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  7102 فجشاٚشانذٔسح انؼبدٚخ نؾٓش                                 ًشاكؼنانًغهظ انغًبػٙ 

 عهغخ ػهُٛخ                                          

 7102 فربايردورة العادية لشهر حمضر 

 10/17/7102 احية بتاريخاجللسة االفتت

 2017ٌناٌر 26بتارٌخ  1822طبما للممتضٌات المانونٌة الجاري بها العمل، وتبعا للمراسلة عدد   

وفك الجدولة الزمنٌة المرفمة، وتبعا   2017المتعلمة باستدعاء لحضور أشغال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

صة بإضافة نمطة لجدول أعمال الدورة المذكورة ، افتتح والخا 2017فبراٌر  02بتارٌخ  2611لإلرسالٌة عدد 

بجلســة اولى عمدها ٌــوم االثنٌن  2017المجلس الجماعــً لمراكش جلســات الدورة العادٌــة لشهر فبراٌر 

بماعةالحادٌة عشر والنصف صباحا   2017فبراٌر  06

السٌد دمحم العربً بلمائد رئٌس المجلس الجماعً لمراكش وبحضور كل من السٌد حمٌد تحت رئاسة 

المرزولً لائد المنطمة الحضرٌة الحً الدمحمي ممثال للسٌد والً جهة مراكش اسفً عامل عمالة مراكش  

 والسٌد المذكور موطاعً رئٌس لسم الجماعات المحلٌة بوالٌة مراكش اسفً.

 :    ػخ يشاكؼ ثصفخ اعزؾبسٚخ انغــبدحؽعـش يٍ  اغـش عًب - 

 انًذٚش انؼبو نهًصبنؼ ثغًبػخ يشاكؼ :  ػجذ انكشٚى انخطٛت 

 سئٛـظ لغى اػًبل انًغهظ :      دمحم انًؾٛش          

 سئٛظ لغى انًًزهكبد انغًبػٛخ :   ْؾبو ثهؾٕرٙ

 سئٛظ لغى انؾجبة، انضمبفخ، انشٚبظخ ٔانزشثٛخ :   انؾغٍٛ انضٔاق

 سئٛظ لغى انجٛئخ ٔرأْٛم انغكٍ غٛش انالئك :   غُٙ أؽٍػجذ ان

 سئٛظ لغى انًٕاسد انجؾشٚخ :    دمحم ثُٛطٕ

 ػٍ لغى اػًبل انًغهظ :   خهٛم يٕنؼ

 ػٍ لغى اػًبل انًغهظ :    عؼذ َغب٘

 

 ػعٕا  60  :  انؼذد انمبََٕٙ انز٘ ٚزكٌٕ يُّ انًغهظ انغًبػٙ  -

  ػعٕا  60  :     ٓــىػـذد االػعـبء انًضأنٛـٍ يٓبي  -

ػعٕا06 :       ػـذد األػعــبء انؾبظشٚـــٍ  -

 زئٗظ دلمظ مجاعٛ وسانؼ ذلىد العسب٘ بمكائد  0
 الٍائب االٔه لسئٗظ دلمظ مجاعٛ وسانؼ ٌٖٕظ بَ ضمٗىاُ 2
 الٍائب الجاٌ٘ لسئٗظ دلمظ مجاعٛ وسانؼ عبد الطالً ض٘ نٕزٙ 3

 ئٗظ دلمظ مجاعٛ وسانؼالٍائب الجالح لس ذلىد تٕفمٛ 4

 الٍائب السابع لسئٗظ دلمظ مجاعٛ وسانؼ أمحد املتؿدم 5

 الٍائب اخلاوظ لسئٗظ دلمظ مجاعٛ وسانؼ وٕالٙ احلطَ املٍادٙ 6

 الٍائب الطادضٛ لسئٗظ دلمظ مجاعٛ وسانؼ خدجيٛ فض٘ 7

 الٍائب الطابع لسئٗظ دلمظ مجاعٛ وسانؼ عبد السشام دبٕز 8

 الٍائبٛ الجاوٍٛ  لسئٗظ دلمظ مجاعٛ وسانؼ  اواه وٗؿسٚ 9

 الٍائب التاضع لسئٗظ دلمظ مجاعٛ وسانؼ عٕاطف الربدع٘ 01

 ناتب اجملمظ اجلىاع٘ خالد الفتأٙ 00
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 ٌائب ناتب اجملمظ اجلىاع٘ وٕالٙ احفٗظ قضأٙ العباض٘ 02

 عضٕ اجملمظ اجلىاع٘ ٖٕضف أٖت زٖاض 03

 "          "     "      عبد اجملٗد اٖت الكاض٘ 04

 "          "          " تٕفٗل بمٕدٕز 05
 "          "          " عبد اهلادٙ ٖٔطالت 06
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 سئٛظ انًغهظ انغًبػٙانغٛذ دمحم انؼشثٙ ثهمبئذ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 لسلطة المحترمالسٌد ممثل ا

 السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌنالسادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلً وسائل االعالم

 أٌها الحضور الكرٌم

أطلب من السٌد خالد الفتاوي كاتب  ،2017فبراٌر  ح أشغال هذه الدورة العادٌة لشهرلبل أن نفتت

ت أعضاء المجلس المحترمٌن الحاضرٌن بالماعة للتأكد السٌداضل بالمناداة على أسماء السادة والمجلس التف

 توفر النصاب المانونً النعماد هذه الدورة . مدى من

  

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

 الدورة السابعة فً هذه المدة االنتدابٌة وجدولتها الزمنٌة كاالتً:
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 لاةنقط املتودالل  يف  شانها خالل كل جلس   جمللس مجاع  مراكش 7107 فربايرةودلرة اةعادي  ةشهر جللسات ا زمني اةودلة   اجل

 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

الجلسة 
 االولى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌوم االثنٌن

16/12/2107 

 
 
 
 
 
 
 

 
الحادٌة الساعة 

 عشرة صباحا
بقاعة 

االجتماعات 
الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 

0 
 

ٌس المجلس فً شأن االعمال التً تم المٌام اطالع المجلس الجماعً على التمرٌر االخباري لرئ
 بها فً اطار الصالحٌات المخولة الٌه.
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اطالع المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش على تركٌبة الهٌئة االستشارٌة المسماة "هٌئة 
من النظام الداخلً لمجلس  58المحدثة طبما للمادة  المساواة وتكافؤ الفرص ومماربة النوع"

 .راكشجماعة م
 

 

 
3 

 

البث فً لبول هبة عمارٌة ممنوحة من طرف السٌد عبد الغنً المتسلً عبارة عن جزء من 
 طرٌك التهٌئة وفضاء اخضر لفائدة جماعة مراكش.
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البث فً لبول هبة عمارٌة ممنوحة من طرف السٌد زهٌر المنصوري وشركاؤه عبارة عن 
 /م.9055سور التارٌخً لمراكش تستخرج من الرسم العماري لطعة ارضٌة غٌر مبنٌة بارتفاق ال
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وذلن لتسوٌة العمار المنجز فوله  14/025912 التناء لطعة ارضٌة منتمٌة للصن العماري عدد

 جزء من طرٌك التهٌئة ومنطمة خضراء الكائنٌن بدوار اكٌوض  بنفوذ تراب مماطعة جلٌز. 
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الماضً  2106ماي  02بتارٌخ  70/15/2106الجماعً لمدٌنة مراكش عدد تعدٌل ممرر المجلس 

 بالموافمة على لرار تنظٌمً جماعً ٌتعلك بمنع تنظٌم المعارض بساحة جامع الفنا.
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  تعدٌل االتفالٌة المبرمة بٌن جماعة مراكش والهالل االحمر المغربً فرع مراكش.
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 والمنارة: جلٌز اطعتًمم فً دارٌةات املحمة للحالة المدنٌة بتب فرعٌاالمصادلة على احداث مك
 .الملحمة االدارٌة رٌاض السالم بمماطعة جلٌز 
 .الملحمة االدارٌة معطى هللا بمماطعة المنارة 
 .الملحمة االدارٌة بوعكاز بمماطعة المنارة 
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الجلسة 
 الثانٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عاءٌوم االرب

05/12/2107 
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بقاعة 
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جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً
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الدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة بٌن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وجمعٌة 
 دولً لمراكش من اجل تنظٌم  الماراطون الدولً لمراكش.الماراطون ال

 

 

 
01 

 

الكوكب  والجمعٌة الرٌاضٌة نادي الدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة بٌن جماعة مراكش
 .  الرٌاضً المراكشً

 

 

 
00 

  
 الدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش وعصبة الجنوب للجمباز

 من اجل احداث مركز للتكوٌن فً رٌاضة الجمباز بالماعة المغطاة باب الخمٌس. 
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الدراسة والمصادلة على اتفالٌة للشراكة والتعاون فً مجال التكوٌن ودعم المدرات وتنمٌة 
 الكفاءات لفائدة موظفً الجماعات الترابٌة التابعة لعمالة مراكش .                 

  )نقطت مقترحت سابقا من السيذ الىالي عامل عمالت مراكش(                                                
 

 

 

 

03 
 

 المصادلة على تخصٌص بمعة ارضٌة لبناء مسجد بتجزئة الفضل بالملحمة االدارٌة االزدهار.
 

 

04 
 

بالملحمة االدارٌة الحً المصادلة على تخصٌص بمعة ارضٌة لبناء مسجد بحً بولغراٌب 
 العسكري.

 

 
 
 

05 

 

عمد اتفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش و العصبة المغربٌة لحماٌة الطفولة بجهة 
لطعة ارضٌة فً ملكٌة جماعة مراكش ذات  اشارة العصبة  من اجل وضع رهن  مراكش اسفً

  إلٌواء االطفال المتخلى عنهم .لصد انجاز مركز متر مربع  429مساحتها  M/11044الصن العماري 
 

 )نقطت مقترحت سابقا من السيذ الىالي عامل عمالت مراكش(                                                
                 

 

 
 
 

06 

 

 Lotالدراسة والمصادلة على االتفالٌة االطار المعدلة المتعلمة بوضع المطعة االرضٌة المسماة 
C » «  هكتارات من طرف جماعة مراكش رهن اشارة الوكالة  01الممتدة على مساحة

المستملة الجماعٌة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش بهدف انجاز وحدة للتجفٌف الشمسً للحمأ 
        الناتج عن معالجة المٌاه العادمة لمدٌنة مراكش.

 )نقطت مقترحت من السيذ الىالي عامل عمالت مراكش(                                                       
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07 

 

  التناء الوعاء العماري الكائن بالملحمة االدارٌة المحامٌد من اجل احداث مالعب رٌاضٌة

 )نقطت مقترحت سابقا من السيذ الىالي عامل عمالت مراكش(     
 
 

 

 

 

08 

 

 واغالق المحالت المفتوحة للعموم. وضع لرار تنظٌمً جماعً ٌحدد موالٌت فتح
 )نقطت مقترحت سابقا من السيذ الىالي عامل عمالت مراكش(                             

 

 

 تسمٌة بعض الطرق العمومٌة واالزلة بتراب جماعة مراكش. 09
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

الجلسة 
 الثالثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ٌوم االثنٌن

21/12/2107 
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بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
 

71 

 

 . 2122 – 2107على برنامج عمل جماعة مراكش والمصادلة  الدراسة
 

 

 

70 

 

 السٌد وزٌر الداخلٌة. تعدٌل كناش التحمالت الخاص بتدبٌر دٌوان الكتبٌة على ضوء مالحظات
 

 

 

77 

 

 . Société Medina Bike الدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة بٌن جماعة مراكش و شركة
 

 

 
 
73 

 

  2106تعدٌل ممرر المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المتخذ خالل دورته العادٌة لشهر فبراٌر 
وفك الهٌكل التنظٌمً االداري المرفك الماضً بالموافمة على تنظٌم ادارة جماعة مراكش 

 .بالممرر المذكور 

 

 
 

74 

 

البث فً تخطٌط حدود الطرق العامة إلحداث طرٌك عمومٌة بحً المالح ونزع ملكٌة المطع 
ا تستلزمه العملٌة من مصلحة عامة االرضٌة والدور السكنٌة والحموق العٌنٌة المرتبطة بها لم

 عوٌض.مع المصادلة على مبالغ الت
 

 

 
 

75 

 

اطالع المجلس الجماعً على بٌان حصر النتٌجة العامة لمٌزانٌة جماعة مراكش برسم السنة 
 مع برمجة الفائض الحمٌمً برسم نفس السنة. 2106المالٌة 

 

 
76 

 

 وضع لرار تنظٌمً جماعً ٌتعلك بتنظٌم السٌر والجوالن بتراب جماعة مراكش.
 

 

 
 

77 

 

المحـدد لنسب  09/15/2118بتارٌخ  6ٌٌن ممتضٌات المرار الجبائً المحلً عدد تعدٌل وتح
وأسعار الضرائب والرسـوم والحموق  والوجٌبات المستحمة لفائدة مٌزانٌة جماعة مراكش كما 

 تم تعدٌله وتتمٌمه.  
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ات طبما اطالع المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش على ملخص تمارٌر تدبٌر مجالس المماطع
 من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات.  239للمادة 

 

 

 
79 

 

احاطة المجلس علما  بتمارٌر ممثلً المجلس الجماعً المنتدبٌن لدى الهٌئات التداولٌة 
 لألشخاص االعتبارٌة الخاضعة للمانون العام وبالهٌئات االستشارٌة .

 

 

31 
ك بتموٌل وانجاز مشروع ترمٌم وتأهٌل الممرات السٌاحٌة المصادلة على اتفالٌة اطار تتعل

)نقطة مقترحة من السيد الوالي  .2109 – 2107والروحٌة بالمدٌنة العتٌمة لمراكش 

 عامل عمالة مراكش(

 

 

 مراكش رئٌس مجلس جماعة                                        
 دمحم العربً بلمائد                    
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ان نبدأ دراسة النمط المدرجة فً جلستنا االولى، نود ان نتمدم بتهانٌنا جمٌعا مجلسا وادارة ولبل 

وسكانا للمدٌنة بأحر التهانً والتبرٌكات لصاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره هللا واٌده باسترجاع 
صلً بفضل حكمة وحنكة سٌدنا المملكة المغربٌة لممعدها فً منظمة االتحاد االفرٌمً وعودة البالد لبٌتها اال

 المنصور باهلل فضال عن المجهودات السٌاسٌة الرشٌدة.
 

واالن كما جرت العادة فً بداٌة كل جلسة، اطلب منكم التفضل بالولوف لتالوة سورة الفاتحة ترحما 
 على كل من:

 ٌبة الٌوسفًاخت السٌدة حبموظف/  اب السٌد ٌونس بلماضًموظفة/  المرحومة السٌدة خدٌجة الضخامة
 موظفة

كما ارٌد ان اثٌر انتباهكم ان رئاسة المجلس الجماعً توصلت بإرسالٌة للسٌد عبد الفتاح رزكً 
 فً شأن طلب االنضمام لفرٌك الحكامة.   2016دجنبر  08بتارٌخ  35368عضو المجلس الجماعً عدد 

 
ول اعمال الدورة وفما لما واعطً الكلمة للسٌد كاتب المجلس إلحاطتكم علما بطلب ادراج نمط بجد

 ٌنص علٌه المانون التنظٌمً والنظام الداخلً لمجلس الجماعة.
 

 الجماعً كاتب المجلس السٌد خالد الفتاوي

 اــــــة علمـــــاحاط

نظيمي من املانىن امذ 84طتلا منملذمياخ املانىنيح وامذنظيميح امظاسي ةها امعمه وخاـح املادج   

يرشفني ان اػيطكم عنما من امنظاو امذاخيل ملظنغ طماعح مشاكغ،  =واملادج  عاخاملذعنم ةامظما 557.58

 ةماييل:

نر سئاظح املظنغ امظماعي ةإسظاميح   من  امعيذ خنيفح امؽؼيمي عمى املظنغ امظماعي عذد  ملذ دـى

 . :645فربايش طذول اعمال امذوسج امعاديح مؽهش يف ؼأن اكرتاغ نلط يف  ;645ينايش  48ةذاسيخ  744

غري انه مم يذم ادساطها مىسودها خاسض االطه املانىني كما هى منفىؿ عنيه يف امنظاو امذاخيل ملظنغ 

 يىما كامنح كته ػنىل ؼهش انعلاد امذوسج.   74طماعح مشاكؾ اي يظث ان دىدع 

 وهزه امنلط هي كاالدي:  

  االطالع عىل املشاس امظماعي املذعنم ةامنىػاخ االؼهاسيح  

 طعح االسليح املذناصع عنيها ةني مظنغ امظماعح وكنىب ميذ ةعاػح طامع امفنا.مال امل 

 .دعىيح امىلعيح امعلاسيح منذواويش امذاميح: امربادج، مذهم، املشط ...ةملاطعح ظيذي يىظف ةن عيل 

 
     

 رئٌس المجلس الجماعًالسٌد دمحم العربً بلمائد 
كتابً للسٌدة فاطمة لمكهون عضو المجلس الجماعً واالن اعرض علٌكم للمبول او لعدمه اعتذار   

 عن حضور اشغال جلستنا هاته لظروف عائلٌة خاصة .      
 

 : تم لبول االعتذارملحوظة       
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   :(16/12/2107 )جلسة بتارٌخ  2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  النمطة األولى من

ابخرارل لرس س املجلس  ي ن ا الاعماا ال ت جا القيام ا ا  ي اطار اطالع املجلس الجماعي على الخقرير الا 

 املخعلق بالجماعاث. 113.14من القانىا الخنظيمت رقا  106الصالحياث املخىلت اليه طرقا للمادة 

 

 سئٛظ انًغهظ انغًبػٙ السٌد دمحم العربً بلمائد

أٌ انشئٛظ  ؽٛشظًٛٙ نهغًبػبد عطشْب انمبٌَٕ انزُانزٙ غذٚذح انمبََٕٛخ انًمزعٛبد نه رطجٛمب

 رُب ْبرّ.فٙ انًشؽهخ يب لجم اَؼمبد دٔسٚمذو رمشٚشا اخجبسٚب ػًب لبيذ ثّ انشئبعخ ٔانًكزت 

 ٔػهّٛ، ارمذو انٛكى ثبنزمشٚش االخجبس٘ االرٙ:
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بتقدمي  من القانون التنظيمي ادلتعلق ابجلماعات والقاضية 601تطبيقا دلقتضيات ادلادة 
رئيس رللس اجلماعة تقريرا اخباراي للمجلس، عند بداية كل دورة عادية، حول االعمال اليت 

قام هبا يف اطار الصالحيات ادلخولة لو،  يسعدين ويشرفين ان اتلو على مسامعكم رلمل  
االعمال اليت قامت و اشرفت عليها رائسة اجمللس اجلماعي ابتداء من هناية الدورة العادية 

 وىي كااليت5 7062فرباير  اىل بداية الدورة احلالية 2016 اكتوبرشهر ل
لقد ميز ىذه الفرتة الزمنية من السنة، الزايرة ادللكية ادليمونة دلدينة مراكش واشرافو 
نصره هللا وايده على اعطاء االنطالقة سواء ابلتأسيس او لتدشني عدة مشاريع تروم تعزيز 

الساسية والتأىيل احلضري جملموعة من االحياء ابدلدينة العتيقة  اخلدمات والبنيات التحتية ا
عرب اعادة هتيئتها على مستوايت متعددة وادماجها ضمن النسيج احلضري واالرتقاء جبمالية 
مشهدىا العمراين وذلك بغاية  جتويد حياة سكان ادلدينة وزوارىا وتكريس مكانتها كوجهة 

 سياحية ذات اشعاع دويل.
رللس مجاعة مراكش ىذه الزايرة يف شخص رائستو من خالل رلموعة من وقد واكب 

 04ادلشاريع ادلندرجة يف اطار برانمج "مراكش ... احلاضرة ادلتجددة" ميزىا خصوصا بتاريخ 
تتعلق بتمويل واجناز مشروع ترميم وأتىيل ادلمرات مراسيم توقيع اتفاقية اطار  7062يناير 

حتت الرائسة الفعلية لصاحب اجلاللة ادللك دمحم  العتيقة دلراكشالسياحية والروحية ابدلدينة 
السادس نصره هللا وايده وأتيت ىذه االتفاقية تنفيذا لتوجيهات جاللتو اذلادفة اىل أتىيل 

 النسيج العتيق بشكل يضمن منوا منسجما، متناسقا و مستداما.

 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش
 جماعة مراكش

 المدٌرٌة العامة للمصالح
 قسم اعمال المجلس
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لعتيقة، و تنفيذا للتوجيهات و يف ذات السياق الزمين للزايرة ادللكية السامية للمدينة ا
السدة العالية ابهلل يف احلفاظ على ادلكون اليهودي للهوية ادلغربية واليت تكرس قيم التسامح 

  7062من يناير  (08)واالنفتاح، عقد رللس مجاعة مراكش دورة استثنائية بتاريخ  الثالث 
   إلعادة االمساء االصلية ألزقة ودروب حي السالم ادلالح سابقا. 

وهبذه ادلناسبة، نتقدم جلاللتو جبزيل الشكر وخالص االمتنان لروح مبادراتو النرية ويف 
 االىتمام ادلتزايد ابدلدينة.

كما ميز ىذه الفرتة بني الدورتني العاديتني، ان اصبحت مدينة مراكش عاصمة عادلية 
ة اإلطارية بشأن تغري ادلناخ دلؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحد 77الالدورة للمناخ بتنظيمها 

 .7061نونرب  63و  2( اليت استضافها يف الفرتة ما بني 77)كوب 
ابىرا يشرف ادلغرب ويعزز الثقة وادلصداقية اليت حيظى هبما وقد عرف ىذا ادلؤمتر جناحا  

 .على الصعيد الدويل
التعبئة القوية وعلى غرار ابقي الفاعلني، فقد اابنت مجاعة مراكش  عن روح ادلسؤولية و  

إلجناح ىذه القمة من حيث االستعداد ذلا ومواكبتها عرب اعادة أتىيل البنيات التحتية االساسية 
والتأثيث احلضري من جهة واالخنراط االجيايب يف تنظيم و تنشيط االوراش واظهار ادلقاربة البيئية 

 يف ادلشاريع التنموية تتماشى مع سياق القمة. 
قمة خاصة ابدلنتخبني احملليني واجلهويني للمناخ إلمساع مراكش يف كما شاركت مجاعة  

ادلدن وادلنتخبني احملليني واجلهويني من سلتلف مدن ودول العامل بشأن  ءأصوات ومقرتحات عمدا
 مسألة متويل سبل مواجهة التغريات ادلناخية

 نا مجيعا.فقد كان الرىان صعبا لكن مدينة مراكش اجتازتو ابستحقاق ويعترب جناح ل
وهبذه ادلناسبة، فمجلسنا ادلوقر سيضع من بني اولوايتو ومن صميم انشغاالتو ادماج البعد 
البيئي بشكل صريح يف سلتلف ادلشاريع التنموية مع احلرص على استكمال االوراش ادلفتوحة من قبيل  

اعة الطاقية يف اإلانرة تدبري النفاايت بشكل عام، والنقل احلضري وادلساحات اخلضراء، إضافة إىل النج
 ... العمومية

تلكم اىم حدثني ابرزين بني الدورتني العاديتني على ان ابقي االحداث اليت عرفت متثيلية 
 جلماعة مراكش سنعرضها على حضراتكم يف اجلداول بعده.
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 49من الناحية ادلداوالتية، وكما ال خيفى على حضراتكم، وطبقا دلقتضيات ادلادة و  
ون التنظيمي ادلتعلق ابجلماعات، فرائسة اجمللس اجلماعي قامت بتنفيذ مداوالت من القان

واالستثنائية لشهر  7061اخلاصة ابلدورتني العادية لشهر اكتوبر اجمللس اجلماعي ومقرراتو 
ادلوافق عليها عمال الا لنقط الواردة يف جدويللاذ مت هتيئ ادللفات القانونية  7062يناير 

 نظار اجلهات ادلختصة سواء للتأشرية او لإلخبار. واحالتها على ا
 مت التوصل مبجموعة من ادللفات مؤشرا عليها  ومت تنفيذىا.   ويف ىذا االطار،

القضااي ذات يف شأن  أتسيس االطار العام لعمل مكتب اجمللس وتداولو ويف اطار
 فقد مت االتفاق على ، االرتباط بتدبري اجلماعة جملموعة من ادلرافق والتجهيزات اجلماعية

تنظيم اجتماعات مكتب اجمللس اجلماعي اسبوعيا كل يوم مخيس ابتداء من منتصف النهار 
عليها مجاعة مراكش بصفة دورية مع اعتماد اليت تشرف لألوراش  هو مأسسة زايرات اعضاء

 مصاحبة تقنية وتواصلية إلجناح الزايرات.

مع عمل جلنو  ب اجمللس اجلماعيبني رائسة ومكتجدي  بشكل التواصلويف شأن  
الدائمة، فقد تفاعل مكتب اجمللس مع حصيلة اشغال اللجن الدائمة وتوصياهتا خبصوص 

 االجتماعات خارج الدورات. 

ؤساء االقسام االدارية عقد اجتماعات مع ر كما انكبت رائسة اجمللس اجلماعي على 
دلساطر يف عالقة االدارة ابدلواطن لضمان جناعة االداء الوظيفي وتسهيل وتبسيط ا والتقنية

تنفيذا ومواكبة للتوجيهات ادللكية يف اخلطاب الذي وجهو صاحب اجلاللة ادللك دمحم 
برسم افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية األوىل من الوالية السادس نصره هللا وايده  

 .التشريعية العاشرة
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 مجيع اعمال احلياة ادلدنية واالدارية والسهر ويف اطار  متثيل رائسة اجمللس للجماعة يف
على مصاحلها، تولت رائسة اجمللس اجلماعي عقد وحضور رلموعة من اللقاءات 

 أمهها5  كما سنعرضها على حضراتكم و  واالستقباالت واالنشطة

 ادلشاركة يف تظاىرات ابدلغرب.    -
 .حضور أنشطة ثقافية تنظيم و  -
قصد معرفة  دانية دلتابعة ادلشاريع واالوراش ابدلدينةبزايرات مي بتدشينات و القيام -

 االشغال هبا.  مآل
 استقبال العديد من الشخصيات الوطنية والدولية منها5   -

 .بعثات ديبلوماسية 
 .وفود وطنية واجنبية رمسية 
  .مستثمرين ورجال اعمال 
  رؤساء ومدراء مؤسسات عمومية 
  .مجعيات واحتادات مجعوية 
  قابية.ىيئات مهنية ون 

، مت تبليغها شرفت عليها رائسة اجمللس اجلماعيىذه إمجاال سلتلف االعمال اليت قامت وا
 حلضراتكم طبقا للقانون. 

 
 رئٌس مجلس جماعة مراكش

 دمحم العربً بلمائد
 
 



 (06/02/2017ملجلس حماعت مراكش )الجلست الافخخاحيت بخاريخ  2017محضر الذورة العاديت لشهر فبراير 

16 
 

 جدول خاص مبشاركة رئاسة اجمللس و السادة األعضاء يف احملافل والتظاهرات الدولية

     6102غاية شهر يناير  إىل 6102من شهر أكتوبر 

 االسم و اللقب صفة املشاركون التاريخ املهظم املكان املوضوع

participer Au Congrès « Villes en 

développement : Pratique de 

Valorisation du patrimoine 

.Activités d’appropriation public 

dans l’espace Francophone » 

 

 تونس
 

 
AIMF

 

 

 

اكتوبر  22-25

2106 

 

 

المجلس عضو  

الجماعً لمدٌنة 

 مراكش

 

السٌدة أمٌنة العمرانً 

 االدرسً

 

 السٌدة جوٌدة العودي

 

  

المشاركة فً األسبوع االلتصادي 

 سطللبحر األبٌض المتو

 

 

 

 

 فرنسا

 

 

 

 

 بلدٌة مرسٌلٌا

 

 

 

 

نونبر   10-15

2106 

 

 

 

رئٌس لجنة 

المرافك العمومٌة 

 والخدمات

 

 السٌد ابراهٌم بوحنش

رئٌس لجنة 

التعمٌر وسٌاسة 

المدٌنة والتنمٌة 

المستدامة والسٌر 

 والجوالن

 

 السٌد احمد محفوظ
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Participer a la Rencontre des 

Acteurs du Réseau des Villes 

Euromed 

 

 

 فرنسا

 

 

 

 مدٌنة نٌس الفرنسٌة

 

نونبر   12/15

2106 

المجلس عضو 

 الجماعً لمراكش
 السٌد عادل المتصدق

رئٌس لجنة 

المٌزانٌة و 

الشؤون المالٌة 

 والبرمجة

 

 السٌد الحسٌن نوار

2106

 

 

 

اكتوبر  24-25

2106

 
عضو المجلس 
 الجماعً لمراكش

 
السٌد عبد الهادي 

 وٌسالت

 
 

Sommet Mondial «  les Villes 
pour tous »  sur l’inclusion -
l’innovation. –  la résilience 

 

 

 

لصر البلدٌة 

 ببارٌس )فرنسا(

 
AIMF 

2022

2106 

رئٌس المجلس 
الجماعً لمدٌنة 

.مراكش  

 
 السٌد دمحم العربً بلمائد

 
عضو المجلس 
 الجماعً لمراكش

 
السٌد أٌت الماضً عبد 

 المجٌد
 
Participer Au Salon 
Pollutec  

 

مدٌنة لٌون 

 الفرنسٌة

La Société de 
Maintenance de la 
ville de Marrakech 

(S.M.V.M) 

 

2912

2106 

 
عضو المجلس 

الجماعً 
 لمراكش.

 
 السٌد احمد المتصدق

 
المؤتمر العام الرابع عشر لمنظمة 

 العواصم و المدن االسالمٌة
 

 

 مدٌنة الرباط

 
بلدٌة الرباط و منظمة 

العواصم و المدن 
 االسالمٌة

2910

2106 

ئٌس المجلس ر
الجماعً لمدٌنة 

.مراكش  

 
 السٌد دمحم العربً بلمائد

عضو المجلس  -
 الجماعً لمراكش

 

السٌد عبد الغنً 
 الدروٌش
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ندوة دولٌة بمناسبة المؤتمر 
السنوي لشبكة رؤساء و عمداء 

 متوسطٌةالمدن ال

 

 مدٌنة تطوان 

 

1012 بلدٌة تطوان 

2106 

رئٌس لجنة 
المٌزانٌة و 

 والبرمجة المالٌة

 

 السٌد الحسٌن نوار

تخلٌد الذكرى العشرٌن للمعهد 
التارٌخً لمدٌنة بورتو تراثا 
 عالمٌا من طرف الٌونسكو

 

 مدٌنة بورتو 

 

 
1416 بلدٌة بورتو البرتغالٌة 

2106

ة رئٌس ائبن
المجلس 
الجماعً 
 لمراكش

 
السٌدة عواطف 

 البردعً
 

عضو المجلس 
 الجماعً لمراكش.

 
 السٌد دمحم نكٌل

 

 

 

 

3eme édition des ASSISES de la 

Coopération décentralisés 

Maroco – Françaises 

 

 

مدٌنة مراكش 

)فندق موكادور 

 اكدال بالص(

 
 
 

 جهة مراكش أسفً

Cités unis 
France 

 

1819

2106 

رئٌس المجلس 
الجماعً لمدٌنة 

 مراكش

السٌد دمحم العربً 
 بلمائد

 
 السٌدة خدٌجة الفضً نائبة السٌد الرئٌس
السٌد عواطف  نائبة السٌد الرئٌس

 البردعً
عضو المجلس 
 الجماعً لمراكش

السٌد عبد الغنً 
 الدروٌش

 

التعرف على تجربة مدٌنة 

ونة فً مٌدان تجدٌد برشل

 اإلنارة العمومٌة

 

 

 بلدٌة برشلونة

 

 

 

 بلدٌة برشلونة

 

 

0003

2107 

النائب الرابع لرئٌس 
 المجلس

 

 السٌد أحمد المتصدق

عضو المجلس 
 الجماعً

السٌد عبد الرحٌم 
 الفٌرامً

عضو المجلس 
 الجماعً

 السٌد خلٌل بولحسن
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 6102ابتداء من شهر ماي  لرئيس اجمللس اجلناعي ملدينة مراكش االتاالنشطة و االستقب الئحة
 

 الوطين والدويل العالقات اخلارجية والتعاون الالمركزي 
 

 االستقبالتاريخ الهشاط او  موضوع الهشاط او االستقبال

ارفبلٛخ َبئت ػًذح يشعٛهٛب يكهف ثبنؼاللبد انخبسعٛخ ٔ انزؼبٌٔ فٙ ئغبس    Jean Roataاعزمجبل انغٛذ 

 . انزٕأيخ انزٙ رغًغ انًذُٚزٍٛ 
18/15/2106 

ؽشكخ عٛبعٛخ يؾهٛخ   01سئٛظ انمٕاد  وػًذح يذُٚخ ثٕػ د٘ سٔ Jean Noël Guériniاعزمجبل انغٛذ 

 فٙ ئغبس صٚبسح صذالخ ٔ رؼبٌٔ.
19/15/2105 

 Gudrunذح ٔ انغٛ  ٙانجشنًبَٙ نالرؾبد األٔسٔث ميذٚش انؼً  Laurent Thieuleاعزمجبل انغٛذ 

Niedof  .فٙ ئغبس انزؾعٛش نهمًخ انضبَٛخ نهًُزخجٍٛ انًؾهٍٛٛ ؽٕل انًُبؿ ثًذُٚخ يشاكؼ 

19/15/2105 

 Gudrunٔ انغٛذح   ٙانجشنًبَٙ نالرؾبد األٔسٔث ميذٚش انؼً  Laurent Thieuleاعزمجبل انغٛذ 

Niedof  ؿ ثًذُٚخ يشاكؼ.فٙ ئغبس انزؾعٛش نهمًخ انضبَٛخ نهًُزخجٍٛ انًؾهٍٛٛ ؽٕل انًُب 
19/16/2105 

اعزمجبل ػًذح يذُٚخ انشثبغ االعزبر انصذٚمٙ ٔانٕفذ انًشافك نّ فٙ صٚبسح ػًم نًشاكؼ نهزُغٛك ٔاإلػذاد 

 . 77نهمبء ػًذاء انًذٌ ٔانغٓبد انًضيغ رُظًّٛ ػهٗ ْبيؼ انمًخ انؼبنًٛخ نهًُبؿ كٕة 
20/16/2105 

ثذثٙ َٔبئجّ سفمخ انغٛذ سئٛظ عٓخ يشاكؼ اعفٙ فٙ صٚبسح ػًم اعزمجبل سئٛظ يهزمٗ االعزضًبس اإليبسارٙ 

ٔلغ االخزٛبس ػهٗ يذُٚخ  نًشاكؼ نإلػذاد نهذٔسح انًمجهخ نهًهزمٗ انزٙ عزؼمذ ألٔل يشح خبسط اإليبساد ؽٛش

  يشاكؼ

04- 17 – 2106  
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 ثًُبعجخًشاكؼ اعزمجبل سئٛظ ؽكٕيخ غُٛٛب االعزٕائٛخ ٔانٕفذ انٕصاس٘ انًشافك نّ فٙ صٚبسح سعًٛخ ن

  انًإرًش األفشٚمٙ نهطبلبد انًزغذدح
04- 17 – 2106 

  2106 – 17 08   يغ يًضم ػًذح ثبسٚظ اعزًبع

انًٕظفخ انغبيٛخ ثبأليى انًزؾذح انًكهفخ ظًٍ االرفبلٛخ اإلغبس انخبصخ  ئَذٔ يٛكٕيٙ انغٛذح اعزمجبل

 77غبس اإلػذاد نهمًخ انؼبنًٛخ نهًُبؿ كٕة فٙ ئ نكرٔ  ثبنزغٛشاد انًُبخٛخ ثزُغٛك يشاصذ ؽًبٚخ انجٛئخ

  ثًشاكؼ

 

22 – 17 – 2106  

، ٔ انٕفذ انًشافك نّ  َٔبئت ثشنًبَٙ ٔيذٚش يغهظ انؾؼت نغٕ رض  XU Guoqiangاعزمجبل انغٛذ 

 ٔٚزكٌٕ يٍ انغبدح:

 .ومدٌر دٌوان مجلس الشعب لسو تز  Dong Baiالسٌد 

  وبلدٌة سو تز نائب برلمانً  و مدٌر   Lu Wenminالسٌد 

  ,.ونائب برلمانً و مدٌر رئاسة لجنة مجلس الشعب لسو تز  Zhang Weigangالسٌد 
 رئٌس قسم العالقات الخارجٌة . Zhao Zhengالسٌد 

مدٌنة سو دٌنة مراكش وم بٌنفً إطار عالقة التعاون نائب المدٌر العام لمجموعة التنمٌة الدولٌة   Min Wenjumالسٌد 

 الصٌنٌة.  وتز

 

 

31/18/2106 

يٍ  Philippe Poin Sot( ثبنشثبغ انغٛذ   PNUD )اعزمجبل انًًضم انذائى نجشَبيظ األيى انًزؾذح نهزًُٛخ 

 انشئٛظ. نهغٛذغشف انُبئت األٔل 
31/18/2106 

 31/18/2106 اعزمجبل ٔفذ ػٍ انجشنًبٌ انزشكٙ يٍ غشف انغٛذ انُبئت األٔل نهغٛذ انشئٛظ

ثبنؾإٌٔ انخبسعٛخ انَٕٛبَٛخ انغٛذ دًٚزش٘ يبسدا ٔعؼبدح عفٛش دٔنخ انَٕٛبٌ ثبنشثبغ  اعزمجبل كبرت انذٔنخ

عفٛش يذٚش انؼاللبد االلزصبدٚخ يغ   Konstantinos Kakiousisٔانغٛذ  Panayotis Sarrisانغٛذ 

 فٙ ئغبس صٚبسح انصذالخ ٔ انزؼبٌٔ انزٙ رغًغ انجهذٍٚ. أفشٚمٛب يٍ غشف انغٛذ انؼًذح  دٔل ؽًبل 

 

9/9/2106 
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افك نّ فٙ  ئغبس ٔ انٕفذ اإلػاليٙ انًش   Stephen Brandyاعزمجبل عؼبدح عفٛش اعزشانٛب ثفشَغب انغٛذ

انزؼبٌٔ انزٙ رغًغ انجهذٍٚ . ٔلذ رى غشػ ػذح رغبؤالد يٍ غشف انغٛذ انغفٛش ؽٕل ػذح صٚبسح انصذالخ ٔ

 فٍٛ.لعبٚب ٔغُٛخ ٔ دٔنٛخ ، كبَذ يؾٕس انُمبػ انز٘ داس ثٍٛ انطش

 

21/19/2106 

ثًُبعجخ رؼُّٛٛ ػهٗ سأط  Christophe Pomezاعزمجبل يذٚش انًؼٓذ انضمبفٙ انفشَغٙ ثًشاكؼ انغٛذ  

 انًؼٓذ  سفمخ انمُصم انؼبو نفشَغب ثًذُٚخ يشاكؼ.

21/19/2106 

 

  وشركات زللية مؤسسات عموميةو  ادلصاحل اخلارجية للوزرات رؤساء ومدراءاستقبال 
 

 تاريخ الهشاط او االستقبال او االستقبالموضوع الهشاط 

 19/15/2106  انمطبع انصؾٙ ثبنًذُٚخ ٔئؽكبالد نًُبلؾخ ثؼط لعبٚب اعزمجبل انًذٚش اإللهًٛٙ نهصؾخ ثًشاكؼ

نزمٛٛى ػبو  ئؽذٖ ؽشكبد انُظبفخ انًفٕض نٓب رذثٛش ْزا انمطبع ثًشاكؼ يغإٔنٙ يغ اعزًبع

يغ يُبلؾخ ثؼط انًؾبسٚغ انًُٕرعٛخ انًًكٍ ئغاللٓب  ٔانشفغ يٍ يغزٕٖ ْزِ انخذيخ ثبنًذُٚخ

  77ػهٗ ْبيؼ انمًخ انؼبنًٛخ نهًُبؿ كٕة 

 

04/17/2106 

 22/19/2106   اعزًبع يغ يذٚش انٕكبنخ انؾعشٚخ

انطهجخ ٔانزاليٛز ػهٗ  كزعبضا نهُمم انؾعش٘ نًؼبنغخ يؾكم أنضا اعزًبع يغ انًذٚش انؼبو نؾشكخ

  خ انطبنت نهؾبفالد.ؽجبثٛك انؾصٕل ػهٗ ثطبل

 

22/19/2106 
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  زللية و وطنية وحضور اجتماعات مبهمة انتدابيةادلشاركة يف تظاىرات 

 
 

 تاريخ الهشاط او االستقبال موضوع الهشاط او االستقبال

 15/15/2106  افززبػ َذٔح ػهًٛخ دٔنٛخ ثبنًذسعخ انؼهٛب نهزغبسح ثًشاكؼ
 01/15/2106 ثًشاكؼ  77عٛؾزعٍ فؼبنٛبد انمًخ انؼبنًٛخ نهًُبؿ كٕة  ئػطبء االَطاللخ نزٓٛئخ انفعبء انز٘

 13/16/2106  أؽغبل انًغهظ اإلداس٘ نهٕكبنخ انًغزمهخ نزٕصٚغ انًبء ٔانكٓشثبء نًشاكؼ اعزًبع

 14/16/2106  ٔسؽخ ئػطبء اَطاللخ ئػذاد ثشَبيظ عًبػخ يشاكؼ

 03/17/2106  77 كٕة بنشثبغ يٍ أعمانهمبء انٕغُٙ انز٘ رُظًّ ٔصاسح انذاخهٛخ ثؽعٕس 

 07/17/2106  رٕلٛغ ارفبلٛخ انؾشاكخ انًزؼهمخ ثاؽذاس ؽشكخ انزًُٛخ انًؾهٛخ نزذثٛش اإلَبسح انؼًٕيٛخ ثًشاكؼ

 08/17/2106  ثطُغخ كٕة يٛذ اعزًبع ؽجكخ انًذٌ ػهٗ ْبيؼ اعزًبع

انزٙ رى افززبؽٓب يٍ غشف صبؽت  غُغخ ؽٕل انًُبؿ ثًذُٚخ كٕة نًٛذ انًؾبسكخ فٙ انذٔسح انضبَٛخ

  انغًٕ انًهكٙ األيٛش يٕال٘ سؽٛذ ٔيؾبسكخ دٔل ؽٕض األثٛط انًزٕعػ 
08/17/2106 

 21/17/2106 .يؾشٔع انؾبفالد انكٓشثبئٛخ راد انغٕدح انؼبنٛخ  رفؼٛم نًزبثؼخ ئعشاءاد اعزًبع

ثًشاكؼ ٔانزٙ رؼًم  انضا شكخئػطبء االَطاللخ نغٛم عذٚذ يٍ ؽبفالد انُمم انؼًٕيٙ انز٘ رذثشِ ؽ 21/17/2106 
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  ثبنٕلٕد رٔ عٕدح ػبنٛخ

ثؾعٕس َبئت سئٛظ انغٓخ ٔفشٚك ػًم يٍ يغهظ انغٓخ انٕالٚخ ٔانًغهظ انغًبػٙ  اعزًبع

نًزبثؼخ اإلػذاد نمًخ ػًذاء انغٓبد ٔانًذٌ انًضيغ رُظًّٛ ػهٗ ْبيؼ انمًخ انؼبنًٛخ نهًُبؿ كٕة 

   نًمجمثًشاكؼ خالل ؽٓش َٕفًجش ا 77

28/17/2106 

 01/18/2106 انٕغُٙ نهغبنٛخ انًغشثٛخ انًمًٛخ ثبنخبسط انٕٛو انًؾبسكخ فٙ افززبػ انًؼشض انًمبو ثًُبعجخ
 

 وافتتاح مرافق مجاعية جديدة القيام بزايرات ميدانية دلتابعة ادلشاريع واالوراش ابدلدينة. 
 

 التاريخ الهشاط او االستقب موضوع الهشاط او االستقبال

 05/17/2106 .  ؽذٚمخ 77اػطبء االَطاللخ نزٓٛئخ يغًٕػخ يٍ انؾذائك ثًشاكؼ ٔانجبنغ ػذدْب 

رفمذٚخ ٔنمبء رٕاصهٙ يغ األغش ٔانًٕظفٍٛ ٔانًغزخذيٍٛ انؼبيهٍٛ ثغٕق انغًهخ ثؾعٕس  صٚبسح

  ثؼط َٕاة انشئٛظ
20/17/2106 

 20/17/2106 ٛظ ثؼذ أؽغبل انزٓٛئخ ٔانزأْٛمٔانشٚبظٙ ثبة انخً صمبفٙ انغٕعٕٛ افززبػ يغجؾٍٛ ثبنًشكت

ئػطبء اَطاللخ أؽغبل ثُبء يشكض نزٔ٘ االؽزٛبعبد  ٔانزغٓٛضاد: رذؽٍٛ يغًٕػخ يٍ انًشافك

ٔأثٕاة  ثٕػكبص ٔرذؽٍٛ يمشٍٚ نذائشرٍٛ ايُٛزٍٛ ثكم يٍ يُطمخ ثبنًؾبيٛذ انخبصخ ثمطت انًٕاغٍ

  يشاكؼ.

29/17/2106 

خ انًفٕض نٓب االؽشاف ٔرذثٛش انًكزت انصؾٙ انجهذ٘ نٕسػ ثُبء يمش صٚبسح يٛذاَٛخ سفمخ انُبئج

نًزبثؼخ رمذو األؽغبل ٔاإلعشاع ثبإلَغبص نزؾغٛم ْزا  انغذٚذ نهًكزت انصؾٙ ثًُطمخ أثٕاة يشاكؼ

   انًشفك انؾٕٛ٘ نهًذُٚخ ٔاإللهٛى ٔؽزٗ نهغٓخ

16/19/2106 
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  قابية وادلشاركة يف لقاءات اعالمية اجملتمع ادلدين واذليئات الناستقبال بعض مكوانت 

 

 تاريخ الهشاط او االستقبال موضوع الهشاط او االستقبال

 00/15/2106  نًُبلؾخ يؾبكم انمطبع انصؾٙ ثبنًذُٚخ. ػٍ انُمبثخ انٕغُٛخ نهصؾخ ثًشاكؼ اعزمجبل يًضهٍٛ

معبٚب انغكٍ ث ٚزؼهك االيش فٙ ئغبس ثشَبيظ خبؿ ؽٕل انًذٌ  0يغ لُبح يٛذ٘  رهفض٘ رغغٛم

  ٔاأليٍ ٔانزُمم.

01/18/2106 

انًزًضهخ  انزُغٛمٛخ نؼشض ٔيُبلؾخ يطبنت انًؼطهٍٛ ثًذُٚخ يشاكؼ رُغٛمٛخ اعزمجبل يًضهٍٛ ػٍ

  انًزًضهخ اعبعب فٙ انزؾغٛم. انزُغٛمٛخ اعبعب فٙ انزؾغٛم

01/18/2106 

نؼشض انًؾبكم  عهٛض ثزشاة يمبغؼخ اكٕٛض ثًُطمخ انضيشاَٙ اعزمجبل يًضهٍٛ ػٍ عبكُخ دسة

  انًزؼهمخ ثاػبدح انٓٛكهخ ٔانزشؽٛم
10/19/2106 
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   :(16/12/2107 )جلسة بتارٌخ  2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  منالثانٌة النمطة 

فرص اطالع املجلس الجماعي ملذينت مراكش على جركيرت الهيئت الاسدشاريت املسماة "هيئت املساواة وجكافؤ ال 

 من النظام الذاابخلي ملجلس حماعت مراكش. 58ومقاربت النىع" املحذثت طرقا للمادة 

 

 سئٛظ انًغهظ انغًبػٙانغٛذ دمحم انؼشثٙ ثهمبئذ 
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م 
طة  رف 

ق  أ ن  الن  ي  ش 
ة  ف  مي  دي  ق  ة  ت  ر  2ورق  راي  ب  هر ق  ة  لش  دول اعمأل الدورة  العأدي   2102من  ج 

وٍْ  039ٔخاصٛ الفصن  7100كتطٗات دستٕز املىمكٛ املغسبٗٛ لشٍٛ بعد اُ مت التٍزٖن الكإٌٌ٘ مل
ٔذلك عمٜ وشتٕٝ الكإٌُ  املتعمل مبظازكٛ املٕاطٍني ٔاملٕاطٍات ٔادتىعٗات يف تدبري الظأُ العاً احملم٘

 .،املتعمل بادتىاعات 003304التٍظٗى٘ زقي 
اليت تعتىدِا ادتىاعات الرتابٗٛ إلطساك األدّزٚ ٔاآللٗات التظازكٗٛ لمشٕاز ٔالتظأز   اطاز تفعٗنٔيف

ٔوٍّا ٠ِٗٛ استظازٖٛ حتدخ لدٝ ادتىاعٛ ختتص بدزاسٛ الكطاٖا  اجملتىع املدٌ٘ يف تدبري الظأُ احملم٘
٠ِٗٛ  املشأاٚ ٔتكافؤ الفسص  ٔوكازبٛ ٔوكازبٛ الٍٕع تشىٜ "ٔتكافؤ الفسص  املتعمكٛ بتفعٗن وبادئ املشأاٚ

 "الٍٕع
وَ الكإٌُ املٍظي عمٜ  071ظسع قد اساه تألٗ  ِرٓ ايه٠ٗٛ ٔتشٗريِا مبكتطٜ املادٚ ٔاعتبازا لكُٕ امل
 الٍظاً الداخم٘ لمىذمص.

ٖكط٘  7105فكد سبل جملمص مجاعٛ وساكع اُ اختر وكسزا خاله الدٔزٚ العادٖٛ لظّس اكتٕبس 
تألٗ  ٔتشٗري ٠ِٗٛ  املشأاٚ  67اىل  58باملٕافكٛ عمٜ الٍظاً الداخم٘ جملمص مجاعٛ وساكع ٍٖظي يف وٕادٓ وَ 

 ٔتكافؤ الفسص  ٔوكازبٛ الٍٕع.
تٍص عمٜ تسكٗبٛ ِرٓ ايه٠ٗٛ ٔمتٍح لسٟاسٛ اجملمص تعٗني وكٌٕاتّا عمٜ الظكن  58ٔسٗح اُ املادٚ 

 االت٘:
 ( ٛوٍتدبني وَ بني اعطاٞ اجملمص وع وساعاٚ متجٗمٗٛ املكاطعات.5مخش ) 
 ( ٛاعطاٞ وَ مجعٗات اجملتىع امل5مخش ).ٌ٘د 
 ( ٛطدصٗات عىٕوٗٛ.5مخش ) 

 ٔترتاض ِرٓ ايه٠ٗٛ ٌاٟبٛ لمسٟٗص.
 املعاٖري التالٗٛ :  ،ايه٠ٗٛ ِرٓ يف تظكٗن ،خر بعني االعتبازؤٖ

  ،وكازبٛ الٍٕع االدتىاع٘ 

  املكاٌٛ ٔالشىعٛ داخن اجملتىع احملم٘، 

  التذسبٛ يف وٗداُ التٍىٗٛ البظسٖٛ، 

  اخلربٚ يف جماه الٍٕع االدتىاع٘، 

  تٍٕع املّين،ال 
  االزتباط بادتىاعٛ. 

ككٕٚ اقرتاسْٗ وكمفٛ بإبداٞ السأٙ يف قطاٖا املشأاٚ ٔ إدواز وكازبٛ الٍٕع ٔاعتبازا ألِىٗٛ ِرٓ ايه٠ٗٛ 
ٔ بمٕزتّا بٕاسطٛ املكرتسات ٔاملمتىشات ٔالتٕصٗات املكدوٛ  الرتابٗٛيف سٗاسات ٔ خمططات ٔبساور التٍىٗٛ 

ٔلطىاُ الظفافٗٛ ٔالٕضٕح عرب تٕسٗع باب املظازكٛ ٔ االٌفتاح عمٜ الٍشٗر ادتىعٕٙ،  ،خاله ادتىاعاتّا الدٔزٖٛ
املٕقع السمس٘ بادزت زٟاسٛ جممص مجاعٛ وساكع اىل ٌظس اعالُ عَ فتح باب الرتطٗح لعطٕٖٛ ِرٓ ايه٠ٗٛ ب

( 01مبكس مجاعٛ وساكع ٔ باملكاطعات اخلىص ملدٚ عظسٚ اٖاً )ٔكرا  marrakech.ma-www.ville لمذىاعٛ
 وسفٕقا باستىازٚ ذاتٗٛ لمرتطٗح لتعب٠تّا ٔذلك عمٜ فرتتني:

   7106الفرتٚ االٔىل: ابتداٞ وَ العاطس وَ اكتٕبس . 
  7106الفرتٚ الجاٌٗٛ: ابتداٞ وَ اخلاوص وَ ٌٌٕرب . 

  المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة
 اسفً –والٌة جهة مراكش 

 عمالة مراكش
 جماعة مراكش   

  لمدٌرٌة العامة للمصالحا
 جلسلسم اعمال الم

             

http://www.ville-marrakech.ma/
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مب ٔاسد عمٜ اُ اثٍني وٍّا مل حتطٗا باملٕافكٛ سٕاٞ مت قبٕه ط ،ٔقد مت استكباه ثالثٛ طمبات لمعطٕٖٛ
 بشبب سداثٛ التأسٗص أ لعدً بمٕغ اِداف ِرٓ ادتىعٗات لمظسٔط ٔ الغاٖات اليت ٖبتغّٗا اجملمص.

ٔتبعا لرلك، ازتأت زٟاسٛ اجملمص ادتىاع٘ المذٕٞ ملشطسٚ التعٗني املباطس وَ بني ادتىعٗات الٍاططٛ 
صٗت ٔجتسبٛ كبريٚ عمٜ اساض وساعاٚ التٍٕع املٕضٕعات٘ ٔاالِتىاً بكطاٖا ايه٠ٗٛ وَ برتاب ادتىاعٛ ٔاليت يها 

دّٛ ٔكرا تعٗني الظدصٗات العىٕوٗٛ ذات السصٗد املعسيف ٔاملىازسٛ ٔاخلربٚ يف الٕاقع وع وساعاٚ اختالف 
 املظازب ٔ التٍٕع املّين ٔاالزتباط بادتىاعٛ.

دتىاع٘ قسازا ٖتعمل برتكٗبٛ ٠ِٗٛ املشأاٚ ٔتكافؤ الفسص ٔتأسٗشا عمٜ ذلك، اخترت زٟاسٛ اجملمص ا
 وا ٖم٘:  ترتاسّا الشٗدٚ خدجيٛ الفط٘ ٌاٟبٛ زٟٗص اجملمص ادتىاع٘ ٔتطي يف تسكٗبتّا  ٔوكازبٛ الٍٕع
 

 :مجعيات اجملتمع املدني

 اشه رئيض اجلنعية اشه اجلنعية ر.ت
 امحد الشهبوني  مركز الجنمية لجهة ثانشيفت 1

 وفاء خلواجة  حاد المغربي للنشاء المقاوالت المواطناتاالث 2

 بديعة بيطار  جمعية النشاء المقاوالت 3

 حمند الكنيدري  جمعية االطلس الكبير 4

 امحد نوار  جمعية انشان بال حدود 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الشخصيات العمومية

 اشه الشخصية العنومية ر.ت
 فؤاد الورزازي  1
 حمند شكيب بنفضيل 2
 فاطنة تاشويكت 3
 احلصني اعبوشي 4
 مالكة العاصني 5

 

 ممثلي جملس مجاعة مراكش:     

 اشه عضو اجمللض اجلناعي ر.ت
 عفيفة السجناري 1
 امينة العنراني االدريصي 2
 جويدة لعويدي 3
 حبيبة كرشال 4
 شعيدة شاللة 5

 ولمجلسكم المولر واسع النظر          
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 :  (16/12/2107)الجلسة االولى بتارٌخ  2107من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الثالثةالنمطة 

الرث  ي قرىا هرت عقاريت ممنىحت من طرف السيذ عرذ الغنت املدسلي عرارة عن حسء من طريق الت يئت وفضاء 

 اابخضر لفاسذة حماعت مراكش.

 

  رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

عطً الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة لتالوة نص التمرٌر ا  

 المتعلك بهذه النمطة.

  رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  08/10/2107 بتارٌخ 0055وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

، عمةدت اللجنةة المةذكورة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌةة البرمجةة

على الساعة العاشرة والنصف صةباحا بماعةة االجتماعةات الكبةرى بالمصةر  2107 ٌناٌر 25 االربعاء ٌوم اولى اجتماعاتها

 شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة:  البلدي 

البث يف قبىل هبُ عكاريُ مميىحُ مً طرف الصًد عبد الػين املتصلٌ عبارَ عً جسء مً طريل التهًئُ وفضاء اخضر لفائدَ  -7
 مجاعُ مرانش.

مليصىرٍ وشرناؤه عبارَ عً قطعُ ارضًُ غري مبيًُ بارتفام الصىر البث يف قبىل هبُ عكاريُ مميىحُ مً طرف الصًد زهري ا -8
 /و.599=التارخيٌ ملرانش تصتخرج مً الرشه العكارٍ 

وذلو لتصىيُ العكار امليحس فىقه جسء مً طريل التهًئُ  46=48/569اقتياء قطعُ ارضًُ ميتنًُ للصو العكارٍ عدد  -9
 راب مكاطعُ جلًس.وميطكُ خضراء الهائيني بدوار انًىض  بيفىذ ت

الكاضٌ باملىافكُ علِ قرار  :645ماٍ  56بتاريخ  :5/49/645;تعديل مكرر اجمللض اجلناعٌ ملدييُ مرانش عدد  -:
 تيظًنٌ مجاعٌ يتعلل مبيع تيظًه املعارض بصاحُ جامع الفيا.

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

 .المصطفى الوجدانً، دمحم بالــة، عبد الهادي تلماضً ،ٌظ المغراويعبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحف
  
 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم بوغربال، الشحٌمً، حفٌظة مجدار خلٌفة، عبد الفتاح رزكً، موالي البشٌر طوبا
 .سفٌان بنخالتً، حسن الهواري

 

 ة مراكش السادة:كما شارن من أطر جماع -
 

 : رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة هشام بلحوتً
 : عن لسم العمل الجماعً رشٌدة بطور

 : عن لسم أعمال المجلس رشٌـد بوزٌتً  
 "  : " عادل الزرود  
 "  : " سعد نجــــاي  

جدول النمط المدرجة فً ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  اعمال اللجنة والمدرجة فً

 بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش
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التهًئُ وفضاء اخضر لفائدَ مجاعُ  البث يف قبىل هبُ عكاريُ مميىحُ مً طرف الصًد عبد الػين املتصلٌ عبارَ عً جسء مً طريل -7
 مرانش.

 

فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من بطالة تمنٌة تتعلك بالموضوع، أعطٌت الكلمة 

الهبة موضوع النمطة هً نتاج ممترح لجنة االستثناءات  للسٌد رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة، الذي أوضح أن

ء مدرسة خاصة فً ممابل منح هبة عمارٌة لفائدة الجماعة من طرف السٌد عبد الغنً المتسلً لتخصٌص العمار إلنشا

 75ار  22/م متواجدة بطرٌك تاركة سٌدي الضو عملٌة ورٌدة مساحتها 35488تنتمً لجزء من الصن العماري عدد 

 لا من دوار سٌدي الضو.سنتٌار مخصص إلنجاز مدارة وفضاء اخضر بالطرٌك المؤدٌة الى منطمة العزوزٌة انطال

بمعرفة المسطرة االدارٌة المتبعة لبل لبول الهبة بعد ذلن فتح باب النماش، وحول مطالبة السادة االعضاء 

الذي رئٌس لسم الممتلكات ، اعطٌت الكلمة للسٌد ومدى امكانٌة االطالع على موضوع الهبة لبل بث لجنة االستثناءات

والذي من  التزام بهبة عمار لفائدة الجماعة بوجودتوصل من لسم التعمٌر بإشعار ٌ علٌه أن المسم الذي ٌشرف أوضح

تفادٌا للدخول فً اشكاالت لانونٌة  على أنظار المجلس الجماعً للبث فٌها ،باعتبارها مال عام ها،عرض ٌتم خالله

 ستثناءات وننجاز المشروع.منالشة الهبة لبل انعماد لجنة االامكانٌة  ، مؤٌدا فً األخٌر مسألةوعمارٌة ولضائٌة

وتأسٌسا على ذلن، وتبعا للنماش الذي دار حول النمطة، والذي استحضر أهمٌة البث فً لبول الهبة 

ابدت  لتمكٌن المصالح الجماعٌة المختصة من متابعة نجراءات تحفٌظها وندخالها ضمن الملن العام الجماعً،

على اساس تموٌة مولع الجماعة فً اطار تمثٌلٌتها فً لجنة  على لبول الهبة موضوع النمطة موافمتها اللجنة

االستثناءات اثناء عرض المشارٌع المستفٌدة من االستثناء و تمٌٌم حجم هذه االستفادة ممارنة مع لٌمة الهبة 

 . الممنوحة مع امكانٌة تمكٌن الجماعة من االطالع على حٌثٌات الهبة لبل اخذ لرار منح االستثناء

 

 المولر واسع النظرولمجلسكم 

 
 رئٌس اللجنة

 الحسٌن نوار           
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

 .لشـــة حـــول هــــذه النمطـــةر، نفتــــح بــــاب المناـد تالوة نص التمرٌـبع  

 نظــرا لعدم وجود اي تدخل، اعـرض النمطة على التصوٌــت. 
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 :  (16/12/2107)الجلسة االولى بتارٌخ  2107من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  النمطة الرابعة

الرث  ي قرىا هرت عقاريت ممنىحت من طرف السيذ زهير املنصىرل ونركاؤه عرارة عن قطعت أرضيت غير  

 /م.9155قارل مرنيت بارجفاق السىر الخاريخي ملراكش حسخخرج من الرسا الع

 

  رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

اعطً الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة لتالوة نص التمرٌر   

 المتعلك بهذه النمطة.

  رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  08/10/2107 بتارٌخ 0055وتبعا للدعوة عدد ، 2107 لعادٌة لشهر فبراٌرالدورة ا

، عمةدت اللجنةة المةذكورة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌةة البرمجةة

ساعة العاشرة والنصف صةباحا بماعةة االجتماعةات الكبةرى بالمصةر على ال 2107 ٌناٌر 25 االربعاء ٌوم اولى اجتماعاتها

 البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة:  

البث يف قبىل هبُ عكاريُ مميىحُ مً طرف الصًد عبد الػين املتصلٌ عبارَ عً جسء مً طريل التهًئُ وفضاء اخضر لفائدَ  -7
 اعُ مرانش.مج

البث يف قبىل هبُ عكاريُ مميىحُ مً طرف الصًد زهري امليصىرٍ وشرناؤه عبارَ عً قطعُ ارضًُ غري مبيًُ بارتفام الصىر  -8
 /و.599=التارخيٌ ملرانش تصتخرج مً الرشه العكارٍ 

ه جسء مً طريل التهًئُ وذلو لتصىيُ العكار امليحس فىق 46=48/569اقتياء قطعُ ارضًُ ميتنًُ للصو العكارٍ عدد  -9
 وميطكُ خضراء الهائيني بدوار انًىض  بيفىذ تراب مكاطعُ جلًس.

الكاضٌ باملىافكُ علِ قرار  :645ماٍ  56بتاريخ  :5/49/645;تعديل مكرر اجمللض اجلناعٌ ملدييُ مرانش عدد  -:
 تيظًنٌ مجاعٌ يتعلل مبيع تيظًه املعارض بصاحُ جامع الفيا.

 

 ن أعضاء اللجنة السادة:حضر االجتماع م -

 .المصطفى الوجدانً، دمحم بالــة، عبد الهادي تلماضً ،عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المغراوي
  
 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

دمحم بوغربال،  ، عبد الرحٌم الفٌرامً،الشحٌمً، حفٌظة مجدار خلٌفة، عبد الفتاح رزكً، موالي البشٌر طوبا
 .سفٌان بنخالتً، حسن الهواري

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 : رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة هشام بلحوتً
 : عن لسم العمل الجماعً رشٌدة بطور

 : عن لسم أعمال المجلس رشٌـد بوزٌتً  
 "  : " عادل الزرود  
 "  : " سعد نجــــاي  

جدول ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المدرجة فً وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضوفً بداٌة االجتماع، 
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  اعمال اللجنة والمدرجة فً

 بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  6 – 5 – 4 – 3: االرلامذات  النمط
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كاريُ مميىحُ مً طرف الصًد زهري امليصىرٍ وشرناؤه عبارَ عً قطعُ ارضًُ غري مبيًُ بارتفام الصىر البث يف قبىل هبُ ع -8
 /و.599=التارخيٌ ملرانش تصتخرج مً الرشه العكارٍ 

 

أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد رئٌس  ، ولالطالع على حٌثٌاتها،النمطة منالشة هذه فً بداٌة

 أن األمر ٌتعلك بهبة عمارٌة ممنوحة من طرف السٌد زهٌر المنصورياوضح  الذيلسم الممتلكات الجماعٌة 

متواجدة بباب /م 9155لطعة ارضٌة غٌر مبنٌة منتمٌة لجزء من الصن العماري عدد  وهً عبارة عن وشركاؤه

ه ، موضحا أن جزء من هذسنتٌار 50ار  17هكتار  2اغمات بتراب مماطعة سٌدي ٌوسف بن علً ذات المساحة 

الهبة كائن بٌن ارتفالً السور التارٌخً لمراكش عبارة عن مالعب رٌاضٌة وفضاء أخضر ومحطة لولوف 

سٌارات األجرة الكبٌرة، مضٌفا أن الجماعة سابما كانت تستغل المطعة األرضٌة موضوع الهبة كسوق لألغنام 

ة لجنة االستثناءات ممابل أن عن طرٌك الكراء، بعد ذلن أنجز علٌها مشروع مركب تجاري الذي حظً بموافم

 .حسب ماهو مخصص له جماعة على أن ٌتم تهٌئتهفائدة ٌمنح المالن الجزء المحادي للسور ل

وتأسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء لٌمة الهبة من خالل مساحتها الشاسعة ومولعها 

التارٌخً، ونظرا ألنها ستخصص كمالعب رٌاضٌة وفضاء أخضر لفائدة ساكنة المدٌنة، كما أن لبولها سٌساهم 

وفك المعطٌات  ضوع النمطةعلى لبول الهبة مو موافمتها اللجنة فمد ابدت فً نغناء الوعاء العماري للجماعة،

  .التمنٌة المشار الٌها اعاله وذلن من اجل استكمال اجراءات التمٌٌد بالمحافظة العمارٌة

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 
 رئٌس اللجنة

 الحسٌن نوار           
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

 .لشـــة حـــول هــــذه النمطـــةبــــاب المنابعد تالوة نص التمرٌر، نفتــــح   

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحســن

ان المبول بهذه الهبة ٌعنً المبول بالمشروع الذي تم انجازه بمحاذاة السور التارٌخً الشًء الذي  

الشرٌف الذي ٌمنع  كنا دائما نرفضه من حٌث المبدأ بحكم أن هذا المشروع لد تم انجازه بالمخالفة للظهٌر

علما أن التصرٌح بالبناء ٌجب أن ٌكون بممتضى مرسوم  ترم 251البناء بمحاذاة االسوار التارٌخٌة بألـل من 

 .س بممتضى لرار للجنة االستثناءاتولٌ

الن هذا العماري للجماعة هو ادعاء خال من الصحة وان االدعاء بأن هذا العمار سٌغنً الوعاء 

ابة فضاء عمومً مخصص بالتالً سٌبمى بمثللمالن وال للجماعة البناء فوله، و كم المانونالعمار ال ٌمكن بح

خالٌا معرضا الن ٌكون مطرحا لألنماض واالزبال مما سٌنمص من لٌمة كفضاء اخضر، ولٌس مكانا 

ضٌفون . بمعنى أن أصحاب المشروع بتمدٌمهم هذه الهبة للجماعة فانهم ٌالمشروع الذي تم احداثه بمحاذاته

لٌمة لمشروعهم دون أن تحصل الجماعة فً الوالع على اٌة لٌمة مضافة من الناحٌة المادٌة أو العمارٌة ، 

ملٌون اذا كانت  051ملٌون فإنها ستصبح  71بحٌث اذا كانت لٌمة أي متجر من متاجر هذا المشروع تبلغ 

 .االمطعة المحاذٌة للمشروع مجاال أخضر

بهذه الهبة ٌعنً المبول بالمشروع والذي نعارضه بشدة ألنه ٌشوه االرث فان المبول  خالصة المول 

 التارٌخً للمدٌنة المتمثل فً سورها التارٌخً .

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي

، الن االمر ال ٌتعلك فمط بمبول النمطة كذلن من طرف لجنة التعمٌرلمد كنت أتمنى أن ٌتم تدراس هذه  

احٌة المالٌة ولكن ٌجب كذلن تدارس محتوى المشروع ومولعه ومالبسات لرار لجنة الهبة من الن

من  ااالستثناءات ومدى مراعاة االرتفاق الخاص بالسور التارٌخً للمدٌنة، علما أن احداث سوق ٌتطلب لرار

 ناء.المجلس الجماعً بذلن وكذا لرارا بتحوٌل تخصٌص المنطمة من منطمة خضراء الى منطمة لابلة للب

البد من باب المسؤولٌة اعادة النظر فً هذا الموضوع واشران لجنة التعمٌر فً الدراسة  لذلن 

مة خضراء الى منطمة لابلة تحوٌل المنطمة من منطتم فٌها الموافمة على المشروع و لمعرفة المالبسات التً

افمة على لبول الهبة هو بمثابة ، واهٌب بالسادة أعضاء المجلس عدم البث فً النمطة االن، الن الموللبناء

 لبول للمشروع .

 عضو المجلس الجماعً السٌد احمد محفوظ

، ولمد سبك  لً التحدث عنه الحالً ال ٌتحمل فٌه أٌة مسؤولٌةلكن المجلس  ،ان هذا الموضوع شائن 

بل  ،ً أجازتهعدة مرات علما أنه لٌس الملف الوحٌد الذي تثار حوله التساؤالت وحول لجنة االستثناءات الت

هنان ملفات عدٌدة منها ملف الفٌالت التً أصبحت كلها عمارات دون أن ٌراعى فً نحداثها الشروط الالزمة 

وخصوصا ضرورة توفرها على المراكن الكافٌة للسكان الذٌن سٌمطنون بها وكذلن السعة الضرورة 

 لتزوٌدهم بالماء.
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الذي ٌنص على  0934ة فهنان ظهٌر سنة أما بخصوص منطمة ارتفاق السور التارٌخً للمدٌن 

، لكن هذه المسافة لم تحترم فً هذا المشروع مثلما لم تحترم فً متر من السور 251ضرورة احترام مسافة 

. لكن ٌجب االلرار ان متر 81غٌره كتجزئة معطى هللا وتجزئة النهضة لرب المطار والتً تملصت الى 

نصوص علٌه بطرٌمة لانونٌة وبذلن فالمجلس الحالً كما للت ال االستثناء معمول به فً هذه المدٌنة وم

، علما أننا الٌوم لسنا بصدد دراسة المشروع فً حد ذاته مسؤولٌة فً الترخٌص لهذا المشروعٌتحمل أٌة 

، وحتى اذا لم ٌمبلها المجلس الجماعً فلن ٌؤثر ذلن فً المشروع وانما ما االمر ٌتعلك بمبول هبة عمارٌةوان

، لذلن اهٌب بالسادة االعضاء أن ٌوافموا على لبول اء مشوها ومستباحا لرمً النفاٌاتٌبمى ذلن الفضفمط س

 هذه الهبة.

 نائب رئٌس المجلس الجماعً السٌد ٌونس بن سلٌمان

ان المعروض على المجلس الٌوم هو لبول الهبة أو رفضها، فاذا تم لبولها فستصبح المطعة االرضٌة  

الجماعة وتحت مسؤولٌتها مع ما ٌتبع ذلن من صٌانتها وتجمٌلها، أما اذا تم رفضها المعنٌة فً ملكٌة 

 .ذي سٌدر علٌه الكثٌر من المداخٌلفستبمى فً ملكٌة صاحبها وربما لد ٌستعملها كمولف للسٌارات الشًء ال

ائد بل وللعلم فان هذا الموضوع لد أثار الجدل لٌس االن فمط بل منذ مدة طوٌلة وكتبت حوله الجر 

، ولٌس خافٌا على أحد أن أحد الشركاء فٌه هو الرئٌسة جان على المستوى الحكومً لدراستهوعمدت حوله ل

 السابمة للمجلس الجماعً والتً نكن لها كل التمدٌر واالحترام.

الوالة السابمٌن على رخص لمسؤولٌن وواننا الٌوم لٌس فً اطار محاسبة المجلس السابك أو ا 

العام  أو غٌر ذلن الن االدارة ال تسٌر بهذا المنطك الن منطك االدارة هو استمرارٌة المرفكاالستثناءات 

، علما أن هذا الموضوع لد تم فً اطار المانون وفً اطار لجنة االستثناء التً واحترام المرارات السابمة

 ٌنص علٌها المانون.

، مع العلم أن لبول الهبة ال ٌعنً هاة محددة وهً لبول الهبة أو رفضواننا نحن الٌوم بصدد نمط 

على المشروع فهنان  تحد أٌة مالحظات أو مؤاخذالمخالفات التً شابته، واذا كان ألتزكٌة للمشروع أو ا

 مساطر لانونٌة ٌتم اللجوء الٌها فً هذا المجال.

فان االمر أما عن المالحظة التً أثارها السٌد خالد الفتاوي بشأن ضرورة اصدار ممرر بإحداث سوق  

، والدلٌل على مجلس الجماعً ولٌس من طرف الخواصٌتعلك بالحالة التً ٌكون فٌها السوق من انجاز ال

 ذلن العدٌد من االسواق مثل كاري اٌدن.

، وااللتصار على التداول بشأن الهبة ضاء عدم االبتعاد عن فحوى النمطةلذلن أهٌب بالسادة االع 

ستغنً الرصٌد العماري للجماعة الن هنان حاالت اضطرت فٌها بعض العمارٌة والتً أؤكد على أنها 

المؤسسات مثل الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء الى صرف تعوٌضات هامة عن طرٌك المضاء 

لمالن بعض االراضً لمجرد أنها مدت فٌها لنوات الماء والكهرباء الن حك الملكٌة هو حك دستوري ممدس 

 ء علٌه بحال من االحوال اال فً حالة نزع الملكٌة .ال ٌمكن االعتدا

لذلن ألول أنه ٌجب تكرٌس مبدأ احترام لرارات المسؤولٌن السابمٌن مادامت موافمة للمانون 

 وللشرعٌة.
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 نائبة رئٌس المجلس الجماعً خدٌجة الفضًالسٌدة  

حاذاته لسور المدٌنة فاذا لمد بلغ الى علمً أن هنان تحفظ من وزارة الثمافة على هذا المشروع لم 

 كان االمر كذلن فال ٌجب أن نمبل بهذه الهبة الرتباطها بهذا المشروع.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

، هذا من حٌث الشكل أما من حٌث أتت بها النمطة فً جدول االعمال ٌجب أن نحترم الصٌغة التً 

وهو أن المطعة االرضٌة موضوع الهبة لد أصبحت منطمة المضمون فانه ٌجب علٌنا لبول الهبة لسبب بسٌط 

خضراء بالفعل بعدما كانت مرمى للنفاٌات واالزبال ولمد فرح السكان المجاورون كثٌرا للجمالٌة التً أصبحت 

 علٌها واصبح الناس ٌرتادونها من حً بوزكري وحً باب اٌالن .

رجع الى ملف االحباس والمحطة الطرٌمٌة واذا كنا نرٌد أن نرجع الى الملفات المدٌمة فٌجب أن ن

 والمكتب الصحً وكلها تمع بجانب السور التارٌخً.

 رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار

ٌجب لبل التحدث عن لبول أو عدم لبول الهبة أن نستذكر كٌف كانت هذه المطعة االرضٌة من لبل  

من تلن  كنه أصبح مرمى للنفاٌات واالنماض، كما أن جزءرة عن ملعب ترابً لكرة المدم لحٌث كانت عبا

المطعة االرضٌة كان مستعمال من لبل سٌارات االجرة وكان محتال من طرف بعض الباعة الجائلٌن الذٌن 

عبارة عن حدٌمة  أحدثوا فٌه برارٌن لبٌع الفواكه، لكن بعد تهٌئة المنطمة تم ازالة كل ذلن وأصبحت المنطمة

مالٌة المنطمة ٌرتادها السكان المجاورون وتم شك طرٌك ٌفصل هذه الحدٌمة عن المشروع مما زاد فً ج

ت . لذلن ونظرا لكل هذه االٌجابٌات ٌجب علٌنا لبول الهبة أما االمور االخرى التً ذكروتحسٌن المرور بها

مشار الٌه لد تمت الموافمة على انجازه من ، خصوصا وأن المشروع الفمجال دراستها لٌست هذه النمطة

 طرف لجنة االستثناءات وهً لجنة ٌنص علٌها المانون.

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي

أوال حٌنما طرحت هذا السؤال لم أكن أرٌد أن أسمً االطراف المستفٌدة أو أصحاب المشروع ولكنً  

، والنمطة ال تتعلك فمط بالجانب المالً أي ة هذه النمطةؤالت حول طرٌمة دراسطرحت مجموعة من التسا

لبول أو عدم لبول الهبة ولكن تتعلك كذلن بضم الملف االصلً والمتعلك باالستثناء الى الملف الفرعً 

 المتعلك باالرتفاق.

وسأبمى مصرا على هذا  -من طرف السٌد رئٌس لجنة التعمٌر  النمطة أطالب بتمرٌر حولً وان 

، وعن من هذا النوع من منطمة خضراء الى مشروع هو عن كٌفٌة تحوٌل هذه البمعة االرضٌة –الطلب 

بها االستفادة من االستثناء وٌمكننً المول أننا نحن الدولة الوحٌدة فً العالم التً ٌمكن  تالطرٌمة التً تم

. وان مجلس المدٌنة اء وتزكٌة االمر فًفٌها تغطٌة سور تارٌخً عن طرٌك االستفادة من مسطرة االستثن

 االمر هنا ال ٌتعلك باستمرارٌة االدارة، فهذا الكالم غٌر ممبول.

. م التصوٌت علٌه من طرف المواطنٌن، ونحن هنا لٌس للمجاملةن المدٌنة تعرف توجها جدٌدا تا 

 ولو كان طرف اخر هو الذي اراد االستفادة من هذا االستثناء لما كان تمكن من ذلن.
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فً اطار شركة  0976ً هذا المجال الممارنة بٌن ملف المحطة الطرلٌة التً انجزت سنة و ال ٌمكن ف 

االلتصاد المختلط وبٌن هذا المشروع المنجز من طرف الخواص، كما ال ٌمكن التعذر بأن المنطمة كانت 

 ر منذ زمن بعٌد .، ألنه لو كانت هنان االرادة لجعلها منطمة خضراء لتم االمفضاء تلمى فٌه النفاٌات واالزبال

، الن الموافمة على المشروع كانت رهٌنة ً الجزء الذي تم بشأنه االستثناءال ٌمكننا الٌوم البث ف 

 بشرط والف فاسخ وهو الذي تتم الٌوم محاولة تمرٌره.

وهً أن  -واسطر على ذلن  -اننً أحترم جمٌع االطراف لكنً لً وجهة نظر أسجلها للتارٌخ  

فاق ت لد استفادت من االستثناء فً ظروف خاصة ونن موافمتنا على الجزء الخاص باالرتمجموعة من الملفا

، علما أن وزارة الثمافة هً االخرى لد سجلت تحفظها على المشروع ورغم هو بمثابة تزكٌة للملف برمته

 .ستطٌعون به تمرٌر أي شًء ٌرٌدونهذلن تم تمرٌره الن أصحاب المشروع كان لهم نفوذ ٌ

الٌوم لسنا بصدد محاكمة المسؤولٌن السابمٌن لكن لنا وجهة نظر معٌنة وهً أن ملفا معٌنا لد تم نننا  

تمرٌره فً ظروف خاصة لكننا ال نرٌد أن ٌمرر على حسابنا الجزء المتعلك فٌه باالرتفاق، واذا كانت لجنة 

احداث لجنة استثنائٌة لهذا  -والمانون ٌنص على ذلن  - التعمٌر ال ترٌد تدارس هذا الموضوع فٌمكن للمجلس

 الغرض الن مسؤولٌتنا فً هذا الموضوع لٌست سٌاسٌة فمط وانما كذلن مسؤولٌة لانونٌة.

 ،ان الموضوع ال ٌتعلك فمط بالهبة بل هو اكبر من ذلن الن الهبة هً فمط جزء من الملف االصلً

من شأنها تزكٌة أوضاع  الهبات التً لذلن البد لنا من التأنً فً هذا الموضوع والتولف عن لبول مثل هذه

، ان المانون لم ٌنص على ضرورة موافمة المجلس على اٌة هبة اال لٌتمكن من دراسة الخلفٌات غٌر سلٌمة

  والحٌثٌات التً وراءها. وان لبول الهبة هو مولف، وعدم لبولها هو كذلن مولف.

نة التعمٌر ولجنة المالٌة أو لجنة لذلن أصر مجددا على ضرورة عرض هذا الملف على لجنتٌن: لج 

 مؤلتة من المجلس أنا مستعد للعمل فً اطارها ولٌس هنان أي داع لالستعجال.

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

مزاٌدة فإننا الٌوم لسنا بصدد تصفٌة الحسابات مع المسؤولٌن السابمٌن وانما  بعٌدا عن اي جدال أو 

عبرنا عنه فً حٌنه حٌنما كنا نحن فً المعارضة وكانوا هم فً التسٌٌر ونعبر  نحن نعبر عن مولف كنا لد

منطلماتنا مع ن هذا المولف ٌنسجم مع مبادئنا وال ،عنه الٌوم مجددا بٌنما نحن فً التسٌٌر وهم فً المعارضة

سٌاسٌة التً العلم أننا ال نعترض على لرار لجنة االستثناءات وانما نحن نعبر عن مولفنا وفك الحرٌة ال

ٌكلفنا المانون وتبعا للمعطٌات التً نتوفر علٌها حول الملف برمته، لذلن أوكد مجددا على أن المبول بالهبة 

مبل بأي العمارٌة ٌعنً المبول بالمشروع برمته وذلن سٌدخلنا فً اشكال لانونً ٌحتم علٌنا مستمبال أن ن

 ٌشكل أي تفرٌط فً حموق الجماعة و ال ٌمكن التذرع عدم لبولنا لهذه الهبة ال مشروع من هذا الصنف، وان

ى جمالٌتها كمٌمة بأن عدم لبولنا سٌجعل المنطمة مهملة بل البد ألصحاب المشروع من أن ٌحافظوا عل

، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان لبولنا لهذه الهبة هو بمثابة اضافة عبئ على مالٌــة مضافة لمشروعهم

ن مضطــرة لإلنفــاق علٌها من أجــل الصٌانــة وال ٌخفى علٌكم كم تكلــف صٌانــة الجماعــة ألنها ستكــو

 المجاالت الخضراء.
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 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

ان هذا المشروع لد تم انجازه وفك الموانٌن المعمول بها فً البلد وبالتالً فان لبول الهبة أو عدم  

عن الحدٌمة المجاورة فهً اضافة للمدٌنة وللساكنة وٌجب أن نتذكر كٌف كانت  لبولها ال ٌؤثر فٌه بتاتا، أما

تلن المنطمة من لبل مرمى للنفاٌات واالزبال واالنماض، وان من اختصاص المدٌنة أن تنفك علٌها وتتعهدها 

ن دٌد المدٌنة ذلن فهنان جمعٌات ومتطوعٌن مستعٌبالصٌانة مثل كل المناطك الخضراء، وحتى اذا لم تر

 السٌاسٌة .المزاٌدات والمشاحنات  للمٌام بهذا الدور بعٌدا عن كل

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش

أعتبر أن هذا المشروع هو مشروع مشبوه ولدٌنا تحفظ حوله باإلجماع فً مماطعة سٌدي ٌوسف بن  

، ومادام أصحابه ٌملكون النفوذ عًم ٌتم عرضه ال على مجلس المماطعة، وال على المجلس الجماعلً ألنه ل

، وفً االخٌر ضطر الى تلوٌث أٌدٌنا بهذا الملفالكافً لتمرٌره فلٌتموا عملهم وٌكملوا مسعاهم دون أن ن

 اتساءل لماذا تم تولٌف االشغال طٌلة الست سنوات الماضٌة بسوق الربٌع المحاذي للمشروع.

رة من المالعب ومن الفضاء الساكنة المجاولذلن أعتبر أن هذا الملف مشبوه خصوصا ولد حرم  

 ، واعتبر انه ال حاجة لنا الى هذه الهبة.االخضر

 عضو المجلس الجماعً السٌدة حفٌظة مجدار

المطعة الموهوبة هً محاذٌة للسور التارٌخً وان جعلها  مكسبا للمدٌنة ألنان لبول الهبة ٌعد  

 منطمة خضراء ٌساهم فً الحفاظ على السور.

 نائبة رئٌس المجلس الجماعً فضًالخدٌجة  ةالسٌد

لمد دشن جاللة الملن نصره هللا مؤخرا مشروع تهٌئة الفضاء المتواجد لرب باب لشٌش مما ٌعنً أن  

جنبات السور التارٌخً للمدٌنة هً موضوع تهٌئة شاملة لتصبح مناطك خضراء فً اطار الحاضرة المتجددة 

 ة مسمومة.رغما عن أي طرف ٌرٌد أن ٌمدم لنا هب

 المجلس الجماعً رئٌس دمحم العربً بلمائد السٌد

لبول ان النمطة ال تتعلك بالمشروع الذي تم انجازه رغم أن لها ارتباط به، لكن جوهر النمطة هو  

، ألنه فً حالة عدم لبولها فلن ٌغٌر ذلن من الوالع شٌئا بل ستبمى المطعة االرضٌة فً اسم الهبة العمارٌة

ع ورغم أنً لد أشاطركم الرأي حول المالبسات التً احاطت بإحداث المشروع والظروف أصحاب المشرو

التً تم لبوله فٌها اال أنه ال ٌمكن الرجوع الى الوراء الن المشروع لد اكتمل وتم بٌع أغلب متاجره، بمعنى 

وعدا عن ذلن  ،وع و ال ٌمكننا االضرار بمصالحهاأنه أصبحت هنان أطراف اخرى هً المستفٌدة من المشر

فالمشروع مر من كل المراحل المانونٌة وحظً بموافمة كل الجهات المختصة من وكالة حضرٌة ووزارة 

 الثمافة وغٌرها.

لذلن فاذا كان السادة االعضاء ٌرون ارجاء هذه النمطة الستكمال الدراسة حولها فانً ال أرى مانعا  

ألننً ال أرٌد أن ٌكون االختالف بٌن  -هبة العمارٌة مع لناعتً بضرورة التصوٌت على لبول ال –من ذلن 

 السادة االعضاء بخصوصها حادا الى هذه الدرجة.
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 نائب رئٌس المجلس الجماعً الحسن المناديم السٌد 

بخصوص هذا الموضوع فان المشروع لد تم انجازه ولم ٌعد هنان ما ٌمكن فعله بشأنه بعدما تم  

، وبالتالً فهل تأجٌل هذه النمطة استخراج الصكون العمارٌة الفرعٌةة التسلٌم المؤلت وبعدما تمت عملٌ

سٌترتب عنه أي شًء بالنسبة للمشروع والجواب هو لطعا بالنفً لذلن أهٌب بالسادة االعضاء أن ٌوافموا 

 على هذه الهبة العمارٌة لألسباب التً تمت االشارة الٌها فً مختلف التدخالت .

 و المجلس الجماعًعض السٌد مصطفى الوجدانً

، ووجهة نظري هً هل نحن بصدد عن وجهات نظرهم حول هذا الموضوع لمد عبر السادة االعضاء 

اذاة المطعة االرضٌة موضوع الموافمة على لبول الهبة العمارٌة أم نحن بصدد دراسة المشروع المنجز بمح

عن المشروع فً حد ذاته فمد أوضح السٌد ، أما لك بالهبة فانً موافك على لبولها، فاذا كان االمر ٌتعالهبة

الرئٌس أنه أطلع على كل الوثائك المتعلمــة به وأنه لد حاز على الموافمة من كل السلطــات المعنٌة واجتاز 

 كل المساطر االدارٌــة التــً ٌنص علٌها المانون.

 عضو المجلس الجماعً السٌد حمٌد الشهوانً

ل المشروع لم ٌكن من ى هبة عمارٌة وان كل النماش الذي راج حوان منطوق النمطة هو الموافمة عل 

لد لدم لنا عرضا  ، وانً أعتمد أنه لو كان السٌد الرئٌس أو السٌد رئٌس لسم التعمٌر بالوالٌةصمٌم النمطة

أعفانا من كثٌر من التساؤالت التً أثٌرت حول هذا المشروع علما أن و حول الموضوع لمرب علٌنا المسافة

 الهبة أو رفضها لن ٌغٌر شٌئا من المشروع لكنً مع ذلن أهٌب بالمجلس أن ٌوافك على لبول الهبة. لبول

 رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار

ان عدم لبول الهبة لد ٌعرض المجلس ألداء تعوٌض للمالكٌن عن شك طرٌك فً هذه المطعة  

احداث حدٌمة عمومٌة بها مع العلم أن تمدٌم الهبة كان شرطا أساسٌا للجنة االستثناءات االرضٌة وعن 

 إلعطاء موافمتها على المشروع.

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي

، أما حدٌثً عن تصنٌف سٌاسٌةمزاٌدات سٌاسً  وال  مداخلتً لم ٌكن الدافع لها ال حسأوكد أن  

ف الذي منحه اٌاها راء فذلن لٌس بحسب التخصٌص الوالعً وانما بحسب التصنٌهذه البمعة كمنطمة خض

أما عن الحالة  التً آلت الٌها فذلن راجع الى تنفٌذ التعلٌمات الملكٌة السامٌة بوجوب تزٌٌن  ،تصمٌم التهٌئة

أجٌل النمطة وتحسٌن جنبات السور التارٌخً للمدٌنة واننً لم أطلب لط رفض الهبة العمارٌة وانما طلبت ت

لٌتم تدارسها من طرف لجنتً المالٌة و التعمٌر مجتمعتٌن، ولد كان الهدف من ذلن التمكن من اجابة الرأي 

العام حول الموافمة على لبول الهبة فً ظل وجود تحفظ من طرف مندوب وزارة الثمافة ومن طرف ساكنة 

 مدٌنة.المدٌنة على احداث المشروع لرٌبا جدا من السور التارٌخً لل
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  المجلس الجماعً رئٌس دمحم العربً بلمائد السٌد

، بل هنان لرار ٌتم تسجٌل أي تحفظ من أي طرف كانلمد اطلعت على هذا الملف من كل جوانبه ولم  

بطرٌمة لانونٌة فلم ٌعد هنان ، وبالتالً فما دام المشروع لد تم لموافمة من طرف لجنة االستثناءاتصرٌح با

، وحتى المطعة االرضٌة التً خصصت للمناطك الخضراء فلٌس للمجلس أي حك فٌها اال أي طعن للمجلس

، وبالتالً فعدم لبول الهبة ٌترن أمام الهبة أو عن طرٌك التعوٌض الماديبتنازل أصحابها علٌها عن طرٌك 

 ،ت أو ما شابهالمجلس الخٌار الثانً أو ٌبمى العمار للمالكٌن لٌتصرفوا فٌه تصرفا تجارٌا كمولف للسٌارا

علما أن المناطك المجاورة لألسوار تدخل كلها فً مشروع كبٌر لتهٌئتها وجعلها مناطك خضراء ومالعب 

. لكل هذه االسباب ورغم تمدٌري لمختلف وجهات نظر السادة أعضاء تنزهات فً اطار الحاضرة المتجددةوم

، مهٌبا بالسادة لنمطة على التصوٌتامة لعرض هذه االمجلس الجماعً فانً مضطر لدواعً المصلحة الع

 االعضاء الموافمة على هذه الهبة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

ٌجب التنبه الى أن جنبات السور لم تكن عبر التارٌخ ملكا الحد وأن تملكها وتحفٌظها من طرف  

 شخص ما كان خطأ فً مرحلة من المراحل.

 اعًعضو المجلس الجم السٌد دمحم بالة

، ومن ناحٌة الموضوع فلسنا بحاجة الحد رٌــة ٌجب أخذ الكلمة لبل التحدثمن الناحٌــة المسط 

 لٌعطٌنا دروسا فً التارٌخ.

 المجلس الجماعً رئٌس دمحم العربً بلمائد السٌد

، وسنمر للتصوٌت وسٌعبر كل عضو عن عضاء المحترمٌن االلتزام بالهدوءأطلب من السادة اال  

 بالمبول أو الرفض.مولفه اما 
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 :  (16/12/2107)الجلسة االولى بتارٌخ  2107الخامسة من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر النمطة 

ورلك لدسىيت العقار املنجس فىقه حسء من  04/125902اقخناء قطعت ارضيت منخميت للصك العقارل عذد  

  ذوار اكيىض  بنفىر جراب مقاطعت حليز.طريق الت يئت ومنطقت ابخضراء الكاسنيا ب

 

  رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

اعطً الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة لتالوة نص التمرٌر   

 المتعلك بهذه النمطة.

  المالٌة والبرمجةرئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون  السٌد الحسٌن نوار
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ة فةً جةدول اعمةال للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجة طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  08/10/2107 بتارٌخ 0055وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

، عمةدت اللجنةة المةذكورة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌةة البرمجةة

على الساعة العاشرة والنصف صةباحا بماعةة االجتماعةات الكبةرى بالمصةر  2107 ٌناٌر 25 عاءاالرب ٌوم اولى اجتماعاتها

 البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة:  

ًئُ وفضاء اخضر لفائدَ البث يف قبىل هبُ عكاريُ مميىحُ مً طرف الصًد عبد الػين املتصلٌ عبارَ عً جسء مً طريل الته -7
 مجاعُ مرانش.

البث يف قبىل هبُ عكاريُ مميىحُ مً طرف الصًد زهري امليصىرٍ وشرناؤه عبارَ عً قطعُ ارضًُ غري مبيًُ بارتفام الصىر  -8
 /و.599=التارخيٌ ملرانش تصتخرج مً الرشه العكارٍ 

لتصىيُ العكار امليحس فىقه جسء مً طريل التهًئُ وذلو  46=48/569اقتياء قطعُ ارضًُ ميتنًُ للصو العكارٍ عدد  -9
 وميطكُ خضراء الهائيني بدوار انًىض  بيفىذ تراب مكاطعُ جلًس.

الكاضٌ باملىافكُ علِ قرار  :645ماٍ  56بتاريخ  :5/49/645;تعديل مكرر اجمللض اجلناعٌ ملدييُ مرانش عدد  -:
 الفيا.تيظًنٌ مجاعٌ يتعلل مبيع تيظًه املعارض بصاحُ جامع 

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

 .المصطفى الوجدانً، دمحم بالــة، عبد الهادي تلماضً ،عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المغراوي
  
 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم بوغربال، ارالشحٌمً، حفٌظة مجد خلٌفة، عبد الفتاح رزكً، موالي البشٌر طوبا
 .سفٌان بنخالتً، حسن الهواري

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 : رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة هشام بلحوتً
 : عن لسم العمل الجماعً رشٌدة بطور

 : عن لسم أعمال المجلس رشٌـد بوزٌتً  
 "  : " عادل الزرود  
 "  ":  سعد نجــــاي  

جدول ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المدرجة فً فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  اعمال اللجنة والمدرجة فً

 ً:بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االت

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش
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وذلو لتصىيُ العكار امليحس فىقه جسء مً طريل التهًئُ  46=48/569اقتياء قطعُ ارضًُ ميتنًُ للصو العكارٍ عدد  -9
 .وميطكُ خضراء الهائيني بدوار انًىض  بيفىذ تراب مكاطعُ جلًس

 

بخصوص هذه النمطة، أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي 

أوضح أن األمر ٌتعلك بمسطرة التناء لطعة أرضٌة مخصصة حسب ممتضٌات تصمٌم التهٌئة النجاز جزء 

وفضاء اخضر متواجدة بدوار اكٌوض بنفوذ تراب مماطعة جلٌز منتمٌة لجزء من  176من طرٌك التهٌئة رلم 

دي والذي سبك له متر مربع  فً ملكٌة السٌد المهدي المن 212مساحتها  125902/04الصن العماري عدد 

مفادها أن الجماعة أنشأت جزء من طرٌك تهٌئة بدوار أكٌوض فوق عماره  2006أن تمدم بشكاٌة سنة 

متر مربع دون سلون اإلجراءات المسطرٌة المتعلمة بنزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة،  86مساحتها 

أن المعنً باألمر ٌطالب حالٌا  متر مربع مخصص كمنطمة خضراء، مشٌرا نلى 126وٌبمى جزء ومساحته 

بتسوٌة وضعٌة عماره عن طرٌك التناءه من طرف الجماعة بالمراضاة، مضٌفا أن ما أخر هذه المسألة هو 

أن العمار موضوع النمطة كان موضوع مسطرة التحفٌظ والجماعة فً نطار لانون نزع الملكٌة من أجل 

المراضاة نال نذا كان محفظا، مبٌنا أنه تمت مراسلة والً المنفعة العامة لٌس من حمها التناء أي العمار ب

 درهم للمتر مربع. 1000جهة مراكش آسفً لعمد اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم التً حددت ثمن االلتناء فً 

بعد االستماع للتوضٌحات واالطالع على المعطٌات التمنٌة ولٌمة مبلغ التموٌم، وبعد فتح باب  

ئة فوق لٌام الجماعة بإنشاء جزء من طرٌك تهٌسادة االعضاء لمالحظاتهم بخصوص المنالشة، وبعد ابداء ال

التراح الموافمة مطالبٌن بإمكانٌة  ن مسطرة نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامةملن المعنً باألمر دون سل

نذا رفضه اللجوء ألمر على المبلغ المحدد من طرف اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم رغم للته ما دام من حك المعنً با

نلى المضاء، فمد ابدت اللجنة موافمتها على التناء المطعة األرضٌة موضوع النمطة المشار الى معطٌاتها 

درهم للمتر المربع الواحد وذلن  1000التمنٌة اعاله وفك المبلغ الذي حددته اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم وهو 

 إلتمام اجراءات التسوٌة العمارٌة.

 

 مولر واسع النظرولمجلسكم ال

 
 رئٌس اللجنة

 الحسٌن نوار           
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

 .لشـــة حـــول هــــذه النمطـــةر، نفتــــح بــــاب المناـد تالوة نص التمرٌـبع  

 نظــرا لعدم وجود اي تدخل، اعـرض النمطة على التصوٌــت. 
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 :  (16/12/2107)الجلسة االولى بتارٌخ  2107السادسة من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر النمطة 

افقت  2016مال  12بخاريخ  71/05/2016حعذيل مقرر املجلس الجماعي ملذينت مراكش عذد   القاض ت باملى

 على قرار جنظيمت حماعي يخعلق بمنع جنظيا املعارض بساحت حامع الفنا.

 

  رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

اعطً الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة لتالوة نص التمرٌر   

 المتعلك بهذه النمطة.

  رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  08/10/2107 بتارٌخ 0055وتبعا للدعوة عدد ، 2107 فبراٌرالدورة العادٌة لشهر 

، عمةدت اللجنةة المةذكورة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌةة البرمجةة

والنصف صةباحا بماعةة االجتماعةات الكبةرى بالمصةر  على الساعة العاشرة 2107 ٌناٌر 25 االربعاء ٌوم اولى اجتماعاتها

 البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة:  

البث يف قبىل هبُ عكاريُ مميىحُ مً طرف الصًد عبد الػين املتصلٌ عبارَ عً جسء مً طريل التهًئُ وفضاء اخضر لفائدَ  -7
 مجاعُ مرانش.

البث يف قبىل هبُ عكاريُ مميىحُ مً طرف الصًد زهري امليصىرٍ وشرناؤه عبارَ عً قطعُ ارضًُ غري مبيًُ بارتفام الصىر  -8
 /و.599=التارخيٌ ملرانش تصتخرج مً الرشه العكارٍ 

ل التهًئُ وذلو لتصىيُ العكار امليحس فىقه جسء مً طري 46=48/569اقتياء قطعُ ارضًُ ميتنًُ للصو العكارٍ عدد  -9
 وميطكُ خضراء الهائيني بدوار انًىض  بيفىذ تراب مكاطعُ جلًس.

الكاضٌ باملىافكُ علِ قرار  :645ماٍ  56بتاريخ  :5/49/645;تعديل مكرر اجمللض اجلناعٌ ملدييُ مرانش عدد  -:
 تيظًنٌ مجاعٌ يتعلل مبيع تيظًه املعارض بصاحُ جامع الفيا.

 

 نة السادة:حضر االجتماع من أعضاء اللج -

 .المصطفى الوجدانً، دمحم بالــة، عبد الهادي تلماضً ،عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المغراوي
  
 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

ل، ، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم بوغرباالشحٌمً، حفٌظة مجدار خلٌفة، عبد الفتاح رزكً، موالي البشٌر طوبا
 .سفٌان بنخالتً، حسن الهواري

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 : رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة هشام بلحوتً
 : عن لسم العمل الجماعً رشٌدة بطور

 : عن لسم أعمال المجلس رشٌـد بوزٌتً  
 "  : " عادل الزرود  
 "  : " سعد نجــــاي  

جدول ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المدرجة فً شكر والترحٌب بالسادة الحضوفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة ال
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  اعمال اللجنة والمدرجة فً

 بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش
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الكاضٌ باملىافكُ علِ قرار  :645ماٍ  56بتاريخ  :5/49/645;يُ مرانش عدد تعديل مكرر اجمللض اجلناعٌ ملدي -:
 .تيظًنٌ مجاعٌ يتعلل مبيع تيظًه املعارض بصاحُ جامع الفيا

 

بخصوص هذه النمطة، وبعد ان تم تمكٌن السادة االعضاء من نسخة من المرار التنظٌمً موضوع 
للجنة الكلمة للسٌد رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة النمطة، ولمعرفة اسباب النزول، اعطى السٌد رئٌس ا

لرار تنظٌمً أن وافك على  2016الذي أوضح أنه سبك للمجلس الجماعً خالل الدورة العادٌة لشهر ماي 
وأرسل للسٌد الوالً من أجل التأشٌرة لكن أرجع دون  جماعً ٌتعلك بمنع تنظٌم المعارض بساحة جامع الفنا

، مبٌنا أنه تطبٌما لهذا الكتاب تم صٌاغة فصلٌن لتعدٌل 2016دجنبر  05بتارٌخ ذلن وفك كتاب صادر عنه 
"ٌمنع تنظٌم المعارض ذات الصبغة التجارٌة" أما  الفصل األولالمرار التنظٌمً موضوع النمطة، حٌث أن 

اعٌة فٌنص على انه "ٌمكن منح رخص تنظٌم التظاهرات الفنٌة والرٌاضٌة واألدبٌة واالجتم الفصل الثانً
والتً من شأنها نبراز الموروث الثمافً لساحة جامع الفنا والمساهمة بالتعرٌف بها  ذات االشعاع العالمً

عالمٌا وتثمٌن منتوجها الثمافً، على أساس نحاطة الترخٌص الممنوح بتنظٌم هذه التظاهرات بجمٌع 
 الضمانات األمنٌة والولائٌة."

المرار التنظٌمً فً صٌغته التعدٌلٌة، وبعد فتح باب بعد االستماع للتوضٌحات واالطالع على 
المنالشة، ابدى السادة االعضاء الستفساراتهم ومالحظاتهم بخصوص معرفة اسباب عدم التأشٌر على المرار 

 من جهة وكذا اسباب منع المعارض التجارٌة واجراءات وشروط الترخٌص باالستثناء. 
د رئٌس اللجنة من جدٌد الكلمة للسٌد رئٌس لسم ولإلجابة على هذه التساؤالت، أعطى السٌ

الممتلكات الجماعٌة الذي بٌن أن السبب وراء منع تنظٌم المعارض ذات الصبغة التجارٌة بساحة جامع الفنا 
راجع نلى أن الصٌغة األولى للمرار كانت تمنع تنظٌم جمٌع المعارض بالساحة المذكورة، مشٌرا نلى أن هذا 

ال رفض تنظٌم معارض وازنة كالمهرجان الدولً للفٌلم، موضحا أن المصالح الوالئٌة األمر كان ٌخلك نشك
ووعٌا منها بهذا األمر الترحت السماح بتنظٌم معارض ثمافٌة، فنٌة، ورٌاضٌة مستثنٌة تلن التً لها طابع 

جتماعً تجاري، كما أن المسم المختص أضاف فً خانة األنشطة المسموح بها التظاهرات ذات الطابع اال
كحمالت التبرع بالدم أو تلن المرتبطة بالمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة، مضٌفا أن تنظٌم أي معرض مرتبط 

 بموافمة السٌد الوالً وهذا فٌه نوع من الحماٌة للجماعة.

وفً ذات السٌاق، تدخل السٌد رئٌس اللجنة الذي استحضر، فً الفترة لبل نصدار هذا المرار، أن  
ض التً كانت تنظم بساحة جامع الفنا كانت كلها تجارٌة مع غٌاب معارض ذات نشعاع عالمً، مشٌرا المعار

نلى عشوائٌتها واالكتظاظ الذي كانت تخلمه داخل الساحة، مؤكدا أن هذه الدواعً هً التً أدت نلى استصدار 
ا فً نفس الولت فكرة فتح هذا المرار، مضٌفا أن الساحة المذكورة مازالت بها ظواهر غٌر ممبولة، رافض

باب التراخٌص أمام جمٌع منظمً المعارض، ممترحا فً األخٌر نضافة فصل للمرار موضوع الدراسة ٌحدد 
 بالمتر مساحة احتالل المعرض لساحة جامع الفنا.

وفً اطار المنالشة وابداء الرأي، لدم السادة االعضاء ممترحات تعدٌلٌة على المرار التنظٌمً الجماعً 
 وضوع النمطة على الشكل االتً:م

 اسباب التعدٌل الممترح التعدٌل الممترح النص االصلً ر.ف

 

1 

"ٌمنع تنظٌم جمٌع المعارض والتظاهرات ذات الصبغة 
بساحة جامع الفنا والمنطمة المجاورة  المحضةالتجارٌة 

 لها."

 
 حذف عبارة "المحضة"

عدم وجود فرق بٌن ما 
هو تجاري محض 

 حضوتجاري غٌر م

 

 

2 

"ٌمكن منح رخص تنظٌم التظاهرات الفنٌة والرٌاضٌة 
واألدبٌة واالجتماعٌة ذات االشعاع العالمً والتً من 
شأنها نبراز الموروث الثمافً لساحة جامع الفنا 
والمساهمة بالتعرٌف بها عالمٌا وتثمٌن منتوجها الثمافً، 
على أساس نحاطة الترخٌص الممنوح بتنظٌم هذه 

 بجمٌع الضمانات األمنٌة والولائٌة."التظاهرات 

 
حذف عبارة "ذات 

 االشعاع العالمً"

 
للة المعارض والتظاهرات 

 من هذا النوع
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العام من استصدار المرار من جهة وكذا االستثناء الممترح  أوتأسٌسا على ذلن، وبالنظر ألهمٌة المبد 
نة موافمتها على المرار التنظٌمً الجماعً بناء على مالحظة المصالح المختصة بالوالٌة، فمد ابدت اللج

الخاص بمنع تنظٌم المعارض بساحة جامع الفنا كما هو مرفك بالتمرٌر و وفك التعدٌالت الممترحة المضمنة 
 فً الجدول اعاله، رافعة لرئاسة المجلس التوصٌات اآلتٌة:

  رأسماال ال مادٌا ٌحفظ الهوٌة  السعً للحفاظ على الطابع التراثً الحضاري لساحة جامع الفنا باعتباره
 التارٌخٌة للمدٌنة دون التركٌز علٌها كفضاء للمأكوالت.

 .ضرورة التنصٌص فً الترخٌص الممنوح لمنظمً المعارض على توفر كافة الضمانات األمنٌة والولائٌة 
 سالة النبٌلة التفكٌر فً نعفاء منظمً معرض الكتاب من أداء رسوم احتالل الملن العام الجماعً نظرا للر

 .التً ٌؤدٌها بالمدٌنة والمتمثلة فً التشجٌع على المراءة
 .مطالبة السلطة المحلٌة المختصة باتخاذ نجراءات عملٌة لمنع المتسولٌن من نزعاج زوار ساحة جامع الفنا 

 
 لتنهً اللجنة أشغالها على الساعة الواحدة زواال وٌتم تأجٌل بالً النمط لجلسة ممبلة.    

 سكم المولر واسع النظرولمجل
 رئٌس اللجنة

 الحسٌن نوار           
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                                                                        ادلملكة ادلغربية   

 وزارة الداخلية            
 والية جهة مراكش اسفي      
 راكشاجمللس اجلماعي ملدينة م     

 املديرية العامة للمصاحل         

 قسم املمتلكات اجلماعية         

  مصلـــــــحة العـــمليات العقــــــــارية      
 

 . ............بتاريخ  ......مجاعي رقم . تنظيمي مشروع قرار 
 بساحة جامع لفنا التجارية يقضي مبنع تنظيم املعارض 

 

 مراكش.  ان اجمللس اجلماعي ملدينة  

  بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  7101يوليوز  2) 0310من رمضان  71الصادر يف  0.01.61بناء على الظهري الشريف رقم
 .ادلتعلق ابجلماعات 001.03

  ( بتنفيذ القانون رقم 7112نونرب  11) 0376ذي القعدة  10الصادر يف   195-7-1بناء على الظهري الشريف رقم
 اايت اجلماعات احمللية .ادلتعلق جبب 10.32

  ( بسن نظام للمحاسبة العمومية  7101يناير  11)  0310زلرم  02الصادر يف  441-09-2بناء على ادلرسوم رقم
  .للجماعات احمللية ورلموعاهتا

  ية العموم( ادلتعلق ابإلحتالل ادلؤقت االمالك 0606نونرب  11) 0112من صفر  73وبناء على الظهري الشريف الصادر يف
 كما وقع تغيريه وتتميمو.

  ( ادلتعلق ابألمالك البلدية.0670اكتوبر  06) 0131من صفر  02وبناء على الظهري الشريف الصادر يف 
  ( ادلتعلق بتنظيم اإلشهار بواسطة اإلعالانت 0616أبريل   0) 0112من صفر  1وبناء على الظهري الشريف الصادر يف

 واللوحات واإلعالمات والشعارات.
 يف احتالل ادللك  ( يتعلق مبنح بعض الرخص0636نونرب  03)  0106من زلرم   77ناء على الظهري الشريف الصادر يف وب

 العمومي البلدي.
  ( ادلتعلق ابحملافظة على الطريق العمومية 0611يناير  06) 0127مجادى األوىل  1وبناء على الظهري الشريف الصادر يف

 70) 0126مجادى الثانية  71بتاريخ  0.16.722تميمو وتعديلو ابلظهري الشريف رقم وشرطة السري واجلوالن كما مت ت
 .0621يناير   0166من ذي القعدة  71بتاريخ  0.06.66( والظهري الشريف رقم 0616دجنرب 

  من صفر  73الصادر بتطبيق الظهري الشريف الصادر يف  7111مايو  3بتاريخ  7.66.0071وبناء على ادلرسوم رقم
 ( ادلتعلق ابإلحتالل ادلؤقت األمالك العمومية .0606نونرب  11) 0112

  (  حول حتديد الشروط اليت تنفذ هبا تلقائيا  0661ماي  70) 0311رجب  00بتاريخ  7.26.012وبناء على ادلرسوم رقم
 ة.التدابري الرامية إىل استثبات االمن وضمان سالمة ادلرور والصحة واحملافظة على الصحة العمومي

  احملدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم واحلقوق والواجبات  7116ماي  06بتاريخ  0وبناء على القرار اجلبائي احمللي عدد
 ادلستحقة لفائدة ميزانية اجلماعة احلضرية دلراكش كما مت تعديلو وتتميمو.

  7100ماي وتبعا دلداوالت اجمللس اجلماعي دلدينة مراكش خالل دورتو العادية لشهر 

 .... وتبعا دلداوالت اجمللس اجلماعي دلدينة مراكش مبقتضى مقرر اجمللس عدد  ... بتاريخ 
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 يلي: يقرر ما
 الفصل االول

 ميٍع تٍظٗي مجٗع املعازض ٔالتظاِسات ذات الؿبػٛ التذازٖٛ بطاحٛ داوع الفٍا ٔاملٍطكٛ اجملأزٚ هلا.
  

 الفصل الثاني:
ٍٗٛ ٔالسٖاضٗٛ ٔاألدبٗٛ ٔاالدتىاعٗٛ ٔاليت وَ غأٌّا إبساش املٕزٔخ الجكايف ميهَ وٍح زخـ تٍظٗي التظاِسات الف

لطاحٛ داوع الفٍا ٔاملطاِىٛ بالتعسٖف بّا عاملٗا ٔتجىني وٍتٕدّا الجكايف، عمٜ أضاع إحاطٛ الرتخٗـ املىٍٕح بتٍظٗي ِرٓ 
 ىٗع الضىاٌات األوٍٗٛ ٔالٕقائٗٛ.التظاِسات ظ

 
 الفصل الثالث:

ِرا الكساز بعد التأغري عمْٗ لهن وَ الطٗد املدٖس العاً لمذىاعٛ ٔاملؿاحل اجلىاعٗٛ املدتؿٛ ٖعّد بتٍفٗر 
 ٔالطمطٛ احملمٗٛ نن يف دلاه اختؿاؾْ.

 

 

 

 

 

 أأسفيوايل هجة مراكش           اجمللس امجلاعي ملدينة مراكش رئيس          

 عامل عامةل مراكش           
 

 

 

 

 

 مراكش بتارخي .............                                           ارخي .............مراكش بت              
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

 .لشـــة حـــول هــــذه النمطـــةد تالوة نص التمرٌر، نفتــــح بــــاب المناـبع  

 ار التنظٌمـً فً صٌغته المعدلـة على التصوٌـت.نظـرا لعدم وجود اي تدخـل، اعـرض المـر 
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 :  (16/12/2107)الجلسة االولى بتارٌخ  2107السابعة من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر النمطة 

 حعذيل الاجفاقيت املبرمت بيا حماعت مراكش والهالا الاحمر املغربي فرع مراكش. 

 

 

  رئٌس المجلس الجماعً دمحم العربً بلمائد السٌد

لشؤون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة رئٌس اللجنة المكلفة بانائب اعطً الكلمة للسٌد   

 لتالوة نص التمرٌر المتعلك بهذه النمطة. واشران المجتمع المدنً 

 ٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنًنائب رئٌس اللجنة المكلفة بالشؤون الثماف السٌد عبد الهادي فاري
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نظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال للممتضٌات المانونٌةة والت طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  08/10/2107 بتارٌخ 0053وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

تنمٌةة االجتماعٌةة واشةران بالشةؤون الثمافٌةة والرٌاضةٌة والوالمجلس للحضةور والمشةاركة فةً أشةغال  اللجنةة المكلفةة 

علةى السةاعة العاشةرة والنصةف صةباحا  2107 ٌنةاٌر 23 االثنةٌن ٌةوم هةااجتماع، عمدت اللجنة المةذكورة المجتمع المدنً

 ةرئٌس اللجنة لتدارس النمط خلٌفة الشحٌمًبماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد 

 االتٌـة: 

 .فاقًُ املربمُ بني مجاعُ مرانش واهلالل االمحر املػربٌ فرع مرانشتعديل االت -;
  

 

 ٌدان: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

  فاري، مرٌم خــــاي.عبد الهـادي 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

تلماضً، توفٌك بولوجور، حفٌظة مجدار، موالي عبد الحفٌظ المغراوي، موالي البشٌر طوبا، عبد الهادي ال

عبد االله الغلف، موالي احفٌظ لضاوي العباسً، دمحم اٌت الزاوي، اسماعٌل امغاري، دمحم نكٌل، دمحم بالة، 

 المصطفى الوجدانً، عبد الصمد لهنٌدي .

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عادل نزار
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة : لجلٌل اٌت بلخٌرعبد ا

 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌـد بوزٌتً  
 
 :شارن من المصالح الخارجٌة السٌد -

 المدٌر االداري والمالً لمؤسسة الهالل االحمر المغربً ) مراكش ( :    دمحم النص    

 

ٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترح
، وباتفاق مع 2107المدرجة فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمطة المتعلمة بتعدٌل االتفالٌة المبرمة بٌن جماعة مراكش والهالل 
 مغربً فرع مراكش على النحو االتً:االحمر ال

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  7: النمطة رلم 
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 .تعديل االتفاقًُ املربمُ بني مجاعُ مرانش واهلالل االمحر املػربٌ فرع مرانش -;
 

تم تمكٌن السادة الحضور بنسخة من االتفالٌة بٌن جماعة مراكش فً بداٌة دراسة هذه النمطة، وبعد   

ع االتفالٌة فً صٌغتها المعدلة موضوع النماش، الجاري بها العمل و كذا مشرو ومؤسسة الهالل االحمر المغربً

اوضح السٌد رئٌس اللجنة ان السٌاق الخاص لتمدٌم الممترح موضوع النماش مرتبط بالزٌارة الملكٌة االخٌرة 

لمدٌنة مراكش )المدٌنة العتٌمة( والتً تم خاللها تدشٌن بعض مشارٌع برنامج "مراكش ...  الحاضرة المتجددة"  

ومنها مشروع اعادة بناء مركز االسعافات االولٌة بساحة جامع الفنا ومشروع تهٌئة مركز وبرمجة اخرى 

االسعافات االولٌة بحً المالح على ان مؤسسة دمحم الخامس للتضامن ستتكلف بالبناء والتجهٌز وجماعة مراكش 

 بالمساهمة فً التسٌٌر من خالل هذا االطار التنظٌمً التعالدي. 

ضاح، اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة لممثل مؤسسة الهالل االحمر المغربً فرع وللمزٌد من االٌ 

 مراكش لتمدٌم التوضٌحات فً هذا الشأن.

دواعً تعدٌل االتفالٌة والتً تتمحور حول تهٌئة وفً هذا االطار، استعرض ممثل هذه المؤسسة بدوره   

ومركز االسعافات االولٌة بحً  0968ناؤه الى سنة مركزٌن لإلسعافات االولٌة بساحة جامع الفنا الذي ٌرجع ب

ان   االخٌرة لمدٌنة مراكش لجاللة الملن دمحم السادس خالل زٌارتهالمالح بعد تدشٌنهما من طرف صاحب ا

مؤسسو الهالل االحمر المغربً ستتكلف بتسٌٌر وتدبٌر المركزٌن المذكورٌن من جهة مع تمدٌم كافة الخدمات 

 لثانً من مشروع االتفالٌة.المضمنة فً الفصل ا

بعد االستماع للتوضٌحات واالطالع على مشروع االتفالٌة فً صٌغتها التعدٌلٌة، فتح باب المنالشة   

وابداء الرأي ثمن من خالله السادة االعضاء المبادرة الممترحة فً اطارها التعالدي من اجل الرفع من مستوى 

 كنة، مسجلٌن المالحظات والممترحات االتٌة:التنمٌة الصحٌة واالجتماعٌة لفائدة السا

  ضرورة الحضور الفعلً لمؤسسة الهالل االحمر المغربً فً الساحة المحلٌة وتتحمل مسؤولٌتها فً اطار

الصالحٌات والخدمات التكمٌلٌة لمراكز وزارة الصحة الموكولة الٌها لانونٌا او تعالدٌا عبر تغطٌة المجال 

 فتح رلم اخضر لإلسعافات االولٌة .  هشة مع امكانٌةالترابً وخاصة المناطك ال

  امكانٌة خلك شبكة تفاعلٌة بٌن مؤسسة الهالل االحمر المغربً و فاعلٌن اخرٌن سواء مكونات النسٌج

 الجمعوي او المطاع الخاص.

 بح مسعفً الهالل االحمر المغربً فً التأطٌر وتمدٌم العالجات واالسعافات االولٌة بمسا ضرورة انخراط

 الجماعة بالنظر للتخلف عن المٌام  بهذه المهمة للعدٌد من السنوات.

  ضرورة تركٌز االهتمام على تأهٌل بعض ممرات الهالل االحمر بالنظر للوضعٌة المزرٌة التً تعرفها هٌاكلها

 المعمارٌة وكذا تجهٌزها باللوازم الطبٌة الخاصة باإلسعافات االولٌة.  

 االسعافات االولٌة بالمجان لفائدة تالمٌذ المؤسسات العمومٌة وموظفً ومنتخبً المٌام بدورات تكوٌنٌة ف ً

 الجماعة مع االشتغال على موضوع السالمة الطرلٌة بالمؤسسات العمومٌة .

  ضرورة احداث لجنة للتتبع والتمٌٌم مع تمٌٌم المرحلة المنتهٌة واعداد خطة سنوٌة للمرحلة المادمة اكثر

 فاعلٌة. 
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تدارس مشروع االتفالٌة، لدم السادة االعضاء ممترحات تعدٌلٌة شكلٌة همت بعض الفصل وفً خضم 
 على النحو االتً:

 التعدٌل الممترح النص االصلً ر.ف

 

 

 

 

2 

 التزامات الهالل االحمر المغربً
 ٌلتزم الهالل األحمر المغربً ب :

  

افات األولٌة بحً ضمان تسٌٌر وتدبٌر مركزي اإلسع -
 المالح وساحة جامع الفنا.

تنظٌم تدارٌب ودورات تكوٌنٌة فً اإلسعافات   -
 األولٌة.

- ... 
حمر التابعة للهالل األ الطبٌةتمدٌم مراكز العالجات  -

المغربً بمدٌنة مراكش لخدمات الصحٌة بالمجان 
 جماعة مراكش.أعوان لفائدة موظفً و

- ... 

 ًالتزامات الهالل االحمر المغرب
 ٌلتزم الهالل األحمر المغربً ب :

  

ضمان تسٌٌر وتدبٌر مركزي اإلسعافات األولٌة بحً  -
 المالح وساحة جامع الفنا.

تنظٌم تدارٌب ودورات تكوٌنٌة فً اإلسعافات األولٌة  -
. 

-  ... 
حمر التابعة للهالل األ تمدٌم مراكز العالجات  -

بمدٌنة مراكش لخدمات الصحٌة بالمجان  المغربً
 جماعة مراكش.أعوان و موظفً و لفائدة 

- ... 

 

 

 

5 

تحدث لجنة التتبع والتمٌٌم وتستدعى من طرف رئٌس 
ة التمارٌر المالٌة سجماعة مراكش مرة كل سنة لدرا

وتمٌٌم مدى نزاهة التدخالت واألدبٌة والمصادلة علٌها 
 .ألنشطة المنظمة من طرف الهالل األحمر المغربًوا

تحدث لجنة التتبع والتمٌٌم وتستدعى من طرف رئٌس 
ة التمارٌر المالٌة سجماعة مراكش مرة كل سنة لدرا

واألدبٌة والمصادلة علٌها وتمٌٌم 

 

  

ن للسادة االعضاء اهمٌة المشروع الممدم فً سٌاله الخاص من جهة وتأسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌ

درهم لفائدة الهالل االحمر المغربً كدعم فً  5210611011وكاطار تنظٌمً تعالدي بتخصٌص مساهمة مالٌة بمبلغ 

 تسٌٌر ماٌلً:

 ب الجماعة.فرع الهالل االحمر المغربً )مكتب والٌة مراكش( وتنظٌم انشطة انسانٌة وصحٌة وبٌئٌة بترا 

 .مركزي العالجات االولٌة بحً المالح وبجامع الفنا 

الرفع من مستوى التنمٌة الصحٌة واالجتماعٌة لفائدة  واعتبارا للمهام الموكولة لمؤسسة الهالل االحمر فً 

  لٌةاتفافمد ابدت اللجنة موافمتها على ، تعمٌم هذه التجربة على بالً االحٌاء بتراب الجماعةالساكنة فً افك 

بٌن جماعة مراكش ومنظمة الهالل االحمر المغربً )مكتب والٌة مراكش( وذلن  شراكة فً صٌغتها المعدلة

لتحسٌن جودة وفعالٌة االسعافات االولٌة بمدٌنة مراكش وفك التعدٌالت المدخلة علٌها والمشار الٌها فً الجدول 

 .  كما هً مرفمة بهذا التمرٌر اعاله

 المولر واسع النظر ولمجلسكم            

 س اللجنــــةــرئٌ          

 خلٌفة الشحٌمً           
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 اتفاقية شراكة

 فً شخص السٌد العربً بلمائد ، ممثلة مجاعة مراكش، 

 مكتب والٌة مراكش، ممثلة فً شخص السٌد موالي حفٌظ العلوي،  منظنة اهلالل األمحر املغربي ،

 تب الوالئً لمدٌنة مراكش ومنسك المشارٌع التنموٌة لجهة مراكش آسفًرئٌس المك

 حتسني جودة وفعالية اإلسعافات األولية مبدينة مراكش.

 الخاص بالجماعات  003.04رلم  التنظٌمً بناء على المانون 

  ٌضبط  0958نونبر  05الموافك  0378ادى األولى جم 13الصادر فً  03583376بناء على الظهٌر الشرٌف عدد

الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رلم  75311بموجبه حك تأسٌس الجمعٌات كما تم تعدٌله بموجب المانون عدد 

بتنفٌذ المانون  7119فبراٌر  08الصادر فً  0319339والظهٌر الشرٌف رلم   ،7117ٌولٌوز  15بتارٌخ  03173716

17319. 

 المتعلك بمدونة المحاكم المالٌة 67399المغٌر والمتمم بموجبه المانون رلم  57316 لمانون رلمبناء على ا 

 ( بسن نظام المحاسبة  7101ٌناٌر  13الموافك )  0430محرم  07الصادر فً  73193440 وبناء على المرسوم عدد

 العمومٌة للجماعات المحلٌة ومجموعاتها 

 المتعلمة بالشراكة بٌن المؤسسات العمومٌة والجمعٌات الصادرة بتارٌخ  7/7113 وبناء على دورٌة الوزٌر األول عدد

 7113 ٌونٌو 77الموافك  0477ربٌع الثانً  76ى

 0957دجنبر  74بتارٌخ  311-57-1المؤسس لمنظمة الهالل األحمر المغربً عدد  بناء على الظهٌر الشرٌف. 

 الختصاصات كل طرف. وبناء على الموانٌن الجاري بها العمل ، والمحددة 

  بالموافمة على مشروع إعادة بناء مركز  7107ٌناٌر  01وٌناء على ممرر اللجنة المحلٌة للتنمٌة البشرٌة المنعمد بتارٌخ

 مركز اإلسعافات األولٌة بحً المالح. اإلسعافات األولٌة بساحة جامع الفنا ومشروع تهٌئة مركز

 فعٌل دور الهالل األحمر المغربً فً التأطٌر والتدخل فً مجاالت ورغبة من الطرفٌن فً خلك شراكة من أجل ت

 اختصاصاته، وكذا التعاون مع جماعة مراكش فً خدمة المواطن.
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 : اتفق الطرفان على ما يلي

  

تصلة بمجال ٌهدف الطرفان  من خالل هذه االتفالٌة إلى إرساء لواعد التعاون بٌنهما فً المٌادٌن الم

 مراكش اختصاصهما وكل ما من شأنه الرفع من مستوى التنمٌة الصحٌة واالجتماعٌة لفائدة المواطنٌن وسكان مدٌنة

 وزوارها وذلن ب :

السعً إلى إحداث وتفعٌل عدد من المشارٌع والبرامج التً من شأنها اإلسهام فً تمكٌن أكبر عدد من  -
 تفادة من الخدمات الصحٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة...المواطنٌن وسكان مدٌنة مراكش من االس

 تنظٌم لماءات وندوات مشتركة لفائدة العمل الصحً واالجتماعً... -
 وضع تجهٌزات الجانبٌن رهن إشارة بعضهما حسب ما تسمح به الموانٌن الجاري بها العمل -
التدخل واالستجابة عند ولوعها، التعاون فً تنظٌم حمالت التوعٌة والتأهب لمواجهة الكوارث لبل ولوعها ، و -

(، وبرامج التوعٌة والتكوٌن ORSECتأهٌل المتضررٌن بعدها، وذلن فً إطار مخطط تنظٌم اإلسعافات )

 المعتمدة من طرف الهالل األحمر المغربً فً هذا المجال.
 بمراكشاألولٌة التابعة للهالل األحمر المغربً  العالجاتمراكز المساهمة فً تسٌٌر  -
 ،الرٌاضٌة واالجتماعٌة  الفنٌةفٌة ، التغطٌة الصحٌة للتظاهرات الثماهمة فً المسا -

 ٌلتزم الهالل األحمر المغربً ب :

  

 ضمان تسٌٌر وتدبٌر مركزي اإلسعافات األولٌة بحً المالح وساحة جامع الفنا.  -
  . ظٌم تدارٌب ودورات تكوٌنٌة فً اإلسعافات األولٌةتن -

على  لمنظمة من طرف جماعة مراكش )بناءتأطٌر وتكوٌن ممدمً اإلسعافات األولٌة بالتظاهرات الرٌاضٌة ا -
 .طلب هذه األخٌرة(

مجان لفائدة حمر المغربً بمدٌنة مراكش لخدمات الصحٌة بالالتابعة للهالل األ تمدٌم مراكز العالجات  -

 جماعة مراكش.أعوان وموظفً و 

جماعة العاملة بتراب نفوذ  وهٌئات المجتمع المدنً المساهمة فً التوعٌة الصحٌة داخل الودادٌات والجمعٌات -
 مراكش.

 التحسٌس بأهمٌتها وضرورة استمرارها تنظٌم حمالت النظافة، و -
 التشجٌر واالعتناء بالمناطك الخضراء. المساهمة فً الرفع من الوعً البٌئً، والتشجٌع على -
 المساهمة فً تأطٌر عملٌات اإلنماذ والعالجات األولٌة بالمسابح الجماعٌة -

 

  

األنشطة الممامة، والوضعٌة المالٌة و المحاسبتٌة  ٌتضمن عن كل حساب بنكً تمدٌم تمرٌر سنوي أدبً ومالً -

دا لمختلف أوجه العملٌات المنجزة مصادق علٌه من طرف تنفٌذ هذه االتفالٌة تتضمن جر المتعلمة بسٌر و

 محاسباتً.

وضع اسم وشارة المجلس الجماعً بواجهة المركز الرئٌسً وكذا المركزٌن موضوع هذه االتفالٌة وعلى  -

 جمٌع وسائل التواصل أثناء تنظٌمه لحمالت إنسانٌة أو صحٌة أو اجتماعٌة 

 ادئ الحكامة و التدبٌر اإلداري الجٌد والشفافاحترام مب -

تخصٌص مبالغ مساهمة المجلس الجماعً لتنفٌذ التزامات الجمعٌة حسب األغراض المخصص لها مع عدم  -

 تحوٌل أٌة مبالغ من حساب آلخر

 تخصٌص مبلغ مالً ضمن الحساب األول لتغطٌة مصارٌف الخبٌر المحاسبتً  -

 ابات الثالث لبل متم شهر أكتوبر من كل سنة .تمدٌم المٌزانٌات التولعٌة للحس -
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 ب :  احسب اإلمكانٌات المتوفرة له جماعة مراكشلتزم ت

درهم )ستمئة ألف درهم( لفائدة الهالل األحمر المغربً، ممسمة على  5713611تخصٌص مساهمة مالٌة بمبلغ  -

 ثالث حسابات بنكٌة :

 ول الخاص بدعم تسٌٌر فرع الهالل األحمر المغربً مكتب والٌة مراكش وتنظٌم أنشطة الحساب األ

درهم )مئتً ألف  7113111انسانٌة وصحٌة وبٌئٌة بتراب الجماعة تحت رلم ................... بمبلغ 

 درهم (

 ......... الحساب الثانً الخاص بدعم تسٌٌر مركز العالجات األولٌة بحً المالح تحت رلم ..........

 درهم )مائة وستٌن ألف درهم( 813411بمبلغ  

  الحساب الثالث خاص بدعم تسٌٌر مركز العالجات األولٌة بجامع الفنا تحت

 درهم )مئتٌن وأربعون ألف درهم( 7413711رلم............................. بمبلغ 

 فً حالة توفرها ات األولٌة الطبٌةعالجالهالل األحمر المغربً لتكون مراكز ال وضع محالت رهن إشارة -
 

، وٌحتفظ الطرفان بحمهما فً طلب فسخ هذه االتفالٌة ، وٌتم  ثالث سنوات لابلة للتجدٌدمدة صالحٌة االتفالٌة 

 بواسطة إشعار كتابً ٌبدأ مفعوله بشهرٌن من ذلن.

ة التمارٌر المالٌة سٌٌم وتستدعى من طرف رئٌس جماعة مراكش مرة كل سنة لدراتحدث لجنة التتبع والتم

 .واألدبٌة والمصادلة علٌها و

 

جماعة مراكش وتأشٌر السلطات المختصة علٌها تدخل هذه االتفالٌة حٌز التطبٌك بعد تولٌع الطرفٌن و موافمة 

 ى االتفالٌة السابمة.وتلغ
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

بالتعدٌالت التً الترحتها اللجنة مع تصحٌح المبالغ الرلمٌة بالحروف  د تالوة نص التمرٌرـبع  

نعادة بناء  مشروعفاالتفالٌة اتت فً اطار الزٌارة الملكٌة المٌمونة للمدٌنة العتٌمة من اجل احداث  ،العربٌة

 مركز اإلسعافات األولٌة بساحة جامع الفنا ومشروع تهٌئة مركز اإلسعافات األولٌة بحً المالح.

فالتعدٌالت الممترحة هً بسٌطة منها ان لجنة التتبع تموم بعملها والتأكد من ان توافً مؤسسة 

هذه المراكز لتموم بالمهام الموكولة الهالل االحمر الجماعة بالوثائك المحاسباتٌة االثباتٌة، ونتمنى ان تفعل 

 الٌها.

 .لشـــة حـــول هــــذه النمطـــةنفتــــح بــــاب المنا

 نظـرا لعدم وجود اي تدخـل، اعـرض االتفالٌة فً صٌغتها المعدلـة على التصوٌـت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (06/02/2017ملجلس حماعت مراكش )الجلست الافخخاحيت بخاريخ  2017محضر الذورة العاديت لشهر فبراير 

68 
 

 



 (06/02/2017ملجلس حماعت مراكش )الجلست الافخخاحيت بخاريخ  2017محضر الذورة العاديت لشهر فبراير 

69 
 

 



 (06/02/2017ملجلس حماعت مراكش )الجلست الافخخاحيت بخاريخ  2017محضر الذورة العاديت لشهر فبراير 

70 
 

 



 (06/02/2017ملجلس حماعت مراكش )الجلست الافخخاحيت بخاريخ  2017محضر الذورة العاديت لشهر فبراير 

71 
 

 



 (06/02/2017ملجلس حماعت مراكش )الجلست الافخخاحيت بخاريخ  2017محضر الذورة العاديت لشهر فبراير 

72 
 

 :  (16/12/2107)الجلسة االولى بتارٌخ  7210الثامنة من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر النمطة 

 املصادقت على احذاث مكاجب فرعيت للحالت املذنيت بملحقاث اداريت  ي مقاطع ت حليز واملنارة:

 .الملحمة االدارٌة رٌاض السالم بمماطعة جلٌز 

 .الملحمة االدارٌة معطى هللا بمماطعة المنارة 

 .الملحمة االدارٌة بوعكاز بمماطعة المنارة 

 

  رئٌس المجلس الجماعً لسٌد دمحم العربً بلمائدا

لشؤون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون اللجنة المكلفة بااالن وفً ظل عدم حضور رئٌس  

 المتعلك بهذه النمطة.كاتب المجلس لتالوة نص تمرٌر اعطً الكلمة للسٌد  وكذا نائبته ، الالمركزي

 عًكاتب المجلس الجما خالد الفتاويالسٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (06/02/2017ملجلس حماعت مراكش )الجلست الافخخاحيت بخاريخ  2017محضر الذورة العاديت لشهر فبراير 

73 
 

 

  

 
 

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

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  08/10/2107 بتارٌخ 0057وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

، عمةدت بالشؤون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون الالمركزيوالمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا بماعةة االجتماعةات الكبةرى  2107 ٌناٌر 30ٌوم الثالثاء  هااجتماعاللجنة المذكورة 

 االتٌـة:  ةرئٌس اللجنة لتدارس النمطي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد دمحم بوغربال بالمصر البلد

 املصادقُ علِ احداث مهاتب فرعًُ للخالُ املدىًُ مبلخكات اداريُ يف مكاطعيت جلًس وامليارَ: ->
 خكُ االداريُ رياض الصالو مبكاطعُ جلًس.املل 

 .َامللخكُ االداريُ معطِ اهلل مبكاطعُ امليار 

 .َامللخكُ االداريُ بىعهاز مبكاطعُ امليار 

 ٌدان: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

  .حلٌمة بادمحم،  احمد المتصدق

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

ن نوار، احمد محفوظ، عبد الرحٌم الفٌرامً، عبد الهادي وٌسالت، عبد الهادي بن عال، خلٌفة حفٌظة مجدار، الحسٌ
 .الشحٌمً

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش : عبد الكرٌم الخطٌب
 االدارة الجماعٌة تأهٌلرئٌس لسم  :  دمحم بركادي 
 ل المجلسعن لسم أعما :   سعد نجاي 
 :شارن من المصالح الخارجٌة السٌد -

 رئٌس لسم الموارد البشرٌة والوسائل العامة بوالٌة مراكش اسفً :    هاشم افالل

 رئٌس مصلحة التكوٌن المستمر بوالٌة مراكش اسفً :  هشام لورص
 

ل الدورة العادٌة اوضح السٌد رئٌس اللجنة ان الصٌغة النهائٌة لجدول اعما ،فً مستهل تدارس هذه النمطة
تضمنت احداث ثالثة مكاتب فرعٌة للحالة المدنٌة بملحمات ادارٌة فً مماطعتً جلٌز والمنارة  2107لشهر فبراٌر 

 وٌتعلك االمر بالملحمات االدارٌة رٌاض السالم، معطى هللا و بوعكاز.
المنشور   2106ماي  08ارٌخ بت 0476006وبعد تمكٌن السادة االعضاء بمرار وزٌر الداخلٌة فً الموضوع رلم  

، وحٌث تبٌن ان االمر ٌتعلك بتنفٌذ مسطرة شكلٌة لانونٌة من 23/16/2106بتارٌخ  6476فً الجرٌدة الرسمٌة عدد 
 اجل احداث المكاتب الفرعٌة، وبالنظر ألهمٌة هذه المرافك االدارٌة، فمد ابدت اللجنة موافمتها على النمطة.

  

 لر واسع النظرولمجلسكم المو            

 س اللجنــــةــرئٌ          
 دمحم بوغربال   

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  8: النمطة رلم 
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

ٌتعلك بتنفٌذ مسطرة شكلٌة لانونٌة من اجل احداث مكاتب فرعٌة  فاألمرمن خالل تمرٌر اللجنة   
لملحمات االدارٌة رٌاض السالم، معطى للحالة المدنٌة بملحمات ادارٌة فً مماطعتً جلٌز والمنارة وٌهم ذلن ا

 هللا و بوعكاز.

 بـــاب المنالشـــة مفتـــــوح.

 نظرا لعدم وجود اي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌت.
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

وا اعمال الجلسة االولى من الجدولة الزمنٌة وبذلن نكون لد انهٌنا التداول فً النمط المدرجة فً جد  

 2107فبراري  05للدورة، وموعدنا فً الجلسة الثانٌة بتارٌخ 

 

 


