

 
 
 
 
12 

املوافقة على تعيني شوارع متواجدة برتاب مجاعة مراكش ضمن األمالك العامة اجلماعية  طبقا ملقتضيات 
 املتعلق بالتعمري ويتعل االمر مبا يلي: 12.90من القانون  81املادة 

 شارع عالل الفاسي الشطرين االول والثاني. ▪
 الشطرين االول والثاني. لداخلةشارع ا ▪
 شارع العيون. ▪

 الزرقطوني.شارع  ▪

 

 
13 

البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين من عملية  .4
 الرتحيل  مع البث يف القيمة اإلجيارية.

 

 

  .دة املستفيدين منه لكائنة بالسوق اجلماعي ابواب مراكش لفائتدارس امكانية تفويت احملالت التجارية ا .5 14

 
15 

باحلي اجلديد املخصص حسب تصميم  2املوافقة على اعادة ختصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت 
تبعا مللتمس جملس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة  التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد

 .2016لشهر بناير  العادية

 

مبنطقة االزدهار مبقاطعة  جماورة ملسجد يوسف بن تاشفني املتواجداملوافقة على اعادة ختصيص قطعة ارضية  .6 16
 سجد.امل كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا  جليز

 

 

  املوافقة على اعادة ختصيص حضانة متواجدة بتجزئة مربوكة كقاعة متعددة االختصاصات. 17

 
18 

التجاري املستخرج من اعادة النظر يف كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب 
 املركب الرياضي سيدي يوسف بن علي.

 

 
19 

البث يف كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاني( 
 تخرج من املركب الرياضي سيدي يوسف بن علي.املس
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20 

املتعلق بتفويت احملالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب اعادة النظر يف كناش التحمالت 
 التجاري احلي احملمدي.

 

 
 
21 

والقاضي باملوافقة على  2015ل الغاء مقرر اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابري
بالطابـق االول من املركـب التجـاري العصري احلي احملمدي مع اعـادة تغييـر ختصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة 

النظـر يف قيمـة مبلـغ التفويـت للمحـالت املذكـورة على ضـوء التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـاش التحمـالت 
  الفقرة السابقـة.احملالت التجارية واملكاتب باملركب التجاري احلي احملمدي تبعـا ملا ذكـر يفاملتعلق بتفويـت 

 

 
 
22 

واملتعلق   2012الغاء مقرر اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش متخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل 
ياضة واجلامعة امللكية للسباحة حول باتفاقية شراكة بني اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش ووزارة الشباب والر

 .تدبري وتنشيط املسبح املغطى باب اخلميس
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23 
ملدينة مراكش "افلمار" على ضوء اجلماعي ملدينة مراكش على وضعية شركة التجهيز التنمية  اجمللساطالع 

   املستجدات االخرية.

 

 
 
 

 
24 

استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة للتنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق 
 يلي:من خالل ما  BHNSحافالت ذات خدمة عالية 

الدراسة واملوافقة على النظام االساسي لشركة التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  ▪

BHNS. 

 .BHNSمن رأمسال شركة التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  الرفعاملوافقة على  ▪

احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة مية التنادخال جهة مراكش اسفي كشريك جديد يف شركة  ▪

 . BHNSعالية 

لنقل احلضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية التنمية احمللية لتدبري اتعديل النظام االساسي للشركة  ▪

BHNS.  
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25 

 
املسماة  الطاقية استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية احمللية للنجاعة

 لتدبري مرفق االنارة العمومية من خالل ما يلي: "حاضرة االنوار"
 ."حاضرة االنوار" الدراسة واملوافقة على النظام االساسي لشركة التنمية احمللية ▪

 اضرة االنوار".اطالع اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش على الوثائق التدبريية والتنظيمية والتعاقدية لشركة التنمية احمللية "ح ▪

 

 
 

26 

عرض مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإجناز الربنامج املندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقايف ومنتوج الصناعة 
 التقليدية بعمالة مراكش، للمناقشة واملصادقة. 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                   

 

 

  .بعرصـة املعـاش طبقاتقف السيارات املبين على البث يف طريقة تدبري مرفق مو 27

 
 
28 

املوافقة على مبالـغ التعويض اخلاصة بالقطعتني االرضيتني موضوع ختطيـط حدود الطـرق العامة إلحـداث 
موقف للسيـارات مبنـى على طبقـات بعرصـة املعـاش ملتقـى شارع محان الفطواكي وطريق دار الضو مبقاطعـة 

 العينية العقارية املرتبطة بها.وكذا احلقوق املدينة 

 

 
29 

البث يف معاوضة عقارية مبدرك: بناية املقر احلالي جلهة مراكش اسفي مقابل القطعة االرضية التابعة للملك 
املتواجدة مبلتقى شارع حممد السادس وطريق  TF7807/Mاخلاص اجلماعي املنتمية للرسم العقاري رقم 

 .   حتناوت

 

 
30 

البث يف معاوضة مع الدولة امللك اخلاص خبصوص املشتل اجلماعي مقابل مقر مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة 
 باحلي الشتوي. 

 

 
31 

الدراسة واملوافقة على نزع ملكية العقار املشيد على جزء منه نادي البحر االبيض املتوسط والتخلي عن 
 ا تستلزمه العملية من منفعة عامة.ة به ملاملرتبطاحلقوق العينية العقارية 

 

 
32 

الدراسة واملوافقة على نزع ملكية القطع االرضية املخصصة إلحداث جمزرة مجاعية جديدة مبنطقة املسار 
 والتخلي عنها وعن احلقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.

 

 
33 

ينة مراكش من الدولة )امللك اخلاص( القطعة االرضية املشيد ناء اجمللس اجلماعي ملداملوافقة على عملية اقت
    عليها السوق اجلماعي ازلي.
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34 

 

 املوافقة على مبالـغ التعويض اخلاصة بنزع ملكية العقارات املخصصة لتوسيع سوق اخلضر والفواكه باجلملة.
 

 
35 

 

 مع الفنا.نع تنظيم املعارض بساحة جاقرار تنظيمي مجاعي يقضي مبوضع 
 

  نقل االموات املسلمني.املوافقة على اسرتجاع جملس مجاعة مراكش تدبري مرفق  36

  املوافقة على اسرتجاع جملس مجاعة مراكش تدبري مرفق نقل املرضى واجلرحى. 37

  .2016حتويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية  38

 .2016دعم مشاريع مجعيات اجملتمع املدني برسم سنة  39
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  الدراسة واملوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة مراكش ووزارة الثقافة لتجهيز اخلزانات البلدية. 40

 
41 

معوي يف اطار مشروع احلكامة احمللية واملوافقة على اتفاقية تعاون وشراكة بني مجاعة مراكش ومجعية الفضاء اجلالدراسة 
 واملشاركة املواطنة

 

 
 

42 
الدراسة واملوافقة على اتفاقية بني اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش ومجعية االعمال االجتماعية ألطر وموظفي واعوان ومتقاعدي 

 مجاعة مراكش.
 

 
43 

األعمال  ية دعم وتعاون بني اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش ومجعيةإلغاء مقرري اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش يف شان اتفاق
و ابريل  2006االجتماعية ملوظفي وأعوان ومتقاعدي اجلماعة احلضرية ملراكش واملتخذين يف الدورتني العاديتني يوليوز 

 التوالي.على  2007

 

  ني الرياضيني احلي احلسين وسيدي يوسف بن علي.الدراسة واملوافقة على النظام الداخلي اخلاص باستغالل املنتزه 44

  البث يف كناش التحمالت املتعلق بإجيار مقهى وحمالت جتارية وحملني للتربيد باملركب التجاري الزهور. 45

  التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة.البث يف كناش  46

  ي باحلي الشتوي لفائدة مستغليها.تابعة للملك اخلاص اجلماعالبث يف تفويت قطع أرضية  47

  برتاب مجاعة مراكش. واالزقةالطرق  بعض املوافقة على تسمية 48
 

  العتيقة. اهلندسة املعمارية باملدينةب وضع قرار تنظيمي مجاعي يتعلق 49

  مدينة مراكش مع حتيني خمطط التنقالت احلضرية للمدينة.املوافقة على اعداد دراسة شاملة للسري واجلوالن داخل  50
 عمالة مراكش()نقطة واردة من السيد الوالي عامل                                                                  
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  وضع قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بتنظيم السري واجلوالن برتاب مجاعة مراكش. 51

 
52 

    ة واملوافقة على حتويل حمطات وقوف سيارات االجرة املتواجدة بعرصة املعاش وسيدي ميمون.راسالد

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                          

 

 
 

53 

 لدراجات ب:الدراسة واملوافقة على حذف بعض حمطات وقوف السيارات وا

o )الطريق املؤدية اىل جنان العافية )طوالة بالرج 
o )قرب دار الباشا )الستينية 
o  اجملاورة للمقر السابق لبنك املغرب من الواجهة اخللفيةاحملطات 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                            

 

  لرتاب مقاطعة مراكش املدينة. طن 3.5أكثر من  املركبات اليت تتجاوز محولتهادخول  يقضي مبنعمي مجاعي وضع قرار تنظي 54

   . 2017حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  55
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 :   (05/05/2016 ريخ)جلسة بتا 2016جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  النقطة األولى من

في  اطالع   بها  القيام  تم  التي  االعمال  شأن  في  املجلس  لرئيس  االخباري  التقرير  على  الجماعي    إطار املجلس 

 املتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي رقم  106الصالحيات املخولة اليه طبقا للمادة 

 

 رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

للجماعات  التي  جديدة  القانونية  المقتضيات  لل  اتطبيق التنظيمي  القانون  يقدم    حيثسطرها  الرئيس  أن 

 تنا هاته.في المرحلة ما قبل انعقاد دورتقريرا اخباريا عما قامت به الرئاسة والمكتب 

 وعليه، اتقدم اليكم بالتقرير االخباري االتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

13 
 

 

املاد ملقتضيات  التن   106ة  تطبيقا  القانون  جملس من  رئيس  بتقدمي  والقاضية  ابجلماعات  املتعلق  ظيمي 
الصالحيات املخولة   إطاراجلماعة تقريرا اخباراي للمجلس، عند بداية كل دورة عادية، حول االعمال اليت قام هبا يف  

ماعي ابتداء  ة اجمللس اجلعليها رائس  واشرفت قامت    اليت  جممل االعمالويشرفين ان اتلو على مسامعكم    له، يسعدين
 اىل بداية الدورة احلالية وهي كااليت:   2016من هناية الدورة العادية لشهر فرباير  

من القانون التنظيمي   94فمن الناحية املداوالتية، وكما ال خيفى على حضراتكم، وطبقا ملقتضيات املادة     
اجملل  فرائسة  ابجلماعات،  مداملتعلق  بتنفيذ  قامت  اجلماعي  ومقس  اجلماعي  اجمللس  امللفات اوالت  هتيئ  مت  اذ  رراته 

القانونية لكل النقط الواردة يف جدول اعمال الدورة السابقة واحالتها على انظار اجلهات املختصة سواء للتأشرية او 
 لإلخبار. 

هذا   املعدلة   ،اإلطارويف  صيغته  احمللي يف  اجلبائي  ابلقرار  التوصل  ب  مت  عليه  مؤشر  الفصول  تاريخ لبعض 
وأصدران قرار     52و    51،  49،  47،  44،  43،  31مكرر،    24،  24،  23،  9الفصول    ويهم  25/04/2016

من   ابتداء  تنفيذه  ماي    09الشروع يف  لتطبيق   ملنح   2016من  الالزمة  الرتتيبات  اجلماعية ألخذ  لإلدارة  الفرصة 
 مقتضيات القرار. 

 الرمسية، التوقيع كل اجلهات    اسفي وحبضور راكش  مبقر والية جهة م  ،2016ابريل  من    27  مت بتاريخكما  
اتفاقية   لشهر فرباير    إطارعلى  العادية  اجلماعي يف دورته  اجمللس  عليها  ابلنهوض ابلسالمة   2016وافق  واملتعلقة 

 هات العامة والربانمج احلكومي يفالطرقية على املستوى احمللي ملدينة مراكش، وأتيت هذه االتفاقية انسجاما مع التوج
للدور الذي تلعبه اجلماعة يف   وكذا اعتبارا ة حوادث السري وحتسني السالمة الطرقية،  بلورة سياسة فاعلة ملعاجلة ظاهر 

 تدبري الشأن احمللي من خالل اعداد وتتبع السياسات الرتابية. 
املتخ 04/05/2016وبتاريخ   اجلماعي  اجمللس  مبقرر  التوصل  مت  فرباير ،  لشهر  العادية  دورته  خالل   ذ 

وزي  2016 السيد  لدن  من  عليه  بتاريخ  مؤشر  الداخلية  املرفق   2016ابريل    13ر  وتدبري  احداث  موضوع  يف 
 العمومي اجلماعي املتعلق ابإلانرة العمومية وكذا احداث شركة التنمية احمللية لتدبري هذا املرفق. 

 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 عمالة مراكش
 جماعة مراكش

 المديرية العامة للمصالح 
 قسم اعمال المجلس 
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ملدي اجلماعي  جمللس  مبقرر  التوصل  مت  العاديكما  الدورة  خالل  متخذ  مراكش  فرباير  نة  لشهر    2015ة 
يف موضوع املوافقة على احداث شركة للتنمية   2016ابريل    13لدن السيد وزير الداخلية بتاريخ    مصادق عليه من

 . BHNSاحمللية لتدبري النقل احلضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية  
اجلما  اجمللس  فرائسة  املوضوع،  هبذا  الوعالقة  االجراءات  استكمال  على  انكبت  واالدارية عي  قانونية 

 هذه الدورة.   انظاركم يفعلى   التأسيسية ستعرض
ويف اطار التواصل بشكل تفاعلي بني رائسة ومكتب اجمللس اجلماعي مع خالصات عمل اللجن الدائمة، 

العمومية واخلدمات، وبعد ع  املكلفة ابملرافق  اللجنة  السيد رئيس  بتاريخ  ومببادرة من  للجنة  مارس   17قد اجتماع 
ية شركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش "افلمار"، فقد تفاعلت رائسة يف موضوعي اجملزرة اجلماعية و وضع  2016

ومكتب اجمللس خبالصة اللجنة يف املوضوعني ومت طرح نقطتني خالل هذه الدورة تتعلقان ابلدراسة واملوافقة على نزع 
ع اجمللس اجلماعي دة مبنطقة املسار، من جهة وكذا اطال ية املخصصة إلحداث جمزرة مجاعية جديملكية القطع االرض

 ملدينة مراكش على وضعية شركة التجهيز التنمية ملدينة مراكش "افلمار" على ضوء املستجدات االخرية. 
الثقافية والرايضية والتنمية االجتماعي  اللجنة املكلفة ابلشؤون  ة وشراك اجملتمع املدين وتفاعال مع اجتماع 

، وبعد ان مت انتداب جلنة النتقاء مشاريع مجعيات 2016ارس  م  29ب من السيد رئيس اللجنة بتاريخ  املنعقد بطل 
 ، فقد مت اخذ بعني االعتبار توصيات اللجنة املذكورة يف مسطرة الدعم.  2016اجملتمع املدين املقرر دعمها برسم سنة  

اجل اجمللس  مكتب  انكب  من كما  العديد  دراسة  على  دائم  بشكل  بتدبري   ماعي  االرتباط  ذات  القضااي 
عة جملموعة من املرافق والتجهيزات اجلماعية اضافة اىل مواكبة امللفات الكربى اخلاصة بشركات التنمية احمللية اجلما

 احملدثة. 
االنطالقة  واعطاء  والتقنية  االدارية  االقسام  رؤساء  مع  اجتماعات  عقد  اىل  بطاقة   اضافة  لتهيئ  االوىل 

 مشروع خمطط عمل اجلماعة.    وكذا حتضري الوظيفي من جهة    الوصف والتوصيف 
رائسة اجمللس للجماعة يف مجيع اعمال احلياة املدنية واالدارية والسهر على مصاحلها، تولت  متثيل  إطار ويف 
 جمموعة من اللقاءات واالستقباالت واالنشطة أمهها:   عقد وحضوراجلماعي رائسة اجمللس  

 غرب.   املشاركة يف تظاهرات ابمل •
 حضور أنشطة ثقافية ورايضية. •
 ميدانية ملتابعة املشاريع واالوراش ابملدينة قصد معرفة مآل االشغال هبا.  القيام بزايرات •
 استقبال العديد من الشخصيات الوطنية والدولية منها:   •

 بعثات ديبلوماسية.  ▪
 وفود وطنية واجنبية رمسية.  ▪
 مستثمرين ورجال اعمال.  ▪
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 سات عمومية رؤساء ومدراء مؤس ▪
 مجعيات واحتادات مجعوية.  ▪
 مهنية ونقابية. هيئات   ▪

مت تبليغها حلضراتكم طبقا   اجلماعي، هذه إمجاال خمتلف االعمال اليت قامت واشرفت عليها رائسة اجمللس  
 للقانون. 

 
 رئيس مجلس جماعة مراكش

 محمد العربي بلقائد 
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 ما  ( ) االحاطة عل  عضو المجلس الجماعي السيد حسن الهواري

االحاطة علما موجه من السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش أسفي الى السيد  طلب  ا   

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش حول النقطتين التاليتين : 

طلب لقاء  بخصوص ملتمس و  2016أبريل    29النقطة األولى : تبعا للمراسلة الموجهة الى سيادتكم بتاريخ  

م لمناقشة  المقر  سيادتكم  الصنالف  لغرفة  الفناالقديم  بجامع  الكائن  التقليدية  بأي    فإننا،  عة  بعد  نتوصل  لم 

 نستفسر عن مصير مقر الغرفة القديم المشار اليه أعاله .  فإننافي هذا االطار جواب، و

التقليدي  السلع  بمعارض  تتعلق   : الثانية  والنقطة  الموقر  مجلسكم  لها  يرخص  التي  دة  تنظيمها  يتم  ن  والتي 

التقليدية  اشتراك تنظيم  ، فنحن نتساءل عن سبب اقصاء اغرفة الصناعة  التنسيق واالشراف في  لغرفة من 

 الصانعات . تعتبر المؤسسة الممثلة للصناع و ه المعارض ؟ خاصة و أن الغرفة ذه

 ) االحاطة علما  (   عضو المجلس الجماعي  السيد محمد باقة 

أن مراكش  وصا و، خصهابيلك " نتساءل عمن قرر مصيرلاهناك براريك متواجدة بمنطقة "عرصة  

البيئة، فه عالمي  ن هي بصدد عقد مؤتمر  اآل أل السيد الرئيس عمن قرر وضعها  وصمة عار و أس  يحول 

، فالمفروض فينا أن نحافظ على ساحة  هناك أيادي خفية في هذا الموضوع  هل ستتم ازالتها أم ال ؟ فربما و

 جامع الفنا . 

الس بإطال  ديألتمس من  يقوم  الفناالرئيس أن  فالمنظر غير مشرف و ال يمت  لة على ساحة جامع   ،

حي كأن المرء في موسم أو في  بصلة الى ساحة جامع الفنا الساحة العالمية فالنظر الى الساحة من األعلى يو

بهذه  ببطء، و  ت وحال لهذه الساحة ألنها تم ، لذلك أترجى  السيد العمدة المحترم أن نعمل جميعا لكي نجد  دوار

المدينة الذي وبكل صراحة يتعاون معنا  المناسبة البد أن باشا  اليقين أحيي السيد  ، لذلك سيدي العمدة لدي 

 بأننا سنكون محظوظين اذا وضعنا يدنا في يد السلطة ألننا سنسير الى األمام . 

أصبحت هناك مراقبة    ث ، حي بة قامت بها السيدة نائبة العمدة، هناك بادرة طيبالنسبة للمكتب الصحي

، لذلك والت فاسدة يتم بيعها للمستهلكينللمأكوالت بالرغم من أنها مراقبة محتشمة لكنها تمكنت من حجز مأك

و أكثر خصوصا وأن  ألتمس من السيد العمدة أن يمد يد المساعدة الى المكتب الصحي و أن تتم المراقبة أكثر

 بد أن نشجعه فنحن هنا للدفاع عن الصالح العام . عمله ال  يي نائب عمدة كان جديا ف ، فأالحرارة مفرطة

المعنيين باألمر  فالبد من ايجاد حل له في النهاية، فهذا السوق يئن وفيما يخص " سوق الربيع "  

 مليون في الشهر .  20يعانون كما أن الجماعة تضيع في مداخيلها التي قد تصل الى  

 لجماعيالمجلس ارئيس  محمد العربي بلقائد السيد

اذا كان ممثلي غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش أسفي يريدون لقائي فليس لدي أي مشكل و لم  

علمي   الى  الموضوع يبلغ  هذا  في  موعدا  طلبوا  أي أنهم  في  معي  التذاكر  يريدون  كانوا  اذا  مستعد  أنا  و   ،

   موضوع  فمرحبا بهم . 

، فبالنسبة لما يتم بناءه في " عرصة البيلك "  يح قة هو صحالعضو المحترم محمد باان ما قاله السيد  

بن يونس  السيد  برفقة  الوالي  السيد  أط  أوقفه  و  باألشغال  المكلف  وافقت على  سليمان  و  األمر  لعوني على 
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الذلك القرار و، ألن هذا  فيه  يعاد  المكانسنجد حال لألموضوع البد أن  بعين  الذين يوجدون  بإيجاد    شخاص 

 لموضوع سنقوم بمعالجته بما ينبغي من االحتياط . ان هذا االتالي فب، و مكان بديل

 عضو المجلس الجماعي  السيد محمد باقة 

 هل ستتم ازالة ما تم بناءه ؟

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

ازالته المنعم ستتم  البيلك " تمثل تراثا ال يمكن  سنحافظ عليها  ساس به بل بالعكس  ، ف " عرصة 

أن نقطة  سيتم التذاكر بشة جامع الفنا "، ويلها أكثر ألنها أصبحت حديقة تاريخية مرتبطة ب "ساحتأه   سيتم و

عيننا على هذه الساحة  فنحن منذ أن تولينا المسؤولية و  ،واردة في جدول األعمال وتتعلق ب "جامع الفنا " 

الك جيدا  ندرس  أن  من  البد  فيهالكن  سنقوم  التي  ا  يفية  وكيفية  لذلك  بتدبيرها  القرار،  مقاطعة  تخاذ  أدعوا 

فنا و الكيفية التي سندبره بها  مراكش المدينة " إلدراج نقطة في جدول األعمال و مناقشة موضوع  جامع ال" 

القرارات التي يجب اتخاذها لكي  ي يجب أن نأخذها بعين االعتبار وأن ترفع ملتمسا للمجلس بشأن األمور التو

 لك كتراث شفاهي عالمي . أن نحافظ عليها كذ ذه الساحة رونقها ونعيد الى ه

، فإننا  اآلن بصدد معالجة موضوع العديد من األسواق و ال  ما يخص موضوع " سوق الربيع " في

كل معالجة  واحدة  ها يمكننا  كانوا  مرة  اذ  سنوات  منذ  مرة  ألول  المستفيدين  له  دخل  ايزيكي"  "سوق  ف   ،

بالتالي ففي هذه الفترة  و،  تم نقلهم الى " سوق الضحى "   هممن ما تبقى  سنة، و   15ينتظرون منذ ما يقارب  

، ففي الدورة الماضية عرضنا على  عرفا أزمة خاصة  " سوق ايزيكي "   الوجيزة قمنا بحل مشكل سوقين

هناك نقط أخرى تتعلق بموضوع " سوق الضحى " فمن يريد  نقطة متعلقة ب " سوق ازيكي " و    المجلس

، كذلك يعرف الجميع أن " سوق المحاميد " موجود منذ فترة  ن ذلكد التمليك يمكذلك و من يري   الكراء يمكنه

قمنا بإيجاد بقعة    لينا المسؤولية قمنا بالمبادرة وحينما تولم يتم القيام بأي اجراء بشأنه وليست بالوجيزة و  

، كما أن  غال فيهاءه و المقاول بصدد االشتنأخرى للمستفيدين و اآلن فان " سوق المحاميد " يتم بارضية  

، لذلك فان موضوع " سوق الربيع "  األسواق كان بالتعاون مع السلطة  المجهودات التي قمنا بها بشأن هذه

 سيكون من أولوياتنا و سنشتغل عليه في القريب . 

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

تدخل تقديم  قبل  الرئيس  الجالليشرفني سيدي  أحيي صاحب  أن  الي  نصره هللا  ملك  ة  السادس  محمد 

شمال و من  انطالقا  المغربية  للمملكة  الدولية  العالقات  بمستوى  النهوض  في  المستمرة  الجهود  على    أيده 

عالقات السالم  الدول العربية كذلك و حته الدائم على ارساء  افريقيا الى دول افريقيا كذلك والدول األوروبية و

ة والثقافية والدينية  االجتماعيت التي تهم التنمية االقتصادية واالتفاقياتوقيعه العديد من  الدول و  بين مختلف 

زيز مكانة المغرب بين دول العالم، ونطلب من هللا عز  التكنولوجية مع هذه البلدان قصد تع والديبلوماسية و

 . يسدد خطاه في جميع مساعيه النبيلة  وجل أن يديم عليه موفور الصحة و

لقاء  تم  لقد  الرئيس  الخاز  سيدي  السيد  وبين  وبينكم  الجهوي  أن  ن  نريد  و  االقليمي  الخازن  السيد 

 نعرف محتوى هذا اللقاء . 

المناسبة،   اذا كان ممكناوبهذه  القسم نظرة عن     نريد  و  المسؤول عن  أو  الرئيس  السيد  يعطينا  أن 

 ارطة . المداخيل التي تحققت ما بين شهر يناير و شهر ماي لكي نقوم بمقارنتها مع السنة الف
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كل المراكشيين يعرفون المشكل المتعلق ب " أفلمار " و لم يتم وضعنا في الصورة ألن المكتب عجز  

المتعلق    ممثل السيد الوالي أن يتم تفعيل القانون التنظيمي الصفقة و أطلب من السيد الرئيس و عن كراء هذه  

 .بالجماعات

جثت لبعض الموتى    تواجد  نوات ثالث س  بعد مرور سنتين أو   ناكه   ، سمعت أنحسب جريد الكترونية

هؤال ألن  القانونية  باإلجراءات  العام  الوكيل  السيد  قام  هل  هو  تساءلي  و  الصحي  المكتب  مستودع  ء  داخل 

 ، فمثل هذه التصريحات تجعلنا و المواطنين نريد أن نفهم هذا الموضوع . الناس لم يتم دفنهم 

 عيرئيس المجلس الجما محمد العربي بلقائد السيد

مؤخرا اتفقنا  دبير عادي حيث نتذاكر باستمرار و ، فان األمر يتعلق بتسبة لموضوع الخازن العامبالن

 الباقي استخالصه  لكي نستخلص أموال الجماعة . وم بإجراء بشأن مداخيل الجماعة وعلى أنه سنق 

   األعمال سيتم التذاكر بشأنها . ول وع " أفلمار" فهناك نقطة في جد بخصوص موض

اع هي أدرى بتفصيل  فضي المفوض لها في القطال  ، فان السيدة خديجة يتعلق بالمكتب الصحي  فيما 

 قد قامت باإلجراءات الالزمة في هذا الموضوع و أعطيها الكلمة لمزيد من التوضيحات . هذا الموضوع و 

 المجلس الجماعي نائبة رئيس فضيالالسيدة خديجة 

حينما بدأنا العمل و جدنا  قد حاولنا حل هذا المشكل وظ ، و اكتظامنا هذا المرفق كان هناك  حينما تسل

أي ما يفوق    2016لم يتم االخراج اال مؤخرا في    2014/ 8/4أناس و تم اخراجهم بالتدقيق و بالتاريخ فمن  

ال يبحث    xابن    x، فهناك تراكمات فينما يأتي الى المكتب الصحي ما يسمى ب  ل هناك اكتظاظزاالسنتين و ما

اآلن وضعنا استراتيجية مفادها أن كل طبيب أدخل أحدا يجب عليه أن يتابعه و في هذا االطار  و  ،  أحدعنه  

باك  شن نوفر خدمة "العقدنا ورشة عمل مع النيابة العامة مشكورة و والية األمن و أن نحاول اذا أمكن أ

 .     xابن xن ن يكومكن أ، هذا مع العلم أن كل واحد منا ي" تخفيفا من معاناة أقارب الهالكالوحيد 

 المجلس الجماعي عضو   السيد المصطفى الوجداني

 ليس هذا هو السؤال الذي طرحته . 

 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

المتوفى الذي بقي في مستودع المكتب الصحي لمدة عام أو عامين   ن هذه ليست نقطة في جدول األعمال، و ا

 سيق مع وكيل الملك . سيتم دفنه بطبيعة الحال بتن 

 ) نقطة نظام (  المجلس الجماعي رئيس نائب  سليمان السيد يونس بن 

سيحافظ ط الذي  ، فهذا األخير صوتنا عليه جميعا ألنه الضابالقانون الداخلي  تطبيق  ا أتدخل في اطارأن

 الوقت . على سير الجلسات و

اال في    " غير واردة في جدول األعمال أحيي السيد الرئيس على سعة صدره ألن مسطرة " االحاطة علما  

و كتابية،  أسئلة  ادراج  أسئحالة  تتضمن  ال  فإنها  اليوم  لدورة  لإلحاطة، بالنسبة  مكان  ال  بمعنى  كتابية  لة 

يكون هناك استفساراتهم لكي  طرح السادة األعضاء  تساؤالتهم وأن ي  بالتالي نحيي السيد الرئيس ألنه يريد و



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

19 
 

نه الوسيلة الوحيدة  كتب أن نلتزم بالقانون الداخلي ألسادة األعضاء و نحن كم، لكن أطلب كذلك من التواصل

 يتلقواالتي  سيلة القانونية لمساءلة المكتب وهي األسئلة الكتابية و، فالسادة األعضاء لديهم الولتدبير الوقت

و انما سأجيب    ، على مجموعة من المسائل التي طرحتبالتالي لن أجيب  عليها أجوبة كتابية الى غير ذلك، و

، بمعنى أنه ال  شاك كانت مدرجة في المكتب السابق، فهذه األكة المتعلقة بأكشاك "عرصة البيلك" عن المسأل

، بمعنى أن المغالطة التي  مكتب المقاطعة  المجلس الجماعي أو مسؤولية على المكتب الحالي سواء كان مكتب  

وتم   الكترونية  جريدة  في  رئيس  نشرها  أن  مفادها  المدينة  التي  مقاطعة  تلك  مجلس  انشاء  طلب  من  هو 

أش أو  الصحةاألكشاك  من  عار  كالم  هو  عليها  في  رف  سابقة  صفقة  في  أدرجت  قد  كانت  األكشاك  فهذه   ،

بتنسيق مع السيد    "   les fleuristes"ع و أن يطلق عليهم اسم  المجلس السابق لكي يتم تحويل بائعي النعنا

و لطبيعة  ونظرا  "سالوالي،  جامع  خصوصية  "عرصاحة  "و  والفنا  التاريخي  طابعهما  و   " البيلك  تحت  ة 

ا اآلن هو حفاظا  اشراف رئيس المجلس الجماعي تم االتفاق على ازالة تلك األكشاك بصفة نهائية  و تواجده

  ، ألن تلك األكشاك تم احداثها باألموال و ال يمكن رميها ال بناء على قرار رئيس المقاطعة و ال العامعلى المال 

بة بعيدا  ن المناسرئيس المجلس الجماعي و ال السيد الوالي ، و بالتالي اآلن سيتم نقل هذه األكشاك الى األماك

و  ،" الفنا  جامع  ساحة   " بعدعن  جميعا  مطالبين  اليوم  فنحن  لطرحعليه  الدورة  انعقاد  انتظار  االسئلة    م 

، أما أثناء  ا مكاتب جميع رؤساء المقاطعاتسيد الرئيس  مفتوح لجميع األعضاء، وكذاالستفسارات فمكتب الو

 انعقاد الدورات فنحن ملزمون بتطبيق القانون الداخلي . 

 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

لمقتضيات   اعمال  تطبيقا  جدول  من  الثانية  للنقطة  سنمر  مراكش،  جماعة  لمجلس  الداخلي  النظام 

 دورتنا هاته. 
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 :      (05/05/2016 )جلسة بتاريخ  2016جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  منانية النقطة الث

 .لتأهيل الباعة املتجولين بمدينة مراكشاطالع املجلس الجماعي على االستراتيجية الوطنية 

 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

عرض    مراكش لتقديم جماعة  عمل االجتماعي بلأعطي الكلمة للسيد عبد العزيز األمري رئيس قسم ا

 النقطة. هذه  موضوع   االستراتيجية الوطنية لتأهيل الباعة المتجولين بمدينة مراكشحول 

 

 رئيس قسم العمل االجتماعي السيد عبد العزيز األمري 
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 اعيجلس الجمرئيس الم محمد العربي بلقائد السيد

بالجماعة،   االجتماعي  العمل  قسم  رئيس  السيد  المقدم من طرف  العرض  وتتبع  االستماع  بعد 

التوضيح  اعطي   من  المزيد  لتقديم  بالوالية  االجتماعي  العمل  قسم  رئيس  بلكيال  كمال  للسيد  الكلمة 

 بخصوص هذه النقطة . 

 رئيس قسم العمل االجتماعي بالوالية  السيد كمال بلكيال

السادة    اي   هناك  كانتاذا   و  السيدات  لتنوير  مستعدون  فنحن  النقاش  أثناء  تساؤالت 

 المستشارين المحترمين  

 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

ه نقاشان  أي  فيها  وليس  المجلس  باطالع  تتعلق  النقطة  باالستراتيجية  ذه  يتعلق  فاألمر   ،

أشرف  التي  و   الوطنية  الملك،  جاللة  المذاكرة  عليها  بصدد  اآلن  بمدينة  نحن  المتعلق  الجزء  بشأن 

لد كانت هناك أسئلة  اذا  فليس هناك أي مشكل    ىمراكش، و  المحترمين  السيدات األعضاء  السادة و 

 لكي يواكبوا معنا هذا المشروع الذي تواكبه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . 

ن التنوير بخصوص هذا  ماعي بالوالية لمزيد مرئيس قسم العمل االجت  الكلمة للسيد كمال بلكيال 

 الموضوع . 

   رئيس قسم العمل االجتماعي بالوالية السيد كمال بلكيال

الجائلين هي استراتيجية وطنية لحكومة   بالباعة  المتعلقة  فان االستراتيجية  نعرف جميعا  كما 

الجالل شخصياصاحب  يرعاها  والذي  هللا  نصره  فهذة  بشر،  هي  االستراتيجية  اه  مع  لمصالح  اكة 

والمتدخلين داخل مدينة مراكش التجارة والصناعة  المخطالجماعية وكذا  تنزيل هذا  تم  الوطني  ، و  ط 

ابتداء من هذه السنة ان شاء هللا سيتم تعميمه على باقي  بمخطط خاص بمدينة مراكش، هذا األخير و

 . ن التدخل عاماوتم اجراء احصاءات لكي يك ، حيث ماعات بما فيها الجماعات القرويةالج

التقرير الشامل الذي تقدم به السيد عبد العزيز األ مري رئيس قسم  ان ما يمكن اضافته على 

رنامج لكي تضيف  جماعة مراكش هو ان مصالح وزارة الداخلية مستعدة في هذا البالعمل االجتماعي ب

ن نحصل على التمويل  نا افاذا قمنا بدراستها يمكن أن نزيد ربما حلوال أخرى جديدة  اعتمادات أخرى و  

فبقدر  بسرعة،  بقدر   الالزم  معقدة  االشكالية  هذه  ال  ما  يمكننا  اليومي  ما  بالعمل  الحلول  الى  وصول 

  " من ايجاد حلول ل  أدل على ذلك ما تم مؤخرا في "مقاطعة المنارةال  وبتظافر الجهود واالنصات، و

بائع    1000  ا أدى الى تثبيت أكثر من من خالل تظافر الجهود مم"  "سوق المحاميد" و "سوق ايزيكي

الواحة  العزوزية  و  سوقي   يمكننا أن نضيف ة ايجابية على مستوى مدينة مراكش، و، فهذه نقط متجول

ي كفاءاتنا و أن يكون  كذلك ان شاء هللا بتظافر جهود الجميع فهذا ليس مستحيال فقط يجب أن نثق ف

يمكننا  طات المحلية و مع المجلس الجماعي، ولتصال وطيد و يومي مع الس ، فنحن على اهناك تواصل

نقوم به مع السيد رئيس    اأو أي أمر من شأنه تطوير أداءنا، وعلى سبيل المثال م  أن ندرس أي ملف 

بتظافر الجهود سنكون ان شاء  ليات المطروحة في "سوق الخير " و مقاطعة جليز لدراسة بعض االشكا

 لرئيس المحترم . الظن و شكرا جزيال السيد اهللا عند حسن 
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

نحن نطلع جميع المتدخلين في هذا الموضوع  لكم أن هناك استراتيجية وطنية و  أود أن أقول

ع وطني و ال  ، فموضوع الباعة الجائلين هو موضولنا حل هذا الموضوع بشكل تدريجي  حتى يتسنى

لة سنقوم ان شاء هللا باطالعكم على ما تم انجازه في هذا  ورات المقب، و في الدفقط مدينة مراكشيهم  

 الصدد . 

 المجلس الجماعي  عضو  السيد المصطفى الوجداني

القانون   يشملها  هل  هو  المتجولين  الباعة  لتأهيل  الوطنية  االستراتيجية  هذه  حول  تساؤلي 

 الصحية و التقاعد. ن التغطية و تستفيد م %1المتعلق ب "المقاولة الذاتية " التي تؤدي تقريبا و

   رئيس قسم العمل االجتماعي بالوالية السيد كمال بلكيال

عبد العزيز األمري رئيس قسم العمل االجتماعي تطرق الى االجراءات  ان العرض الذي تقدم به السيد  

الجالل حكومة صاحب  عليها  تسهر  التي  وبتدالمواكبة  والتحسيس  بالتكوين  المتعلقة  نصره هللا  ابير  ة 

، فأي سوق من األسواق يتم تنظيمه يتم ادخال  ذه األخيرة وضعية المقاول الذاتي من بين هتكميلية و

لقة بالباعة الجائلين المستفيدين، وبالتالي  هذه اجراءات تقنية متعفي قاعدة وطنية و  قاعدة المعطيات

تمنحه هذه األخيرة  ي مع ما  بصفة أوتوماتيكية يمكن للمستفيدين أن يحصلوا على بطاقة المقاول الذاتو

القانون يضمنها  وواجبات  وحقوق  امتيازات  جمن  اجراءات  هناك  كذلك  وزارة  ،  عليها  تنكب  ديدة 

و والصناعة  بمصادر التجارة  الجائلين  المتعلقة  للباعة  الرسمي  الالتمويل  أسواق  في  أنه  بحيث  بيع  ، 

و الكبالجملة  واأللبسالشركات  باألحدية  المتعلقة  للتموين  وبرى  خاصة  ة  فروع  هناك  ستكون  غيرها 

يتوفرون على وضعي الذين  للباعة الجائلين  بأثمنة تفضيليةللبيع  الذاتي  المقاول  اك أيضا اجراء  ، هنة 

المهنيث النشاط  تحويل  وهو  المركزية  اللجنة  فيه  تشتغل  الذين الث  األشخاص  لبعض  يمكن  حيث   ،

ة تحويل نشاطهم اما الى شركة أو أن تكون  يتوفرون على بطاقة المقاول الذاتي و بسهولة و بمسطر

ت الدولة و االدارات  فائدة الجماعات المحلية و مؤسسالديهم أفضلية في بعض التوريدات العمومية ل

اللجوء   يمكنهم  أو  العموميالعمومية  للتوظيف  سريعة  مسطرة  تشتغل  موا  إجراءاتكهذه  ،  الى  كبة 

نعرف   ونحن  المركزية،  اللجنة  ابعليها  هذه  و  الجراءاتأن  قوانين  التي  مج تتطلب  األمور  من  موعة 

 األشخاص بعد تنظيمهم . ، لكن وضعية المقاول الذاتي يخضع لها هؤالء ستتضح تباعا

 المجلس الجماعي  عضو السيد أحمد محفوظ 

أنه    ةلق بالباعة المتجولين وطنيا لدرج أمر الحكومة بإجراءات تتعتم    فعال هذه المبادرة الملكية 

في هذا االطار ال يفوتني  ، و 3637على مستوى مدينة مراكش  بائع متجول وطنيا و  17600تم احصاء  

، ففعال هذا اشكال لكن  حصاء على مستوى تراب جماعة مراكشعلى هذا اال  أن أشكر كل الذين سهروا

ال للباعة  الراهنة  بأننا المسنا الوضعية  هذا  متجولين على مستوى مدينة مراكش و و ألول مرة يظهر 

   عليه كل من سهر على انجازه . جيد يشكر عمل 

سوق    " مستوى  على  المطروحة  باإلشكاالت  متعلقة  تساؤالت  المسبلدي  بجانب   " ح  الخير 

و القرب  مالعب  هناك  كانت  حيث   ،" الداوديات   " بمنطقة  المالعب  المتواجد  هذه  أن  يظنون  السكان 

نفس  ة موضوع مالعب القرب و معالجتتم    ، لذلك ألتمس أنو لن يجد أبناءهم متنفسا رياضيا  ستزول

 الشيء بالنسبة للسوق . 
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الم بجانب  الذي كان   " قيل أن  بخصوص " سوق االزدهار  نهائية و  ازالته بصفة  تمت  حطة 

التجار المعنيين يتم تحويلهم الى القاعة المغطاة ب "العزوزية "، لكن هذه الوضعية ال تخدم التجارة  

و ال بحل اشكال  لهذه القاعة سيتضح أنها ال عالقة لها بالتجارة    في شيء لدرجة أنه اذا قمنا بزيارة  

ادماج " سوق العزوزية " و " شعوف " الى غير ذلك على أساس    ، و أعتقد أنه تم الباعة المتجولين

، أما الباقي أعتقد أن الحل الذي تم تبنيه في "  لبون بالمعالجةأن ينتقلوا الى ذلك المكان و التجار يطا

أالمحاميد   أعتقد  الموجود  باإلحصاء  مراكش  مدينة  مستوى  على  غيره  و  و  "  جدا  جيدة  مبادرة  نه 

   ه صاحب الجاللة نصره هللا لرعاياه . تتماشى مع ما يريد

   عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة 

كبرى ألن   فهذه طامة  كانوا جائلين  فاذا  ؟  قارين  أم  الباعة جائلين    3687أتساءل هل هؤالء 

تجو المدينةعربة  الذاتية  ل  "المقاولة  كذلك سمعنا  األنترنيت،  يعرف  ال  متجول  فبائع  فأن يصعب  "   ،

 أفهم هذه المسألة . علي أن 

بالنسبة لهذا النموذج العصري للعربات التي سيتم منحها للمستفيدين، هل ستبقى كل عربة في  

تحدي سيتم  أنه  أم  ؟  المدينة  كل  في  ستجول  أنها  أم  معينة  مقاطعة  "  حدود  في  فمثال  معين  توقيت  د 

يحدد لهم توقيت معين للعمل أم  الرحبة القديمة " المتواجدة بمقاطعة المدينة هناك بائعي الخضر فهل س

    ن بالعربات ؟ وأنهم سيتجول

 عضو المجلس الجماعي عبيلة السيد أحمد

مج  ق في هذا البرناهناك سوق اسمه " سوق حي الزيتون " أتساءل هل تم ادراج هذا السو

  وا دخل ضعيف وقدماء المحاربين ديضم مجموعة من قدماء العسكريين و، فهذا السوق  لالملكي الشام

،  البرنامج الملكي نظرا لتضحياتهم  ويريدون الرفع من مدخولهم ، لذلك ألتمس أن يتم ادماجهم في هذا

نهتم   بأننا  يقولون  أناس  هناك  ايصالها، ألن  أحرص على  التي  الناس  فقط  فهذه من هموم  بمصالحنا 

   بغض النظر على مصالح الناس .

 عضو المجلس الجماعي دريوش السيد عبد الغني 

أول سؤال يتبادر الى الدهن سيدي الرئيس هو ما الهدف من هذه العملية برمتها ؟ فاذا كان  ان  

على    ، و اذا كان الهدف القضاءالباعة الجائلين فهذا أمر ممتاز  الهدف هو توفير لقمة العيش لهؤالء 

فهل    3736ل  العمومي أتساءل هل هذا هو الحل فعال ، بمعنى أنه اذا أوجدنا حال  ظاهرة احتالل الملك  

هذا يعني ألنه لن يكون هناك باعة متجولين آخرين ؟ فأنا أعتقد و هللا أعلم أن هذا العدد ال يشكل سوى  

ن قد ربحنا فقط توفير  نكولك و ء على ظاهرة احتالل المبالتالي ال يمكن القضاأو أقل من ذلك، و  10%

العيش المتلقمة  الباعة  بسبب  الساكنة  معاناة  نعرف  فنحن  األماكن  جولين،  مجموعة من  في  ، خاصة 

التعريف أشار اليه السيد عبد  ولين يتوفرون على محالت تجارية وكذلك فان مجموعة من الباعة المتج

لكا لمحل تجاري " البد من  ال يكون ماالوارد في العرض " أ  6العزيز األمري بخصوص النقطة رقم  

كلة مجوعة من الباعة المتجولين  سيتم حل مش  بالتالي فاألمر يتعلق بمرحلة من المراحل حيثتنفيذه، و

   ، لكن ستبقى نفس المشاكل ألن الحل ليس جذريا .وهو أمر ممتاز

لالئحة تضم  فا،  ف مشكل يتعلق ب" سوق الواحة " ، فأنا أعر بالنسبة للوائح التي تم انجازها

ونفس    3000فيها    و رأينا أثناء الصراعات االنتخابية أن هناك من يتوفر على الئحة   6000ما يفوق  

آخر لشخص  بالنسبة  عائلة  العدد  من  غالبا  تكون  التي  و  األسماء  تكرار  في  يتسبب  الذي  األمر   ،
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، فهؤالء  اللوائح وتحيينهالب اعادة النظر في تلك  ، لذلك أطامالمنتخب األمر الذي يطرح عالمات استفه

ف أعناقنا   في  أمانة  هم  لم  الناس  مظلومون  أناس  وهناك  آخرونيستفيدوا  لهم    أناس  عالقة  ال 

 ، فاالستفادة يجب أن تكون لمن يستحق فقط . بالموضوع استفادوا

  عضو المجلس الجماعي السيد عبد الجليل بنسعود 

باعة المتجولين بمدينة مراكش ، فالكل يعلم  بدوري ألثمن و أبارك هذه الخطوة إلعادة هيكلة ال

من  تعان   أن  التي  السوداء  النقط  في  بين  يتسببون  الذين  المتجولون  الباعة  هم  مراكش  مدينة  منها  ي 

 العديد من المشاكل . 

الربيع تاريخ  بخصوص "سوق  لديه  بن علي،  " هو سوق  يوسف  مقاطعة سيدي  في مجلس 

فيهو شاركت  طيبة  مبادرة  عرف  سنتين  اجتهدمنذ  و  السوق  هذا  لتنظيم  جهات  عدة  توا  و  صلت  ت 

االيجابية،   األمور  العمل لمجموعة من  هذا  كل  الريحذ   لكن  ايجابية هي  هب في مهب  فهناك مسودة   ،

السوق و لتأهيل هذا  فيها ج نتيجة اجتهاد  السلطة  شاركت  أمن وطني،  هات من ذوي االختصاص من 

، حيث تم ايجاد مخرج لهذا الموضوع بأن  رفة التجارةلس الجماعي، مجلس المقاطعة وغ ، المجالمحلية

، كما  ون له نتائج ايجابية في المستقبل، فنحن نعرف مشاكل هذا السوقك يكون هذا السوق نموذجيا و ت

 أن هناك نزاعات سياسية تؤثر سلبا على هذا الموضوع . 

الربيع "سوق  يقع ب  ما  أيضاان  يقع  الواحة"   "  "سوق  األخيرب  هذا  فبخصوص  أتأسف    ، 

لمبادرة  اأموال مهمة من المجلس الجماعي ومن "   صرفت عليه ل هذا السوق التي يتسم بجمالية ولحا

البشرية للتنمية  خ الوطنية  السوق  بقي  حين  في  موقعا"  في  يوجد  أنه  رغم  رواج  أي  دون    ليا 

مراكش لدى ساكنة  منذ  استراتيجي مفضل  السوق  لهذا  ايجاد حل  يتم  لم  لكن لألسف  كثر  سنتين و  ، 

درة قصد انطالق هذا  المكتب المسير القيام بمبا س ول و القال بشأنه، لذلك ألتمس من السيد الرئيالقي

الغني   السيد عبد  قال  كما  الجاهز، و  الباعة  السوق  تحيين  مع  السوق  فتح هذا  يتم  أن  يجب  دريوش 

 الى األمام .  لكي نتقدم قع ملموس األرقام الخيالية يجب الغاءها و العمل من خالل واجدين فيه والمتوا

 ) نقطة نظام (   الجماعي عضو المجلس السيد محمد لكبار 

األعمال يتضح أن األمر يتعلق ب  أعتقد أنه من خالل الصيغة التي جاءت بها النقطة في جدول  

لمولوية لصاحب الجاللة نصره  ، فنحن نتفهم أن هذا برنامج وطني و بأنه تحت الرعاية ا"االطالع " 

ضا أن  ، كما نفهم أيمتفشية في المغرب برمتهلة كبيرة  في نفس الوقت نفهم أن هذه معضن وهللا، ولك

االحصاء، و رأسها عملية  وعلى  التعقيدات  من  مجموعة  ي فيه  أال  أطلب  في  عموما  تسرع  هناك  كون 

 . العملية برمتها

    عضو المجلس الجماعي السيد محمد االدريسي 

ير يعاني  ل كبشك رم محد لكبار فان مشكل األسواق هو متتمة الى ما قاله السيد العضو المحت

اآلن جاهز و ال يمكننا الرجوع الى الوراء،   ، فالبرنامج هومنه المغرب برمته وليس فقط مدينة مراكش

كل  و طلبين على  لدي  التي  حال  األسواق  عن  المجلس  أسأل  النموذجية  األسواق  هذه  أن  هو  األول   ،

من هذه األسواق    اك تجارا خرجوا، حيث أن هننعرف لماذا فشلتينا كمنتخبين أن  فشلت و يجب عل

دمنا  وضعتها السلطة و ما  ي ، أما الطلب الثاني فهو يتعلق باإلحصائيات التوتحولوا الى باعة متجولين 

غيره أطلب أن نترك السلطة المحلية تتحمل مسؤوليتها الكاملة في  تخبين ليست لدينا دراية بالعدد وكمن

 ون أي تدخل من المنتخبين . هذا الموضوع د
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   عضو المجلس الجماعي وار السيد الحسين ن

بالطبع داخل   المغرب و  المتجولين داخل  الباعة  بتأهيل  المتعلقة  النقطة  في اطار مناقشة هذه 

مدينة مراكش  كنت أتمنى أال تعرض علينا هذه النقطة في اطار " االطالع " في المجلس و انما أن  

 ي نأخذ الوقت الكافي للحديث عنها . تعرض على اللجن لك

بالنسبة للعرض الذي تقدم به السيد عبد العزيز األمري بالنسبة لسيدي يوسف بن علي يتحدث  

،  الرقم هو غير صحيح بل هناك أكثر  ، فهذااعة المتجولين داخل هذه المقاطعةمن الب  468عن احصاء  

تم االعتماد العرض  الذي جاء في  العدد  التي  و أعتقد أن هذا  االدارية  الشواهد  آخر  منحت    فيه على 

، بالنسبة لهذا األخير فمهما كان ما تم القيام به فان هذا  نوا سيستفيدون من " سوق الواحة " للذين كا

، فالسوق يعني "بيع و شراء " أي ضرورة  ه ليس متواجدا في موقع استراتيجيالسوق لن يشتغل ألن 

فهم    كبائعين متجولين     لى أمكنتهميشتغل أبدا، لذلك رجعوا ا، لذلك فان هذا السوق لن  جود الزبونو

اليومي، و لتفكير جليا في موضوع األسواق  والباعة المتجولين وكل  عليه يجب ايبحثون عن قوتهم 

له خصوصيته هناك حلوال  مكان  أن  المحلية  السلطة  مع  و حتى  المقاطعة  اطار مجلس  في  قلنا  فقد   ،

، فال تجب  ر من السلبياتي تخلق الكثي ، فهناك العربات المجرورة التتجولونلجوانب السلبية للباعة المل

للعمل حسب المنتوج    محاربة الباعة المتجولون الذين يريدون كسب قوتهم و أن نحدد لهم وقتا معينا 

يبيعونه و  الذي  يقو،  الذي  البائع  محاربة  يجب  العربة  م  لكن  كذا  و  خزانة"   " أو   " براكة   " ببناء 

 التي تعرقل السير .  المجرورة 

الباعة المتجولين كنت أتمنى أن يعرض على اللجنة ألن  ل األسواق ووضوع تأهيبالتالي فان مو

يقال بصددها الكثير و أال نتسرع   يتم هدرهايمكن أن  ، ف " سوق الواحة  ألن مجموعة من األموال 

االعتبار مجموعة من األمور    صرف عليه مبلغ  ملياري سنتيم و هو اآلن فارغ ألنه لم يتم األخذ بعين

 الشراء يتوقف على وجود الزبون . بيع وا أن المن بينه

    عضو المجلس الجماعي السيد عبد الفتاح رزكي 

االستراتيجية على  باالطالع  فقط  تتعلق  أنها  النقطة  هذه  خالل  من  لي  لتأهيل    يتبين  الوطنية 

فاذا كانت كذلك  ؟  تم تقديمها في العرضالتي    نية هيبالتالي هل االستراتيجية الوطاباعة المتجولين، و 

 فماهي االستراتيجية المحلية التي يمكن أن يقوم بها مكتب المجلس الجماعي ؟ 

التي   المتعددة  المشاكل  لوال  لتدرج  كانت  ما  النقطة  هذه  أن  لي  يتبين  النقطة  هذه  بخصوص 

، خصوصا الحادث المواطنين  خص كرامة هذه الفئة منيعاني منها الباعة المتجولون و خاصة فيما ي

، لهذا السيد الرئيس أطلب من  متجولة التي أقدمت على حرق نفسهامؤلم الذي كانت ضحيته البائعة الال

المحترم  مال المجلس  هذا  يعطيه  أن  يمكن  لما  توقعات  و  محلية  استراتيجية  لنا  يقدم  أن  الموقر  جلس 

 انب متعددة . للباعة المتجولين الذين يحسون بانتهاكات كبيرة من جو

    عضو المجلس الجماعي يف أبدوحالسيد عبد اللط

ب الدورة  أعمال  جدول  الموضوع صمن  هذا  بإثاره  التنويه  أريد  بموضوع  أوال  يتعلق  اعتباره 

التحوالت االجتماعية  أصبحت بحكم التطور الديموغرافي والذي يهم شريحة كبيرة التي  حساس جدا و

اجتماعي أساسي و يهم العديد من  ادي و، يمكننا اعتباره قطاع اقتصلتي عرفتها البالد قطاعا متكامالا

ذا الموضوع كان دائما محط نقاش واشكال، وقد تم  ، فهغربية و في مراكش بالدرجة األولىاألسر الم

أنه التعامل معه بصيغ مختلفة اال  ذلك  ،  أكبر من  الموضوع هو  الموضوع    ، اآلن نتوج هذا اتضح أن 
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العمل على تنزيل هذه  ء االهتمام بهذا الموضوع والوزرابتكليف مجموعة من  ية و بمبادرة مولوية سام

 االستراتيجية . 

أني ألنه مرتبط بشريحة  أعتقد جازما أنه سيكون من المفيد أن بتم التعامل مع هذا الموضوع بت

عيا  جتمالتجنب الحيف في حق أي أحد مرتبط اجد مهمة وخصبة بمفهوم الخصوبة أي التوالد، لذلك و

، فانه سيكون من المفيد كقوة اقتراحية للمجلس في اطار هذه االستراتيجية  الموضوعو اقتصاديا بهذا  

صيات المحلية لساكنة مدينة مراكش، فالبد من التأني وتوسيع فضاء المشاركة  و باستحضار الخصو

فالبد  هذا الموضوع  نظرا ألهمية  ، لذلك والنقاش حتي يمكننا أن يكون لدينا تصور أقرب الى الحقيقةو

أكثر من ذلك ه  من ثم  والتأني بصدده  قابلية االحصاء  به وهي  ضبط االشخاص  ناك اشكالية مرتبطة 

 المرتبطون بهذا الموضوع . 

   عضو المجلس الجماعي السيد محمد زراف 

النقطة هذه  الملحقة  أ   ،بخصوص  في  ألنه  بالمجلس،  وكذا  الخارجية  بالمصالح  التنويه  ريد 

وار ازيكي "  نت ب"دا، و ال يخفى عليكم أنه كحالة   1075يقارب    زيكي " تمت معالجة مااالدارية "ا

قد استمرت هذه الحالة لمدة سنين  ة تسمي هذا المكان ب " بنكالدش "، وكانت السلطبؤرة سوداء  و

الى   استفادسنة  11تصل  كذلك  اقصى حد  ،  الى  راقية  بطريقة  بهالناس  أنوه  فأنا  لذلك  العمل ألن  ،  ذا 

العناية الكاملة لنصل الى  هم التأطير ويبقى أن نمنح الساكنة والمستفيدين تبرهن على ذلك، وارتسامات  

 ما يتمناه صاحب الجاللة نصره هللا .  

    عضو المجلس الجماعي السيد عبد االله الغلف

عل جاء  عما  يختلف  لن  تدخلي  المتدخلين،  ان  األعضاء  السادة  لساء  سيدي  وى  باعتباركم 

الجماعي  الرئيس للمجلس  ق   رئيسا  عاتقه  على  أخذ  المسير  المكتب  باعتبار  و  مراكش  رارا  لمدينة 

نثمنه و هو  جريئا اال أن  قرارا ال يمكننا  التي عمرت طويال و،  التركة  الحقيقة  تصفية  كانت في  التي 

اال    ا ، لذلك سيدي الرئيس ال يمكننبؤر اجتماعية ومشاكل متراكمة  من بؤر الفساد و  مرتبطة بمجموعة 

ك ، لذلولين تهم  أباءنا و إخوانناهو أن معضلة الباعة المتجأن ندعمه على اعتبار وحيد وأساسي و 

من    العمدة الذي يدبر بنجاح و بنوع   فنحن ندعم توجه السيد الرئيس وكذا المكتب المسير و السيد نائب 

ان السيد العضو على لس  كما جاءدون أن أنسى أن الحاالت الشاذة و،  هذا الملف الصعبنكران الذات  

لنا   يتم انصافها و  أنه ربما لم  العملية على اعتبار  المحترم محمد زراف البد من أن نستحضرها في 

 الثقة الكاملة فيكم و في مكتبكم سيدي الرئيس . 

  الجماعي جلسمرئيس ال محمد العربي بلقائد السيد

م يكن يفضل  يقول لنا أحد أنه لان هذا الموضوع لم يعرض على المجلس لتضييع الوقت أو أن  

على الصيغة التي طرحناه بها، فهو ال  ، و اتفقنا  أن يعرض بهذه الطريقة، فنحن نعرف لماذا طرحناه

ماذا يدور في هذه    ، فمن حق هذا األخير أن يعرف  قرار و انما يتعلق باطالع المجلستخاذ أي  ا  يتطلب

كما يحتوي على  ،  القديمة الجديدة والمستمرة  هذا الموضوع الشائك وهذه المعضلةالمدينة بخصوص  

 ذلك حتى يتمكن أعضاء المجلس من االطالع على هذه االستراتيجية . رؤية صاحب الجاللة، و

، فالستراتيجية  قول أنه لم تعد استراتيجية محلية، و أنا أتحدث البعض عن استراتيجية محلية

رئ  األمري  العزيز  عبد  السيد  طرحها  التي  هي  طرحها المحلية  و  االجتماعي  العمل  قسم    عبر   يس 

و مراكش  بمدينة  المتعلق  واالحصاء  األسواق  هذا  كذا  معالجة  ستتم  وكيف  تواجدها  ومكان  األحياء 
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و  و هالموضوع،  السلطة  وبين  المجلس  بين  تشارك  فيه  األمر  هؤالءذا  ألن  نعمل  هم    نحن  الناس 

بالت يطالبون  البرلمان و  أمام  يريدون كسب قوومواطنين مغاربة ال يحتجون  انما  عيشهم،    تظيف و 

و معهم  متعاطفون  جميعا  لهمونحن  و  نريد  بكرامة  والعيش  كأعضاء  الخير  نريد  الوقت  نفس  في 

حلول وفي اطار  يجب أن نجد لها الطنين أن يتحرر الشارع العام كذلك، فهذه الموازنة صعبة جدا و وموا

االستع تتطلب  مناطق  فهناك  سنجدها،  االستراتيجية  وهذه  سوق  جال   " ك  النظر  فيها  نعيد  أن  يجب 

هناك أمور أخرى تتطلب التأني كما أشار الى ذلك السيد العضو  ت "، و الواحة " و " سوق باب غما

، فهذا الموضوع  للمواطنينحلوال معقولة للمعنيين باألمر و المحترم عبد اللطيف أبدوح و أن تكون فيها

تتدخل  و  تعقيدات  األياد  له  من  مجموعة  و فيه  والمفسدة  الخفية  األعضاء  ي  بعض  ذلك  الى  أشار  قد 

فهينالمتدخل لذلك  و،  باألمر  المعنيين  يمثلون  فمن  كلنا،  نتعاون  أن  يقتضي  الموضوع  نحن  ذا  كذا 

ية في  الملف الذي لن تكون تصفيته نهائ بالمعقول لكي نصفي هذا  المنتخبين يجب أن نتعاون بجدية و

ذه المعضلة  ، فهال يمكن لهذه العشوائية أن تستمرنفس الوقت    ي فنظري اذ ال بد من المخلفات، لكن و 

حقون على األقل  ، و لم يحسم فيها السابقون و لن يحسم فيها الالخلو منها أية مدينةت  هي كبيرة و ال

ألوروبية  البعيد نتمنى أن نصل كما وصلت الدول امتوسط وعلى المدى القريب، لكن على المستوى ال

 . اقتصادية تتدخل في هذا الموضوعوثقافية مغرافية والئمة، فربما هناك جوانب دي الى حسمه بطريقة م

حجم   يعرف  لكي  للساكنة   كممثل  المجلس  على  الموضوع  هذا  عرضنا  الباعة  لقد  اشكال 

بالمدينة المعالمتجولين  يتوفر على  أن  و  الموضوع،  الحديث عن هذا  أراد  اذا  له    لومات  تكون  أن  و 

ادة  هي ليست نهائية ألن دائما هناك زيختصين الذين يتوفرون على االحصاءات ومالصلة  بالمتتبعين و

و االشكال،  يطرح  الذي  هو  وهذا  المتجولين  الباعة  أعداد  يطرح في  الذي  هو  السماسرة  بعض    تدخل 

د  ، فنحن عازمون بعون هللا وبحسن نية الى مد يدنا الى كل من يرياالشكال الحقيقي في هذا الموضوع

رجال السلطة لكي ندبر هذا الموضوع أحسن تدبير كما وقع في بعض  المقاطعات ون معنا من  أن يتعاو

هنا تكون  لألسف  االدارة  في  ألنه  اآلن،  واألسواق  القرار،  اتخاذ  يمكن  ال  و  يتم  ك معضالت  ال  حينما 

ت القرار  السنين كواتخاذ  مرور  مع  تراكمات  هناك  البد  ن  لذلك  التمحي،  بعد  و  الدراسة  بعد  ص  لنا 

المهو االخوة  مع  والمشاورات  اتخاتمين  من  المحلية  السلطة  الفئة  مع  هذه  لصالح  مهمة  قرارات  ذ 

المدينة ان شاء هللا، و  أولصالح هذه  العزيز األمري وفي األخير  بلكيال على  كماشكر السيدين عبد  ل 

   ها للمجلس .ات التي قدمالتوضيحا
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 :   ( 05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016العادية لشهر ماي من جدول اعمال الدورة   النقطة الثالثة

افقة على اتفاقية تعاون بين مدينة مراكش ومدينة بورتو البرتغالية.  املو

 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

ن  التعاوبالشؤون القانونية وتنظيم االدارة وأعطي الكلمة للسيد محمد بوغربال رئيس اللجنة المكلفة  

 تعلق بهذه النقطة .  م مركزي لتالوة نص التقرير الالال

 

 المكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي رئيس اللجنة    السيد محمد بوغربال 
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 .  6  – 5 – 4  – 3: ذات االرقام النقط                         مراكشلالمجلس الجماعي 

 

 القانونية  الشــؤون بتمـاع اللجنة المكلفـة ـر اجتقريـ 
 وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي 

 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في  

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  االعض2016جدول  للسادة  الموجهة  الدعوة  على  وبناء  عدد  ،    9864اء 

القانونية وتنظيم االدارة والتعاون   الشؤون بللحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة    2016/ 04/ 21بتاريخ  

على الساعة العاشرة والنصف صباحا   2016/ 28/04الخميس    ، عقدت اللجنة المذكورة اجتماعها يومالالمركزي

البلدي بشارع محمد بالقصر  الكبرى  السيد  بقاعة االجتماعات  برئاسة  اللجنة  محمد بوغربال    الخامس  رئيس 

اعلدراسة    وذلك جدول  في  مدرجة  ماي    مالهانقط  لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  في      2016والمرقمة 

 كاالتي  : 

افقة على اتفاقية تعاون بين مدينة مراكش ومدينة بورتو البرتغالية. .3  املو

 الكورية.  JEONJUش ومدينة جون جو املوافقة على اتفاقية تعاون بين مدينة مراك .4

 البث في املوافقة املبدئية على عقد اتفاقية توأمة بين مدينة مراكش ومدينة اشبيلية بإسبانيا.       .5
 )نقطة واردة سابقا من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                            

ا  .6 واملوافقة  ا الدراسة  ابرام  على  توأمة  ملبدئية  اريحا  تفاقية  ومحافظة  مراكش  مدينة  بين 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                 الفلسطينية.

 

 :  جتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـيدتانحضر اال
 

 . ساللة سعيدة، بوعباد ثورية

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السيد: 
 

 . يسالت هادي وعبد ال

 الجماعة بصفة استشارية السادة: اطر  كما شارك من

 قسم التعاون الالمركزي   ة : رئيس  ضياء بن جلون
 : عن قسم أعمال المجلس   عادل الزرود 

 

فــي مستهل هذا االجتماع، رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة االعضاء الحاضرين شاكرا اياهم على تلبية   

والتي    2016رجة في جدول اعمال دورة ماي  المخصص لدراسة بعض النقط المد  دعوة حضور هذا اللقاء

على   عرضها  انتظار  في  الدراسة  قصد  اللجنة  على  معروضة  وتوأمة  تعاون  اتفاقيات  اربع  اساسا  تهم 

 المجلس للتداول. 
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 النقطة الثالثة : 

 " البرتغالية. Porto  -الموافقة على اتفاقية تعاون بين مدينة مراكش و مدينة "بورتو

 

اتفاقية    مشروع  نص  من  الحاضرين  االعضاء  السادة  تمكين  تم  النقطة،  هذه  مناقشة  بداية  في 

التقرير،  " البرتغالية لالطالع على بنودها والمرفقة بهذا   Porto  -تعاون بين مدينة مراكش و مدينة "بورتو

لتي تقدمت بتوضيح ظروف واسباب ابرام  موازاة مع اعطاء الكلمة للسيدة رئيسة قسم التعاون الالمركزي وا

الن هذا  اهمية  مبرزة  االتفاقية،  العالقات  هذه  تنويع  اطار  في  مراكش  لجماعة  بالنسبة   الشراكات  من  وع 

 الخارجية واعطاء اهمية للتعاون الالمركزي الدولي . 

 السياق تم عرض المعطيات التاليـــة : وفي هذا  

بين المغرب والبرتغال    سياق تاريخي من العالقات االيجابية ورود مشروع هذه االتفاقية يأتي في   ✓

منطق   مع  متناغمة  جديدة  مقاربة  وفق  متوسطي  االورو  الفضاء  داخل  الجوار  عالقات  توطيد  اطار  وفي 

 الشراكة بين االتحاد االوروبي والمغرب . 

والثقافية التعا ✓ العلمية  الجوانب  في  اساسا  مرتكز  بورتو  و  مراكش  بين  المنشود  والتراثية    ون 

 تاريخي المشترك بينهما . باعتبار ان المدينتين مصنفتين كتراث عالمي فضال عن المسار ال

 من مفردات هذا التعاون بين المدينتين :  ✓

 الحضريالتنمية السوسيو اقتصادية وتحديث وتنشيط النسيج  -

 تحديث وتنمية المآثر التاريخية والتنشيط الثقافي والتسويق السياحي  -

 ن الجماعات وتطوير دورها كمراكز تأثير في محيطها التنموي تعاون بيتنمية ال -

وبعد االستماع للتوضيحات واالطالع على مقتضيات االتفاقية، وبعد فتح باب المناقشة  اكد السادة  

اه على  خالله  من  مدينة  االعضاء  به  تحظى  الذي  الدولي  االشعاع  توسيع  في  ومثيالتها  االتفاقية  هذه  مية 

التمراكش فض التطوير  وتحفيز وسائل  تعزيز  تجارب جديدة من شأنها  قناة الكتساب  اعتبارها  نموي  ال عن 

 لمراكش. 

ة  وبناء عليه، عبرت اللجنة على موافقتها على مشروع اتفاقية التعاون بين مدينة مراكش وبلدي 

 بورتو كما هي مرفقة بالتقرير. 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 
 

 رئيس اللجنة 

 وغربال محمد ب 
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

للجماعة    يمكن  الدولي حيث  التعاون  باب  في  تدخل  التي ستليها  النقط  او  امامنا  المعروضة  النقطة 

القوانين   اطار  في  اجنبية  او  وطنية  سواء  ترابية  جماعات  مع  الالمركزي  والتعاون  التوأمة  اتفاقيات  ابرام 

 لعمل. الجاري بها ا

، حيث تم االتصال بنا  لدية بورتو  البرتغاليةمع ب  باتفاقية تعاون واالتفاقية موضوع النقطة تتعلق     

اظن ان   رغبتهم في ابرام االتفاقية و هو ما تم من الناحية المبدئية و  ابلدية و أبدومسؤولي ال  من طرف  

 طرح أي اشكال. يال   االمر 

   ة. باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقط

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 على التصويت .  مشروع االتفاقية  م وجود أي تدخل بخصوص هذه النقطة، فاني أعرضلعدنظرا 

 

األماكن :  ملحوظة في  المجلس  عضوية  صفة  لهم  ليست  شخصين  لجلوس  نظرا  الوقت  لبعض  الجلسة  توقفت 

، ككل   لسيد رئيس المجلس الجماعي و للمجلساحدهما بكالم يقلل من احترام  المخصصة ألعضاء المجلس الجماعي و تفوه أ

 .قد طلب السيد الرئيس من ممثل السلطة اخراج المعني باألمر من القاعةو
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 2016ماي  05بتاريخ  49/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016دورة ماي مال ول أعمن جدالثالثة  النقطـة      

 

⬧ 2016
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42 

42 

وهـم الســـادة42
 

 يقـرر ما يلـــي
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 :   ( 05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الرابعة   النقطة

افقة على اتفاقية تعاون   الكورية. JEONJUجو بين مدينة مراكش ومدينة جون املو

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

التعاون  بالشؤون القانونية وتنظيم االدارة وأعطي الكلمة للسيد محمد بوغربال رئيس اللجنة المكلفة  

 تعلق بهذه النقطة .  م الالمركزي لتالوة نص التقرير ال

 

 المكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي رئيس اللجنة    السيد محمد بوغربال 
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 .  6 –  5 –  4 – 3: ذات االرقام النقط                 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 
 القانونية  الشــؤونبتقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 

 لتعاون الالمركزيوتنظيم االدارة وا         
 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في  

فبراير   العادية لشهـر  الدورة  الموجهة للسادة االعضاء عدد  2016جدول أعمال  الدعوة    9864، وبناء على 

ا  04/2016/ 21بتاريخ   اللجنة  اشغال  في  والمشاركة  االدارة  الق  الشؤونبلمكلفة  للحضور  وتنظيم  انونية 

الالمركزي يوم والتعاون  اجتماعها  المذكورة  اللجنة  عقدت  العاشرة    2016/ 28/04الخميس    ،  الساعة  على 

السيد برئاسة  الخامس  محمد  بشارع  البلدي  بالقصر  الكبرى  االجتماعات  بقاعة  صباحا  محمد    والنصف 

والمرقمة في جدول اعمال الدورة العادية    جدول اعمالها  رجة فينقط مد لدراسة    رئيس اللجنة وذلكبوغربال  

 كاالتي  :   2016لشهر ماي 

 اتفاقية تعاون بين مدينة مراكش ومدينة بورتو البرتغالية. املوافقة على  -3

افقة على اتفاقية تعاون بين مدينة مراكش ومدينة جون جو  -4  .الكورية JEONJUاملو

 ين مدينة مراكش ومدينة اشبيلية بإسبانيا.      ية على عقد اتفاقية توأمة بالبث في املوافقة املبدئ  -5
 )نقطة واردة سابقا من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                           

ومحا  -6 مراكش  مدينة  بين  توأمة  اتفاقية  ابرام  على  املبدئية  واملوافقة  اريحا الدراسة  فظة 

 مراكش()نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة                              الفلسطينية.
 

 :  جتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـيدتانحضر اال
 

 . ساللة سعيدة، بوعباد ثورية

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السيد: 

 

 . عبد الهادي ويسالت 

 دة: ة استشارية السا اطر الجماعة بصف كما شارك من

 : رئيس قسم التعاون الالمركزي  ضياء بن جلون
 أعمال المجلس: عن قسم   عادل الزرود 

 

اياهم     الحاضرين شاكرا  االعضاء  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  رحب  االجتماع،  هذا  فــي مستهل 

  2016عمال دورة ماي  على تلبية دعوة حضور هذا اللقاء المخصص لدراسة بعض النقط المدرجة في جدول ا

ر عرضها على  اتفاقيات تعاون وتوأمة معروضة على اللجنة قصد الدراسة في انتظا  والتي تهم اساسا اربع 

 المجلس للتداول. 
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 النقطة الرابعة: 

 الكورية   JEONJUالموافقة على اتفاقية تعاون بين مدينة مراكش ومدين جون جو 

 

كش ومدين  عضاء من اتفاقية  تعاون بين مدينة مرابخصوص هذه النقطة وبعد تمكين السادة اال 

قسم    JEONJU جون جو   رئيسة  للسيدة  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  اعطى  التقرير،  بهذا  المرفقة  الكورية 

 مدينة جون جو  التعاون الالمركزي قصد توضيح  اسباب عقد هذه االتفاقية حيث عرضت في البداية تعريفا ل 

JEONJU  ع مؤكدة  اتفاقية  الكورية،  اهمية  التجارب  لى  تبادل  اطار  في  مراكش  مدينة  وبين  بينها  التعاون 

وتثمين العالقات االقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في الجوانب الثقافية والتراثية  والسياحية من خالل  

 لنفس االهداف.  وضع خطط مشتركة في هذا االطار وتنظيم زيارات رسمية 

شروع االتفاقية، ابدت اللجنة موافقتها بالنظر  عضاء الحاضرين على نص موبعد اطالع السادة اال 

 ألهمية االهداف الواردة فيها . 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر                   
 

 رئيس اللجنة 

 محمد بوغربال  
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

التعاون الدولي حيث يمكن  النقطة المعروضة امامنا تدخل ف  التوأمة  ي باب  اتفاقيات  ابرام  للجماعة 

 والتعاون الالمركزي مع جماعات ترابية سواء وطنية او اجنبية في اطار القوانين الجاري بها العمل. 

مدينة جون جو  وهي عبارة عن تفاهم اولي مع     باتفاقية تعاونواالتفاقية موضوع النقطة تتعلق     

JEONJU  الجنوبية في انتظار عقد االتفاقية الكورية . 

   باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 على التصويت .  مشروع االتفاقية  م وجود أي تدخل بخصوص هذه النقطة، فاني أعرضنظرا لعد
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 2016ماي  05بتاريخ  50/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة  2016من جدول أعمال دورة ماي الرابعة  النقطـة      

 

JEON JU

⬧ 2016

052016

⬧ 113.148592 

⬧  

⬧  

⬧  

⬧  . 

⬧  
 

42

42 

ـم الســـادةهو42

 يقـرر ما يلـــي

 JEON JU
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 :   ( 05/2016/ 05)جلسة بتاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الخامسة  النقطة

افقة املبدئية على عقد اتفاقية توأمة بين مدينة مراكش ومدينة اشبيلية بإسبانيا.        البث في املو

 عمالة مراكش(عامل  الوالي)نقطة واردة سابقا من السيد                                                          

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

التعاون  بالشؤون القانونية وتنظيم االدارة وأعطي الكلمة للسيد محمد بوغربال رئيس اللجنة المكلفة  

 تعلق بهذه النقطة .  م الالمركزي لتالوة نص التقرير ال

 

 نظيم االدارة والتعاون الالمركزي ن القانونية وتالمكلفة بالشؤورئيس اللجنة    السيد محمد بوغربال 
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 .  6 –  5 –  4 – 3: ذات االرقام النقط                               مراكشلالمجلس الجماعي 

 القانونية  الشــؤون بتقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 والتعاون الالمركزي وتنظيم االدارة 

 

تنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في  ات القانونية والبناء على المقتضي

فبراير   العادية لشهـر  الدورة  الموجهة للسادة االعضاء عدد  2016جدول أعمال  الدعوة    9864، وبناء على 

اللجنة  04/2016/ 21بتاريخ   اشغال  في  والمشاركة  اال  الشؤونبالمكلفة    للحضور  وتنظيم  دارة  القانونية 

الالم يوم ركزيوالتعاون  اجتماعها  المذكورة  اللجنة  عقدت  العاشرة    2016/ 28/04الخميس    ،  الساعة  على 

السيد برئاسة  الخامس  محمد  بشارع  البلدي  بالقصر  الكبرى  االجتماعات  بقاعة  صباحا  محمد    والنصف 

العادية    ول اعمال الدورةوالمرقمة في جد  نقط مدرجة في جدول اعمالهالدراسة    رئيس اللجنة وذلكبوغربال  

 كاالتي  :   2016لشهر ماي 

 اتفاقية تعاون بين مدينة مراكش ومدينة بورتو البرتغالية.املوافقة على   -3

 الكورية.  JEONJUاملوافقة على اتفاقية تعاون بين مدينة مراكش ومدينة جون جو  -4

افقة املبدئية على عقد اتفاقية توأمة بين مدينة -5  .      مراكش ومدينة اشبيلية بإسبانيا البث في املو

 )نقطة واردة سابقا من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                       

 وأمة بين مدينة مراكش ومحافظة اريحا الفلسطينية. الدراسة واملوافقة املبدئية على ابرام اتفاقية ت -6

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                           
 

 :  جتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـيدتانحضر اال
 

 . ساللة سعيدة، بوعباد ثورية

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السيد: 

 

 . عبد الهادي ويسالت 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  رك منشا كما

 : رئيس قسم التعاون الالمركزي  جلونضياء بن 

 : عن قسم أعمال المجلس  عادل الزرود 

 

اياهم     الحاضرين شاكرا  االعضاء  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  رحب  االجتماع،  هذا  فــي مستهل 

  2016النقط المدرجة في جدول اعمال دورة ماي    على تلبية دعوة حضور هذا اللقاء المخصص لدراسة بعض

ر عرضها على  اتفاقيات تعاون وتوأمة معروضة على اللجنة قصد الدراسة في انتظا  والتي تهم اساسا اربع 

 المجلس للتداول. 
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 : النقطة الخامسة 

 يا. البث في الموافقة المبدئية على عقد اتفاقية توأمة بين مدينة مراكش ومدينة اشبيلية باسبان 

 )نقطة واردة سابقا من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                
 

بخصوص هذه النقطة، وبعد تمكين السادة االعضاء من نص مشروع االتفاقية المرفق بهذا التقرير، تم   

بإ التوصل سابقا  تم  انه  لتوضح  الالمركزي  التعاون  للسيدة رئيسة قسم  المجال  الوالي    افساح  السيد  رسالية 

باإل للسيدالمرفقة  ارسالية  تحت عدد     حالة على  )اسبانيا(  بمدريد  المغربية  المملكة    25بتاريخ    1043سفير 

تحيل    2015مارس   والتي  مراكش  ومدينة  االسبانية  اشبيلية  مدينة  بين  توأمة  اتفاقية  عقد  طلب  شأن  في 

الموضوع،   في  اشبيليا  قائد  السيد  لرسالة  اشب بدورها  مدينة  عن  مقتضبة  ورقة  المرفقة  مستعرضة   يلية 

 بالتقرير تتطرق لموقع المدينة وعدد سكانها وخصوصياتها التاريخية وسياحية. 

 وبخصوص مشروع اتفاقية التوأمة، ادلت السيدة رئيسة قسم التعاون الالمركزي بالمعطيات التالية :  

القديمة بين مراكش واشبيلية  ير العالقات االيجابية تعتبر االتفاقية موضوع الدراسة مرحلة من مراحل تطو ▪

  في اطار التعاون وتبادل الخبرات الثقافية والسياحية . 

بتبادل   ▪ يتعلق  ما  التنموية خصوصا  المجاالت  مختلف  في  التعاون  إلقرار  جديدة  محطة  االتفاقية  مضمون 

ة وقطاع الشباب  المحلي والتنمية البشري الخبرات في المجاالت التقية واالدارية والبيئية والصحية والتدبير  

 والرياضة فضال عن االستفادة من الخطط والبرامج السياحية  واالقتصادية بالمدينتين  

تعتمد االتفاقية لتحقيق اهدافها على مختلف وسائل وتقنيات التواصل والتبادل الممكنة والمتاحة كتبادل     ▪

في والمشاركة  تكوينية  دورات  وتنظيم  واقترا  الزيارات  شعبية  مشترك  مهرجانات  نفع  ذات  مشاريع  ح 

 وتبادل المعلومات والوثائق وغيرها من تقنيات التواصل . 

وحتى    تاريخيا وحاضرا،  المدينتين  بين  المشتركة  للقواسم  ونظرا  للتوضيحات،  االستماع  وبعد  ذلك،  بعد 

الخبرا وتبادل  اشبيلية  مدينة  تجربة  من  االستفادة  مراكش  لجماعة  التعاونيتسنى  اواصر  وتجسيد  فقد  ت   ،

االتفاقية   مشروع  مقترحة  المقدم  الطلب  على  بناء  توأمة  اتفاقية  عقد  على  المبدئية  موافقتها  اللجنة  ابدت 

 المرفق بهذا التقرير كأرضية اولية للتفاهم وللتوقيع. 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر                          
 

 رئيس اللجنة 

 محمد بوغربال  
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

التوأمة    اتفاقيات  ابرام  التعاون الدولي حيث يمكن للجماعة  النقطة المعروضة امامنا تدخل في باب 

 والتعاون الالمركزي مع جماعات ترابية سواء وطنية او اجنبية في اطار القوانين الجاري بها العمل. 

سبانية تبعا إلرسالية  توأمة مع مدينة اشبيلية اال  اتفاقية مشروع  بالنقطة تتعلق    واالتفاقية موضوع    

عمالة  عامل  الجهة  والي  للسيد  ارسالية   سابقة  مرجعها  والتي  المغربية   مراكش  المملكة  سفارة  من  واردة 

مراكش    تتعلق باقتراح مشروع توأمة بين مدينتي  2015مارس    25بتاريخ    1043بمدريد )اسبانيا( تحت عدد  

 واشبيلية. 

   باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 على التصويت .  مشروع االتفاقية  م وجود أي تدخل بخصوص هذه النقطة، فاني أعرضنظرا لعد
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 2016ماي  05بتاريخ  51/05/0162مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016دورة ماي من جدول أعمال الخامسة  النقطـة      

 

 

 الة مراكش( )نقطة واردة سابقا من السيد الوالي عامل عم                                        

⬧ 2016

052016

⬧ 113.148592 

ملكة  ن سفارة المواردة م وتبعا إلرسالية سابقة للسيد والي الجهة عامل عمالة  مراكش والتي مرجعها ارسالية ⬧

عدد   تحت  )اسبانيا(  بمدريد  مدينتي    2015مارس    25بتاريخ    1043المغربية  بين  توأمة  مشروع  باقتراح  تتعلق 

 مراكش واشبيلية. 

⬧  

⬧  

⬧  

⬧  . 

⬧  
 

42

42 

وهـم الســـادة42

 يقـرر ما يلـــي
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 :   ( 05/2016/ 05)جلسة بتاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي السادسة   النقطة

افقة املبدئية على ابرام اتفاقية توأمة بين مدينة مراكش ومحافظة اريحا الفلسطينية.   الدراسة واملو

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                            

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

التعاون  بالشؤون القانونية وتنظيم االدارة وأعطي الكلمة للسيد محمد بوغربال رئيس اللجنة المكلفة  

 .   تعلق بهذه النقطة م الالمركزي لتالوة نص التقرير ال

 

 المكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي رئيس اللجنة    السيد محمد بوغربال 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

78 
 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

79 
 

 .   6 – 5  – 4 – 3: ذات االرقام النقط                   مراكشلالمجلس الجماعي 

 

 القانونية  الشــؤون بتقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 التعاون الالمركزي الدارة ووتنظيم ا

 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في  

فبراير   العادية لشهـر  الدورة  الموجهة للسادة االعضاء عدد  2016جدول أعمال  الدعوة    9864، وبناء على 

اشغال  04/2016/ 21بتاريخ   في  والمشاركة  المكلفة    للحضور  االدارة  الق  الشؤونباللجنة  وتنظيم  انونية 

الالمركزي يوم والتعاون  اجتماعها  المذكورة  اللجنة  عقدت  العاشرة    2016/ 28/04الخميس    ،  الساعة  على 

السيد برئاسة  الخامس  محمد  بشارع  البلدي  بالقصر  الكبرى  االجتماعات  بقاعة  صباحا  محمد    والنصف 

والمرقمة في جدول اعمال الدورة العادية    نقط مدرجة في جدول اعمالهاسة  لدرا  رئيس اللجنة وذلكبوغربال  

 كاالتي  :   2016لشهر ماي 

 ن بين مدينة مراكش ومدينة بورتو البرتغالية.املوافقة على اتفاقية تعاو  -3

 الكورية.  JEONJUاملوافقة على اتفاقية تعاون بين مدينة مراكش ومدينة جون جو  -4

       ى عقد اتفاقية توأمة بين مدينة مراكش ومدينة اشبيلية بإسبانيا.قة املبدئية علالبث في املواف -5

 )نقطة واردة سابقا من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                       

افقة املبدئية على ابرام اتفاقية توأمة بين مدينة مراكش ومحافظة اريحا الفلسطينية. راسالد -6  ة واملو

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                           
 

 :  جتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـيدتانحضر اال
 

 . ساللة سعيدة، بوعباد ثورية

 اعضاء المجلس السيد: شارك في االجتماع مـن  

 

 . عبد الهادي ويسالت 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من

 : رئيس قسم التعاون الالمركزي  جلونضياء بن 
 : عن قسم أعمال المجلس  عادل الزرود 

 

اياهم     الحاضرين شاكرا  االعضاء  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  رحب  االجتماع،  هذا  فــي مستهل 

  2016لبية دعوة حضور هذا اللقاء المخصص لدراسة بعض النقط المدرجة في جدول اعمال دورة ماي  على ت

اتفاقيات تعاون وتوأمة معروضة على اللجنة قصد الدراسة في انتظار عرضها على    م اساسا اربع والتي ته

 المجلس للتداول. 
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 :النقطة السادسة 

 سطينية  ية توأمة بي مدينة مراكش ومحافظة اريحا الفلالدراسة والموافقة المبدئية على ابرام اتفاق

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                         

 

سة  في بداية دراسة هذه النقطة، ولالطالع على حيثيات الموضوع، اعطى السيد رئيس اللجنة ا للسيدة رئي 

المصالح   ان  لتوضح  الالمركزي  التعاون  اقسم  السيد  بإرسالية  توصلت  قد  المختصة  عامل  الجماعية  لوالي 

اتفاقية توأمة بين مدينة   الداخلية في طلب عقد  عمالة مراكش والمرفقة باإلحالة على ارسالية السيد وزير 

 مغربية. مراكش ومحافظة اريحا الفلسطينية تبعا لطلب مصالح وزارة الخارجية ال

السي  لتدخل  االستماع  وبعد  ذلك،  وح عقب  الالمركزي،  التعاون  قسم  رئيسة  السادة  دة  وشدد  ابرز  يث 

االعضاء اهمية عقد اتفاقية توأمة نظرا لما ستعطيه من زخم ودعم للشعب الفلسطيني وحقه في التواصل مع  

لتب باإلضافة  المحلي  والتدبير  التسيير  في  خبرته  ودعم  الخارجي  المجاالت  العالم  مختلف  في  الخبرات  ادل 

فق ابرام  التنموية،  على  المبدئية  موافقتها  اللجنة  ابدت  اريحا  د  ومحافظة  مراكش  مدينة  بي  توأمة  اتفاقية 

وصياغة   االتصال   إلجراءات  الخارجية  العالقات  في  المختصة  المصالح  استكمال  اساس  على  الفلسطينية 

 مشروع اتفاقية بين الطرفين.

   

المعر النقط  بالدراسة كل  استوفت  قد  اللجنة  الجماعي  وبذلك تكون  المجلس  انظار  لتحليها على  وضة عليها 

 للتداول. 

 ورفعت الجلسة على الساعة الثانية عشرة زواال.  

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر                                    

 رئيس اللجنة           

 بوغربال محمد           
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

التوأمة  قطة  الن  اتفاقيات  ابرام  التعاون الدولي حيث يمكن للجماعة  المعروضة امامنا تدخل في باب 

 والتعاون الالمركزي مع جماعات ترابية سواء وطنية او اجنبية في اطار القوانين الجاري بها العمل. 

ب      تتعلق  النقطة  امامنا  المعروضة  اتفوالنقطة  ابرام  على  المبدئية  مدينة  توأ  اقيةالموافقة  بين  مة 

تبعا إلرسالية  مراكش ومحافظة اريحا الفلسطينية

 

   صوص هذه النقطة.المناقشة مفتوح بخباب  

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

لعد أعرض نظرا  فاني  النقطة،  هذه  بخصوص  تدخل  أي  وجود  التصويت   م  مبدأ    على  الموافقة على 

المختصة في  ابرام اتفاقية توأمة بي مدينة مراكش ومحافظة اريحا الفلسطينية على اساس استكمال المصالح  

 . مشروع اتفاقية بين الطرفين ة إلجراءات االتصال  وصياغة العالقات الخارجي
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 2016ماي  05بتاريخ  52/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016دورة ماي من جدول أعمال السادسة  النقطـة      

 

 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(           

⬧ 2016

052016

⬧ 113.148592 

⬧ 

 

⬧  

⬧  

⬧  

⬧  . 

⬧  
 

42

42 

وهـم الســـادة42
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 :   ( 05/2016/ 05)جلسة بتاريخ   2016لشهر ماي من جدول اعمال الدورة العادية السابعة   النقطة

هبة   في  جماعة  البث  لفائدة  الساخي  مصطفى  السيد  طرف  من  ممنوحة  وهيعقارية  عن    مراكش  عبارة 

العقاريين عدد   الكائنة   5621ذات مساحة    04/43776و    43777/ 04قطعتين ارضيتين منتميتين للصكين  متر مربع 

 .بنفوذ تراب مقاطعة املنارة

 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد دالسي

البرمجة لتالوة  ئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية وللسيد عبد االله الغلف نائب ر الكلمة  

 نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .  17  – 16 – 15 – 14 – 13  – 12  – 11 – 10 – 9  – 8 – 7: ذات االرقام النقط             مراكشالمجلس الجماعي لمدينة 

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

المدرجة في جدول بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط     بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  عدد،  2016  أعمال  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على    بتاريخ   9862  وبناء 

  للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مدى يومين   21/04/2016

اولى اجتماعاتها يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاء  االثنين المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

عبد   الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد

 كاالتي:  اعمالها  ناقشة نقط مدرجة في جدولرئيس اللجنة وذلك لماالله الغلف نائب 

عقارية ممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي لفائدة جماعة مراكش  وهي عبارة عن قطعتين   البث في هبة  .7

متر مربع الكائنة بنفوذ تراب  5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777ارضيتين منتميتين للصكين العقاريين عدد 

   مقاطعة املنارة.

ممنو .  8 في هبة عقارية  املصطالبث  السيدين  مراكش  حة من طرف  لفائدة جماعة  الزروالي  الشكدالي وحسني  فى 

 .الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز 04/187756وهي عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد  

لفائدة جماعة مراكش  .9 الفنادق"  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا  وهي عبارة عن اجزاء من    البث 

متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص   /م8724و    52494/ 04ك العقارية عدد  قطع ارضية  منتمية للصكو 

 إلنجاز طرق التهيئة.

بروموسيون  10 "دوجا  شركة  من طرف  ممنوحة  عقارية  هبة  في  جماعة   DOUJA PROMOTION.البث  لفائدة   "

 .ة ابواب مراكشغرض اداري متواجدة بمنطقمراكش وهي عبارة عن بناية مخصصة ل

العقاري 11 للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  .املو

M/11044 بامللك العام الجماعي. 

العامة الجماعية  طبقا ملقتض12 بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك  افقة على تعيين شوارع متواجدة  يات .املو

 : املتعلق بالتعمير ويتعل االمر بما يلي   12.90ن من القانو  81املادة 

 شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين االول والثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني.

لفائدة املستفيدين من عملية .البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش  13

 . يجاريةلترحيل  مع البث في القيمة اإل ا

 .تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه. 14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  15  بالحي الجديد املخصص حسب تصميم   2.املو

يدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية جد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سالتهيئة مللعب وذلك لبناء مس

 .2016لشهر بناير 

االزدهار 16 بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  على  افقة  .املو

 . سجدبمقاطعة جليز  كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا امل

افقة على اعادة ت.17  . تجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصاتخصيص حضانة متواجدة باملو
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من 18 املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  .اعادة 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

ي( املستخرج تواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاناملتعلق باستغالل املحالت التجارية امل.البث في كناش التحمالت  19

 من املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

.اعادة النظر في كناش التحمالت املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي 20

 املحمدي. 

والقاض ي باملوافقة على   2015الل الدورة العادية لشهر ابريل  .الغاء مقرر املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خ21

تغييـر تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة النظـر 

ش التحمـالت املتعلق بتفويـت ذكـورة على ضـوء التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـا في قيمـة مبلـغ التفويـت للمحـالت امل

 اتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة.املحالت التجارية واملك

ة إلحـداث موقف .املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق العام28

ا بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  بمللسيـارات  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقـى  وكذا ملعـاش  املدينة  قاطعـة 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها. 

لل29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  ملك .البث 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mالخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري رقم 

الشبيبة 30 وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  .البث 

 والرياضة بالحي الشتوي. 

ملكية31 نزع  على  افقة  واملو الدراسة  املتو   .  االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  على  املشيد  عن العقار  والتخلي  سط 

 ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. الحقوق العينية العقارية املرتبطة به 

املسار 32 بمنطقة  مجزرة جماعية جديدة  املخصصة إلحداث  االرضية  القطع  ملكية  نزع  على  افقة  واملو .الدراسة 

 . عامة الحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة  والتخلي عنها وعن 

والفواكه  34 الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  افقة  .املو

 بالجملة. 

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا.35

 . 2016ل امليزانية برسم السنة املالية .تحويل اعتمادات بعض فصو 38

 مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. مالت املتعلق بإيجار .البث في كناش التح45

 .البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة.46

 بالحي الشتوي لفائدة مستغليها.  .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي47

 . 2017اطعات برسم السنة املالية  جمالي للتسيير املرصود للمق.تحديد وتوزيع املخصص اال 55

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 الصمد العكاري.عبد الهادي ويسالت، موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد 

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
المصطفى الم  احمد العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  تصدق، 

 الوجداني، رشيد التمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.
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 استشارية السادة: اطر الجماعة بصفة  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  : لحوتي هشام بل ا

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس : رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :  عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس :  سعد نجاي 
 ير  لوكيدي مهندس طوبوغرافي خاص متعاقد مع الجماعةكما شارك السيد سم 

 
د ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم  تماع، وبع هذا االج  في مستهل

واشارته   الدعوة،  له  تلبية  متمنيا  حادث عرضي  بسبب  لكسر  تعرضه  إلى  راجع  اللجنة  رئيس  السيد  غياب  أن  إلى 
للمجلس الجماعي في دورته ذكر بالنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام    العاجل،الشفاء  

 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.  2016العادية لشهر ماي 

تناول   تم  الجماعية،  الممتلكات  قسم  رئيس  السيد  وكذا  الحاضرين  االعضاء  السادة  مع  وباتفاق  ذلك  بعد 
النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا   تهيئ  انتظار  الجاهزة، في  النقط  بالترتيب،  المتطلبة  بالدراسة،  مسطرة تلك 

 القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم.  تحديد
 الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي:   وهي وفقوعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية 

 

عقارية ممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي لفائدة جماعة مراكش  وهي عبارة عن قطعتين  البث في هبة. 7

ائنة بنفوذ تراب متر مربع الك 5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777ضيتين منتميتين للصكين العقاريين عدد ار 

 مقاطعة املنارة. 

وبعد تمكين السادة االعضاء من بطاقة تقنية المشار الى معطياتها  في بداية مناقشة هذه النقطة،    

السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات    ادناه، والطالع السادة االعضاء على حيثياتها، اعطى

يتعلق   المنتميتيالجماعية ليوضح ان االمر  وجزء    04/43777العقارين عدد  للصكين    نبالقطعتين االرضيتين 

العقاري عدد   الرسم  تقدر ب    04/43776من  مقاطعة    5621ذات مساحة  تراب  بنفوذ  والمتواجدة  مربع  متر 

 لتجهيزات عمومية. المنارة قصد تخصيصها 

للتوضيحات،     واالستماع  االطالع  لألوعية  وبعد  الملحة  الحاجة  االعضاء  للسادة  تبين  ان  بعد 

ابدت اللجنة موافقتها على قبول الهبة العقارية المشار الى    مراكش، فقد مستوى نفوذ جماعة  العقارية على  

 معطياتها ادناه وذلك لتنمية الوعاء العقاري الجماعي. 
 

 اقة تقنية طب 

   43776/ 04وجزء من الرسم العقاري عدد  04/43777عدد  :     جزء من الصك العقاري  المراجع العقارية  
 متر مربع   5621:             المساحة      

 :     نفوذ  تراب مقاطعة  المنارة الموقع              
 :     السيد مصطفى الساخي  المالك               

 :     تجهيز عمومي         التخصيص       
التدخل المطلوب  :   البث في الهبة العقارية الممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي لفائدة جماعة   

 مراكش.  
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة نائب          
 عبد االله الغلف   
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 لجماعيرئيس المجلس ا محمد العربي بلقائد السيد

ف  المختصة،  اللجنة  لتقرير  االستماع  النقطةبعد  هذه  بخصوص  مفتوح  المناقشة  ان  علما    باب 

 . ات تم في اطار لجنة االستثناءالهبات موضوع هذه 

  عضو المجلس الجماعي السيد أحمد عبيلة

فإنن  " هبة   " عبارة  نسمع  حينما  أننا  أقول  أن  الشرعيةأريد  الناحية  من  اليها  ننظر  فالا  هي  به،  ة 

، أما في  ذلك ألنه أعطاها شيء بدون مقابل  ن يهب الرجل البنه أو لزوجته أو غير أبالنسبة لنا هي االحسان ك

المنظور    من   بالتالي فاألمر ال يتعلق بهبة هناك لجنة تسمى لجنة االستثناءات، وف   الموضوع المعروض علينا  

مقارنة ما أعطاه المعني باألمر  ر بالسنتيم و األخي  نحدد قيمة هذا الشرعي و انما هناك مقابل و يجب علينا أن  

أخذه   وبما  األثمنة  نقارن  أن  و  طريق  استثنائيا  عن  بالفعل  أهاب  قد  باألمر  المعني  كان  اذا  ما  لتحديد  ذلك 

درهم في حين أنه   200.000ثمنها  متر مربع و    100لمجلس  أرضا مساحتها ل اذا وهباالحسان أم ال ، فمثال 

في تقديري المتواضع يجب أن يكون هناك تقدير لألثمنة لكي  فهذا غير مقبول، لذلك وير  الماليأخذ الماليين و

 نحدد ما اذا كان األمر يتعلق بهبة أم ال و لكم واسع النظر.  

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 ، فاني أعرض هذه النقطة على التصويت. آخرتدخل  اي  نظرا لعدم وجود
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 :   ( 05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الثامنة   النقطة

لفائدة جماعة مراكش  الزروالي  السيدين املصطفى الشكدالي وحسني  في هبة عقارية ممنوحة من طرف  البث 

 الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز. 04/187756وهي عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد  

 
  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

البرمجة لتالوة نص  ئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب ر

 التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 ة والشؤون المالية والبرمجةفة بالميزانياللجنة المكلرئيس  السيد عبد االله الغلف
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 .  17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12  – 11  – 10  – 9 – 8 – 7: ذات االرقام النقط      المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 االولىالجلسة   
 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في جدول 

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  عدد،  2016  أعمال  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على    بتاريخ   9862  وبناء 
  ين ميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مدى يومللحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بال  21/04/2016

اولى اجتماعاتها يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

عبد   بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد  الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى
 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها ب الغلف نائ  االله

البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي لفائدة جماعة مراكش  وهي عبارة عن قطعتين   .7

ة بنفوذ تراب متر مربع الكائن 5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777عدد  ارضيتين منتميتين للصكين العقاريين

   طعة املنارة.مقا

مراكش  .  8 لفائدة جماعة  الزروالي  الشكدالي وحسني  املصطفى  السيدين  ممنوحة من طرف  في هبة عقارية  البث 

 .الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز 04/187756وهي عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد  

في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة    .9 لفائدة جماعة مراكشالبث  الفنادق"  وهي عبارة عن اجزاء من    "دنيا 

متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص   /م8724و    52494/ 04قطع ارضية  منتمية للصكوك العقارية عدد  

 إلنجاز طرق التهيئة.

بروموسيون  10 "دوجا  شركة  من طرف  ممنوحة  عقارية  هبة  في  جماعة   DOUJA PROMOTION.البث  لفائدة   " 

 .غرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكشة عن بناية مخصصة لمراكش وهي عبار 

العقاري 11 للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  .املو

M/11044 بامللك العام الجماعي. 

بتراب جماعة مراكش ضمن األ 12 افقة على تعيين شوارع متواجدة  العامة الجماعية  طبقا ملقتض.املو يات مالك 

 : املتعلق بالتعمير ويتعل االمر بما يلي   12.90من القانون  81املادة 

 شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين االول والثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني.

لفائدة املستفيدين من عملية بالسوق الجماعي ابواب مراكش    .البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة13

 . الترحيل  مع البث في القيمة اإليجارية

 .تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه. 14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  15  الحي الجديد املخصص حسب تصميم ب  2.املو

التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية 

 .2016لشهر بناير 

االزدهار 16 بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  على  افقة  .املو

 . سجدللوضوء وساحة يلحقان بهذا املبمقاطعة جليز  كمرفق 

افقة على اعادة تخصيص حضانة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصات.17  . املو
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من 18 املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  .اعادة 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاني( املستخرج كناش التحمالت    بث في.ال19

 من املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

.اعادة النظر في كناش التحمالت املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي 20

 حمدي. امل

والقاض ي باملوافقة على   2015املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل  .الغاء مقرر  21

تغييـر تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة النظـر 

وء التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـاش التحمـالت املتعلق بتفويـت الت املذكـورة على ضـفي قيمـة مبلـغ التفويـت للمحـ

 املحالت التجارية واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة.

 العامة إلحـداث موقف  .املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق 28

وكذا  املدينة  بمقاطعـة  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  للسيـارات 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها. 

التا29 االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  للملك .البث  بعة 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mاعي املنتمية للرسم العقاري رقم الخاص الجم

الشبيبة 30 وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  .البث 

 والرياضة بالحي الشتوي. 

نزع31 على  افقة  واملو الدراسة  املشيد  .  العقار  عن   ملكية  والتخلي  املتوسط  االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  على 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة به ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. 

املسار 32 بمنطقة  مجزرة جماعية جديدة  املخصصة إلحداث  االرضية  القطع  ملكية  نزع  على  افقة  واملو .الدراسة 

 . املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة لحقوق العينية والتخلي عنها وعن ا

والفواكه  34 الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  افقة  .املو

 بالجملة. 

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا.35

 . 2016م السنة املالية امليزانية برس .تحويل اعتمادات بعض فصول 38

 .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. 45

 .البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة.46

 فائدة مستغليها. بالحي الشتوي ل.البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي 47

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  55

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 عكاري.لاعبد الهادي ويسالت، موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد 

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
المصطفى  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  احمد 

 الوجداني، رشيد التمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.
 
 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

96 
 

 ادة: استشارية الساطر الجماعة بصفة  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  : هشام بل الحوتي 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس : رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :  عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس :  سعد نجاي 
 في خاص متعاقد مع الجماعةهندس طوبوغراير  لوكيدي مكما شارك السيد سم 

 

هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم    في مستهل
واشارته   الدعوة،  له  تلبية  متمنيا  حادث عرضي  بسبب  لكسر  تعرضه  إلى  راجع  اللجنة  رئيس  السيد  غياب  أن  إلى 

جدول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام للمجلس الجماعي في دورته   المدرجة في  ذكر بالنقط  ، الشفاء العاجل  

 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.  2016العادية لشهر ماي 

تناول   تم  الجماعية،  الممتلكات  قسم  رئيس  السيد  وكذا  الحاضرين  االعضاء  السادة  مع  وباتفاق  ذلك  بعد 
الج النقط  بالترتيب،  االبالدراسة،  النقط  تهيئ  انتظار  المتطلبة مسطرة  اهزة، في  تلك  خرى الجتماع الحق وخصوصا 

 تحديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم. 

 وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: 

لي لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة املصطفى الشكدالي وحسني الزرواعقارية ممنوحة من طرف السيدين البث في هبة . 8

 الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز. 04/187756 عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد
 

في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة االعضاء من بطاقة تقنية المشار الى معطياتها   

عضاء على حيثياتها، اعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات  ادناه، والطالع السادة اال

بهبة عق يتعلق  الموضوع  أن  طابق  الجماعية موضحا  بها  منفذ  ارية على شكل حضانة  دون  سفلي وسطح 

مساحة   على  خضراء  بمساحة  العقاريين    292محاطة  المنعشين  السيدين  طرف  من  ممنوحة  مربع،  متر 

الش التقنيالمصطفى  بالبطاقة  مادي  إلى وجود خطأ  الزروالي، مشيرا  العقاري  كدالي والحسني  الصك  ة برقم 

قع العقار موضوع الهبة حيث  وكذا مو   187759/ 04عوض    262609/ 04للعقار  وهو جزء من الصك عدد  

طبوغراف  يتواجد بمنطقة االزدهار التابعة لمقاطعة جليز عوض منطقة أكيوض، مستعينا في تقديمه بالسيد ال

المتعاقد مع الجماعة لتوضيح الموقع بشكل مضبوط، مضيفا أن المطلوب من المجلس هو البث في عملية  

 قارية. جراءات التقييد بالمحافظة العالهبة الستكمال إ

بعد االطالع واالستماع للتوضيحات، وبعد فتح باب المناقشة وابداء الرأي، تراوحت تدخالت السادة  

 لقبول الهبة و بين متحفظ عليها،  االنية:    االعضاء  بين مؤيد 

ضرورة عدم االستخفاف بالهبات الممنوحة للجماعة مع التحقق من المقابل الذي منح للواهب وموازنته   ➢
است ومدى  لجنة  بالهبة  محضر  على   االطالع  يتطلب  مما  والعقارية  المادية  الناحية  من  الجماعة  فادة 

 االستثناءات. 
ق المارة من العقار موضوع الهبة مضمنة في تصميم التهيئة مع  ن ما إذا كانت الطريالمطالبة بالتأكد م  ➢

 ضرورة ضم هذه الطريق للهبة. 
ن مصالح الجماعة خاصة قسمي الممتلكات الجماعية  المطالبة بالمزيد من التنسيق في موضوع الهبات بي ➢

 مذكورين. والتعمير مع إنجاز تقرير مزدوج حول هذه النقطة من طرف القسمين ال
 االستفسار حول سبب عدم الموافقة على هذه الهبة في المجلس السابق.  ➢
قيام بمعاينة للعقار  المطالبة بتأجيل البث في هذه النقطة إلى حين توفر معطيات إضافية وتحديد لجينة لل ➢

 . إحالة الملف على القضاء في إطار خبرة  موضوع الهبة مع امكانية
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المالحظات   هذه  على  جديد  ولإلجابة  من  تدخل  الجماعية  واالستفسارات،  الممتلكات  قسم  رئيس  السيد 

قسم   الهبة من طرف  بإشعار  توصله  واجبه، عند  من  عليه  يشرف  الذي  القسم  أن  أن  ليؤكد على  التعمير، 

يعرضها على أنظار المجلس للبث فيها بغض النظر عن حيثياتها، مشيرا أن الموافقة على الهبة فيه إغناء  

قاري للجماعة، مضيفا على أن القرار بخصوص هذه الهبة اتخذته لجنة االستثناءات التي يترأسها  للرصيد الع

المجل ممثلي  بحضور  الوالي  الحالسيد  والوكالة  الجماعي  بالحضانة  س  يتعلق  األمر  ان  على  مؤكدا  ضرية، 

بالعق المتعلقة  المرافق  أن جميع  الطريق، مضيفا  دون  بها  المحيطة  الخضراء  تلحق  والمساحة  الموهوب  ار 

هذا   في  تدخل  ال  الحالة،  هذه  في  الحضانة  وهي  العقار،  أن  غير  الجماعة  بملكية  وبالمجان  مباشر  بشكل 

 لجماعة إال في إطار مسطرة الهبة. ال يمكن أن تلحق بملك ااإلطار، و

المشرو أن  أوضح  الذي  التعمير  قسم  رئيس  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  نائب  السيد  أعطى  ذلك  ع  بعد 

سنوات من أجل إنشاء سكن اقتصادي في مقابل أن   3موضوع النقطة أنجز في إطار لجنة االستثناءات منذ  

 . ينشئ صاحب المشروع طريقا وحضانة لفائدة الجماعة 

وبعد المناقشة المستفيضة، وحيث ان تدخالت السادة االعضاء تراوحت بين مؤيد ومتحفظ، بين راغب  

 طالب بالبحث والتأكد من حيثيات موضوع الهبة . في تنمية الرصيد العقاري و م

الهبة كما  وعليه، وتأسيسا على ذلك، خلصت اللجنة الى  تبني الموقفين معا سواء بالموافقة على قبول   

بالتحفظ  ج العقارية او  بالمحافظة  التقييد  التقنية وذلك من اجل استكمال اجراءات  اءت معطياتها في البطاقة 

 للعقار الموهوب.  ام بمعاينةمع ضرورة القيعليها 

 . لتعرض اللجنة خالصة دراستها للنقطة على انظار المجلس الجماعي لألخذ بالرأي المناسب 

 

 بطاقة تقنية  

   262609/ 04المراجع العقارية         :     جزء من الصك العقاري عدد 
 سنتيار  92ار  2المساحة                   :      

 االزدهار بتراب نفوذ مقاطعة جليز  :     منطقة        الموقع             
 الزروالي المالك                      :     السيدين المصطفى الشكدالي وحسني 

:    دار الحضانة ومنطقة خضراء مجاورة لها على ان بناء دار الحضانة  على   التخصيص              
 مستوى طابق سفلي وسطح بدون منفذ. 

لوب      :     البث في الهبة العقارية الممنوحة من طرف السيدين المصطفى الشكدالي  ل المطالتدخ 
 ش من اجل استكمال اجراءات التقييد بالمحافظة العقارية.  وحسني الزروالي لفائدة جماعة مراك

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة نائب  
 عبد االله الغلف                
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

ف  المختصة،  اللجنة  لتقرير  االستماع  النقطةبعد  هذه  بخصوص  مفتوح  المناقشة  ان  علما    باب 

 . ات تم في اطار لجنة االستثناءالهبات موضوع هذه 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 عرض هذه النقطة على التصويت. ني أ، فاآخرتدخل  اي  نظرا لعدم وجود
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 :   ( 05/2016/ 05)جلسة بتاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي التاسعة   النقطة

البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا الفنادق" لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن اجزاء  

قطع   منتميةمن  عدد    ارضية  العقارية  جليز /م  8724و    04/52494للصكوك  مقاطعة  تراب  بنفوذ  متواجدة 

 ستخصص إلنجاز طرق التهيئة. 

 
  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

البرمجة لتالوة  ئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب ر 

 لق بهذه النقطة. نص التقرير المتع

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الغلفالسيد عبد االله 
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 .  17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12  – 11  – 10  – 9 – 8 – 7: ذات االرقام النقط      المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة
 نية والشؤون المالية والبرمجة ميزابال 

 الجلسة االولى  
 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في جدول 

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  عدد،  2016  أعمال  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على    بتاريخ   9862  وبناء 

  ور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مدى يومين حضلل  21/04/2016

اولى اجتماعاتها يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

عبد   يدي بشارع محمد الخامس برئاسة الساالجتماعات الكبرى بالقصر البلدالساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة  

 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها االله الغلف نائب 

البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي لفائدة جماعة مراكش  وهي عبارة عن قطعتين   .7

متر مربع الكائنة بنفوذ تراب  5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777للصكين العقاريين عدد  ارضيتين منتميتين

   مقاطعة املنارة.

مراكش  .  8 لفائدة جماعة  الزروالي  الشكدالي وحسني  املصطفى  السيدين  ممنوحة من طرف  في هبة عقارية  البث 

 .الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز 04/187756وهي عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد  

لفائدة جماعة مراكش  .9 الفنادق"  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا  وهي عبارة عن اجزاء من    البث 

متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص   /م8724و    52494/ 04قطع ارضية  منتمية للصكوك العقارية عدد  

 إلنجاز طرق التهيئة.

"دوج10 شركة  من طرف  ممنوحة  عقارية  هبة  في  بروموسيون  .البث  جماعة   DOUJA PROMOTIONا  لفائدة   "

 .غرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكشمراكش وهي عبارة عن بناية مخصصة ل

العقاري 11 للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  .املو

M/11044 بامللك العام الجماعي. 

افقة على تع12 العامة الجماعية  طبقا ملقتضيين شوارع متواجد.املو بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك  يات ة 

 : املتعلق بالتعمير ويتعل االمر بما يلي   12.90من القانون  81املادة 

 شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين االول والثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني.

لفائدة املستفيدين من عملية ملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش  في ع  .البث13

 . الترحيل  مع البث في القيمة اإليجارية

 .تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه. 14

افقة على اعادة ت15  بالحي الجديد املخصص حسب تصميم   2ملتواجدة بتسلطانت  خصيص البقعة االرضية ا.املو

التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية 

 .2016لشهر بناير 

امل16 تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  على  افقة  االزدهار .املو بمنطقة  تواجد 

 . سجدملبمقاطعة جليز  كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا ا

افقة على اعادة تخصيص حضانة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصات.17  . املو
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املستخرج18 التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  من   .اعادة 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاني( املستخرج .البث في كناش التحمالت  19

 من املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

الدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي .اعادة النظر في كناش التحمالت املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب ا20

 املحمدي. 

والقاض ي باملوافقة على   2015املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل  .الغاء مقرر  21

عـادة النظـر تغييـر تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب التجـاري العصري الحي املحمدي مع ا

وء التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـاش التحمـالت املتعلق بتفويـت في قيمـة مبلـغ التفويـت للمحـالت املذكـورة على ضـ

 املحالت التجارية واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة.

 رق العامة إلحـداث موقفلقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـ.املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة با28

وكذا  املدينة  بمقاطعـة  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  للسيـارات 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها. 

الحالي 29 املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  للمل  .البث  التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  ك لجهة 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mاعي املنتمية للرسم العقاري رقم الخاص الجم

الشبيبة 30 وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  .البث 

 لحي الشتوي. والرياضة با

املشيد31 العقار  ملكية  نزع  على  افقة  واملو الدراسة  عن   .  والتخلي  املتوسط  االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  على 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة به ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. 

مجزرة جما32 املخصصة إلحداث  االرضية  القطع  ملكية  نزع  على  افقة  واملو املسار .الدراسة  بمنطقة  عية جديدة 

 . طة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة والتخلي عنها وعن الحقوق العينية املرتب

والفواكه  34 الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  افقة  .املو

 بالجملة. 

 احة جامع الفنا..وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بس35

 . 2016.تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية 38

 .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. 45

 .البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة.46

 تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها. أرضية  تفويت قطع.البث في  47

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  55

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد العكاري.عبد  عبد الهادي ويسالت، موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة،

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
المصطفى  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  احمد 

 الوجداني، رشيد التمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.
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 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  شارك من كما ▪

 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  : هشام بل الحوتي 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس : رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :  عادل الزرود 

 اعمال المجلسعن قسم  :  سعد نجاي 
 كما شارك السيد سمير  لوكيدي مهندس طوبوغرافي خاص متعاقد مع الجماعة 

 

هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم    في مستهل
واشارته   الدعوة،  حادتلبية  بسبب  لكسر  تعرضه  إلى  راجع  اللجنة  رئيس  السيد  غياب  أن  له  إلى  متمنيا  ث عرضي 

ذكر بالنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام للمجلس الجماعي في دورته   الشفاء العاجل ، 
 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.  2016العادية لشهر ماي 

الجما  الممتلكات  قسم  رئيس  السيد  وكذا  الحاضرين  االعضاء  السادة  مع  وباتفاق  ذلك  تناول  بعد  تم  عية، 
المتطلبة مسطرة   تلك  النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا  تهيئ  انتظار  الجاهزة، في  النقط  بالترتيب،  بالدراسة، 

 تحديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم. 
 وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: 

البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا الفنادق" لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن اجزاء من قطع . 9

 متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص إلنجاز طرق التهيئة./م 8724و  04/52494ارضية  منتمية للصكوك العقارية عدد 
 

النقطة، وبعد تمكين السادة   بداية مناقشة هذه  التقنية المتعلقة بها المشار في    األعضاء من البطاقة 

اليها ادناه، أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية الذي أوضح أن األمر يتعلق بهبة عقارية  

بارة عن قطع أرضية منتمية  دنيا الفنادق" وهي عشركة »متواجدة بنفوذ مقاطعة جليز ممنوحة من طرف  

 م ستخصص إلنجاز طرق التهيئة. /8724و    52494/ 04للصكين العقاريين عدد  

وبعد اطالع السادة األعضاء على كافة المعطيات، ونظرا للجدوى التي ستخصص لها القطع األرضية  

كما هي معروضة  اللجنة موافقتها على الهبة    العامة، ابدتموضوع الهبة وما في ذلك من خذمة للمصلحة  

 ه. معطياتها التقنية في البطاقة ادنا
 

 بطاقة تقنية 

 /م 8724  وجزء من الرسم العقاري عدد  52494/ 04عدد :     جزء من الصك العقاري   المراجع العقارية    
 :   المساحة             

 سنتيار  96آر  16القطعة األولى بمساحة                                  
 سنتيار  85آر  41ة  القطعة الثانية بمساح                                
 سنتيار  28آر   18القطعة الثالثة بمساحة                               

 :     نفوذ  تراب مقاطعة  المنارةالموقع                  
 :     شركة "دنيا الفنادق" المالك                   

ف شركة "دنيا الفنادق" لفائدة جماعة  دخل المطلوب       :   البث في الهبة العقارية الممنوحة من طر الت
 سوية.  مراكش التمام اجراءات الت 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة نائب  
 عبد االله الغلف              
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

ف  المختصة،  اللجنة  لتقرير  االستماع  مفتوحبعد  المناقشة  النقطة  باب  هذه  ان  علما    بخصوص 

 . ات تم في اطار لجنة االستثناءالهبات موضوع هذه 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 هذه النقطة على التصويت. ، فاني أعرض  آخرتدخل  اي  نظرا لعدم وجود
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 :   ( 05/2016/ 05)جلسة بتاريخ   2016ماي من جدول اعمال الدورة العادية لشهر  العاشرة   النقطة

في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دوجا بروموسيون   لفائدة جماعة    DOUJA PROMOTIONالبث   "

 مراكش وهي عبارة عن بناية مخصصة لغرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكش .

 
  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

البرمجة لتالوة  ئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية وب ر االله الغلف نائ  الكلمة للسيد عبد

 بهذه النقطة. نص التقرير المتعلق 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .  17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12  – 11  – 10  – 9 – 8 – 7: اماالرق ذات  النقط      المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في جدول 

الدورة فبراير  أعمال  لشهـر  عدد،  2016  العادية  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على    بتاريخ   9862  وبناء 

  للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مدى يومين   21/04/2016

اولى اجتماع،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  اتها يوم  عقدت 

عبد   بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيدالساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى  

 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها االله الغلف نائب 

ن قطعتين طفى الساخي لفائدة جماعة مراكش  وهي عبارة عالبث في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيد مص  .7

متر مربع الكائنة بنفوذ تراب  5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777عدد ارضيتين منتميتين للصكين العقاريين 

   مقاطعة املنارة.

لفائدة جماع.  8 الزروالي  الشكدالي وحسني  املصطفى  السيدين  ممنوحة من طرف  في هبة عقارية  مراكش  البث  ة 

 .الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز 04/187756وهي عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد  

لفائدة جماعة مراكش  .9 الفنادق"  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا  وهي عبارة عن اجزاء من    البث 

وذ تراب مقاطعة جليز ستخصص دة بنفمتواج  /م8724و    52494/ 04قطع ارضية  منتمية للصكوك العقارية عدد  

 إلنجاز طرق التهيئة.

بروموسيون  10 "دوجا  شركة  من طرف  ممنوحة  عقارية  هبة  في  جماعة   DOUJA PROMOTION.البث  لفائدة   "

 .غرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكشمراكش وهي عبارة عن بناية مخصصة ل

الخضراء  11 واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  الع.املو للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  قاري املتواجدة 

M/11044 بامللك العام الجماعي. 

العامة الجماعية  طبقا ملقتض12 بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك  افقة على تعيين شوارع متواجدة  يات .املو

 : املتعلق بالتعمير ويتعل االمر بما يلي   12.90من القانون  81املادة 

 والثاني/ شارع الداخلة الشطرين االول والثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني. ي الشطرين االول شارع عالل الفاس 

لفائدة املستفيدين من عملية .البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش  13

 . الترحيل  مع البث في القيمة اإليجارية

 ة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه. ملحالت التجارية الكائن.تدارس امكانية تفويت ا14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  15 تصميم بالحي الجديد املخصص حسب    2.املو

ة العادية التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدور 

 .2016لشهر بناير 

االزدهار 16 بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  على  افقة  .املو

 . ا املسجدبمقاطعة جليز  كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذ
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افقة على اعادة تخصيص حضانة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصات.17  . املو

من .18 املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  اعادة 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

التحمالت املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاني( املستخرج .البث في كناش  19

 ياض ي سيدي يوسف بن علي.من املركب الر 

.اعادة النظر في كناش التحمالت املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي 20

 املحمدي. 

والقاض ي باملوافقة على   2015غاء مقرر املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل  .ال21

املتواجدة بالطابـق االول من املركـب التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة النظـر   ـر تخصيص املكاتـب االداريـةتغيي

رة على ضـوء التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـاش التحمـالت املتعلق بتفويـت في قيمـة مبلـغ التفويـت للمحـالت املذكـو 

 التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة. املحالت التجارية واملكاتب باملركب

ـداث موقف .املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق العامة إلح28

املد بمقاطعـة  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  وكذا للسيـارات  ينة 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها. 

للملك 29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  .البث 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mلخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري رقم ا

م  .البث 30 الشبيبة في  وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  عاوضة 

 والرياضة بالحي الشتوي. 

العق31 ملكية  نزع  على  افقة  واملو الدراسة  عن .  والتخلي  املتوسط  االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  على  املشيد  ار 

 العملية من منفعة عامة.  الحقوق العينية العقارية املرتبطة به ملا تستلزمه

املسار 32 بمنطقة  مجزرة جماعية جديدة  املخصصة إلحداث  االرضية  القطع  ملكية  نزع  على  افقة  واملو .الدراسة 

 . العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة والتخلي عنها وعن الحقوق 

العقار 34 ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  افقة  والفواكه  .املو الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  ات 

 بالجملة. 

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا.35

 . 2016انية برسم السنة املالية .تحويل اعتمادات بعض فصول امليز 38

 التجاري الزهور.  .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب45

 .البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة.46

 الشتوي لفائدة مستغليها. .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي 47

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  55

 : جتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة  اال حضر ▪
 العكاري.عبد الهادي ويسالت، موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد 

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
محم  ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  المصطفى احمد  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  د 

 بد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.الوجداني، رشيد التمادلي، ع
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 استشارية السادة: اطر الجماعة بصفة  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  : الحوتي  هشام بل

 جن بقسم اعمال المجلسنظيم اعمال اللرئيس مصلحة ت : رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :  عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس :  سعد نجاي 
 ير  لوكيدي مهندس طوبوغرافي خاص متعاقد مع الجماعةكما شارك السيد سم 

 
الحضور  هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة    في مستهل

الدعوة، واشارته   تلبية  لهم  إلى تعرضه لكسر بسبب حادث  شاكرا  اللجنة راجع  السيد رئيس  إلى أن غياب 

العام    العاجل،عرضي متمنيا له الشفاء   اللجنة قصد تحضيرها للجمع  بالنقط المدرجة في جدول اعمال  ذكر 

 . تها على مدى يومينوالتي ستتم مدارس   2016للمجلس الجماعي في دورته العادية لشهر ماي  

بعد ذلك وباتفاق مع السادة االعضاء الحاضرين وكذا السيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية، تم تناول  

المتطلبة   تلك  النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا  تهيئ  انتظار  النقط الجاهزة، في  بالترتيب،  بالدراسة، 

 للتقييم.  القيم المالية من طرف اللجنة االدارية  مسطرة تحديد 

 الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي:  وهي وفقوعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية  

" لفائدة جماعة مراكش  DOUJA PROMOTIONدوجا بروموسيون عقارية ممنوحة من طرف شركة "البث في هبة .10

 بمنطقة ابواب مراكش.متواجدة  بناية مخصصة لغرض اداري  وهي عبارة عن
 

النقطة،    هذه  عليها    بخصوص  وافقت  كما  العقارية  الهبات  قبول  مسطرة  استكمال  اطار   وفي 

اللجنة، ونظرا لغياب المعطيات التقنية حول موضوع الهبة ، فان اللجنة ابدت موافقتها المبدئية على قبول  

بها الخاصة  التقنية  البطاقة  عرض  اساس  على  اداري  لغرض  مخصصة  بناية  باعتبارها  انظار    الهبة  على 

 الجماعي في اجتماعه التداولي. المجلس 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة نائب           
 عبد االله الغلف               

 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

114 
 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

115 
 

 

 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

ان موضوع  ا  لمع  باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطةبعد االستماع لتقرير اللجنة المختصة، ف 

 . ات تم في اطار لجنة االستثناءالهبات  هذه 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 ، فاني أعرض هذه النقطة على التصويت. آخرتدخل  اي  نظرا لعدم وجود
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 :   ( 05/05/2016 بتاريخ)جلسة   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الحادية عشرة   النقطة

العقاري   للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  املو

M/11044 .بامللك العام الجماعي 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

للسيد   رالكلمة  نائب  الغلف  االله  بالميزانية وعبد  المكلفة  اللجنة  المالية وئيس  لتالوة  الشؤون  البرمجة 

 نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .  17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12  – 11  – 10  – 9 – 8 – 7: ذات االرقام النقط      المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

المدرجة في جدول بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط   

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  ا ،  2016  أعمال  الدعوة  على  االعوبناء  للسادة  عددلموجهة    بتاريخ   9862  ضاء 
  للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مدى يومين   21/04/2016

اولى اجتماعاتها يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

عبد   اعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيدة والنصف صباحا بق الساعة العاشر
 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها االله الغلف نائب 

عتين بة عقارية ممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي لفائدة جماعة مراكش  وهي عبارة عن قطالبث في ه  .7

متر مربع الكائنة بنفوذ تراب  5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777ارضيتين منتميتين للصكين العقاريين عدد 

   مقاطعة املنارة.

مراكش  .  8 لفائدة جماعة  الزروالي  الشكدالي وحسني  املصطفى  السيدين  ممنوحة من طرف  في هبة عقارية  البث 

 .الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز 04/187756عقاري عدد  وهي عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك ال

لفائدة جماعة مراكش  .9 الفنادق"  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا  وهي عبارة عن اجزاء من    البث 

متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص   /م8724و    52494/ 04قطع ارضية  منتمية للصكوك العقارية عدد  

 هيئة.إلنجاز طرق الت

بروموسيون  10 "دوجا  شركة  من طرف  ممنوحة  عقارية  هبة  في  جماعة   DOUJA PROMOTION.البث  لفائدة   "

 .غرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكشمراكش وهي عبارة عن بناية مخصصة ل

العقا11 للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  ري .املو

M/11044 بامللك العام الجماعي. 

العامة الجماعية  طبقا ملقتض12 بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك  افقة على تعيين شوارع متواجدة  يات .املو

 : املتعلق بالتعمير ويتعل االمر بما يلي   12.90من القانون  81املادة 

 االول والثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني.شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين 

لفائدة املستفيدين من عملية .البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش  13

 . الترحيل  مع البث في القيمة اإليجارية

 راكش لفائدة املستفيدين منه. .تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب م14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  15  بالحي الجديد املخصص حسب تصميم   2.املو

التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية 

 .2016لشهر بناير 

اعا16 على  افقة  ارض.املو قطعة  تخصيص  االزدهار دة  بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ية 

 . سجدبمقاطعة جليز  كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا امل

افقة على اعادة تخصيص حضانة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصات.17  . املو



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

121 
 

باستغالل  18 املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  املستخ.اعادة  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  من املحالت  رج 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاني( املستخرج .البث في كناش التحمالت  19

 من املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي   التحمالت املتعلق بتفويت.اعادة النظر في كناش  20

 املحمدي. 

والقاض ي باملوافقة على   2015املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل  .الغاء مقرر  21

االول من املركـب التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة النظـر   تغييـر تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق

وء التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـاش التحمـالت املتعلق بتفويـت مبلـغ التفويـت للمحـالت املذكـورة على ضـفي قيمـة  

 السابقـة. املحالت التجارية واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة

 .املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق العامة إلحـداث موقف28

وكذا  املدينة  بمقاطعـة  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  للسيـارات 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها. 

للملك 29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  .البث 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mالخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري رقم 

املشتل  30 بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  الشبيبة ا.البث  وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  لجماعي 

 والرياضة بالحي الشتوي. 

عن 31 والتخلي  املتوسط  االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  على  املشيد  العقار  ملكية  نزع  على  افقة  واملو الدراسة   .

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة به ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. 

ع.الدراسة  32 افقة  ملكيواملو نزع  املسار لى  بمنطقة  مجزرة جماعية جديدة  املخصصة إلحداث  االرضية  القطع  ة 

 . والتخلي عنها وعن الحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة 

والفواك34 الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  افقة  ه  .املو

 بالجملة. 

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا.35

 . 2016.تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية 38

 .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. 45

 ق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة.تحمالت متعل.البث في كناش ال46

 .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها. 47

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  55

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 ادي ويسالت، موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد العكاري.عبد اله

 ادة : ـعضاء المجلس الس شارك في االجتماع مـن ا ▪
المصطفى  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  احمد 

 ي، رشيد التمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.الوجدان
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 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  :  عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   رود عادل الز

 عن قسم اعمال المجلس :   سعد نجاي 
 عاقد مع الجماعةكما شارك السيد سمير  لوكيدي مهندس طوبوغرافي خاص مت 
 

هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم    في مستهل
واشارته   الدعوة،  له  إلتلبية  متمنيا  حادث عرضي  بسبب  لكسر  تعرضه  إلى  راجع  اللجنة  رئيس  السيد  غياب  أن  ى 

ذكر بالنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام للمجلس الجماعي في دورته   الشفاء العاجل ، 
 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.  2016العادية لشهر ماي 

الس مع  وباتفاق  ذلك  تناول  بعد  تم  الجماعية،  الممتلكات  قسم  رئيس  السيد  وكذا  الحاضرين  االعضاء  ادة 
بالترتيب المتطلبة مسطرة  بالدراسة،  تلك  النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا  تهيئ  انتظار  الجاهزة، في  النقط   ،

 تحديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم. 
 ة وهي  وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتي

واملس.11 الطرق  ترتيب  على  افقة  العقاري  املو للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء   M/11044احات 

 بامللك العام الجماعي. 

افقة على تعيين شوارع متواجدة بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك العامة الج.12  81ماعية  طبقا ملقتضيات املادة  املو

 املتعلق بالتعمير ويتعل االمر بما يلي:  12.90من القانون 

 شارع الزرقطوني. /شارع العيون /ع الداخلة الشطرين االول والثانيشار /ل الفاسي الشطرين االول والثانيشارع عال
 

  كين السادة االعضاء من البطاقة التقنية ، وبعد تمبعد ان تم االتفاق على مناقشة النقطتين معا لوحدة الشكل  
عهم على حيثيات الموضوع، اعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة والطالالمضمنة في التقرير والخاصة بالنقطتين معا،  

الجماعية ليوضح اسباب النزول   بمسار استكمال مساطر   حيث أوضح أن األمر يتعلق  للسيد رئيس قسم الممتلكات 
من   81على أن مقتضيات المادة  ق والمساحات الخضراء والشوارع بالملك العام الجماعي، مؤكدا  عقارية إللحاق الطر

طر من أجل إدخال هذا النوع ا مسهذه الالمتعلق بالتعمير  قد فتحت الباب أمام الجماعات للجوء ل  12.90لقانون رقم  ا
 من األماكن العامة ضمن األمالك العامة الجماعية. 

االس وبعد  ذلك،  المطروح  عقب  الموضوع  ألهمية  وبالنظر  التقنية،  المعطيات  على  واالطالع  للتوضيحات  تماع 
للجماعة العقاري  الوعاء  وتحصين  تسوية  يروم  واألزقة  و   والذي  والممرات  والمسالك  الطرق  تعيين  مسطرة  تفعيل 

وكذا تحيين    بسجل الممتلكات   تأكيدا لطابع الملكية العامة لهذه الطرق لتمكين المصالح الجماعية من إدراجها قانونيا
 على مايلي:   موافقتها ، فقد ابدت اللجنةسجل محتويات الملك الجماعي العام 

العقاري   • المنتمية للصك  السماللية  المتواجدة بتجزئة  المساحات الخضراء  الجماعي   M/11044ترتيب  العام    بالملك 
   كما هي مضمنة في البطاقة التقنية ادناه.

 

 

 بطاقة تقنية 

 /م11044 عدد مراجع العقارية      :     الصك العقاري ال
 متر مربع  1613     :    المساحة             

 المساحة بالمتر المربع  رقم الطريق 

 331 1مساحة خضراء رقم 

 316 2مساحة خضراء رقم 

 966 3مساحة خضراء رقم 
 

 شريفة نفوذ  تراب مقاطعة جليز كولف الالموقع                 :     السماللية تجزئة اطلس 
المطلوب     االمالك      التدخل  اعاله ضمن  اليها  المشار  الخضراء  المساحات  ترتيب  في عملية  البث     :

  العامة الجماعية 
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متواجدة بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك  ال  المشار الى معطياتها التقنية ادناه و  الموافقة على تعيين شوارع •
 االمر بما يلي:  ق المتعلق بالتعمير ويتعل 12.90من القانون   81ة  طبقا لمقتضيات المادة العامة الجماعي

 شارع الزرقطوني. /شارع العيون /ع الداخلة الشطرين االول والثانيشار /ل الفاسي الشطرين االول والثانيشارع عال
 

 

 . 2و  1عالل الفايس مقاطعة جلزي الشطرين شارع املوقع :  

 غري حمفظري: املرجع العقا 

 املساحة :  

 املساحة   جزء الشطر  الاشطر 

 س نتيار 50ار  71هكتار  4 1 2الشطر  

 س نتيار 70ار  47 2 2الشطر 

 س نتيار 40ار  65 1 1الشطر 

 س نتيار 56ار  51هكتار  3 2 1الشطر 
 

 (y . 252342 : x : 122374)و   (y . 252896 : x : 18124): 1احداثيات الشطر   

 (y . 253074 : x : 121142)و   (y . 253200 : x : 119400): 2يات الشطر احداث  

 جامعة مراكش املاكل :  

 التخصيص احلايل: طريق هتيئة 

 امجلاعي تعيني الطريق املذكورة يف املكل العام التدخل املطلوب : 

 

 . 2و  1شارع ادلاخةل مقاطعة  املنارة الشطرين املوقع :  

 ظغري حمفاملرجع العقاري:  

 :  1الشطر   مساحة 

 س نتيار  55ار  62هكتار  01 : 2الشطر   مساحة 

 : 1احداثيات الشطر  

 

 :  2احداثيات الشطر  

(119320 : y . 247665 : x)   و(118780 : y . 247675 : x) 

 

 جامعة مراكش املاكل :  

 التخصيص احلايل: طريق هتيئة 

 م امجلاعي تعيني الطريق املذكورة يف املكل العاالتدخل املطلوب : 

 

 شارع العيون مقاطعة املنارة . املوقع :  

 غري حمفظاملرجع العقاري:  

 س نتيار 55ار  05هكتار   03 املساحة : 

 الهندس ية:  الاحداثيات 

(117000 : y . 247600 : x)   و(118100 : y . 247600 : x) 

 جامعة مراكش املاكل :  

 التخصيص احلايل: طريق هتيئة 

 ني الطريق املذكورة يف املكل العام امجلاعي تعيالتدخل املطلوب : 

 

 .  شارع الزرقطوين مقاطعة جلزياملوقع :  

 املرجع العقاري: غري حمفظ 

 . هكتار  02  املساحة : 

 الهندس ية:  الاحداثيات 

(118700 : y . 251400 : x)   و(119025 : y . 252180 : x) 

 جامعة مراكش املاكل :  

 التخصيص احلايل: طريق هتيئة 

 تعيني الطريق املذكورة يف املكل العام امجلاعي دخل املطلوب : الت
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 نائب رئيس اللجنة
 عبد االله الغلف   
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

المختصة،  اللجنة  لتقرير  االستماع  بتسويةف  بعد  يتعلق  التل  شكلية  الموضوع  العقارات  هي  هذه  ي 

لم تخضع للمسطرة    ، فاألمر يتعلق بأمالك الجماعة لكنهاتابعة للجماعة في األصل، وهو موضوع له تاريخ

المجلس بدأ هذه العملية منذ زمن و نحن نريد  ترتب و لم تسجل و لم تحفظ، و  لم  القانونية الواجب اتباعها اذ 

 . المسطرة  أن نتمم هذه 

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد دالسي

 قطة ، فاني أعرضها على التصويت. نظرا لعدم وجود أي تدخل بخصوص هذه الن
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 :   ( 05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الثانية عشرة   النقطة

ب متواجدة  شوارع  تعيين  على  افقة  طبقا املو الجماعية   العامة  األمالك  ضمن  مراكش  جماعة  تراب 

 املتعلق بالتعمير ويتعل االمر بما يلي:   12.90القانون من  81ملقتضيات املادة 

 شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني. / شارع الداخلة الشطرين االول والثاني. / شارع العيون./ شارع الزرقطوني. 

  رئيس المجلس الجماعي ائدمحمد العربي بلق السيد

البرمجة لتالوة  اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية وئيس  الكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب ر 

 نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .  17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12  – 11  – 10  – 9 – 8 – 7: ذات االرقام النقط      المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

ر تحضير النقـط  المدرجة في جدول بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطا

العادية   الدورة  فبرايرأعمال  عدد،  2016  لشهـر  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على    بتاريخ   9862  وبناء 
  للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مدى يومين   21/04/2016

اولى اجتماعاتها يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

عبد   الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد
 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها االله الغلف نائب 

بة عقارية ممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي لفائدة جماعة مراكش  وهي عبارة عن قطعتين البث في ه  .7

متر مربع الكائنة بنفوذ تراب  5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777ارضيتين منتميتين للصكين العقاريين عدد 

   مقاطعة املنارة.

السيدين.  8 ممنوحة من طرف  في هبة عقارية  مراكش    البث  لفائدة جماعة  الزروالي  الشكدالي وحسني  املصطفى 

 .الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز 04/187756وهي عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد  

لفائدة جماعة مراكش  .9 الفنادق"  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا  وهي عبارة عن اجزاء من    البث 

متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص   /م8724و    52494/ 04للصكوك العقارية عدد    قطع ارضية  منتمية

 إلنجاز طرق التهيئة.

بروموسيون  10 "دوجا  شركة  من طرف  ممنوحة  عقارية  هبة  في  جماعة   DOUJA PROMOTION.البث  لفائدة   "

 .غرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكشمراكش وهي عبارة عن بناية مخصصة ل

العقاري 11 للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  .املو

M/11044 بامللك العام الجماعي. 

العامة الجماعية  طبقا ملقتض12 بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك  افقة على تعيين شوارع متواجدة  يات .املو

 : التعمير ويتعل االمر بما يلي املتعلق ب  12.90من القانون  81املادة 

 شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين االول والثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني.

لفائدة املستفيدين من عملية .البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش  13

 . ي القيمة اإليجاريةالترحيل  مع البث ف

 .تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه. 14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  15  بالحي الجديد املخصص حسب تصميم   2.املو

لس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مج

 .2016لشهر بناير 

االزدهار 16 بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  على  افقة  .املو

 . سجدبمقاطعة جليز  كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا امل

افقة على اعادة تخصيص حضانة متواجد.17  . ة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصاتاملو
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من 18 املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  .اعادة 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

لتجاري )الشطر الثاني( املستخرج املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواجدة باملركب ا.البث في كناش التحمالت  19

 من املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

.اعادة النظر في كناش التحمالت املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي 20

 املحمدي. 

والقاض ي باملوافقة على   2015ة لشهر ابريل  املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادي.الغاء مقرر  21

تغييـر تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة النظـر 

لق بتفويـت وء التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـاش التحمـالت املتعفي قيمـة مبلـغ التفويـت للمحـالت املذكـورة على ضـ

 املحالت التجارية واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة.

 .املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق العامة إلحـداث موقف28

شار  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  وكذا للسيـارات  املدينة  بمقاطعـة  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  ع 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها. 

للملك 29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  .البث 

 تقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.   املتواجدة بمل TF7807/Mاعي املنتمية للرسم العقاري رقم الخاص الجم

الشبيبة 30 وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  .البث 

 والرياضة بالحي الشتوي. 

املشيد31 العقار  ملكية  نزع  على  افقة  واملو الدراسة  عن   .  والتخلي  املتوسط  االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  على 

 قوق العينية العقارية املرتبطة به ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. الح

املسار 32 بمنطقة  مجزرة جماعية جديدة  املخصصة إلحداث  االرضية  القطع  ملكية  نزع  على  افقة  واملو .الدراسة 

 . املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة والتخلي عنها وعن الحقوق العينية 

افقة34 والفواكه    .املو الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على 

 بالجملة. 

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا.35

 . 2016م السنة املالية .تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برس38

 ار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيج45

 .البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة.46

 فائدة مستغليها. .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي ل47

 . 2017رصود للمقاطعات برسم السنة املالية  .تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير امل55

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 العكاري.عبد الهادي ويسالت، موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد 

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
اله عبد  المتصدق،  المصطفى احمد  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  ادي 

 الوجداني، رشيد التمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.
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 استشارية السادة: اطر الجماعة بصفة  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 
 الممتلكات الجماعية رئيس قسم  : هشام بل الحوتي 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس : رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :  عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس :  سعد نجاي 
 سمير  لوكيدي مهندس طوبوغرافي خاص متعاقد مع الجماعةكما شارك السيد  

 
م السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم  هذا االجتماع، وبعد ان قد  في مستهل

واشارته   الدعوة،  له  تلبية  متمنيا  حادث عرضي  بسبب  لكسر  تعرضه  إلى  راجع  اللجنة  رئيس  السيد  غياب  أن  إلى 
ي دورته ذكر بالنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام للمجلس الجماعي ف   جل ، الشفاء العا

 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.  2016العادية لشهر ماي 

تناول   تم  الجماعية،  الممتلكات  قسم  رئيس  السيد  وكذا  الحاضرين  االعضاء  السادة  مع  وباتفاق  ذلك  بعد 
بالت المتطلبة مسطبالدراسة،  تلك  النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا  تهيئ  انتظار  الجاهزة، في  النقط  رة  رتيب، 

 تحديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم. 
 وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: 

وافقة على ترتيب الطرق واملساحات الخضراء املتواجدة بتجزئة السماللية املنتمية للصك العقاري .11  M/11044امل

 م الجماعي.بامللك العا

وافقة على تعيين شوارع متواجدة بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك العامة الجماعية  طبقا ملقتضيات املادة .12  81امل

 لتعمير ويتعل االمر بما يلي:املتعلق با 12.90من القانون 

 شارع الزرقطوني. /عيونشارع ال /ع الداخلة الشطرين االول والثانيشار /ل الفاسي الشطرين االول والثانيشارع عال
 

  ، وبعد تمكين السادة االعضاء من البطاقة التقنية بعد ان تم االتفاق على مناقشة النقطتين معا لوحدة الشكل  
والطالعهم على حيثيات الموضوع، اعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة المضمنة في التقرير والخاصة بالنقطتين معا،  

الجم بمسار استكمال مساطر   حيث أوضح أن األمر يتعلق  اعية ليوضح اسباب النزول  للسيد رئيس قسم الممتلكات 
من   81على أن مقتضيات المادة  لعام الجماعي، مؤكدا  عقارية إللحاق الطرق والمساحات الخضراء والشوارع بالملك ا 

ن أجل إدخال هذا النوع طر ما مسهذه الالمتعلق بالتعمير  قد فتحت الباب أمام الجماعات للجوء ل  12.90القانون رقم  
 من األماكن العامة ضمن األمالك العامة الجماعية. 

المعطيات   على  واالطالع  للتوضيحات  االستماع  وبعد  ذلك،  المطروح  عقب  الموضوع  ألهمية  وبالنظر  التقنية، 
للجماعة العقاري  الوعاء  وتحصين  تسوية  يروم  واو   والذي  والممرات  والمسالك  الطرق  تعيين  مسطرة  ألزقة  تفعيل 

وكذا تحيين    تأكيدا لطابع الملكية العامة لهذه الطرق لتمكين المصالح الجماعية من إدراجها قانونيا  بسجل الممتلكات
 على مايلي:   ، فقد ابدت اللجنة موافقتهايات الملك الجماعي العام سجل محتو

العقاري • المنتمية للصك  السماللية  المتواجدة بتجزئة  المساحات الخضراء  الجماعي   M/11044  ترتيب  العام    بالملك 
   كما هي مضمنة في البطاقة التقنية ادناه.

 

 

 بطاقة تقنية 

 /م11044 عدد المراجع العقارية      :     الصك العقاري 
 متر مربع  1613     :    المساحة             

 المساحة بالمتر المربع  رقم الطريق 

 331 1مساحة خضراء رقم 

 316 2مساحة خضراء رقم 

 966 3مساحة خضراء رقم 
 

 كولف الشريفة نفوذ  تراب مقاطعة جليز الموقع                 :     السماللية تجزئة اطلس 
اليها اعاله ضمن االمالك   المشار  الخضراء  المساحات  ترتيب  البث في عملية  المطلوب      :    التدخل 

  العامة الجماعية 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

132 
 

 

متواجدة بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك  ال  ار الى معطياتها التقنية ادناه والمش  الموافقة على تعيين شوارع •
 االمر بما يلي:  ق المتعلق بالتعمير ويتعل 12.90من القانون   81العامة الجماعية  طبقا لمقتضيات المادة 

 شارع الزرقطوني. /شارع العيون /ع الداخلة الشطرين االول والثانيشار /ل الفاسي الشطرين االول والثانيشارع عال
 

 

 . 2و  1شارع عالل الفايس مقاطعة جلزي الشطرين املوقع :  

 غري حمفظاملرجع العقاري:  

 املساحة :  

 املساحة   جزء الشطر  الاشطر 

 س نتيار 50ار  71هكتار  4 1 2الشطر  

 س نتيار 70ار  47 2 2الشطر 

 س نتيار 40ار  65 1 1الشطر 

 نتيارس   56ار  51هكتار  3 2 1الشطر 
 

 (y . 252342 : x : 122374)و   (y . 252896 : x : 18124): 1احداثيات الشطر   

 (y . 253074 : x : 121142)و   (y . 253200 : x : 119400): 2احداثيات الشطر  

 جامعة مراكش املاكل :  

 التخصيص احلايل: طريق هتيئة 

 امجلاعي تعيني الطريق املذكورة يف املكل العام التدخل املطلوب : 

 

 . 2و  1شارع ادلاخةل مقاطعة  املنارة الشطرين املوقع :  

 غري حمفظاملرجع العقاري:  

 :  1الشطر   مساحة 

 س نتيار  55ار  62هكتار  01 : 2الشطر   مساحة 

 : 1احداثيات الشطر  

 

 :  2احداثيات الشطر  

(119320 : y . 247665 : x)   و(118780 : y . 247675 : x) 

 

 مراكش  جامعةاملاكل :  

 التخصيص احلايل: طريق هتيئة 

 تعيني الطريق املذكورة يف املكل العام امجلاعي التدخل املطلوب : 

 

 شارع العيون مقاطعة املنارة . املوقع :  

 غري حمفظاملرجع العقاري:  

 س نتيار 55ار  05هكتار   03 املساحة : 

 الهندس ية:  الاحداثيات 

(117000 : y . 247600 : x)   و(118100 : y . 247600 : x) 

 جامعة مراكش املاكل :  

 التخصيص احلايل: طريق هتيئة 

 تعيني الطريق املذكورة يف املكل العام امجلاعي التدخل املطلوب : 

 

 .  شارع الزرقطوين مقاطعة جلزياملوقع :  

 املرجع العقاري: غري حمفظ 

 . هكتار  02  املساحة : 

 الهندس ية:  الاحداثيات 

(118700 : y . 251400 : x)   و(119025 : y . 252180 : x) 

 جامعة مراكش املاكل :  

 التخصيص احلايل: طريق هتيئة 

 تعيني الطريق املذكورة يف املكل العام امجلاعي التدخل املطلوب : 
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 نائب رئيس اللجنة
 عبد االله الغلف   
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

المختصة،  اللجنة  لتقرير  االستماع  بتسويةف  بعد  يتعلق  التل  شكلية  الموضوع  العقارات  هي  هذه  ي 

لم تخضع للمسطرة    ، فاألمر يتعلق بأمالك الجماعة لكنهاتابعة للجماعة في األصل، وهو موضوع له تاريخ

ملية منذ زمن و نحن نريد  المجلس بدأ هذه العترتب و لم تسجل و لم تحفظ، و  لم  القانونية الواجب اتباعها اذ 

 . المسطرة  أن نتمم هذه 

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 النقطة ، فاني أعرضها على التصويت. نظرا لعدم وجود أي تدخل بخصوص هذه 
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 2016ماي  05بتاريخ  05/2016/ 58/2مقرر عدد       
 : المتعلقـة  2016دورة ماي من جدول أعمال الثانية عشر   النقطـة      

 

8112.90

 .رع الزرقطونيشا /شارع العيون./  شارع الداخلة الشطرين االول والثاني./  شارع عالل الفاسي الشطرين االول والثاني.

 شارع الداخلة الشطرين االول والثاني -1

⬧ 2016

052016

 

⬧ 113.1492 

⬧  

⬧  

⬧  . 

⬧  
 

36

36 

 وهـم الســـادة36
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 2016ماي  05بتاريخ  05/2016/ 58/3مقرر عدد      
 : المتعلقـة  2016دورة ماي من جدول أعمال ة عشر  الثاني النقطـة      

 

8112.90

 .رع الزرقطونيشا /شارع العيون./  داخلة الشطرين االول والثاني.شارع ال/  شارع عالل الفاسي الشطرين االول والثاني.

 شارع العيون -3

▪ 2016

052016

 

▪ 113.1492 

▪  

▪  

▪  . 

▪  
 

36

36 

 وهـم الســـادة36
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 2016ماي  05بتاريخ  05/2016/ 58/4مقرر عدد      
 : المتعلقـة  2016دورة ماي من جدول أعمال الثانية عشر   النقطـة      

 

8112.90

 .شارع الزرقطوني /شارع العيون./  الداخلة الشطرين االول والثاني.شارع /  شارع عالل الفاسي الشطرين االول والثاني.

 الزرقطوني  شارع -4

▪ 2016

052016

 

▪ 113.1492 

▪  

▪  

▪  . 

▪  
 

36

36 

 لســـادةوهـم ا36
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 :   ( 05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016هر ماي من جدول اعمال الدورة العادية لشالثالثة عشرة   النقطة

التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين من البث في عملية ايجار املحالت  

 عملية الترحيل  مع البث في القيمة اإليجارية. 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

لتالوة  البرمجة  ئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية وئب ر الكلمة للسيد عبد االله الغلف نا

 نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .  17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12  – 11  – 10  – 9 – 8 – 7: ذات االرقام النقط      المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في جدول 

لشه العادية  الدورة  فبرايرأعمال  ا ،  2016  ـر  للسادة  الموجهة  الدعوة  على  عددوبناء    بتاريخ   9862  العضاء 

  للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مدى يومين   21/04/2016

اولى اجتماعاتها يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  ثنيناال  عقدت 

عبد   صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيدالساعة العاشرة والنصف  

 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها االله الغلف نائب 

فائدة جماعة مراكش  وهي عبارة عن قطعتين البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي ل  .7

متر مربع الكائنة بنفوذ تراب  5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777ارضيتين منتميتين للصكين العقاريين عدد 

   مقاطعة املنارة.

مراكش  .  8 لفائدة جماعة  الزروالي  الشكدالي وحسني  املصطفى  السيدين  ممنوحة من طرف  في هبة عقارية  البث 

 .الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز 04/187756عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد  وهي 

لفائدة جماعة مراكش  .9 الفنادق"  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا  وهي عبارة عن اجزاء من    البث 

ب مقاطعة جليز ستخصص متواجدة بنفوذ ترا  /م8724و    52494/ 04قطع ارضية  منتمية للصكوك العقارية عدد  

 إلنجاز طرق التهيئة.

بروموسيون  10 "دوجا  شركة  من طرف  ممنوحة  عقارية  هبة  في  جماعة   DOUJA PROMOTION.البث  لفائدة   "

 .غرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكشمراكش وهي عبارة عن بناية مخصصة ل

بت11 املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  العقاري .املو للصك  املنتمية  السماللية  جزئة 

M/11044 بامللك العام الجماعي. 

العامة الجماعية  طبقا ملقتض12 بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك  افقة على تعيين شوارع متواجدة  يات .املو

 : املتعلق بالتعمير ويتعل االمر بما يلي   12.90من القانون  81املادة 

 ول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين االول والثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني.شارع عالل الفاس ي الشطرين اال 

لفائدة املستفيدين من عملية .البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش  13

 . الترحيل  مع البث في القيمة اإليجارية

 رية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه. .تدارس امكانية تفويت املحالت التجا14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  15  بالحي الجديد املخصص حسب تصميم   2.املو

التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية 

 .2016هر بناير لش

االزدهار 16 بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  على  افقة  .املو

 . سجدبمقاطعة جليز  كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا امل

افقة على اعادة تخصيص حضانة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصات.17  . املو
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النظر  18 من .اعادة  املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاني( املستخرج .البث في كناش التحمالت  19

 سف بن علي.من املركب الرياض ي سيدي يو 

.اعادة النظر في كناش التحمالت املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي 20

 املحمدي. 

والقاض ي باملوافقة على   2015املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل  .الغاء مقرر  21

كاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة النظـر تغييـر تخصيص امل

وء التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـاش التحمـالت املتعلق بتفويـت في قيمـة مبلـغ التفويـت للمحـالت املذكـورة على ضـ

 ي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة.املحالت التجارية واملكاتب باملركب التجاري الح

 .املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق العامة إلحـداث موقف28

وكذا  املدينة  بمقاطعـة  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  للسيـارات 

 قوق العينية العقارية املرتبطة بها. الح

للملك 29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  .البث 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mاعي املنتمية للرسم العقاري رقم الخاص الجم

م30 معاوضة  في  الشبيبة .البث  وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  ع 

 والرياضة بالحي الشتوي. 

املشيد31 العقار  ملكية  نزع  على  افقة  واملو الدراسة  عن   .  والتخلي  املتوسط  االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  على 

 منفعة عامة. الحقوق العينية العقارية املرتبطة به ملا تستلزمه العملية من 

املسار 32 بمنطقة  مجزرة جماعية جديدة  املخصصة إلحداث  االرضية  القطع  ملكية  نزع  على  افقة  واملو .الدراسة 

 . املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة والتخلي عنها وعن الحقوق العينية 

ل34 املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  افقة  والفواكه  .املو الخضر  سوق  توسيع 

 بالجملة. 

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا.35

 . 2016م السنة املالية .تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برس38

 هور. .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الز 45

 .البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة.46

 الشتوي لفائدة مستغليها. .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي 47

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  55

 : ن اعضـاء اللجنـة السـادة  حضر االجتماع مـ  ▪
 العكاري.عبد الهادي ويسالت، موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد 

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
اح م  الحر،  محمد   ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  المصطفى احمد  العباسي،  قضاوي  فيظ 

 الوجداني، رشيد التمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.
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 استشارية السادة: اطر الجماعة بصفة  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  :  عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 ل اللجن بقسم اعمال المجلسرئيس مصلحة تنظيم اعما :  رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس :   سعد نجاي 
 كما شارك السيد سمير  لوكيدي مهندس طوبوغرافي خاص متعاقد مع الجماعة 

 

اكرا لهم  هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور ش  في مستهل
واشارته   الدعوة،  متمنياتلبية  حادث عرضي  بسبب  لكسر  تعرضه  إلى  راجع  اللجنة  رئيس  السيد  غياب  أن  له    إلى 

ذكر بالنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام للمجلس الجماعي في دورته   الشفاء العاجل ، 
 مدى يومين. والتي ستتم مدارستها على  2016العادية لشهر ماي 

تم   الجماعية،  الممتلكات  قسم  رئيس  السيد  وكذا  الحاضرين  االعضاء  السادة  مع  وباتفاق  ذلك  تناول  بعد 
المتطلبة مسطرة   تلك  النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا  تهيئ  انتظار  الجاهزة، في  النقط  بالترتيب،  بالدراسة، 

 . تحديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم

 وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: 

ي عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين من عملية الترحيل  البث ف.13

 مع البث في القيمة اإليجارية.

 حالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه .تدارس امكانية تفويت امل.14
 

االتفاق على    تم  ان  الموضوع  بعد  لوحدة  النقطتين معا  االعضاء منمناقشة  السادة  تمكين  وبعد   ،
السيد  ،   اعطى  الموضوع،  حيثيات  على  والطالعهم 

ح انه سبق ان تم ادراج  النقطة المتعلقة  للجنة الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية ليوضرئيس ا
التجارية   المحالت  ايجار  منه بمسطرة  المستفيدين  لفائدة  مراكش  ابواب  الجماعي  الدورة     بالسوق  خالل 

فبراير   تأجيلها على اساس عرضها     2016العادية لشهر  وتم 

2016

28012016

  درهم للمرت املربع  60.00:                *الدكاكني اخلارجية ابلطابق السفلي ابلواجهة الرئيسية 
   درهم للمرت املربع 50.00املتواجدة ابلواجهة اخللفية:    الداخلية ابلطابق السفلي و احملالت * الدكاكني

 درهم للمرت املربع  13.000.00ة:   *الدكاكني اخلارجية ابلطابق السفلي ابلواجهة الرئيسي
 درهم للمرت املربع  10.000.00*الدكاكني الداخلية ابلطابق السفلي و احملالت املتواجدة ابلواجهة اخللفية: 
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▪ 

▪ 

 

 602:               *الدكاكني اخلارجية ابلطابق السفلي ابلواجهة الرئيسية 
 502* الدكاكني الداخلية ابلطابق السفلي و احملالت املتواجدة ابلواجهة اخللفية:    

▪ 

➢ 

 

➢ 28012016

 

 13.000,002*الدكاكني اخلارجية ابلطابق السفلي ابلواجهة الرئيسية:    
 10.000,002*الدكاكني الداخلية ابلطابق السفلي و احملالت املتواجدة ابلواجهة اخللفية: 

➢  
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

لقد سبق ان ادرجنا موضوع السوق الجماعي "ابواب مراكش" في الدورة السابقة وتم تأجيله الى   

 ار السوق الجماعي ازيكي. حين عرض مسطرة التفويت كذلك على غر

    المستفيدين   التجار   الذي تم ترحيلاعي المتواجد ب "أبواب مراكش " وان األمر يتعلق بالسوق الجم 

اللجنة المكلفة بالتقويم حددت هذه  االيجار والتفويت، و  مسطرتي   هي مكانات الممكنة ود أدرجنا كل اال اليه و ق

الم وضعية  الى  بالنظر  ااألثمنة  من  اللجنةستفيدين  وتقرير  المبالغ    لسوق،  يتضمن  الجماعية  المختصة 

 المحددة.  

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 المجلس الجماعيرئيس  محمد العربي بلقائد السيد

أعرضنظر فاني  النقطة،  هذه  تدخل بخصوص  أي  لعدم  التصويت  ا  مسطرة    على 

 

*                      :602 
 *    :502 
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 2016ماي  05بتاريخ  59/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة  2016دورة ماي من جدول أعمال الثالثة عشر   النقطـة      
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وهـم الســـادة39
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 يقـرر ما يلـــي

▪ 

▪ 

 

 602:                    *الدكاكني اخلارجية ابلطابق السفلي ابلواجهة الرئيسية 
 502* الدكاكني الداخلية ابلطابق السفلي و احملالت املتواجدة ابلواجهة اخللفية:    

▪ 
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 :   ( 05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الرابعة عشرة   النقطة

 تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه .  

 

  المجلس الجماعي رئيس محمد العربي بلقائد السيد

البرمجة لتالوة  اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية وئيس  الكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب ر 

 نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .  17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12  – 11  – 10  – 9 – 8 – 7: ذات االرقام النقط      الجماعي لمدينة مراكشالمجلس 

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

النقـط  المدرجة في جدول بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير  

العادية   الدورة  فبرايرأعمال  عدد،  2016  لشهـر  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على    بتاريخ   9862  وبناء 

  للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مدى يومين   21/04/2016

اولى اجتماعاتها يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

عبد   الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد

 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها االله الغلف نائب 

في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي لفائدة جماعة مراكش  وهي عبارة عن قطعتين البث    .7

متر مربع الكائنة بنفوذ تراب  5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777ارضيتين منتميتين للصكين العقاريين عدد 

   مقاطعة املنارة.

ا.  8 السيدين  ممنوحة من طرف  في هبة عقارية  مراكش    ملصطفىالبث  لفائدة جماعة  الزروالي  الشكدالي وحسني 

 .الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز 04/187756وهي عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد  

لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن اجزاء من    .9 الفنادق"  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا  البث 

متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص   /م8724و    52494/ 04العقارية عدد  لصكوك  قطع ارضية  منتمية ل

 إلنجاز طرق التهيئة.

بروموسيون  10 "دوجا  شركة  من طرف  ممنوحة  عقارية  هبة  في  جماعة   DOUJA PROMOTION.البث  لفائدة   "

 .مراكش وهي عبارة عن بناية مخصصة لغرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكش

افق11 العقاري .املو للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  ة 

M/11044 بامللك العام الجماعي. 

العامة الجماعية  طبقا ملقتضيات 12 بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك  افقة على تعيين شوارع متواجدة  .املو

 : ويتعل االمر بما يلي التعمير املتعلق ب  12.90من القانون  81املادة 

 شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين االول والثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني.

.البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين من عملية 13

 . اإليجارية البث في القيمةالترحيل  مع 

 .تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه. 14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  15 بالحي الجديد املخصص حسب تصميم   2.املو

ة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية تمس مجلس مقاطعالتهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد تبعا ملل

 .2016لشهر بناير 

االزدهار 16 بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  على  افقة  .املو

 . بمقاطعة جليز  كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا املسجد

افقة على اعادة تخصيص .17  . مبروكة كقاعة متعددة االختصاصات حضانة متواجدة بتجزئةاملو
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من 18 املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  .اعادة 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

الشطر الثاني( املستخرج دة باملركب التجاري ).البث في كناش التحمالت املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواج19

 من املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

.اعادة النظر في كناش التحمالت املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي 20

 املحمدي. 

والقاض ي باملوافقة على   2015بريل  لدورة العادية لشهر ا.الغاء مقرر املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل ا21

تغييـر تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة النظـر 

ـت حمـالت املتعلق بتفويفي قيمـة مبلـغ التفويـت للمحـالت املذكـورة على ضـوء التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـاش الت

 املحالت التجارية واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة.

.املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق العامة إلحـداث موقف 28

املعـا بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  اللسيـارات  حمان  شارع  ملتقـى  وكذا ش  املدينة  بمقاطعـة  الضو  دار  وطريق  لفطواكي 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها. 

للملك 29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  .البث 

 محمد السادس وطريق تحناوت.     ملتواجدة بملتقى شارعا TF7807/Mالخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري رقم 

الشبيبة 30 وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  .البث 

 والرياضة بالحي الشتوي. 

عن 31 والتخلي  املتوسط  االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  على  املشيد  العقار  ملكية  نزع  على  افقة  واملو الدراسة   .

 تلزمه العملية من منفعة عامة. نية العقارية املرتبطة به ملا تسالحقوق العي

املسار 32 بمنطقة  مجزرة جماعية جديدة  املخصصة إلحداث  االرضية  القطع  ملكية  نزع  على  افقة  واملو .الدراسة 

 . والتخلي عنها وعن الحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة 

مبا34 على  افقة  ا.املو ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  والفواكه  لـغ  الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  لعقارات 

 بالجملة. 

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا.35

 . 2016.تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية 38

 ملركب التجاري الزهور. ومحالت تجارية ومحلين للتبريد با.البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى 45

 .البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة.46

 .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها. 47

 . 2017قاطعات برسم السنة املالية  .تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للم55

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 عبد الهادي ويسالت، موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد العكاري.

 ادة : ـاالجتماع مـن اعضاء المجلس الس شارك في  ▪
بن ع الهادي  عبد  المتصدق،  المصطفى احمد  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  ال، حسن 

 الوجداني، رشيد التمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.
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 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  :  الخطيب عبد الكريم 
 ات الجماعية رئيس قسم الممتلك :  هشام بل الحوتي 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس :   سعد نجاي 
 افي خاص متعاقد مع الجماعةكما شارك السيد سمير  لوكيدي مهندس طوبوغر 

 

د رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم  هذا االجتماع، وبعد ان قدم السي   في مستهل
واشارته   الدعوة،  له  تلبية  متمنيا  حادث عرضي  بسبب  لكسر  تعرضه  إلى  راجع  اللجنة  رئيس  السيد  غياب  أن  إلى 

ه ذكر بالنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام للمجلس الجماعي في دورت  الشفاء العاجل ، 

 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.  2016العادية لشهر ماي 

تناول   تم  الجماعية،  الممتلكات  قسم  رئيس  السيد  وكذا  الحاضرين  االعضاء  السادة  مع  وباتفاق  ذلك  بعد 
بالترتيب المتطلبة مسطرة  بالدراسة،  تلك  النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا  تهيئ  انتظار  الجاهزة، في  النقط   ،

 ديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم. تح

 وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: 

املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين من عملية الترحيل  البث في عملية ايجار .13

 في القيمة اإليجارية. مع البث

 تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه ..14
 

الموضوع   لوحدة  النقطتين معا  مناقشة  االتفاق على  تم  ان  االعضاء منبعد  السادة  تمكين  وبعد   ،
السيد    ، اعطى  الموضوع،  حيثيات  على  والطالعهم 

النقطة المتعلقة  ح انه سبق ان تم ادراج   رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية ليوض
التجارية   المحالت  ايجار  منه بمسطرة  المستفيدين  لفائدة  مراكش  ابواب  الجماعي  الدورة     بالسوق  خالل 

فبراير   لشهر  عرضها     2016العادية  اساس  على  تأجيلها  وتم 

2016

28012016

  درهم للمرت املربع  60.00:                ية ابلطابق السفلي ابلواجهة الرئيسية *الدكاكني اخلارج
   درهم للمرت املربع 50.00* الدكاكني الداخلية ابلطابق السفلي و احملالت املتواجدة ابلواجهة اخللفية:   

 درهم للمرت املربع  13.000.00لدكاكني اخلارجية ابلطابق السفلي ابلواجهة الرئيسية:   *ا
 درهم للمرت املربع  10.000.00*الدكاكني الداخلية ابلطابق السفلي و احملالت املتواجدة ابلواجهة اخللفية: 
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▪ 

▪ 

 

 602:               *الدكاكني اخلارجية ابلطابق السفلي ابلواجهة الرئيسية 
 502* الدكاكني الداخلية ابلطابق السفلي و احملالت املتواجدة ابلواجهة اخللفية:    

▪ 

➢ 

 

➢ 28012016

 

 13.000,002*الدكاكني اخلارجية ابلطابق السفلي ابلواجهة الرئيسية:    
 10.000,002احملالت املتواجدة ابلواجهة اخللفية:   *الدكاكني الداخلية ابلطابق السفلي و

➢  

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

176 
 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

177 
 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

178 
 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

179 
 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

180 
 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

181 
 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

182 
 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

183 
 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

184 
 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

185 
 

 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

تم تأجيله الى  لقد سبق ان ادرجنا موضوع السوق الجماعي "ابواب مراكش" في الدورة السابقة و 

 حين عرض مسطرة التفويت كذلك على غرار السوق الجماعي ازيكي. 

    المستفيدين   التجار   الذي تم ترحيلاعي المتواجد ب "أبواب مراكش " وان األمر يتعلق بالسوق الجم 

دت هذه  اللجنة المكلفة بالتقويم حدااليجار والتفويت، و  مسطرتي   هي االمكانات الممكنة ود أدرجنا كل  اليه و ق

الم وضعية  الى  بالنظر  اللجنةاألثمنة  وتقرير  السوق،  من  المبالغ    ستفيدين  يتضمن  الجماعية  المختصة 

 المحددة.  

وغير   دفعة  لألداء  االمكانيات  على  يتوفرون  ال  السوق  هذا  من  المستفيدين  بعض  وطلبوا  ان  احدة 

بوا بمدة أكبر من ذلك ونحن قلنا أن  تسهيالت في األداء، وقد قررنا في المكتب منحهم أجل سنتين وقد طال

  10.000متر مربع وبثمن    12أو    10خير األمور أوسطها لذلك حددت المدة في سنتين ، فمساحة المحل هي  

يمكن تسهيل األداء في حدود  ج في المقرر أنه  درهم للمتر المربع و بالتالي فالمبلغ غير كبير، وعليه سيدر 

 لن يكون اال في آخر أداء من طرف المستفيد .  ، لكن العقد النهائي للتفويت سنتين

 باب المناقشة مفتوح حول هذه النقطة. 

 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

تدخ أي  وجود  لعدم  أعرضنظرا  فاني   ، النقطة  هذه  بخصوص  التصويت  ل  مسطرة    على 

  

28012016 

 13.000,002  :    سية *الدكاكني اخلارجية ابلطابق السفلي ابلواجهة الرئي
 10.000,002 :  *الدكاكني الداخلية ابلطابق السفلي و احملالت املتواجدة ابلواجهة اخللفية 

▪ 24

 

▪ 
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 :   ( 05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الخامسة عشرة  النقطة

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت   جديد املخصص حسب تصميم بالحي ال  2املو

الدورة العادية لشهر  التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل  

 . 2016بناير 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

البرمجة لتالوة  المالية وئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون  الكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب ر 

 نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةرئيس اللجنة المكلفة  السيد عبد االله الغلف
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 .  17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12  – 11  – 10  – 9 – 8 – 7: ذات االرقام النقط      المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في جدول 

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  لل،  2016  أعمال  الموجهة  الدعوة  على  عددوبناء  االعضاء    بتاريخ   9862  سادة 
  للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مدى يومين   21/04/2016

اولى اجتماعاتها يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

عبد   بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد  صباحا بقاعة االجتماعات الكبرىالساعة العاشرة والنصف  
 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها االله الغلف نائب 

البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي لفائدة جماعة مراكش  وهي عبارة عن قطعتين   .7

متر مربع الكائنة بنفوذ تراب  5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777تين منتميتين للصكين العقاريين عدد ارضي

   مقاطعة املنارة.

ا.  8 السيدين  ممنوحة من طرف  في هبة عقارية  مراكش  البث  لفائدة جماعة  الزروالي  الشكدالي وحسني  ملصطفى 

 .الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز 04/187756  وهي عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد

لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن اجزاء من    .9 الفنادق"  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا  البث 

متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص   /م8724و    52494/ 04لصكوك العقارية عدد  قطع ارضية  منتمية ل

 إلنجاز طرق التهيئة.

بروموسيون  .10 "دوجا  شركة  من طرف  ممنوحة  عقارية  هبة  في  جماعة   DOUJA PROMOTIONالبث  لفائدة   "

 .مراكش وهي عبارة عن بناية مخصصة لغرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكش

العقاري .ا11 للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  ملو

4M/1104 بامللك العام الجماعي. 

العامة الجماعية  طبقا ملقتضيات 12 بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك  افقة على تعيين شوارع متواجدة  .املو

 : املتعلق بالتعمير ويتعل االمر بما يلي   12.90من القانون  81املادة 

 ثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني.شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين االول وال

.البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين من عملية 13

 . مع البث في القيمة اإليجارية الترحيل 

 دة املستفيدين منه. .تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائ14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  15 بالحي الجديد املخصص حسب تصميم   2.املو

تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد  

 .2016لشهر بناير 

تخصيص  16 اعادة  على  افقة  االزدهار .املو بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة 

 . بمقاطعة جليز  كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا املسجد

افقة على اعادة .17  . تخصيص حضانة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصاتاملو
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ا18 املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  من .اعادة  املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  لتجارية 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

ملتواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاني( املستخرج .البث في كناش التحمالت املتعلق باستغالل املحالت التجارية ا19

 من املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي .اعادة النظر في كناش التحمالت  20

 املحمدي. 

والقاض ي باملوافقة على   2015خالل الدورة العادية لشهر ابريل  .الغاء مقرر املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ  21

املركـب التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة النظـر   تغييـر تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من

اش التحمـالت املتعلق بتفويـت في قيمـة مبلـغ التفويـت للمحـالت املذكـورة على ضـوء التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـ

 .املحالت التجارية واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة

.املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق العامة إلحـداث موقف 28

بعرصـة   طبقـات  على  مبنـى  وكذا للسيـارات  املدينة  بمقاطعـة  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقـى  املعـاش 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها. 

للملك .البث  29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mالخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري رقم 

م30 الجماعي  املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  الشبيبة .البث  وزارة  مندوبية  مقر  قابل 

 والرياضة بالحي الشتوي. 

املت31 االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  على  املشيد  العقار  ملكية  نزع  على  افقة  واملو الدراسة  عن .  والتخلي  وسط 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة به ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. 

مل 32 نزع  على  افقة  واملو املسار .الدراسة  بمنطقة  مجزرة جماعية جديدة  املخصصة إلحداث  االرضية  القطع  كية 

 . منفعة عامة والتخلي عنها وعن الحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من 

والفواكه  34 الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  افقة  .املو

 بالجملة. 

 ار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا..وضع قر 35

 . 2016.تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية 38

 ش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. .البث في كنا45

 ل كشك بسوق السيارات املستعملة..البث في كناش التحمالت متعلق باستغال 46

 .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها. 47

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  55

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 ت، موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد العكاري.عبد الهادي ويسال

 ادة : ـاالجتماع مـن اعضاء المجلس الس شارك في  ▪
المصطفى  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  احمد 

 لتمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.الوجداني، رشيد ا
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 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  :  الكريم الخطيب عبد 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 
 ن مصلحة تنظيم اعمال اللجن ع :   عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس :   سعد نجاي 
 طوبوغرافي خاص متعاقد مع الجماعة كما شارك السيد سمير  لوكيدي مهندس 

 

هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم    في مستهل
واشارته   الدعوة،  غياب  تلبية  أن  له  إلى  متمنيا  حادث عرضي  بسبب  لكسر  تعرضه  إلى  راجع  اللجنة  رئيس  السيد 

درجة في جدول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام للمجلس الجماعي في دورته ذكر بالنقط الم  الشفاء العاجل ، 
 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.  2016العادية لشهر ماي 

االعضا السادة  مع  وباتفاق  ذلك  تناول  بعد  تم  الجماعية،  الممتلكات  قسم  رئيس  السيد  وكذا  الحاضرين  ء 
النقط   بالترتيب،  المتطلبة مسطرة  بالدراسة،  تلك  النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا  تهيئ  انتظار  الجاهزة، في 

 تحديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم. 

 الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي:   وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وفق

وافقة على اعادة تخصيص البقعة .15 بالحي الجديد املخصص حسب تصميم التهيئة  2االرضية املتواجدة بتسلطانت امل

 .2016تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية لشهر بناير  مللعب وذلك لبناء مسجد

وافقة على اعادة تخصيص قطعة ارضية .16   االزدهار بمقاطعة جليز بمنطقة مجاورة ملسجد يوسف بن تاشفين املتواجدامل

 سجد.امل كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا

الشكل   لوحدة  معا  النقطتين  مناقشة  على  االتفاق  تم  ان  المعطيات    ،بعد  غياب  ظل  وفي  انه  غير 

تشفع   التي  الالتقنية  الخامسة عشر  بتدارس  ب  (15)نقطة  المتعلقة  الدورة  اعمال  تخصيص    إعادةمن جدول 

بتسلطانت   المتواجدة  االرضية  لبناء    2البقعة  وذلك  لملعب  التهيئة  تصميم  حسب  المخصص  الجديد  بالحي 

، 2016المتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير  تبعا لملتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي    مسجد

النبيلةوبالنظر لأل ابدت  من طرح    بعاد  فقد  القرب،  المقاطعة في اطار سياسة  النقطة من طرف مجلس  هذه 

اللجنة موافقتها المبدئية على مسطرة اعادة تخصيص القطعة االرضية موضوع النقطة على اساس عرض  

 كل المعطيات المحيطة بها خالل الجمع العام للمجلس الجماعي.  

النقطة السادسة عش  رئيس قسم الممتلكات الجماعية أن  السيد  ، وبعد ان اوضح  (16)ر  اما بخصوص 

اعادة   هو  الساكنة  مطلب  أن  و  اإلنجاز  طور  في  وهو  جليز  بمقاطعة  االزدهار  بمنطقة  يقع  المسجد  هذا 

عن ساحة عمومية بالجهة  لمسجد يوسف بن تاشفين وهي عبارة  تخصيص هذه البقعة االرضية المجاورة  

المذكوالخل للمسجد  وهي  فية  بالمسجد  والحاقهما  للوضوء  مرفق  وبناء  ساحة  لتهيئ  تخصيصها  سيعاد  ر 

 . سنتيار 72ار  24تابعة لمجموعة العمران وتقدر مساحتها ب   102529منتمية للرسم العقاري عدد  

الديني للطابع  موافقتها    ونظرا  اللجنة  أبدت  فقد  النقطة،  لهذه  الالشعائري  تخصيص  إعادة  قطعة   على 

  أرجا موافقته لعدم وجود ممثل عن و إنما    حين أبدى أحد االعضاء تحفظه ليس من حيث المبدأاالرضية في  

 عدم علمه بملف تسيير هذا المسجد. وزارة االوقاف داخل القاعة و
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 نائب رئيس اللجنة 

 عبد االله الغلف  
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 المجلس الجماعي رئيس محمد العربي بلقائد السيد

اللجنة تقرير  التقنية   ،حسب  المعطيات  متوفرة   فان  غير  هي  بالعقار  مراسلة  المتعلقة  تمت  فقد   ،

، لذلك فأنا أقترح أن تكون هناك موافقة مبدئية اذا  عطيات لكن لم يتم التوصل بالجوابالمقاطعة لتقديم هذه الم

النقطة الى حين اسكان ممكنا، أو أن نؤجل   تيفاء كل المعطيات الضرورية أو أن نؤجلها الى  البث في هذه 

 الجلسة الثالثة في انتظار الحصول على المعطيات. 

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الغني الدريوش

 مع اعادة مطالبة المقاطعة بتوفير الوثائق الالزمة للجنة المختصة. شخصيا   

 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

تم ولقد  المقاطعة  مراسلة  المعت  بهذه  المجلس  ستمد  فيها،  المقاطعة  البث  له  يتسنى  حتى  طيات 

   . سنؤجل البث في النقطة الى حين موافاة المجلس بالمعطيات الالزمة  بالتاليو
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   : ( 05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي السادسة عشرة   النقطة

االزدهار  بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  على  افقة  املو

 بمقاطعة جليز  كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا املسجد. 

 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

البرمجة لتالوة  والشؤون المالية وئيس اللجنة المكلفة بالميزانية  الكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب ر 

 نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .   17 – 16 – 15 –  14  – 13  – 12 – 11 – 10 –  9  – 8 – 7: ذات االرقام النقط        المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في جدول بناء على المقتضيات القانونية  

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  الدعوة  ،  2016  أعمال  على  عددوبناء  االعضاء  للسادة    بتاريخ   9862  الموجهة 

  مدى يومين للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على    21/04/2016

اولى اجتماعاتها يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

عبد   رة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيدالساعة العاش

 كاالتي:   نقط مدرجة في جدول اعمالها رئيس اللجنة وذلك لمناقشة  االله الغلف نائب 

طعتين البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيد مصطفى الساخي لفائدة جماعة مراكش  وهي عبارة عن ق  .7

متر مربع الكائنة بنفوذ تراب  5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777ارضيتين منتميتين للصكين العقاريين عدد 

   مقاطعة املنارة.

ا.  8 السيدين  ممنوحة من طرف  في هبة عقارية  مراكش  البث  لفائدة جماعة  الزروالي  الشكدالي وحسني  ملصطفى 

 .الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز 04/187756لعقاري عدد  وهي عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك ا

لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن اجزاء من    .9 الفنادق"  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا  البث 

متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص   /م8724و    52494/ 04لصكوك العقارية عدد  قطع ارضية  منتمية ل

 تهيئة.إلنجاز طرق ال

بروموسيون  10 "دوجا  شركة  من طرف  ممنوحة  عقارية  هبة  في  جماعة   DOUJA PROMOTION.البث  لفائدة   "

 .مراكش وهي عبارة عن بناية مخصصة لغرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكش

العق11 للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  اري .املو

M/11044 بامللك العام الجماعي. 

العامة الجماعية  طبقا ملقتضيات 12 بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك  افقة على تعيين شوارع متواجدة  .املو

 : التعمير ويتعل االمر بما يلي املتعلق ب  12.90من القانون  81املادة 

 االول والثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني. شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين

.البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين من عملية 13

 . ي القيمة اإليجاريةالترحيل  مع البث ف

 مراكش لفائدة املستفيدين منه. .تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب 14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  15 بالحي الجديد املخصص حسب تصميم   2.املو

لس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مج

 .2016لشهر بناير 

اع16 على  افقة  االزدهار .املو بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  ادة 

 . بمقاطعة جليز  كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا املسجد

افقة على اعادة تخصيص حضانة .17  . متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصاتاملو
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باستغالل18 املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  من   .اعادة  املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

ركب التجاري )الشطر الثاني( املستخرج .البث في كناش التحمالت املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواجدة بامل19

 من املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

التحمالت املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي   .اعادة النظر في كناش20

 املحمدي. 

والقاض ي باملوافقة على   2015.الغاء مقرر املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل  21

ق االول من املركـب التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة النظـر تغييـر تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـ

ذكـورة على ضـوء التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـاش التحمـالت املتعلق بتفويـت في قيمـة مبلـغ التفويـت للمحـالت امل

 ة السابقـة.املحالت التجارية واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقر 

ة إلحـداث موقف .املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق العام28

وكذا  املدينة  بمقاطعـة  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  للسيـارات 

 . الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها

لل29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  ملك .البث 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mالخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري رقم 

املشتل30 بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  الشبيبة   .البث  وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي 

 والرياضة بالحي الشتوي. 

عن 31 والتخلي  املتوسط  االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  على  املشيد  العقار  ملكية  نزع  على  افقة  واملو الدراسة   .

 تلزمه العملية من منفعة عامة. الحقوق العينية العقارية املرتبطة به ملا تس

افقة  32 واملو املسار .الدراسة  بمنطقة  مجزرة جماعية جديدة  املخصصة إلحداث  االرضية  القطع  ملكية  نزع  على 

 . والتخلي عنها وعن الحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة 

ا34 ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  افقة  والفواكه  .املو الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  لعقارات 

 بالجملة. 

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا.35

 . 2016.تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية 38

 ملركب التجاري الزهور. .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد با45

 لق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة..البث في كناش التحمالت متع46

 .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها. 47

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  55

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 هادي ويسالت، موالي عبد الحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد العكاري.عبد ال

 ادة : ـاالجتماع مـن اعضاء المجلس الس شارك في  ▪
المصطفى  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  احمد 

 ني، رشيد التمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.الوجدا
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 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  :  الكريم الخطيب عبد 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   زرود عادل ال

 عن قسم اعمال المجلس :   سعد نجاي 
 طوبوغرافي خاص متعاقد مع الجماعة كما شارك السيد سمير  لوكيدي مهندس 

 

هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    في مستهل

الدعوة، واشارته   تلبية  لهم  إلى تعرضه لكسر بسبب حادث  إلشاكرا  اللجنة راجع  السيد رئيس  ى أن غياب 

ذكر بالنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام    عرضي متمنيا له الشفاء العاجل ، 

 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.   2016للمجلس الجماعي في دورته العادية لشهر ماي  

ادة االعضاء الحاضرين وكذا السيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية، تم تناول  بعد ذلك وباتفاق مع الس

بالترتيب المتطلبة  بالدراسة،  تلك  النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا  تهيئ  انتظار  النقط الجاهزة، في   ،

 مسطرة  تحديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم. 

 ة وهي  وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتي 

وافقة على اعادة تخصيص البقع.15 بالحي الجديد املخصص حسب تصميم التهيئة  2ة االرضية املتواجدة بتسلطانت امل

 .2016ر تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية لشهر بناي مللعب وذلك لبناء مسجد

وافقة على اعادة تخصيص قطعة ارضية .16   قة االزدهار بمقاطعة جليزبمنط مجاورة ملسجد يوسف بن تاشفين املتواجدامل

 سجد.امل كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا

الشكل   لوحدة  معا  النقطتين  مناقشة  على  االتفاق  تم  ان  المعطيات    ،بعد  غياب  ظل  وفي  انه  غير 
تشف التي  الخامسة عشر  ع  التقنية  النقطة  ب  (15)بتدارس  المتعلقة  الدورة  اعمال  تخصيص    إعادةمن جدول 

بتسلطانت   المتواجدة  االرضية  لبناء    2البقعة  وذلك  لملعب  التهيئة  تصميم  حسب  المخصص  الجديد  بالحي 

 ، 2016المتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير  تبعا لملتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي    مسجد

النبيلة ابدت  من طرح    وبالنظر لألبعاد  فقد  القرب،  المقاطعة في اطار سياسة  النقطة من طرف مجلس  هذه 
اللجنة موافقتها المبدئية على مسطرة اعادة تخصيص القطعة االرضية موضوع النقطة على اساس عرض  

 كل المعطيات المحيطة بها خالل الجمع العام للمجلس الجماعي.  
النقطة رئيس قسم الممتلكات الجماعية أن  ، وبعد ان اوضح السيد  (16)السادسة عشر    اما بخصوص 

اعادة   هو  الساكنة  مطلب  أن  و  اإلنجاز  طور  في  وهو  جليز  بمقاطعة  االزدهار  بمنطقة  يقع  المسجد  هذا 
عن ساحة عمومية بالجهة  لمسجد يوسف بن تاشفين وهي عبارة  تخصيص هذه البقعة االرضية المجاورة  

للالخل سيعافية  المذكور  وهي  مسجد  بالمسجد  والحاقهما  للوضوء  مرفق  وبناء  ساحة  لتهيئ  تخصيصها  د 
 . سنتيار 72ار  24تابعة لمجموعة العمران وتقدر مساحتها ب   102529منتمية للرسم العقاري عدد  
الديني للطابع  موافقتها    ونظرا  اللجنة  أبدت  فقد  النقطة،  لهذه  تخصيص  الشعائري  إعادة  القطعة  على 

  أرجا موافقته لعدم وجود ممثل عن و إنما    دى أحد االعضاء تحفظه ليس من حيث المبدأفي حين أب  االرضية 
 عدم علمه بملف تسيير هذا المسجد. وزارة االوقاف داخل القاعة و
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

المختصة،    اللجنة  لتقرير  االستماع  النقطةفبعد  هذه  بخصوص  مفتوح  المناقشة  يتعلق  باب  فاألمر   ،

بالجهة الخلفية  االرضيةتخصيص القطعة     ، وهي عبارة عن ساحة عمومية 

العقاري عدد   العمران وتقدر    102529للرسم  تابعة لمجموعة 

   ساحة وبناء مرفق للوضوء والحاقهما بالمسجد المذكور.  ،  لتهيئ سنتيار 72ار  24مساحتها ب 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 ، فاني أعرض هذه النقطة على التصويت. آخرتدخل  اي  نظرا لعدم وجود
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 :   ( 05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016اي من جدول اعمال الدورة العادية لشهر مالسابعة عشرة   النقطة

افقة على اعادة تخصيص حضانة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصات.   املو

 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

للسيد عبد   رالكلمة  نائب  الغلف  المالية واالله  بالميزانية والشؤون  المكلفة  اللجنة  لتالوئيس  ة  البرمجة 

 نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .   17 – 16 – 15 –  14  – 13  – 12 – 11 – 10 –  9  – 8 – 7: ذات االرقام النقط        المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 ع اللجنة المكلفـة تقريــر اجتمـا
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

جدول بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في  

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  عدد،  2016  أعمال  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على    بتاريخ   9862  وبناء 

  للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مدى يومين   21/04/2016

اولى اجتماعاتها يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

عبد   ات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيدالساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماع

 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها االله الغلف نائب 

ه  .7 في  وهي عبارة عن قطعتين البث  مراكش   لفائدة جماعة  الساخي  السيد مصطفى  ممنوحة من طرف  بة عقارية 

بنفوذ تراب    5621ذات مساحة    04/43776و    04/43777العقاريين عدد  ارضيتين منتميتين للصكين   الكائنة  متر مربع 

   مقاطعة املنارة.

البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيدين املصطفى الشكدالي وحسني الزروالي لفائدة جماعة مراكش وهي .  8

 . نفوذ تراب مقاطعة جليزالكائنة ب 04/187756عبارة عن قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عدد 

وهي عبارة عن اجزاء من قطع    البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا الفنادق" لفائدة جماعة مراكش  .9

العقارية عدد   للصكوك  تراب مقاطعة جليز ستخصص إلنجاز   /م 8724و    04/52494ارضية  منتمية  بنفوذ  متواجدة 

 طرق التهيئة. 

م10 عقارية  هبة  في  بروموسيون  .البث  "دوجا  شركة  طرف  من  جماعة    DOUJA PROMOTIONمنوحة  لفائدة   "

 .غرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكشمراكش وهي عبارة عن بناية مخصصة ل

افقة على ترتيب الطرق واملساحات الخضراء املتواجدة بتجزئة السماللية املنتمية للصك العقاري  11   M/11044.املو

 . عيبامللك العام الجما

افقة على تعيين شوارع متواجدة بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك العامة الجماعية  طبقا ملقتض12 يات املادة .املو

 : املتعلق بالتعمير ويتعل االمر بما يلي 12.90من القانون  81

 ارع الزرقطوني.شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين االول والثاني/ شارع العيون/ ش

مراكش  13 ابواب  الجماعي  بالسوق  املتواجدة  التجارية  املحالت  ايجار  في عملية  املستفيدين من عملية  .البث  لفائدة 

 . الترحيل  مع البث في القيمة اإليجارية

 .تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين منه. 14

بتسلطانت  51 املتواجدة  االرضية  البقعة  تخصيص  اعادة  على  افقة  حسب    2.املو املخصص  الجديد  تصميم بالحي 

التهيئة مللعب وذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية لشهر 

 . 2016بناير 

افقة على اعادة تخصيص قطعة ارضية مجاورة مل16 سجد يوسف بن تاشفين املتواجد بمنطقة االزدهار بمقاطعة  .املو

 .ا املسجدجليز  كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذ

افقة على اعادة تخصيص حضانة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصات.17  . املو
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با18 املتواجدة  التجارية  املتعلق باستغالل املحالت  التحمالت  في كناش  النظر  التجاري املستخرج من املركب .اعادة  ملركب 

 الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

التحمالت املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاني( املستخرج من  .البث في كناش  19

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

املحال 20 بتفويت  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  الحي .اعادة  التجاري  باملركب  املتواجدة  االدارية  واملكاتب  التجارية  ت 

 املحمدي. 

والقاض ي باملوافقة على تغييـر   2015غاء مقرر املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل  .ال21

عصري الحي املحمدي مع اعـادة النظـر في قيمـة  تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب التجـاري ال

املذكـو  للمحـالت  التفويـت  املحالت مبلـغ  بتفويـت  املتعلق  التحمـالت  كنـاش  تعديـل  وكذا  املعـدل  التخصيـص  ضـوء  على  رة 

 التجارية واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة.

مب 28 على  إلح.املوافقة  العامة  الطـرق  حدود  تخطيـط  موضوع  االرضيتين  بالقطعتين  الخاصة  التعويض  موقف  الـغ  ـداث 

للسيـارات مبنـى على طبقـات بعرصـة املعـاش ملتقـى شارع حمان الفطواكي وطريق دار الضو بمقاطعـة املدينة وكذا الحقوق 

 العينية العقارية املرتبطة بها.

ا.البث في معاوضة عقارية بمد29 لخاص رك: بناية املقر الحالي لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة االرضية التابعة للملك 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mالجماعي املنتمية للرسم العقاري رقم 

رة الشبيبة والرياضة .البث في معاوضة مع الدولة امللك الخاص بخصوص املشتل الجماعي مقابل مقر مندوبية وزا30

 بالحي الشتوي.  

افقة على نزع ملكية العق31 ار املشيد على جزء منه نادي البحر االبيض املتوسط والتخلي عن الحقوق  . الدراسة واملو

 العينية العقارية املرتبطة به ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. 

امل32 االرضية  القطع  ملكية  نزع  على  افقة  واملو املسار  .الدراسة  بمنطقة  جديدة  جماعية  مجزرة  إلحداث  خصصة 

 . العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة والتخلي عنها وعن الحقوق 

افقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية العقارات املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة. 34  .املو

 بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا. .وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي35

 . 2016انية برسم السنة املالية .تحويل اعتمادات بعض فصول امليز 38

 .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. 45

 املستعملة..البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات 46

 الشتوي لفائدة مستغليها. .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي 47

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  55

 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 العكاري.المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد عبد الهادي ويسالت، موالي عبد الحفيظ 

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
المصطفى  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح  عبد  رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  احمد 

 الفيرامي، حفيظة مجدار.الوجداني، رشيد التمادلي، عبد الرحيم 
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 استشارية السادة: اطر الجماعة بصفة  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  :  عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 
 اللجن عن مصلحة تنظيم اعمال  :   عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس :   سعد نجاي 
 يد سمير  لوكيدي مهندس طوبوغرافي خاص متعاقد مع الجماعةكما شارك الس 

 

هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم    في مستهل
واشارته   الدعوة،  راتلبية  اللجنة  رئيس  السيد  غياب  أن  له  إلى  متمنيا  حادث عرضي  بسبب  لكسر  تعرضه  إلى  جع 

ذكر بالنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام للمجلس الجماعي في دورته   عاجل ، الشفاء ال
 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.  2016العادية لشهر ماي 

السي وكذا  الحاضرين  االعضاء  السادة  مع  وباتفاق  ذلك  تناول  بعد  تم  الجماعية،  الممتلكات  قسم  رئيس  د 
با المتطلبة مسطرة  بالدراسة،  تلك  النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا  تهيئ  انتظار  الجاهزة، في  النقط  لترتيب، 

 تحديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم. 
 دول اعمال الدورة كاالتي: وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وفق الترتيب المضمن في ج

 

وافقة على اعادة .17  تخصيص حضانة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصات.امل
 

في البداية وبعد تمكين السادة األعضاء من البطاقة التقنية المتعلقة بالنقطة على النحو ادناه، تدخل السيد رئيس  
يتعل األمر  أن  ليوضح  الجماعية  الممتلكات  منقسم  ممنوحة  عقارية  هبة  موضوع  كانت  لألطفال  بحضانة  طرف   ق 

لفائدة الجماعة تتكون من طابق تحت أرضي وطابق سفلي وطابق علوي   E. Standing Immobilierشركة  
متر مربع متواجدة بتجزئة مبروكة بتراب مقاطعة جليز، مضيفا أن المطلوب من هو البث   519وتقدر مساحتها ب  

بناية المذكورة من حضانة لألطفال إلى قاعة متعددة االختصاصات وذلك بناء على طلب مجلس  في إعادة تخصيص ال 
 مقاطعة جليز. 

م  من  االيجابية  الغايات  االعضاء  للسادة  تبين  وحيث  ذلك،  على  الحضانة  وتأسيسا  التخصيص   اعادة  سطرة 
اللج ابدت  فقد  االستفادة،  حجم  وتوسيع  االختصاصات  متعددة  لقاعة  اعادة وتحويلها  مسطرة  على  موافقتها  نة 

 التخصيص موضوع النقطة وفق المعطيات التقنية ادناه.    

 

 بطاقـــة تقنيـــة

 .  262392/ 04عدد المراجع العقارية      :     جزء من الصك العقاري 
            متر مربع 519       :    المساحة             

 ئة مبروكة متواجدة بنفوذ  تراب مقاطعة جليز   الموقع                  :      تجز
 المالك                   :      جماعة مراكش 

 طبيعة العقار            :      بناية من طابق تحت ارضي وطابق سفلي و طابق علوي  
الحالي     ا  التخصيص  عقد  حسب  لالطفال  حضانة  عن  عبارة  بتاريخ  :       المنجز  التوثيقي  لهبة 

23/03/2016 
:   البث في اعادة تخصيص البناية المذكورة من حضانة لألطفال الى قاعة متعددة       التدخل المطلوب     

 االختصاصات
 

 لمجلسكم الموقر واسع النظر

 نائب رئيس اللجنة 

 عبد االله الغلف                     
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 ملحوظة: 

درجة في الجلسة الثانية لدورة المجلس  والتي تدارستها اللجنة والم  االتية ادناهبالنسبة للنقط االخرى  
   . 12/05/2016الجماعي، سيتم نسخها وتوزيعها في ملف الجلسة الثانية في تاريخها 

الشبيبة 30 وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  .البث 

 حي الشتوي. والرياضة بال

ن31 على  افقة  واملو الدراسة  عن .  والتخلي  املتوسط  االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  على  املشيد  العقار  ملكية  زع 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة به ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. 

مجزرة جماع32 املخصصة إلحداث  االرضية  القطع  ملكية  نزع  على  افقة  واملو املسار .الدراسة  بمنطقة  ية جديدة 

 . الحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة  والتخلي عنها وعن

والفواكه  34 الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  افقة  .املو

 بالجملة. 

 املعارض بساحة جامع الفنا.وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم .35

المتبقية  النقط  بخصوص  اللجنة،   اما  اعمال  جدول  في  تاريخ    المدرجة  تحديد  تم  الساعة   2016ماي    03فقد  على 

 الستكمال دراستها نظرا لعدم جاهزيتها. الثالثة عشية 
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

ف   المختصة،  اللجنة  لتقرير  النقطةبعد االستماع  المناقشة مفتوح بخصوص هذه  يتعباب  لق  ، فاألمر 

  لألطفال  حضانة وهي عبارة عن      بناية من طابق تحت ارضي وطابق سفلي و طابق علوي،تخصيص    

بتاريخ   المنجز  التوثيقي  الهبة  عقد  مبروكة   23/02/2016حسب  بتجزئة  العقاري  متواجدة 

مساحتها    262392/ 04عدد   الخاص(  )الملك  مراكش  جماعة  ملكية  مربع،   519في  متعددة  كقاع  متر  ة 

   . االختصاصات

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 ، فاني أعرض هذه النقطة على التصويت. آخرتدخل  اي  نظرا لعدم وجود
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 :   ( 05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الثامنة عشرة   النقطة

في كناش التحمالت املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج    اعادة النظر 

 من املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي. 

 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

مجة لتالوة  البر ئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب ر 

 نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .  21 – 20 – 19 – 18: ذات االرقام النقط                                                 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الثانيةالجلسة   
 

تحضير النقـط  المدرجة في  استكمال  بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار  

 بتاريخ   10174  لموجهة للسادة االعضاء عددوبناء على الدعوة ا،  2016  جدول أعمال الدورة العادية لشهـر فبراير

اللجنة   استأنفت  ،يزانية والشؤون المالية والبرمجةالمكلفة بالمللحضور والمشاركة في اشغال اللجنة    26/04/2016

يومالمذكورة   الساعة    2016/ 03/05  الثالثاء  اجتماعاتها  الكبرى   عشيةوالنصف    الثالثةعلى  االجتماعات  بقاعة 

 المتبقية   نقطال رئيس اللجنة وذلك لمناقشة  عبد االله الغلف نائب    بشارع محمد الخامس برئاسة السيدبالقصر البلدي  

 كاالتي:  والمرقمة في جدول اعمال الدورة مدرجة في جدول اعمالهاال

املستخرج م18 التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  املركب .اعادة  ن 

 الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

باستغالل املحالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاني( املستخرج من  .البث في كناش التحمالت املتعلق  19

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

اال 20 واملكاتب  التجارية  املحالت  بتفويت  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  الحي  .اعادة  التجاري  باملركب  املتواجدة  دارية 

 املحمدي. 

افقة على تغييـر   2015لجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل .الغاء مقرر املجلس ا21 والقاض ي باملو

التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـ في قيمـة  تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب  النظـر  ادة 

التخص ضـوء  على  املذكـورة  للمحـالت  التفويـت  املحالت مبلـغ  بتفويـت  املتعلق  التحمـالت  كنـاش  تعديـل  وكذا  املعـدل  يـص 

 التجارية واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة. 

ا26 بإنجاز  تتعلق  شراكة  اتفاقية  مشروع  عرض  ومنتوج .  الثقافي  للمنتوج  السياحية  للتنمية  املندمج  لبرنامج 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش( ليدية بعمالة مراكش، للمناقشة واملصادقة.          الصناعة التق

ضية املشيد عليها . املوافقة على عملية اقتناء املجلس الجماعي ملدينة مراكش من الدولة )امللك الخاص( القطعة االر 33

 السوق الجماعي ازلي.   

ض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق العامة إلحـداث موقف .املوافقة على مبالـغ التعوي 28

وكذا  املدينة  بمقاطعـة  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  للسيـارات 

 عينية العقارية املرتبطة بها. الحقوق ال

ا29 بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  للملك .البث  التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  ملقر 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mالخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري رقم 

 . 2016ل امليزانية برسم السنة املالية .تحويل اعتمادات بعض فصو 38

 ق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. .البث في كناش التحمالت املتعل45

 .البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة.46

 . 2017اطعات برسم السنة املالية  .تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمق55
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 عبد المجيد ايت القاضي. عبد الهادي تلماضي، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، 
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 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
 . ق بلوجور، ي البشير طوبا.توفي عبد الهادي بن عال، عبد الرحيم الفيرامي،عبد الرزاق جبور، 

 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 
 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   عادل الزرود 

 لمجلسعن قسم اعمال ا :   سعد نجاي 
 عن قسم التنمية االقتصادية وانعاش الشغل :   محمد برغادي 
 عن قسم الميزانية والمحاسبة  :  امينة ارويشق

 عن قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية :  عبد اللطيف البرغامي
 

 مراكش عبد الكريم وراد عن قسم الشؤون االقتصادية والتنسيق بوالية جهة مراكش اسفي عمالة  كما شارك السيد  
 

هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم    في مستهل
  نظرا لعدم جاهزيتها . 2016/ 25/04 تلبية الدعوة، مذكرا بالنقط المتبقية من االجتماع السابق المنعقد بتاريخ

 المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وفق الترتيب 

.اعادة النظر يف كناش التحمالت املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري 18

 .املستخرج من املركب الريايض سيدي يوسف بن عيل
 

ال   باستغالل  المتعلق  التحمالت  كناش  من  االعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  محالت  بخصوص 

التجارية المتواجدة بالمركب التجاري المستخرج من المركب الرياضي سيدي يوسف بن علي المرفق بهذا التقرير، 

السادة االعضاء على ان عملية ايجار اعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية ليطلع  

ا النقطة اسفرت عن  التجارية موضوع  المحالت  المقهى وقاعة شاي منتوج  التجارية باستثناء  المحالت  يجار جميع 

والمكاتب االدارية االربعة المتواجدة بالطابق االول نظرا الرتفاع المبالغ الجزافية ومبالغ السومة الكرائية المقترحة، 

بجلس  تواريخ  مذكرا  في  مثمرة  تكن  لم  والتي  االثمان  عروض   ،2001/ 26/02،  01/2001/ 30،  2000/ 12/12ات 

 الى اتالف المحالت وتعرضها للسرقة .  2000مما ادى هذا الوضع الممتد من سنة  04/2002/ 23، 2001/ 13/03

الجزا   المبلغ  النظر في  بإعادة   القسم مقترحا  السيد رئيس  قدم  الوضعية،  المضمن في  ولتجاوز هذه  في 

 كناش التحمالت وذلك عن طريق تعديل الفصل الثاني منه: 

 الجزافي بالنسبة للمقهى والمكاتب االدارية بالنصف ليصير على الشكل االتي:  بخفض قيمة المبلغ ▪

o 150.000,00  درهم بالنسبة للمقهى 

o 100.000,00  .درهم بالنسبة للمكاتب االدارية 

 ية لتصير على الشكل االتي: السومة الكرائ   بخفض قيمة مبالغ ▪

o 2500,00  درهم بالنسبة للمقهى كثمن افتتاحي 

o درهم شهريا. 1000,00المبلغ بالنسبة للمكاتب االدارية المحدد في مبلغ   االحتفاظ بنفس 

وبعد فتح باب المناقشة وابداء الرأي، وحيث تبين للسادة االعضاء ايجابيات اعادة النظر في كناش التحمالت لتحصيل 

على   موافقتها  اللجنة  ابدت  فقد  الجماعة،  لميزانية  استغاللها  المتعائدات  التحمالت  المحالت كناش  باستغالل  علق 

  كما هو مرفق بالتقرير.  المركب الرياضي سيدي يوسف بن عليالتجارية المتواجدة بالمركب التجاري المستخرج من 

 لمجلسكم الموقر واسع النظر

 نائب رئيس اللجنة  

 عبد االله الغلف                         
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 كناش التحمالت 

 املقهى  وقاعة شاي  املتعلق بكراء    

 ابملركب التجاري احملادي للمركب الراييض  لس يدي يوسف بن عل   

 )الشطر الأول( 

رمق    - الرشيـف  الظهري  عىل  يف    1-15-85بنـاء  رمضان    20الصـادر  التنظميي 2015يوليوز    7)  1423من  القانون  بتنفيذ  املتعلق    113-14رمق    ( 

 ابمجلاعات. 

كتوبر 19)  1340صفر    17بناء عىل الظهري الرشيف املؤرخ يف   -  ( املتعلق ابلأمالك اخلاصة ابلبدلايت كام وقع تغيريه وتمتميه. 1921أأ

رمق    - الرشيف  الظهري  عىل  بتارخي    01/ 02/09بناء  رمق  2009فرباير  18)  1430صفر    22الصادر  القانون  بتنفيذ  املايل    08/45(  ابلتنظمي  املتعلق 

 للجامعات احمللية ومجموعاهتا. 

 ( بسن نظام للمحاس بة العمومية للجامعات احمللية ومجموعاهتا. 2010يناير   03موافق )  1431من حمرم   17الصادر يف    2-9- 441املرسوم رمق  بناء عىل -

 ( يتعلق ابلصفقات العمومية. 2013مارس 20)  1434جامدى الأوىل    08صادر يف  -12- 349بناء عىل املرسوم رمق  -

 . 2000/ 06/ 05غالل احملالت املتواجدة ابملركب التجاري )الشطر الأول( واملصادق عليه بتارخي  تبعا لكناش التحمالت املتعلق ابس ت-

 بناء عىل مداوالت اجمللس امجلاعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية   لشهر ..........................  -

 . 2009/ 02/ 26عىل حمرض اجامتع اللجنة االإدارية للتقيمي املنعقد بتارخي    بناء  -

التجاري لس    - التجاريـــــــــة واملاكتب واملقهييني املتواجدة ابملركب  جيار احملالت  املتعلقة ابإ مثان  يدي يوسف بن عل  تبعا لنتاجئ جلســــات عروض الأ

 اجملاور للمركب الراييض : 

   2002/ 23/4و     2001/ 3/ 13 -2001/ 02/ 26  -2001/ 30/01  -  12/2000/ 12جلسة يوم  :   

  جلسات عروض الامثان املذكورة أأعاله مل تقدم خاللها أأية عروض مالية خبصوص املقهيني واملاكتب االإدارية بفعل ارتفاع املبالغ اجلزافية   وحيث أأن   -

 ومبالغ السومة الكرائية للمثن الافتتايح. 

 

 

 

 

 

              

 

 

 
 اململكة املغربية       

 وزارة الداخليــــــــــــــــــــة             
 والية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش 

 مجاعة مراكش               
 صاحل  املديرية العامة  للم            
 قســم املمتلكـات اجلماعيـة          

  

 اململكة املغربية    

ـــــة         ــــ ــــ  وزارة الداخليـــــــ

 احلوز  والية جهة مراكش اتنسيفت

 اجلماعـة احلضريــة ملراكـش 

 الكتابــة العامـــة          

 قســم املمتلكـات اجلماعيـة    

 مصلحة تدبري املمتلكات اجلماعيـة 

 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

Wilaya de la Région Marrakech Tensift Alhaouz 

Commune Urbaine de Marrakech 

Secrétariat Général 

Division du Patrimoine Communal 

Service du Patrimoine Communal 

 اململكة املغربية   

ـــــة         ــــ ــــ  وزارة الداخليـــــــ

 والية جهة مراكش اتنسيفت احلوز 

 اجلماعـة احلضريــة ملراكـش 

 الكتابــة العامـــة          

 قســم املمتلكـات اجلماعيـة    

 تدبري املمتلكات اجلماعيـة  مصلحة

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

225 
 

 : األول الفصل

ن الغايــ   عادة النظر يف  اإ مقتضيـــــــات كناش التحمالت املتعلـــق ابس تغالل احملالت املتواجدة ابملركب التجاري )الشطر الأول( واملصادق  ة من كناش التحمالت يه اإ

بتارخي   الراييض لس يدي    2000/ 06/ 05عليه  للمركب  احملاذي  التجاري  وقاعة شاي ابملركب  واملقهى   املاكتب  كراء  وفقا  لتنظمي معلية  العروض  بن عل عن طريق طلبات  يوسف 
لهيا يف ديباجة كناش التحمالت هذا.   للرشوط واملقتضيات املبينة أأدانه، وتبعا للحيثيات املشار اإ

 بيان العقارات املراد كراؤها 

 :   الثاني الفصل
جراء معلية كراء املاكتب واملقهى  وقاعة شاي ابملركب التجاري   لهيا بتفصيل  احملاذي للمركب الراييض لس يدي يوسف    سيمت عن طريق طلبات العروض اإ بن عل واملشار اإ

 يف اجلدول التوضيحي التايل: 

 الطابق الأرضـــــي : 

 مالحظات  المثن الافتتايح للكراء الشهري  واجبات حق الاس تغالل املساحة ابملرت مربع  املرفق 

مقهـــــــــــــــــــ   

 وقاعــــــــــة شاي 

 2م 92,00

 2م 49,77

15.000,00 2500,00  

     مرحاضني 
 

 الطابق العلــــوي : 

دارية  واجبات جزافية حق الاس تغالل   املساحة ابملرت مربع  ماكتب اإ

 ابدلرمه  

المثن الافتتايح للكراء الشهري  

 ابدلرمه  

 مالحظات 

  1000,00 100.000,00 للمكتب الواحد    84,80 1-2-3-4
 

 مدة الكراء 

 : الثالث الفصل
ن مدة   لهيا يف    اإ الفصل الثاين حمددة يف س نة جتدد تلقائيا، مامل يعلن أأحد الطرفني عن فسخ العقد بواسطة كتاب مضمون الوصول شهر قبل انرصام  كراء العقارات املشار اإ

 الآجال القانونية . 

   السومة الكرائية 

 :  الرابع الفصل
ن مبلغ الكراء سيتحدد طبقا لنتاجئ طلبات العروض املقدمة واع   من مبلغ      %10الافتتايح احملدد يف الفصل الثاين ، وتراجع السومة الكرائية بنس بة  تبارا للمثن التقديري  اإ

 .   الكراء الشهري عىل رأأس لك ثالث س نوات 
 :  الخامس الفصل

 .   تؤدى واجبات الكراء بصفة منتظمة خالل الأس بوع الأول من الشهر املس تحق الأداء دلى القابض املايل 
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 العروض ركة يف طلبات  رشوط املشا 

 : السادس الفصل
يداع ضامنة مؤقتة دلى صندوق اخلازن امجلاعي ملدينة مراكش تعادل   اإ درمه ، عىل أأن ترجع فقط لذلين مل يرىس    20.000,00يتعني عىل املشارك يف طلب العروض 

 علهيم العرض بعد انهتاء هذه العملية . 
 ختىل  عن العرض بعد أأن رسا عليه ، لن ترجع هل الضامنة احملددة أأعاله . ن ، ولك من  يف حني تعترب ضامنة هنائية ابلنس بة للمس تفيدي 

 :  السابع الفصل
 امعة ملراكش. امجلاعي ب   تودع ملفات املشاركة مقابل وصل دلى مصلحة تدبري املكل 

 :  الثامن الفصل
 جيب أأن يتضمن ملف املشاركة يف طلب العروض الواثئق الآتية : 

 املتنافس ، وفق المنوذج املرفق طيه ، يوحض فيه خاصة امسه قبل  تعهد موقع من   ✓
معنواي ، يذكر الامس التجاري وشلكه  الشخيص والعائل وصفته وحمل سكناه وهمنته وبيان نوع النشاط املزمع القيام به وتعيني العقار املراد كراؤه. واإذا اكن املتنافس خشصا    

 ، عي  القانوين و رأأسامهل وعنوان مقره الاجامت 

 كام يبني فيه مبلغ السومة الكرائية الشهرية املقرتحة ابلأرقام واحلروف . 

تثبت   ✓ شهادة  أأو   ، قانونية  جبائيه  وضعية  يوجد يف  املتنافس  بأأن  تثبت  س نة  من  أأقل  منذ  مراكش  ملدينة  امجلاعي  اخلازن  من طرف  مسلمة  داء  شهادة  أأ من  االإعفاء 
 الرضائب. 

 طرف املتنافس ومصحح االإمضاء .   ه من نظري من دفرت التحمالت موقع علي ✓

ينة مراكش يتضمن قمية  نسخة من وصل أأداء الضامنة املؤقتة دلى صندوق اخلازن امجلاعي كام هو مبني يف الفصل السادس أأو ش يك مضمون يف امس اخلازن  امجلاعي ملد  ✓

 الضامنة املؤقتة  

داء املبلغ اجلزايف احملدد من طرف اللجنة االإدار  ✓ لتقيمي دلى صندوق اخلازن امجلاعي ملدينة مراكش أأو ش يك مضمون يف امس اخلازن امجلاعي ملدينة  ية ل نسخة من وصل أأ

 مراكش يتضمن قمية املبلغ اجلزايف املتعلق ابحملل املراد كراؤه . 
ضافة اإىل الواثئق السالفة ادلكر يتعني عىل الأشخاص املعنوية االإدالء مبا يل :   اإ

 ت اخملوةل للوكيل بأأن يترصف ابمس املتنافس . الصالحيا الواثئق اليت تبني   ✓

 القانون الأسايس والحئة أأعضاء جملس االإدارة أأو املسريين .  ✓
 :  التاسع الفصل

 يوضع امللف اذلي يقدمه لك متنافس يف ظرف خمتوم داخل الأجل احملدد ، وحيتوي هذا الظرف عىل غالفني خمتومني : 

 الغالف الأول : 
ليه يتضمن    أأعاله ووصل أأو ش يك مضمون بقمية الضامنــــــة   التعهد املشار اإ

 ابالإضافة اإىل وصل أأو ش يك مضمون يتضمن قمية املبلغ اجلزايف ، وتكتب عليه عبــــــارة "العرض املايل" . 

 الغالف الثاين : 
لهيا أأعاله وتكتب عليه عبارة" امللف االإداري"   يشمل ابيق الواثئق املشار اإ
 ن نتاجئ حفص العروض االإعالن ع

 :  العاشر الفصل
 تح أأظرفة املتنافسني . تنعقد جلنة حفص العروض وتقيمي الأمثان مبقر امجلاعة احلرضية يف جلسة معومية يف اليوم املوايل لتارخي انهتاء اجل قبول العروض ، وتف 
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 :  الحادي عشر الفصل

شعار ابلتوصل م خترب امجلاعة احمللية املتنافس املقبول عرضه بواسطة   قصاؤمه أأو مل تقبل  رساةل مع اإ جراءات الكراء وكذا ابيق املتنافسني اذلين مت اإ ن اجل اس تكامل ابيق اإ
 ملفاهتم أأو رفضت عروضهم لسحب الضامنة مقابل وصل . 

 :  الثاني عشر الفصل

نه يفقد حقه يف  شعار ابلتوصل السالف اذل يوما من اترخي االإ   15جيب عىل املتنافس الفائز اس تكامل الواثئق املطلوبة يف مدة أأقصاها   كر، ويف حاةل جتاوزه لهذه املدة فاإ
لهيا أأعاله لفائدة امجلاعة احلرضية ملراكش .   الكراء ويمت حتويل مبلغ الضامنة املشار اإ

   مقتضيات خاصة 
 :  الثالث عشر الفصل

ال بعد مرور س ن ال حيق للمس تفيد تولية الكراء أأو التنازل لفائدة الغري يف  تني من ممارسة النشاط التجاري بكيفية فعلية وبعد احلصول عىل املوافقة  اس تغالل العقار املكرى اإ

داء مبلغ جزايف لصندوق اخلا  برام عقدة جديدة مع املكرتي اجلديد اذلي جيب عليه أأ د قدره اكلتايل :  زن امجلاعي ملدينة مراكش حيد الكتابية لرئيس اجمللس امجلاعي ملدينة مراكش مقابل اإ
30000,00   . 

 :  ابع عشرالر  الفصل

ال بعد املوافقة الكتابية لرئيس اجمللس امجلاعي ملدينة مراك جراء تغيريات ابحملل املكرتى واس تغالل املكل العمويم احمليط به اإ ش وأأداء الواجبات املس تحقة عىل احتالل  مينع اإ
 العمل . املكل العمويم وفقا للقوانني اجلاري هبا  

 :  الخامس عشر الفصل

 .   السامح ملصاحل امجلاعة للقيام مبعاينة احملل املكرتى لكام دعت الرضورة اإىل ذكل يتعني عىل املكرتي  

 :  السادس عشر الفصل

 .   يتحمل املكرتي واجبات االإشرتاك بواكةل املاء والكهرابء والهاتف 

 :  السابع  عشر الفصل

لزام املكرتي ابحلصول عىل التأأمينات الرضورية دلى ا ميكن للجامعة عند    ملؤسسات املرخص لها بذكل . الاقتضاء اإ

 :  الثامن عشر الفصل

نذار املكرتي كتابيا طبقا للمسطرة اجلاري هبا العمل مع جحز الضامنة دلى اخلازن امجلاعي يف احلاالت ا   لتالية : تصبح معلية الكراء الغية بعد اإ

داء   ✓  الوجيبة الكرائية خالل املدة احملددة يف الفصل اخلامس . عدم أأ

غالق احملل امل  ✓  كرتى ملدة تزيد عن س تة أأشهر . اإ

 عدم احرتام مقتضيات كناش التحمالت وعقد الكراء .  ✓

 :  التاسع عشر الفصل

ذا ما أأعربو  م يف ذكل عن طريق توجيه طلب يف املوضوع اإىل الس يد رئيس اجمللس  عن رغبهت  ا يف حالـــــة وفاة املكرتي حيق لورتثه الاس مترار ابس تغالل احملل املكرتى اإ
 .   ا غي ال ملدينة مراكش داخل أأجل ثالثة أأشهر من وفاة املكرتي واإال اعترب العقــــــد  امجلاعي  

 الفصل العشرون : 

شعار امجلاعة برغبته عن طريق الربيد املضمون شهرا عىل   ذا أأراد املكرتي فسخ عقد الكراء عليه اإ  الأقل قبل الأجل احملدد ، وتصفية ما بذمته من مس تحقات للجامعة . اإ

 واحد والعشرون  : الفصل ال

نظمة اجلاري    هبا العمل . اليعف  عقد الكراء املس تفيد من احلصول عىل رخص التصارحي الرضورية ملامرسة نشاط جتاري أأو همين أأو صناعي وذكل  طبقا للأ



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

228 
 

 الفصل الثاني والعشرون  : 

 لية الاكمةل عن مجيع الأرضار اليت ميكن أأن تلحق به أأو ابلغري . يلزتم  املس تفيد ابحلفاظ عىل العقار موضوع الكراء وصيانته وحراس ته ويتحمل املسؤو 

 الفصل الثاني والعشرون  : 

 للمحامك اخملتصة . لك نزاع بني اجمللس امجلاعي ملدينة مراكش واملكرتي حول أأحد بنود كناش التحمالت يعود البث فيه  
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

ان المنتخبين في مقاطعة سيدي يوسف بن  رير اللجنة المختصة،  اريد ان اوضح  بعد االستماع لتق 

دون أن   العمومية   لسمسرة لمحالت بقيت مغلقة منذ مدة طويلة، وقد تم فيها اجراء اعلي يعلمون أن هذه ا

أي شيء ذلك  الملف ينتج عن  هذا  نحرك  أن  البد من  كان  لذلك  جديد  ،  ومداخيل  من  بأمالك  يتعلق  فاألمر   ،

 . .الجماعة التي تضيع  

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش 

مسبقا محددا  كان  الذي  المبلغ  أن  يبدون  النقطة،  يخص هذه  بشأنه    فيما  يطلب  الجزافي  المبلغ  في 

ق االعالن عنها ألكثر من ، فهذه العملية قد سبخفيضه الى النصف بناء على معطياترئيس القسم المختص ت

لعقار في انخفاض  سؤالي هو هل ثمن ا  %50يخفض بنسبة    2016، و اآلن وفي سنة  2000أربع مرات سنة  

 أم في ارتفاع ؟  

التجارية والمقاهي المتواجدة بجانب هذا المرفق نجد أن ثمن كراءها    اذا اطلعنا على أثمنة المحالت

الى   نطالب    6000يصل  أننا  حين  في  ب  درهم  و   1000فقط  عدرهم،  أتساءل  المعطيات  بالتالي  طبيعة  ن 

" الجبيالت " مند سنوات انتقل ثمنها   م ، كذلك فان "مؤسسة العمران " التي أقامت بناية أماالمعروضة علينا

الى    160.000من   و   240.000درهم  المحالت  درهم  مساحة  من  أقل  بصدد  مساحتها  نحن  التي  التجارية 

؟ فاذا تمت  ل هل هناك امكانية أن نعلن عن السمسرة و أن نحافظ على الثمن السابق، لذلك أتساءمناقشتها

ى د مكن أن نتناول هذا الموضوع في احيه و اال وبعد مرور سنة يالسمسرة بذلك الثمن فان هذا ما نصبوا ال

هي في حاجة  ، أما أن يتم تخفيض الثمن من البداية فان من شأنه أن يحرم الجماعة مداخيل  دورات المجلس

 ماسة اليها. 

، أولهما أن المسبح المغطى  عنه هو مكان جد استراتيجي لسببينان المكان الذي نحن بصدد الحديث  

افتتاحه قريبا و ال يبعد عن هذه المحالت التجارية والمقهى اال بعشرين متراسيت الثاني فهو  م  ، أما السبب 

فهو بدوره ال يبتعد عن هذا المكان    2017شغال في سنة  المستشفى المتعدد االختصاصات الذي ستبدأ فيه األ

 درهم.   1000ب  ي سيتم كراءه  لمستشفى هو الذاال بمئة متر و اقرب محل تجاري لهذا ا

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

بل هشام  للسيد  التوضيحات  ال   الكلمة  من  المزيد  لتقديم  الجماعية  الممتلكات  قسم  رئيس  حوتي 

 بخصوص هذا الموضوع. 

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية حوتي ال هشام بل السيد  

سنة    مفتوح  اثمان  عرض  بإعالن  قمنا  انه  االعضاء  السادة  اذكر  ان  المقهى    2014اريد  إليجار 

، ولم نتلق  2001والمكاتب االدارية وذلك تبعا لرغبة بعض التجار علما انه سبقته عروض اخرى منذ سنة  

 الموضوع نظرا الرتفاع المبالغ الجزافية ومبالغ االيجار. اي عرض في 

ليا يأتي من منطلق ان المركب التجاري هو ملك جماعي ومنطقيا فتخفيض القيمة  وعرض النقطة حا 

  13كان سيدر على الجماعة قيمة تفويته على ان اغالق هذه المحالت منذ    2001الجزافية وااليجار منذ سنة  

 بالنسبة للجماعة. سنة فيه خسارة مالية 
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هو    فالمقترح  النظر  وبالتالي  عن    إعادة  وذلك  التحمالت  كناش  في  المضمن  الجزافي  المبلغ  في 

 طريق تعديل الفصل الثاني منه: 

 بخفض قيمة المبلغ الجزافي بالنسبة للمقهى والمكاتب االدارية بالنصف ليصير على الشكل االتي:  ▪

o 150.000,00 درهم بالنسبة للمقهى   

o 100.000,00  .درهم بالنسبة للمكاتب االدارية 

 الكرائية لتصير على الشكل االتي:   السومة مبالغ خفض قيمة ب ▪

o 2500,00  درهم بالنسبة للمقهى كثمن افتتاحي 

o درهم شهريا.  1000,00 االحتفاظ بنفس المبلغ بالنسبة للمكاتب االدارية المحدد في مبلغ 

مبلغ االيجار الذي  غاية الجماعة هو تحصيل    الجزافي النعلما ان المنافسة ال تكون في قيمة المبلغ  

كمدخول   االيجارية  القيمة  في  ستكون  فالمنافسة  المتواضع  تقديري  اذن حسب  الدوام.  على  مستمر  سيبقى 

 . للجماعة

  عضو المجلس الجماعي عبد الجليل بنسعود  

لمراحل التي مر منها هذا المركب  شخصيا مع الطرح الذي ادلى به السيد رئيس القسم، فقد عايشنا كل ا  

والزال يعاني مشاكل في تدبير مرافقه والجماعة بدورها تضيع عليها مداخيل مالية    1997انجازه سنة  منذ  

 من خالل االيجار. 

هناك دائرة امنية تتطلب منا انتداب لجنة اليجاد حل في افق ترحيلها لكي    على المرافق   خالل وقوفناومن    

 لتجاري متكامال من الناحية الجمالية وكذا الرواج. يصبح المركب ا

باعتباره صائبا، فالسومة    الوسطي والذيشخصيا مع الحل    اللجنة في تقريرها    الكرائية ستكون اتت به 

  2500درهم و ابتداء من    100.000درهم شهريا بالنسبة للدكاكين وواجب االستغالل في    1000تداء من  اب

 . درهم  150.000اء الشهري بالنسبة للمقهى وواجب االستغالل في درهم كثمن افتتاحي للكر

المحالت  ما يهمنا هو الرواج وتحصيل مداخيل مالية قارة بالنسبة للجماعة وليس في مصلحتنا ان تبقى   

غير مستغلة على انه من حسن حض الجماعة وجود دائرة امنية بالمركب مما اوقف امكانية الترامي    فارغة 

 محالت واستغاللها دون وجه حق كما هو الشأن بالنسبة لسوق الربيع. على هذه ال

 وهذه مناسبة إليجاد حلول لبقية المرافق االقتصادية غير المشغلة.    

 رئيس المجلس الجماعي بلقائد  محمد العربي السيد

غير    المرافق  هذه  تبقى  ان  المعقول  غير  من  لفترة فعال  بعض   مستغلة  لوجود  ال  طويلة  و  اآلراء  مؤثرة 

 تطوى هذه الملفات. فاألثمنة هي افتتاحية وممكن ان تعطى اكثر. 

 نائب رئيس المجلس الجماعي  عبد الرزاق جبور 

درهم هو ثمن افتتاحي في بداية السمسرة وممكن ان    1000  مبلغ بنسعود  ف اؤكد ما جاء في تدخل السيد   

  تبقى هذه المحالت غير مستغلة ومهجورة. تصل الى ما هو اكثر على ان االهم بالنسبة للجماعة هو ان ال 
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 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف

ان      فقط  في اريد  جاء  بالتقرير،   اصحح   المرفق  التحمالت  هو    كناش  للمقهى  بالنسبة  االستغالل  فواجب 

 من المبلغ.  0درهم ألنه سقط سهوا  15.000درهم وليس  150.000

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

بحسب ما ارست عليه اللجنة   ، فاني أعرض هذه النقطة على التصويتآخرتدخل   اي نظرا لعدم وجود 

 كما يلي: 

 درهم كثمن افتتاحي للكراء الشهري  2500درهم كواجب حق االستغالل و  150.000المقهى:  

و    درهم   100.000الدكاكين:   االستغالل  لحق  جزافي  للكراء    1000كواجب  افتتاحي  كثمن  درهم 

 الشهري . 
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 :   ( 05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي التاسعة عشرة   النقطة

باملركب التجاري )الشطر الثاني(    البث في كناش التحمالت املتعلق باستغالل املحالت التجارية املتواجدة

 املستخرج من املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

البرمجة لتالوة نص  ئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب ر

 التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة يد عبد االله الغلفالس
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 .  21 – 20 – 19 – 18: ذات االرقام النقط                                                 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 الشؤون المالية والبرمجة بالميزانية و 

 الثانيةالجلسة   
 

تحضير النقـط  المدرجة في  استكمال  بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار  

 بتاريخ   10174  وبناء على الدعوة الموجهة للسادة االعضاء عدد،  2016  جدول أعمال الدورة العادية لشهـر فبراير

اللجنة   استأنفت  ،يزانية والشؤون المالية والبرمجةالمكلفة بالملحضور والمشاركة في اشغال اللجنة  ل  26/04/2016

يومالمذكورة   الساعة    2016/ 03/05  الثالثاء  اجتماعاتها  الكبرى   عشيةوالنصف    الثالثةعلى  االجتماعات  بقاعة 

 المتبقية   نقطال رئيس اللجنة وذلك لمناقشة    عبد االله الغلف نائب   بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد

 كاالتي:  والمرقمة في جدول اعمال الدورة مدرجة في جدول اعمالهاال

املركب 18 املستخرج من  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  .اعادة 

 الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

باستغالل املحالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاني( املستخرج من  التحمالت املتعلق  .البث في كناش  19

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

الحي  20 التجاري  باملركب  املتواجدة  االدارية  واملكاتب  التجارية  املحالت  بتفويت  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  .اعادة 

 املحمدي. 

افقة على تغييـر   2015لجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل غاء مقرر املجلس ا.ال21 والقاض ي باملو

في قيمـة   النظـر  التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة  تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب 

املذكـو  للمحـالت  التفويـت  التخصمبلـغ  ضـوء  على  املحالت رة  بتفويـت  املتعلق  التحمـالت  كنـاش  تعديـل  وكذا  املعـدل  يـص 

 التجارية واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة. 

وم26 الثقافي  للمنتوج  السياحية  للتنمية  املندمج  البرنامج  بإنجاز  تتعلق  شراكة  اتفاقية  مشروع  عرض  نتوج . 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش( ليدية بعمالة مراكش، للمناقشة واملصادقة.          الصناعة التق

. املوافقة على عملية اقتناء املجلس الجماعي ملدينة مراكش من الدولة )امللك الخاص( القطعة االرضية املشيد عليها 33

 السوق الجماعي ازلي.   

ض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق العامة إلحـداث موقف على مبالـغ التعوي .املوافقة  28

وكذا  املدينة  بمقاطعـة  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  على  مبنـى  للسيـارات 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها. 

عقار 29 معاوضة  في  ا.البث  بناية  بمدرك:  للملك ية  التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  ملقر 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mالخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري رقم 

 . 2016.تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية 38

 التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. ش .البث في كنا45

 .البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة.46

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  55
 

 : عضـاء اللجنـة السـادة  حضر االجتماع مـن ا  ▪
 عبد المجيد ايت القاضي. عبد الهادي تلماضي، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، 
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 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
 . توفيق بلوجور، ي البشير طوبا. عبد الهادي بن عال، عبد الرحيم الفيرامي،عبد الرزاق جبور، 

 

 بصفة استشارية السادة:   اطر الجماعة كما شارك من ▪

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 
 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 

 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   الزرود عادل 
 عن قسم اعمال المجلس :   سعد نجاي 

 الشغلعن قسم التنمية االقتصادية وانعاش  :   محمد برغادي 
 عن قسم الميزانية والمحاسبة  :  امينة ارويشق

 عن قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية :  عبد اللطيف البرغامي
 
 عبد الكريم وراد عن قسم الشؤون االقتصادية والتنسيق بوالية جهة مراكش اسفي عمالة مراكش  كما شارك السيد  
 

يس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم  هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئ  في مستهل
 نظرا لعدم جاهزيتها .   2016/ 25/04نعقد بتاريخ تلبية الدعوة، مذكرا بالنقط المتبقية من االجتماع السابق الم

 وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: 

كنا.19 يف  الثاني( البث  )الشطر  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  ش 

 الريايض سيدي يوسف بن عيل.املستخرج من املركب 
 

التجارية  المحالت  باستغالل  المتعلق  التحمالت  كناش  من  االعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  بخصوص 

التجاري بالمركب  الثاني()ال  المتواجدة  التقرير،    شطر  بهذا  المرفق  بن علي  يوسف  الرياضي سيدي  المركب  المستخرج من 

 لتالوة نص كناش التحمالت. ة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية اعطى السيد رئيس الجلسة الكلم

 مايلي:  وبعد فتح باب المناقشة وابداء الرأي، قدم السادة االعضاء تعديالت شكلية واخرى في المضمون وهمت

 الصيغة املعدلة الصيغة االصلية  رقم الفصل

الفصل  

 الثاني

 الطابق العلوي 

 الخانة الرابعة افقيا:

 درهم  3000,00الثمن االفتتاحي للكراء الشهري : 

 الطابق العلوي 

 الخانة الرابعة افقيا:

 درهم 1000,00لثمن االفتتاحي للكراء الشهري : ا

الفصل  

 الخامس

 طلب عروض االثمان ايداع ضمانة  يتعني عىل املشارك يف

 مؤقتة لدى صندوق الخازن الجماعي ...

  ماليةيتعني عىل املشارك يف طلب عروض االثمان ايداع ضمانة 

 ... االقليميمؤقتة لدى صندوق الخازن 

 

 

 

 

 

الفصل  

 السابع

 

العروض   طلب  يف  املشاركة  ملف  يتضمن  ان  يجب 

 الوثائق االتية:

افس، وفق النموذج املرفق تعهد موقع من قبل املتن ✓

والعائيل  الشخيص  اسمه  خاصة  فيه  يوضح  طيه، 

 ..  . 

✓ ... 

✓ .... 

✓ .... 

نسخة من وصل اداء املبل  الجزايف املحدد من طرف   ✓

الخازن   صندوق  لدى  للتقييم  االدارية  اللجنة 

اسم  يف  مضمون  شيك  او  مراكش  ملدينة  الجماعي 

 الخازن الجماعي ملدينة مراكش ...

يتضمن   ان  الوثائق  يجب  العروض  طلب  يف  املشاركة  ملف 

 االتية: 

النموذج   وفق  املتنافس،  قبل  من  موقع  لدى تعهد  املودع 

الجماعية فيه  املصالح  يوضح  اسمه   املتعهد،  خاصة 

 الشخيص والعائيل ...

✓ ... 

✓ .... 

✓ .... 

نسخة من وصل اداء املبل  الجزايف املحدد من طرف   ✓

الخا صندوق  لدى  للتقييم  االدارية  زن  اللجنة 

اسم    االقليمي يف  مضمون  شيك  او  مراكش  ملدينة 

 ملدينة مراكش ... االقليميالخازن 
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الفصل  

 التاسع 

بمقر  االثمان  وتقييم  العروض  فحص  لجنة  تنعقد 

 الجماعة الحرضية ملراكش ...

بمقر   االثمان  وتقييم  العروض  فحص  لجنة  جماعة  تنعقد 

 ... مراكش

الفصل  

 العارش 

 املتنافس ... جماعة مراكشتخرب  راكش املتنافس ...تخرب الجماعة الحرضية مل

الفصل  

 الحادي عرش 

الحرضية  الجماعة  لفائدة   ..... املتنافس  عىل  يجب 

 ملراكش

 لفائدة جماعة مراكش يجب عىل املتنافس ..... 

الفصل  

 الثاني عرش 

الخازن   لصندوق  مبل  جزايف  اداء   ... للمستفيد  يحق  ال 

 الجماعي ملدينة مراكش ...

لصندوق    ال جزايف  مبل   اداء   ... للمستفيد  الخازن يحق 

 ملدينة مراكش ... ميياالقل

 

الفصل  

 السابع عرش 

تصبح عملية الكراء الغية بعد انذار املكرتي كتابيا طبقا  

لدى  للمسطرة   الضمانة  حجز  مع  العمل  بها  الجاري 

 الخازن الجماعي يف الحاالت التالية: 

خ  - الكرائية  الواجبات  اداء  يف  عدم  املحددة  املدة  الل 

 الفصل الخامس 

 اغالق املحل املكرتى ملدة تزيد عن ستة اشهر.  -

 عدم احرتام مقتضيات كناش التحمالت وعقد الكراء  -

طبقا   كتابيا  املكرتي  انذار  بعد  الغية  الكراء  عملية  تصبح 

لدى   الضمانة  العمل مع حجز  بها  الجاري  الخازن  للمسطرة 

 لية: يف الحاالت التا االقليمي

الفصل   - يف  املحددة  املدة  خالل  الكرائية  الواجبات  اداء  عدم 

 الخامس

 ( الثانية العارضةالغيت )  -

 عدم احرتام مقتضيات كناش التحمالت وعقد الكراء -

 

الفصل  

 الثامن عرش 

يف حالة وفاة املكرتي ... داخل اجل ثالثة اشهر من وفاة  

 املكرتي و اال اعترب العقد الغيا . 

هذه الثالث   ويف  الفصل  يف  عليها  املنصوص   ... الحالة 

 عرش.

وفاة  من  اشهر  ثالثة  اجل  داخل   ... املكرتي  وفاة  حالة  يف 

 و اال اعترب العقد الغيا .املكرتي . )حذفت العبارة : 

عليها   املنصوص   ... الحالة  هذه  عرشويف  الثاني  الفصل   يف 

 .اعاله

 

الفصل  

 التاسع عرش

عقد   فسخ  املكرتي  اراد  اشعار  اذا  عليه  وجب  الكراء 

ال طريق  عن  برغبته  عىل الجماعة  شهرا  املضمون  ربيد 

من   بذمته  ما  وتصفية  املحدد،  االجل  قبل  االقل 

 مستحقات الجماعة. 

اذا اراد املكرتي فسخ عقد الكراء وجب عليه اشعار الجماعة  

طريق   عن  القانونية  برغبته  التبلي   وسائل  عىل  كافة  شهرا 

امل  االجل  قبل  مستحقات  االقل  من  بذمته  ما  وتصفية  حدد، 

 الجماعة. 

الفصل  

الواحد 

 والعرشون

الكراء   موضوع  العقار  عىل  بالحفاظ  املستفيد  يلتزم 

وصيانته وحراسته ويتحمل املسؤولية الكاملة عن جيع 

 االرضار التي يمكن ان تلحق به وبالغري.

 

 تم حذف هذا الفصل لوجود تكرار

الفصل  

الثاني 

 والعرشون

نزا  واملكرتيكل  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  بني   ع 

حول احد بنوذ كناش التحمالت يعود البث فيه للمحاكم 

 املختصة. 

بني   نزاع  مراكشكل  حول    جماعة  بنوذ    تنفيذواملكرتي  احد 

 كناش التحمالت يعود البث فيه للمحاكم املختصة. 

 

 لمجلسكم الموقر واسع النظر

 نائب رئيس اللجنة 

 عبد االله الغلف                      
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

بعد االستماع لتقرير اللجنة المختصة، فاالمر على شاكلة الشطر االول من المركب التجاري  سيدي   

 يوسف بن علي.  

 . باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة

  رئيس المجلس الجماعي بي بلقائدمحمد العر السيد

وجود لعدم  التصويتآخرتدخل    اي  نظرا  على  النقطة  هذه  أعرض  فاني  تقرير    ،  تضمنه  ما  حسب 

الثمن االفتتاحي سيخفض الى   افتتاحي للكراء الشهري عوض    1000اللجنة المختصة علما ان  درهم كثمن 

 . درهم كما كان في ما قبل   3000
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 :   ( 05/2016/ 05)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي العشرون  النقطة

باملركب   في كناش التحمالت املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة  اعادة النظر 

 التجاري الحي املحمدي. 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

للسيد عبد   رالكلمة  نائب  الغلف  المالية واالله  بالميزانية والشؤون  المكلفة  اللجنة  لتالوة  ئيس  البرمجة 

 نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .  21 – 20 – 19 – 18: ذات االرقام النقط                                                 راكشالمجلس الجماعي لمدينة م

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الثانيةالجلسة   
 

اطار   وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  على  في  تحاستكمال  بناء  المدرجة  النقـط   ضير 

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  عدد،  2016  جدول  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على    بتاريخ   10174  وبناء 

با  26/04/2016 المكلفة  اللجنة  اشغال  في  والمشاركة  والبرمجةلم للحضور  المالية  والشؤون  اللجنة    استأنفت  ،يزانية 

يومالمذكورة   الساعة    2016/ 03/05  الثاءالث   اجتماعاتها  بالقصر    عشيةوالنصف    الثالثةعلى  الكبرى  االجتماعات  بقاعة 

مدرجة في  ال  المتبقية  نقطالرئيس اللجنة وذلك لمناقشة  عبد االله الغلف نائب    البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد

 كاالتي:  والمرقمة في جدول اعمال الدورة جدول اعمالها

ف18 النظر  املركب  .اعادة  من  املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  ي 

 الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

ت التجارية املتواجدة باملركب التجاري )الشطر الثاني( املستخرج من املركب  .البث في كناش التحمالت املتعلق باستغالل املحال 19

 ف بن علي.الرياض ي سيدي يوس 

 .اعادة النظر في كناش التحمالت املتعلق بتفويت املحالت التجارية واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي املحمدي. 20

ملدينة  21 الجماعي  املجلس  مقرر  ابريل  .الغاء  لشهر  العادية  الدورة  املتخذ خالل  تغييـر    2015مراكش  على  افقة  باملو والقاض ي 

في قيمـة مبلـغ  تخصيص املك  النظـر  التجـاري العصري الحي املحمدي مع اعـادة  اتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب 

وك املعـدل  التخصيـص  ضـوء  على  املذكـورة  للمحـالت  التجارية التفويـت  املحالت  بتفويـت  املتعلق  التحمـالت  كنـاش  تعديـل  ذا 

 املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة.   واملكاتب باملركب التجاري الحي 

. عرض مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز البرنامج املندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي ومنتوج الصناعة  26

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(   راكش، للمناقشة واملصادقة.         التقليدية بعمالة م

امل33 املشيد  .  االرضية  القطعة  الخاص(  )امللك  الدولة  من  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  اقتناء  عملية  وافقة على 

 عليها السوق الجماعي ازلي.  

إلحـداث 28 العامة  الطـرق  حدود  تخطيـط  موضوع  االرضيتين  بالقطعتين  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  .املوافقة 

عرصـة املعـاش ملتقـى شارع حمان الفطواكي وطريق دار الضو بمقاطعـة املدينة  بقـات بموقف للسيـارات مبنـى على ط 

 وكذا الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها. 

للملك 29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  .البث 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mم الخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري رق

 . 2016ة .تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالي38

 .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. 45

 غالل كشك بسوق السيارات املستعملة. .البث في كناش التحمالت متعلق باست46

 . 2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 55
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 عبد المجيد ايت القاضي. عبد الهادي تلماضي، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

258 
 

 

 ادة : ــن اعضاء المجلس الس شارك في االجتماع م ▪
 . توفيق بلوجور، ي البشير طوبا. عبد الهادي بن عال، عبد الرحيم الفيرامي،عبد الرزاق جبور، 

 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 
 عمال المجلسرئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم ا :  رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   عادل الزرود 

 اعمال المجلسعن قسم  :   سعد نجاي 
 عن قسم التنمية االقتصادية وانعاش الشغل :  محمد برغادي 
 عن قسم الميزانية والمحاسبة  :  امينة ارويشق

 عن قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية :  عبد اللطيف البرغامي
 
 عبد الكريم وراد عن قسم الشؤون االقتصادية والتنسيق بوالية جهة مراكش اسفي عمالة مراكش  السيد  كما شارك 

 
هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    في مستهل

نظرا لعدم    2016/ 25/04يخ  شاكرا لهم تلبية الدعوة، مذكرا بالنقط المتبقية من االجتماع السابق المنعقد بتار 

 جاهزيتها .  

 وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: 

املتواجدة .20 االدارية  واملكاتب  التجارية  املحالت  بتفويت  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  النظر  اعادة 

 باملركب التجاري الحي املحمدي.
نقطة، وبعد تمكين السادة االعضاء من كناش التحمالت الخاص بتفويت المحالت التجارية  البخصوص هذه  

النقطة،   حيثيات  التقرير، ولالطالع على  بهذا  المرفق  المحمدي  الحي  التجاري  بالمركب  االدارية ومقهيين  والمكاتب 

 توضيحات. ال اعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية لتقديم 

( وذلك 2015وفي هذا االطار، أوضح السيد رئيس القسم انه سبق عرض الموضوع في دورة سابقة )فبراير  

للدكاكين رقم   الترتيبي  الرقم  بتفويت مقهى حسب  بالمركب    1)مقهى    427التخاذ االجراء  المتواجدة  ذات واجهتين( 

الرتف  نظرا  تفويتها  يتم  لم  والتي  المحمدي  الحي  سواء    15.000ثمنهما    اعالتجاري  يتطلب  مما  المربع  للمتر  درهم 

خفضه او اتخاذ اجراء اخر، وكذا المكاتب االحدى عشر لغياب الطلب عليها في ظل موقعها داخل المركب التجاري من  

 درهم للمتر المربع.  8.000جهة ولتردي حالتها من جهة اخرى والمحدد لها ثمن 

جلسا  لكون  ونظرا  الوضعية،  االثمان   ت  ولتجاوز  تواريخ  عروض  في  مثمرة  تكن  لم  ،  01/2012/ 10التي 

فقد اتالف المحالت،  الى    ادىمما    2013/ 27/06،  02/2013/ 28،   2013/ 29/01،  03/2012/ 06،  06/2012/ 22،  2012/ 31/01

الجماعي في دورته العادية لشهر ابريل   المجلس  المكاتب االدارية   2015وافق   على مقرر  يقضي بتغيير تخصيص 

التفويت  ا مبلغ  قيمة  في  النظر  اعادة  مع  المحمدي  الحي  العصري  التجاري  المركب  من  االول  بالطابق  لمتواجدة 

التجارية  المحالت  بتفويت  المتعلق  التحمالت  كناش  تعديل  وكذا  المعـدل  التخصيص  ضوء  على  المذكورة  للمحالت 

 السابقة. ة  والمكاتب بالمركب التجاري الحي المحمدي تبعا لما ذكر في الفقر

ادراج موضوع   تم  المسطرة،  هذه  النظر في  انه، وإلعادة  التحمالت  غير  كناش  في  النظر  في جدول  اعادة 

 اعمال هذه الدورة.   
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 وبعد فتح باب المناقشة وابداء الرأي، قدم السادة االعضاء تعديالت في مبالغ التفويت وهمت مايلي: 
 املعدلةالصيغة  الصيغة االصلية  رقم الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول 

 

 

 الطابق االريض

 الدكاكني واملقاهي

املساحة   رقم الدكان

 التقريبية 

الثمن االفتتاحي 

 بالدرهم 

.....   

  2مقهى  439

 )ذات واجهة(

 2م/  16.000,00 69,00

 الطابق العلوي 

 املكاتب

  

 املساحة التقريبية رقم املكتب

 باملرت مربع

 اإلفتتاحيالثمن 

 2بالدرهم /م

1 77 8000 

2 92 8000 

3 59 8000 

4 81 8000 

5 85 8000 

6 77 8000 

7 60 8000 

8 80 8000 

9 59 8000 

10 68 8000 

11 84 8000 

 الطابق االريض

 الدكاكني واملقاهي

املساحة   رقم الدكان

 التقريبية 

الثمن االفتتاحي 

 بالدرهم 

.....   

  2مقهى  439

 )ذات واجهة(
 2م/  12.000,00 69,00

 الطابق العلوي 

 املكاتب

  

 املساحة التقريبية رقم املكتب

 باملرت مربع

 الثمن اإلفتتاحي

 2بالدرهم /م

1 77 5000 

2 92 5000 

3 59 5000 

4 81 5000 

5 85 5000 

6 77 5000 

7 60 5000 

8 80 5000 

9 59 5000 

10 68 5000 

11 84 5000 

اعادة النظر في كناش التحمالت الخاص بتفويت المحالت التجارية والمكاتب االدارية   ابدت اللجنة موافقتها على  وعليه 
 المرفق بالتقرير وفق التعديالت المضمنة في الجدول اعاله.  ومقهيين بالمركب التجاري الحي المحمدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2016/ 05/05ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

260 
 

              
 

 المملكة المغربية       
 ـــة وزارة الداخليـــــــــــــــــ          

 والية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش  
 جماعة مراكش             
 المديرية العامة  للمصالح            

  قســم الممتلكـات الجماعيـة          

 كنــاش التحمــالت 
 اخلاص بتفويت احملــالت التجارية واملكاتب اإلدارية  

 و مقهيني ابملركب التجاري احلي احملمدي        

  
رقم  ب  - الشريـف  الظهير  على  في    1-15-85نـاء  رمضان    20الصـادر  بتنفيذ  2015يوليوز    7)  1423من   )

 المتعلق بالجماعات.  113-14القانون التنظيمي رقم 

( المتعلق باألمالك الخاصة بالبلديات  1921أكتوبر  19)  1340صفر    17الظهير الشريف المؤرخ في  بناء على    -

 كما وقع تغييره وتتميمه. 

( بتنفيذ القانون  2009فبراير  18)  1430صفر    22الصادر بتاريخ    02/09/01بناء على الظهير الشريف رقم    -

 ومجموعاتها. المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية   08/45رقم 

رقم  - المرسوم  على  في    2-9-  441بناء  محرم    17الصادر  )  1431من  نظام  2010يناير    03موافق  بسن   )

 عمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. للمحاسبة ال

رقم  - المرسوم  على  في  -12-  349بناء  األولى    08صادر  بالصفقات  2013مارس  20)  1434جمادى  يتعلق   )

 العمومية. 

لكناش - الحي    تبعا  التجاري  بالمركب  ومقهيين  اإلدارية  والمكاتب  التجارية  المحالت  بتفويت  المتعلق  التحمالت 

 المحمدي . 

على  - بتاريخ    وبنـاء  المنعقدة  للتقييم  اإلدارية  اللجنة  كناش    25/07/2006و   04/03/2005محضر  إعداد  تم 

محالت التجارية المتواجدة بواجهة السوق العصري  للتحمالت يهدف إلى وضع الشروط والضوابط المتعلقة بعملية تفويت ال

طابق العلوي عن طريق السمسرة العلنية وذلك وفقا  بالحي المحمدي بالطابق األرضي ، وكذا المكاتب اإلدارية المتواجدة بال

 للشروط والتحمالت المبينة أدناه : 

   2008ه العادية لشهر أبريل وبنـاء على مداوالت المجلس الجماعي لمدينة مراكش المجتمع خالل دورت -

 الفصل األول : 

مكتب   11و     بالطابق األرضي، دكانا ومقهيين بواجهة السوق    22تتكون المحالت التجارية موضوع التفويت من  

 إداري بالطابق العلوي . 
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 الطابـق األرضــي
 الدكاكيـن والمقاهي  :                                     

 المساحـة التقريبيـة رقـم الدكان 
 بالمتر مربـع 

 الثمن اإلفتتاحي
 بالدرهم

 2/م15.000 17,00 416

 15.000/م2 13,00 417

 15.000/م2 13,00 418

 15.000/م2 13,00 419

 15.000/م2 13,00 420

 15.000/م2 14,00 421

 15.000/م2 13,00 422

 15.000/م2 13,00 423

 15.000/م2 13,00 424

 15.000/م2 17,00 425

 15.000/م2 17,00 426

427 
 ) ذات واجهتين( 1مقهى 

 2/م18.000 67,00

 2/م15.000 17,00 428

 2/م15.000 17,00 429

 2/م15.000 13,00 430

 2/م15.000 14,00 431

 2/م15.000 13,00 432

 2/م15.000 13,00 433

 2/م15.000 13,00 434

 2/م15.000 13,00 435

 2/م15.000 13,00 436

 2/م15.000 13,00 437

 2/م15.000 13,00 438

439    
 )ذات واجهة( 2مقهى 

 2/م16.000 69,00

 

 الطابـق العلــوي
 المكاتـب            

 المساحـة التقريبيــة رقـم المكتــب
 بالمتر مربـع 

 الثمن اإلفتتاحي
 2بالدرهم /م

1 77 8000 

2 92 8000 

3 59 8000 

4 81 8000 

5 85 8000 

6 77 8000 

7 60 8000 

8 80 8000 

9 59 8000 

10 68 8000 

11 84 8000 
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     الفصل الثاني :

لمراكش الحضرية  الجماعة  في    تقوم  بتفصيل  إليها  المشار  والمقهيين  اإلدارية  والمكاتب  التجارية  المحالت  بتفويت 
راغب في المشاركة في السمسرة المتعلقة بعملية التفويت هاته أن  الفصل األول عن طريق السمسرة العلنية  ، وعلى كل  

 :   بغالف مختوم يتضمـــن   نها لدى المصالح الجماعية المختصةيتقدم عند اإلعالن ع 
 طلب المشاركة في السمسرة في اسم رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش .  -
الذا  - بالنسبة لألشخاص  الوطنية  التعريف  بالنسبة نسخة من بطاقة  القانون األساسي  لألشخاص    تيين ، ونسخة من 

 المعنويين . 
 

 ذا . إشهاد مصادق على صحة إمضائه يبين فيه المتعهد إطالعه على كناش التحمالت ه -
قدرها    - مؤقتة  مالية  أو   40.000ضمانة  مكتب  أو  دكان  اسم    درهم عن كل  في  بواسطة شيك مضمون  مقهى 

 مراكش أو توصيل من الخازن الجماعي يثبت إيداع المبلغ المذكور. الخازن الجماعي لمدينة 
 

 الفصل الثالث :  

واجب صوائر اإلعالن والنشر   %10ا نسبة  ، تضاف إليهيجب أن تتجاوز العروض الثمن االفتتاحي للمزاد العلني  

 السمسرة .  ,ويجب أداء الثمن النهائي نقدا أو بواسطة شيك مباشرة عند اإلعالن عن نتائج والبيع  

  الفصل الرابع  : 

سيصبحون      وأنهم  تامة  معرفة  معرفتها  البيع  موضوع  والمقهيين  والمكاتب  الدكاكين  من  المستفيدين  في  يفرض 

 يمكنهم مطالبة المجلس الجماعي بأي ضمان أو تعويض عن ذلك.   لى الحالة الموجودة عليها والع المالكين لها

 الفصل الخامس  : 

يلتزم المشتري بطلب تحفيظ الدكان أو المكتب أو المقهى المشترى وذلك على نفقته اعتبارا من تاريخ قيد السوق      
 الصك العقاري الخاص به . جماعة الحضرية لمراكش على العصري الحي المحمدي في المحافظة العقارية وحصول ال

 
   الفصل السادس  :

، أما في حالة وقوع غلط   20/1  يمكن القيام بأية دعوى من الطرفين إذا تعلق األمر بغلط في المساحة يقل عن ال   
ثالثة أشهر اعتبارا من  يفوق هذا العدد فإنه يتعين على الطرف المتضرر المطالبة بالتعويض نقدا عن الفرق في ظرف  

 .       يخ إبرام عقد البيع ، ويؤدى الفرق الزائد أو الناقص في المساحة حسب قيمة التفويت األول تار
              

  :   الفصل السابع

نوع     مزاولة  قصد  جليز  مقاطعة  لرئيس  أو  لمراكش  الجماعي  المجلس  لرئيس  تصريحا  يقدم  أن  المستفيد  على 
 للقوانين والقرارات التنظيمية الجاري بها العمل . ب فيها طبقا التجارة التي يرغ

   .كمـا يلتزم بتطبيق جميع القوانين المتعلقة بالشرطة اإلدارية وقرارات حفظ الصحة الجاري بهـا العمل  
   

 : الفصل الثامن

الكهربـــاء      ، العذب  للماء  االستهالك  واجبات  وكذا  االشتراك  واجبات  المستفيد  السائـل  ،  يتحمـل  التطهير 
 والهاتــف . 
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  :   الفصل التاسع      

إن الضرائب والرسوم والواجبات المقبوضة لفائدة الدولة أو الجماعة  الحضرية لمراكش أو المؤسسات العمومية  

 تقع على عاتق المستفيد .  

  : الفصل العاشر

 .  لمسطر من طرف المصالح الجماعية ا يلتزم المستفيد باحترام النظام الخاص بالسوق العصري بالحي المحمدي

 :  الفصل الحادي عشر

إحداث أبواب أو استغالل الملك العمومي المحيط    يمنع إجراء تغييرات بمعالم الدكاكين و المكاتب و المقاهي أو  
 أو المجاور لها أو ما إلى ذلك إال بالموافقة الكتابية لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  

  
 عشر: الفصل الثاني 

يمنع ممارسة الحرف والمهن الملوثة والمحدثة لإلزعاج بالدكاكين كالنجارة والحدادة والرصاصة وإصالح  
 . يارات والدراجات وكل ما شابه ذلكالس

المكاتب     باستعمال  يسمح  لهاال  المعدة  اإلدارية  الدكاكين وإال لألغراض  بإغالق   المكاتب   ، كما ال يسمح 
 . عات وتحويلها إلى مستود والمقاهي  

 
 : الفصل الثالث عشر

 كل نزاع محتمل بين الجماعة الحضرية لمراكش والمستفيد يعود البث فيه إلى المحكمة المختصة بمراكــــش . 

 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش    
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

فاأل  المختصة،  اللجنة  لتقرير  االستماع  بن  بعد  يوسف  سيدي  التجاري  المركب  شاكلة  على  كذلك  مر  

علي، فالمركب التجاري الحي المحمدي طال امد عدم استغالل بعض المحالت المتواجدة به على ان هذه البادرة  

 تعتبر محاولة ننتظر منها النتائج. 

 . باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة

  اعيرئيس المجلس الجم محمد العربي بلقائد السيد

حسب ما تضمنه تقرير اللجنة    ، فاني أعرض هذه النقطة على التصويت آخرتدخل    اي  نظرا لعدم وجود 

 . المختصة
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 :   (05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الواحدة والعشرون   النقطة

الجماعي   املجلس  مقرر  ابريل  الغاء  لشهر  العادية  الدورة  املتخذ خالل  مراكش  والقاض ي    2015ملدينة 

املركـب   من  االول  بالطابـق  املتواجدة  االداريـة  املكاتـب  تخصيص  تغييـر  على  افقة  الحي باملو العصري  التجـاري 

عـدل وكذا تعديـل املحمدي مع اعـادة النظـر في قيمـة مبلـغ التفويـت للمحـالت املذكـورة على ضـوء التخصيـص امل

في   ذكـر  ملا  تبعـا  املحمدي  الحي  التجاري  باملركب  واملكاتب  التجارية  املحالت  بتفويـت  املتعلق  التحمـالت  كنـاش 

 الفقرة السابقـة.

 
  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

ر نائب  الغلف  االله  للسيد عبد  بالميزانية والشؤالكلمة  المكلفة  اللجنة  المالية وئيس  لتالوة  ون  البرمجة 

 نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .  21 – 20 – 19 – 18: ذات االرقام النقط                                                 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الثانيةالجلسة   
 

الجاري بها العمل، وفي اطار   القانونية والتنظيمية  المقتضيات  النقـط  المدرجة في  استكمال  بناء على  تحضير 

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  عل،  2016  جدول  عددوبناء  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة   بتاريخ   10174  ى 

اللجنة    26/04/2016 اشغال  في  والمشاركة  بالم للحضور  والبرمجةالمكلفة  المالية  والشؤون  اللجنة    استأنفت  ،يزانية 

صر  بقاعة االجتماعات الكبرى بالق   عشيةوالنصف    الثالثةعلى الساعة    03/05/2016  الثالثاء  اجتماعاتها يومالمذكورة  

مدرجة في  ال  المتبقية  نقطالرئيس اللجنة وذلك لمناقشة  عبد االله الغلف نائب    البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد

 كاالتي:  والمرقمة في جدول اعمال الدورة جدول اعمالها

التجاري  18 باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  املركب  .اعادة  من  املستخرج 

 الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

املتعلق  19 التحمالت  كناش  في  من  .البث  املستخرج  الثاني(  )الشطر  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل 

 املركب الرياض ي سيدي يوسف بن علي.

وا 20 التجارية  املحالت  بتفويت  املتعلق  التحمالت  كناش  في  النظر  الحي .اعادة  التجاري  باملركب  املتواجدة  االدارية  ملكاتب 

 املحمدي. 

العادية لشهر ابريل  .الغاء مقرر  21 الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة  تغييـر    2015املجلس  افقة على  باملو والقاض ي 

مدي مع اعـادة النظـر في قيمـة مبلـغ  تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب التجـاري العصري الحي املح 

ضـ على  املذكـورة  للمحـالت  التجارية التفويـت  املحالت  بتفويـت  املتعلق  التحمـالت  كنـاش  تعديـل  وكذا  املعـدل  التخصيـص  وء 

 واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـة. 

اعة  ق بإنجاز البرنامج املندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي ومنتوج الصن. عرض مشروع اتفاقية شراكة تتعل26

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش( التقليدية بعمالة مراكش، للمناقشة واملصادقة.           

ا33 الخاص(  )امللك  الدولة  من  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  اقتناء  عملية  على  املوافقة  السوق  .  عليها  املشيد  االرضية  لقطعة 

 الجماعي ازلي.   

مبالـ28 على  للسيـارات  .املوافقة  العامة إلحـداث موقف  الطـرق  تخطيـط حدود  االرضيتين موضوع  بالقطعتين  الخاصة  التعويض  غ 

الحقوق العينية العقارية    مبنـى على طبقـات بعرصـة املعـاش ملتقـى شارع حمان الفطواكي وطريق دار الضو بمقاطعـة املدينة وكذا

 املرتبطة بها. 

بناية املقر الحالي لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة االرضية التابعة للملك الخاص الجماعي    .البث في معاوضة عقارية بمدرك:29

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.    TF7807/Mاملنتمية للرسم العقاري رقم  

 . 2016ات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية  .تحويل اعتماد38

 ت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور. .البث في كناش التحمال 45

 .البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات املستعملة. 46

 . 2017رصود للمقاطعات برسم السنة املالية .تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير امل55
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 عبد المجيد ايت القاضي. عبد الهادي تلماضي، يوسف ايت رياض، عبد الهادي ويسالت، 
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 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
 . توفيق بلوجور، ي البشير طوبا. يرامي،عبد الهادي بن عال، عبد الرحيم الفعبد الرزاق جبور، 

 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 
 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   عادل الزرود 

 عمال المجلسعن قسم ا :   سعد نجاي 
 نمية االقتصادية وانعاش الشغلعن قسم الت :   محمد برغادي 
 عن قسم الميزانية والمحاسبة  :  امينة ارويشق

 عن قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية :  عبد اللطيف البرغامي
 
 اسفي عمالة مراكش عبد الكريم وراد عن قسم الشؤون االقتصادية والتنسيق بوالية جهة مراكش  كما شارك السيد  
 

 

هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا   في مستهل

 نظرا لعدم جاهزيتها .   25/04/2016لهم تلبية الدعوة، مذكرا بالنقط المتبقية من االجتماع السابق المنعقد بتاريخ 

 اعمال الدورة كاالتي: فق الترتيب المضمن في جدول وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  و 

 

ابريل  .21 العادية لشهر  الدورة  املتخذ خالل  الجماعي ملدينة مراكش  املجلس  باملوافقة عىل    2015الغاء مقرر  والقايض 

ـادة تغييـر تخصيص املكاتـب االداريـة املتواجدة بالطابـق االول من املركـب التجـاري العرصي الحي املحمدي مع اع 

التحمـالت   النظـر يف قيمـة مبلـ  املعـدل وكذا تعديـل كنـاش  التخصيـص  املذكـورة عىل ضـوء  التفويـت للمحـالت 

 املتعلق بتفويـت املحالت التجارية واملكاتب باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر يف الفقرة السابقـة. 

 

االعض السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  منبخصوص  والمرفق    اء  النقطة  موضوع  المقرر  من  نسخة 

وافقوا على    بالتقرير،    قد  االعضاء  السادة  ان  المحالت  وحيث  بتفويت  الخاص  التحمالت  كناش  في  النظر  اعادة 

المرفق بالتقرير وفق التعديالت المضمنة في    التجارية والمكاتب االدارية ومقهيين بالمركب التجاري الحي المحمدي

الغاء مقرر المجلس الجماعي لمدينة  ن اللجنة بالمقابل ونظرا لمسطرة توازي االشكال، فقد وافقت على  الجدول، فا

والقاضي بالموافقة على تغييـر تخصيص المكاتـب االداريـة    2015مراكش المتخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل  

حمدي مع اعـادة النظـر في قيمـة مبلـغ التفويـت  ة بالطابـق االول من المركـب التجـاري العصري الحي المالمتواجد

المحالت   بتفويـت  المتعلق  التحمـالت  كنـاش  تعديـل  وكذا  المعـدل  التخصيـص  ضـوء  على  المذكـورة  للمحـالت 

 في الفقرة السابقـة.   التجارية والمكاتب بالمركب التجاري الحي المحمدي تبعـا لما ذكـر

 لمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنةنائب 

 عبد االله الغلف            
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    لعقد اجتماع لتدارسها:  05/2016/ 17بالنسبة للنقط االخرى االتية ادناه فقد اجلت اللجنة البث فيها لعدم جاهزيتها وحددت تاريخ  ملحوظة: 

افي ومنتوج الصناعة التقليدية بعمالة مراكش، تتعلق بإنجاز البرنامج المندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقعرض مشروع اتفاقية شراكة  .26
 للمناقشة والمصادقة.          )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(

الجماعي  33 السوق  المشيد عليها  القطعة االرضية  الخاص(  )الملك  الدولة  الجماعي لمدينة مراكش من  المجلس  اقتناء  الموافقة على عملية   .
 ازلي.   

وافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الطـرق العامة إلحـداث موقف للسيـارات مبنـى على .الم28
 بقـات بعرصـة المعـاش ملتقـى شارع حمان الفطواكي وطريق دار الضو بمقاطعـة المدينة وكذا الحقوق العينية العقارية المرتبطة بها.ط

ة عقارية بمدرك: بناية المقر الحالي لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة االرضية التابعة للملك الخاص الجماعي المنتمية .البث في معاوض29
 المتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.   TF7807/Mقاري رقم للرسم الع

 . 2016.تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية برسم السنة المالية  38
 في كناش التحمالت المتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد بالمركب التجاري الزهور. .البث 45
 التحمالت متعلق باستغالل كشك بسوق السيارات المستعملة..البث في كناش 46
 .  2017.تحديد وتوزيع المخصص االجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 55
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

بعد االستماع لتقرير اللجنة المختصة، فالنقطة هي ذات عالقة بالنقطة التي وافقنا عليها اي النقطة   

من جدول االعمال  ان اللجوء الى مسطرة اعادة النظر في كناش التحمالت بالطريقة الجديدة يتطلب منا    20

الجم للمجلس  سابق  مقرر  الدورة  الغاء  خالل  اتخاذه  تم  مراكش  لمدينة  ابريل    اعي  لشهر     2015العادية 

التجـاري  القاضي   المركـب  االول من  بالطابـق  المتواجدة  االداريـة  المكاتـب  تغييـر تخصيص  بالموافقة على 

ضـوء   على  المذكـورة  للمحـالت  التفويـت  مبلـغ  قيمـة  في  النظـر  اعـادة  مع  المحمدي  الحي  العصري 

التحمـالالتخ كنـاش  تعديـل  وكذا  المعـدل  بالمركب  صيـص  والمكاتب  التجارية  المحالت  بتفويـت  المتعلق  ت 

 التجاري الحي المحمدي تبعـا لما ذكـر في الفقرة السابقـة. 

 . باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

وجود لعدم  على  آخرتدخل    اي  نظرا  النقطة  هذه  أعرض  فاني  تقرير    التصويت،  تضمنه  ما  حسب 

 . اللجنة المختصة 
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 :  (05/05/2016)جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الثانية والعشرون   النقطة

ابر  لشهر  العادية  الدورة  خالل  متخذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  واملتعلق     2012يل  الغاء 

للسباحة حول   امللكية  والجامعة  والرياضة  الشباب  ووزارة  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  بين  باتفاقية شراكة 

 تدبير وتنشيط املسبح املغطى باب الخميس. 

  رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

للسيد بوحنش    الكلمة  المكلفة رابراهيم  اللجنة  والخدمات  بالمراف   ئيس  العمومية  التقرير  ق  نص  لتالوة 

 المتعلق بهذه النقطة. 

 

 بالمرافق العمومية والخدمات رئيس اللجنة المكلفة ابراهيم بوحنش السيد
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 22النقطة رقم :                            المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 عمومية والخدمات بالمرافق ال المكلفـة تقريـــر اللجنــة 

 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في جدول  

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  عدد  2016أعمال  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على  وبناء  بتاريخ    9863، 

، عقدت اللجنة المذكورة  بالمرافق العمومية والخدمات  مكلفةة في اشغال اللجنة ال للحضور والمشارك  21/04/2016

يوم بالقصر    27/04/2016االربعاء    اجتماعها  الكبرى  االجتماعات  بقاعة  صباحا  والنصف  العاشرة  الساعة  على 

السيد برئاسة  الخامس  محمد  بشارع  بوحنش    البلدي  وذلكابراهيم  اللجنة  مدرجةلدراسة    رئيس  جدول    نقط  في 

 كاالتي  :   2016مرقمة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي وال اعمالها

ابريل  .  22 لشهر  العادية  الدورة  خالل  متخذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  بين    2012الغاء  شراكة  باتفاقية  واملتعلق  

والرياضة   الشباب  ووزارة  مراكش  ملدينة  الجماعي  تدباملجلس  حول  للسباحة  امللكية  باب والجامعة  املغطى  املسبح  وتنشيط  ير 

 . الخميس

 .البث في طريقة تدبير مرفق موقف السيارات املبني على طبقات بعرصـة املعـاش.27

 . املوافقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفق نقل االموات املسلمين. 36

 ى.اكش تدبير مرفق نقل املرض ى والجرح . املوافقة على استرجاع مجلس جماعة مر 37

 .الدراسة واملوافقة على النظام الداخلي الخاص باستغالل املنتزهين الرياضيين الحي الحسني وسيدي يوسف بن علي. 44

 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 

 خديجة الفضي ، حفيظة مجدار ، عادل المتصدق ، عبد الرحيم الفيرامي. 
 

 : ادةالسـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس   ▪

خليفة الشحيمي،عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي بن عال، عواطف البردعي، موالي عبد الحفيظ المغراوي، عبد الغني  
 دريوش. 

 
 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 : رئيس قسم العمل االجتماعي  عبد العزيز االمري
 اتيجية :عن قسم التخطيط و الدراسات االستر  لـي هنـد الكدا 

 : رئيس مصلحة شركة التنمية المحلية   محمد عرفة
 : رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن   رشيد بوزيتي 

 : عن قسم اعمال المجلس   سعد نجاي 
 : عن قسم اعمال المجلس   عادل الزرود 

 
 

ى تلبية  فــي مستهل هذا االجتماع، رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة االعضاء الحاضرين شاكرا اياهم عل 

والتي تهم    2016الدعوة لحضور هذا االجتماع المخصص لدراسة بعض النقط الواردة في جدول اعمال دورة ماي  

 ضها على المجلس للتداول. اساسا تدبير بعض المرافق العمومية الجماعية قصد الدراسة في انتظار عر
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  : 22النقطة رقم    

أبريل  إلغاء مقرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش متخ العادية لشهر  الدورة  المتعلق  و  2012ذ خالل 

باتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش و وزارة الشباب و الرياضة و الجامعة الملكية للسباحة  

 . المسبح المغطى باب الخميس حول تدبير و تنشيط 

 

لم   السادة االعضاء من نسخة  تمكين  النقطة، وبعد  تدارس هذه  بداية  الجماعي  فـي  المجلس  قرر 

بأن    االعضاء  السادة  أنظار  ملفتا  اللجنة  رئيس  السيد  الكلمة  تناول  التقرير،  بهذا  المرفق  االلغاء  موضوع 

بالمواف القاضي  الجماعي  المجلس  مقرر  الغاء  اتفاقية  موضوع  الجماعقة على  المجلس  بين  لمدينة  شراكة  ي 

و والرياضة  الشباب  وزارة  و  الملكية الجامراكش  و  معة  تدبير  حول  باب للسباحة  المغطى  المسبح  تنشيط 

ادراجه الخميس   هذ  تم  توقيعها خالل  عدم  نتيجة  االتفاقية  مقتضيات  تفعيل  بعدم  تتعلق  العتبارات  الدورة  ه 

 والمصادقة عليها. 

االتفاقية  وعليه  هذه  إلغاء  قصد  النقطة  ادراج  المجلس  رئاسة  ارتأت  فقد  اللجنة،  رئيس  السيد  يضيف   ،

والتقني  والتفكي االداري  الجانب  من  الجماعة  مؤهالت  على   اعتمادا  ذاتي  بشكل  المرفق  هذا  تسيير  في  ر 

وذلك إرساء لثقافة    واللوجستيكي بتنسيق مع الجهات التي تتوفر على الخبرة والمؤهالت البشرية المتخصصة 

ار قواعد تسيير و تنشيط  جديدة تقوم على المردودية والنجاعة في سير المرافق الرياضية والترفيهية و اقر

المسبح المغطى بباب الخميس وذلك لتمكين االندية التي لها هذا االهتمام من االستفادة من هذا المرفق و ال  

 ت الرياضية في المسابح المفتوحة.   سيما خالل فصل الشتاء حيث تستعصي التدريبا

اللجنة   ابدت  فقد  المقدمة،  للتوضيحات  وتبعا  ذلك،  على  المجلس    وتأسيسا  مقرر  إلغاء  على  موافقتها 

أبريل   لشهر  العادية  الدورة  خالل  المتخذ  الجماعي    2012الجماعي  المجلس  بين  شراكة   باتفاقية  والمتعلق 

ة والجامعة الملكية للسباحة حول تدبير وتنشيط المسبح المغطى باب  لمدينة مراكش و وزارة الشبيبة والرياض

 الخميس كما هو مرفق بالتقرير. 

 

 رئـيس اللجنـة                         

 ابراهيم بوحنش           

 

 ملحوظة:

ادناه اللجنة والمدرجة في الجلستين الثانية والثالثة لدورة    بالنسبة للنقط االخرى االتية  والتي تدارستها 
  . 05/2016/ 19 - 12المجلس الجماعي، سيتم نسخها وتوزيعها في ملف جلسات الدورة في تاريخها 

 الدراسة واملوافقة على النظام الداخلي الخاص باستغالل املنتزهين الرياضيين الحي الحسني وسيدي يوسف بن علي. ▪

 املوافقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفق نقل املرض ى والجرحى.  ▪

 املوافقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفق نقل االموات املسلمين.  ▪

 تدبير مرفق موقف السيارات املبني على طبقات بعرصـة املعـاش.  البث في طريقة ▪
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. بعد االستماع لتقرير اللجنة المختصة،    

 . ، فاني أعرض هذه النقطة على التصويت آخرتدخل  اي  نظرا لعدم وجود
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد السيد

بعد استنفاذ التداول في النقط المعروضة على المجلس في جلسته االفتتاحية هاته، اود ان اشير الى  

يات  من جدول االعمال قد تم تأجيل البث فيها الى جلسة موالية الى حين موافاتنا بالمعط  15ان النقطة رقم  

 التقنية. 

ابتد الدائمة  اللجن  للحضور والمشاركة في اشغال  ادعوكم  المقبل، فشكرا  اود ان  االثنين  يوم  اء من 

 على تعاونكم  وانضباطكم. و الى الجلسة الموالية. 


