
 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

 



 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

 



 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

لجملوصلمج ع٘لماانع 8102 فربآا رضالاام ولاورّ ٗلاام ةٓ٘لاظَالاحمل
لادتوش تلااجالخفَاستل

  0702من ادلورة اًعادًة ًضير فرباير  70/70/0702تتارخي  اجللسة الأوىلفيرست حمرض 
 

 
 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ
 

 الصفحات
 

 
   حافظت الجلعت الاولى 

 الكلمت الافخخاحيت والجذولت الضمىيت  

 
 

 

 

 

 

10 – 04 

05 – 19 

 

 

0 

اطالع املجلغ الجماعي على الخلشيش الاخباسي لشئيغ املجلغ في ؼؤن الاعمال التي جم الليام بها في اطاس الفالحياث 

 املخعلم بالجماعاث.مً اللاهىن الخىظيمي  106املخىلت اليه طبلا مللخمياث املادة 

لالاداسة الشكميت

 

 
تمت اطالع 

 المجلس

 
 

01 -66 

 

2 
املذًىت العخيلت جؤهيل وجشمين الذساظت واملفادكت على مؽشوع اجفاكيت ؼشاكت جخعلم بخمىيل و اهجاص بشهامج 

لالوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من السٌد                                           .  2021 -    2018مشاكؾ ب

 
 

 المصادقة باإلجماع

 

      67-91 

 

6 
افلت على جىكيع بشوجىكىالث اجفاق املخعللت بملف جششح اململكت املغشبيت لخىظيم مىافعاث كؤط العالم لكشة  املى

ل(الوالً عامل عمالة مراكش)نمطة واردة من السٌد                                                       .FIFA 2026اللذم 
 

 المصادقة باإلجماع
 

      90-97   

 

4 
                     املفادكت على اجفاكيت جىأمت بين حماعت مشاكؾ و مذًىت "ظاو باولى" البراصيليت. 

ل(الوالً عامل عمالة مراكش)نمطة واردة من السٌد                                                                          
 

 المصادقة باإلجماع
 

     98-017 

 

5 
اكبت بالكاميراث  الذساظت واملفادكت على مؽشوع اجفاكيت حىل جمىيل و اهجاص املؽاسيع املخعللت بؤهظمت املش

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(   بالفماء العام وكزا عملياث الفياهت املشجبطت بها.
 
 

 المصادقة باإلجماع

 

018-047 

 

 

 
 

6 

املفادكت على جحذًذ مفادس الخمىيل والجذولت الضمىيت لخففيت دًىن املكخب الىطني للعكك الحذًذًت مىلىع 

  الخاـت بئهجاص حعىس على معخىي طشيم جاسكت وؼاسع امللاومت. 000028 و  658087و   F002004الاجفاكياث سكم 
ل                                                                                                                                                                                  )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                                      

 
 

اجلت الى الجلسة 
 الثالثة

 

 

048-056 

 

افلت على اجفاكيت ؼشاكت مع حمعيت مالئكت مشاكؾ حىل حعيير مشكض مالئكت لألطفال روي الخشليث الفبغي  7 املى

T21.ل

 

 المصادقة باإلجماع
 

057-075 

 

 

8 

الذساظت واملفادكت على اجفاكيت جخفيق مىحت ظىىيت لفائذة حمعيت الاطلغ الكبير في اطاس دعم مؽشوع الىلل 

ل.املذسس ي بملاطعت الىخيل 

 

 

 المصادقة باإلجماع

 

076-096 

 

9 

 الذساظت واملفادكت على مؽشوع اجفاكيت ؼشاكت بين املجلغ الجماعي ملذًىت مشاكؾ و الجامعت امللكيت املغشبيت

طىاعي. 20لكشة اللذم لخجهيز ملعب   غؽذ لكشة اللذم بالعؽب الـا

 
 

 المصادقة باإلجماع

 

094-202 

 

 

01 
متر مشبع  1300البث في كبىل هبت علاسيت ممىىحت مً طشف هظاسة اوكاف مشاكؾ وهي كطعت اسليت معاحتها 

 امللبرة املعيحيت.مخىاحذة بمىطلت حليز كشب   230842/04جيخمي لجضء مً الشظم العلاسي عذد 

 
 المصادقة باإلجماع

 

206-209 

 

00 
املفادكت على اعادة جخفيق حضء مً حذًلت ابىاب حليز املخىاحذة امام الهالل الاحمش )بجاهب العكت 

 الحذًذًت( لبىاء مسجذ.

 
 

 المصادقة باإلجماع

 

221-226 

 

ليعب واظعاس الشظىم والحلىق والىحيباث  املحذد 19/05/2008بخاسيخ  6حعذًل اللشاس الجبائي املحلي عذد  02

 املعخحلت لفائذة ميزاهيت حماعت مشاكؾ كما جم حعذًله وجخميمه.

 
 

 المصادقة باإلجماع

 

227-266 
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  0702من ادلورة اًعادًة ًضير فرباير  01/70/0702تتارخي  اجللسة اًثاهيةفيرست 
 

 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة
 

 

 

  حافظت الجلعت الشاهيت 

 الكلمت الافخخاحيت والجذولت الضمىيت 

 10-14 

15 

 

06 
 

افلت على احذار مشفم مخحف الترار الالمادي لعاحت حامع الفىا بامللش العابم لبىك املغشب بعاحت حامع  املى

 الفىا.

 

 المصادقة باألغلبية

 

16-62 

 

04  

 املفىك ملخحف الترار الالمادي لعاحت حامع الفىا.حعذًل كىاػ الخحمالث املخعلم بالخذبير 

 

 
 المصادقة باألغلبية

ل
ل66-46

 

05 

الذساظت واملفادكت على اجفاكيت بين مجلغ حماعت مشاكؾ و ؼشكت الخىميت املحليت "حالشة الاهىاس" جخعلم 

 بمعاهمت حماعت مشاكؾ في جمىيل اظدشماس جؤهيل ؼبكت الاهاسة العمىميت.

 

 
 باإلجماعالمصادقة 

 
 

 

47-60 

 

06 

البث في عملتي كشاء و جفىيذ املحالث الخجاسيت املخىاحذة بالعىق الجماعي املحاميذ )كشب عمليت بشج الضيخىن( لفائذة 

 املعخفيذًً مً عمليت الترحيل واملفادكت على العىمت الكشائيت و كيمت الخفىيذ املشجبطخين بهما.

 
  المصادقة باإلجماع

 

62-000 

 
 

 

07 
 

 للباعت الجائلين. 9البث في عمليت كشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي املحاميذ 

 

أجلت إلى الجلسة 
 الثالثة

 

 

002 

 

 

08 

 

 عمليت مً الاول  الؽطش مً املعخفيذًً لفائذة الضهىس  الجماعي بالعىق  الخجاسيت املحالث جفىيذ عمليت في البث

 .بها املشجبطت الخفىيذ مبالغ على واملفادكت الترحيل

 
 

 

 المصادقة باإلجماع

 
 

 

 

004-062 

 

09  

 .مشاكؾ حماعت لفائذة"   سوظىس  اًشيا" ؼشكت طشف مً ممىىحت علاسيت هبت كبىل  في البث

 
 

 المصادقة باإلجماع

 
 

066-044 

 

21  

 فخح حعاب خفىص ي ًخعلم بمؽشوع املشكض املخعذد الىظائف والعىق املشكضي بجليز.

 

 باإلجماعالمصادقة 
 

045-077 

 

 

 

 

20 

الذساظت واملفادكت على اجفاكيت ؼشاكت بين الىصاسة املىخذبت لذي وصيش الطاكت واملعادن واملاء والبيئت، املكلفت بالبيئت 

لخذبير مؽشوع  SARLؼشكت راث معؤوليت محذودة   Société Medina Bikeومجلغ حماعت مشاكؾ وؼشكت 

 Vélos en Libre-Service (VLS.) الذساحاث الهىائيت الزاجيت الخذمت في مذًىت مشاكؾ ) 

 

 
 

 المصادقة باإلجماع

 

 

078-096 
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  0702من ادلورة اًعادًة ًضير فرباير  07/70/0702تتارخي  اجللسة اًثاًثةفيرست 
 

 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة
 

 

 

 
 . حافظت الجلعت الشاهيت 

 الكلمت الافخخاحيت والجذولت الضمىيت 

 10-14 

14-15 

ل

 

ل6
املفادكت على جحذًذ مفادس الخمىيل والجذولت الضمىيت لخففيت دًىن املكخب الىطني للعكك الحذًذًت مىلىع 

  الخاـت بئهجاص حعىس على معخىي طشيم جاسكت وؼاسع امللاومت. 000028 و  658087و   F002004الاجفاكياث سكم 
ل                                                                                                                                                                                  )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش( للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 
 

 باإلجماع المصادقة

ل
ل

ل16-62

 

  للباعت الجائلين. 9البث في عمليت كشاء الجلعاث املخىاحذة بالعىق الجماعي املحاميذ  07

تأجلت إلى دورة 
 الحقة

 
 

66-64 

 
 

26 
 

 الذساظت واملفادكت على طشيلت الخذبير املفىك لعىق الجملت للخمش والفىاكه بمشاكؾ.

 

 باألغلبية المصادقة
 

 

65-075 
 

27 
 

 الذساظت واملفادكت على كىاػ الخحمالث الخاؿ بالخذبير املفىك لعىق الجملت للخمش والفىاكه بمشاكؾ.

 

 باألغلبية المصادقة

 
 

 

24 
  احذار ؼشكت الخىميت املحليت مً احل تهيئت مذًىت مشاكؾ .                          

 باإلجماع المصادقة

 

076-082 

ل
 

افلت على إحذار مشفم مخحف دًىان الكخبيت بالبلعت ألاسليت الكائىت بجىاس مسجذ الكخبيت.ل22  املى
 
 

 باإلجماع المصادقة

ل

ل086-216

 

 املخعلم بالخذبير املفىك ملخحف دًىان الكخبيت على لىء مالحظاث وصاسة الذاخليت.حعذًل كىاػ الخحمالث  26
 

 باإلجماع المصادقة

 

214-205 

 

 .الذساظت واملفادكت على اجفاكيت ؼشاكت إلحذار مخحف للؽاي والخىابل بحذائم الحاسسي بمشاكؾ 25
 

تأجلت إلى دورة 
 الحقة

 

206-269 

 

28 
اجفاكيت حىل احذار مؤظعت الخعاون بين الجماعاث "مشاكؾ الكبري" مً احل جذبير مشكض الذساظت واملفادكت على 

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(للللللللللللطمش وجشمين الىفاًاث املنزليت واملمازلت لها بمشاكؾ.
 

 

 باإلجماع المصادقة

 

241-259 

 

29 
لعلذ الخذبير املفىك ملشكض طمش و جشمين الىفاًاث املنزليت واملمازلت لها بمذًىت  3الذساظت واملفادكت على ملحم سكم 

 مشاكؾ.

 
تأجلت إلى دورة 

 الحقة

 

261-260 

 

61 
واملكخب  بين مجلغ حماعت مشاكؾ و الىكالت املعخللت لخىصيع املاء والكهشباء ملشاكؾعلى اجفاكيت  املبذئيتاملفادكت 

 جخعلم بشبط املحطت البيىكهشبائيت بالؽبكت الكهشبائيت ملذًىت مشاكؾ. الىطني للكهشباء واملاء الفالح للؽشب

 
تأجلت إلى دورة 

 الحقة

 

262-266 

 

60  

 اعادة بشمجت بعن الاعخماداث في الجضء الشاوي مً ميزاهيت حماعت مشاكؾ.

 

 باإلجماع المصادقة

 

264-268 

 

62 
مع بشمجت  2017املجلغ الجماعي على بيان حفش الىديجت العامت مليزاهيت حماعت مشاكؾ بشظم العىت املاليت اطالع 

 الفائن الحليلي بشظم هفغ العىت.

 

تم إطالع المجلس 
 والمصادلة باإلجماع

 على الفائض الحقيقي

 

269-622 

 

66 
لذي الهيئاث الخذاوليت لألشخاؿ الاعخباسيت الخالعت احاطت املجلغ علما  بخلاسيش ممشلي املجلغ الجماعي املىخذبين 

 لللاهىن العام وبالهيئاث الاظدؽاسيت وكزا ؼشكاث الخىميت املحليت.

 
 

 تمت إحاطة المجلس

 

626-640 

 لااربقٔ٘ 
 تم تالوة البرقية

 

642-644 

 

 



 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

1 
 

  8102اٌذٚرح اٌؼبديخ ٌشٙز فجزايز                        ّزاوشٌاٌّجٍض اٌجّبػي 

 جٍظخ ػٍٕيخ                                     

 8102ست رضالاارّ ٗلاام ةٓ٘لاظَالفربآال

 10/18/8102بت  ٓذللادتوشـ٘لاالّىللاالفتت سٔ٘
 

  

261021080714

2108172108

 :    اٌظــبدح حضـز ِٓ  اطـز جّبػخ ٌّزاوش ثصفخ اطزشبريخ - 

 اٌّذيز اٌؼبَ ٌٍّصبٌح  :   ػجذ اٌىزيُ اٌخطيت 

 رئيـض لظُ اػّبي اٌّجٍض :       دمحم اٌّحيز          

 رئيض لظُ اٌّّزٍىبد اٌجّبػيخ :   ٘شبَ ثً اٌحٛري

 رئيض لظُ اٌزخطيظ ٚاٌذراطبد االطززاريجيخ :   طّيز ٌؼزيجيخ

 ٚرأ٘يً اٌظىٓ غيز اٌالئكرئيض لظُ اٌجيئخ  :   ػجذ اٌغٕي اٚشٓ

 رئيض اٌمظُ اٌزمٕي :   ي اٌطيت اطٕيٕح

 رئيض لظُ رّٕيخ اٌّٛارد اٌّبٌيخ :   ػجذ اٌحك ِذا

 رئيض لظُ اٌشجبة، اٌثمبفخ، اٌزيبضخ ٚاٌززثيخ :   ٘شبَ ايذ ٚارشيخ

 رئيض لظُ رأ٘يً االدارح اٌجّبػيخ :    دمحم ثزوبدي

 ً االجزّبػيرئيض لظُ اٌؼّ :   ػجذ اٌؼشيش االِزي

 رئيض لظُ اٌّزافك اٌؼِّٛيخ اٌّحٍيخ اٌىجزٜ :   ػجذ االٌٗ رٚحٕي

 رئيظخ ِصٍحخ رٕظيُ جٍظبد اٌّجٍض :   طؼيذح احّيذي

 ػٓ لظُ اػّبي اٌّجٍض :    خٍيً ٌِٛح

 ػٓ لظُ اػّبي اٌّجٍض :     طؼذ ٔجبي

 شـــبرن ِٓ اٌّصبٌــح اٌخبرجيــخ اٌظيـذ: -
 رئٌس لسم األنظمة المعلوماتٌة والتواصل والتدبٌر بوالٌة مراكش آسفً :   م. احفٌظ زمٌدلً

 

 ػضٛا 28 : اٌؼذد اٌمبٔٛٔي اٌذي يزىْٛ ِٕٗ اٌّجٍض اٌجّبػي  -

  ػضٛا 28  :   ػـذد االػضـبء اٌّشاٌٚيـٓ ِٙبِٙــُ  -

 ػضٛا 07 :    ػـذد األػضــبء اٌحبضزيـــٓ  -

 مجاعة َسانؼزئيظ زتًظ  ستُد ايعسبي بًكائد 0

 ايٓائب االوٍ يسئيظ زتًظ مجاعة َسانؼ يوْظ بٔ ضًيُإ 2
 ايٓائب ايجاْي يسئيظ زتًظ مجاعة َسانؼ عبد ايطالّ ضي نوزي 6

 ايٓائب ايجايح يسئيظ زتًظ مجاعة َسانؼ ستُد توفًة 4

 ايٓائب ايسابع يسئيظ زتًظ مجاعة َسانؼ أمحد املتؿدم 5

 ايٓائب ارتاَظ يسئيظ زتًظ مجاعة َسانؼ َوالي اذتطٔ املٓادي 6

 ايٓائب ايطادضة يسئيظ زتًظ مجاعة َسانؼ خدجية فكي 7

 ايٓائب ايطابع يسئيظ زتًظ مجاعة َسانؼ عبد ايسشام دبوز 8
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2 
 

 ايٓائبة ايجآَة  يسئيظ زتًظ مجاعة َسانؼ  اَاٍ َيؿسة 9

 ايٓائب ايتاضع يسئيظ زتًظ مجاعة َسانؼ عواطف ايربدعي 01

 ايٓائب ايعاغس يسئيظ زتًظ مجاعة َسانؼ مجاٍ ايدئ ايعهسود 00

 ناتب اجملًظ ادتُاعي خايد ايفتاوي 02

 ْائب ناتب اجملًظ ادتُاعي َوالي اسفيظ قكاوي ايعباضي 06

 عكو اجملًظ ادتُاعي يوضف أيت زياض 04

 "          "          " عبد اجمليد ايت ايكاقي 05

 "          "          " توفيل بًودوز 06
 "          "          " عبد اهلادي ويطالت 07

 "          "          " عادٍ املتؿدم 08

 "          "          " عبد اهلادي فازي 09
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 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 بسه اهلل الرمحن الرحيه
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌنالسادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 وسائل االعالم ممثلً

 أٌها الحضور الكرٌم

كاتب  خالد الفتاويأطلب من السٌد  ،2018فبراٌر  ح أشغال هذه الدورة العادٌة لشهرلبل أن نفتت

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

 توفر النصاب المانونً النعماد هذه الدورة . مدى من

  

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

 الدورة الحادٌة عشرة فً هذه المدة االنتدابٌة وجدولتها الزمنٌة كاالتً:
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 والىلط املخذاول  في  ؼانها خالل كل حلعت  ملجلغ حماعت مشاكؾ 2018الجذولت  الضمىيت  لجلعاث الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 
 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 
 
 
 

  اجللشة
 االوىل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٌوم االربعاء

17/12/2108 

 
 
 
 
 

 
 
 
الحادٌة الساعة 

 عشرة صباحا
بقاعة 

االجتماعات 
الرسمية لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
 
 
 
 
 
 

 
0 

اطالع اجملًظ ادتُاعي عًى ايتكسيس االخبازي يسئيظ اجملًظ يف غإٔ االعُاٍ اييت مت ايكياّ بٗا يف اطاز ايؿالسيات 
 َٔ ايكاْوٕ ايتٓظيُي املتعًل بادتُاعات. 601املدوية ايي٘ طبكا ملكتكيات املادة 

  

 
2 

سانؼ مباملديٓة ايعتيكة تأٖيٌ وتجُني ايدزاضة واملؿادقة عًى َػسوع اتفاقية غسانة تتعًل بتُويٌ و اجناش بسْاَر 
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                 .  8086 -     8063

 

 

املوافكة عًى توقيع بسوتونوالت اتفام املتعًكة مبًف تسغح املًُهة املػسبية يتٓظيِ َٓافطات نأع ايعامل يهسة ايكدّ  6
FIFA 2026.                                                 نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش() 

 

 

                     املؿادقة عًى اتفاقية توأَة بني مجاعة َسانؼ و َديٓة "ضاو باويو" ايرباشيًية.  4
 ()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش                                                                         

 

 
 

5 
اتفاقية سوٍ متويٌ و اجناش املػازيع املتعًكة بأْظُة املساقبة بايهاَريات بايفكاء ايعاّ ايدزاضة واملؿادقة عًى َػسوع 

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(     .   ونرا عًُيات ايؿياْة املستبطة بٗا
 

 
 

6 
املؿادقة عًى حتديد َؿادز ايتُويٌ وادتدوية ايصَٓية يتؿفية ديوٕ املهتب ايوطين يًطهو اذتديدية َوقوع 

ارتاؾة بإجناش دطوز عًى َطتوى طسيل تازنة  000028 و  658087و   F002004االتفاقيات زقِ 
                                                                                                                                                                                   من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة                                                  .وغازع املكاوَة

 

 

  .T21املوافكة عًى اتفاقية غسانة َع مجعية َالئهة َسانؼ سوٍ تطيري َسنص َالئهة يألطفاٍ ذوي ايتجًيح ايؿبػي  7

 
8 

ايدزاضة واملؿادقة عًى اتفاقية ختؿيـ َٓشة ضٓوية يفائدة مجعية االطًظ ايهبري يف اطاز دعِ َػسوع ايٓكٌ املدزضي 
 . مبكاطعة ايٓديٌ

 

 المغربيةالمملكة 
 وزارة الداخلية

 والية جهة مراكش اسفي
 عمالة مراكش
 جماعة مراكش

 المديرية العامة للمصالح
 قسم اعمال المجلس             
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واملؿادقة عًى َػسوع اتفاقية غسانة بني اجملًظ ادتُاعي ملديٓة َسانؼ و ادتاَعة املًهية املػسبية يهسة ايدزاضة 
 غػت يهسة ايكدّ بايعػب االؾطٓاعي. 80ايكدّ يتذٗيص ًَعب 

 

 
01 

تٓتُي َرت َسبع  6000ايبح يف قبوٍ ٖبة عكازية ممٓوسة َٔ طسف ْظازة اوقاف َسانؼ وٖي قطعة ازقية َطاستٗا 
 َتواددة مبٓطكة دًيص قسب  املكربة املطيشية. 800338/03دتصء َٔ ايسضِ ايعكازي عدد 

 

 
00 

املؿادقة عًى اعادة ختؿيـ دصء َٔ سديكة ابواب دًيص املتواددة اَاّ اهلالٍ االمحس )ظاْب ايطهة اذتديدية( يبٓاء 
 َطذد.

 

 

احملدد يٓطب واضعاز ايسضوّ واذتكوم وايوديبات  64/00/8003بتازيذ  1تعديٌ ايكساز ادتبائي احملًي عدد  02
 املطتشكة يفائدة َيصاْية مجاعة َسانؼ نُا مت تعديً٘ وتتُيُ٘.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 اجللشة
 الثاىية 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌوم االربعاء

04/12/2108 
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بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً
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 املوافكة عًى اسداخ َسفل َتشف ايرتاخ ايالَادي يطاسة داَع ايفٓا باملكس ايطابل يبٓو املػسب بطاسة داَع ايفٓا.
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 ايتشُالت املتعًل بايتدبري املفوض ملتشف ايرتاخ ايالَادي يطاسة داَع ايفٓا.تعديٌ نٓاؽ 
 

 

 
05 

 

ايدزاضة واملؿادقة عًى اتفاقية بني زتًظ مجاعة َسانؼ و غسنة ايتُٓية احملًية "ساقسة االْواز" تتعًل مبطاُٖة 
 مجاعة َسانؼ يف متويٌ اضتجُاز تأٖيٌ غبهة االْازة ايعُوَية.

 

 

 
06 

 

ايبح يف عًُيت نساء و تفويت احملالت ايتذازية املتواددة بايطوم ادتُاعي احملاَيد )قسب عًُية بسز ايصيتوٕ( يفائدة 
 املطتفيدئ َٔ عًُية ايرتسيٌ واملؿادقة عًى ايطوَة ايهسائية و قيُة ايتفويت املستبطتني بُٗا.

 

 

 

 

07 

 

  يًباعة ادتائًني. 9بايطوم ادتُاعي احملاَيد ايبح يف عًُية نساء ادتًطات املتواددة 

 
08 

 

ايبح يف عًُية تفويت احملالت ايتذازية بايطوم ادتُاعي ايصٖوز يفائدة املطتفيدئ َٔ ايػطس االوٍ َٔ عًُية 
 ايرتسيٌ واملؿادقة عًى َبايؼ ايتفويت املستبطة بٗا.

 

 
 

09 

 
 

  غسنة "ايسيا زوضوز"   يفائدة مجاعة َسانؼ.ايبح يف قبوٍ ٖبة عكازية ممٓوسة َٔ طسف 

 

21 
 

 فتح سطاب خؿوؾي يتعًل مبػسوع املسنص املتعدد ايوظائف وايطوم املسنصي ظًيص.
 

 

 
 

20 

ايدزاضة واملؿادقة عًى اتفاقية غسانة بني ايوشازة املٓتدبة يدى وشيس ايطاقة واملعادٕ واملاء وايبيئة، املهًفة بايبيئة 
 SARLغسنة ذات َطؤويية ستدودة   Société Medina Bikeوزتًظ مجاعة َسانؼ وغسنة 

-Vélos en Libre ) يتدبري َػسوع ايدزادات اهلوائية ايراتية ارتدَة يف َديٓة َسانؼ 

Service (VLS.) 
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 اجللشة
 الثالثة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ٌوم الثالثاء

21/12/2108 
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  املوافكة عًى إسداخ َسفل َتشف ديوإ ايهتبية بايبكعة األزقية ايهائٓة ظواز َطذد ايهتبية.

 

  تعديٌ نٓاؽ ايتشُالت املتعًل بايتدبري املفوض ملتشف ديوإ ايهتبية عًى قوء َالسظات وشازة ايداخًية. 26

 

  اسداخ غسنة ايتُٓية احملًية َٔ ادٌ تٗيئة َديٓة َسانؼ .                           24

  .ايدزاضة واملؿادقة عًى اتفاقية غسانة إلسداخ َتشف يًػاي وايتوابٌ عدائل اذتازثي مبسانؼ 25
 

26 
 

 مبسانؼ.ايدزاضة واملؿادقة عًى طسيكة ايتدبري املفوض يطوم ادتًُة يًدكس وايفوان٘ 
 

 

  ايدزاضة واملؿادقة عًى نٓاؽ ايتشُالت ارتاف بايتدبري املفوض يطوم ادتًُة يًدكس وايفوان٘ مبسانؼ. 27

 
28 

ايدزاضة واملؿادقة عًى اتفاقية سوٍ اسداخ َؤضطة ايتعاوٕ بني ادتُاعات "َسانؼ ايهربى" َٔ ادٌ تدبري َسنص طُس 
 وتجُني ايٓفايات املٓصيية واملُاثًة هلا مبسانؼ. 

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                      

 

 
29 

يعكد ايتدبري املفوض ملسنص طُس و تجُني ايٓفايات املٓصيية واملُاثًة هلا مبديٓة  0ايدزاضة واملؿادقة عًى ًَشل زقِ 
 َسانؼ.

 

 
61 

واملهتب  بني زتًظ مجاعة َسانؼ و ايوناية املطتكًة يتوشيع املاء وايهٗسباء ملسانؼعًى اتفاقية  املبدئيةاملؿادقة 
 تتعًل بسبط احملطة ايبيونٗسبائية بايػبهة ايهٗسبائية ملديٓة َسانؼ. ايوطين يًهٗسباء واملاء ايؿاحل يًػسب

 

 

 اعادة بسزتة بعض االعتُادات يف ادتصء ايجاْي َٔ َيصاْية مجاعة َسانؼ. 60
 

 

 

َع بسزتة  8062مجاعة َسانؼ بسضِ ايطٓة املايية اطالع اجملًظ ادتُاعي عًى بيإ سؿس ايٓتيذة ايعاَة مليصاْية  62
 ايفائض اذتكيكي بسضِ ْفظ ايطٓة.

 

 

اساطة اجملًظ عًُا  بتكازيس ممجًي اجملًظ ادتُاعي املٓتدبني يدى اهليئات ايتداويية يألغداف االعتبازية ارتاقعة  66
 يًكاْوٕ ايعاّ وباهليئات االضتػازية ونرا غسنات ايتُٓية احملًية.

 

 

 رئٌس مجلس جماعة مراكش  
دمحم العربً بلمائد           
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 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 .علمااالحاطة ، الكلمة للسٌد خلٌل بولحسن فً اطار  2108 فبراٌرعلى بركة هللا نفتح أشغال الدورة العادٌة لشهر 

 عضو المجلس الجماعً "احاطة علما" السٌد خلٌل بولحسن

اود ان اطرح سإال عن ظروف ومالبسات شروع بعض الخواص فً بناء فندق ومحطة لتوزٌع الولود 

للمسافرٌن الجدٌدة بمنطمة العزوزٌة بمماطعة المنارة، فوق بمعتٌن أرضٌٌن   على مرمى حجر من المحطمة الطرلٌة

للدولة، سبك للمجلس الجماعً السابك أن وضع علٌهما الٌد من أجل إنشاء مراب للسٌارات والطاكسٌات مملوكتٌن 

 .بإحداها وتخصٌص الثانٌة لتوسٌع السوق البلدي لمنطمة العزوزٌة

 
 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 
 لجدول اعمال دورتنا هاته.. واالن نمر بالمعلومات الكافٌة  التوصلفور سوف نرد علٌن 
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 :(17/12/2108 بتارٌخ االولىالجلسة ) 2108 العادٌة فبراٌرمن جدول اعمال دورة  االولىالنمطة 

اطالع املجلغ الجماعي على الخلشيش الاخباسي لشئيغ املجلغ في ؼؤن الاعمال التي جم الليام بها في اطاس الفالحياث  

 مً اللاهىن الخىظيمي املخعلم بالجماعاث. 106اليه طبلا مللخمياث املادة  املخىلت

 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد
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 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 
 

فً اطار تسرٌع وثٌرة وانسٌابٌة  (Tablettes)وبمناسبة تمكٌن السادة االعضاء من اللوحات االلكترونٌة 

 التواصل، اعطً الكلمة للسٌد احمد المتصدق لتمدٌم عرض فً موضوع االدارة الرلمٌة .
 

ئٌس مجلس جماعة مراكشالنائب الرابع لر السٌد احمد المتصدق
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 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد
 

 واالن نمر للنمطة الثانٌة من جدول اعمال دورتنا هاته.

 :  (17/12/2108بتارٌخ  االولىالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثانٌةالنمطة 

الذساظت واملفادكت على مؽشوع اجفاكيت ؼشاكت جخعلم بخمىيل و اهجاص بشهامج جؤهيل وجشمين املذًىت 

     . 2021 - 2018العخيلت بمشاكؾ  
 )هلطت واسدة مً العيذ الىالي عامل عمالت مشاكؾ(                                                                                                       

 

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

نص لتـــالوة  المالٌة والبرمجةالشإون بالمٌزانٌة ورئٌس اللجنة المكلفة  الحسٌن نوارالكلمـة للسٌـد  

 النمطــة. ـك بهذهالتمرٌـر المتعل

 المالٌة والبرمجةالشإون المٌزانٌة وبرئٌس اللجنة المكلفة  السٌد الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  12 – 11 – 10 – 6 – 5 – 2 النمط ذات االرلام:

 

  جتناعاتقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة لمجنةا 

 والربجمة  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 .ل12ل–ل11لل-ل10ل–ل6لل-ل5ل–ل2 الوكط رلمحٍل 
 2018 فبساِس لعٌس  الػادِة جرول اغمال الرورةمن 

 :  2الوكعة رلم 

     . 2021ل- 2018للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                                          

 : 5الوكعة رلم 
لاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘ل لعنؤ تلااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لسْللمتْٓللّلاصت ز لاام ولّنذا ب اه مرياتلب اف رض ٛ

لبَ                                                    .   املاتبط٘
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

 : 6الوكعة رلم 
ل F002004رٓرٓ٘لمْوْعلاالتف قٔ تل قهلاملص ةق٘لعوٙلحترٓرلمص ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتصفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذت

ل لل658087ّ لاملك ّم٘.ل000028 ّ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  ع )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة  ارت ص٘لبإصت زلدشْ 

 مراكش(

 : 10الوكعة رلم 
مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلاامك  ٖلل1300اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ ل

 متْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.للللل230842/04عرةل
 : 11الوكعة رلم 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاملص ةق٘لعوٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْادرٗ
 : 12الوكعة رلم 

احملرةلايشبلّاسم  لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗلمٔزاىٔ٘لل19/05/2008بت  ٓذلل6دتب ٜٕلاحملوٕلعرةلتمرٓللااكاا لا
 مج ع٘لماانعلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.
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اطار تحضٌر النمط المدرجة فً جددول اعمدال للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً  طبما

الموجهددة لكددل مددن السددادة أعضدداء  08/10/2018 بتددارٌخ 986وتبعددا للدددعوة عدددد ، 2018 الدددورة العادٌددة لشددهر فبراٌددر

، عمدت اللجنة اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة

بماعددة  الحادٌددة عشددر والنصددف صددباحاعلددى السدداعة  2018 ٌندداٌر 24 االربعدداء ٌددوم اولددى اجتماعاتهدداالمددذكورة 

االجتماعدات الكبدرى بالمصدر البلددي شدارع دمحم الخدامس برئاسدة السدٌد الحسدٌن ندوار رئدٌس اللجندة لتددارس الددنمط 

 : )حسب ترتٌبها فً جدول اعمال الدورة( االتٌـة

    . 8180ل- 8108للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا:  2الوكعة رلم 
 السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من                                                                                                                     

ااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لسْللمتْٓللّلاصت زلاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘لب اه مرياتلب اف رض ٛلاام ولّنذالعنؤ تل: 5الوكعة رلم 
لعمالة مراكش()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل                              .املاتبط٘لبَ 
 F002004املص ةق٘لعوٙلحترٓرلمص ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتصفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘لمْوْعلاالتف قٔ تل قهلل: 6الوكعة رلم 

لالسٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من  لللللللللللللللارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  علاملك ّم٘.ل000028 ّلل658087ّلل
لل: 01الوكعة رلم  لاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ  مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلل0011اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗ
لللللمتْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.ل801838/13اامك  ٖلعرةل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْادرٗلام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.للللللللللللللللللللللللاملص ةق٘لعول: 00الوكعة رلم 
احملرةلايشبلّاسم  لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗلمٔزاىٔ٘لل09/10/8118بت  ٓذلل6تمرٓللااكاا لادتب ٜٕلاحملوٕلعرةلل: 02الوكعة رلم 

 مج ع٘لماانعلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.
 

 السادة: مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب األول لرئٌس المجلس الجماعً :   ٌونس بن سلٌمان
 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  م. الحسن المنادي
 النائب التاسع لرئٌس المجلس الجماعً :  عواطف البردعً

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 الهادي تلماضً، دمحم بالة.عبد ، عبد الصمد العكاري، عبد االله الغلف، عبد الهادي وٌسالت
 

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

حسن الهواري، دمحم اٌت الزاوي، عبد العزٌز بوسعٌد، ، خلٌفة الشحٌمً، م. احفٌظ لضاوي العباسً، إبراهٌم بوحنش
 حفٌظة مجدار، خلٌل بولحسن، دمحم بنلعروسً، المصطفى الوجدانً.

 خالد الفتاوي  من اعضاء المجلس السٌد: تغٌب عن االجتماع بعذر -

 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

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

 رئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :   سمٌر لعرٌبٌة

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 02 – 00 – 01 – 6 – 5 – 2 النمط ذات االرلام:
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 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :   هشام بل الحوتً
 رئٌس المسم التمنً :   م. الطٌب اسنٌنح
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري
 مدٌر المنتزه الرٌاضً موالي الحسن :  زكرٌاء اٌت بوعلً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً

 مصلحة تنظٌم أعمال اللجنرئٌس  :  رشٌد بوزٌتً
 عن  لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 السادة:وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة  -
 

 مدٌر جهة الجنوب بالمكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة :   رشٌد فاكهانً
 والتواصل والتدبٌر بوالٌة مراكش آسفًرئٌس لسم األنظمة المعلوماتٌة  :  م. احفٌظ زمٌدلً

 مدٌر شركة "مدٌنا باٌن" :  عبد اللطٌف بوسكران
 محاسب بشركة "مدٌنا باٌن" :   عدنان نضاح
 مستشار لانونً بشركة "مدٌنا باٌن" :   أحمد أحشوش

 عن المدٌرٌة الجهوٌة للسكن الحدٌدٌة :   عبد العزٌز الورضة

ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المدرجة فً الشكر والترحٌب بالسادة الحضوفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة 
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً

 اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:
 

 : 2الوكعة رلم 

  .8180ل- 8108للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا 
 السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من                                                                                                                      

 

مشروع اتفالٌة ورلة تمدٌمٌة كتؤطٌر عام حول ، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من النمطة منالشة هذه فً بداٌة
نسخة من االتفالٌة كذا  و 2021 – 2018  مراكشبالمدٌنة العتٌمة تؤهٌل وتثمٌن شراكة تتعلك بتموٌل و انجاز برنامج 
رئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد موضوع النماش المرفمٌن بالتمرٌر، 

تبٌن للمنظومة المحلٌة ضرورة إعداد  حٌثالتفالٌة اشار بداٌة الى السٌاق العام لطرح مشروع ا الذي ومرالبة التدبٌر
ومشارٌع مندمجة جدٌدة بالمدٌنة المدٌمة، بغٌة مواكبة النمو الحضري الذي تشهده المدٌنة مخططات تنموٌة مهٌكلة 

ثمافٌة، والحفاظ على خصوصٌاتها المعمارٌة  -وتعزٌز جاذبٌتها االلتصادٌة والسٌاحٌة، وتحسٌن بنٌاتها التحتٌة السوسٌو
 شرٌة بها.ومعالجة االختالالت العمرانٌة إضافة إلى تطوٌر مإشرات التنمٌة الب

انطاللا من دراسات أولٌة وتمارٌر تشخٌصٌة منجزة من طرف مختلف المصالح، وتبعدا لنتدائج الزٌدارات  مضٌفا انه
المٌدانٌة، وباعتماد مماربة تشاركٌة متجددة تهدف إلى تنسٌك التعاون وتوحٌد الرإى وإدمدا  التددخالت العمومٌدة لمختلدف 

حلٌددة بمدراكش علددى تسددطٌر مجموعددة مددن المشدارٌع التددً تهددم باألسدداس المحدداور الفداعلٌن والفرلدداء، عملددت المنظومددة الم
 التالٌة:

 ملٌون درهم 200 :  تؤهٌل وتهٌئة الممرات الموضوعاتٌة 
 ملٌون درهم 54 :  تؤهٌل الساحات والفضاءات العمومٌة 
 ملٌون درهم 75.7 :  ترمٌم المآثر والحدائك التارٌخٌة 
 ملٌون درهم 28 :   تؤهٌل وترمٌم الفنادق العتٌمة 
 مالٌٌن درهم 10 :  المحافظة والرفع من جودة البٌئة 
 ملٌون درهم 54 :   إنجاز وتهٌئة مرائب السٌارات 
 ملٌون درهم 4.50 :  العنونة والتشوٌر ووضع  لوحات االخبار 
 ملٌون درهم 27.73 :  أتعاب صاحب المشروع المنتدب 
 

 

 ملٌون درهم 20ملٌون درهم تساهم فٌها الجماعة بمبلغ  454التكلفة االجمالٌة للبرنامج 
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عمب ذلن، لدم السٌد رئٌس لسم التخطٌط و الدراسات االستراتٌجٌة عرضا تمنٌا تطرق فٌه لتفاصٌل 

 المشارٌع المزمع تنفٌذها فً مختلف ارجاء المدٌنة العتٌمة.

أجمع  اذ المنالشة وإبداء الرأي،فتح باب وبعد االستماع وتتبع العرض الممدم حول موضوع النمطة، 
السادة األعضاء على أهمٌة االتفالٌة المعروضة للدراسة لمالمستها المحاور الحٌوٌة بالمدٌنة العتٌمة وتثمٌنها 
للنسٌج العتٌك كما أنها إضافة نوعٌة ستزٌد من توهج مدٌنة بحجم مراكش وتلمٌع صورتها على الصعٌدٌن 

دراستهم لمحور إنجاز وتهٌئة مرائب السٌارات على كراء محطات لولوف الوطنً والدولً، متحفظٌن عند 
جانب موالع ت لكونهاالسٌارات والدراجات بجانب األسوار واألبواب التارٌخٌة للمدٌنة، مطالبٌن بإزالتها نظرا 

 تارٌخٌة تحتا  عناٌة خاصة.

فً تدبٌر  صعوباتوجود  علىمإكدا تدخل السٌد النائب األول لرئٌس المجلس الذي  ،وتعمٌبا على ذلن
لطاع موالف السٌارات والدراجات من حٌث طبٌعة األشخاص الممارسٌن لهذا النشاط، رغم أنه ٌدر على الجماعة 
مداخٌل مهمة، مإكدا أنه من خالل الممارسة سٌتم التغلب على هذه اإلشكاالت مستمبال بداٌة بإنجاز دراسة من 

نها أن تكون محطات ولوف مالئمة تحترم مجموعة من المعاٌٌر ومنها أجل تحدٌد دلٌك للموالع التً بإمكا
 خصوصٌة المعالم التارٌخٌة للمدٌنة.

ونظرا ألهمٌة ، وبعد استنفاذ النماش حول ممتضٌات االتفالٌة وخاصة المحاور موضوع المشارٌع
 انٌن للسادة االعضاء وحٌث تب الموضوع الذي ٌندر  فً إطار تثمٌن النسٌج العتٌك لمدٌنة سٌاحٌة كمراكش،

االتفالٌة اتت تنفٌذا لتوجٌهات جاللة الملن دمحم السادس نصره هللا و الهادفة الى تؤهٌل النسٌج العتٌك بشكل ٌضمن 
وحٌث أن من شؤن االتفالٌة موضوع النمطة المساهمة فً زٌادة االشعاع  ،نموا منسجما، متناسما و مستداما

كت اللجنة برنامج تؤهٌل وتثمٌن المدٌنة العتٌمة بمراكش وأبدت موافمتها على فمد بارالوطنً والدولً للمدٌنة، 

 .كما هً مرفمة بالتمرٌرل8180ل– 8108المذكور  برنامجالمشروع اتفالٌة شراكة تتعلك بتموٌل و انجاز 
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 ورقة تقدميية

 وتثمني تأهيل برنامج وإجناز بتمويل تتعلق اتفاقية شراكةخبصوص 

 8180-8102 مبراكش العتيقة املدينة

انطالقـا من العناية المولوية السامية التي يولييا جاللة الملك دمحم السادس نصره هللا وأيده لصيانة وتثمين الموروث  
للمدينة  التاريخي للمدينة القديمة لمراكش، وعزمو الوطيد على النيوض برأس المال الالمادي والروحي والثقـافي  

من طرف منظمة األمم المتحدة للتربية والثقـافة والعلوم )اليونسكو(ضمن الئحة   0821القديمة، المصنفة منذ سنة  
تراثا شفويا عالميا، ونظرا لما تحملو المدينة القديمة   8110التراث العالمي، إضافة إلى تصنيف ساحة جامع لفنا سنة  

اث حضاري وعمراني وثقـافي ذو إشعاع متميز، ويعزز مكانتيا كقطب  لمراكش من إرث تاريخي يساىم في تشكيل تر 
 سياحي عالمي.

وفي إطار تتبـع إناـاز مشـاريع الحاضـرة المتاـددة و المشـاريع التنمويـة الكبـرع التـي أعطـى جاللـة الملـك دمحم السـادس  
ري للمدينـة القديمـة لمـراكش، تبـين  نصره هللا وأيده انطالقتيـا، ومـن لـالل مواكبـة وتتبـع بـرامر الشـطر األول للتحىيـل الحضـ

للمنظومة المحلية ضرورة إعداد مخططات تنموية مييكلة ومشاريع مندماة جديدة بالمدينة القديمـة، بييـة مواكبـة النمـو  
ثقـافيـــة،  -الحضـــري الـــذي تشـــيده المدينـــة وتعزيـــز جاذبيتيـــا االقتصـــادية والســـياحية، وتحســـين بنياتيـــا التحتيـــة السوســـيو

 صوصياتيا المعمارية ومعالاة االلتالالت العمرانية إضافة إلى تطوير مؤشرات التنمية البشرية بيا.والحفـاظ على ل

ــارير تشخيصــية مناــزة مــن طــرف مختلــف المصــال ، وتبعــا لنتــائر الزيــارات   ــا مــن دراســات أوليــة وتقـ وبنــاع عليــو، وانطالقـ
اون وتوحيــد الــرإع وإدمــاج التــدلالت العموميــة  الميدانيــة، وباعتمــاد مقـاربــة تشــاركية متاــددة تيــدف إلــى تنســي  التعــ

لمختلف الفـاعلين والفرقـاع، عملت المنظومة المحلية بمراكش على تسطير ماموعة من المشاريع التـي تيـم باألسـاس المحـاور  
 التالية:

 مليون درىم. 181 :   تحىيل وتييئة الممرات الموضوعاتية   
 مليون درىم. 15 : تحىيل الساحات والفضاعات العمومية     
 مليون درىم.  1.55 : ترميم المآثر والحدائ  التاريخية         
 مليون درىم  28 : تحىيل وترميم الفنادق العتيقة           

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L'INTERIEUR 

WILAYA DE LA RÉGION DE MARRAKECH-

SAFI 
CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE 

MARRAKECH 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIVISION DE PLANIFICATION ETUDES 

STRATEGIQUES 
ET CONTROLE DE GESTION 

 ــــربٌةـــــــــــالمــملـــكة المغــــــ
 ةــــــــــــوزارة الداخلي

 اسفـــــــــى– ش ـــــــــــــوالية جهة مراك
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 للمصالح ةمـالعا مديريةال
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــقسم التخطيط الدراسات االستراتيجي

 رــــــــــــــــــــومراقبة التدبي
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 مليون درىم  01 : المحافظة والرفع من جودة البيئة        
 مليون درىم  15 : إنااز وتييئة مرائب للسيارات            
 مليون درىم 5.11 :  ووضع لوحات اإللبار  العنونة والتشوير 
 مليون درىم 85.52أتعاب صاحب المشروع المنتدب         :  

 الادولة الزمنية لدفع مساىمات الشركاع : (0

 اٌشزوبء

 اٌّظبّ٘بد اٌّبٌيخ ٌٍشزوبء 

اٌّج )ٍِيْٛ درُ٘(

810 ِٛع

2 

81

07 

81

81 

818

0 

 ٚسارح اٌذاخٍيخ

)اٌّذيزيخ اٌؼبِخ ٌٍجّبػبد 

 اٌّحٍيخ(

01 11 11 01 041 

ٚسارحإػذاد اٌززاة ٚاٌزؼّيز 

 ٚطيبطخ اٌّذيٕخ ٚاإلطىبْ
01 51 51 01 011 

 ٚسارح اٌظيبحخ ٚإٌمً اٌجٛي 

ٚ اٌصٕبػخ اٌزمٍيذيخ 

 ٚااللزصبد االجزّبػي

1 01 01 1 41 

 81 4 6 5 5 ٚسارح اٌثمبفخ ٚاالرصبي

وزبثخ اٌذٌٚخ اٌّىٍفخ ثبٌزّٕيخ 

 اٌّظزذاِخ
1,5 3,5 3,5 1,5 01 

 81 1 1 1 1 ِجٍض جٙخ ِزاوش آطفي

 81 1 1 1 1 جّبػخ ِزاوش

 4 1 1 1 1 جّبػخ اٌّشٛر اٌمصجخ

صٕذٚق اٌحظٓ اٌثبٔي ٌٍزّٕيخ 

 االلزصبديخ ٚاالجزّبػيخ
01 51 51 01 011 

 454     اٌّجّٛع
 

 الادولة الزمنية إلنااز البرنامر : (8
 

 ابتداع من تاريخ المصادقة على ىذه االتفـاقية من طرف الوزارات المعنية.  شيرا 52يتم إنااز البرنامر في أجل  
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 ولمجلسكم المولر واسع النظر         
 رئٌس اللجنة 

 الحسٌن نوار                          
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 لمراكش رئٌس المجلس الجماعً دمحم العربً بلمائدالسٌد 

باتفالٌة مهمة تحمل برنامجا بمجموعة من المشارٌع  بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك 

اتت تنفٌذا لتوجٌهات جاللة  حٌث انهافً إطار تثمٌن النسٌج العتٌك لمدٌنة سٌاحٌة كمراكش،  المندرجة 

ل ٌضمن نموا منسجما، متناسما شكالملن دمحم السادس نصره هللا و الهادفة الى تؤهٌل النسٌج العتٌك ب

مستداما، وحٌث أن من شؤن االتفالٌة موضوع النمطة المساهمة فً زٌادة االشعاع الوطنً والدولً و

 .للمدٌنة

 المنالشـة مفتــــوح حــول هـذه النمطــة. بــاب

 اذن اعرض االتفالٌة على التصوٌت.
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 8102فبراٌر  07بتارٌخ  217/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الثانٌةالنمطـة       

تؤهٌل وتثمٌن الدراسة والمصادلة على مشروع اتفالٌة شراكة تتعلك بتموٌل و انجاز برنامج 

                                 .  8180 - 8105مراكش بالمدٌنة العتٌمة 

                                                                      )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                           

 2018

072018

 

 113.1492 

 185619012018

2018 

  

  

  

 . 

  

45 

45 

وهـم الســـادة45
 

د زراف، ـً، محمـرة، خدٌجة الفضـً، امال مٌصـبلمائد، عبد السالم سً كوري، عواطف البردعد العربً ـمحم

دي، جوٌدة لعوٌدي، عبد المجٌد اٌت الماضً، حسن بباوي، حمٌد خوزرن، عبد الرحٌم الفٌرامً، عبد الصمد الهنٌ

سٌن نوار، خلٌفة الشحٌمً، مرٌم خاي، سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، عبد الهادي بن عال، الح اشراق بوٌسفً،

عبد الهادي تلماضً، عبد الكرٌم لمشوم، نجٌب رفوش، عبد الهادي وٌسالت، احمد عبٌلة، عبد العزٌز بوسعٌد، 

د بالة، جمال الدٌن العكرود، ي الحسن المنادي، احماد اطرحً، ـدمحم لكبار، حبٌبة الكرشال، دمحم اٌت بوٌدو، محم

د نكٌل، ـالسعٌد اٌت المحجوب، خلٌل بولحسن، دمحم بن بال، محم لفتاح رزكً،لضاوي العباسً، عبد اي احفٌظ 

دار، ـوش، حفٌظة مجـعبد المجٌد بنانً، عبد الهادي فاري، عبد هللا االمكاري، توفٌك بلوجور، عبد الغنً درٌ

 خالد الفتاوي.

 

 يقـرر ما يلـــي

مراكش بالمدٌنة العتٌمة تؤهٌل وتثمٌن اتفالٌة شراكة تتعلك بتموٌل و انجاز برنامج ب

: ممتضٌاتها كاالتًواالتٌة   8180 - 8105
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 املنللة املغربية

 

 

 

 

 

 

 بتمويل وإنجاز برنامج اتفاقية شراكة تتعلق

 تأهيل وتثمين المدينة العتيقة بمراكش

 

8102-8180 
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تأهيل وتجمني املديهة  بتمويل وإجناز برنامج اتفاقية شرانة تتعلل

 8180-8102 العتيكة مبرانش

1985

2001

 تأهيل وتهيئة املمرات املوضوعاتية  

 تأهيل الساحات والفضاءات العمومية 

 ترميم املآثر واحلدائل التارخيية 

 تأهيل وترميم الفهادم العتيكة 

 احملافظة والرفع مو جودة البيئة 

 مرائب للسياراتإجناز وتهيئة  

 العهونة والتشوير ووضع لوحات اإلخبار 
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 تجمني املديهة العتيكة والرفع مو جاذبيتها الجكافية والسياحية  

 حتسني ظروف عيش السانهة 

 رد االعتبار للموروث الجكايف داخل املديهة 

 السياراتمعاجلة إشهالية السري والتهكل وتوفري مواقف  

 تعسيس إجراءات وتدابري األمو والسالمة  

 احرتام املعايري البيئية 

 العهونة والتشوير ووضع لوحات اإلخبار 
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تأٍٔللّتجننيلاملرٓي٘لاامتٔك٘ل بتنْٓللّإصت زلباى مر اتف قٔ٘لطاان٘لتتمول
 8180-8102لمباانع

 

لاألطـــاافلاملتمــ قـــرٗل:
 

 وزير الداخلية؛ 

 وزير االقتصاد واملالية؛ 

 وزير إعداد الرتاب الوطين والتعنري واإلسلاى وسياسة املديهة؛ 

  السياحة والهقل اجلوي والصهاعة التقليدية واالقتصاد االجتناعي؛وزير 

 وزير الثقافة واالتصال؛ 

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

 والي جًة مراكش آسفي؛ 

 رئيس جملس جًة مراكش آسفي؛ 

 رئيس اجمللس اجلناعي ملراكش؛ 

  اجلناعي املشور القصبة؛رئيس اجمللس 

 رئيس ييئة اإلدارة اجلناعية لصهدوق احلسو الثاني للتهنية االقتصادية واالجتناعية؛ 

 رئيس اإلدارة اجلناعية جملنوعة العنراى؛ 

 املدير العام لشركة العنراى مراكش أسفي؛ 

 مدير الوكالة احلضرية؛ 

 .مدير الوكالة املستقلة لتوزيع املاء واللًرباء مبراكش 
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لةٓبــــــ د٘

- 

- 

1985

2001 

- 

 

- 111114

111518320143672015 

- 113114

111518520143672015

- 12190119217

151412171992 

-  

- 

- 36-01

1-02-02 15142229

2002 

- 2018 

- 2018

- 2018

- 
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لمتلاالتف ملعوٙلم لٓوٕ

لمْوْعلاالتف قٔ٘:لل0امل ةٗل
مبرغاعج مومتقؼؾ مبإناز ماٌؿعؾؼة مواظشروط ماظصقغ مهدؼد مإىل ماالتػاضقة مػذه موتـؿني تفدف  تلػقؾ

 .8180-8102اٌدؼـةماظعؿقؼةممبراطشم

ل:لستتْٚلااربى مرل8امل ةٗل
ماٌؿػؼمبشلغفمإىلم:ؼفدفماظربغاعجم

  

  

  

  

  

  

  
 

0  

تشؿؾمػذهماظعؿؾقةمتؾؾقطموترصقػماٌؿراتمباألحفارماظطؾقعقة،مترعقؿماظقاجفات،ماظـفارة،ماإلغارةم

موتلػقؾم موضع ماظؿارخيقة، مواظلؼاؼات ماظؼدمية ماظؼلارؼات مترعقؿ مايضري، ماألثاث اظعؿقعقة،

ماٌعطقاتماٌؿعؾؼةمبفذهماٌؿرات(م؛مرصؼؿفصقاػاتماإلرػاءم)ودونم

8  

ماظعؿقعقةم مإغارتفا موتؼقؼة مواجفؿفا مبرتعقؿ ماظػـا مجاعع مداحة متلػقؾ مإسادة ميف ماٌشروع مػذا ؼؿؿـؾ

حػازامسؾكماألعـمواظلالعة،مععمتؾؾقطمأرضقؿفامحلبماظدرادةماظيتمدقؿؿمإنازػاميفمػذاماظشلنم

عرياتمعراضؾةميفماظلاحاتمواظػضاءاتماظعؿقعقةمواٌعداتماٌؿعؾؼةممبؽاصقةمايرؼؼموطذظؽموضعمطا

ماظػضاءات. مػذه مداخؾ مواظلالعة ماألعـ مإلجراءات ممتعزؼزا مبفذهممرصؼؿف)ودون ماٌؿعؾؼة اٌعطقات

   مم اظلاحاتمواظػضاءاتماظعؿقعقة(
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5  

متؼقؼةم معع موتشقؼرػا مبؿقلنيمزروفمزؼارتفا موذظؽ مهلا ماالسؿؾار مورد ماظؿارخيقة ماٌكثر ترعقؿ

إغارتفامواظؿػلريمبفاموطذظؽمتفقؽةمممراتمايدائؼمووفقزػامبلغظؿةماظريموشرسماألذفارمووضعم

 ؿارخيقة(.فذهماٌكثرموايدائؼماظاٌعطقاتماٌؿعؾؼةمبمرصؼؿفاألثاثماظعؿقعلمواإلغارةماظعؿقعقةم)ودونم

4  

ؼؿعؾؼماألعرمبرتعقؿماظػـادقماظؿاظقةم:مبقبؽر،مظغرابؾقة،ماظؾنب،ماظشؿاع،ماظؼؾاج،مهلـا،مإذمدقؿؿم

م ماٌفدعة ماألجزاء مبـاء موإسادة مػقاطؾفا مبؿدسقؿ ماظػـادق مػذه موتلػقؾ مصقاغة ممبكؿؾػمعـفا وربطفا

ماٌراحقضمععمهلنيم ماظعؿراغلموزروفماذؿغالمايرصقني.اظشؾؽاتموتفقؽة )وودونممعشفدػا

ماٌعطقاتماٌؿعؾؼةمبؿلػقؾموترعقؿمػذهماظػـادق(مرصؼؿف

1  

حمطاتمضقاسمجقدةماهلقاء،مواظؿقلقسمواظؿقسقةماظؾقؽقةمم5ؼفدفممػذاماٌشروعمإىلموضعمم

ؽمإنازمعشروعممنقذجلمظػرزماظـػاؼاتمعـمععموفقزمغقاديمبقؽقةمباٌدارسمودورماظشؾابموطذظ

مععم ماٌصدر معع مععضالتمبقؽقة مظذظؽ.تدخالتميصر ماظدراداتماظالزعة ممإناز مرصؼؿف)وودون

م.اٌعطقاتماٌؿعؾؼةمبفذاماحملقر(

8 

م مم8إحداثموتفقؽة ماظعؿقؼة ماٌدؼـة مم4عرائبمظؾلقاراتمداخؾ مأرضقة مصقق ماثـؿنيمعـفا مو

ماٌعطقاتماٌؿعؾؼةمبفذهماٌرائب(مرصؼؿف)وودونم.مؿنيهتمأرضق

معرائبميفمإرارمبراعجمأخرى.م2قؽةمباٌقازاةمععمذظؽ،مدؿؼقمممجاسةمعراطشمبإنازموتف

0 

 طؾؿم؛م011عـمظقحاتماظؿشقؼرمسؾكمرقلمم811ظقحةمظؾعـقغة،موم8111وضعم -

عـصاتمتػاسؾقةمظؾؿعؾقعاتممبقاذاةماٌكثرماظؿارخيقةمواظلاحاتمم01رقرقؿ،موم011وضعم -

ماٌعطقاتماٌؿعؾؼةمبفذهماظعؿؾقة(مرصؼؿف)وودونمماظعؿقعقةمواٌؿراتمماٌقضقساتقة.
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ل:لنوف٘لااربى مرلّلااتنْٓل:ل5امل ةٗل

-8102تلػقؾموتـؿنيماٌدؼـةماظعؿقؼةممبراطشم تؼدرماظؽؾػةماإلمجاظقةمإلنازمومتقؼؾمبرغاعج

معؾققنمدرػؿمععماحؿلابماظضرائبموواجؾاتمتدخؾمصاحبماٌشروعماٌـؿدب.م414بممم8180

موتؿقزعمػذهماظؽؾػةمحلبمعؽقغاتماظربغاعجمطاظؿاظل:

 الكلفة اإلمجالية )مليون درهم( احملـــاور

 811 تأهيل وتويئة املمرات املوضوعاتية

 14 الساحات والفضاءات العموميةتأهيل 

  0150 ترميم املآثر واحلدائق التارخيية

 82 تأهيل وترميم الفنادق العتيقة

 01 احملافظة والرفع من جودة البيئة

 14 إجناز وتويئة مرائب للسيارات

 451 العنونة والتشوير و وضع لوحات إخبارية

 .  488580 اجملــمـــوع

 80505 املنتدبأتعاب صاحب املشروع 
 

 ومدقؿؿممتقؼؾمػذاماٌشروعمعـمضؾؾماظشرطاءماظؿاظقنيم:

معؾققنمدرػؿ؛م041:مم)وزارةماظداخؾقة)اٌدؼرؼةماظعاعةمظؾفؿاساتماحملؾقة -

معؾققنمدرػؿ؛م011ودقادةماٌدؼـةم:ممواإلدؽانوزارةمإسدادماظرتابماظقرينممواظؿعؿريم -

معؾققنمدرػؿ؛م41اظؿؼؾقدؼةمواالضؿصادماالجؿؿاسلم:موزارةماظلقاحةمواظـؼؾماىقيموماظصـاسةم -

معؾققنمدرػؿ؛م81وزارةماظـؼاصةمواالتصالم:م -

معؾققنمدرػؿ؛م01طؿابةماظدوظةماٌؽؾػةمباظؿـؿقةماٌلؿداعةم:م -

معؾققنمدرػؿ؛م81جفةمعراطشمآدػلم:م -

 عؾققنمدرػؿ؛م81مجاسةمعراطشم:م -

معؾققنمدرػؿ.م4مجاسةماٌشقرماظؼصؾةم:م -

معؾققنمدرػؿ.م011:مظؾؿـؿقةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمصـدوقمايلـماظـاغلم -
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 :لادترّا٘لاازمئ٘لارفعلمش ٍن تلااظان ٛل:ل4امل ةٗل

م مظػائدةمصاحبماٌشروعماٌـؿدبمحلبماىدولمادقؿؿمدصعماٌلاػؿاتماٌاظقةمعـمضؾؾم ظشرطاء

ماٌادة ميف ماظقارد ماًاصمباظربغاعج مايلابماظؾـؽل موذظؽمم0ماظؿاظلميف ماألخري مػذا مبطؾبمعـ أدغاه،

حلبموضعقةمتؼدمماظربغاعجموحاجقاتفمعـماظؿؿقؼؾموبعدمعقاصؼةماظؾفـةماٌرطزؼةمظؾؿؿؾعماٌشارمإظقفاميفم

مأدغاه:م00اٌادةم

ل ٛـــــااظان
   ٛــــ٘لاوظانــــ تلامل أـــاملش ٍن

 اجملنْع )ٍِيْٛ درُ٘(

8102 8107 8181 8180 

 وزارج انداخهٍح

 )املدٌرٌح انعامح نهجماعاخ احملهٍح(
01 11 11 01 041 

 واإلسكانوزارج إعداد انرتاب وانتعمري 

 وسٍاسح املدٌنح
01 51 51 01 011 

 وزارج انسٍاحح واننقم اجلىي 

 و انصناعح انتقهٍدٌح واالقتصاد االجتماعً
1 01 01 1 41 

 81 4 8 1 1 وزارج انثقافح واالتصال

 01 1،0 1،5 1،5 1،0 املكهفح تانتنمٍح املستدامحكتاتح اندونح 

 81 1 1 1 1 جمهس جهح مراكش آسفً

 81 1 1 1 1 مجاعح مراكش

 4 0 0 0 0 مجاعح املشىر انقصثح

صندوق احلسه انثاوً نهتنمٍح االقتصادٌح 

 واالجتماعٍح
01 51 51 01 011 

 414     ْعــــــاجملن
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ل:لص سبلاملظاّعل1امل ةٗل
م مبرغاعجتؾعا مومتقؼؾ مبإناز ماٌؿعؾؼة ماالتػاضقة ممبراطشم هلذه ماظعؿقؼة ماٌدؼـة موتـؿني تلػقؾ

مجمؾسممجاسةم8102-8180 معراطشموطذا مؼؾؼكماجملؾسماىؿاسلمٌدؼـة مصإنمصاحبماٌشروع ،

مأررافماالتػاضقةم ماظرتابلمحلبماٌشارؼعماٌربجمةمعـمجفة،موطذا مغػقذه ماظؼصؾة،مطؾميفمدائرة عشقر

مقممبإنازمعشارؼعفامهتمإعرتفا.ؼاظيتمدؿ

 :لص سبلاملظاّعلامليتربل8امل ةٗل

موتؾؿزمم ماٌـؿدب ماٌشروع مطصاحؾة معراطشمأدػل ماظعؿران متعنيمذرطة ماالتػاضقة، مػذه مبقجب

بضؿانمإنازممجقعماظعؿؾقاتماظيتمتدخؾميفمإرارماظربغاعجمرؾؼامظؾؼقاغنيمواظضقابطماىاريمبفاماظعؿؾ،م

ة،معامسداماىزءماٌؿعؾؼممبلاػؿةموزارةماظـؼاصةمواالتصالموطؿابةماظدوظةماٌؽؾػةمباظؿـؿقةموطذاماٌعاؼريماظػـق

ماٌلؿداعةماظؾؿانمدؿؼقعانمبإنازماظدراداتمواألذغالماٌؿعؾؼمبفؿا.
 

ل:لسش بلبيهٕلخ صل0امل ةٗل
ل

ماٌعاعالت مطؾ مبؿقدؼد معراطشمأدػلمبػؿحمحلابمظؿدبريماظربغاعجمؼلؿح ماظعؿران مذرطة متؼقم

مسؾكماًصقصمتغطقةمعصارؼػماظدراداتم معـمحقثماٌقاردمواٌصارؼػ،معـفا ماٌؿعؾؼةمبإنازه اٌاظقة

ماظؿؼـقةمواهلـددقةموطذاماألذغالماظالزعةمإلنازمطؾمعؽقغاتماظربغاعج.

ماظعؿرانمعراطشم مذرطة مظألررافماٌؿعاضدة،متؼقم سـدمطؾمرؾؾاتماإلصراجمسـماٌلاػؿاتماٌاظقة

مخمظؽؾمعـمايلابماظؾـؽلمومحلابماظؿدبري.أدػلممبؿؼدؼؿمغل

 

 :لنوف٘لااترخلل2امل ةٗل

ؼؿؿماحؿلابمواجؾاتمتدخؾمذرطةماظعؿرانمعراطشمأدػلمبصػؿفامصاحبماٌشرعماٌـؿدبممسؾكم

م ماظعؿرانم0أداس مذرطة مصرفمواجؾاتمتدخؾ مودقؿؿ ماحؿلابماظردقم. ماٌصارؼػمدون مطؾػة معـ %

ماٌؿعؾؼةمباظربغاعج.عراطشممأدػلمعقازاةمععماٌصارؼػم

م

م
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ل:لااتزام تلااظان ٛلل7امل ةٗل

ل تـــــــــاالاتزامل ٛــــااظان

 وزارج انداخهٍح

)املدٌرٌح انعامح نهجماعاخ 

 (احملهٍح

لاملش ٍن٘ليفلمتْٓللااربى مر. -
حتْٓللاملش ٍن٘لامل أ٘لاف ٜرٗلطان٘لاامنااٌلماانعلمًلأدللإصت زلااربى مرلسشبلتكرول -

لااربى مر.أطػ لل

 وزارج املانٍح 

لاملٔزاىٔ٘لاام م٘ل - لامل أ٘ليفلإط   مْانب٘لااكط ع تلااْزا ٓ٘لاملمئ٘لعوٙلبازت٘لمش ٍن تَ 
 اورّا٘.

مًلطافلاملرٓآ٘للّوعل ًٍلاإلط  ٗلااْع ٛاتلاامك  ٓ٘لاملدصص٘لاونااٜبلدتن ع٘لماانع -
لادتَْٓ٘لملوولاارّا٘لارت ص.

وزارج إعداد انرتاب انىطين 

 سكانوانتعمري واإل

 وسٍاسح املدٌنح

لاملش ٍن٘ليفلمتْٓللااربى مرلعربلصيرّملاات رض مًلاوشهًلّاالىرم زلاذت رضاٖ. -
حتْٓللاملش ٍن٘لامل أ٘لاف ٜرٗلطان٘لاامنااٌلماانعلطبك لاوذرّا٘لاحملرةٗلب مل ةٗللاااابم٘ل -

لا لاافي ةم لّتأٍٔل لاملْوْع تٔ٘ لاملناات لتأٍٔل لٍّٕ ل لاات أ٘ لّاذتراٜلليفلاملظ  ٓع امتٔك٘
 اات  خئ٘

لااربى مرلعربلاملرٓآ٘لادتَْٓ٘ل - ّسٔ س٘لاملرٓي٘لدتَ٘لماانعللاوشهيٙاوتمنريلتتبعلإصت ز
لآسفٕ

وزارج انسٍاحح واننقم 

اجلىي وانصناعح انتقهٍدٌح 

 االجتماعً واالقتصاد 

 املش ٍن٘ليفلمتْٓللااربى مر؛ -

دللإصت زلااربى مرلطبك لاوذرّا٘لاحملرةٗلحتْٓللاملش ٍن٘لامل أ٘لاف ٜرٗلطان٘لاامنااٌلمًلأ -
لب مل ةٗلاااابم٘.

 وزارج انثقافح واالتصال
 املش ٍن٘ليفلمتْٓللااربى مر؛ -

 ل.إصت زلاار اس تلّاألطػ للاملتموك٘لب ملآثالاات  خئ٘ -

لتتبعلاألطػ للّاذتاصلعوٙلاذتف ظلعوٙلارتصْصٔ تلاحملؤ٘لّاملمن  ٓ٘لاونرٓي٘لاامتٔك٘. -

املكهفح كتاتح اندونح 

 تانتنمٍح املستدامح

 املش ٍن٘ليفلمتْٓللااربى مر؛ل -

 إصت زلاار اس تلّاألطػ للاملتموك٘لبَذالااظل -

لاقتي ٛلااتذَٔزاتلااالزم٘لهلذالااظلل -
لاملش ٍن٘ليفلإعراةلةف تالااتشنالتلاملاتبط٘لب دت ىبلاابٕٔٝ. -
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 والٌح جهح مراكش آسفً

ل - لااوذي٘ لااربى مرليفلإط   لإصت ز لّاايتلتتبع لهل  لاسرتاولاآلد للاحملرةٗ لمع لاإلطاافلّااتتبع احملؤ٘
 ٓرتأسَ لااشٔرلّاإلدَ٘لماانعلآسفٕلّع مللعن ا٘لماانع

لأقابل - ليف لعؤَ  لستماض لاايت لاملظ  ٓع لتص مٔه لعوٙ لّاملص ةق٘ لب ابت لتهوف لتكئ٘ لدتي٘ إسراخ
لاآلد ل.

 جهح مراكش آسفً
ل - لطان٘ لاف ٜرٗ لامل أ٘ لاملش ٍن٘ لاوذرّا٘لحتْٓل لطبك  لااربى مر لإصت ز لأدل لماانعلأسفٕلمً اامنااٌ

لاحملرةٗلب مل ةٗللاااابم٘؛
لتتبعلإصت زلااربى مرليفلإط  لااوذي٘لاحملؤ٘لاإلطاافلّلااتتبع. -

 مجاعح مراكش

لاوذرّا٘ل - لطبك  لااربى مر لإصت ز لأدل لماانعلأسفٕلمً لاامنااٌ لطان٘ لاف ٜرٗ لامل أ٘ لاملش ٍن٘ حتْٓل
لب مل ةٗلاااابم٘؛احملرةٗل

لتشآعللّثريٗلميحل خصلاابي ٛلّاإلصالح؛ -
 تشآعلميحل خصلاهلرولاملتموك٘لب امنؤ تلاايتلترخلليفلإط  لٍذِلاالتف قٔ٘؛ -

 ااشَالعوٙلتشْٓ٘لنللىزاعلَٓهلادت ىبلاامك  ٖلاوربى مر؛ -

لتأطريلااش ني٘لاملمئ٘لمًلأدللاالخنااطلاافموٕليفلإصت حلاملظاّع؛ -
لربى مرليفلإط  لااوذي٘لاحملؤ٘لاوتتبع.تتبعلاصت زلاا -

 مجاعح 

 املشىر انقصثح 

لاوذرّا٘ل - لطبك  لااربى مر لإصت ز لأدل لماانعلأسفٕلمً لاامنااٌ لطان٘ لاف ٜرٗ لامل أ٘ لاملش ٍن٘ حتْٓل
 احملرةٗلب مل ةٗلاااابم٘؛

لتشآعللّثريٗلميحل خصلاابي ٛلّاإلصالح؛ -
 ترخلليفلإط  لٍذِلاالتف قٔ٘؛لتشآعلميحل خصلاهلرولاملتموك٘لب امنؤ تلاايت -

 ااشَالعوٙلتشْٓ٘لنللىزاعلَٓهلادت ىبلاامك  ٖلاوربى مر؛ -

لتأطريلااش ني٘لاملمئ٘لمًلأدللاالخنااطلاافموٕليفلإصت حلاملظاّع؛ -
لتتبعلاصت زلااربى مرليفلإط  لااوذي٘لاحملؤ٘لاوتتبع؛ -

اإلطاافلّااتتبعلّااْطئ٘للاحملؤ٘ليفلاط  لااوذي٘للّتكرولاألطػ لتتبعلاار اس تلاهليرسٔ٘لاوربى مرل - انىكانح احلضرٌح ملراكش
ل.طبك لاوكْاىنيلّاالىعن٘لاملمنْللبَ ل،لّنذالتتبعلتشؤهلاألطػ لليفلإط  لااوذي٘لاحملؤ٘لاوتتبع

لاملش ٍن٘ليفلمتْٓللااربى مر؛ - صندوق احلسه انثاوً نهتنمٍح
لأدللإصت زلااربى مر.لحتْٓللاملش ٍن٘لامل أ٘لاف ٜرٗلطان٘لاامنااٌلمً -

انىكانح املستقهح نتىزٌع املاء 

 وانكهرتاء مبراكش

اف ٜرٗلطان٘لاامنااٌلماانعلأسفٕللّاايتلترخلليفلزت للاختص صلااْن ا٘ااكٔ ولب ار اس تلااالزم٘ل -
 إٌلاقت رضٙلاذت للإلصت زلااربى مرلّون ٌلصت سُ

إٌللاامنااٌلماانعلأسفٕطان٘للاف ٜرٗلّاايتلترخلليفلزت للاختص صلااْن ا٘لااكٔ ولببمضلاألطػ لل -
 اقت رضٙلاذت للإلصت زلااربى مرلّون ٌلصت سُ

ّاايتلترخلليفلزت لللمنااٌلماانعلأسفٕطان٘لاالتتبعلّمااقب٘لتيفٔذلاألطػ للاايتلسٔمَرلبَ لإىل -
 ّاملظ  ن٘ليفلحتصٔللطَ ةٗلىَ ٓ٘لأطػ هل لاختص صلااْن ا٘

ل.املص ةق٘لعوٙلشتتوفلاار اس ت -
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انعمران مراكش شركح 

 أسفً

لإعراةلاار اس تلاهليرسٔ٘لّااتكئ٘لّااتيفٔذٓ٘لاوربى مر؛ -
لفتحلسش بلاتربريلااربى مرلترٌّلفُٔلمجٔعلاملراخٔللّاملص  ٓفلاملتموك٘لب اربى مر؛ -
لإبااولاامكْةلّااصفك تلاملتموك٘لب ار اس تلّاألطػ للطبك لاوكْاىنيلّاألىعن٘لادت  ٖلبَ لاامنل؛ -
لطػ للاملربزت٘ليفلإط  لااربى مر؛األتتبعلإصت زل -
لّتتبعل - لاإلطااف لاحملؤ٘ لااوذي٘ لإىل لااربى مر لتيفٔذ لسري لسْل لأطَا لثالث٘ لنل لتك  ٓا لّ فع إعراة

 ااربى مر؛

لّتتبعل - لاإلطااف لاملانزٓ٘ لااوذي٘ لإىل لااربى مر لتيفٔذ لسري لسْل لأطَا لست٘ لنل لتك  ٓا لّ فع إعراة
 ااربى مر.

لىَ ٜٕلاوربى مرلعي - لتكآا لإىللإعراة لّ فمُ لبُ لاملاتبط٘ لاذتش ب تلامل أ٘ لمعلسصا لاألطػ ل لىَ ٓ٘ ر
لااوذي٘لاحملؤ٘لّلاملانزٓ٘لاتتبعلااربى مر.لل

لبُ،ل - لاملاتبط٘ لاذتش ب ت لّسصا لاملظاّع لاصت ز لىَ ٓ٘ لعير لّااتتبع لاإلطااف لاحملؤ٘ لااوذي٘ مْاف ٗ
  يذزٗ.ب اهظْف تلاايَ ٜٔ٘لاوشش ب تلّبتكآالىَ ٜٕلّتكٔٔنٕلاومنؤ تلامل

 

لادترّا٘لاازمئ٘لإلصت زلااربى مر:للل01امل ةٗل
ماظربغاعجميفمأجؾم معـمتارؼخمم42ؼؿؿمإناز مابؿداء ماالتػاضقةمعـمررفمماظؿقضقعذفرا سؾكمػذه

ماظقزاراتماٌعـقة،موصؼماىدولماظزعينماٌؾقؼمبفذهماالتػاضقة.
 

  :لاإلطاافلّااتتبعلّااتكٔٔهل00امل ةٗل

 لخدبع و جلييم البرهامجـ اللجىت املحليت 1

مـم   معراطشمادػل مواظلمجفة ماظلقد مبرئادة ماظربغاعج موتؼققؿ متؿؾع مظإلذرافمو محمؾقة هدثمىـة

مسؾكمػذهماالتػاضقة.ماظؿقضقعساعؾمسؿاظةمعراطشمبعدم

ماظؾفـةماحملؾقةمعـمممـؾلماألررافماٌؿعاضدةمسؾكمعلؿقىموالؼةمجفةمعراطشمآدػل،م وتؿؽقنمػذه

إدارةمأومذكصمترىماظؾفـةماحملؾقةمحضقرهمضرورؼامألذغاهلا،موتعؼدماظؾفـةماحملؾقةمباإلضاصةمظؽؾم

ماجؿؿاساتفاموجقبامعرةمطؾمثالثةمأذفرمسؾكماألضؾ،موطؾؿامدستماظضرورةمظذظؽ.

وتعدماظؾفـةماحملؾقةمتؼرؼرامعػصالمحقلمتـػقذماظربغاعجماٌذطقرمسؾكمإثرمطؾماجؿؿاع،موتعرضفمسؾكم

اٌؿعاضدةمضصدماظدرادةمواظؿؼققؿ،موؼعفدمظؾؿدؼرؼةماىفقؼةمظإلدؽانمواظؿعؿريمودقادةمأغظارماألررافم

ماٌدؼـةممبراطشمدؽرتارؼةمػذهماظؾفـة.
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مومؼعفدمإىلماظؾفـةماحملؾقةم:

متؿؾعمتـػقذمبـقدماالتػاضقةموطذامتؼدممأذغالماٌشارؼعمعقضقعمػذاماظربغاعج. -

مةمباظربغاعج.اظػقصمواٌصادضةمسؾكمغؿائجماظدراداتماٌؿعؾؼ -

متماظربغاعجعؽقغامتؿؾعمتؼدممأذغال -

متؿؾعمسؿؾقاتمهقؼؾماالسؿؿاداتمعـمررفماٌؿعاضدؼـموبصػةمساعةمتـػقذمبـقدماالتػاضقة. -

ماظػقصمواٌصادضةمسؾكمتؼارؼرمتؼدمماألذغالماٌشػقسةمباظؿؼارؼرماٌاظقة. -

مظؾقضعقةماٌاظقةمظؾربغاعج.اٌصادضةمسؾكمتؼرؼرمإغفاءمأذغالماظربغاعجمعشػقعمباظؿؼرؼرماظـفائلم -
 

مٌامجاءميفمغػسماٌادةمومتردؾمػذهماظؿؼارؼرمإىلم وتعدمطؿابةماظؾفـةمتؼارؼرمتؼدمماظربغاعج،مرؾؼا

مأسضاءماظؾفـؿنيماحملؾقةمواٌرطزؼة.

مخالصات موجقد م محاظة ماٌؿؽـمم،ويف ماًالصات متلقؼة مواظؿؼققؿ مظؾؿؿؾع ماحملؾقة مظؾفـة ؼعفد

حدوثفامجراءمتلوؼؾمشريمعؿػؼمسؾقفمٌضاعنيماالتػاضقةمواخؿالفمحقلمتؿؾعموتؼققؿماظرباعجمسؾكمأنمؼؿؿم

مةمظؾؿؿؾعمواظؿؼققؿ.سرضماًالفميفمحاظةمسدمماظقصقلمإىلمتقاصؼمبنيماألررافماٌعـقةمإىلماظؾفـةماٌرطزؼ

 اللجىت املشكضيت لخدبع وجلييم البرهامجـ  2

مظؾؿؿؾعم ماٌرطزؼة ماظؾفـة مإحداث مؼؿؿ ماٌرطزي، ماٌلؿقى مسؾك ماظربغاعج موتؼققؿ متؿؾع مأجؾ عـ

وتضؿميفمسضقؼؿفامممـؾلمماظؼطاساتماظقزارؼةماٌقضعةممواظؿؼققؿمؼرأدفاماظلقدموزؼرماظداخؾقةمأومعـمميـؾف،

ماظلقدمواظلمجفة ماالتػاضقة،موطذا عراطشمآدػل،مساعؾمسؿاظةمعراطشمورئقسمجمؾسمجفةممسؾكمػذه

مورئقسماإلدارةم ماظؼصؾة، مورئقسماجملؾسماىؿاسلمٌراطشمواجملؾسماىؿاسلماٌشقر عراطشمآدػل،

ماىؿاسقةمظصـدوقمايلـماظـاغلمظؾؿـؿقةم اىؿاسقةمظشرطةماظعؿرانمعراطشمأدػلمورئقسمػقؽةماإلدارة

ٌراطشموعدؼرممظشرطةماظعؿرانمعراطشمأدػلموعدؼرماظقطاظةمايضرؼةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمواٌدؼرماظعام

م.اظقطاظةماٌلؿؼؾةمظؿقزؼعماٌاءمواظؽفرباء

 ؼعفدمإىلمػذهماظؾفـةم:

 اظلفرمسؾكمتـػقذمبـقدمػذهماالتػاضقةموخاصةمتؿؾعمتؼدمماظدراداتموأذغالماظربغاعج، -

ماظؾثميفمدصعماٌلاػؿاتماٌاظقةمظؾشرطاء، -

مسـدماالضؿضاءميفمجدوىماٌصادضةمسؾكم - مرأؼفا سؿؾقةماٌراجعةماٌاظقةمواظؿؼـقةمظؾربغاعجمععمإبداء

 تعدؼؾماالتػاضقة،
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 ،اٌصادضةمسؾكمتؼرؼرمإغفاءماظربغاعجموسؾكمغؿائجماصؿقاصف -

تؼررميفمجمؿؾمأعقرماألحؽاممواظؿقصقاتماظقاجبماختاذػامالحرتامماالظؿزامماظذيممتماظؿعفدمبفميفم -

 .إرارماالتػاقماٌقضع

وميؽـمظؾفـةماٌرطزؼةمظؾؿؿؾعمواظؿؼققؿمتعدؼؾمأومعراجعةمعضاعنيماالتػاضقةمإعامعـمتؾؼاءمغػلفامأوم -

متؾعامظؿقصقةمعـماظؾفـةماحملؾقةمظؾؿؿؾعمواظؿؼققؿ.

موتعؼدمػذهماظؾفـةماجؿؿاساتفاماظدورؼةمعرةمطؾمدؿةمأذفرموطؾؿامدستماظضرورةمإىلمذظؽ.م

ماحملؾقةمعفؿةمدؽرتارؼةمػذهماظؾفـة.مومؼعفدمإىلماٌدؼرؼةماظعاعةمظؾفؿاسات

مؽـمأنمؼلاػؿميفمحلـمدريمعفاعفا.ميؽـمأنمؼـضؿمإىلمػذهماظؾفـةمأيمذكصممي

ل:لسصالسش بلااربى مرل08امل ةٗل
سـدمإغفاءممأذغالماظربغاعجمومحصرموضعقؿفماٌاظقةماظـفائقةم،مويفمحاظةمهصقؾمصائضمدؿؿؿمإسادةم

ظإلذرافمواظؿؿؾعمواظؿؼققؿمإلنازمسؿؾقاتمتؽؿقؾقةمأوممماثؾةمسؾكمعلؿقىمبرجمؿفمعـمررفماظؾفـةماحملؾقةم

مٌرطزؼةمظؿؿؾعمومتؼققؿماظربغاعج.اٌدؼـةماظعؿقؼةمٌراطش،مسؾكمأنمتؿؿماٌصادضةمسؾقفامعـمررفماظؾفـةما

 :لافتش صلااربى مرلل05امل ةٗل

ظقزارةماٌاظقةممعـمأجؾمدقؿؿمإصؿقاصفمعـمضؾؾماٌػؿشقةماظعاعةمم،بعدمإغفاءمإذغالماظربغاعج

اظؿلطدمعـمتـػقذماظربغاعجمرؾؼامٌؼؿضقاتماالتػاضقةمموحصرموضعقؿفماٌاظقةماظـفائقةمومؼؿؿمتقجقفمغلكةم

 .عـماظؿؼرؼرماظـفائلمظالصؿقاصمإىلمطؾماألررافماٌؿعاضدة

ل:لسآ ٌلمفمْللاالتف قٔ٘ل04امل ةٗل
سؾقفامعـمررفممجقعماألرراف،موتؾؼكمماظؿقضقعاظعؿؾمبفذهماالتػاضقةمابؿداءمعـمتارؼخم ؼؾدأ

ماٌػعقلمإىلمحنيماظؿلؾقؿ ماٌاظقةمماظـفائلمواظعؿؾقاتمدارؼة موضعقؿف مباظربغاعجموحصر ماٌرتؾطة ظألذغال

 اظـفائقةمداخؾماىدوظةماظزعـقةماحملددة.

 

...........................................للسا لبت  ٓذلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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81028180

 

 وزير االقتصاد و املالية

 

 

 

 وزير الداخلية

والهقل اجلوي والصهاعة وزير السياحة 
 التقليدية واالقتصاد االجتناعي

 

 

 

وزير إعداد الرتاب الوطين والتعنري 
 واإلسلاى وسياسة املديهة

 

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة 
دامة واملعادى والتهنية املست

 املللفة بالتهنية املستدامة

 

 

 وزير الثقافة واالتصال
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 مراكش آسفيرئيس جملس جًة 

 

 والي جًة مراكش آسفي

 رئيس اجمللس اجلناعي ملراكش

 

رئيس اجمللس اجلناعي املشور 
 القصبة 

رئيس اإلدارة اجلناعية جملنوعة 
 العنراى

رئيس ييئة اإلدارة اجلناعية لصهدوق 
احلسو الثاني للتهنية االقتصادية 

 واالجتناعية

العنراى املدير العام لشركة  مدير الوكالة احلضرية
 مراكش

مدير الوكالة املستقلة لتوزيع املاء  
 واللًرباء مبراكش
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لاملـوـشـل
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 الطىل  املىكع
 الخكلفت املاليت

) مليىن دسهم(   

758َ ممس الدباغين  7 

8558َ ممس فن الخشب  81 

خي  885َ من طاحت ألاهطاكي إلى طاحت بن ًوطفاملمس التاٍز  0 

خي من طاحت بن ًوطف إلى متحف داز س ي طعيد 0818َ املمس التاٍز  857 

اض  ت  )ٍز خي من طاحت حامع الفىا إلى طاحت اللصادٍز املمس التاٍز

تون الجدًد(  الٍص
808َ  154  

خي من باب غماث إلى حامع الفىا 0828َ املمس التاٍز  0854  

اض العسوضاملمس  خي من باب موطوفا إلى ٍز 808َ التاٍز  2 

خي من باب دكالت إلى داز الباشا 081َ املمس التاٍز  250  

خي من باب جاغاشوث إلى دًوز الصابون   157 858َ املمس التاٍز

لت اللصبت ل و ممس كظيبت الىحاض ممس الظٍو  08 0081َ بوطٍو

اض املوخا  258 204 ممس ٍز

 01 284َ الصهساء بحي السميلتممس شازع فاطمت 

ممس الحي الداخلــــــي )املمس املحاذي للظوز الداخلي لحي باب 

 دكالت(
550َ 458  

املمس الظياحي من طاحت بن ًوطف إلى طاحت حامع الفىا مسوزا 

 بظاحت بن صالح )الشطس الثاوي(
1111َ 40 

  0058 0001َ املمس الظياحي طيدي بودشيش

  058 811َ الجمل وباب جاغاشوثاملدخل من عىم 

تي مسوزا  املدخل الظياحي من حدًلت الظس إلى حي الصفٍس

 باملواطين
0701َ 0250  

 2 811َ املمس الظياحي ألاهطاكي

 811 َ 80041 ىعـــــــــــــــــــــــــــاملجم
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8 

 املىلىع املىكع
 الخكلفت املاليت

 ) مليىن دسهم( 

 ظاحت حامع الفىا
تهيئت طاحت حامع الفىا بترميم الواحهاث، 

س ت إلاهازة العموميت والتشٍو  جلٍو
51 

 العاحاث العمىميت

جثبيت وطائل الظالمت واملحافظت على ألامن 

 العمومي مع وضع كاميراث املساكبت 
85 

م  0 وضع معداث مكافحت الحٍس

 14  ىعــــــــــــــاملجم
 

5 

 املىكع املىلىع
 الخكلفت املاليت

 ) مليىن دسهم( 

 جشميم املآزش الخاسيخيت

 1 شوز اللصبتجاهيل ابواب امل

  04508 جحظين مداخيل املشوز 

 8 الكتبيت

 5 باب أكىاو

م الدائسي   5 كصس البدٌع والطٍس

 01 العتيمجسميم ألاحصاء املتدهوزة من الظوز 

خيت ومساكص الترحمت  7 ألابواب التاٍز

 8 داز الس ي طعيد

 1 طلالت املسابطيناطواز و 

 0 جسميم لفحولت

  تهيئت الحذائم

 8 حدًلت الكتبيت

 8 حدًلت كصس البلدًت

دال باحماد
َ
 8 حدًلت أك

  050 حدًلت حىان العافيت

 4 الصهبوعحدًلت 

 01528  ىعــــــــــــــاملجم
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4 

 املىكع املىلىع
 الخكلفت املاليت

 ) مليىن دسهم( 

 جؤهيل وجشميم الفىادق العخيلت

 5 موالي بوبكس

 1 لغسابليت

 5 اللبن

 8 الشماع

 1 اللباج

 4 لهىا

 88  ىعــــــــــــــاملجم
 

1  

 

8 

 عذد ألاماكً املعاحت املىكع
 الخكلفت املاليت

 ) مليىن دسهم( 

َ 1111 باب الخميغ
8

 811 0850 

َ 4111 باب غماث
8

 081 257 

َ 8111 باب حمش 
8

 21 457 

َ 8111 معدؽفى ألاهطاكي
8

 841 0551 

ت بىعؽشيً  َ 1111 عـش
8

 801 08 

َ 0111 اللفيبتباب 
8

 41 8 

 ىعــــــــــــــاملجم
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14 

 

 اٌّٛضٛع
 اٌزىٍفخ اٌّبٌيخ

 ) مليىن دسهم( 

 4 للياط حىدة الهىاء اثمحط 3ولع 

 5 إهجاص مؽشوع همىرجي لفشص الىفاًاث مً املفذس

وججهيزها  ىعيت البيئيت باملذاسط ودوس الؽبابحعيغ والخإحذار هىادي للخ

 بخضاهاث بيئيت وججهيزاث إعالماجيت  وظمعيت بفشيت 
5 

 01 ىعــــــــــــــاملجم
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النمطة 
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 :  (17/12/2108بتارٌخ  االولىالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثالثة

افلت على جىكيع بشوجىكىالث اجفاق املخعللت بملف جششح اململكت املغشبيت لخىظيم مىافعاث كؤط العالم لكشة  املى

                                                           .FIFA 2026اللذم 

 (واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش)نمطة                                                                         

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

توصلت رئاسة المجلس الجماعً بإرسالٌة السٌد الوالً عامل عمالة مراكش تحت فمد  بخصوص هذه النمطة، 

وتتعلك  8105تمضً بإدرا  نمطة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر   8105ٌناٌر  82بتارٌخ  8822عدد 

بالموافمة على تولٌع بروتكوالت اتفاق المتعلمة بملف ترشح المملكة المغربٌة لتنظٌم منافسات كاس العالم لكرة المدم 

FIFA 2026. 

راه الزمنً من جهة وكذا طلب ونظرا لعدم عرض الموضوع على اللجنة الوظٌفٌة الجماعٌة المختصة لإلك

الجهات المشرفة على ملف الترشٌح تولٌع الوثائك المرجعٌة من طرف السٌد رئٌس مجلس جماعة مراكش فً اجل 

، فالمطلوب من السادة االعضاء الموافمة اوال على ممرر التداول فً النمطة ومن من جهة اخرى 8105من فبراٌر  02

 المرفك بهذه الورلة التؤطٌرٌة. بعده المصادلة على مشروع الممرر

من المانون التنظٌمً المتعلك  85وتبعا لذلن، اعرض ممرر التداول فً النمطة على التصوٌت طبما للمادة 

 بالجماعات. 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    3 ة رلم:النمط

 
 

 الوثائق املرجعية 
جدول اعنال من  حول النقطة الثالثة 

 2018فرباير  لشهر العادية  الدورة
 

 :  3الوكعة رلم 

 املْافك٘لعوٙلتْقٔعلباّتْنْالتلاتف ملاملتموك٘لمبوفلتاطحلاملنوه٘لاملػابٔ٘ل
  .FIFA 2026لاتيعٔهلمي فش تلنأضلاام مللاهاٗلااكرو

                       
 ()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش                                                

 
 

 ّ ق٘لتأطريٓ٘
 مظاّعلمكا لاجملوصلادتن عٕلسْللاايكط٘
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اعتبارا لملف الترشٌح الذي تمدمت به الجامعة الملكٌة المغربٌة لكرة المدم من أجل احتضان بلدنا تنظٌم 

ونظرا البعد العالمً لهذا الحدث الكروي، إضافة للمزاٌا والمكاسب ، 8183 نهائٌات كؤس العالم لكرة المدم سنة
السٌما الرفع من جاذبٌة المملكة وجعلها تتبوأ مكانة بٌن المنتظرة من وراء احتضان هذه التظاهرة الكبٌرة، 

بلدان العالم بالنظر إلى اآلثار اإلٌجابٌة المنتظرة خاصة على المستوى االلتصادي واالجتماعً ببلدنا، واالرتماء 
ة المدم برٌاضة كرة المدم المغربٌة إلى مصاف نظٌراتها العالمٌة، وجب التذكٌر بالشعبٌة التً تحظى بها لعبة كر

داخل المجتمع المغربً، والمكانة التً ٌحظى بها بلدنا بٌن دول العالم؛ فالمغرب عبر عن مشاركة متمٌزة فً 
حٌث كان أول فرٌك عربً ٌتؤهل للدور الثانً عن ، 0653 و 0641 عدة محطات من نهائٌات كؤس العالم سنة

فً الوالٌات المتحدة  0665و  0661 سنةجدارة واستحماق، إضافة إلى مشاركته فً نهائٌات كؤس العالم 
 االمرٌكٌة وفرنسا على التوالً.

إن عزم المغرب الترشح الحتضان هذه النهائٌات نابع من إٌمان المملكة الراسخ وإصرارها فً رفع هذا 
لن التحدي العالمً للمرة الخامسة، بحٌث أن المغرب ٌعتبر أول دولة فً إفرٌمٌا تمدمت بملف الترشٌح هذا. وكذ

التناعه باإلمكانٌات التً ٌتوفر علٌها والتً تجعله مإهال للتنافس على احتضان هذه التظاهرة الكونٌة؛ بحٌث أن 
المغرب ٌتوفر على بنٌة تحتٌة لوٌة من طرق ومواصالت ومالعب رٌاضٌة وبنٌة سٌاحٌة من مستوى عال. هذا 

ولعه االستراتٌجً ولربه من أوروبا، إضافة إلى إضافة إلى عامل االستمرار واألمن الذي ٌنعم به المغرب، وم
الدعم الذي ٌحظى به من العدٌد من دول العالم، وخاصة الدول األفرٌمٌة، كلها مإشرات لوٌة تإهل المملكة 

 .8183 للتنافس الموي على انتزاع شرف تنظٌم نهائٌات كؤس العالم لسنة
ٌعتبر حدثا تارٌخٌا هاما ٌتطلب تعبئة جمٌع  8183 إن مناسبة تمدٌم بلدنا لملف ترشٌح استضافة موندٌال

مكونات المجتمع المغربً من مإسسات وطنٌة وجهوٌة وجماعات ترابٌة ومنظمات حكومٌة وغٌر حكومٌة 
 .وجمعٌات المجتمع المدنً من أجل توحٌد الجهود إلنجاح هذا المشروع المجتمعً الكبٌر

اعً بإرسالٌة السٌد الوالً عامل عمالة مراكش وعاللة بهذا الموضوع، توصلت رئاسة المجلس الجم
 8105تمضً بإدرا  نمطة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر   8105ٌناٌر  82بتارٌخ  8822تحت عدد 
بالموافمة على تولٌع بروتكوالت اتفاق المتعلمة بملف ترشح المملكة المغربٌة لتنظٌم منافسات كاس وتتعلك 

  . 2026FIFA العالم لكرة المدم

وفً هذا االطار، وانطاللا من األدوار المنوطة بالجماعات الترابٌة، والسٌما فً إنجاز البنٌات التحتٌة 
ودعم التنشٌط الرٌاضً وتعبئة المجتمع المدنً، وتبعا للزٌارة الخاصة التً لام بها وفد عن مكتب الدراسات 

مرفمة بملف كامل ٌتكون من مجموعة  المدم لممر هذه الجماعةالمنتدب من طرف الجامعة الملكٌة المغربٌة لكرة 
من أجل التعبئة وحشد الدعم الضروري لتموٌة ملف الترشٌح المغربً، فإن المجلس  من الوثائك المرجعٌة ان

الجماعً مدعو للمساهمة فً تعبئة كل الطالات، إلى جانب الموى الحٌة بالمدٌنة، وتكثٌف الجهود لدعم هذا 
وذلن من خالل إبراز المإهالت والمشارٌع المتوفرة، وكذا انطاللا من ارتباط ساكنة الجماعة بالمٌم  الترشٌح،

التظاهرة الرٌاضٌة الكبٌرة ببالدنا من آثار  الرٌاضٌة والتربوٌة المتجذرة، وذلن بالنظر لما سٌكون لتنظٌم هذه
ساكنة المدٌنة، إسوة بالتظاهرات العالمٌة  لوٌة خاصة بالنسبة لتنمٌة تراب الجماعة وانعكاسات إٌجابٌة على

 والممة العالمٌة للمناخ، 8101 و 8102 التً سبك أن احتضنتها مدٌنة مراكش كبطولة العالم لألندٌة نسختً
COP22. 

وتبعا لذلن، ونظرا لعدم عرض الموضوع على اللجنة الوظٌفٌة الجماعٌة المختصة لإلكراه الزمنً من 
لمشرفة على ملف الترشٌح تولٌع الوثائك المرجعٌة من طرف السٌد رئٌس مجلس جهة وكذا طلب الجهات ا
، فالمطلوب من السادة االعضاء الموافمة اوال على من جهة اخرى 8105من فبراٌر  02جماعة مراكش فً اجل 

 ممرر التداول فً النمطة ومن بعده المصادلة على مشروع الممرر المرفك بهذه الورلة التؤطٌرٌة.

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  6: النمطة رلم 
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

بعد تمكٌنكم من الورلة التؤطٌرٌة وكذا مشروع الممرر اتخاذ ممرر التداول فً النمطة، وو بعد 

 باب المنالشة مفتوح .ف، المضمنٌن فً الملف المداوالتً للدورة فً الموضوع

 شروع الممرر على التصوٌت.نظرا لعدم وجود اي تدخل حول النمطة، فانً اعرض م
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 8102فبراٌر  07بتارٌخ  218/2/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108النمطـة الثالثة من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر       

 

 بملفبالموافمة على تولٌع بروتكوالت اتفاق المتعلمة 
  2026FIFAترشح المملكة المغربٌة لتنظٌم منافسات كاس العالم لكرة المدم  

 

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                               

 2018

072018

 113.1492 

  تمضً بإدرا  نمطة ف 8105ٌناٌر  82بتارٌخ  8822الوالً عامل عمالة مراكش تحت عدد ً

بالموافمة على تولٌع بروتكوالت اتفاق المتعلمة بملف ترشح وتتعلك  8105جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

 . 2026FIFAالمملكة المغربٌة لتنظٌم منافسات كاس العالم لكرة المدم 
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   Host City Declaration

  Host City Vision Statement 

  Host City Agreement 

 Stadium Agreement 

 Training Site Agreement  
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 :  (17/12/2108بتارٌخ  االولىالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الرابعةالنمطة 

                  .البراصيليتاملفادكت على اجفاكيت جىأمت بين حماعت مشاكؾ و مذًىت "ظاو باولى" 

    

 ()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش                                                                         

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون الالمركزي لتالوة الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون  

 نص تمرٌر اللجنة حول النمطة.

 بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون الالمركزيرئٌس اللجنة المكلفة  السٌد دمحم بوغربال
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    4 ة رلم:النمط

 
 

  جتناعاتقرير 
بالشؤون القانونية وتنظيه  املكمفة لمجنةا 

  االدارة والتعاون الالمركزي
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 ل4 الوكعة  رلمحٍل 
 2018 فبساِس لعٌس  الػادِة جرول اغمال الرورةمن 

 
 : 4الوكعة رلم 

 

 .املص ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لتْأم٘لبنيلمج ع٘لماانعلّلمرٓي٘ل"س ّلب ّاْ"لااربازٓؤ٘

 ()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش                                                                         
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطدار تحضدٌر الدنمط المدرجدة فدً جددول  طبما

الموجهدة لكدل مدن السدادة  08/10/2108 بتدارٌخ 988وتبعا للدعوة عدد ، 2108 فبراٌراعمال الدورة العادٌة لشهر 

المانونٌدة وتنظددٌم االدارة  بالشدإونأعضداء اللجندة والمجلددس للحضدور والمشداركة فددً أشدغال  اللجندة المكلفددة 

الحادٌدة عشدر علدى السداعة  2108 ٌناٌر 26ٌوم الجمعة  هااجتماع، عمدت اللجنة المذكورة والتعاون الالمركزي

ي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد دمحم بوغربال بالمصر البلد الصغرىصباحا بماعة االجتماعات  والربع دلٌمة

 االتٌـة:  ةرئٌس اللجنة لتدارس النمط

 .املص ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لتْأم٘لبنيلمج ع٘لماانعلّلمرٓي٘ل"س ّلب ّاْ"لااربازٓؤ٘ل-

 ٌدان: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

 سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد. 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 مجدار، احمد عبٌلة، خلٌل بولحسن.عواطف البردعً، حسن بباوي، عبد الهادي وٌسالت، حفٌظة 

 خالد الفتاوي :من اعضاء المجلس السٌدعن االجتماع بعذر  تغٌب -

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

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

 تنظٌم اجتماعات اللجن.:        رئٌس مصلحة    رشٌد بوزٌتً
    

ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمطتٌن فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع 2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًالمدرجتٌن فً 

 نمط الجاهزة على النحو االتً:السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة ال

ل.املص ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لتْأم٘لبنيلمج ع٘لماانعلّلمرٓي٘ل"س ّلب ّاْ"لااربازٓؤ٘ 

بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروع اتفالٌة توأمة بٌن جماعة مراكش 

بالتمرٌر، اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة ومدٌنة ساو باولو البرازٌلٌة وكذا بطالة تمنٌة عن المدٌنة المرفمة 

 للسٌدة النائبة التاسعة لرئٌس المجلس الجماعً المفوض الٌها فً المطاع لتمدٌم التوضٌحات فً الموضوع.

مستوى عاللات التعاون والصدالة الجٌدة وفً هذا االطار، ركزت السٌدة النائبة تدخلها، بداٌة، على 
أهمٌة استثمار الفرص التً ٌتٌحها المولع الجٌو ـ ٌة البرازٌل مإكدة على المملكة المغربٌة و جمهور بٌن

تماشٌا مع مستوى  وكذا التعاون الالمركزي، استراتٌجً للبلدٌن لتعزٌز الشراكة االلتصادٌة والتجارٌة المائمة
ل الزٌارات، أهمٌة تبادالبلدٌن، مضٌفة ان الدولتٌن تشددان على العاللات السٌاسٌة المتمٌزة التً تجمع 

واالستفادة من التجارب، وتماسم الخبرات، وتعزٌز التنسٌك والتشاور فً المحافل الدولٌة حول مختلف المضاٌا 
 .ذات االهتمام المشترن

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
  4: النمطة رلم 
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وبخصوص النمطة المعروضة، اكدت السٌدة النائبة على ان النمطة موضوع الدراسة هً ممترحة من 

فً شؤن  2107دجنبر  27ا لكتاب السٌد وزٌر الداخلٌة بتارٌخ طرف السٌد الوالً عامل عمالة مراكش تبع

ممترح عمد اتفالٌة توأمة بناء على رسالة السٌد "جواو ضورٌا"  عمدة مدٌنة ساو باولو فً الموضوع الذي 

 عبر على عمد اتفاق التوأمة حول المضاٌا ذات االهتمام المشترن.

بة واالطالع على مضمون مشروع اتفالٌة التوأمة، عمب ذلن، وبعد االستماع لتوضٌحات السٌدة النائ

ثمن السادة االعضاء هذا النوع من اتفالٌات التوأمة بٌن مدٌنة مراكش و بمٌة مدن العالم لما تتٌحه من تبادل 

الخبرات واكتشاف التجارب الناجحة و أسباب تطورها المدنً و العمرانً و اإلنفتاح على تنوعها الحضاري 

ون الالمركزي الدولً  مع ضرورة استثمار التجارب السابمة للتوأمة و الشراكة بٌن مدٌنة مع تكثٌف التعا

مراكش و بعض مدن العالم األخرى ومتابعة مآلها و تمٌٌم نتائجها مع ضرورة إطالع المجلس على مخرجات 

 تلن العاللات.

نخراط فً السٌاسة وتؤسٌسا على ذلن، وبعد المنالشة وابداء الرأي، واٌمانا منهم بضرورة اال
، شراكات فً إطار عاللات تعاون جنوب ـ جنوبمختلف ال عاللات والفً تنوٌع الخارجٌة للدولة و ترجمة ذلن 

فً دعم جهود المملكة المغربٌة واألمم المتحدة من أجل اٌجاد حل سلمً وتبعا للمولف الثابت لدولة البرازٌل 
، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة الوثٌمة المعروضة فً ةونهائً للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربٌ

تؤسٌس ارضٌة للتعاون بٌن المدٌنتٌن واالنفتاح على تجربة جدٌدة غنٌة ستهم مجموعة من المطاعات 
فمد ابدت اللجنة موافمتها على اتفالٌة التوأمة بٌن جماعة مراكش ومدٌنة ساو باولو البرازٌلٌة  كما الحٌوٌة، 

  .التمرٌرهً مرفمة ب

 ولمجلسكم المولر واسع النظر      

 
 س اللجنــــةــرئٌ          

 دمحم بوغربال    

 
 

 

 

 

 

 : تم تؤجٌل البث فً النمطة المشار الٌها ادناه لعدم الجاهزٌة.ملحوظة

اندراسة وانمصادقة عهً اتفاقية حىل احداث مؤسسة  

انتعاون بيه انجماعات "مراكش انكبري" مه اجم 

تدبير مركز طمر وتثميه اننفايات انمنزنية 

  وانمماثهة نها بمراكش.
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 مشروع اتفاقية توأمة

 بني
 مجاعة مدينة مراكش) املنلكة املغربية(

 و 
  بلدية مدينة شاوباولو )اجلنهورية الفيدرالية للربازيل(  

   ، رئيشا.دبلكائ يمجاعة مديية مرانش ممثلة يف شدص الشيد حمند العرب  -

 من جهة     

 (João Doria)ممثلة يف شدص رئيشَا ، الشيد جواو دوريا  وبلدية ساوباول -

   من جهة أخرى                                                                      

 بناء على روابط الصدالة التً تجمع بٌن المملكة المغربٌة و دولة البرازٌل. -
 بٌن الدولتٌن فً تمرٌب المطاعٌن العام و الخاص بهما.و وعٌا بالروابط الموٌة  -
وبناء على اإلمكانٌات المتوفرة و الرغبة فً تمرٌب المماوالت العمومٌة و الخاصة بالمدٌنتٌن من اجل تنمٌة مشارٌع  -

 التصادٌة مستدامة .
 . و رغبة فً تعزٌز مجاالت التعاون خاصة فً مٌادٌن الثمافة، سٌاحة األعمال و فن الطبخ -

 

 :فمد التزم الطرفان المعنٌان على

 الفصل األول:* 
  .همابٌن سكان فالتعار تشجٌع  تبادل الخبرات فً مٌدان التنمٌة المستدامة وب تلتزم المدٌنتان   

 :الفصل الثاىي* 
فً  التجاربالسٌاسات العمومٌة و  بعاللات التبادل على مستوى النهوضتدابٌر من أجل تتخذ المدٌنتان 

 مٌادٌن :
 .*  السٌاحة و خاصة سٌاحة األعمال و السٌاحة الثمافٌة

 .الثمافة و فن الطبخ*  
 .تنمٌة االستثمارات*  تشجٌع و

 فً اتفاق مشترن. بٌن الطرفٌن ٌمكن تحدٌدهاٌمكن أن تشمل هده االتفالٌة مجاالت أخرى     *

  * الفصل الثالث:
 الطرفٌن. بإجراء تحوٌل للموارد المالٌة بٌنال ٌترتب عن هذه االتفالٌة اي التزام 

 .................... مراكش فً :                                          

 ساوباولو  رئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش                                 رئٌس بلدٌة مدٌنة
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 الجماعً لمراكشرئٌس المجلس  دمحم العربً بلمائدلسٌد ا

ممترحة من طرف السٌد الوالً عامل عمالة  االمر ٌتعلك بنمطة بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، 

فً شؤن ممترح عمد اتفالٌة توأمة بناء  2107دجنبر  27مراكش تبعا لكتاب السٌد وزٌر الداخلٌة بتارٌخ 

الذي عبر على عمد اتفاق على رسالة السٌد "جواو ضورٌا"  عمدة مدٌنة ساو باولو فً الموضوع 

 التوأمة حول المضاٌا ذات االهتمام المشترن.

 بــاب المنالشـة مفتــــوح حــول هـذه النمطــة.

 .وحىد خلل في الدسجيل الفىحي مً املفذس )هظام الدسجيل( اعاق عمليت الخفشيغ على معخىي الخحشيش: ملحوظة

... 

 لجنة على التصوٌت.اعرض مشروع التوأمة كما هو مضمن فً تمرٌر ال
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 8102فبراٌر  07بتارٌخ  219/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الرابعةالنمطـة       

 

 .باولو" البرازٌلٌةالمصادلة على اتفالٌة توأمة بٌن جماعة مراكش و مدٌنة "ساو 

 ()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش                                                                         

 2018

072018

 

 310981331

711201715012018

 

 113.1492 

  

  

  

 . 

  

55 
55 

وهـم الســـادة55
 

ور، ــرة، عبد الرزاق جبـال مٌصـً، امـف البردعـاحمد المتصدق، عواطد، عبد السالم سً كوري، ـدمحم العربً بلمائ
ٌوسف اٌت رٌاض، ابراهٌم بوحنش، دمحم زراف، عبد المجٌد اٌت الماضً، عادل المتصدق، احمد محفوظ، حسن بباوي، 

ً، ـعمرانً االدرٌساد، امٌنة الـة بوعبـدار، ثورٌـة مجـبوٌسفً، حفٌظالراق ـدي، اشـدة لعوٌـعبد الصمد الهنٌدي، جوٌ
ف، عبد الهادي بن عال، الحسٌن نوار، خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي تلماضً، ـاي، سعٌدة ساللة، عبد االله الغلـم خـمرٌ

، رـد الحـة، محمـً، عبد الهادي وٌسالت، احمد عبٌلـد االدرٌسـوش، محمـوم، نجٌب رفـا، عبد الكرٌم لمشـي البشٌر طوب
ادي، ـً، ي الحسن المنـد بنلعروسـرود، محمـة، جمال الدٌن العكـد بالـدو، محمـت بوٌـد اٌـمحم ،عبد العزٌـز بوسعٌـد

ال، ـد بن بـن، محمـً، خلٌل بولحسـاح رزكـر، ي احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الفتـف بن الزاهـً، ٌوســاد اطرحـاحم
د هللا، ـان بن عبـاري، عدنـد هللا االمكـً، عبـالشافمد ـاري، عبد الواحـً، عبد الهادي فـعبد المجٌد بنان ل،ـد نكٌـمحم

توفٌك بلوجور، عبد الغنً درٌوش، عبد الجلٌل بنسعود، خالد الفتاوي.

 
 

 يقـرر ما يلـــي

 واالتٌة فصولها كاالتً: اتفالٌة توأمة بٌن جماعة مراكش و مدٌنة "ساو باولو" البرازٌلٌةب
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 :  (17/12/2108بتارٌخ  االولىالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الخامسةالنمطة 

اكبت بالكاميراث  الذساظت واملفادكت على مؽشوع اجفاكيت حىل جمىيل و اهجاص املؽاسيع املخعللت بؤهظمت املش

           بالفماء العام وكزا عملياث الفياهت املشجبطت بها.

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

                                           

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

نص لتـــالوة  المالٌة والبرمجةالشإون بالمٌزانٌة ورئٌس اللجنة المكلفة  الحسٌن نوارالكلمـة للسٌـد  

 ـك بهذه النمطــة.التمرٌـر المتعل

 المالٌة والبرمجةالشإون المٌزانٌة وبرئٌس اللجنة المكلفة  السٌد الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  12 – 11 – 10 – 6 – 5 – 2 النمط ذات االرلام:

 

  جتناعاتقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة لمجنةا 

 والربجمة  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 .12ل–ل11لل-ل10ل–ل6لل-ل5ل–ل2 الوكط رلمحٍل 
 2018 فبساِس لعٌس  الػادِة جرول اغمال الرورةمن 

 :  2الوكعة رلم 

     . 2021ل- 2018للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                                          

 : 5الوكعة رلم 
لاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘ل لعنؤ تلااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لسْللمتْٓللّلاصت ز لاام ولّنذا ب اه مرياتلب اف رض ٛ

لبَ                                                       .املاتبط٘
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

 : 6الوكعة رلم 
ل F002004املص ةق٘لعوٙلحترٓرلمص ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتصفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘لمْوْعلاالتف قٔ تل قهل

ل لل658087ّ لاملك ّم٘.ل000028 ّ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  ع )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة  ارت ص٘لبإصت زلدشْ 

 مراكش(

 : 10الوكعة رلم 
مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلاامك  ٖلل1300اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ ل

 متْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.للللل230842/04عرةل
 : 11الوكعة رلم 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاملص ةق٘لعوٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْادرٗلام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.للللللللللللل
 : 12الوكعة رلم 

احملرةلايشبلّاسم  لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗلمٔزاىٔ٘لل19/05/2008بت  ٓذلل6تمرٓللااكاا لادتب ٜٕلاحملوٕلعرةل
 مج ع٘لماانعلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.
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للممتضٌات المانونٌدة والتنظٌمٌدة الجداري بهدا العمدل، وفدً اطدار تحضدٌر الدنمط المدرجدة فدً جددول اعمدال  طبما

الموجهدة لكدل مدن السدادة أعضداء اللجندة  08/10/2018 بتدارٌخ 986وتبعا للددعوة عددد ، 2018 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

، عمددت اللجندة المدذكورة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌدة البرمجدة

بماعدة االجتماعدات الكبدرى  الحادٌدة عشدر والنصدف صدباحاعلدى السداعة  2018 ٌنداٌر 24 االربعداء ٌوم اولى اجتماعاتها

: )حسدب ترتٌبهدا فدً  بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لتددارس الدنمط االتٌدـة

 جدول اعمال الدورة(

     . 8180ل- 8108للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا:  2الوكعة رلم 
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                                                            

ل: 5الوكعة رلم  لعنؤ تلااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّع لاام ولّنذا لاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘لب اه مرياتلب اف رض ٛ اتف قٔ٘لسْللمتْٓللّلاصت ز
لنمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()                              .املاتبط٘لبَ 
ل F002004املص ةق٘لعوٙلحترٓرلمص ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتصفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘لمْوْعلاالتف قٔ تل قهلل: 6الوكعة رلم 

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش( لللللللللللللللارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  علاملك ّم٘.ل000028 ّلل658087ّل
مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلاامك  ٖلل0011اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ لل: 01الوكعة رلم 

لللللمتْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.ل801838/13عرةل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللابْابلدؤزلاملتْادرٗلام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.املص ةق٘لعوٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لل: 00الوكعة رلم 
لل: 02 الوكعة رلم لمٔزاىٔ٘لل09/10/8118بت  ٓذلل6تمرٓللااكاا لادتب ٜٕلاحملوٕلعرة لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗ احملرةلايشبلّاسم  

 مج ع٘لماانعلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.
 

 السادة: مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 الجماعًالنائب األول لرئٌس المجلس  :  ٌونس بن سلٌمان
 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( : م. الحسن المنادي
 النائب التاسع لرئٌس المجلس الجماعً :  عواطف البردعً

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة.، عبد الصمد العكاري، عبد االله الغلف، عبد الهادي وٌسالت
 

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

حسن الهواري، دمحم اٌت الزاوي، عبد العزٌز بوسعٌد، ، خلٌفة الشحٌمً، م. احفٌظ لضاوي العباسً، إبراهٌم بوحنش
 حفٌظة مجدار، خلٌل بولحسن، دمحم بنلعروسً، المصطفى الوجدانً.

 

 الفتاوي  خالد تغٌب عن االجتماع بعذر من اعضاء المجلس السٌد: -
 

 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

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

 رئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :    سمٌر لعرٌبٌة
 لسم الممتلكات الجماعٌةرئٌس  :   هشام بل الحوتً

 
 الجماعً لمدٌنة مراكش المجلس

 

 

 

 02 – 00 – 01 – 6 – 5 – 2 النمط ذات االرلام:
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 رئٌس المسم التمنً :   م. الطٌب اسنٌنح
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري
 مدٌر المنتزه الرٌاضً موالي الحسن :  زكرٌاء اٌت بوعلً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً

 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :   رشٌد بوزٌتً
 عن  لسم أعمال المجلس :   دل الزرودعا

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 السادة:وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة  -
 

 مدٌر جهة الجنوب بالمكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة :   رشٌد فاكهانً
 مراكش آسفًرئٌس لسم األنظمة المعلوماتٌة والتواصل والتدبٌر بوالٌة  :  م. احفٌظ زمٌدلً

 مدٌر شركة "مدٌنا باٌن" :   عبد اللطٌف بوسكران
 محاسب بشركة "مدٌنا باٌن" :    عدنان نضاح
 مستشار لانونً بشركة "مدٌنا باٌن" :   أحمد أحشوش

 عن المدٌرٌة الجهوٌة للسكن الحدٌدٌة :   عبد العزٌز الورضة
 

ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المدرجة الحضوفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة 
، وباتفاق مع السادة االعضاء 2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًفً 

 تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:
 

 : 5الوكعة رلم 

للمتْٓللّلاصت زلاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘لب اه مرياتلب اف رض ٛلاام ولّنذالعنؤ تلااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لسْ
ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(            .املاتبط٘لبَ 

حول تموٌل وانجاز المشارٌع  بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء الحاضرٌن من مشروع اتفالٌة
المرفمة بالتمرٌر، ولالطالع على  المتعلمة بؤنظمة المرالبة بالكامٌرات بالفضاء العام وكذا عملٌات الصٌانة المرتبطة بها

حٌثٌاتها واسباب النزول، اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة لكل من السٌد رئٌس لسم االنظمة المعلوماتٌة بوالٌة مراكش 
 لسٌد رئٌس المسم التمنً بالجماعة لتمدٌم التوضٌحات واحاطة الحضور بفحوى االتفالٌة.وكذا ا

وفً هذا االطار، تم تمدٌم عرض تفصٌلً مشترن بٌن رئٌسً المسمٌن المذكورٌن اعاله، تعرضا فٌه فً البداٌة 
ٌنة مراكش بما ٌعرف بؤحداث ممهى للسٌاق العام الذي جاءت فٌه هذه االتفالٌة بداٌة باألحداث المإسفة التً عرفتها مد

فً اطار رإٌا جدٌدة ورهان مستعجل ٌجعل من   cop 22اركانة بساحة جامع الفنا مرورا بالتهًٌء  للمإتمر العالمً للبٌئة 
مراكش مدٌنة آمنة، وفً هذا الصدد كان البد من اتخاذ مجموعة من التدابٌر والمرارات فً هذا االتجاه كان اولها تثبٌت 

مولع فً اطار شراكة بٌن جهة مراكش اسفً وجماعة مراكش الشًء الذي كلف الجماعة مساهمة مالٌة  24امٌرا ب ك 77
مهمة على مستوى دفع استهالن الصبٌب من مإسسة اتصاالت المغرب لكون المرحلة الجدٌدة فرضت المطٌعة مع االدوات 

رٌة مهمة ونتائج غٌر مضمونة لذا كان البد من االستئناس الكالسٌكٌة المدٌمة التً كانت تتطلب ولتا كبٌرا وموارد بش
بالوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة لتدخل مدٌنة مراكش مصاف المدن الذكٌة السٌما انها لبلة لعدد كبٌر من السٌاح و مكانا 

 والمإتمرات المحلٌة والجهوٌة والدولٌة.  التظاهراتلتنظٌم 
بنٌة رلمٌة صدٌمة لمجال التنمٌة المستدامة واشعاع االمان كما تناول العرض اهداف االتفالٌة من حٌث تؤسٌس   

بجمٌع الموالع وتعزٌز سالمة السٌاح وعموم المواطنٌن وتعزٌز السٌر والجوالن بالمدٌنة من خالل تثبٌت كامٌرات 
ساعدت فً تحمٌك مجموعة من النتائج الملموسة بالنسبة للشرطة ان التكنولوجٌا باعتبار المرالبة بؤهم المحاور الطرلٌة 

 المحلٌة على مستوى بعض التجاوزات او فً اطار تهٌٌئ  بعض التحمٌمات.
ٌرات بواسطة صبٌب اتصاالت المغرب، تم التطرق فً إلكراهات انظمة المرالبة بالكامومن الناحٌة التمنٌة ونظرا   

كٌلو متر من االلٌاف البصرٌة لتمكٌن االتفالٌة الحالٌة من تكلفة محدودة لتوسعة وصٌانة  04تم التناء العرض الى اته 
مشارٌع المرالبة بالكامٌرات داخل النفود الترابً للجماعة فً افك تغطٌة جمٌع تراب الجماعة بغٌة التملٌل او الحذف 

 كامٌرا على النحو التالً: 297لٌة تثبٌت النهائً لمصارٌف النمل عبر شبكات متعهدي االتصاالت وتهم هذه االتفا

 .درجة  Speed  Doum  360 نوعكامٌرا من  81 -

 .كامٌرا للمرالبة 211 -
  .كامٌرا لمراءة اللوحات المعنٌة للسٌارات 07 -
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بعد االستماع للتوضٌحات وتتبع العرض الممدم فً موضوع االتفالٌة، وبعد فتح باب المنالشة وابداء الرأي،   
ببرنامج "مراكش؛ حاضرة متجددة"  امندرجاجمع السادة االعضاء على اهمٌة المشروع ومزاٌاه االٌجابٌة باعتباره 

وذلن  عل مدٌنة مراكش مدٌنة آمنة وذكٌةإلى ج امًوالر المحور المتعلك بتعزٌز الحكامة الرشٌدة،فً وبالتحدٌد 
لخدمات والممتنٌات واألشغال من جهة وشامال ل جٌة حول مفهوم "المدٌنة اآلمنة"باستعمال أحدث التطورات التكنولو

الالزمة لتنفٌذ وتوسٌع نطاق نظام الحماٌة الحضرٌة بكامٌرات المرالبة لمدٌنة مراكش، إضافة إلى أشغال الصٌانة 
منهم فً ركوب غمار التطور واالستجابة لمتطلبات االندما  و المالئمة اعتبارا ان مشروع  و رغبة، ولائٌة والعالجٌةال

الجو لعامة وهو االولوٌة والتحدي االول الدي سٌلبً الحاجٌات المستعجلة فً سبٌل توفٌر السالمة ا مراكش مدٌنة أمنة
ألي مشروع مستمبلً ٌهدف لالستفادة من مزاٌا المدن  الرئٌسًلمدخل المالئم لالبتكار والخلك وسٌشكل ال محالة ا

مشروع اتفالٌة حول تموٌل و انجاز فمد ابدت اللجنة موافمتها على  ،االتصاالت الذكٌة من تمنٌات المعلومات و
كما هً مرفمة  المشارٌع المتعلمة بؤنظمة المرالبة بالكامٌرات بالفضاء العام وكذا عملٌات الصٌانة المرتبطة بها

لعلى اساس ما ٌلً:بالتمرٌر 
  درهم. 401110111011بمبلغ  2108التنصٌص على المساهمة المالٌة للجماعة خالل سنة 
  البحث فً امكانٌة االستثمار فً االلٌاف البصرٌة و ضماناتها سواء المانونٌة والتمنٌة وال سٌما على المستوى

 االمنً.
 ار فً استهالن االنترنٌت العالً الصبٌب عبر اتصاالت المغرب مع المطالبة  اٌجاد حلول حول امكانٌة االستمر

 .بتعمٌم االلٌاف البصرٌة 
 تمنٌات المعلومٌات المرتبطة بالمشروع.  ضرورة تعالد الجماعة مع اطر متخصصة فً مجال 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 
 

 رئٌس اللجنة
 الحسٌن نوار          
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 هـذه النمطــة.بــاب المنالشـة مفتــــوح حــول  بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، 

 .وحىد خلل في الدسجيل الفىحي مً املفذس )هظام الدسجيل( اعاق عمليت الخفشيغ على معخىي الخحشيش: 0 ملحوظة

في هزه الازىاء، جمذ ازاسة مؽكل جفىيش مذاوالث املجلغ بذون ـفت و بذون اخز الارن مً سئاظت املجلغ : 2ملحوظة 

 .  للمجلغ الجماعيالجماعي طبلا مللخمياث الىظام الذاخلي 

 النائب االول لرئٌس المجلس الجماعً  السٌد ٌونس بن سلٌمان

ان النظام الداخلً ٌلزم االعضاء وكذلن الحضور والصحافة، اننا نرحب بالسادة االعالمٌٌن ونحترم  
البرلمان فهو الصحافة التً تحترم نفسها والتً تموم بعملها بمهنٌة وجدٌة، أما عن التصوٌر بالفٌدٌو فً لبة 

مإطر ومخول فمط للتلفزة الوطنٌة وذلن بضوابط معٌنة، أما التعلل بؤن من حك المواطن االطالع على ما را  
فً المجلس الجماعً فغٌر ذي موضوع الن هذا االطالع مكفول بالمحاضر المكتوبة التً ٌنجزها المجلس 

هً االخرى، لكن ما هو غٌر ممبول هو أن  الجماعً ألشغال الدورات كما أن التسجٌالت الصوتٌة متوفرة
بعض الصحفٌٌن ٌتصٌدون بعض اللمطات الهامشٌة والتً ال تمت لصمٌم النماش بصلة، لذلن فان ما نحرص 
علٌه هو أن ٌتم تطبٌك النظام الداخلً بحذافره بحٌث  ٌجب التؤكد من هوٌة الصحافً والمإسسة الصحافٌة 

داخل الماعة بناء على اذن من رئاسة المجلس، أما التصوٌر غٌر  التً ٌشتغل لحسابها وان ٌكون عمله
المنضبط وغٌر المتعلك بصمٌم المنالشة والذي ٌركز على بعض اللمطات واالوضاع التً ٌكون فٌها بعض 

 .ءاالعضاء غٌر منتبهٌن فهو لٌس من المهنٌة فً شً

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

صورا داخل الماعة  ابالسادة الصحافٌن االلتزام بممتضٌات المانون الداخلً للمجلس واال ٌؤخذواهٌب  
اال بعد سلون المسطرة المانونٌة التً تخولهم ذلن وفك الضوابط المعمول بها فً هذا المجال واالن الكلمة 

 للسٌد ابراهٌم بوحنش.

 عضو المجلس الجماعً  السٌد ابراهٌم بوحنش

وع كامٌرات المرالبة، ٌجب التذكٌر بضرورة الحرص على عدم انتهان خصوصٌة بخصوص موض 
االفراد وان ٌكون هذا التصوٌر وفك الضوابط المانونٌة المعمول بها والتً تمنع استغالل هذه الصور 

 واالشرطة فً غٌر ما خصصت له وهو االمن والسالمة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش

بخصوص المبالغ السنوٌة التً على المجلس الجماعً اداإها والتً تصل حسب االتفالٌة الى اتساءل  
 ملٌون درهم سنوٌا. 6

كما اتساءل بخصوص الفمرة التً تنص على أن والٌة االمن تلتزم بالتحمك من صحة الفواتٌر  

الخدمة على احسن وجه  المرتبطة بخدمة النمل عبر شبكة متعهدي االتصاالت وانها تشهد بذلن على تمدٌم

وعلى دٌمومتها، على أن ٌتكفل الممول بؤداء جمٌع الفواتٌر المستحمة فً أجالها، وسإالً هل الممول المذكور 

فً هذه الفمرة هو جماعة مراكش وحدها أم جماعة مراكش وجماعة المشور المصبة ومجلس جهة مراكش 

 اسفً كل فٌما ٌتعلك بالمبالغ التً تخصه.
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 عضو المجلس الجماعً لٌل بولحسنالسٌد خ

ملٌون درهم لن ٌكون له تؤثٌر على  4ملٌون درهم الى  6الجماعة من  تاتساءل هل خفض التزاما 

التركٌبة المالٌة للمشروع، كما اتساءل عن الجانب المتعلك بالحماٌة الخصوصٌة لألفراد والجماعات وعن 
 االجراءات التً تضمن عدم انتهاكها.

 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش العربً بلمائد دمحمالسٌد 

ان االتفالٌة واضحة فً ما ٌتعلك بالتزامات كافة االطراف، وان العرض الذي لدمه السٌد رئٌس المسم  

 التمنً لد تضمن كل االٌضاحات .

واالن ان لم ٌكن هنان اي تدخل اضافً، نمر الى التصوٌت على هذه االتفالٌة كما هً مرفمة بتمرٌر   

 درهم. 401110111011هً  2108اللجنة على اساس ان مساهمة الجماعة برسم سنة 
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 8102فبراٌر  07بتارٌخ  220/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الخامسةالنمطـة       

 

الدراسة والمصادلة على مشروع اتفالٌة حول تموٌل و انجاز المشارٌع المتعلمة بؤنظمة ب
     المرالبة بالكامٌرات بالفضاء العام وكذا عملٌات الصٌانة المرتبطة بها.

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                         

 2018

072018

 

 2754004102017

 

 113.1492 

  

  

  

 . 

  

47 
47 

وهـم الســـادة47
 

 محمـد زراف، ٌوسف اٌت رٌاض،، ورـعواطف البردعً، عبد الرزاق جب وري،ـد، عبد السالم سً كـدمحم العربً بلمائ
 ً،ـً االدرٌسـامٌنة العمران دي،ـدة لعوٌـجوٌعبد الرحٌم الفٌرامـً،  اوي،ـحسن بباحمد محفـوظ، المتصدق،  عادل 
ف، عبد الهادي بن عال، الحسٌن نوار، ـعبد االله الغلعفٌفة الزنجاري،  اد، سعٌدة ساللة،ـة بوعبـدار، ثورٌـة مجـحفٌظ
محمـد االدرٌسـً،  وم،ـٌم لمشعبد الكرعبد الغنـً درٌـوش، ا، ـً، ي البشٌر طوبـً، عبد الهادي تلماضـة الشحٌمـخلٌف

عبد الهادي وٌسالت، دمحم بالة، جمال الدٌن العكرود، دمحم بنلعروسً، دمحم اٌت بوٌدو، ي الحسن المنادي، احماد اطرحً، 
ٌونس بن سلٌمان، ٌوسف بن الزاهر، السعٌد اٌت المحجوب، خلٌل بولحسن، دمحم بن بال، عبد المجٌد بنانً، دمحم نكٌـل، 

ز مـروان، عبد الهادي فـاري، عبد الواحد الشافمً، عبد هللا االمكاري، توفٌك بلوجـور، عبد العزٌز بوسعٌـد، عبد العزٌ
 عبد الجلٌل بنسعود، خالد الفتاوي. 
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 :  (17/12/2108بتارٌخ  االولىالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  السادسةالنمطة 

املفادكت على جحذًذ مفادس الخمىيل والجذولت الضمىيت لخففيت دًىن املكخب الىطني للعكك الحذًذة 

الخاـت بئهجاص حعىس على معخىي طشيم جاسكت وؼاسع  000028و  658087و   F002004مىلىع الاجفاكياث سكم 

 امللاومت.
   

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                 

                                           

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

نص لتـــالوة  المالٌة والبرمجةالشإون بالمٌزانٌة ورئٌس اللجنة المكلفة  الحسٌن نوارالكلمـة للسٌـد  

 ـك بهذه النمطــة.التمرٌـر المتعل

 المالٌة والبرمجةالشإون المٌزانٌة وبرئٌس اللجنة المكلفة  السٌد الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  12 – 11 – 10 – 6 – 5 – 2 النمط ذات االرلام:

 

  جتناعاتقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة لمجنةا 

 والربجمة  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 .ل12ل–ل11لل-ل10ل–ل6لل-ل5ل–ل2 الوكعة  رلمحٍل 
 2018 فبساِس لعٌس  الػادِة جرول اغمال الرورةمن 

 :  2الوكعة رلم 

     . 2021ل- 2018للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                                          

 : 5الوكعة رلم 
لاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘لب لعنؤ تلااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لسْللمتْٓللّلاصت ز لاام ولّنذا  اه مرياتلب اف رض ٛ

لبَ                                                    .   املاتبط٘
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

 : 6الوكعة رلم 
ل F002004املص ةق٘لعوٙلحترٓرلمص ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتصفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘لمْوْعلاالتف قٔ تل قهل

ل لل658087ّ لاملك ّم٘ل 000028ّ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  ع )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة  .ارت ص٘لبإصت زلدشْ 

 مراكش(

 : 10الوكعة رلم 
مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلاامك  ٖلل1300اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ ل

 متْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.للللل230842/04عرةل
 : 11الوكعة رلم 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدرٗلام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاملص ةق٘لعوٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْا
 : 12الوكعة رلم 

احملرةلايشبلّاسم  لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗلمٔزاىٔ٘لل19/05/2008بت  ٓذلل6 لادتب ٜٕلاحملوٕلعرةلتمرٓللااكاا
 مج ع٘لماانعلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.
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للممتضٌات المانونٌدة والتنظٌمٌدة الجداري بهدا العمدل، وفدً اطدار تحضدٌر الدنمط المدرجدة فدً جددول اعمدال  طبما

الموجهدة لكدل مدن السدادة أعضداء اللجندة  08/10/2018 بتدارٌخ 986وتبعا للددعوة عددد ، 2018 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

، عمددت اللجندة المدذكورة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌدة البرمجدة

بماعدة االجتماعدات الكبدرى  الحادٌدة عشدر والنصدف صدباحاعلدى السداعة  2018 ٌنداٌر 24 االربعداء ٌوم اولى اجتماعاتها

: )حسدب ترتٌبهدا فدً  بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لتددارس الدنمط االتٌدـة

 جدول اعمال الدورة(

     . 8180ل- 8108للاانعمباامتٔك٘للاملرٓي٘تأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا:  2الوكعة رلم 
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                                                            

لعنؤ تلااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘ل: 5الوكعة رلم  لاام ولّنذا لاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘لب اه مرياتلب اف رض ٛ سْللمتْٓللّلاصت ز
ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                          .املاتبط٘لبَ 
ل F002004ٌْلاملهتبلااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘لمْوْعلاالتف قٔ تل قهلاملص ةق٘لعوٙلحترٓرلمص ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتصفٔ٘لةٓل: 6الوكعة رلم 

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش( لللللللللللللللارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  علاملك ّم٘.ل 000028ّلل658087ّل
مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلاامك  ٖلل0011اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ لل: 01الوكعة رلم 

لمتْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.للللل801838/13عرةل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاملص ةق٘لعوٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْادرٗل: 00الوكعة رلم 
لال: 02الوكعة رلم  لتمرٓللااكاا  لمٔزاىٔ٘لل09/10/8118بت  ٓذلل6دتب ٜٕلاحملوٕلعرة لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗ احملرةلايشبلّاسم  

 مج ع٘لماانعلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.
 

 السادة: مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب األول لرئٌس المجلس الجماعً :   ٌونس بن سلٌمان
 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  م. الحسن المنادي
 النائب التاسع لرئٌس المجلس الجماعً :  عواطف البردعً

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة.، عبد الصمد العكاري، عبد االله الغلف، عبد الهادي وٌسالت
 

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

حسن الهواري، دمحم اٌت الزاوي، عبد العزٌز بوسعٌد، ، خلٌفة الشحٌمً، م. احفٌظ لضاوي العباسً، إبراهٌم بوحنش
 حفٌظة مجدار، خلٌل بولحسن، دمحم بنلعروسً، المصطفى الوجدانً.

 خالد الفتاوي  تغٌب عن االجتماع بعذر من اعضاء المجلس السٌد: -

 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

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

 رئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :    سمٌر لعرٌبٌة
 الجماعٌةرئٌس لسم الممتلكات  :   هشام بل الحوتً
 رئٌس المسم التمنً :   م. الطٌب اسنٌنح
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 02 – 00 – 01 – 6 – 5 – 2 النمط ذات االرلام:



 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

151 
 

 مدٌر المنتزه الرٌاضً موالي الحسن :  زكرٌاء اٌت بوعلً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً

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

 

 السادة:وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة  -
 

 مدٌر جهة الجنوب بالمكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة :   رشٌد فاكهانً
 رئٌس لسم األنظمة المعلوماتٌة والتواصل والتدبٌر بوالٌة مراكش آسفً :  م. احفٌظ زمٌدلً

 مدٌر شركة "مدٌنا باٌن" :   اللطٌف بوسكران عبد
 محاسب بشركة "مدٌنا باٌن" :    عدنان نضاح
 مستشار لانونً بشركة "مدٌنا باٌن" :   أحمد أحشوش

 عن المدٌرٌة الجهوٌة للسكن الحدٌدٌة :   عبد العزٌز الورضة

ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المدرجة فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة االعضاء 2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًفً 

 تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

لاال: 6الوكعة رلم  لّادترّا٘ لااتنْٓل لمص ة  لحترٓر لعوٙ ل قهلاملص ةق٘ لاالتف قٔ ت لمْوْع لاذترٓرٓ٘ لاوشهو لااْطين لاملهتب لةٌْٓ لاتصفٔ٘ زمئ٘
F002004 لللللل.ارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  علاملك ّم٘ل 000028ّلل658087ّلل 

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(      للللللللل               

ل
بخصوص هذه النمطة، وبحكم حضور السٌد مدٌر جهة الجنوب بالمكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة، تم االتفاق 

 على  تمسٌم النماش الى لسمٌن : 

المسم االول وهو الرئٌسً: ٌتعلك بمنالشة حٌثٌات االتفالٌات الثالث موضوع النمطة والمتؤخرات المالٌة 
 تلن الحموق المالٌة لفائدة المكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة. الناتجة عنها والبحث فً منهجٌة االداء

المسم الثانً: ٌتعلك باالطالع ومتابعة اوراش المكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة بمنطمة مراكش واعطاء 
 التوضٌحات الكافٌة حولها .

ون المرتبطة بإنجاز بالنسبة للمسم االول، وبعد توزٌع وثائك ملخصة لموضوع االتفالٌات الثالث موضوع الدٌ  
االشغال المرفمة بالتمرٌر، وإلحاطتهم بحٌثٌات و اسباب النزول، اعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس لسم التخطٌط والدراسات 
االستراتٌجٌة الذي اوضح ان االمر ٌتعلك بحصر لٌمة الدٌون التً هً بذمة المجلس الجماعً لمراكش لفائدة المكتب 

و  2116و  2111درهما تخص ثالث اتفالٌات تم عمدها توالٌا سنوات    6.213.924,95لغ: الوطنً للسكن الحدٌدٌة فً مب
بٌن المجلس الجماعً والمكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة بهدف انجاز منشآت فنٌة عبارة عن ثالث لناطر لاطعة  2118

 للسكة الحدٌدٌة على طرٌك تاركة وشارع المماومة وهً كاالتً:

 غٌر مإداة. 0500710061درهم، التزمت الجماعة بؤداء  4110111: رصد لها 2111سنة  * االتفالٌة االولى
 08ملٌون درهم، لكنها لم تإد اال  26ملٌون درهم، والتزمت الجماعة بؤداء  66: كلفت  2116* االتفالٌة الثانٌة سنة 

 ملٌون درهم.

 ملٌون ونصف . 2مالٌٌن درهم لكن المجلس لم ٌإد منها اال  6: كلفت حوالً  2118* االتفالٌة الثالثة سنة 

وفً اطار تسوٌة هذه الدٌون، اشار السٌد رئٌس المسم الى انه تم برمجة جدولة زمنٌة لتؤدٌتها على دفعتٌن على  
 النحو االتً:

  درهما 3.000.000,00 :     2108الدفعة األولى فً سنة 
  درهما. 3.213.924,95 :   2109الدفعة الثانٌة فً سنة 
وفً السٌاق ذاته ، تدخل السٌد مدٌر جهة الجنوب بالمكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة لٌإكد على احمٌة المإسسة التً  

منوها بالجدولة الزمنٌة الممترحة لتسوٌة هذه   ٌنتمً الٌها فً مستحمات انجاز االشغال موضوع االتفالٌات الثالث،
 الدٌون.
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للتوضٌحات، فتح المجال للسادة االعضاء إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول موضوع االتفاق تمحورت بعد االستماع  
 حول ما ٌلً:

  األحمٌة المبدئٌة فً اداء الدٌون المترتبة على المجلس الجماعً لفائدة المكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة تستوجب تسوٌتها
 ا الستمرارٌة المرفك االداري.وفك االلساط المضمنة فً عمد االتفاق المعروض نظر

 ٌة التمصٌرٌة للمتسببٌن فً ذلن.  التحفظ على تؤخر اداء هذه الدٌون فً حٌنها و اجالها المانونٌة مما ٌتطلب تحمٌل المسإول 
 التسوٌة المتؤخرة لملفات الدائنٌن العالمة منذ سنوات ٌحد من المدرة المالٌة واالستثمارٌة للجماعة فً تنفٌذ مشارٌعها  . 
  ألداء لسط الدٌن المضمن فً عمد االتفاق.  2108التساإل حول مدى لدرة الجماعة مالٌا خالل سنة 
  التساإل عن الحموق المتبادلة بٌن المجلس الجماعً والمكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة بدل الحدٌث فمط عن حموق المكتب

 ظا لمصالح جماعة مراكش .الوطنً فمط مما ٌحتم ضرورة االطالع على نصوص االتفالٌات حف
وردا على تدخالت السادة االعضاء، تدخل السٌد رئٌس لسم التخطٌط والدراسات االستراتٌجٌة من جدٌد   

موضحا ان النمطة موضوع النماش واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش ولد سبك طرحها على انظار المجلس 
وفٌر الوثائك وتجمٌعها كاملة، مشٌرا ان مكتب المجلس على اطالع كامل فً الدورة السابمة غٌر انها تؤجلت بداعً ت

 بتفاصٌل االتفالٌات مإكدا على التحمل المالً للجماعة فً اداء هذه المستحمات.

اما بالنسبة للحموق المتبادلة، ٌضٌف السٌد رئٌس المسم، فالمكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة لام بؤداء   
ز لناطر الٌمت على طرٌك تاركة وشارع المماومة وبعلم المصالح االدارٌة المتابعة لهذه التزاماته مرتبطة بإنجا

 المشارٌع، وٌبمى فمط ان ٌإدي المجلس الجماعً ما علٌه.

رتبة على الجماعة فً عاللتها مع وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة تصفٌة الدٌون المت
ابدت ، لى ألساط حسب جدولة زمنٌة معمولةموضوع النمطة، وبما أنه تم تمسٌمها إ الحدٌدٌةالمكتب الوطنً للسكن 

دولة اللجنة موافمتها على عمد اتفاق لتصفٌة دٌون جماعة مراكش لفائدة المكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة والمتضمن للج
 كما ٌلً: مرفك بالتمرٌرادناه والالزمنٌة لتصفٌة الدٌون حسب ما هو 

 

 نــمٌمة االجمالٌة للدٌال
 واتـــر السنــن )االلساط( عبـــدولة الدٌــج

2108 2109 
 

 درهما   6.213.924,95
 

 درهما  3.000.000,00

 

 درهما  3.213.924,95

اما بخصوص المسم الثانً من النماش حسب ما تم االتفاق علٌه فً البداٌة والمتعلك باطالع السادة االعضاء على 
مشارٌع المكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة بمدٌنة مراكش، تناول الكلمة السٌد مدٌر جهة الجنوب بالمكتب مستجدات 

 الوطنً للسكن الحدٌدٌة مستعرضا المشارٌع الكبرى التً ٌتم المٌام بها ومنها:
  ورش تثنٌة السكة الحدٌدٌة بٌن مدٌنتً سطات ومراكش وذلن بهدف تملٌص مدة السفر بٌن مركز مدٌنة الدار

البٌضاء ومركز مدٌنة مراكش فً حدود الساعتٌن ونصف حٌث ستمكن تثنٌة السكة من الرفع من سرعة 
 كلم/ س. 061كلم/س و  041المطارات الى ما بٌن 

 لطار ٌومٌا ما بٌن البٌضاء ومراكش فً كال االتجاهٌن، مما ٌحتم  68ً الرفع من عدد المطارات الى حوال
بالضرورة حذف النماط السوداء اي الممرات المستوٌة الماطعة لمسار السكة الحدٌدٌة نهائٌا الن وثٌرة      

 خطرها  ستكون مرتفعة اكثر من اي ولت مضى .

 رع عالل الفاسً، حٌث سٌتطلب ولتا اكبر لالنجاز من برمجة انشاء ممر علوي فوق السكة الحدٌدٌة كامتداد لشا
حٌث وضع مشروع االتفالٌة ) حوالً سنتٌن ( وانجاز الدراسة ) حوالً سنة ( ثم بناء الممر ما بٌن عامٌن 
وثالث اعوام، وبالتالً فمد تم االتفاق على بناء لنطرة بشكل استعجالً على اساس وضع مشروع آخر لممر 

سٌدي غانم بحٌث ٌتم طرحه مستمبال للموافمة على المجلس الجماعً ابتداء من  تحت ارضً بمرب محطة
محطة المطار وصوال الى سٌدي غانم فً انتظار وضع جدار مماثل من سٌدي غانم الى لتطرة تانسٌفت، وذلن 

  من اجل حماٌة المواطنٌن باإلضافة لحماٌة اصحاب لطعان الماشٌة بتلن المنطمة .
ألهمٌة االوراش الممرر المٌام بها، لرر السادة االعضاء استكمال عرض هذه المشارٌع عمب ذلن، و نظرا 

 فً دورة الحمة على اساس ادرا  نمطة خاصة بذلن. Projectionبطرٌمة  

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 رئٌس اللجنة

 الحسٌن نوار          
 



 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

153 
 

 

 

 

 وركة ثلدميية

 املىتة اًوظين ٌلسىم احلدًدًةًفائدة  علد اثفاق ًتصفية دًون جامعة مراوشخبصوص 
 

 تني :

 واملىتة اًوظين ٌلسىم احلدًدًة ملدًنة مراوش لا اعاماعياجمل
 

 

ىل حرص وثصفية دًون اجمللا اعاماعي ملراوش ًفائدة املىتة اًوظين ٌلسىم احلدًدًة ثحعا ًالثفاكيات اًتاًية :   هتدف ىذه االثفاكية ا 

  ي املمرات  0777ًضير هوهرب   028 000رمق املىتة اًوظين ٌلسىم احلدًدًة اعاماعي و  اجمللاتني االثفاكية املربمة و املتعللة تتحًو

ىل منضب ت فنية )املمر اًسعحي  ة  2700اًسعحية ا  ق اترنة و املمر اًسعحي  171+012ابًنلعة اًىيلومرًت ابًنلعة  2702تعًر

ة   ثضارع امللاومة(   . 207+011اًىيلومرًت

  رمق املىتة اًوظين ٌلسىم احلدًدًة املربمة تني اجمللا اعاماعي و االثفاكيةF00204  و املتعللة حبذف املمرات  0772دجنرب  00تتارخي

ي املمر اًسعحي  ضيا مبنضب ت فنية )حتًو ة  2700اًسعحية و ثعًو ق اترنة و  171+012ابًنلعة اًىيلومرًت ىل جرس سىة حدًدًة تعًر ا 

ي املمر اًسعحي  ة ابً  2702حتًو ىل جرس ظًرق ثضارع امللاومة(  . 207+011نلعة اًىيلومرًت  ا 

  ىل حتدًد  0772أأنتوجر  07تتارخي  087 658رمق املىتة اًوظين ٌلسىم احلدًدًة االثفاكية املربمة تني اجمللا اعاماعي و و اًيت هتدف ا 

ي أأصغال تناء جرس ظًرق جوىر اًواكعة كرب ممر اًسىة رمق  ة  2700ملتضيات ثنفيذ و متًو ( و اذلي 171+012) اًنلعة اًىيلومرًت

ق اترنة ابحلي اًصناعي س يدي غامن مبدًنة مراوش .  يرتط ظًر

 وتناء عليو فلد مت حرص كمية ادلًون اًيت يه تذمة اجمللا اعاماعي ملراوش ًفائدة املىتة اًوظين ٌلسىم احلدًدًة يف مبلغ  

 ثالثة عرش اًف و جسع مائة وأأرتعة وعرشون درىام و مخسة وجسعون س نتامي(. درىام )س تة مالًني و مئتان و 6.213.924,95    : 
 

 :ادلًون اًيت يه تذمة اجمللا اعاماعي ملراوشو فامي ًيل تيان ثفصييل ملحلغ   

  ظار االثفاكية ًزتم  0777ًضير هوهرب    028 000 رمقاملىتة اًوظين ٌلسىم احلدًدًة املربمة تني اجمللا اعاماعي و يف ا  اجمللا ا 

 .درىام 151 701.60  هلؤدي يشء عن ىذا  الاًزتام فتحلي ًو مل  151 0701.6تتبأدًة  اعاماعي

  ظار ًزتم  0772دجنرب  00تتارخي   F00 204 رمقاملىتة اًوظين ٌلسىم احلدًدًة االثفاكية املربمة تني اجمللا اعاماعي و يف ا  اجمللا ا 

 .درىام165.67 540 5 هلفتحلى  18 000 000.00  ىو أأد 23 540  165.67تتبأدًة  اعاماعي

 ظار االثفاكية ًزتم  07/07/0772ل   087 658 رمقاملىتة اًوظين ٌلسىم احلدًدًة االثفاكية املربمة تني اجمللا اعاماعي و  يف ا  ا 

 .درىام .522 057.68 هلتحلي ف  2 500 000.00 ىو أأد 2700700 .22تتبأدًة  اجمللا اعاماعي

هو ًلرتح ثبأدًة ىذه ادلًون عىل دفعتني :و تناء عىل ىذا   اًعلد فا 

  درىام 3.000.000,00 :   0702ادلفعة الأوىل يف س نة. 

  درىام. 3.213.924,95 :  0700ادلفعة اًثاهية يف س نة   

 

 تيان ثفصييل ملحلغ ادلًون املذهورة أأعاله . مرفلات:

 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L'INTERIEUR 

WILAYA DE LA RÉGION DE MARRAKECH-

SAFI 
CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE 

MARRAKECH 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIVISION DE PLANIFICATION ETUDES 

STRATEGIQUES 
ET CONTROLE DE GESTION 

 ــــربٌةـــــــــــالمــملـــكة المغــــــ
 ةــــــــــــوزارة الداخلي

 اسفـــــــــى– ش ـــــــــــــجهة مراكوالية 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 للمصالح ةـمالعا مديريةال
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــقسم التخطيط الدراسات االستراتيجي

 رــــــــــــــــــــومراقبة التدبي
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 ػمذ ارفبق ٌزصفيخ ديْٛ جّبػخ  ِزاوش

  اٌّىزت اٌٛطٕي ٌٍظىه اٌحذيذيخ ٌفبئذح  

 

 ثيٓ :

 في شخص رئيظٗ. ٌّذيٕخ ِزاوش ِّثال ّجٍض اٌجّبػياٌ

ٚ 

  اٌّىزت اٌٛطٕي ٌٍظىه اٌحذيذيخ ِّثال في شخص ِذيزٖ اٌؼبَ
 

 خــــديجبج
 

  8515120143672015

113.14 

 2 17 45141439232017

 

  028 000اٌّىزت اٌٛطٕي ٌٍظىه اٌحذيذيخ 

20006092

2434046093244620 

  اٌّىزت اٌٛطٕي ٌٍظىه اٌحذيذيخF0020411

20036092

2434046093

244620 

  08710 658اٌّىزت اٌٛطٕي ٌٍظىه اٌحذيذيخ

2008

6092243404
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 وقــــــع االتفـــــــــام على ما يلــــــــــــي                                                                            

 

ول:
أ
ٍع  الفمو ال  االثفاقغكر مٍض

اٌّىزت اٌٛطٕي 

 ٌٍظىه اٌحذيذيخ
 

 لّمة الرٍِن الفمو الداهُ:

اٌّىزت اٌٛطٕي ٌٍظىه 

)س تة مالًني و مئتان و ثالثة عرش اًف و جسع مائة وأأرتعة وعرشون درىام و درىام   6.213.924,95     اٌحذيذيخ

 مخسة وجسعون س نتامي(.

 

 الضاط الرٍِنالفمو الدالح: 

  درىام 3.000.000,00  :    8102الدفعة األولى في سنة 

  درىام. 3.213.924,95 :    8102الدفعة الثانية في سنة 

 
 ثفػّو االثفالّـــــةالفمو الػابع: 

اٌّىزت اٌٛطٕي ٌٍظىه اٌحذيذيخ 

 000 028  2000

F00204112003

658 087 102008 
 

 حرر مبراوش يف .................................

 

ٌٍّىزت اٌٛطٕي ٌٍظىه اٌحذيذيخ 
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، باب المنالشة مفتوح. 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

للمجالس السابمة، فانً أعتمد أنه لم ٌبك لمإسسة السكن الحدٌدٌة أٌة دٌون على بحسب الممررات  
الجماعة، لذلن ألول انه ٌجب لبل البث فً هذه النمطة الرجوع الى الوثائك والممررات السابمة للتؤكد فعال ان 

 كانت هنان دٌون مستحمة لفائدة هذه المإسسة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم نكٌل

لة بهذا الموضوع، فان منطمة االزدهار كانت كلها ملن للمجلس الجماعً. وكانت هنان اتفالٌة عال 
تمضً بتفوٌت المجلس الجماعً لجزء من هذه المنطمة الى المكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة ممابل التنازل عن 

 من مال االتفالٌة السابمة.كافة الدٌون المستحمة لفائدتها، لذلن لبل البث فً االتفالٌة الحالٌة التؤكد 

هذا من جهة، ومن جهة اخرى لدي مالحظة فً ما ٌخص المصادلة على ممررات المجلس ذلن أننً  

 الحظت فٌما ٌخص ممــررات دورة ماي أنه لم تتم المصادلة علٌها اال فً شهر دجنبر وهً مدة طوٌلة جدا.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش

هذه هً الدورة الثانٌة التً ٌتم فٌها ادرا  نمط بهذا الشكل، ذلن أنه فً الدورة الماضٌة تم االحظ أن  
ادرا  نمط مثل هذه مفادها أن هنان جهات تدعً أن لها دٌونا سابمة على المجلس الجماعً مثل المكتب 

لماء والكهرباء، لذلن ألول الوطنً للكهرباء أو الوكالة المستملة للنمل الحضري أو الوكالة المستملة لتوزٌع ا
 أنه ٌجب التدلٌك فً الوثائك والممررات الجماعٌة للتؤكد من الدٌون المستحمة .

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

وال أعتمد أنه منذ ذلن الولت لم ٌتم تصفٌة كل ما  2116ان هذه الدٌون تتعلك باتفالٌة ترجع الى سنة  
 ٌة لذلن ألول أنه ٌجب التؤنً والتدلٌك فً كل الوثائك للتؤكد من صحة هذه الدٌون .ٌتعلك بهذه االتفال

 لرئٌس المجلس الجماعً الخامسالنائب  السٌد موالي الحسن المنادي

ان االتفالٌة االصلٌة كانت مع المجموعة الحضرٌة ثم تلتها اتفالٌات اخرى فً اطار المجلس الجماعً  
ل المإسسة الجهوٌة للتجهٌز والبناء، لذلن ٌجب الرجوع الى كل هذه االتفالٌات ودخلت فٌها اطراف اخرى مث

 والى الوثائك المالٌة للتؤكد فعال ان كانت هنان دٌون ام ال.

 النائب االول لرئٌس المجلس الجماعً السٌد ٌونس بن سلٌمان

البد من احترام استمرارٌة اننا نمدر الحرص الذي عبر عنه السادة االعضاء على مالٌة الجماعة، لكن  
المجلس الجماعً واحترام ممتضٌات التعالدات وااللتزامات السابمة وان المبالغ المذكورة فً هذه النمطة هً 

 مبالغ حمٌمة وتإكدها الوثائك.

 كاتب المجلس السٌد خالد الفتاوي

سها والتدلٌك فً كل الترح رفعا ألي لبس أن ٌتم ارجاع هذه النمطة الى لجنة المالٌة إلعادة تدار 

 الوثائك المتعلمة بها.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 الثة من هذه الدورة.تبعا لممترح السٌد خالد الفتاوي سنإجل هذه النمطة الى الجلسة الث 
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 :  (17/12/2108بتارٌخ  االولىالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  السابعةالنمطة 

افلت على اجفاكيت ؼشاكت مع حمعيت مالئكت مشاكؾ حىل حعيير مشكض مالئكت لألطفال روي الخشليث  املى

 .T21الفبغي 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

الكلمـة للسٌـد خلٌفة الشحٌمً رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة  

 التمرٌـــر المتعلــك بهذه النمطــة.نص واشران المجتمع المدنً لتـــالوة 

 شران المجتمع المدنًبالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وارئٌس اللجنة المكلفة  السٌد خلٌفة الشحٌمً

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

158 
 

  

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    9 – 8 – 7 ذات االرلام: النمط

 
 

  جتناعاتقرير 
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة لمجنةا 

  والتننية االجتناعية واشراك اجملتنع املدني
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 ل9ّلل8،ل7 الوكط  ذات االرلامحٍل 
 2018 فبساِس لعٌس  الػادِة جرول اغمال الرورةمن 

 
 :  7الوكعة رلم 

 .T21املْافك٘لعوٙلاتف قٔ٘لطاان٘لمعلمجمٔ٘لمالٜه٘لماانعلسْللتشٔريلمانزلمالٜه٘لاألطف للذّٖلااتجؤحلااصبػٕل
 

 :  8الوكعة رلم 

يفلاط  لةعهلمظاّعلاايكللاملر سٕلاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لختصٔصلميش٘لسيْٓ٘لاف ٜرٗلمجمٔ٘لاالطوصلااهبريل
 مبك طم٘لاايدٔلل.

 
 :  9الوكعة رلم 

اار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لبنيلاجملوصلادتن عٕلملرٓي٘لماانعلّادت مم٘لاملوهٔ٘لاملػابٔ٘لاهاٗلااكرول
 غظتلاهاٗلااكرولب امظبلاالصطي عٕ.ل20اتذَٔزلمومبل
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 العادٌدةفً جدول اعمال الددورة  المدرجة ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما
لكدل مدن السدادة أعضداء اللجندة  الموجهدة 08/10/2108 بتدارٌخ 985 رلدم لمجلس جماعة مدراكش، وتبعدا للددعوة 2108 فبراٌرلشهر 

بالشددإون الثمافٌددة والرٌاضددٌة والتنمٌددة االجتماعٌددة واشددران اللجنددة المكلفددة اجتمدداع والمجلددس للحضددور والمشدداركة فددً أشددغال 
والنصدف صدباحا بماعدة  عشدرالحادٌدة علدى السداعة  2108 ٌنداٌر 26 الثالثاءٌوم  المذكورة اجتماعا عمدت اللجنة ،المجتمع المدنً

مدن جددول اعمدال  نمدطة لتددارس رئٌس اللجنخلٌفة الشحٌمً السٌد  االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة
  :الدورة المرلمة كاالتً

 ٕلاملْافك٘لعوٙلاتف قٔ٘لطاان٘لمعلمجمٔ٘لمالٜه٘لماانعلسْللتشٔريلمانزلمالٜه٘لاألطف للذّٖلااتجؤحلااصبػT21. 
 ّعلاايكللاملر سٕلمبك طم٘لاايدٔلمظااار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لختصٔصلميش٘لسيْٓ٘لاف ٜرٗلمجمٔ٘لاالطوصلااهبريليفلاط  لةعهل.  
 اار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لبنيلاجملوصلادتن عٕلملرٓي٘لماانعلّادت مم٘لاملوهٔ٘لاملػابٔ٘لاهاٗلااكرولاتذَٔزلمومبل

 غظتلاهاٗلااكرولب امظبلاالصطي عٕ.ل81
 

 

 ادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

 عبد الهادي فاري، عبد الهادي بن عال، دمحم بن بال.
 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

العباسً، عادل المتصدق، دمحم إبراهٌم بوحنش، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم بالة، عبد الصمد العكاري، م. احفٌظ لضاوي 

 اٌت الزاوي، عبد الهادي تلماضً
 

 : خالد الفتاويتغٌب من أعضاء المجلس بعذر السٌد -

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :  عبد الكرٌم الخطٌب

 االجتماعًرئٌس لسم العمل  :   عبد العزٌز األمري  
 لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة رئٌس :   هشام وارشٌخ 
 عن لسم العمل االجتماعً :  عبد الرحمان الخاضٌري 
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً 
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس 
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 
 عن لسم أعمال المجلس :        يسعد نجا  

 

 كما شارن فً االجتماع بخصوص النمط المعروضة من ممثلً الفعالٌات الرٌاضٌة واالجتماعٌة السادة: -
 رئٌس جمعٌة األطلس الكبٌر :   دمحم لكنٌدري

 رئٌسة جمعٌة مالئكة مراكش :  درٌة مزداوي
 رئٌسة جمعٌة اللٌونس أطلس مراكش :  سعٌدة العلمً

 كاتب عام عصبة الجنوب لكرة المدم : جمال وافً ادرٌس
فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الترحٌب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة والتذكٌر بالنمط المضمنة 

سلط السٌد رئٌس اللجنة ، 2108فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

ٌة المواضٌع المعروضة الرتباطها بالممارسة الرٌاضٌة لكرة المدم وكذا الشراكة مع المجتمع المدنً، الضوء على اهم
   على النحو االتً:لٌتم االتفاق على منالشتها 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
  9 – 8 – 7: االرلامذات  النمط
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 .T21لألطفال ذوي التثليث الصبػي  على اتفاقية شرانة مع مجعية مالئهة مرانش حول تشيري مرنز مالئهة:  املوافكة 7اليكطة رقه  -
 

فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من اتفالٌة الشراكة موضوع الدراسة، 
لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة الذي أشار إلى السٌاق العام لعرض أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد ممثل 

ذات صٌت واشعاع دولً مهم تشتغل فً رعاٌة األطفال ذوي  الموضوع، مإكدا على أن جمعٌة مالئكة مراكش مإسسة
 طفل. 011بطالم طبً وبٌداغوجً كبٌر حٌث ٌصل عدد األطفال المستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة إلى  T21التثلٌث الصبغً 

عمب ذلن، ولمعرفة وجهة نظر الطرف الثانً فً االتفالٌة، أعطٌت الكلمة للسٌدة رئٌسة جمعٌة مالئكة مراكش 
مركز مالئكة لألطفال ذوي التثلٌث الصبغً لتمدٌم لمحة عامة عن الجمعٌة ومواردها المالٌة وانشطتها، مشٌرة  الى أن 

T21  هذه الفئة بالمدٌنة خاصة منهم المادمون من أسر معوزة اعتبارا للخصاص المالحظ فً رعاٌة  2100أنشؤ سنة
طفل ٌواكبهم المركز بمساعدة  42طفل منهم  011لوضعٌتهم الحرجة اذ أن عدد األطفال المستفٌدٌن وصل حالٌا إلى 

سنوات بمواكبة طبٌة ونفسٌة حسب كل حالة، مستعرضة  4أولٌاء أمورهم منذ أشهرهم األولى إلى غاٌة بلوغهم 
الجمعٌة مع مصالح وزارة التربٌة الوطنٌة بمراكش والتً وفرت لهإالء األطفال ألسام دراسٌة غٌر مشغلة  شراكات

 لامت الجمعٌة بترمٌمها.
وفً ختام تدخلها، اكدت السٌدة رئٌسة الجمعٌة على المجهودات المبذولة العادة ادما  هذه الفئة من االطفال فً 

على عائالتهم مما ٌتطلب من الفاعلٌن الرسمٌٌن والخواص الى تمدٌم الدعم المالً المجتمع بالشكل الالئك وتخفف العبئ 
 واللوجٌستً للجمعٌة.

والسٌدة رئٌسة جمعٌة مالئكة  لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةبعد االستماع الى كل من السٌد ممثل  
 تمدم السادة األعضاء باالستفسارات والممترحات التالٌة:مراكش، وبعد االطالع على مضمون االتفالٌة، فتح باب النماش حٌث 

  ذوي التثلٌث الصبغً تثمٌن المجهود الكبٌر الذي تموم به جمعٌة مالئكة مراكش فً رعاٌة األطفالT21. 
  درهم مع تمدٌد مدة  6110111االجماع على دعم العمل اإلنسانً للجمعٌة مع التراح رفع المنحة المالٌة إلى مبلغ

 سرٌان االتفالٌة الى ثالثة سنوات عوض سنتٌن.
 .التساإل حول أسباب عدم استفادة هذه الجمعٌة من دعم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة 

لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة ولالجابة على بعض هذه المالحظات، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد ممثل 
أن المسم لبل صٌاغته لالتفالٌة لام بزٌارة للمركز وولف على مدى العناٌة التً ٌحظى بها األطفال من والتربٌة الذي أكد 

طرف الجمعٌة، مشٌرا أن المجلس الجماعً بممتضى االتفالٌة سٌدعم تسٌٌر مركز مالئكة بمنحة سنوٌة بهدف زٌادة 
 عدد األطفال المستفٌدٌن من خدماته.

ة جمعٌة مالئكة مراكش لتإكد أن األطفال ٌستفٌدون من كافة خدمات المركز كما تدخلت مجددا السٌدة رئٌس
بشكل مجانً، كما ٌتفاعلون وٌشاركون فً أنشطة فنٌة، ترفٌهٌة وٌدوٌة منها حفالت نهاٌة السنة الدراسٌة التً ٌمدم 

 فٌها األطفال أعماال مسرحٌة وترفٌهٌة اللت استحسان أولٌاء أمورهم.
مة للموضوع، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة عمد الشراكات مع المجتمع المدنً اعتبارا وبعد المنالشة العا

بالنظر للدور الذي اصبحت تضطلع به الجمعٌات فً التنمٌة المحلٌة  2100للمكانة التً خصها بها دستور المملكة لسنة 
ماجها، وتفعٌال لمحاور و الطاب برنامج خاصة فً الشك االجتماعً واٌالء اهمٌة لبعض الفئات المجتمعٌة واعادة اد

فمد ابدت عمل جماعة مراكش فً هذا الصدد، ونظرا للعمل الجدي و الدإوب لجمعٌة مالئكة مراكش فً هذا المطاع، 
اللجنة موافمتها على اتفالٌة شراكة مع جمعٌة مالئكة مراكش حول تسٌٌر مركز مالئكة لألطفال ذوي التثلٌث الصبغً 

T21  كما هً مرفمة بالتمرٌر على اساس تضمٌنها التعدٌالت االتٌة: 
 

 ايتعديالت املكرتسة َٔ طسف ايًذٓة ايٓـ األؾًي يالتفاقية زقِ املادة
 
 3المادة 

لابلتٌن للتجدٌد  هذه االتفالٌة فً سنتٌن اثنتٌنتحدد مدة 
   كتابة عن رغبته فً فسخهاما لم ٌعرب أحد الطرفٌن 

لابلة للتجدٌد ما لم  ثالث سنواتتحدد مدة هذه االتفالٌة فً 
 ٌعرب أحد الطرفٌن كتابة عن رغبته فً فسخها  

 
 4المادة 

 * التزامات المجلس الجماعً:
دعم تسٌٌر "مركز مالئكة" عبر تمدٌم دعم  -

 . درهم 200.000.00 مالً سنوي لدره باألرلام:

 * التزامات المجلس الجماعً:
تسٌٌر "مركز مالئكة" عبر تمدٌم دعم مالً سنوي لدره دعم  -

 ...................درهم  300.000.00: باألرلام
 

ألطفال ذوي التثلٌث الصبغً وتؤسٌسا على ذلن، ونظرا للعمل اإلنسانً الكبٌر الذي ٌموم به "مركز مالئكة" ل
T21  ،فمد اوصت من رعاٌة ومواكبة خاصة لهذه الفئة من األطفال وما ٌتطلبه ذلن من دعم طبً ونفسً لهم ولذوٌهم

من دعم المبادرة الوطنٌة  T21لألطفال ذوي التثلٌث الصبغً اللجنة رئاسة المجلس بالتفكٌر فً استفادة "مركز مالئكة" 
للتنمٌة البشرٌة مع التراح تنظٌم ٌوم دراسً إلعادة النظر فً االتفالٌات المماثلة والولوف على مدى تؤدٌتها للدور 

 .المنوط بها مع إعداد تصور شامل فً التعامل مع هذا النوع من الشراكات
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 اتفاقية شراكة

 بـيـن
 املالئكةومجعية مركس  جملض مجاعة مراكش

 حول تصيري مركس املالئكة
 

 الديباجـة
 

  وك فُ ثلماشب الراللة الملم دمحم الؾادس همػى هللا، والجُ الؾامّة  ةلظًب الملنّفُ اثوفّغا للجػلّمات الملنّة الؾامّة الٍاردة
الهظػاط الفاغو فُ مفارِع الجومّة  زاهب موٌا غلَ "هراغة المكاربات الجػالعِة والجفارهّة، ودِوامّة الوؾّذ الرمػٍي المصلُ لومان

ا".  غن لػب واؿجمػاًر
  113.14( بجوفّغ الكاهـٍن الجوظّمُ رلم 2015ٍِلٍّز   07)مٍافق  1436من  رموان  20المادر فُ  1.15.85بواء غلَ الظٌّػ الفػِف رلم 

 المجػلق بالرماغات.
  ولَ  03المادر فُ  1.58.376وبواء غلَ الظٌّػ الفػِف غعد

أ
ؿّؽ  1958هٍهبػ  15لـ المٍافق  1378زمادى ال

أ
ِوبى بمٍزبي شق ثا

،والظٌّػ 2002ٍِلٍّز  05بجارِض  1.02.206المادر بجوفّغى الظٌّػ الفػِف رلم  75.00هما ثم ثػعِلي بمٍزب الكاهٍن غعد  ،الرمػّات
 .07.09بجوفّغ الكاهٍن  2009فبػاِػ  18در فُ الما1.09.39الفػِف رلم 

  بؾن هظام المصاؿبة الػمٍمّة للرماغات  2017 هٍفمبػ 23لـ المٍافق  1439 ربّع الول 4المادر فُ  2.17.451وبواء غلَ المػؿٍم غعد
 ومؤؿؾات الجػاون بّن الرماغات.

  ول غعد
أ
ربّع الداهُ  26العولة والمرالؽ الموجظبة والرمػّات المادرة بجارِض المجػلكة بالفػاهة بّن  7.2003وبواء غلَ دورِة الٍزِػ ال

 المجػلكة بالفػاهة بّن العولة والمرالؽ الموجظبة و الرمػّات .  2003ٍِهٍّ  27  لـ المٍافق 1422
 ُؿؾت فُ  وبواء غلَ الملف الكاهٍه

أ
ا ب  2016لرمػّة مػهؼ المالئنة الجُ ثا والمٍدع ملفٌا  مػاهـ، ت عار الًفو باب اغماوالنائن مكًػ

  .04/05/2017بجارِض   1484بمٍزب ولو اإلِعاع المؾلم  باب ثاغؼوت الكاهٍهُ لعى الملصكة اإلدارِة 
 زو الػمو ؿٍِا  ُاغجبارا لإلرادة المفجػهة المػبػ غوٌا من لعن يػفو

أ
وهاع للوٌٍض ًغى الثفالّة والػامّة إلَ ثٍشّع الرٌٍد من ا

أ
با

قظاص فُ وهػّة إغالة وطمٍلا موٌم 
أ
  غلَ مؾجٍى معِوة مػاهـ.  (T21)ال
  ٍُع ًغى اإلثفالّةوثبػا للملف الجكو  .للمػهؼ مٍه
  زلؾة بجارِض ......( 2018وثبػا لمعاولت المرلؽ الرماغُ لمعِوة مػاهـ طالل دورثي الػادِة لفٌػ فبػاِػ( 

ن   ي  اق  ب  ف  ع الات 
 وق 

ا بالكمػ البلعي بفارع دمحم الظامؽ ممدلة  مجاعة مرانشجملص  ع  هًػف ئبػئّؾٌا الؾّع دمحم الػػبُ بلكا النائن مكًػ
ول والمفار إلّي فُ اإلثفالّة بالرماغة

أ
 ا

ا  ومجعية مرنز املالئهة هًػف خاهُ والمفار إلّي  الؾّعة  ممدلة فُ قظك رئّؾجٌابعار الًفو باب اغمات  النائن مكًػ
 ػهؼفُ اإلثفالّة بالم

 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 
ٍع ًغى اإلثفالّة شٍل ثؾّّػ "مػهؼ المالئنة" وهمان اؿجعامجي وثًٍِػى وإقػاغي وِػجبػ الملف الجكوُ للمػهؼ  ِجمصٍر مٍه

ول.
أ
 من بوعًا ال

أ
 الملصق بوك ًغى اإلثفالّة زؼءا ل ِجرؼا
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 االتفاقية: أٍداف الثاىية املادة
قظاص فُ وهػّة إغالةثٌعف ًغى اإلثفالّة إلَ 

أ
 دغم مبادرات المرجمع المعهُ فُ مرال ثفرّع اإلدماج اإلزجماغُ لال

 االتفاقية: أٍداف الثالثة املادة
شع الًػفّن هـجابة غن رغبجي فُ فؾظٌا. ةلابل طوٍات ثالثثصعد معة ًغى اإلثفافّة فُ 

أ
 للجرعِع ما لم ِػػب ا

 يًاملتعاقد نيالتزامات الطرفالرابعة:  املادة

 : اجلناعة* التزامات 

رلام:  ُػهؼ المالئنة" غبػ ثكعِم دغم مالدغم ثؾّػ "م
أ
حسف:  0110111011ؿوٍي لعرى بال

أ
م وباال م  ثالث مائةدًر لف دًر

أ
ا

ٍهالة البونّة الفػهة الػامة   04 281358 00 226 000 بصؾاب المػهؼ المفجٍح ثصت رلم   غالل الفاؿُ.ال

 املرنـــز:* التزامات  
  مػهؼ المالئنة" إدارِا ومالّا وثػبٍِا؛ثؾّّػ" 
  من والؾالمة لمػثفكُ المػهؼ؛

أ
 ثٍفّػ ال

 مّن لفائعة مػثادي ومػثفكُ المػهؼ؛
أ
 الجػالع مع قػهة ثا

 هبػ؛
أ
طػِن للمػهؼ لجٍفّػ دغم مادي ا

 
 البصح غن قػهاء ا

 ػاهـ همن الرٌات العاغمة للمػهؼ؛اإلقارة همن زمّع المًبٍغات واإلغالهات المػئّة والمؾمٍغة إلَ المرلؽ الرماغُ لم 
  .اإللجؼام بجوفّغ الجٍلّات والمكػرات المادرة غن لروة الججبع والجكّّم 
 لو؛

أ
 مٍافاة  زماغة مػاهـ ببػهامذ المػهؼ الؾوٍي والفٌػي لبو هو مٍؿم بفٌػ غلَ ال

 دبُ غن ثؾّّػ المػهؼ مػفكا بالٍخائق المدبجة للمػف قٌػا واشع
أ
بػع ثكعِػ؛ثكعِم ثكػِػ مالُ وا

أ
 ا بػع اهجٌاء الؾوة المالّة للمػهؼ غلَ ا

  ؿباب، ِجػّن غلٌّا إقػار
أ
ي ؿبب من ال

أ
و مفاهو ثصٍل دون ثؾّّػ المػهؼ ثؾّّػا زّعا من يػف الرمػّة ل

أ
فُ شالة وزٍد غػالّو ا

 رائؿة المرلؽ الرماغُ فُ الٍلت المواؿب شجَ ِجؾوَ للًػفّن دراؿة الصلٍل الممنوة؛
 و فُ ملفي الكاهٍهُ. ِجػّن غلَ ال

أ
ي ثغّّػ فُ ًّاهلي ا

أ
 مػهؼ إقػار رائؿة المرلؽ الرماغُ لمعِوة مػاهـ طالل معة الثفالّة با

  عـ: جلية التتباخلامشة املادة
ؿ
أ
و من ِوٍب غوي.ٌثصعث لروة للججبع ِػا

أ
 ا رئّؽ المرلؽ الرماغُ ا

س ًغى اللروة رئّؽ
أ
و من ِوٍب غوي. ِجػا

أ
 المرلؽ الرماغُ ا

 غوٍِجٌا ممدلّن غن المرلؽ الرماغُ لمػاهـ ِػّوٌما رئّؽ المرلؽ الرماغُ وممدلّن غن المػهؼ. وثوم فُ
و رئّؽ اللروة اؿجعغاء مظجلف الممالس الرماغّةلؾّع وِمنن ل

أ
قغالٌا.ِ الظارزّة الجُ ا

أ
 ػى فائعة فُ شوٍر ا

شع الًػفّن 
أ
و هلما يلب بغلم ا

أ
 المٍلػّن.ثػكع اللروة ازجماغاثٌا مػة فُ الؾوة ا

 : فض اليزاعاتالشادسة املادة
و ثوفّغ معلٍل ًغى اإلثفالّة، وبػع اؿجوفاد هو الصلٍل فُ إيار من الجػاهُ والجٍافق بّن 

أ
وِو ا

أ
غوع شعوث هؼاع هاثذ غن ثا

هظار الرِنالمجػالع ّنالًػف
أ
   .ٌات المظجمة بالعائػة الكوائّة لمػاهـ ، ِصال ملف الوؼاع غلَ ا

 ةـــــفشذ اإلتفاقي :الشابعة املادة
غمال الرارِة وثمفّة الصؾاباتجظغ غوع فؾض ًغى الثفالّة، ِ

أ
 .الًػفان المجػالعان لبو ذلم هافة الجعابّػ الالزمة إلثمام ال

 ةــــ: املراجعالثامية  املادة
نإن هو مػازػة لمكجوّات ًغى اإلثفالّة ِرب 
أ
ٍع و ِن،المجػالع الًػفّنمٍافكة بثجم بالجػاح هـجابُ و ا ثنٍن ًغى المػازػة مٍه

 .ملصق

 سرياٌ مفعول االتفاقية: التاسعة املادة
قّػةالمرلؽ الرماغُ،  ممادلةل ثمبس ًغى اإلثفالّة ؿارِة المفػٍل إل بػع 

أ
 غلٌّا. المظجمةؾلًات ال وثا
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الهبري يف إطار دعه مشروع اليكل :  الدراسة واملصادقة على اتفاقية ختصيص ميحة سيوية لفائدة مجعية األطلص 8اليكطة رقه  -
 املدرسي مبكاطعة اليديل

بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من اتفالٌة الشراكة الموضوع، أعطى السٌد رئٌس 
 اللجنة الكلمة للسٌد رئٌس جمعٌة األطلس الكبٌر الذي أوضح أن األمر ٌتعلك بالتراح من مجلس مماطعة النخٌل بتكلٌف
الجمعٌة بتدبٌر خدمة النمل المدرسً بالمماطعة، نظرا لالحتٌا  الكبٌر الذي تعانً منه هذه االخٌرة لحافالت النمل المدرسً 
خاصة لألطفال المعوزٌن الماطنٌن بالدواوٌر، مثمنا فكرة االتفالٌة، ومإكدا أن الهدف منها تمكٌن األطفال المعوزٌن بالمماطعة 

االلتحاق بفصول الدراسة فً ظروف مالءمة لتحسٌن مردودهم الدراسً وتجنٌبهم تبعات الهدر وخاصة الفتٌات منهم من 
المدرسً، مضٌفا أن المنحة السنوٌة موضوع االتفالٌة ستخصص لصٌانة الحافالت المدرسٌة إضافة إلى تكالٌف الولود 

الذٌن سٌمدمون خدماتهم بشكل تطوعً وأتعاب السائمٌن ومختلف العاملٌن فً هذا المشروع باستثناء موظفً الجمعٌة 
 للتربٌة والتعلٌم بمراكش. االللٌمٌةبتنسٌك مع المدٌرٌة 

عمب ذلن، أعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس لسم العمل االجتماعً الذي اوضح أن هذا المشروع ٌندر  ضمن مشارٌع 
المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة ولد كان غٌر متكامل ألنه كان بحاجة لطرف ٌدبره بمنحة خاصة ولد ولع االختٌار على 

وطنٌة للتنمٌة البشرٌة، لتمتعها بصفة المنفعة العامة ولصٌتها وسمعتها جمعٌة األطلس الكبٌر، باتفاق مع اللجنتٌن المحلٌة وال
سنوات وهً المدة المتعارف علٌها فً مشارٌع المبادرة الوطنٌة  5الطٌبة داخل مدٌنة مراكش، موضحا أن مدة االتفالٌة هً 

تدبٌر مجال النمل المدرسً درهم ستوجه ل 300.000للتنمٌة البشرٌة، مضٌفا أن المجلس الجماعً سٌمدم منحة لدرها 
ملٌون درهم سٌخصص اللتناء  1.6بمماطعة النخٌل، وستساهم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة فً هذا المشروع بمبلغ لدره 

حافالت مدرسٌة، فً حٌن سٌمدم مجلس مماطعة النخٌل الدعم اللوجستٌكً من خالل تخصٌص مركن للحافالت، مشٌرا أن  4
 الفئات المعوزة بالمماطعة وأنه األول من نوعه داخل المدار الحضري لمدٌنة مراكش. المشروع سٌستهدف

 بعدها فتح باب النماش حٌث جاءت تساإالت والتراحات السادة األعضاء كاآلتً:
 الذي من شؤنه الحد من ظاهرة الهدر المدرسً بمماطعة النخٌل خاصة فً أوساط الدواوٌر  المعروض مشروعالتنوٌه بال

 المتواجدة بها.
  تثمٌن فكرة االتفالٌة والمطالبة بتسرٌع تنفٌذها مع التراح إشران مجلسً الجهة والعمالة مستمبال لتوسٌع رلعة المستفٌدٌن من

 هذه الخدمة.
 .ًالتساإل حول مدى تغطٌة الحافالت المزمع التناإها للخصاص الذي تعانً منه المماطعة فً مجال النمل المدرس 
 ع لدراسة معممة ومعاٌٌر مضبوطة الختٌار المستفٌدٌن من هذه الخدمة لكونها خدمة اجتماعٌة. حاجة المشرو 
 .تسجٌل غٌاب ممثل عن مجلس مماطعة النخٌل وكذا ممثل عن وزارة التربٌة الوطنٌة 

ن ولإلجابة على بعض هذه االستفسارات، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد رئٌس لسم العمل االجتماعً الذي أكد أ
مستفٌد وهً بداٌة كما هً عادة مشارٌع المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة التً تنطلك بشكل تدرٌجً  100المشروع ٌهم 

تخوفا من فشل المشروع الذي تتبناه، مبرزا فً نفس السٌاق أن المبادرة الوطنٌة تتمتع بمرونة كبٌرة فً إمكانٌة توفٌر 
ً نجاحا وحمك األهداف المتوخاة منه، مإكدا صعوبة تغطٌة كافة الخصاص فً مجال حافالت إضافٌة إذا تبٌن أن المشروع لم

 النمل المدرسً.
 وبعد االطالع على االتفالٌة وفتح باب المنالشة، الترح السادة األعضاء تعدٌال وحٌدا جاء كاآلتً:

 ايتعديالت املكرتسة َٔ طسف ايًذٓة ايٓـ األؾًي يالتفاقية زقِ املادة
 
 3المادة 

 االلتزامات:

 المجلس الجماعً: -1

ٌلتزم مجلس الجماعة ضمن مٌزانٌته السنوٌة 
 300.000.00بتخصٌص منحة سنوٌة تمدر ب 

درهم لفائدة جمعٌة األطلس الكبٌر، توجه لمجال 
 النمل المدرسً بمماطعة النخٌل.

................. 

 اللتزامات:ا
 المجلس الجماعً: -2

ٌلتزم مجلس الجماعة ضمن مٌزانٌته السنوٌة بتخصٌص منحة 
درهم لفائدة جمعٌة األطلس  300.000.00سنوٌة تمدر ب 

شرٌطة الكبٌر، توجه لمجال النمل المدرسً بمماطعة النخٌل، 
  .حافالتهذه الالتوفر الفعلً على 
 )البالً دون تغٌٌر(

 

وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة مشروع النمل المدرسً فً توفٌر الظروف المواتٌة 
لألطفال المعوزٌن لاللتحالهم بفصول الدراسة، وحٌث أن مماطعة النخٌل من أكثر المماطعات بالمدٌنة معاناة من 

على اتفالٌة تخصٌص منحة سنوٌة لفائدة لجنة صادلت الالخصاص فً مجال النمل المدرسً خاصة فً أوساط الدواوٌر، 
وفك التعدٌل الممترح المبٌن فً الجدول  جمعٌة األطلس الكبٌر  فً إطار دعم مشروع النمل المدرسً بمماطعة النخٌل

 :أعاله والمرفك بالتمرٌر، رافعة لرئاسة المجلس الجماعً التوصٌات اآلتٌة
 كانٌة تخفٌض تعرٌفة التنمل ألبناء الدواوٌر غٌر المستفٌدة من المشروعالتواصل مع شركة ألزا للنمل الحضري لبحث إم. 
 .التراح تنظٌم ٌوم دراسً لالطالع على وضعٌة تدبٌر المرافك الثمافٌة والرٌاضٌة واالجتماعٌة بمدٌنة مراكش 
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 اتفاقية شرانة لتدبري خدمة اليكل املدرسي مبكاطعة اليديل
 بـــيــــً

 ومجعية األطلص الهبري مجاعــــة مرانــــش
 دٌثــــاجـــــح

  ( ترُفٛز انمإٌَ انرُظًٛٙ سلى 2015ٕٚنٕٛص 7) 1436سيضاٌ  20طادس فٙ  1115185ٔتُاء انظٓٛش انششٚف سلى

 انًرؼهك تانجًاػاخ 113114

  ،ٔذًاشٛا يغ انرؼهًٛاخ انًهكٛح انغايٛح انٕاسدج فٙ انخطاب انًهكٙ انغايٙ نظادة انجالنح انًهك دمحم انغادط َظشِ هللا

 ، 2005يا٘  18انًؤعظ نهًثادسج انٕطُٛح نهرًُٛح انثششٚح تراسٚخ 

  تغٍ َظاو انًذاعثح  2017 َٕفًثش 23نـ انًٕافك  1439 ستٛغ االٔل 4انظادس فٙ  21171451ٔتُاء ػهٗ انًشعٕو ػذد
 .ٔيؤعغاخ انرؼأٌ تٍٛ انجًاػاخانؼًٕيٛح نهجًاػاخ 

  انًرؼهمح تانششاكح تٍٛ انذٔنح ٔانًجانظ انًُرخثح ٔانجًؼٛاخ، انظادسج  712003ٔتُاء ػهٗ دٔسٚح انٕصٚش األٔل ػذد

 جانظ انًُرخثح ٔانجًؼٛاخ1انًرؼهمح تانششاكح تٍٛ انذٔنح ٔانً 2003َٕٕٚٛ  27انًٕافك  1422ستٛغ انثاَٙ  26تراسٚخ 

  انًرؼهك تًذَٔح انًذاكى انًانٛح؛ 62199انًغٛش ٔانًرًى تًٕجثّ انمإٌَ سلى  52106تُاء ػهٗ انمإٌَ سلى 

  تشأٌ انُمم انًذسعٙ؛ 29/09/2016تراسٚخ  16/120سلى  انرشتٛح انٕطُٛح ٔانركٍٕٚ انًُٓٙٔتُاء ػهٗ يزكشج انغٛذ ٔصٚش 

  جًاػح يشاكش خالل دٔسذّ انؼادٚح نشٓش 111111 )جهغح ٕٚو 1111111(ٔتُاء ػهٗ يذأالخ يجهظ 
 

رّذ صيبغخ ارفبليخ اٌشزاوخ ٘ذٖ اٌخبصخ ثٛضغ آٌيبد رٕظيّيخ ٚإداريخ رُٙ رخصيص ِٚجبالد صزف ِٕحخ 

 طٕٛيخ ِٛجٙخ ٌزذثيز خذِخ إٌمً اٌّذرطي ثّمبطؼخ إٌخيً.

 

 اٌفصً األٚي: ِٛضٛع االرفبليخ

دسْى نفائذج جًؼٛح  300.000,00ذٓذف ْزِ االذفالٛح إنٗ ذذذٚذ ششٔط ٔلٕاػذ ذخظٛض ٔطشف يُذح عُٕٚح ذثهغ 

 االطهظ انكثٛش، ٚرى سطذْا نًجال انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم1

 اٌفصً اٌثبٔي: أ٘ذاف االرفبليـــخ

انرمهٛض يٍ َغثح انٓذس انًذسعٙ يغ ذًكٍٛ انًرًذسعٍٛ يٍ ذٛغٛش ػًهٛح انٕنٕج انٗ انًؤعغاخ  اٌٙذف اٌؼــــــبَ :

 انرؼهًٛٛح1 

 األ٘ذاف اٌخبصخ:

 ذًكٍٛ انًرًذسط انًغرفٛذ يٍ انًذافظح ٔانرمٛذ تانضيٍ انًذسعٙ؛ 

 ضًاٌ انذلح ٔاالنرضاو ٔانًٕاظثح فٙ انٕطٕل انٗ انًذسعح؛ 

 غاخ ذؼهًٛٛح تؼٛذج انًغافح؛انذذ يٍ طؼٕتح انٕنٕج انٗ يؤع 

 طًأَح االعش ػهٗ عاليح أتُائٓى خالل ػًهٛح انرُمم؛ 

 1ذذغٍٛ َغثح يؼذل انرذاق انراليٛز تانًؤعغاخ انرؼهًٛٛح خاطح انفراج 

 اٌفصً اٌثبٌث: االٌزشاِبد 

 اٌّجٍض اٌجّبػي -0

دسْى نفائذج جًؼٛح  300.000,00ٚهرضو يجهظ انجًاػح ضًٍ يٛضاَٛرّ انغُٕٚح ترخظٛض يُذح عُٕٚح ذمذس تـ 

 ، ٔذٕجّ نًجال انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم1 ششٚطح انرٕفش انفؼهٙ ػهٗ ْزِ انذافالخ االطهظ انكثٛش

ٚرى ذذٕٚم انًُذح انًانٛح انًزكٕسج نفائذج جًؼٛح االطهظ انكثٛش ٔفك انًمرضٛاخ انمإََٛح ٔانرُظًٛٛح انجاس٘ تٓا  

 انؼًم ٔدغة انثشيجح انغُٕٚح نهًششٔع ضًاَا العرًشاسٚر1ّ
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 جّؼيخ االطٍض اٌىجيز -8

 فك انؼًهٛاخ انرانٛح:ذهرضو جًؼٛح االطهظ انكثٛش تانرذتٛش انًانٙ ٔاإلداس٘ نًششٔع انُمم انًذسعٙ ٔ

ٔانضشٚثح انغُٕٚح  ذخظٛض انًُذح انًانٛح انًزكٕسج ألداء انًغرذماخ انًانٛح نهغائمٍٛ ٔكزا يظاسٚف انرأيٍٛ -

 ػهٗ انغٛاساخ ٔانٕلٕد ٔاإلطالح ٔانظٛاَح؛

 االنرضاو ترغجٛم انًغرفٛذٍٚ ترُغٛك يغ إداسج انًؤعغاخ انرؼهًٛٛح انًؼُٛح؛  -

 دسًْا ػٍ كم يغرفٛذ؛ 20,00نًغرفٛذٍٚ يماتم ٔاجة يانٙ سيض٘ شٓش٘ ال ٚرؼذٖ انغٓش ػهٗ ذغجٛم ا -

 ذٓٛٛئ َظاو داخهٙ ٚذذد كٛفٛاخ ٔششٔط االعرفادج يٍ خذيح انُمم انًذسعٙ تانًماطؼح انًزكٕسج؛ -

 االنرضاو تؼذو اعرغالل انذافالخ انًزكٕسج فٙ أَشطح ٔخذياخ أخشٖ غٛش ذهك انرٙ اػذخ نٓا؛ -

 يغرفٛذ؛ 22ص انطالح االعرٛؼاتٛح انًخظظح نهذافالخ ٔانًذذد فٙ ػذو ذجأ -

 يٕافاج جًاػح يشاكش تانرمشٚش انًانٙ ٔاالدتٙ انًرؼهك تأٔجّ ػًهٛاخ طشف انًُذح انًانٛح  -

 فرخ دغاب تُكٙ خاص تٓزِ انخذيح1 -

 اٌفصً اٌزاثغ: ِذح اإلرفبليخ 

 نهرجذٚذ يا نى ٚؼشب أدذ انطشفٍٛ انًرؼالذٍٚ ػٍ فغخٓا؛ذذذد يذج ْزِ اإلذفالٛح فٙ خًظ عُٕاخ لاتهح 

 اٌفصً اٌخبِض: ٌجٕخ اٌززجغ ٚاٌزمييُ

 ٚرى إدذاز نجُح نررثغ ٔذمٛٛى يششٔع انُمم انًذسعٙ انًزكٕس1

 ٚرشأط ْزِ انهجُح سئٛظ يجهظ انجًاػح أٔ يٍ ُٕٚب ػُّ، ٔذضى فٙ ػضٕٚرٓا أٚضا:

 االجرًاػٙٔالٚح جٓح يشاكش آعفٙ/ لغى انؼًم  -

 جًاػح يشاكش/ لغى انشثاب ٔانثمافح ٔانشٚاضح ٔانرشتٛح / لغى انؼًم االجرًاػٙ  -

 جًؼٛح االطهظ انكثٛش -

 انًُذٔتٛح اإللهًٛٛح نٕصاسج انرشتٛح انٕطُٛح -

 سئٛظ نجُح انرًُٛح انثششٚح ٔانشؤٌٔ االجرًاػٛح ٔانثمافٛح ٔانشٚاضٛح أٔ يٍ ُٕٚب ػ1ُّ  -

 اعرذػاء يخرهف انًظانخ انجًاػٛح أٔ انخاسجٛح انرٙ ٚشٖ فائذج فٙ دضٕس أشغانٓا1ًٔٚكٍ نشئٛظ انهجُح 

ذؼمذ انهجُح اجرًاػاذٓا كم عُح نهٕلٕف ػُذ يغرٕٚاخ ذذتٛش ْزا انًششٔع ٔٔضؼٛرّ اإلداسٚح ٔانرُظًٛٛح ٔانًانٛح، 

انًانٛح انًزكٕسج فضال ػٍ ٔدسجح ذمذيّ، كًا ذذسط أٚضا ٔثٛمح انرمشٚش انًانٙ ٔاالدتٙ انًرؼهك تظشف انًُذح 

 دساعح ٔالرشاح انرذاتٛش انشايٛح إنٗ يؼانجح يخرهف االخرالالخ انًهذٕظح1

 ًٚكٍ نهجُح انًزكٕسج ػمذ اجرًاػاخ اعرثُائٛح يرٗ دػد انضشٔسج إنٗ رنك1  

 اٌفصً اٌظبدص: اٌّزالجخ

سعٙ إنٗ انًشلثح ٔانرذمك يٍ طشف ذخضغ انؼًهٛاخ اإلداسٚح ٔانًانٛح انًرؼهمح ترغٛٛش يششٔع خذيح انُمم انًذ

 انًظانخ انًكهفح تاالفرذاص انًان1ٙ

 اٌفصً اٌظبثغ: رظٛيخ إٌشاػبد

ٚرى ذذتٛش يخرهف انُضاػاخ انًرؼهمح ترُفٛز يضًٌٕ االذفالٛح ٔعشٚآَا تانرشاضٙ، ٔفٙ دانح اعرًشاس ْزِ انُضاػاخ، 

 ذؼشع ػهٗ ذذكٛى انغٛذ ٔانٙ جٓح يشاكش آعف1ٙ

 ِزاجؼخ االرفبليخ اٌفصً اٌثبِٓ:

ًٚكٍ نالذفالٛح اٌ ذكٌٕ يٕضٕع يشاجؼح تُاء ػهٗ طهة يٍ أدذ انطشفٍٛ انًٕلؼٍٛ ػهٗ االذفالٛح، ٚرى إدساجّ 

 ضًٍ يهذك خاص تٓا،

 اٌفصً اٌزبطغ: شزٚط فظخ االرفبليخ

 ٚرى اإلػالٌ ػٍ فغخ ْزِ االذفالٛح تطهة طشٚخ ٔيثشس يٍ أدذ انطشفٍٛ؛

 ياذّ يذج شٓش نهٕفاء تٓا، ذذغة يٍ ذاسٚخ اَزاسِ؛ذًُخ نهطشف انًخم تانرضا

 ٔفٙ دانح اَظشاو ْزِ انًذج دٌٔ انٕفاء تاالنرضاياخ انًطهٕتح ٚرى فغخ ْزِ االذفالٛح؛

ػُذ اػالٌ انفغخ ذغٓش نجُح انررثغ ٔانرمٛٛى ػهٗ اعرشداد يخرهف انًٕجٕداخ انًٕجٓح نًششٔع خذيح انُمم؛ 

 ح انرذاتٛش انشايٛح نضًاٌ اعرًشاسٚح ْزِ انخذيح1   انًذسعٙ، ٔذرخز فٙ ْزا انظذد كاف

 طزيبْ ِفؼٛي االرفبليخاٌفصً اٌؼبشز: 
 ػهٛٓا1 انًخرظحغهطاخ ان ٔذأشٛشجانًجهظ انجًاػٙ،  يظادلحال ذظثخ ْزِ اإلذفالٛح عاسٚح انًفؼٕل إال تؼذ 
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امللهية املػربية  الدراسة واملصادقة على مشروع اتفاقية شرانة بني اجمللص اجلناعي ملديية مرانش واجلامعة  : 9اليكطة رقه  -
 . غشت لهرة الكدو بالعشب االصطياعي 81لهرة الكدو لتجَيز ملعب 

 

ة مراكش اتفالٌة شراكة بٌن المجلس الجماعً لمدٌنبخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من  

على السٌد رئٌس اللجنة  أكدغشت لكرة المدم بالعشب االصطناعً،  20الملكٌة المغربٌة لكرة المدم لتجهٌز ملعب  والجامعة 

الرٌاضٌة مستمبال خطة الدولة فً تطوٌر البنٌة التحتٌة الرٌاضٌة استعدادا لالستحمالات  فً اطار المندر موضوعها اهمٌة 

المجال لبروز مما ٌوفر  رصٌد مدٌنة مراكش من المالعب الكروٌة لتغطٌة حاجٌات الفرق المحلٌةفً اغناء وكذا مساهمة 

 طالات مواهب رٌاضٌة .

 20اوضح ان اعادة تهٌئة ملعب  الذياعطٌت الكلمة للسٌد الكاتب العام لعصبة الجنوب لكرة المدم  ،وفً هذا السٌاق 

جودة حوالً وضعٌة و ب الزرلطونً الحما تندر  فً اطار خطة لتحسٌنغشت كما هو الحال لملعب سٌدي ٌوسف سابما وملع

الجامعة الملكٌة المغربٌة لكرة المدم استعدادا لالنتظارات الكروٌة  الكبرى التً سٌمبل  من طرف الموضوعةملعبا بالمغرب  80

مضٌفا ان من شؤن عملٌة رٌب، علٌها المغرب والتً تتطلب بنٌة تحتٌة لوٌة وكافٌة لتغطٌة عدد المبارٌات وحصص التدا

الذي ٌعرف اكتظاظا كبٌرا للفرق المحلٌة وضغطا على ارضٌة  بن علً تخفٌف الضغط عن ملعب سٌدي ٌوسف التجهٌز هاته

على ان االتفالٌة تتضمن التزامات متبادلة بٌن الجماعة والجامعة، لكن التزامات الجامعة تمتصر على انجاز  ، مإكدا الملعب

تعلمة بالملعب وتجهٌزه بالعشب االصطناعً مع االلتزام بصٌانته لمدة سنتٌن كما هو الحال فً جمٌع المالعب الدراسة الم

 إعادة تهٌئتها .   تمتالوطنٌة التً 

على  اموحد نموذجا بمنطوق االتفالٌة باعتبارها انوهمتدخل السٌد رئٌس لسم الشباب الثمافة والرٌاضة  ،بدوره 

ان التنسٌك بٌن ممثلً الجامعة والمصالح الجماعٌة المختصة حول انجاز هذه التهٌئة لد انطلك منذ المستوى الوطنً، كما 

حوالً ثالثة اشهر، وان االشغال بالملعب لطعت شوطا كبٌرا نحو االنجاز الكامل وبالتالً ٌستحسن ان ٌنصب  حول حسن 

ة لتالفً سوء التنظٌم والتً تعانً منها بعض المالعب تدبٌر الملعب لتالفً سلبٌات الضغط على الملعب واعداد ادارة جٌد

 .االخرى

 : بالمالحظات االتٌة لإلدالء امام السادة االعضاء فتح المجال ،، وبعد االستماع للتوضٌحاتذلن عمب 

فً  كسبا للجماعة وتطوٌرا لرصٌدهامغشت واعتبارها  20بما فٌها ملعب المحلٌة المالعب وتجهٌز تثمٌن سٌاسة تهٌئة 

 المطالبة بتهٌئة مالعب اضافٌة بتراب الجماعة. مع البنٌات التحتٌة الرٌاضٌة

دور الجامعة وفك منطوق االتفالٌة  رغشت نظرا اللتصا 20التخوف من عدم اكتمال االشغال الجارٌة لتهٌئة ملعب  بعضابداء 

جماعة الشًء الذي سٌفرض علٌها التزامات على وضع العشب، فٌما سٌبمى دور انجاز المرافك االساسٌة للملعب من دور ال

 مالٌة غٌر مبرمجة اساسا مما سٌشكل علٌها اكراها مالٌا غٌر منتظر .

 .ًالتؤكٌد على ضرورة تهٌئ ارضٌة الملعب بنوعٌة ممتازة من العشب االصطناع 

 ٌوبالتالً تغٌٌر موالع اعمدة  تهاالشارة الى ان الدور االكبر للجماعة هو تهٌئة االنارة بالملعب نظرا لتغٌر شكل ارض

 ها داخل الملعب .تاالنارة، اما بمٌة المرافك فهً متوفرة  فً عمومٌ

  اللتزام بتوابع االتفالٌة حتى تكتمل االشغال فً ولت مناسب ٌسمح بتخفٌف الضغط عن ملعب سٌدي ٌوسف اضرورة

 بن علً .

 دة منها فً ظروف جٌدة مع الحفاظ على مستوى ضرورة توفٌر منهجٌة جٌدة فً ادارة المالعب تمكن من االستفا

 العشب وجودته .

  دور اكبر فً تدبٌر المالعب فً اطار سٌاسة المرب بحكم اطالعها على  منالمطالبة بتمكٌن مجالس المماطعات

 مجرى االمور فً هذا الصدد .

 ت التالٌــة :الـال التعدٌـم ادخـدة، تـص االتفالٌة ومنالشتها كل فصل على حـتالوة ن دــوبع 

 .سنوات عوض سنتٌن 3: تغٌٌر مدة التزام الجامعة الملكٌة لكرة المدم بصٌانة الملعب لمدة  4 المادة - 

 رئٌس المجلس الجماعً او من ٌنوب عنه كرئٌس للجنة االشراف والتتبع . تكلٌف:  5 المادة - 

غضائٌا المتعلمة بمسطرة اتخاذ المرارات. " 7حذف المادة  -
أ
غساف والججبع بالجٍافق بّن ا  0"ثجذز الكسارات دادو لجوة االإ
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وتؤسٌسا على ذلن، وبعد ان تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة االتفالٌة وابعادها االٌجابٌة خاصة فً تخفٌف الضغط على  

فمد ابدت اللجنة تحتٌة الرٌاضٌة، الملعب المجاور، و رغبة منهم فً االنخراط الفعلً فً استراتٌجٌة الدولة فً تؤهٌل البنٌات ال

 20الملكٌة المغربٌة لكرة المدم لتجهٌز ملعب  اتفالٌة شراكة بٌن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش والجامعة  موافمتها على

 :   كما هً مرفمة بالتمرٌر ووفك التعدٌالت اعاله على اساس االخذ بالتوصٌتٌن االتٌتٌن غشت لكرة المدم بالعشب االصطناعً

  غشت بعد تغٌٌر االعمدة الكهربائٌة من اماكنها بحكم عملٌة بسط العشب وفك  20بملعب ضرورة اتمام اشغال االنارة

 صٌانة مرافك الملعب بعد اتمام االشغال به .كذا وتصمٌم جدٌد 

 غشت بعشب ممتاز من الدرجة االولى .  20تجهٌز ملعب  الجماعً للسهر على ضرورة تدخل المجلس 

 
 تكون اللجنة لد انهت دراسة النمط المدرجة فً جدول اعمالها على الساعة الثالثة والنصف عشٌة وبه

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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 غشت لهرة الكدو 20وجتَيز وتشيري ملعب  إلصالح اتفاقية شرانة

 بني
 واجلامعة امللهية املػربية لهرة الكدو مجاعة مرانش

 

 متهٍد

 َموي 31ولؿّما المادة  دؿجٍر المملنة المغػبّة بواء غل 

  ِام
أ
قٍال  25و  24اهؾراما من موامّن الػؿالة الملنّة. المٍزٌة إلَ المفارهّن فُ المواظػة الٍيوّة للػِاهة، الموػكعة بالمظّػات ا

هـجٍبػ  25و 24ًـ المٍافق ل  1423
أ
ة الًػِق الجُ ِوبغُ الًجعاء بٌا من ، والجُ وهػت اؿجػاثّرّة واهصة المػالم هما شعدت طاري2008ا

 ازو الوٌٍض بالػِاهة الٍيوّة.

  المجػلق  113.14( بجوفّغ الكاهـٍن الجوظّمُ رلم 2015ٍِلٍّز   07)مٍافق  1436من  رموان  20المادر فُ  1.15.85بواء غلَ الظٌّػ الفػِف رلم
 بالرماغات.

  مػ بجوفّغى بمٍزب بالظٌّػ الفػِف رلم المجػلق  30.09من الكاهٍن  82بواء غلَ المادة
أ
 150.10.1بالجػبّة البعهّة والػِاهة المادر ال

 (؛2010اغؾًؽ 24)1431رموان  13المادر فُ 

  لالّم. 2003مارس  20المادر فُ  687-03بواء غلَ لػار وزِػ العاطلّة رلم
أ
 المجػلق بجفٍِن الطجمالات للؾادة غمال الػمالت وال

 ًّو البوّة الجصجّة لنػة الكعم الٍيوّة المبػمة بّن وزارة العاطلّة ووزارة اللجماد والمالّة ووزارة  ثوفّغا لالثفالّة
أ
اإليار إلهراز بػهامذ ثا

 .2014ٍِهٍّ  4الفباب والػِاهّة ووزارة الجرٌّؼ والوكو و اللٍزؾجّم والرامػة الملنّة المغػبّة لنػة الكعم بجارِض 

 2018رماغُ لمعِوة مػاهـ فُ دورثي الػادِة لفٌػ فبػاِػ بواء غلَ معاولت المرلؽ ال 

 مت االتفاق تني :

 ممدلة فُ قظك رئّؾٌا مجلص جماغة مساهظ 

 ممدلة فُ قظك رئّؾٌا.  الجامػة الملنّة المغسبّة لنسة الكرم 

 عهى ما ٌهً :

 املادة األوىل : موضوع االتفاقية
لَ ثحرِر الجشامات العسفّن  ؼالح وثجٌّش واطجغالل ملػب ثٌرف ًزى االثفالّة اإ غعت وهزا العسوط الػامة  21المجػالرِن من اجو اإ

اضّة بالجماغة والجعجّع غلَ ممارطة هسة الكرم0 ش البوّة الجحجّة الِس  لجربّسى وثضّّسى وذلم لجػِش
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 : مهوىات املشروع. 2املادة 

 ِجنٍن المعسوع من :
  ٍع االثفالّة بالػعب 21ثجٌّش ملػب  االؼعواغُغعت مٍض

 000اضّة ٍع االثفالّة )المسافق الؽحّة، مضجٍدغات المالبص، المررجات، مذازن اللٍازم الِس ة الطجغالل الملػب مٍض  (اهجاز المسافق الضسوِر

  فٍلط؛ 081ثٍفّس السبط بعبنة الجشوِر بالماء والنٌسباء بكٍة 

 ثٍفّس الماء الضادن بمضجٍدع المالبص؛ 

 الملػب؛ ثٍفّس غبنة الجعٌّس بجٍاهب 

 لو بمنان دادو الملػب؛
أ
 بواء مررجات لجٍفّس مكاغر غلَ طجة ؼفٍف غلَ اال

  ٍهجاز الضٍر الذارجُ للملػب بػل  مجس و مكؽٍرات الحساطة0 2051اإ

 ثٌّئة وثػبّر مردو الملػب 

 : التزامات مجاعة مرانش 3املادة 

 ثلجشم الجماغة بما ِلُ :

 :االجنازاخ  -1

  ة هجاز المسافق الضسوِر اضّة، اإ لضمان الضّس الػادي للملػب )المسافق الؽحّة، مضجٍدغا المالبص، المررجات، مذازن اللٍازم الِس
 السبط بعبنة الماء النٌسباء0000(

  ٍهجاز الضٍر الذارجُ للملػب بػل  مجس ومكؽٍرات الحساطة0 2051ثٍفّس الحساطة واإ

  ؛فٍلط 081ثٍفّس السبط بعبنة الجشوِر بالماء والنٌسباء بكٍة 

 ثٍفّس الماء الضادن بمضجٍدع المالبص؛ 

 ثٍفّس غبنة الجعٌّس بجٍاهب الملػب؛ 

 لو بمنان دادو الملػب؛
أ
 بواء مررجات لجٍفّس مكاغر غلَ طجة ؼفٍف غلَ اال

 ثٌّئة وثػبّر مردو الملػب؛ 

 شروط استغالل املهعة : -2

 0ثػّّن مضؤول لار)مرِس( غن الملػب 

  المػرات والججٌّشات المجٍفسة لرِي؛الكّام بحساطة الملػب وهزا جمّع 

 الضٌس غلَ حضن اطجغالل الػعب دالل فجسة الضمان؛ 

  غغال الموٍظة بالجامػة الملنّة المغسبّة
أ
ف ؼّاهة الػعب بػر فجسة الضمان المجػالر غلٌّا فُ دفجس ثحمالت اال الجنـفو بمؽاِر

 لنسة الكرم؛

 ة فُ الرلّو الزي طجٍفسى المكاولة الجُ طجضع الػعب االؼعواغ0ُ ًزى احجسام غسوط وثٍجٌّات االطجغالل واالطجػمال المجضمو
 العسوط والجٍجٌّات طجبّن غلَ لٍحة ثلؽق غلَ مردو الملػب؛

  ٍُع؛ 05احجسام المرة الكؽٍى الطجػمال الملػب والمحردة ف طب
أ
 طاغة فُ اال

 اطجػمال الملػب ِكجؽس حؽسا غلَ لػبة هسة الكرم؛ 

 ولٍِة اطجػمال الملػب ث
أ
هرِة الموضٍِة ثحت لٍاء الجامػة الملنّة المغسبّة لنسة الكرم والػؽب الجٌٍِة؛ا

أ
 نٍن لفائرة اال

  ُلؽَ غرد الالغبّن محرد ف
أ
 (00ضر  00الغب ) 22ا

 ة والجُ ِكٍم بٌا المكاول المجػالر مػي غلَ ذلم؛  االمجواع غن بسمجة اللػب فُ هفص الٍّم المذؽػ للؽّاهة الروِر

 رغام الالغبّن غل اضّة مواطبة للػعب االؼعواغ0ُاإ حزِة ِر
أ
 َ ارثراء ا
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 عمهٍاخ انصٍاوح : -3

 الجوظّف الٍّمُ للملػب؛ 

  طكُ الملػب باهجظام من الوظام الزي طّثبجي المكاول الزي طّضع الػعب االؼعواغُ؛ 

 : التزامات اجلامعة امللهية املػربية لهرة الكدو 4املادة 

 الكرم بثلجشم الجامػة الملنّة المغسبّة لنسة 

 0اهجاز الرراطات العبٍغسافّة والجٍّ ثكوّة 

 ثجٌّش الملػب بالػعب االؼعواغُ؛ 

  ظار دفجس الجحمالت0 ثالثة طوٍاتالجنـفو بؽّاهة الػعب لمرة  فُ اإ
وثٍفّس  وِسثبط ثوفّز الجشام الجامػة الملنّة لنسة الكرم بجػٌر الجماغة المضبق بجوفّز االلجشامات الموؽٍص غلٌّا فُ ًزى االثفالّة

ولّة موٌا0
أ
 الججٌّشات اال

 :جلية اإلشراف والتتبع. 5ملادة ا
غساف والججبع وثجنٍن من ممثلُ العسفّن المجػالرِن وثججمع  ،ثحت رائطة رئّص المجلص الجماغُ او من ِوٍب غوي ثحرث لجوة لالإ

 
أ
غٌس غلَ اال

أ
ن ًواك لو باطجرغاء بعلب من احر العسفّن مسة هو طجة ا

أ
ووهلما ثبّن ا

أ
ضسورة الججماغٌا0 وِمنن اطجرغاء هو غذػ  فائرة ا

و حضٍر احرًم مفّرا الججماغات اللجوة0
أ
م ا ي مؤطضة ِنٍن حضًٍر

أ
و ا

أ
و ًّئة ا

أ
 ا

 : اختصاصات جلية اإلشراف والتتبع. 6املادة 
غساف والججبع الضٌس غلَ حضن ثوفّز بوٍد االثفالّة0 وغلَ الذؽٍص؛  ثجٍلَ لجوة االإ

 غغال اهجاز
أ
ٍع االثفالّة؛ ثجبع ثكرم ا  المعسوع مٍض

 ِجاد الحلٍل المواطبة لٌا؛ هجاز المعسوع اإ  دراطة المعاهو الجُ لر ثػجسض اإ

 : احرتاو املعايري التكيية. 7املادة 
ة  ة والبّئّة0 وهو دراطة ضسوِر هجاز الرراطات الجكوّة والمػماِر ّن باإ و البواءات ًر

أ
طاطّة ا

أ
ع البوّة الجحجّة اال ن اهجاز جمّع معاِر الهجاز اإ

هظمة الجاري بٌا الػمو0
أ
حضن الظسوف المالّة والجكوّة، والحؽٍل غلَ الجسادّػ المعلٍبة وفق الكٍاهّن واال

أ
 المعسوع فُ ا

 : املراقبة والتدقيل 8املادة 

غضاء
أ
و ثرلّق الٌّائت المذجؽة0 وِلجشم العسفان بالجػاون مع ا

أ
هجاز المعسوع لمسالبة ا لجن المسالبة  ثذضع جمّع الػملّات المسثبعة باإ

ة لجضٌّو الكّام بمٌمجٌم0  والججبع وذلم بمرًم بنافة الٍثائق والمػلٍمات الضسوِر

 : حكوم امللهية 9املادة 
ظار ًزى االثفالّة ملنا لجماغة مساهظ  ثبكَ البواِات والججٌّشات المحرثة فُ اإ

 : تعديل االتفاقية. 01ملادة ا
بسامٌا0ِمنن ثػرِو ومساجػة بوٍد ًزى االثفالّة   بمكجضَ مالحق وفق هفص المضاظس المجبػة فُ اإ

 : تشوية اخلالفات 00املادة 

و بمواطبة ثوفّزًا، ِجم فضي بالعسق الحبّة0
أ
وِو بوٍد ًزى االثفالّة0 ا

أ
 هو دالف ِحؽو بّن العسفّن المجػالرِن بذؽٍص ثا

 : سرياٌ مفعول االتفاقية. 02املادة 
خ ثٍلّػٌا  ِضسي مفػٍل ًزى االثفالّة ابجراء من غّسثاِر

أ
 غلٌّا0 والجا

 ( نظائر أصلية بتاريخ :............3وحررت هذه االتفاقية في ثالث )

 إمضاءات األطراف المتعاقدة

 السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم                                                 السيد رئيس جماعة مراكش
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش العربً بلمائددمحم السٌد 

 بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، نفتـح بــاب المنالشـة حــول هـذه النمطــة . 

 عضو المجلس الجماعً  السٌد ابراهٌم بوحنش

من االتفالٌة اضافة فمرة تتعلك بوضع الدعم المالً السنوي فً حساب خاص  4الترح بالنسبة للمادة  

حتى تسهل مرالبة طرٌمة صرفه، كما ألترح أن ٌتم صرف هذا الدعم عبر ثالثة أو أربعة أشطر بعد تمدٌم 

 الجمعٌة لبرنامج لبلً لطرٌمة الصرف .

والمحاسبة لمساعدة الجماعة على  فالترح التعالد مع مكتب لإلفتحاص ،أما فٌما ٌخص االطار العام 

 تتبع أنشطة وحسابات الجمعٌات  المستفٌدة من منح المجلس الجماعً .

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش

ان الطرٌمة التً عرضت بها النمطة تستدعً المالحظة اذ أن مثل هذا االمر ال ٌجب أن ٌتم فً اطار  

م الممدم للجمعٌات وباإلضافة الى ذلن وكما لال السٌد ابراهٌم بوحنش فان منفرد وانما فً اطار الدعم العا

الدعم ٌجب أن ٌكون بناء على برنامج أو مشروع محدد سلفا بحٌث ٌمكن التحمك من طرٌمة صرف المبالغ 

 الممنوحة ولٌس بطرٌمة تمدٌم مبالغ جزافٌة دون معرفة للطرٌمة التً ستصرف بها.

 مجلس الجماعًعضو ال السٌد دمحم بالة

ان العمل الذي تموم به هذه الجمعٌة وكما تم االطالع علٌه داخل اللجنة هو عمل ٌستحك التشجٌع  

 لذلن فانا أإٌد الخالصة التً خلصت الٌها اللجنة. .والدعم

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

ٌعانون من مرض الثالثً الصبغً هو عمل شاق وٌستدعً لٌس فمط  نان العمل مع االطفال الذٌ 

من البرامج لذلن ألترح استفادة هذه الجمعٌة  .العناٌة باألطفال بل كذلن المإازرة السٌكولوجٌة لذوٌهم

 ملٌون للٌل فً حمها. 61، ألننً أعتبر ان مبلغ االجتماعٌة للمماطعات

 عًعضو المجلس الجما السٌدة عفٌفة الزنجاري

اتساءل ماهً المعاٌٌر التً أعتمدها المجلس الجماعً لمنح هذه الجمعٌة بحد ذاتها، ألن هنان العدٌد  

 من الجمعٌات التً تشتغل فً هذا المجال أو مجاالت مشابهة.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

للمجاالت التً تعمل فٌها الجمعٌات التً دأبنا ان هنان جمعٌات تعمل فً مجاالت خاصة مغاٌرة تماما  

على منحها كل سنة، ولذلن ووعٌا منا بؤهمٌة العمل الذي تموم به هذه الجمعٌة، فمد تم عمد شراكة معها تماما 

 مثل ما نفعل مع جمعٌة المارطون أو غٌرها .

عها مستمبال بناء على ملٌون على أن نرف 21وألترح على المجلس أن نتعالد مع هذه الجمعٌة بمبلغ   

سنوات لابلة للتجدٌد وانً ألثمن ممترح السٌد ابراهٌم بوحنش  6التمارٌر التً سنتوصل بها وأن تكون المدة 

حول ضرورة احداث حساب خاص وكذلن حول مبدأ التدلٌك والمتابعة واالفتحاص لكل الجمعٌات التً تتلمى 
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س الجهوي للحسابات لد حث المجالس الجماعٌة خالل الدعم من طرف المجلس الجماعً. خصوصا وان المجل

 الدورة التكوٌنٌة التً عمدها على ضرورة نهج هذه الطرٌمة فً التسٌٌر .

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

ان هذه مبادرة انسانٌة وال أحد ٌعارضها، انما البد من البحث مستمبال عن اطار تنظٌمً ٌنظم العاللة  

الجمعٌات المماثلة ألنه لٌست جمعٌة مالئكة وحدها التً تعمل فً هذا المٌدان، واذا تم فتح هذا الباب مع كل 

فستتكاثر الجمعٌات التً ترٌد الحصول على الدعم عن طرٌك مثل هذه االتفالٌة، علما أن الجماعة تملن بندا 

 خاصا فً المٌزانٌة من أجل دعم الجمعٌات .

رى فان تولٌع اتفالٌة بهذا الشكل ٌجعل الدعم المالً الذي تمدمه الجماعة هذا من جهة، ومن جهة أخ 

ٌذوب فً مصارٌف تسٌٌر الجمعٌة دون أن تتمكن الجماعة من تتبع طرٌمة صرفه وذلن ما ٌتعارض مع فلسفة 

الدعم التً تهدف الى تدعٌم مشروع بعٌنٌه ولٌس المساهمة فً مصارٌف التسٌٌر ألٌة جمعٌة، أما عن 

فالٌة فً حد ذاتها فان المادة االولى تنص على ما ٌلً " ٌتمحور موضوع هذه االتفالٌة حول تسٌٌر " االت

مركز مالئكة" وضمان استدامته وتطوٌره واشعاعه وٌعتبر الملف التمنً للمركز الملحك بنص هذه االتفالٌة 

ر ملحك باالتفالٌــة وبالتالً فلكً جزءا ال ٌتجزأ من بندها االول ".، لكن المالحظ أن هذا الملف التمنً غٌـ

 ٌكــون التصوٌــت لانونٌا ٌجب الحــاق هذا الملف التمنً باالتفالٌة .

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

أوكد دائما على ان اللجان هً التً من شؤنها دراسة النمط بكل تفاصٌلها وان حضور اشغالها من  

ه الدراسة وٌتطرق لكل جوانب الموضوع، ولد تبٌن من خالل التمرٌر الذي أعدته اللجنة أنها شؤنه أن ٌغنً هذ

لم تدخر وسعا فً دراسة هذه النمطة وأعتمد ان ما جاء فً التمرٌر ٌعتبر كافٌا لذلن استسمح السادة االعضاء، 

رهم مع دعوة الجمعٌة د 6110111011فً عرض هذه االتفالٌة على التصوٌت على اساس مبلغ دعم محدد فً 

 لفتح حساب بنكً خاص بمبلغ الدعم هذا حتى تسهل عملٌة المرالبة.
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 8102فبراٌر  07بتارٌخ  221/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  السابعةالنمطـة       

 

بالموافمة على اتفالٌة شراكة مع جمعٌة مالئكة مراكش حول تسٌٌر مركز مالئكة لألطفال ذوي 

 .T21التثلٌث الصبغً 

 2018

072018

 

 113.1492 

 

 

  

  

 300.0000003

 

 . 

  

54 
54 

وهـم الســـادة54
 

 ،ورــعبد الرزاق جب امال مٌصـرة، احمد توفلـة، ً،ـف البردعـعواط وري،ـد، عبد السالم سً كـد العربً بلمائـمحم
عبد الرحٌم الفٌرامً،  حسن بباوي،احمد محفوظ، المتصدق،  عادل  دمحم زراف، ٌوسف اٌت رٌاض،ابراهٌم بوحنش،  

 اد، سعٌدة ساللة،ـة بوعبـثورٌمرٌم خاي، دار، ـة مجـحفٌظ اشراق البوٌسفً، ً،ـامٌنة العمرانً االدرٌس دي،ـدة لعوٌـجوٌ
ً، ـادي تلماضـً، عبد الهـة الشحٌمـوار، خلٌفـن نـال، الحسٌـادي بن عـالهف، عبد ـه الغلـعبد االلعبد الصمد العكـاري، 

محمـد االدرٌسـً، عفٌفة الزنجـاري، عبد الهادي وٌسـالت،  عبد الكرٌم لمشوم،عبد الغنً درٌـوش، ا، ـي البشٌر طوب
احمد عبٌلـة،  حبٌبة الكرشـال، محمـد بالة، جمال الدٌن العكرود، دمحم بنلعروسً، ي الحسن المنادي، احماد اطرحً، 

ـد بن بال، ٌونس بن سلٌمـان، السعٌد اٌت المحجوب، ي احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الفتاح رزكـً، خلٌل بولحسن، محم
عبد المجٌد بنانً، عبد الهادي فاري، عبد الواحد الشافمً، توفٌك بلوجور، عبد الصمد الهنٌدي، عبد الجلٌل بنسعود، 

 سفٌان بنخالتً، ي عبد الحفٌظ المغراوي، خالد الفتاوي. 
 

 

 

 يقـرر ما يلـــي

    اتفالٌةب
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 بـيـن جملض مجاعة مراكش ومجعية مركس املالئكة حول تصيري مركس املالئكةاتفاقية شراكة 
 

 الديباجـة
 

  وك فُ زاهب موٌا غلَ ثلماشب الراللة الملم دمحم الؾادس همػى هللا، والجُ الؾامّة  ةلظًب الملنّفُ اثوفّغا للجػلّمات الملنّة الؾامّة الٍاردة
ا"."هراغة المكاربات الجػالعِة والجفارهّة،   ودِوامّة الوؾّذ الرمػٍي المصلُ لومان الهظػاط الفاغو فُ مفارِع الجومّة غن لػب واؿجمػاًر

  المجػلق  113.14( بجوفّغ الكاهـٍن الجوظّمُ رلم 2015ٍِلٍّز   07)مٍافق  1436من  رموان  20المادر فُ  1.15.85بواء غلَ الظٌّػ الفػِف رلم
 بالرماغات.

 ولَ  03المادر فُ  1.58.376غعد  وبواء غلَ الظٌّػ الفػِف
أ
ؿّؽ الرمػّات 1958هٍهبػ  15لـ المٍافق  1378زمادى ال

أ
هما ثم  ،ِوبى بمٍزبي شق ثا

المادر فُ  1.09.39،والظٌّػ الفػِف رلم 2002ٍِلٍّز  05بجارِض  1.02.206المادر بجوفّغى الظٌّػ الفػِف رلم  75.00ثػعِلي بمٍزب الكاهٍن غعد 
 .07.09جوفّغ الكاهٍن ب 2009فبػاِػ  18

  ومؤؿؾات بؾن هظام المصاؿبة الػمٍمّة للرماغات  2017 هٍفمبػ 23لـ المٍافق  1439 ربّع الول 4المادر فُ  2.17.451وبواء غلَ المػؿٍم غعد
 الجػاون بّن الرماغات.

  ول غعد
أ
 المٍافق 1422ربّع الداهُ  26بة والرمػّات المادرة بجارِض المجػلكة بالفػاهة بّن العولة والمرالؽ الموجظ 7.2003وبواء غلَ دورِة الٍزِػ ال

 المجػلكة بالفػاهة بّن العولة والمرالؽ الموجظبة و الرمػّات .  2003ٍِهٍّ  27  لـ
 ُؿؾت فُ  وبواء غلَ الملف الكاهٍه

أ
ا ب  2016لرمػّة مػهؼ المالئنة الجُ ثا والمٍدع ملفٌا الكاهٍهُ لعى  مػاهـ، عار الًفو باب اغمات والنائن مكًػ

  .04/05/2017بجارِض   1484بمٍزب ولو اإلِعاع المؾلم  باب ثاغؼوت الملصكة اإلدارِة 
 زو الػمو ؿٍِا  ُاغجبارا لإلرادة المفجػهة المػبػ غوٌا من لعن يػفو

أ
قظاص فُ للوٌٍض ًغى الثفالّة والػامّة إلَ ثٍشّع الرٌٍد من ا

أ
وهاع ال

أ
با

  غلَ مؾجٍى معِوة مػاهـ.  (T21)لا موٌم وهػّة إغالة وطمٍ
  ٍُع ًغى اإلثفالّةوثبػا للملف الجكو  .للمػهؼ مٍه
  (2018فبػاِػ  7)زلؾة بجارِض  2018وثبػا لمعاولت المرلؽ الرماغُ لمعِوة مػاهـ طالل دورثي الػادِة لفٌػ فبػاِػ 

 وقع االتفام بني

ا بالكمػ البلعي بفارع دمحم الظامؽ ممدلة  مجاعة مرانشجملص  ول ئبػئّؾٌا الؾّع دمحم الػػبُ بلكا النائن مكًػ
أ
ع  هًػف ا

 والمفار إلّي فُ اإلثفالّة بالرماغة
ا  ومجعية مرنز املالئهة هًػف خاهُ والمفار إلّي فُ  الؾّعة  ممدلة فُ قظك رئّؾجٌابعار الًفو باب اغمات  النائن مكًػ

 ػهؼاإلثفالّة بالم

 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 
ٍع ًغى اإلثفالّة شٍل ثؾّّػ "مػهؼ المالئنة" وهمان اؿجعامجي وثًٍِػى وإقػاغي وِػجبػ الملف الجكوُ للمػهؼ  ِجمصٍر مٍه

ول.
أ
 من بوعًا ال

أ
 الملصق بوك ًغى اإلثفالّة زؼءا ل ِجرؼا

 االتفاقية: أٍداف الثاىية املادة
قظاص فُ وهػّة إغالةثٌعف ًغى اإلثفالّة إلَ 

أ
 .دغم مبادرات المرجمع المعهُ فُ مرال ثفرّع اإلدماج اإلزجماغُ لال

 االتفاقية: أٍداف الثالثة املادة
شع الًػفّن هـجابة غن رغبجي فُ فؾظٌا. ةلابل طوٍات ثالثثصعد معة ًغى اإلثفافّة فُ 

أ
 للجرعِع ما لم ِػػب ا

 يًاملتعاقد نيالتزامات الطرفالرابعة:  املادة

 : اجلناعة* التزامات 

رلام:  ُػهؼ المالئنة" غبػ ثكعِم دغم مالدغم ثؾّػ "م
أ
م 0110111011ؿوٍي لعرى بال شػف:  دًر

أ
م  خالث مائةوبال لف دًر

أ
ا

  الفػهة الػامة  53 27 191 282 00 226 000 450 022 بصؾاب المػهؼ المفجٍح ثصت رلم 
أ
ٍهالة البونّة بواك المغػبّة لال غالل ال

 بمػاهـ. الفاؿُ
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 :  (17/12/2108بتارٌخ  االولىالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثامنةالنمطة 

الذساظت واملفادكت على اجفاكيت جخفيق مىحت ظىىيت لفائذة حمعيت الاطلغ الكبير في اطاس دعم مؽشوع 

 الىلل املذسس ي بملاطعت الىخيل.

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش بلمائددمحم العربً السٌد 

الكلمـة للسٌـد خلٌفة الشحٌمً رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة  

 التمرٌـــر المتعلــك بهذه النمطــة.نص واشران المجتمع المدنً لتـــالوة 

 الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنًبالشإون رئٌس اللجنة المكلفة  السٌد خلٌفة الشحٌمً
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    9 – 8 – 7 ذات االرلام: النمط

 
 

  جتناعاتقرير 
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة لمجنةا 

  والتننية االجتناعية واشراك اجملتنع املدني
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 ل9ّلل8،ل7 الوكط  ذات االرلامحٍل 
 2018 فبساِس لعٌس  الػادِة جرول اغمال الرورةمن 

 
 :  7الوكعة رلم 

 .T21املْافك٘لعوٙلاتف قٔ٘لطاان٘لمعلمجمٔ٘لمالٜه٘لماانعلسْللتشٔريلمانزلمالٜه٘لاألطف للذّٖلااتجؤحلااصبػٕل
 

 :  8الوكعة رلم 

اار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لختصٔصلميش٘لسيْٓ٘لاف ٜرٗلمجمٔ٘لاالطوصلااهبريليفلاط  لةعهلمظاّعلاايكللاملر سٕل
 مبك طم٘لاايدٔلل.

 
 :  9الوكعة رلم 

اار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لبنيلاجملوصلادتن عٕلملرٓي٘لماانعلّادت مم٘لاملوهٔ٘لاملػابٔ٘لاهاٗلااكرول
 غظتلاهاٗلااكرولب امظبلاالصطي عٕ.ل20اتذَٔزلمومبل
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 العادٌدةفً جدول اعمال الددورة  المدرجة ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملالمانونللممتضٌات  طبما
لكدل مدن السدادة أعضداء اللجندة  الموجهدة 08/10/2108 بتدارٌخ 985 رلدم لمجلس جماعة مدراكش، وتبعدا للددعوة 2108 فبراٌرلشهر 

بالشددإون الثمافٌددة والرٌاضددٌة والتنمٌددة االجتماعٌددة واشددران اللجنددة المكلفددة اجتمدداع والمجلددس للحضددور والمشدداركة فددً أشددغال 
والنصدف صدباحا بماعدة  الحادٌدة عشدرعلدى السداعة  2108 ٌنداٌر 26 الثالثاءٌوم  المذكورة اجتماعا عمدت اللجنة ،المجتمع المدنً

مدن جددول اعمدال  نمدطة لتددارس رئٌس اللجنمً خلٌفة الشحٌالسٌد  االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة
  :الدورة المرلمة كاالتً

 املْافك٘لعوٙلاتف قٔ٘لطاان٘لمعلمجمٔ٘لمالٜه٘لماانعلسْللتشٔريلمانزلمالٜه٘لاألطف للذّٖلااتجؤحلااصبػٕلT21. 
 ّعلاايكللاملر سٕلمبك طم٘لاايدٔلمظااار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لختصٔصلميش٘لسيْٓ٘لاف ٜرٗلمجمٔ٘لاالطوصلااهبريليفلاط  لةعهل.  
 اار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لبنيلاجملوصلادتن عٕلملرٓي٘لماانعلّادت مم٘لاملوهٔ٘لاملػابٔ٘لاهاٗلااكرولاتذَٔزلمومبل

 غظتلاهاٗلااكرولب امظبلاالصطي عٕ.ل81
 

 

 ادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

 الهادي بن عال، دمحم بن بال.عبد الهادي فاري، عبد 
 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

إبراهٌم بوحنش، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم بالة، عبد الصمد العكاري، م. احفٌظ لضاوي العباسً، عادل المتصدق، دمحم 

 اٌت الزاوي، عبد الهادي تلماضً
 

 الفتاوي: خالد تغٌب من أعضاء المجلس بعذر السٌد -

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :  عبد الكرٌم الخطٌب
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري  
 لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة رئٌس :   هشام وارشٌخ 
 العمل االجتماعًعن لسم  :  عبد الرحمان الخاضٌري 
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً 
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس 
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 
 عن لسم أعمال المجلس :        سعد نجاي  

 

 واالجتماعٌة السادة:كما شارن فً االجتماع بخصوص النمط المعروضة من ممثلً الفعالٌات الرٌاضٌة  -

 رئٌس جمعٌة األطلس الكبٌر :   دمحم لكنٌدري

 رئٌسة جمعٌة مالئكة مراكش :  درٌة مزداوي
 رئٌسة جمعٌة اللٌونس أطلس مراكش :  سعٌدة العلمً

 كاتب عام عصبة الجنوب لكرة المدم : ادرٌس جمال وافً
 

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

سلط السٌد رئٌس اللجنة ، 2108فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

اضٌة لكرة المدم وكذا الشراكة مع المجتمع المدنً، الضوء على اهمٌة المواضٌع المعروضة الرتباطها بالممارسة الرٌ
   على النحو االتً:لٌتم االتفاق على منالشتها 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  9 – 8 – 7: االرلامذات  النمط
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 .T21 املوافكة على اتفاقية شرانة مع مجعية مالئهة مرانش حول تشيري مرنز مالئهة لألطفال ذوي التثليث الصبػي:  7اليكطة رقه  -
 

فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من اتفالٌة الشراكة موضوع الدراسة، 
لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة الذي أشار إلى السٌاق العام لعرض أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد ممثل 

ت صٌت واشعاع دولً مهم تشتغل فً رعاٌة األطفال ذوي الموضوع، مإكدا على أن جمعٌة مالئكة مراكش مإسسة ذا
 طفل. 011بطالم طبً وبٌداغوجً كبٌر حٌث ٌصل عدد األطفال المستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة إلى  T21التثلٌث الصبغً 

عمب ذلن، ولمعرفة وجهة نظر الطرف الثانً فً االتفالٌة، أعطٌت الكلمة للسٌدة رئٌسة جمعٌة مالئكة مراكش 
مركز مالئكة لألطفال ذوي التثلٌث الصبغً ٌم لمحة عامة عن الجمعٌة ومواردها المالٌة وانشطتها، مشٌرة  الى أن لتمد
T21  اعتبارا للخصاص المالحظ فً رعاٌة هذه الفئة بالمدٌنة خاصة منهم المادمون من أسر معوزة  2100أنشؤ سنة

طفل ٌواكبهم المركز بمساعدة  42طفل منهم  011لٌا إلى لوضعٌتهم الحرجة اذ أن عدد األطفال المستفٌدٌن وصل حا

سنوات بمواكبة طبٌة ونفسٌة حسب كل حالة، مستعرضة  4أولٌاء أمورهم منذ أشهرهم األولى إلى غاٌة بلوغهم 
شراكات الجمعٌة مع مصالح وزارة التربٌة الوطنٌة بمراكش والتً وفرت لهإالء األطفال ألسام دراسٌة غٌر مشغلة 

 لجمعٌة بترمٌمها.لامت ا
وفً ختام تدخلها، اكدت السٌدة رئٌسة الجمعٌة على المجهودات المبذولة العادة ادما  هذه الفئة من االطفال فً 
المجتمع بالشكل الالئك وتخفف العبئ على عائالتهم مما ٌتطلب من الفاعلٌن الرسمٌٌن والخواص الى تمدٌم الدعم المالً 

 واللوجٌستً للجمعٌة.
والسٌدة رئٌسة جمعٌة مالئكة  لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةبعد االستماع الى كل من السٌد ممثل  

 تمدم السادة األعضاء باالستفسارات والممترحات التالٌة:مراكش، وبعد االطالع على مضمون االتفالٌة، فتح باب النماش حٌث 

 ذوي التثلٌث الصبغً كة مراكش فً رعاٌة األطفال تثمٌن المجهود الكبٌر الذي تموم به جمعٌة مالئT21. 
  درهم مع تمدٌد مدة  6110111االجماع على دعم العمل اإلنسانً للجمعٌة مع التراح رفع المنحة المالٌة إلى مبلغ

 سرٌان االتفالٌة الى ثالثة سنوات عوض سنتٌن.
 وطنٌة للتنمٌة البشرٌة.التساإل حول أسباب عدم استفادة هذه الجمعٌة من دعم المبادرة ال 

لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة ولالجابة على بعض هذه المالحظات، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد ممثل 
والتربٌة الذي أكد أن المسم لبل صٌاغته لالتفالٌة لام بزٌارة للمركز وولف على مدى العناٌة التً ٌحظى بها األطفال من 

الجماعً بممتضى االتفالٌة سٌدعم تسٌٌر مركز مالئكة بمنحة سنوٌة بهدف زٌادة  طرف الجمعٌة، مشٌرا أن المجلس
 عدد األطفال المستفٌدٌن من خدماته.

كما تدخلت مجددا السٌدة رئٌسة جمعٌة مالئكة مراكش لتإكد أن األطفال ٌستفٌدون من كافة خدمات المركز 
ترفٌهٌة وٌدوٌة منها حفالت نهاٌة السنة الدراسٌة التً ٌمدم بشكل مجانً، كما ٌتفاعلون وٌشاركون فً أنشطة فنٌة، 

 فٌها األطفال أعماال مسرحٌة وترفٌهٌة اللت استحسان أولٌاء أمورهم.
وبعد المنالشة العامة للموضوع، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة عمد الشراكات مع المجتمع المدنً اعتبارا 

بالنظر للدور الذي اصبحت تضطلع به الجمعٌات فً التنمٌة المحلٌة  2100لسنة  للمكانة التً خصها بها دستور المملكة
خاصة فً الشك االجتماعً واٌالء اهمٌة لبعض الفئات المجتمعٌة واعادة ادماجها، وتفعٌال لمحاور و الطاب برنامج 

فمد ابدت هذا المطاع، عمل جماعة مراكش فً هذا الصدد، ونظرا للعمل الجدي و الدإوب لجمعٌة مالئكة مراكش فً 
اللجنة موافمتها على اتفالٌة شراكة مع جمعٌة مالئكة مراكش حول تسٌٌر مركز مالئكة لألطفال ذوي التثلٌث الصبغً 

T21  كما هً مرفمة بالتمرٌر على اساس تضمٌنها التعدٌالت االتٌة: 
 

 ايتعديالت املكرتسة َٔ طسف ايًذٓة ايٓـ األؾًي يالتفاقية زقِ املادة
 
 3المادة 

لابلتٌن للتجدٌد  هذه االتفالٌة فً سنتٌن اثنتٌنتحدد مدة 
   كتابة عن رغبته فً فسخهاما لم ٌعرب أحد الطرفٌن 

لابلة للتجدٌد ما لم  ثالث سنواتتحدد مدة هذه االتفالٌة فً 
 ٌعرب أحد الطرفٌن كتابة عن رغبته فً فسخها  

 

 4المادة 

 * التزامات المجلس الجماعً:
دعم تسٌٌر "مركز مالئكة" عبر تمدٌم دعم  -

 . درهم 200.000.00 مالً سنوي لدره باألرلام:

 * التزامات المجلس الجماعً:
دعم تسٌٌر "مركز مالئكة" عبر تمدٌم دعم مالً سنوي لدره  -

 ...................درهم  300.000.00: باألرلام
 

ألطفال ذوي التثلٌث الصبغً الذي ٌموم به "مركز مالئكة" لوتؤسٌسا على ذلن، ونظرا للعمل اإلنسانً الكبٌر 
T21  ،فمد اوصت من رعاٌة ومواكبة خاصة لهذه الفئة من األطفال وما ٌتطلبه ذلن من دعم طبً ونفسً لهم ولذوٌهم

من دعم المبادرة الوطنٌة  T21لألطفال ذوي التثلٌث الصبغً اللجنة رئاسة المجلس بالتفكٌر فً استفادة "مركز مالئكة" 
للتنمٌة البشرٌة مع التراح تنظٌم ٌوم دراسً إلعادة النظر فً االتفالٌات المماثلة والولوف على مدى تؤدٌتها للدور 

 .المنوط بها مع إعداد تصور شامل فً التعامل مع هذا النوع من الشراكات
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 اتفاقية شراكة

 بـيـن
 ةومجعية مركس املالئك جملض مجاعة مراكش

 حول تصيري مركس املالئكة
 الديباجـة

 
  وك فُ ثلماشب الراللة الملم دمحم الؾادس همػى هللا، والجُ الؾامّة  ةلظًب الملنّفُ اثوفّغا للجػلّمات الملنّة الؾامّة الٍاردة

الهظػاط الفاغو فُ مفارِع الجومّة زاهب موٌا غلَ "هراغة المكاربات الجػالعِة والجفارهّة، ودِوامّة الوؾّذ الرمػٍي المصلُ لومان 
ا".  غن لػب واؿجمػاًر

  113.14( بجوفّغ الكاهـٍن الجوظّمُ رلم 2015ٍِلٍّز   07)مٍافق  1436من  رموان  20المادر فُ  1.15.85بواء غلَ الظٌّػ الفػِف رلم 
 المجػلق بالرماغات.

  ولَ  03المادر فُ  1.58.376وبواء غلَ الظٌّػ الفػِف غعد
أ
ؿّؽ  1958هٍهبػ  15لـ المٍافق  1378زمادى ال

أ
ِوبى بمٍزبي شق ثا

،والظٌّػ 2002ٍِلٍّز  05بجارِض  1.02.206المادر بجوفّغى الظٌّػ الفػِف رلم  75.00هما ثم ثػعِلي بمٍزب الكاهٍن غعد  ،الرمػّات
 .07.09بجوفّغ الكاهٍن  2009فبػاِػ  18در فُ الما1.09.39الفػِف رلم 

  بؾن هظام المصاؿبة الػمٍمّة للرماغات  2017 هٍفمبػ 23لـ المٍافق  1439 ربّع الول 4المادر فُ  2.17.451وبواء غلَ المػؿٍم غعد
 ومؤؿؾات الجػاون بّن الرماغات.

  ول غعد
أ
ربّع الداهُ  26العولة والمرالؽ الموجظبة والرمػّات المادرة بجارِض المجػلكة بالفػاهة بّن  7.2003وبواء غلَ دورِة الٍزِػ ال

 المجػلكة بالفػاهة بّن العولة والمرالؽ الموجظبة و الرمػّات .  2003ٍِهٍّ  27  لـ المٍافق 1422
 ُؿؾت فُ  وبواء غلَ الملف الكاهٍه

أ
ا ب  2016لرمػّة مػهؼ المالئنة الجُ ثا والمٍدع ملفٌا  مػاهـ، ت عار الًفو باب اغماوالنائن مكًػ

  .04/05/2017بجارِض   1484بمٍزب ولو اإلِعاع المؾلم  باب ثاغؼوت الكاهٍهُ لعى الملصكة اإلدارِة 
 زو الػمو ؿٍِا  ُاغجبارا لإلرادة المفجػهة المػبػ غوٌا من لعن يػفو

أ
وهاع للوٌٍض ًغى الثفالّة والػامّة إلَ ثٍشّع الرٌٍد من ا

أ
با

قظاص فُ وهػّة إغالة وطمٍلا موٌم 
أ
  غلَ مؾجٍى معِوة مػاهـ.  (T21)ال
  ٍُع ًغى اإلثفالّةوثبػا للملف الجكو  .للمػهؼ مٍه
  زلؾة بجارِض ......( 2018وثبػا لمعاولت المرلؽ الرماغُ لمعِوة مػاهـ طالل دورثي الػادِة لفٌػ فبػاِػ( 

ن   ي  اق  ب  ف  ع الات 
 وق 

ا بالكمػ البلعي بفارع دمحم الظامؽ ممدلة  مجاعة مرانشجملص  ع  هًػف ئبػئّؾٌا الؾّع دمحم الػػبُ بلكا النائن مكًػ
ول والمفار إلّي فُ اإلثفالّة بالرماغة

أ
 ا

ا  ومجعية مرنز املالئهة هًػف خاهُ والمفار إلّي  الؾّعة  ممدلة فُ قظك رئّؾجٌابعار الًفو باب اغمات  النائن مكًػ
 ػهؼفُ اإلثفالّة بالم

 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 
ٍع ًغى اإلثفالّة شٍل ثؾّّػ "مػهؼ المالئنة" وهمان اؿجعامجي وثًٍِػى وإقػاغي وِػجبػ الملف الجكوُ للمػهؼ  ِجمصٍر مٍه

ول.
أ
 من بوعًا ال

أ
 الملصق بوك ًغى اإلثفالّة زؼءا ل ِجرؼا
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 االتفاقية: أٍداف الثاىية املادة
قظاص فُ وهػّة إغالةثٌعف ًغى اإلثفالّة إلَ 

أ
 دغم مبادرات المرجمع المعهُ فُ مرال ثفرّع اإلدماج اإلزجماغُ لال

 االتفاقية: أٍداف الثالثة املادة
شع الًػفّن هـجابة غن رغبجي فُ فؾظٌا. ةلابل طوٍات ثالثثصعد معة ًغى اإلثفافّة فُ 

أ
 للجرعِع ما لم ِػػب ا

 يًاملتعاقد نيالتزامات الطرفالرابعة:  املادة

 : اجلناعة* التزامات 

رلام:  ُػهؼ المالئنة" غبػ ثكعِم دغم مالدغم ثؾّػ "م
أ
حسف:  0110111011ؿوٍي لعرى بال

أ
م وباال م  ثالث مائةدًر لف دًر

أ
ا

ٍهالة البونّة الفػهة الػامة   04 281358 00 226 000 بصؾاب المػهؼ المفجٍح ثصت رلم   غالل الفاؿُ.ال

 املرنـــز:* التزامات  
  مػهؼ المالئنة" إدارِا ومالّا وثػبٍِا؛ثؾّّػ" 
  من والؾالمة لمػثفكُ المػهؼ؛

أ
 ثٍفّػ ال

 مّن لفائعة مػثادي ومػثفكُ المػهؼ؛
أ
 الجػالع مع قػهة ثا

 هبػ؛
أ
طػِن للمػهؼ لجٍفّػ دغم مادي ا

 
 البصح غن قػهاء ا

 ػاهـ همن الرٌات العاغمة للمػهؼ؛اإلقارة همن زمّع المًبٍغات واإلغالهات المػئّة والمؾمٍغة إلَ المرلؽ الرماغُ لم 
  .اإللجؼام بجوفّغ الجٍلّات والمكػرات المادرة غن لروة الججبع والجكّّم 
 لو؛

أ
 مٍافاة  زماغة مػاهـ ببػهامذ المػهؼ الؾوٍي والفٌػي لبو هو مٍؿم بفٌػ غلَ ال

 دبُ غن ثؾّّػ المػهؼ مػفكا بالٍخائق المدبجة للمػف قٌػا واشع
أ
بػع ثكعِػ؛ثكعِم ثكػِػ مالُ وا

أ
 ا بػع اهجٌاء الؾوة المالّة للمػهؼ غلَ ا

  ؿباب، ِجػّن غلٌّا إقػار
أ
ي ؿبب من ال

أ
و مفاهو ثصٍل دون ثؾّّػ المػهؼ ثؾّّػا زّعا من يػف الرمػّة ل

أ
فُ شالة وزٍد غػالّو ا

 رائؿة المرلؽ الرماغُ فُ الٍلت المواؿب شجَ ِجؾوَ للًػفّن دراؿة الصلٍل الممنوة؛
 و فُ ملفي الكاهٍهُ. ِجػّن غلَ ال

أ
ي ثغّّػ فُ ًّاهلي ا

أ
 مػهؼ إقػار رائؿة المرلؽ الرماغُ لمعِوة مػاهـ طالل معة الثفالّة با

  عـ: جلية التتباخلامشة املادة
ؿ
أ
و من ِوٍب غوي.ٌثصعث لروة للججبع ِػا

أ
 ا رئّؽ المرلؽ الرماغُ ا

س ًغى اللروة رئّؽ
أ
و من ِوٍب غوي. ِجػا

أ
 المرلؽ الرماغُ ا

 غوٍِجٌا ممدلّن غن المرلؽ الرماغُ لمػاهـ ِػّوٌما رئّؽ المرلؽ الرماغُ وممدلّن غن المػهؼ. وثوم فُ
و رئّؽ اللروة اؿجعغاء مظجلف الممالس الرماغّةلؾّع وِمنن ل

أ
قغالٌا.ِ الظارزّة الجُ ا

أ
 ػى فائعة فُ شوٍر ا

شع الًػفّن 
أ
و هلما يلب بغلم ا

أ
 المٍلػّن.ثػكع اللروة ازجماغاثٌا مػة فُ الؾوة ا

 : فض اليزاعاتالشادسة املادة
و ثوفّغ معلٍل ًغى اإلثفالّة، وبػع اؿجوفاد هو الصلٍل فُ إيار من الجػاهُ والجٍافق بّن 

أ
وِو ا

أ
غوع شعوث هؼاع هاثذ غن ثا

هظار الرِنالمجػالع ّنالًػف
أ
   .ٌات المظجمة بالعائػة الكوائّة لمػاهـ ، ِصال ملف الوؼاع غلَ ا

 ةـــــفشذ اإلتفاقي :الشابعة املادة
غمال الرارِة وثمفّة الصؾاباتجظغ غوع فؾض ًغى الثفالّة، ِ

أ
 .الًػفان المجػالعان لبو ذلم هافة الجعابّػ الالزمة إلثمام ال

 ةــــ: املراجعالثامية  املادة
نإن هو مػازػة لمكجوّات ًغى اإلثفالّة ِرب 
أ
ٍع و ِن،المجػالع الًػفّنمٍافكة بثجم بالجػاح هـجابُ و ا ثنٍن ًغى المػازػة مٍه

 .ملصق

 سرياٌ مفعول االتفاقية: التاسعة املادة
قّػةالمرلؽ الرماغُ،  ممادلةل ثمبس ًغى اإلثفالّة ؿارِة المفػٍل إل بػع 

أ
 غلٌّا المظجمةؾلًات ال وثا
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:  الدراسة واملصادقة على اتفاقية ختصيص ميحة سيوية لفائدة مجعية األطلص الهبري يف إطار دعه مشروع اليكل املدرسي 8اليكطة رقه  -
 مبكاطعة اليديل

بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من اتفالٌة الشراكة الموضوع، أعطى السٌد رئٌس 
س جمعٌة األطلس الكبٌر الذي أوضح أن األمر ٌتعلك بالتراح من مجلس مماطعة النخٌل بتكلٌف اللجنة الكلمة للسٌد رئٌ

الجمعٌة بتدبٌر خدمة النمل المدرسً بالمماطعة، نظرا لالحتٌا  الكبٌر الذي تعانً منه هذه االخٌرة لحافالت النمل المدرسً 
فالٌة، ومإكدا أن الهدف منها تمكٌن األطفال المعوزٌن بالمماطعة خاصة لألطفال المعوزٌن الماطنٌن بالدواوٌر، مثمنا فكرة االت

وخاصة الفتٌات منهم من االلتحاق بفصول الدراسة فً ظروف مالءمة لتحسٌن مردودهم الدراسً وتجنٌبهم تبعات الهدر 
كالٌف الولود المدرسً، مضٌفا أن المنحة السنوٌة موضوع االتفالٌة ستخصص لصٌانة الحافالت المدرسٌة إضافة إلى ت

وأتعاب السائمٌن ومختلف العاملٌن فً هذا المشروع باستثناء موظفً الجمعٌة الذٌن سٌمدمون خدماتهم بشكل تطوعً 
 للتربٌة والتعلٌم بمراكش. االللٌمٌةبتنسٌك مع المدٌرٌة 

عمب ذلن، أعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس لسم العمل االجتماعً الذي اوضح أن هذا المشروع ٌندر  ضمن مشارٌع 
المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة ولد كان غٌر متكامل ألنه كان بحاجة لطرف ٌدبره بمنحة خاصة ولد ولع االختٌار على 

وطنٌة للتنمٌة البشرٌة، لتمتعها بصفة المنفعة العامة ولصٌتها وسمعتها جمعٌة األطلس الكبٌر، باتفاق مع اللجنتٌن المحلٌة وال
سنوات وهً المدة المتعارف علٌها فً مشارٌع المبادرة الوطنٌة  5الطٌبة داخل مدٌنة مراكش، موضحا أن مدة االتفالٌة هً 

تدبٌر مجال النمل المدرسً درهم ستوجه ل 300.000للتنمٌة البشرٌة، مضٌفا أن المجلس الجماعً سٌمدم منحة لدرها 
ملٌون درهم سٌخصص اللتناء  1.6بمماطعة النخٌل، وستساهم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة فً هذا المشروع بمبلغ لدره 

حافالت مدرسٌة، فً حٌن سٌمدم مجلس مماطعة النخٌل الدعم اللوجستٌكً من خالل تخصٌص مركن للحافالت، مشٌرا أن  4
 الفئات المعوزة بالمماطعة وأنه األول من نوعه داخل المدار الحضري لمدٌنة مراكش. المشروع سٌستهدف

 بعدها فتح باب النماش حٌث جاءت تساإالت والتراحات السادة األعضاء كاآلتً:
 الذي من شؤنه الحد من ظاهرة الهدر المدرسً بمماطعة النخٌل خاصة فً أوساط الدواوٌر  المعروض مشروعالتنوٌه بال

 المتواجدة بها.
  تثمٌن فكرة االتفالٌة والمطالبة بتسرٌع تنفٌذها مع التراح إشران مجلسً الجهة والعمالة مستمبال لتوسٌع رلعة المستفٌدٌن من

 هذه الخدمة.
 .ًالتساإل حول مدى تغطٌة الحافالت المزمع التناإها للخصاص الذي تعانً منه المماطعة فً مجال النمل المدرس 
 ع لدراسة معممة ومعاٌٌر مضبوطة الختٌار المستفٌدٌن من هذه الخدمة لكونها خدمة اجتماعٌة. حاجة المشرو 
 .تسجٌل غٌاب ممثل عن مجلس مماطعة النخٌل وكذا ممثل عن وزارة التربٌة الوطنٌة 

ن ولإلجابة على بعض هذه االستفسارات، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد رئٌس لسم العمل االجتماعً الذي أكد أ
مستفٌد وهً بداٌة كما هً عادة مشارٌع المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة التً تنطلك بشكل تدرٌجً  100المشروع ٌهم 

تخوفا من فشل المشروع الذي تتبناه، مبرزا فً نفس السٌاق أن المبادرة الوطنٌة تتمتع بمرونة كبٌرة فً إمكانٌة توفٌر 
ً نجاحا وحمك األهداف المتوخاة منه، مإكدا صعوبة تغطٌة كافة الخصاص فً مجال حافالت إضافٌة إذا تبٌن أن المشروع لم

 النمل المدرسً.
 وبعد االطالع على االتفالٌة وفتح باب المنالشة، الترح السادة األعضاء تعدٌال وحٌدا جاء كاآلتً:

 ايتعديالت املكرتسة َٔ طسف ايًذٓة ايٓـ األؾًي يالتفاقية زقِ املادة
 
 3المادة 

 االلتزامات:
 المجلس الجماعً: -3

ٌلتزم مجلس الجماعة ضمن مٌزانٌته السنوٌة 
 300.000.00بتخصٌص منحة سنوٌة تمدر ب 

درهم لفائدة جمعٌة األطلس الكبٌر، توجه لمجال 
 النمل المدرسً بمماطعة النخٌل.

................. 

 اللتزامات:ا
 المجلس الجماعً: -4

ٌلتزم مجلس الجماعة ضمن مٌزانٌته السنوٌة بتخصٌص منحة 
درهم لفائدة جمعٌة األطلس  300.000.00سنوٌة تمدر ب 

شرٌطة الكبٌر، توجه لمجال النمل المدرسً بمماطعة النخٌل، 
  .حافالتهذه الالتوفر الفعلً على 
 )البالً دون تغٌٌر(

 

وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة مشروع النمل المدرسً فً توفٌر الظروف المواتٌة 
لألطفال المعوزٌن لاللتحالهم بفصول الدراسة، وحٌث أن مماطعة النخٌل من أكثر المماطعات بالمدٌنة معاناة من 

على اتفالٌة تخصٌص منحة سنوٌة لفائدة لجنة صادلت الالخصاص فً مجال النمل المدرسً خاصة فً أوساط الدواوٌر، 
وفك التعدٌل الممترح المبٌن فً الجدول  جمعٌة األطلس الكبٌر  فً إطار دعم مشروع النمل المدرسً بمماطعة النخٌل

 :أعاله والمرفك بالتمرٌر، رافعة لرئاسة المجلس الجماعً التوصٌات اآلتٌة
 كانٌة تخفٌض تعرٌفة التنمل ألبناء الدواوٌر غٌر المستفٌدة من المشروعالتواصل مع شركة ألزا للنمل الحضري لبحث إم. 
 .التراح تنظٌم ٌوم دراسً لالطالع على وضعٌة تدبٌر المرافك الثمافٌة والرٌاضٌة واالجتماعٌة بمدٌنة مراكش 



 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

183 
 

 اتفاقية شرانة لتدبري خدمة اليكل املدرسي مبكاطعة اليديل
 بـــيــــً

 ومجعية األطلص الهبري مجاعــــة مرانــــش
 دٌثــــاجـــــح

  ( ترُفٛز انمإٌَ انرُظًٛٙ سلى 2015ٕٚنٕٛص 7) 1436سيضاٌ  20طادس فٙ  1115185ٔتُاء انظٓٛش انششٚف سلى

 انًرؼهك تانجًاػاخ 113114

  ،ٔذًاشٛا يغ انرؼهًٛاخ انًهكٛح انغايٛح انٕاسدج فٙ انخطاب انًهكٙ انغايٙ نظادة انجالنح انًهك دمحم انغادط َظشِ هللا

 ، 2005يا٘  18انًؤعظ نهًثادسج انٕطُٛح نهرًُٛح انثششٚح تراسٚخ 

  تغٍ َظاو انًذاعثح  2017 َٕفًثش 23نـ انًٕافك  1439 ستٛغ االٔل 4انظادس فٙ  21171451ٔتُاء ػهٗ انًشعٕو ػذد
 .ٔيؤعغاخ انرؼأٌ تٍٛ انجًاػاخانؼًٕيٛح نهجًاػاخ 

  انًرؼهمح تانششاكح تٍٛ انذٔنح ٔانًجانظ انًُرخثح ٔانجًؼٛاخ، انظادسج  712003ٔتُاء ػهٗ دٔسٚح انٕصٚش األٔل ػذد

 جانظ انًُرخثح ٔانجًؼٛاخ1انًرؼهمح تانششاكح تٍٛ انذٔنح ٔانً 2003َٕٕٚٛ  27انًٕافك  1422ستٛغ انثاَٙ  26تراسٚخ 

  انًرؼهك تًذَٔح انًذاكى انًانٛح؛ 62199انًغٛش ٔانًرًى تًٕجثّ انمإٌَ سلى  52106تُاء ػهٗ انمإٌَ سلى 

  تشأٌ انُمم انًذسعٙ؛ 29/09/2016تراسٚخ  16/120سلى  ٔصٚش انرشتٛح انٕطُٛح ٔانركٍٕٚ انًُٓٙٔتُاء ػهٗ يزكشج انغٛذ 

 ًاػح يشاكش خالل دٔسذّ انؼادٚح نشٓش 111111 )جهغح ٕٚو 1111111(ٔتُاء ػهٗ يذأالخ يجهظ ج 
 

رّذ صيبغخ ارفبليخ اٌشزاوخ ٘ذٖ اٌخبصخ ثٛضغ آٌيبد رٕظيّيخ ٚإداريخ رُٙ رخصيص ِٚجبالد صزف ِٕحخ 

 طٕٛيخ ِٛجٙخ ٌزذثيز خذِخ إٌمً اٌّذرطي ثّمبطؼخ إٌخيً.

 

 اٌفصً األٚي: ِٛضٛع االرفبليخ

دسْى نفائذج جًؼٛح  300.000,00ذٓذف ْزِ االذفالٛح إنٗ ذذذٚذ ششٔط ٔلٕاػذ ذخظٛض ٔطشف يُذح عُٕٚح ذثهغ 

 االطهظ انكثٛش، ٚرى سطذْا نًجال انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم1

 اٌفصً اٌثبٔي: أ٘ذاف االرفبليـــخ

انرمهٛض يٍ َغثح انٓذس انًذسعٙ يغ ذًكٍٛ انًرًذسعٍٛ يٍ ذٛغٛش ػًهٛح انٕنٕج انٗ انًؤعغاخ  اٌٙذف اٌؼــــــبَ :

 انرؼهًٛٛح1 

 األ٘ذاف اٌخبصخ:

 ذًكٍٛ انًرًذسط انًغرفٛذ يٍ انًذافظح ٔانرمٛذ تانضيٍ انًذسعٙ؛ 

 ضًاٌ انذلح ٔاالنرضاو ٔانًٕاظثح فٙ انٕطٕل انٗ انًذسعح؛ 

 غاخ ذؼهًٛٛح تؼٛذج انًغافح؛انذذ يٍ طؼٕتح انٕنٕج انٗ يؤع 

 طًأَح االعش ػهٗ عاليح أتُائٓى خالل ػًهٛح انرُمم؛ 

 1ذذغٍٛ َغثح يؼذل انرذاق انراليٛز تانًؤعغاخ انرؼهًٛٛح خاطح انفراج 

 اٌفصً اٌثبٌث: االٌزشاِبد 

 اٌّجٍض اٌجّبػي -5

دسْى نفائذج جًؼٛح  300.000,00ٚهرضو يجهظ انجًاػح ضًٍ يٛضاَٛرّ انغُٕٚح ترخظٛض يُذح عُٕٚح ذمذس تـ 

 ، ٔذٕجّ نًجال انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم1 ششٚطح انرٕفش انفؼهٙ ػهٗ ْزِ انذافالخ االطهظ انكثٛش

ٚرى ذذٕٚم انًُذح انًانٛح انًزكٕسج نفائذج جًؼٛح االطهظ انكثٛش ٔفك انًمرضٛاخ انمإََٛح ٔانرُظًٛٛح انجاس٘ تٓا  

 انؼًم ٔدغة انثشيجح انغُٕٚح نهًششٔع ضًاَا العرًشاسٚر1ّ
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 جّؼيخ االطٍض اٌىجيز -4

 فك انؼًهٛاخ انرانٛح:ذهرضو جًؼٛح االطهظ انكثٛش تانرذتٛش انًانٙ ٔاإلداس٘ نًششٔع انُمم انًذسعٙ ٔ

ٔانضشٚثح انغُٕٚح  ذخظٛض انًُذح انًانٛح انًزكٕسج ألداء انًغرذماخ انًانٛح نهغائمٍٛ ٔكزا يظاسٚف انرأيٍٛ -

 ػهٗ انغٛاساخ ٔانٕلٕد ٔاإلطالح ٔانظٛاَح؛

 االنرضاو ترغجٛم انًغرفٛذٍٚ ترُغٛك يغ إداسج انًؤعغاخ انرؼهًٛٛح انًؼُٛح؛  -

 دسًْا ػٍ كم يغرفٛذ؛ 20,00نًغرفٛذٍٚ يماتم ٔاجة يانٙ سيض٘ شٓش٘ ال ٚرؼذٖ انغٓش ػهٗ ذغجٛم ا -

 ذٓٛٛئ َظاو داخهٙ ٚذذد كٛفٛاخ ٔششٔط االعرفادج يٍ خذيح انُمم انًذسعٙ تانًماطؼح انًزكٕسج؛ -

 االنرضاو تؼذو اعرغالل انذافالخ انًزكٕسج فٙ أَشطح ٔخذياخ أخشٖ غٛش ذهك انرٙ اػذخ نٓا؛ -

 يغرفٛذ؛ 22ص انطالح االعرٛؼاتٛح انًخظظح نهذافالخ ٔانًذذد فٙ ػذو ذجأ -

 يٕافاج جًاػح يشاكش تانرمشٚش انًانٙ ٔاالدتٙ انًرؼهك تأٔجّ ػًهٛاخ طشف انًُذح انًانٛح  -

 فرخ دغاب تُكٙ خاص تٓزِ انخذيح1 -

 اٌفصً اٌزاثغ: ِذح اإلرفبليخ 

 نهرجذٚذ يا نى ٚؼشب أدذ انطشفٍٛ انًرؼالذٍٚ ػٍ فغخٓا؛ذذذد يذج ْزِ اإلذفالٛح فٙ خًظ عُٕاخ لاتهح 

 اٌفصً اٌخبِض: ٌجٕخ اٌززجغ ٚاٌزمييُ

 ٚرى إدذاز نجُح نررثغ ٔذمٛٛى يششٔع انُمم انًذسعٙ انًزكٕس1

 ٚرشأط ْزِ انهجُح سئٛظ يجهظ انجًاػح أٔ يٍ ُٕٚب ػُّ، ٔذضى فٙ ػضٕٚرٓا أٚضا:

 االجرًاػٙٔالٚح جٓح يشاكش آعفٙ/ لغى انؼًم  -

 جًاػح يشاكش/ لغى انشثاب ٔانثمافح ٔانشٚاضح ٔانرشتٛح / لغى انؼًم االجرًاػٙ  -

 جًؼٛح االطهظ انكثٛش -

 انًُذٔتٛح اإللهًٛٛح نٕصاسج انرشتٛح انٕطُٛح -

 سئٛظ نجُح انرًُٛح انثششٚح ٔانشؤٌٔ االجرًاػٛح ٔانثمافٛح ٔانشٚاضٛح أٔ يٍ ُٕٚب ػ1ُّ  -

 اعرذػاء يخرهف انًظانخ انجًاػٛح أٔ انخاسجٛح انرٙ ٚشٖ فائذج فٙ دضٕس أشغانٓا1ًٔٚكٍ نشئٛظ انهجُح 

ذؼمذ انهجُح اجرًاػاذٓا كم عُح نهٕلٕف ػُذ يغرٕٚاخ ذذتٛش ْزا انًششٔع ٔٔضؼٛرّ اإلداسٚح ٔانرُظًٛٛح ٔانًانٛح، 

انًانٛح انًزكٕسج فضال ػٍ ٔدسجح ذمذيّ، كًا ذذسط أٚضا ٔثٛمح انرمشٚش انًانٙ ٔاالدتٙ انًرؼهك تظشف انًُذح 

 دساعح ٔالرشاح انرذاتٛش انشايٛح إنٗ يؼانجح يخرهف االخرالالخ انًهذٕظح1

 ًٚكٍ نهجُح انًزكٕسج ػمذ اجرًاػاخ اعرثُائٛح يرٗ دػد انضشٔسج إنٗ رنك1  

 اٌفصً اٌظبدص: اٌّزالجخ

سعٙ إنٗ انًشلثح ٔانرذمك يٍ طشف ذخضغ انؼًهٛاخ اإلداسٚح ٔانًانٛح انًرؼهمح ترغٛٛش يششٔع خذيح انُمم انًذ

 انًظانخ انًكهفح تاالفرذاص انًان1ٙ

 اٌفصً اٌظبثغ: رظٛيخ إٌشاػبد

ٚرى ذذتٛش يخرهف انُضاػاخ انًرؼهمح ترُفٛز يضًٌٕ االذفالٛح ٔعشٚآَا تانرشاضٙ، ٔفٙ دانح اعرًشاس ْزِ انُضاػاخ، 

 ذؼشع ػهٗ ذذكٛى انغٛذ ٔانٙ جٓح يشاكش آعف1ٙ

 ِزاجؼخ االرفبليخ اٌفصً اٌثبِٓ:

ًٚكٍ نالذفالٛح اٌ ذكٌٕ يٕضٕع يشاجؼح تُاء ػهٗ طهة يٍ أدذ انطشفٍٛ انًٕلؼٍٛ ػهٗ االذفالٛح، ٚرى إدساجّ 

 ضًٍ يهذك خاص تٓا،

 اٌفصً اٌزبطغ: شزٚط فظخ االرفبليخ

 ٚرى اإلػالٌ ػٍ فغخ ْزِ االذفالٛح تطهة طشٚخ ٔيثشس يٍ أدذ انطشفٍٛ؛

 ياذّ يذج شٓش نهٕفاء تٓا، ذذغة يٍ ذاسٚخ اَزاسِ؛ذًُخ نهطشف انًخم تانرضا

 ٔفٙ دانح اَظشاو ْزِ انًذج دٌٔ انٕفاء تاالنرضاياخ انًطهٕتح ٚرى فغخ ْزِ االذفالٛح؛

ػُذ اػالٌ انفغخ ذغٓش نجُح انررثغ ٔانرمٛٛى ػهٗ اعرشداد يخرهف انًٕجٕداخ انًٕجٓح نًششٔع خذيح انُمم؛ 

 ح انرذاتٛش انشايٛح نضًاٌ اعرًشاسٚح ْزِ انخذيح1   انًذسعٙ، ٔذرخز فٙ ْزا انظذد كاف

 طزيبْ ِفؼٛي االرفبليخاٌفصً اٌؼبشز: 
 ػهٛٓا1 انًخرظحغهطاخ ان ٔذأشٛشجانًجهظ انجًاػٙ،  يظادلحال ذظثخ ْزِ اإلذفالٛح عاسٚح انًفؼٕل إال تؼذ 
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امللهية املػربية  الدراسة واملصادقة على مشروع اتفاقية شرانة بني اجمللص اجلناعي ملديية مرانش واجلامعة  : 9اليكطة رقه  -
 . غشت لهرة الكدو بالعشب االصطياعي 81لهرة الكدو لتجَيز ملعب 

 
 

نة مراكش اتفالٌة شراكة بٌن المجلس الجماعً لمدٌبخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من  

على السٌد رئٌس اللجنة  أكدغشت لكرة المدم بالعشب االصطناعً،  20الملكٌة المغربٌة لكرة المدم لتجهٌز ملعب  والجامعة 

الرٌاضٌة مستمبال خطة الدولة فً تطوٌر البنٌة التحتٌة الرٌاضٌة استعدادا لالستحمالات  فً اطار المندر موضوعها اهمٌة 

المجال لبروز مما ٌوفر  رصٌد مدٌنة مراكش من المالعب الكروٌة لتغطٌة حاجٌات الفرق المحلٌةفً اغناء وكذا مساهمة 

 طالات مواهب رٌاضٌة .

 20اوضح ان اعادة تهٌئة ملعب  الذياعطٌت الكلمة للسٌد الكاتب العام لعصبة الجنوب لكرة المدم  ،وفً هذا السٌاق 

جودة حوالً وضعٌة و ب الزرلطونً الحما تندر  فً اطار خطة لتحسٌنغشت كما هو الحال لملعب سٌدي ٌوسف سابما وملع

الجامعة الملكٌة المغربٌة لكرة المدم استعدادا لالنتظارات الكروٌة  الكبرى التً سٌمبل  من طرف الموضوعةملعبا بالمغرب  80

مضٌفا ان من شؤن عملٌة رٌب، علٌها المغرب والتً تتطلب بنٌة تحتٌة لوٌة وكافٌة لتغطٌة عدد المبارٌات وحصص التدا

الذي ٌعرف اكتظاظا كبٌرا للفرق المحلٌة وضغطا على ارضٌة  بن علً تخفٌف الضغط عن ملعب سٌدي ٌوسف التجهٌز هاته

على ان االتفالٌة تتضمن التزامات متبادلة بٌن الجماعة والجامعة، لكن التزامات الجامعة تمتصر على انجاز  ، مإكدا الملعب

تعلمة بالملعب وتجهٌزه بالعشب االصطناعً مع االلتزام بصٌانته لمدة سنتٌن كما هو الحال فً جمٌع المالعب الدراسة الم

 إعادة تهٌئتها .   تمتالوطنٌة التً 

على  اموحد نموذجا بمنطوق االتفالٌة باعتبارها انوهمتدخل السٌد رئٌس لسم الشباب الثمافة والرٌاضة  ،بدوره 

ان التنسٌك بٌن ممثلً الجامعة والمصالح الجماعٌة المختصة حول انجاز هذه التهٌئة لد انطلك منذ المستوى الوطنً، كما 

حوالً ثالثة اشهر، وان االشغال بالملعب لطعت شوطا كبٌرا نحو االنجاز الكامل وبالتالً ٌستحسن ان ٌنصب  حول حسن 

ة لتالفً سوء التنظٌم والتً تعانً منها بعض المالعب تدبٌر الملعب لتالفً سلبٌات الضغط على الملعب واعداد ادارة جٌد

 .االخرى

 : بالمالحظات االتٌة لإلدالء امام السادة االعضاء فتح المجال ،، وبعد االستماع للتوضٌحاتذلن عمب 

فً  كسبا للجماعة وتطوٌرا لرصٌدهامغشت واعتبارها  20بما فٌها ملعب المحلٌة المالعب وتجهٌز تثمٌن سٌاسة تهٌئة 

 المطالبة بتهٌئة مالعب اضافٌة بتراب الجماعة. مع البنٌات التحتٌة الرٌاضٌة

دور الجامعة وفك منطوق االتفالٌة  رغشت نظرا اللتصا 20التخوف من عدم اكتمال االشغال الجارٌة لتهٌئة ملعب  بعضابداء 

جماعة الشًء الذي سٌفرض علٌها التزامات على وضع العشب، فٌما سٌبمى دور انجاز المرافك االساسٌة للملعب من دور ال

 مالٌة غٌر مبرمجة اساسا مما سٌشكل علٌها اكراها مالٌا غٌر منتظر .

 .ًالتؤكٌد على ضرورة تهٌئ ارضٌة الملعب بنوعٌة ممتازة من العشب االصطناع 

 ٌوبالتالً تغٌٌر موالع اعمدة  تهاالشارة الى ان الدور االكبر للجماعة هو تهٌئة االنارة بالملعب نظرا لتغٌر شكل ارض

 ها داخل الملعب .تاالنارة، اما بمٌة المرافك فهً متوفرة  فً عمومٌ

  اللتزام بتوابع االتفالٌة حتى تكتمل االشغال فً ولت مناسب ٌسمح بتخفٌف الضغط عن ملعب سٌدي ٌوسف اضرورة

 بن علً .

 دة منها فً ظروف جٌدة مع الحفاظ على مستوى ضرورة توفٌر منهجٌة جٌدة فً ادارة المالعب تمكن من االستفا

 العشب وجودته .

  دور اكبر فً تدبٌر المالعب فً اطار سٌاسة المرب بحكم اطالعها على  منالمطالبة بتمكٌن مجالس المماطعات

 مجرى االمور فً هذا الصدد .

 ت التالٌــة :الـال التعدٌـم ادخـدة، تـص االتفالٌة ومنالشتها كل فصل على حـتالوة ن دــوبع 

 .سنوات عوض سنتٌن 3: تغٌٌر مدة التزام الجامعة الملكٌة لكرة المدم بصٌانة الملعب لمدة  4 المادة - 

 رئٌس المجلس الجماعً او من ٌنوب عنه كرئٌس للجنة االشراف والتتبع . تكلٌف:  5 المادة - 

غضائٌا المتعلمة بمسطرة اتخاذ المرارات. " 7حذف المادة  -
أ
غساف والججبع بالجٍافق بّن ا  0"ثجذز الكسارات دادو لجوة االإ
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وتؤسٌسا على ذلن، وبعد ان تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة االتفالٌة وابعادها االٌجابٌة خاصة فً تخفٌف الضغط على  

فمد ابدت اللجنة التحتٌة الرٌاضٌة، الملعب المجاور، و رغبة منهم فً االنخراط الفعلً فً استراتٌجٌة الدولة فً تؤهٌل البنٌات 

 20الملكٌة المغربٌة لكرة المدم لتجهٌز ملعب  اتفالٌة شراكة بٌن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش والجامعة  موافمتها على

 :   كما هً مرفمة بالتمرٌر ووفك التعدٌالت اعاله على اساس االخذ بالتوصٌتٌن االتٌتٌن غشت لكرة المدم بالعشب االصطناعً

  غشت بعد تغٌٌر االعمدة الكهربائٌة من اماكنها بحكم عملٌة بسط العشب وفك  20بملعب ضرورة اتمام اشغال االنارة

 صٌانة مرافك الملعب بعد اتمام االشغال به .كذا وتصمٌم جدٌد 

 غشت بعشب ممتاز من الدرجة االولى .  20تجهٌز ملعب  الجماعً للسهر على ضرورة تدخل المجلس 

 
 تكون اللجنة لد انهت دراسة النمط المدرجة فً جدول اعمالها على الساعة الثالثة والنصف عشٌة وبه

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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 غشت لهرة الكدو 20وجتَيز وتشيري ملعب  إلصالح اتفاقية شرانة

 بني
 واجلامعة امللهية املػربية لهرة الكدو مجاعة مرانش

 

 متهٍد

 َموي 31ولؿّما المادة  دؿجٍر المملنة المغػبّة بواء غل 

  ِام
أ
قٍال  25و  24اهؾراما من موامّن الػؿالة الملنّة. المٍزٌة إلَ المفارهّن فُ المواظػة الٍيوّة للػِاهة، الموػكعة بالمظّػات ا

هـجٍبػ  25و 24ًـ المٍافق ل  1423
أ
ة الًػِق الجُ ِوبغُ الًجعاء بٌا من ، والجُ وهػت اؿجػاثّرّة واهصة المػالم هما شعدت طاري2008ا

 ازو الوٌٍض بالػِاهة الٍيوّة.

  المجػلق  113.14( بجوفّغ الكاهـٍن الجوظّمُ رلم 2015ٍِلٍّز   07)مٍافق  1436من  رموان  20المادر فُ  1.15.85بواء غلَ الظٌّػ الفػِف رلم
 بالرماغات.

  مػ بجوفّغى بمٍزب بالظٌّػ الفػِف رلم المجػلق  30.09من الكاهٍن  82بواء غلَ المادة
أ
 150.10.1بالجػبّة البعهّة والػِاهة المادر ال

 (؛2010اغؾًؽ 24)1431رموان  13المادر فُ 

  لالّم. 2003مارس  20المادر فُ  687-03بواء غلَ لػار وزِػ العاطلّة رلم
أ
 المجػلق بجفٍِن الطجمالات للؾادة غمال الػمالت وال

 ًّو البوّة الجصجّة لنػة الكعم الٍيوّة المبػمة بّن وزارة العاطلّة ووزارة اللجماد والمالّة ووزارة  ثوفّغا لالثفالّة
أ
اإليار إلهراز بػهامذ ثا

 .2014ٍِهٍّ  4الفباب والػِاهّة ووزارة الجرٌّؼ والوكو و اللٍزؾجّم والرامػة الملنّة المغػبّة لنػة الكعم بجارِض 

 2018رماغُ لمعِوة مػاهـ فُ دورثي الػادِة لفٌػ فبػاِػ بواء غلَ معاولت المرلؽ ال 

 مت االتفاق تني :

 ممدلة فُ قظك رئّؾٌا مجلص جماغة مساهظ 

 ممدلة فُ قظك رئّؾٌا.  الجامػة الملنّة المغسبّة لنسة الكرم 

 عهى ما ٌهً :

 املادة األوىل : موضوع االتفاقية
لَ ثحرِر الجشامات العسفّن  ؼالح وثجٌّش واطجغالل ملػب ثٌرف ًزى االثفالّة اإ غعت وهزا العسوط الػامة  21المجػالرِن من اجو اإ

اضّة بالجماغة والجعجّع غلَ ممارطة هسة الكرم0 ش البوّة الجحجّة الِس  لجربّسى وثضّّسى وذلم لجػِش
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 : مهوىات املشروع. 2املادة 

 ِجنٍن المعسوع من :
  ٍع االثفالّة بالػعب 21ثجٌّش ملػب  االؼعواغُغعت مٍض

 000اضّة ٍع االثفالّة )المسافق الؽحّة، مضجٍدغات المالبص، المررجات، مذازن اللٍازم الِس ة الطجغالل الملػب مٍض  (اهجاز المسافق الضسوِر

  فٍلط؛ 081ثٍفّس السبط بعبنة الجشوِر بالماء والنٌسباء بكٍة 

 ثٍفّس الماء الضادن بمضجٍدع المالبص؛ 

 الملػب؛ ثٍفّس غبنة الجعٌّس بجٍاهب 

 لو بمنان دادو الملػب؛
أ
 بواء مررجات لجٍفّس مكاغر غلَ طجة ؼفٍف غلَ اال

  ٍهجاز الضٍر الذارجُ للملػب بػل  مجس و مكؽٍرات الحساطة0 2051اإ

 ثٌّئة وثػبّر مردو الملػب 

 : التزامات مجاعة مرانش 3املادة 

 ثلجشم الجماغة بما ِلُ :

 :االجنازاخ  -4

  ة هجاز المسافق الضسوِر اضّة، اإ لضمان الضّس الػادي للملػب )المسافق الؽحّة، مضجٍدغا المالبص، المررجات، مذازن اللٍازم الِس
 السبط بعبنة الماء النٌسباء0000(

  ٍهجاز الضٍر الذارجُ للملػب بػل  مجس ومكؽٍرات الحساطة0 2051ثٍفّس الحساطة واإ

  فٍلط؛ 081ثٍفّس السبط بعبنة الجشوِر بالماء والنٌسباء بكٍة 

 ثٍفّس الماء الضادن بمضجٍدع المالبص؛ 

 ثٍفّس غبنة الجعٌّس بجٍاهب الملػب؛ 

 لو بمنان دادو الملػب؛
أ
 بواء مررجات لجٍفّس مكاغر غلَ طجة ؼفٍف غلَ اال

 ثٌّئة وثػبّر مردو الملػب؛ 

 شروط استغالل املهعة : -5

 0ثػّّن مضؤول لار)مرِس( غن الملػب 

 لمػرات والججٌّشات المجٍفسة لرِي؛الكّام بحساطة الملػب وهزا جمّع ا 

 الضٌس غلَ حضن اطجغالل الػعب دالل فجسة الضمان؛ 

  غغال الموٍظة بالجامػة الملنّة المغسبّة
أ
ف ؼّاهة الػعب بػر فجسة الضمان المجػالر غلٌّا فُ دفجس ثحمالت اال الجنـفو بمؽاِر

 لنسة الكرم؛

 فُ الرلّو الزي طجٍفسى المكاولة الجُ طجضع الػعب االؼعواغ0ُ ًزى  احجسام غسوط وثٍجٌّات االطجغالل واالطجػمال المجضموة
 العسوط والجٍجٌّات طجبّن غلَ لٍحة ثلؽق غلَ مردو الملػب؛

  ٍُع؛ 05احجسام المرة الكؽٍى الطجػمال الملػب والمحردة ف طب
أ
 طاغة فُ اال

 اطجػمال الملػب ِكجؽس حؽسا غلَ لػبة هسة الكرم؛ 

 ولٍِة اطجػمال الملػب ثن
أ
هرِة الموضٍِة ثحت لٍاء الجامػة الملنّة المغسبّة لنسة الكرم والػؽب الجٌٍِة؛ا

أ
 ٍن لفائرة اال

  ُلؽَ غرد الالغبّن محرد ف
أ
 (00ضر  00الغب ) 22ا

 ة والجُ ِكٍم بٌا المكاول المجػالر مػي غلَ ذلم؛  االمجواع غن بسمجة اللػب فُ هفص الٍّم المذؽػ للؽّاهة الروِر

 َرغام الالغبّن غل اضّة مواطبة للػعب االؼعواغ0ُ اإ حزِة ِر
أ
 ارثراء ا
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 عمهٍاخ انصٍاوح : -6

 الجوظّف الٍّمُ للملػب؛ 

  طكُ الملػب باهجظام من الوظام الزي طّثبجي المكاول الزي طّضع الػعب االؼعواغُ؛ 

 : التزامات اجلامعة امللهية املػربية لهرة الكدو 4املادة 

 الكرم بثلجشم الجامػة الملنّة المغسبّة لنسة 

 0اهجاز الرراطات العبٍغسافّة والجٍّ ثكوّة 

 ثجٌّش الملػب بالػعب االؼعواغُ؛ 

  ظار دفجس الجحمالت0 ثالثة طوٍاتالجنـفو بؽّاهة الػعب لمرة  فُ اإ
وثٍفّس  وِسثبط ثوفّز الجشام الجامػة الملنّة لنسة الكرم بجػٌر الجماغة المضبق بجوفّز االلجشامات الموؽٍص غلٌّا فُ ًزى االثفالّة

ولّة موٌا0
أ
 الججٌّشات اال

 :جلية اإلشراف والتتبع. 5ملادة ا
غساف والججبع وثجنٍن من ممثلُ العسفّن المجػالرِن وثججمع  ،ثحت رائطة رئّص المجلص الجماغُ او من ِوٍب غوي ثحرث لجوة لالإ

 
أ
غٌس غلَ اال

أ
ن ًواك لو باطجرغاء بعلب من احر العسفّن مسة هو طجة ا

أ
ووهلما ثبّن ا

أ
ضسورة الججماغٌا0 وِمنن اطجرغاء هو غذػ  فائرة ا

و حضٍر احرًم مفّرا الججماغات اللجوة0
أ
م ا ي مؤطضة ِنٍن حضًٍر

أ
و ا

أ
و ًّئة ا

أ
 ا

 : اختصاصات جلية اإلشراف والتتبع. 6املادة 
غساف والججبع الضٌس غلَ حضن ثوفّز بوٍد االثفالّة0 وغلَ الذؽٍص؛  ثجٍلَ لجوة االإ

 غغال اهجاز
أ
ٍع االثفالّة؛ ثجبع ثكرم ا  المعسوع مٍض

 ِجاد الحلٍل المواطبة لٌا؛ هجاز المعسوع اإ  دراطة المعاهو الجُ لر ثػجسض اإ

 : احرتاو املعايري التكيية. 7املادة 
ة  ة والبّئّة0 وهو دراطة ضسوِر هجاز الرراطات الجكوّة والمػماِر ّن باإ و البواءات ًر

أ
طاطّة ا

أ
ع البوّة الجحجّة اال ن اهجاز جمّع معاِر الهجاز اإ

هظمة الجاري بٌا الػمو0
أ
حضن الظسوف المالّة والجكوّة، والحؽٍل غلَ الجسادّػ المعلٍبة وفق الكٍاهّن واال

أ
 المعسوع فُ ا

 : املراقبة والتدقيل 8املادة 

غضاء
أ
و ثرلّق الٌّائت المذجؽة0 وِلجشم العسفان بالجػاون مع ا

أ
هجاز المعسوع لمسالبة ا لجن المسالبة  ثذضع جمّع الػملّات المسثبعة باإ

ة لجضٌّو الكّام بمٌمجٌم0  والججبع وذلم بمرًم بنافة الٍثائق والمػلٍمات الضسوِر

 : حكوم امللهية 9املادة 
ظار ًزى االثفالّة ملنا لجماغة مساهظ  ثبكَ البواِات والججٌّشات المحرثة فُ اإ

 : تعديل االتفاقية. 01ملادة ا
بسامٌا0ِمنن ثػرِو ومساجػة بوٍد ًزى االثفالّة   بمكجضَ مالحق وفق هفص المضاظس المجبػة فُ اإ

 : تشوية اخلالفات 00املادة 

و بمواطبة ثوفّزًا، ِجم فضي بالعسق الحبّة0
أ
وِو بوٍد ًزى االثفالّة0 ا

أ
 هو دالف ِحؽو بّن العسفّن المجػالرِن بذؽٍص ثا

 : سرياٌ مفعول االتفاقية. 02املادة 
خ ثٍلّػٌا  ِضسي مفػٍل ًزى االثفالّة ابجراء من غّسثاِر

أ
 غلٌّا0 والجا

 ( نظائر أصلية بتاريخ :............3وحررت هذه االتفاقية في ثالث )

 إمضاءات األطراف المتعاقدة

 السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم                                                 السيد رئيس جماعة مراكش
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش العربً بلمائددمحم السٌد 

 بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، نفتـح بــاب المنالشـة حــول هـذه النمطــة. 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش

لدي ممترح بخصوص الفصل الثالث فً الشك المتعلك بالتزامات جمعٌة االطلس الكبٌر حٌث  

السهر على تسجٌل المستفٌدٌن ممابل واجب مالً رمزي شهري ال المتعلك بالترح حذف البند الثالث 

اي حذف هذا الواجب مع ادرا  السٌد رئٌس مجلس مماطعة  درهما عن كل مستفٌد؛ 20,00ٌتعدى 

 النخٌل كعضو فً لجنة التتبع والتمٌٌم المضمنة فً الفصل الخامس.

 لمراكشرئٌس المجلس الجماعً  دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 هل من متدخل اخر فً الموضوع. 

اذن اعرض علٌكم االتفالٌة للتصوٌت حسب التعدٌل الممترح فً المادتٌن الثالثة والخامسة.
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 8102فبراٌر  07بتارٌخ  222/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الثامنةالنمطـة       

 

بالدراسة والمصادلة على اتفالٌة تخصٌص منحة سنوٌة لفائدة جمعٌة االطلس الكبٌر فً اطار 

 .دعم مشروع النمل المدرسً بمماطعة النخٌل 

 2018

072018

 

 113.1492 

 

 

  

  

 االٌزشاِبد )–

اٌزشاِبد جّؼيخ االطٍض اٌىجيز:

20,00 

 

 . 

  

42 

42 

وهـم الســـادة42
 

 رٌاض، ٌوسف اٌت، ورـعبد الرزاق جب امال مٌصرة، عواطف البردعً، د، عبد السالم سً كوري،ـدمحم العربً بلمائ
 ً،ــً االدرٌسـامٌنة العمران دي،ـدة لعوٌـجوٌعبد الرحٌم الفٌرامـً،  اوي،ـن ببـحسابراهٌم بوحنش، محمـد زراف، 

وار، ـن نـ، الحسٌـفعبد االله الغلـاد، سعٌـدة ساللــة، ة بوعبـثورٌمرٌـم خـاي، دار، ـة مجـحفٌظ اشـراق البوٌسفــً،
عبد الغنً درٌوش، عبد الكرٌم لمشوم، عبد الهادي وٌسالت، احمد عبٌلة،  ، ضـًٌفـة الشحٌمـً، عبد الهادي تلماخل

خلٌل بولحسن،   حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكرود، دمحم بنلعروسً، دمحم اٌت بوٌدو، ي الحسن المنادي، احماد اطرحً،
دمحم توفلة،   بلوجور، عبد الصمد الهنٌدي،السعٌد اٌت المحجوب، دمحم بن بال، عبد المجٌد بنانً، عبد الهادي فاري، توفٌك 

 عبد الجلٌل بنسعود، سفٌان بنخالتً، خالد الفتاوي. 
 

 
 

 يقـرر ما يلـــي
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 ومجعية األطلص الهبري مجاعة مرانش بني اتفاقية شرانة لتدبري خدمة اليكل املدرسي مبكاطعة اليديل

 دٌثــــاجـــــح
 

  ،ذًاشٛا يغ انرؼهًٛاخ انًهكٛح انغايٛح انٕاسدج فٙ انخطاب انًهكٙ انغايٙ نظادة انجالنح انًهك دمحم انغادط َظشِ هللا

 ، 2005يا٘  18انًؤعظ نهًثادسج انٕطُٛح نهرًُٛح انثششٚح تراسٚخ 

  113114( ترُفٛز انمإٌَ انرُظًٛٙ سلى 2015 ٕٚنٕٛص7) 1436سيضاٌ  20طادس فٙ  1115185ٔتُاء انظٓٛش انششٚف سلى 

 1انًرؼهك تانجًاػاخ

  ٚضثظ  1958ََٕثش  15انًٕافك نـ  1378ٗ جًادٖ األٔن 03انظادس فٙ  11581376ٔتُاء ػهٗ انظٓٛش انششٚف ػذد

 11021206انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  75100تًٕجثّ دك ذأعٛظ انجًؼٛاخ، كًا ذى ذؼذٚهّ تًٕجة انمإٌَ ػذد 

 071091ترُفٛز انمإٌَ  2009فثشاٚش  18انظادس فٙ 1109139،ٔانظٓٛش انششٚف سلى 2002ٕٚنٕٛص  05تراسٚخ 

  تغٍ َظاو انًذاعثح  2017 َٕفًثش 23نـ انًٕافك  1439 ستٛغ االٔل 4انظادس فٙ  21171451ٔتُاء ػهٗ انًشعٕو ػذد
 .ٔيؤعغاخ انرؼأٌ تٍٛ انجًاػاخانؼًٕيٛح نهجًاػاخ 

  انًرؼهمح تانششاكح تٍٛ انذٔنح ٔانًجانظ انًُرخثح ٔانجًؼٛاخ، انظادسج  712003ٔتُاء ػهٗ دٔسٚح انٕصٚش األٔل ػذد

 انظ انًُرخثح ٔانجًؼٛاخ1انًرؼهمح تانششاكح تٍٛ انذٔنح ٔانًج 2003َٕٕٚٛ  27انًٕافك  1422ستٛغ انثاَٙ  26تراسٚخ 

  انًرؼهك تًذَٔح انًذاكى انًانٛح؛ 62199انًغٛش ٔانًرًى تًٕجثّ انمإٌَ سلى  52106تُاء ػهٗ انمإٌَ سلى 

  تشأٌ انُمم انًذسعٙ؛ 29/09/2016تراسٚخ  16/120ٔتُاء ػهٗ يزكشج انغٛذ ٔصٚش انرشتٛح انٕطُٛح ٔانركٍٕٚ انًُٓٙ سلى 

 ً(2018فثشاٚش  07)جهغح ٕٚو  فثشاٚشاػح يشاكش خالل دٔسذّ انؼادٚح نشٓش ٔتُاء ػهٗ يذأالخ يجهظ ج 
رّذ صيبغخ ارفبليخ اٌشزاوخ ٘ذٖ اٌخبصخ ثٛضغ آٌيبد رٕظيّيخ ٚإداريخ رُٙ رخصيص ِٚجبالد صزف ِٕحخ طٕٛيخ 

 ّذرطي ثّمبطؼخ إٌخيً.ِٛجٙخ ٌزذثيز خذِخ إٌمً اٌ

 اٌفصً األٚي: ِٛضٛع االرفبليخ
دسْى  300.000,00ذٓذف ْزِ االذفالٛح إنٗ ذذذٚذ ششٔط ٔلٕاػذ ذخظٛض ٔطشف يُذح عُٕٚح ذثهغ 

 نفائذج جًؼٛح االطهظ انكثٛش، ٚرى سطذْا نًجال انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم1

 اٌفصً اٌثبٔي: أ٘ذاف االرفبليـــخ

 انرمهٛض يٍ َغثح انٓذس انًذسعٙ يغ ذًكٍٛ انًرًذسعٍٛ يٍ ذٛغٛش ػًهٛح انٕنٕج انٗ انًؤعغاخ انرؼهًٛٛح1  اٌٙذف اٌؼــــــبَ :

 األ٘ذاف اٌخبصخ:

 ذًكٍٛ انًرًذسط انًغرفٛذ يٍ انًذافظح ٔانرمٛذ تانضيٍ انًذسعٙ؛ 

 ضًاٌ انذلح ٔاالنرضاو ٔانًٕاظثح فٙ انٕطٕل انٗ انًذسعح؛ 

  ٗيؤعغاخ ذؼهًٛٛح تؼٛذج انًغافح؛انذذ يٍ طؼٕتح انٕنٕج ان 

 طًأَح االعش ػهٗ عاليح أتُائٓى خالل ػًهٛح انرُمم؛ 

 1ذذغٍٛ َغثح يؼذل انرذاق انراليٛز تانًؤعغاخ انرؼهًٛٛح خاطح انفراج 

 اٌفصً اٌثبٌث: االٌزشاِبد 

 اٌّجٍض اٌجّبػي -0

دسْى نفائذج  300.000,00ٚهرضو يجهظ انجًاػح ضًٍ يٛضاَٛرّ انغُٕٚح ترخظٛض يُذح عُٕٚح ذمذس تـ 

 ، ٔذٕجّ نًجال انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم1 ششٚطح انرٕفش انفؼهٙ ػهٗ ْزِ انذافالخ جًؼٛح االطهظ انكثٛش

ٚرى ذذٕٚم انًُذح انًانٛح انًزكٕسج نفائذج جًؼٛح االطهظ انكثٛش ٔفك انًمرضٛاخ انمإََٛح ٔانرُظًٛٛح انجاس٘ 

 نهًششٔع ضًاَا العرًشاسٚر1ّتٓا انؼًم ٔدغة انثشيجح انغُٕٚح 

 جّؼيخ االطٍض اٌىجيز -8

 ذهرضو جًؼٛح االطهظ انكثٛش تانرذتٛش انًانٙ ٔاإلداس٘ نًششٔع انُمم انًذسعٙ ٔفك انؼًهٛاخ انرانٛح:

ٔانضشٚثح انغُٕٚح  ذخظٛض انًُذح انًانٛح انًزكٕسج ألداء انًغرذماخ انًانٛح نهغائمٍٛ ٔكزا يظاسٚف انرأيٍٛ -

 ٔانٕلٕد ٔاإلطالح ٔانظٛاَح؛ػهٗ انغٛاساخ 

 االنرضاو ترغجٛم انًغرفٛذٍٚ ترُغٛك يغ إداسج انًؤعغاخ انرؼهًٛٛح انًؼُٛح؛  -

 ذٓٛٛئ َظاو داخهٙ ٚذذد كٛفٛاخ ٔششٔط االعرفادج يٍ خذيح انُمم انًذسعٙ تانًماطؼح انًزكٕسج؛ -

 ذهك انرٙ اػذخ نٓا؛ االنرضاو تؼذو اعرغالل انذافالخ انًزكٕسج فٙ أَشطح ٔخذياخ أخشٖ غٛش -
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 :  (17/12/2108بتارٌخ  االولىالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  التاسعةالنمطة 

الذساظت واملفادكت على مؽشوع اجفاكيت ؼشاكت بين املجلغ الجماعي ملذًىت مشاكؾ والجامعت امللكيت 

طىاعي.غؽذ لكشة  20املغشبيت لكشة اللذم لخجهيز ملعب   اللذم بالعؽب الـا

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

الكلمـة للسٌـد خلٌفة الشحٌمً رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة  

 التمرٌـــر المتعلــك بهذه النمطــة.نص واشران المجتمع المدنً لتـــالوة 

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

 

 

 

    9 – 8 – 7 ذات االرلام: النمط

 
 

  جتناعاتقرير 
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة لمجنةا 

  والتننية االجتناعية واشراك اجملتنع املدني
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 ل9ّلل8،ل7 الوكط  ذات االرلامحٍل 
 2018 فبساِس لعٌس  الػادِة جرول اغمال الرورةمن 

 
 :  7الوكعة رلم 

 .T21املْافك٘لعوٙلاتف قٔ٘لطاان٘لمعلمجمٔ٘لمالٜه٘لماانعلسْللتشٔريلمانزلمالٜه٘لاألطف للذّٖلااتجؤحلااصبػٕل
 

 :  8الوكعة رلم 

املر سٕلاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لختصٔصلميش٘لسيْٓ٘لاف ٜرٗلمجمٔ٘لاالطوصلااهبريليفلاط  لةعهلمظاّعلاايكلل
 مبك طم٘لاايدٔلل.

 
 :  9الوكعة رلم 

اار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لبنيلاجملوصلادتن عٕلملرٓي٘لماانعلّادت مم٘لاملوهٔ٘لاملػابٔ٘لاهاٗلااكرول
 غظتلاهاٗلااكرولب امظبلاالصطي عٕ.ل20اتذَٔزلمومبل
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 العادٌدةفً جدول اعمال الددورة  المدرجة ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما
لكدل مدن السدادة أعضداء اللجندة  الموجهدة 08/10/2108 بتدارٌخ 985 رلدم لمجلس جماعة مدراكش، وتبعدا للددعوة 2108 فبراٌرلشهر 

بالشددإون الثمافٌددة والرٌاضددٌة والتنمٌددة االجتماعٌددة واشددران اللجنددة المكلفددة اجتمدداع والمجلددس للحضددور والمشدداركة فددً أشددغال 
والنصدف صدباحا بماعدة  رالحادٌدة عشدعلدى السداعة  2108 ٌنداٌر 26 الثالثاءٌوم  المذكورة اجتماعا عمدت اللجنة ،المجتمع المدنً

مدن جددول اعمدال  نمدطة لتددارس رئٌس اللجنخلٌفة الشحٌمً السٌد  االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة
  :الدورة المرلمة كاالتً

 املْافك٘لعوٙلاتف قٔ٘لطاان٘لمعلمجمٔ٘لمالٜه٘لماانعلسْللتشٔريلمانزلمالٜه٘لاألطف للذّٖلااتجؤحلااصبػٕلT21. 
 ّعلاايكللاملر سٕلمبك طم٘لاايدٔلمظااار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لختصٔصلميش٘لسيْٓ٘لاف ٜرٗلمجمٔ٘لاالطوصلااهبريليفلاط  لةعهل.  
 اار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لبنيلاجملوصلادتن عٕلملرٓي٘لماانعلّادت مم٘لاملوهٔ٘لاملػابٔ٘لاهاٗلااكرولاتذَٔزلمومبل

 غظتلاهاٗلااكرولب امظبلاالصطي عٕ.ل81
 

 

 ادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -
 عبد الهادي فاري، عبد الهادي بن عال، دمحم بن بال.

 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -
العباسً، عادل المتصدق، دمحم إبراهٌم بوحنش، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم بالة، عبد الصمد العكاري، م. احفٌظ لضاوي 

 اٌت الزاوي، عبد الهادي تلماضً
 

 : خالد الفتاويتغٌب من أعضاء المجلس بعذر السٌد -
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -

 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :  عبد الكرٌم الخطٌب
 االجتماعًرئٌس لسم العمل  :   عبد العزٌز األمري  
 لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة رئٌس :   هشام وارشٌخ 
 عن لسم العمل االجتماعً :  عبد الرحمان الخاضٌري 
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً 
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   سعٌد الكرس 
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 
 عن لسم أعمال المجلس :        سعد نجاي  

 

 كما شارن فً االجتماع بخصوص النمط المعروضة من ممثلً الفعالٌات الرٌاضٌة واالجتماعٌة السادة: -
 رئٌس جمعٌة األطلس الكبٌر :   دمحم لكنٌدري
 رئٌسة جمعٌة مالئكة مراكش :  درٌة مزداوي
 اكشرئٌسة جمعٌة اللٌونس أطلس مر :  سعٌدة العلمً

 كاتب عام عصبة الجنوب لكرة المدم : ادرٌس جمال وافً
 

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

سلط السٌد رئٌس اللجنة ، 2108فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

الضوء على اهمٌة المواضٌع المعروضة الرتباطها بالممارسة الرٌاضٌة لكرة المدم وكذا الشراكة مع المجتمع المدنً، 
   على النحو االتً:لٌتم االتفاق على منالشتها 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  9 – 8 – 7: االرلامذات  النمط
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 .T21ئهة لألطفال ذوي التثليث الصبػي املوافكة على اتفاقية شرانة مع مجعية مالئهة مرانش حول تشيري مرنز مال:  7اليكطة رقه  -
 

فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من اتفالٌة الشراكة موضوع الدراسة، 
لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة الذي أشار إلى السٌاق العام لعرض أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد ممثل 

الموضوع، مإكدا على أن جمعٌة مالئكة مراكش مإسسة ذات صٌت واشعاع دولً مهم تشتغل فً رعاٌة األطفال ذوي 
 طفل. 011عٌة إلى بطالم طبً وبٌداغوجً كبٌر حٌث ٌصل عدد األطفال المستفٌدٌن من خدمات الجم T21التثلٌث الصبغً 

عمب ذلن، ولمعرفة وجهة نظر الطرف الثانً فً االتفالٌة، أعطٌت الكلمة للسٌدة رئٌسة جمعٌة مالئكة مراكش 
مركز مالئكة لألطفال ذوي التثلٌث الصبغً لتمدٌم لمحة عامة عن الجمعٌة ومواردها المالٌة وانشطتها، مشٌرة  الى أن 

T21  المالحظ فً رعاٌة هذه الفئة بالمدٌنة خاصة منهم المادمون من أسر معوزة اعتبارا للخصاص  2100أنشؤ سنة
طفل ٌواكبهم المركز بمساعدة  42طفل منهم  011لوضعٌتهم الحرجة اذ أن عدد األطفال المستفٌدٌن وصل حالٌا إلى 

ة، مستعرضة سنوات بمواكبة طبٌة ونفسٌة حسب كل حال 4أولٌاء أمورهم منذ أشهرهم األولى إلى غاٌة بلوغهم 
شراكات الجمعٌة مع مصالح وزارة التربٌة الوطنٌة بمراكش والتً وفرت لهإالء األطفال ألسام دراسٌة غٌر مشغلة 

 لامت الجمعٌة بترمٌمها.
وفً ختام تدخلها، اكدت السٌدة رئٌسة الجمعٌة على المجهودات المبذولة العادة ادما  هذه الفئة من االطفال فً 

الئك وتخفف العبئ على عائالتهم مما ٌتطلب من الفاعلٌن الرسمٌٌن والخواص الى تمدٌم الدعم المالً المجتمع بالشكل ال
 واللوجٌستً للجمعٌة.

والسٌدة رئٌسة جمعٌة مالئكة  لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةبعد االستماع الى كل من السٌد ممثل  
 تمدم السادة األعضاء باالستفسارات والممترحات التالٌة:مراكش، وبعد االطالع على مضمون االتفالٌة، فتح باب النماش حٌث 

  ذوي التثلٌث الصبغً تثمٌن المجهود الكبٌر الذي تموم به جمعٌة مالئكة مراكش فً رعاٌة األطفالT21. 
 درهم مع تمدٌد مدة  6110111اإلنسانً للجمعٌة مع التراح رفع المنحة المالٌة إلى مبلغ  االجماع على دعم العمل

 سرٌان االتفالٌة الى ثالثة سنوات عوض سنتٌن.
 .التساإل حول أسباب عدم استفادة هذه الجمعٌة من دعم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة 

لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة ولالجابة على بعض هذه المالحظات، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد ممثل 
والتربٌة الذي أكد أن المسم لبل صٌاغته لالتفالٌة لام بزٌارة للمركز وولف على مدى العناٌة التً ٌحظى بها األطفال من 

ٌة سٌدعم تسٌٌر مركز مالئكة بمنحة سنوٌة بهدف زٌادة طرف الجمعٌة، مشٌرا أن المجلس الجماعً بممتضى االتفال
 عدد األطفال المستفٌدٌن من خدماته.

كما تدخلت مجددا السٌدة رئٌسة جمعٌة مالئكة مراكش لتإكد أن األطفال ٌستفٌدون من كافة خدمات المركز 
نهاٌة السنة الدراسٌة التً ٌمدم بشكل مجانً، كما ٌتفاعلون وٌشاركون فً أنشطة فنٌة، ترفٌهٌة وٌدوٌة منها حفالت 

 فٌها األطفال أعماال مسرحٌة وترفٌهٌة اللت استحسان أولٌاء أمورهم.
وبعد المنالشة العامة للموضوع، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة عمد الشراكات مع المجتمع المدنً اعتبارا 

ذي اصبحت تضطلع به الجمعٌات فً التنمٌة المحلٌة بالنظر للدور ال 2100للمكانة التً خصها بها دستور المملكة لسنة 
خاصة فً الشك االجتماعً واٌالء اهمٌة لبعض الفئات المجتمعٌة واعادة ادماجها، وتفعٌال لمحاور و الطاب برنامج 

فمد ابدت عمل جماعة مراكش فً هذا الصدد، ونظرا للعمل الجدي و الدإوب لجمعٌة مالئكة مراكش فً هذا المطاع، 
ة موافمتها على اتفالٌة شراكة مع جمعٌة مالئكة مراكش حول تسٌٌر مركز مالئكة لألطفال ذوي التثلٌث الصبغً اللجن
T21  كما هً مرفمة بالتمرٌر على اساس تضمٌنها التعدٌالت االتٌة: 

 

 ايتعديالت املكرتسة َٔ طسف ايًذٓة ايٓـ األؾًي يالتفاقية زقِ املادة
 
 3المادة 

لابلتٌن للتجدٌد  االتفالٌة فً سنتٌن اثنتٌنهذه تحدد مدة 
   كتابة عن رغبته فً فسخهاما لم ٌعرب أحد الطرفٌن 

لابلة للتجدٌد ما لم  ثالث سنواتتحدد مدة هذه االتفالٌة فً 
 ٌعرب أحد الطرفٌن كتابة عن رغبته فً فسخها  

 

 4المادة 

 * التزامات المجلس الجماعً:
عبر تمدٌم دعم دعم تسٌٌر "مركز مالئكة"  -

 . درهم 200.000.00 مالً سنوي لدره باألرلام:

 * التزامات المجلس الجماعً:
دعم تسٌٌر "مركز مالئكة" عبر تمدٌم دعم مالً سنوي لدره  -

 ...................درهم  300.000.00: باألرلام
 

ألطفال ذوي التثلٌث الصبغً مالئكة" لوتؤسٌسا على ذلن، ونظرا للعمل اإلنسانً الكبٌر الذي ٌموم به "مركز 
T21  ،فمد اوصت من رعاٌة ومواكبة خاصة لهذه الفئة من األطفال وما ٌتطلبه ذلن من دعم طبً ونفسً لهم ولذوٌهم

من دعم المبادرة الوطنٌة  T21لألطفال ذوي التثلٌث الصبغً اللجنة رئاسة المجلس بالتفكٌر فً استفادة "مركز مالئكة" 
للتنمٌة البشرٌة مع التراح تنظٌم ٌوم دراسً إلعادة النظر فً االتفالٌات المماثلة والولوف على مدى تؤدٌتها للدور 

 .المنوط بها مع إعداد تصور شامل فً التعامل مع هذا النوع من الشراكات
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 اتفاقية شراكة

 بـيـن
 ةومجعية مركس املالئك جملض مجاعة مراكش

 حول تصيري مركس املالئكة
 الديباجـة

 
  وك فُ ثلماشب الراللة الملم دمحم الؾادس همػى هللا، والجُ الؾامّة  ةلظًب الملنّفُ اثوفّغا للجػلّمات الملنّة الؾامّة الٍاردة

الهظػاط الفاغو فُ مفارِع الجومّة زاهب موٌا غلَ "هراغة المكاربات الجػالعِة والجفارهّة، ودِوامّة الوؾّذ الرمػٍي المصلُ لومان 
ا".  غن لػب واؿجمػاًر

  113.14( بجوفّغ الكاهـٍن الجوظّمُ رلم 2015ٍِلٍّز   07)مٍافق  1436من  رموان  20المادر فُ  1.15.85بواء غلَ الظٌّػ الفػِف رلم 
 المجػلق بالرماغات.

  ولَ  03المادر فُ  1.58.376وبواء غلَ الظٌّػ الفػِف غعد
أ
ؿّؽ  1958هٍهبػ  15لـ المٍافق  1378زمادى ال

أ
ِوبى بمٍزبي شق ثا

،والظٌّػ 2002ٍِلٍّز  05بجارِض  1.02.206المادر بجوفّغى الظٌّػ الفػِف رلم  75.00هما ثم ثػعِلي بمٍزب الكاهٍن غعد  ،الرمػّات
 .07.09بجوفّغ الكاهٍن  2009فبػاِػ  18در فُ الما1.09.39الفػِف رلم 

  بؾن هظام المصاؿبة الػمٍمّة للرماغات  2017 هٍفمبػ 23لـ المٍافق  1439 ربّع الول 4المادر فُ  2.17.451وبواء غلَ المػؿٍم غعد
 ومؤؿؾات الجػاون بّن الرماغات.

  ول غعد
أ
ربّع الداهُ  26العولة والمرالؽ الموجظبة والرمػّات المادرة بجارِض المجػلكة بالفػاهة بّن  7.2003وبواء غلَ دورِة الٍزِػ ال

 المجػلكة بالفػاهة بّن العولة والمرالؽ الموجظبة و الرمػّات .  2003ٍِهٍّ  27  لـ المٍافق 1422
 ُؿؾت فُ  وبواء غلَ الملف الكاهٍه

أ
ا ب  2016لرمػّة مػهؼ المالئنة الجُ ثا والمٍدع ملفٌا  مػاهـ، ت عار الًفو باب اغماوالنائن مكًػ

  .04/05/2017بجارِض   1484بمٍزب ولو اإلِعاع المؾلم  باب ثاغؼوت الكاهٍهُ لعى الملصكة اإلدارِة 
 زو الػمو ؿٍِا  ُاغجبارا لإلرادة المفجػهة المػبػ غوٌا من لعن يػفو

أ
وهاع للوٌٍض ًغى الثفالّة والػامّة إلَ ثٍشّع الرٌٍد من ا

أ
با

قظاص فُ وهػّة إغالة وطمٍلا موٌم 
أ
  غلَ مؾجٍى معِوة مػاهـ.  (T21)ال
  ٍُع ًغى اإلثفالّةوثبػا للملف الجكو  .للمػهؼ مٍه
  زلؾة بجارِض ......( 2018وثبػا لمعاولت المرلؽ الرماغُ لمعِوة مػاهـ طالل دورثي الػادِة لفٌػ فبػاِػ( 

ن   ي  اق  ب  ف  ع الات 
 وق 

ا بالكمػ البلعي بفارع دمحم الظامؽ ممدلة  مجاعة مرانشجملص  ع  هًػف ئبػئّؾٌا الؾّع دمحم الػػبُ بلكا النائن مكًػ
ول والمفار إلّي فُ اإلثفالّة بالرماغة

أ
 ا

ا  ومجعية مرنز املالئهة هًػف خاهُ والمفار إلّي  الؾّعة  ممدلة فُ قظك رئّؾجٌابعار الًفو باب اغمات  النائن مكًػ
 ػهؼفُ اإلثفالّة بالم

 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 
ٍع ًغى اإلثفالّة شٍل ثؾّّػ "مػهؼ المالئنة" وهمان اؿجعامجي وثًٍِػى وإقػاغي وِػجبػ الملف الجكوُ للمػهؼ  ِجمصٍر مٍه

ول.
أ
 من بوعًا ال

أ
 الملصق بوك ًغى اإلثفالّة زؼءا ل ِجرؼا
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 االتفاقية: أٍداف الثاىية املادة
قظاص فُ وهػّة إغالةثٌعف ًغى اإلثفالّة إلَ 

أ
 دغم مبادرات المرجمع المعهُ فُ مرال ثفرّع اإلدماج اإلزجماغُ لال

 االتفاقية: أٍداف الثالثة املادة
شع الًػفّن هـجابة غن رغبجي فُ فؾظٌا. ةلابل طوٍات ثالثثصعد معة ًغى اإلثفافّة فُ 

أ
 للجرعِع ما لم ِػػب ا

 يًاملتعاقد نيالتزامات الطرفالرابعة:  املادة

 : اجلناعة* التزامات 

رلام:  ُػهؼ المالئنة" غبػ ثكعِم دغم مالدغم ثؾّػ "م
أ
حسف:  0110111011ؿوٍي لعرى بال

أ
م وباال م  ثالث مائةدًر لف دًر

أ
ا

ٍهالة البونّة الفػهة الػامة   04 281358 00 226 000 بصؾاب المػهؼ المفجٍح ثصت رلم   غالل الفاؿُ.ال

 املرنـــز:* التزامات  
  مػهؼ المالئنة" إدارِا ومالّا وثػبٍِا؛ثؾّّػ" 
  من والؾالمة لمػثفكُ المػهؼ؛

أ
 ثٍفّػ ال

 مّن لفائعة مػثادي ومػثفكُ المػهؼ؛
أ
 الجػالع مع قػهة ثا

 هبػ؛
أ
طػِن للمػهؼ لجٍفّػ دغم مادي ا

 
 البصح غن قػهاء ا

  ُلمػاهـ همن الرٌات العاغمة للمػهؼ؛اإلقارة همن زمّع المًبٍغات واإلغالهات المػئّة والمؾمٍغة إلَ المرلؽ الرماغ 
  .اإللجؼام بجوفّغ الجٍلّات والمكػرات المادرة غن لروة الججبع والجكّّم 
 لو؛

أ
 مٍافاة  زماغة مػاهـ ببػهامذ المػهؼ الؾوٍي والفٌػي لبو هو مٍؿم بفٌػ غلَ ال

 دبُ غن ثؾّّػ المػهؼ مػفكا بالٍخائق المدبجة للمػف قٌػا وا
أ
بػع ثكعِػ؛ثكعِم ثكػِػ مالُ وا

أ
 شعا بػع اهجٌاء الؾوة المالّة للمػهؼ غلَ ا

  ؿباب، ِجػّن غلٌّا إقػار
أ
ي ؿبب من ال

أ
و مفاهو ثصٍل دون ثؾّّػ المػهؼ ثؾّّػا زّعا من يػف الرمػّة ل

أ
فُ شالة وزٍد غػالّو ا

 رائؿة المرلؽ الرماغُ فُ الٍلت المواؿب شجَ ِجؾوَ للًػفّن دراؿة الصلٍل الممنوة؛
  َو فُ ملفي الكاهٍهُ. ِجػّن غل

أ
ي ثغّّػ فُ ًّاهلي ا

أ
 المػهؼ إقػار رائؿة المرلؽ الرماغُ لمعِوة مػاهـ طالل معة الثفالّة با

  عـ: جلية التتباخلامشة املادة
ؿ
أ
و من ِوٍب غوي.ٌثصعث لروة للججبع ِػا

أ
 ا رئّؽ المرلؽ الرماغُ ا

س ًغى اللروة رئّؽ
أ
و من ِوٍب غوي. ِجػا

أ
 المرلؽ الرماغُ ا

 فُ غوٍِجٌا ممدلّن غن المرلؽ الرماغُ لمػاهـ ِػّوٌما رئّؽ المرلؽ الرماغُ وممدلّن غن المػهؼ.وثوم 
و رئّؽ اللروة اؿجعغاء مظجلف الممالس الرماغّةلؾّع وِمنن ل

أ
قغالٌا.ِ الظارزّة الجُ ا

أ
 ػى فائعة فُ شوٍر ا

شع الًػفّن ال
أ
و هلما يلب بغلم ا

أ
 مٍلػّن.ثػكع اللروة ازجماغاثٌا مػة فُ الؾوة ا

 : فض اليزاعاتالشادسة املادة
و ثوفّغ معلٍل ًغى اإلثفالّة، وبػع اؿجوفاد هو الصلٍل فُ إيار من الجػاهُ والجٍافق بّن 

أ
وِو ا

أ
غوع شعوث هؼاع هاثذ غن ثا

هظار الرِنالمجػالع ّنالًػف
أ
   .ٌات المظجمة بالعائػة الكوائّة لمػاهـ ، ِصال ملف الوؼاع غلَ ا

 ةـــــفشذ اإلتفاقي: الشابعة املادة
غمال الرارِة وثمفّة الصؾاباتجظغ غوع فؾض ًغى الثفالّة، ِ

أ
 .الًػفان المجػالعان لبو ذلم هافة الجعابّػ الالزمة إلثمام ال

 ةــــ: املراجعالثامية  املادة
نإن هو مػازػة لمكجوّات ًغى اإلثفالّة ِرب 
أ
ٍع وِن، المجػالع الًػفّنمٍافكة بثجم بالجػاح هـجابُ و ا ثنٍن ًغى المػازػة مٍه

 .ملصق

 سرياٌ مفعول االتفاقية: التاسعة املادة
قّػةالمرلؽ الرماغُ،  ممادلةل ثمبس ًغى اإلثفالّة ؿارِة المفػٍل إل بػع 

أ
 غلٌّا. المظجمةؾلًات ال وثا
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:  الدراسة واملصادقة على اتفاقية ختصيص ميحة سيوية لفائدة مجعية األطلص الهبري يف إطار دعه مشروع اليكل 8اليكطة رقه  -
 املدرسي مبكاطعة اليديل

بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من اتفالٌة الشراكة الموضوع، أعطى السٌد رئٌس 
س جمعٌة األطلس الكبٌر الذي أوضح أن األمر ٌتعلك بالتراح من مجلس مماطعة النخٌل بتكلٌف اللجنة الكلمة للسٌد رئٌ

الجمعٌة بتدبٌر خدمة النمل المدرسً بالمماطعة، نظرا لالحتٌا  الكبٌر الذي تعانً منه هذه االخٌرة لحافالت النمل المدرسً 
فالٌة، ومإكدا أن الهدف منها تمكٌن األطفال المعوزٌن بالمماطعة خاصة لألطفال المعوزٌن الماطنٌن بالدواوٌر، مثمنا فكرة االت

وخاصة الفتٌات منهم من االلتحاق بفصول الدراسة فً ظروف مالءمة لتحسٌن مردودهم الدراسً وتجنٌبهم تبعات الهدر 
كالٌف الولود المدرسً، مضٌفا أن المنحة السنوٌة موضوع االتفالٌة ستخصص لصٌانة الحافالت المدرسٌة إضافة إلى ت

وأتعاب السائمٌن ومختلف العاملٌن فً هذا المشروع باستثناء موظفً الجمعٌة الذٌن سٌمدمون خدماتهم بشكل تطوعً 
 للتربٌة والتعلٌم بمراكش. االللٌمٌةبتنسٌك مع المدٌرٌة 

ن مشارٌع عمب ذلن، أعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس لسم العمل االجتماعً الذي اوضح أن هذا المشروع ٌندر  ضم
المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة ولد كان غٌر متكامل ألنه كان بحاجة لطرف ٌدبره بمنحة خاصة ولد ولع االختٌار على 
جمعٌة األطلس الكبٌر، باتفاق مع اللجنتٌن المحلٌة والوطنٌة للتنمٌة البشرٌة، لتمتعها بصفة المنفعة العامة ولصٌتها وسمعتها 

سنوات وهً المدة المتعارف علٌها فً مشارٌع المبادرة الوطنٌة  5راكش، موضحا أن مدة االتفالٌة هً الطٌبة داخل مدٌنة م
درهم ستوجه لتدبٌر مجال النمل المدرسً  300.000للتنمٌة البشرٌة، مضٌفا أن المجلس الجماعً سٌمدم منحة لدرها 

ملٌون درهم سٌخصص اللتناء  1.6ذا المشروع بمبلغ لدره بمماطعة النخٌل، وستساهم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة فً ه
حافالت مدرسٌة، فً حٌن سٌمدم مجلس مماطعة النخٌل الدعم اللوجستٌكً من خالل تخصٌص مركن للحافالت، مشٌرا أن  4

 المشروع سٌستهدف الفئات المعوزة بالمماطعة وأنه األول من نوعه داخل المدار الحضري لمدٌنة مراكش.
 ح باب النماش حٌث جاءت تساإالت والتراحات السادة األعضاء كاآلتً:بعدها فت

 الذي من شؤنه الحد من ظاهرة الهدر المدرسً بمماطعة النخٌل خاصة فً أوساط الدواوٌر  المعروض مشروعالتنوٌه بال
 المتواجدة بها.

  والعمالة مستمبال لتوسٌع رلعة المستفٌدٌن من تثمٌن فكرة االتفالٌة والمطالبة بتسرٌع تنفٌذها مع التراح إشران مجلسً الجهة
 هذه الخدمة.

 .ًالتساإل حول مدى تغطٌة الحافالت المزمع التناإها للخصاص الذي تعانً منه المماطعة فً مجال النمل المدرس 
  .حاجة المشروع لدراسة معممة ومعاٌٌر مضبوطة الختٌار المستفٌدٌن من هذه الخدمة لكونها خدمة اجتماعٌة 
 .تسجٌل غٌاب ممثل عن مجلس مماطعة النخٌل وكذا ممثل عن وزارة التربٌة الوطنٌة 

ولإلجابة على بعض هذه االستفسارات، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد رئٌس لسم العمل االجتماعً الذي أكد أن 
التً تنطلك بشكل تدرٌجً  مستفٌد وهً بداٌة كما هً عادة مشارٌع المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة 100المشروع ٌهم 

تخوفا من فشل المشروع الذي تتبناه، مبرزا فً نفس السٌاق أن المبادرة الوطنٌة تتمتع بمرونة كبٌرة فً إمكانٌة توفٌر 
حافالت إضافٌة إذا تبٌن أن المشروع لمً نجاحا وحمك األهداف المتوخاة منه، مإكدا صعوبة تغطٌة كافة الخصاص فً مجال 

 .النمل المدرسً
 وبعد االطالع على االتفالٌة وفتح باب المنالشة، الترح السادة األعضاء تعدٌال وحٌدا جاء كاآلتً:

 ايتعديالت املكرتسة َٔ طسف ايًذٓة ايٓـ األؾًي يالتفاقية زقِ املادة
 
 3المادة 

 االلتزامات:

 المجلس الجماعً: -5

ٌلتزم مجلس الجماعة ضمن مٌزانٌته السنوٌة 
 300.000.00بتخصٌص منحة سنوٌة تمدر ب 

درهم لفائدة جمعٌة األطلس الكبٌر، توجه لمجال 
 النمل المدرسً بمماطعة النخٌل.

................. 

 اللتزامات:ا
 المجلس الجماعً: -6

ٌلتزم مجلس الجماعة ضمن مٌزانٌته السنوٌة بتخصٌص منحة 
درهم لفائدة جمعٌة األطلس  300.000.00سنوٌة تمدر ب 

شرٌطة الكبٌر، توجه لمجال النمل المدرسً بمماطعة النخٌل، 
  .حافالتهذه الالتوفر الفعلً على 
 )البالً دون تغٌٌر(

 

وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة مشروع النمل المدرسً فً توفٌر الظروف المواتٌة 
لألطفال المعوزٌن لاللتحالهم بفصول الدراسة، وحٌث أن مماطعة النخٌل من أكثر المماطعات بالمدٌنة معاناة من 

على اتفالٌة تخصٌص منحة سنوٌة لفائدة لجنة صادلت الالخصاص فً مجال النمل المدرسً خاصة فً أوساط الدواوٌر، 
وفك التعدٌل الممترح المبٌن فً الجدول  جمعٌة األطلس الكبٌر  فً إطار دعم مشروع النمل المدرسً بمماطعة النخٌل

 :أعاله والمرفك بالتمرٌر، رافعة لرئاسة المجلس الجماعً التوصٌات اآلتٌة
 كانٌة تخفٌض تعرٌفة التنمل ألبناء الدواوٌر غٌر المستفٌدة من المشروعالتواصل مع شركة ألزا للنمل الحضري لبحث إم. 
 .التراح تنظٌم ٌوم دراسً لالطالع على وضعٌة تدبٌر المرافك الثمافٌة والرٌاضٌة واالجتماعٌة بمدٌنة مراكش 
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 اتفاقية شرانة لتدبري خدمة اليكل املدرسي مبكاطعة اليديل
 بـــيــــً

 ومجعية األطلص الهبري مجاعــــة مرانــــش
 دٌثــــاجـــــح

  ( ترُفٛز انمإٌَ انرُظًٛٙ سلى 2015ٕٚنٕٛص 7) 1436سيضاٌ  20طادس فٙ  1115185ٔتُاء انظٓٛش انششٚف سلى

 انًرؼهك تانجًاػاخ 113114

  ،ٔذًاشٛا يغ انرؼهًٛاخ انًهكٛح انغايٛح انٕاسدج فٙ انخطاب انًهكٙ انغايٙ نظادة انجالنح انًهك دمحم انغادط َظشِ هللا

 ، 2005يا٘  18انًؤعظ نهًثادسج انٕطُٛح نهرًُٛح انثششٚح تراسٚخ 

  تغٍ َظاو انًذاعثح  2017 َٕفًثش 23نـ انًٕافك  1439 ستٛغ االٔل 4انظادس فٙ  21171451ٔتُاء ػهٗ انًشعٕو ػذد
 .ٔيؤعغاخ انرؼأٌ تٍٛ انجًاػاخانؼًٕيٛح نهجًاػاخ 

  انًرؼهمح تانششاكح تٍٛ انذٔنح ٔانًجانظ انًُرخثح ٔانجًؼٛاخ، انظادسج  712003ٔتُاء ػهٗ دٔسٚح انٕصٚش األٔل ػذد

 جانظ انًُرخثح ٔانجًؼٛاخ1انًرؼهمح تانششاكح تٍٛ انذٔنح ٔانً 2003َٕٕٚٛ  27انًٕافك  1422ستٛغ انثاَٙ  26تراسٚخ 

  انًرؼهك تًذَٔح انًذاكى انًانٛح؛ 62199انًغٛش ٔانًرًى تًٕجثّ انمإٌَ سلى  52106تُاء ػهٗ انمإٌَ سلى 

  تشأٌ انُمم انًذسعٙ؛ 29/09/2016تراسٚخ  16/120سلى  ٔصٚش انرشتٛح انٕطُٛح ٔانركٍٕٚ انًُٓٙٔتُاء ػهٗ يزكشج انغٛذ 

 ًاػح يشاكش خالل دٔسذّ انؼادٚح نشٓش 111111 )جهغح ٕٚو 1111111(ٔتُاء ػهٗ يذأالخ يجهظ ج 
 

رّذ صيبغخ ارفبليخ اٌشزاوخ ٘ذٖ اٌخبصخ ثٛضغ آٌيبد رٕظيّيخ ٚإداريخ رُٙ رخصيص ِٚجبالد صزف ِٕحخ 

 طٕٛيخ ِٛجٙخ ٌزذثيز خذِخ إٌمً اٌّذرطي ثّمبطؼخ إٌخيً.

 

 اٌفصً األٚي: ِٛضٛع االرفبليخ

دسْى نفائذج جًؼٛح  300.000,00ذٓذف ْزِ االذفالٛح إنٗ ذذذٚذ ششٔط ٔلٕاػذ ذخظٛض ٔطشف يُذح عُٕٚح ذثهغ 

 االطهظ انكثٛش، ٚرى سطذْا نًجال انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم1

 اٌفصً اٌثبٔي: أ٘ذاف االرفبليـــخ

انرمهٛض يٍ َغثح انٓذس انًذسعٙ يغ ذًكٍٛ انًرًذسعٍٛ يٍ ذٛغٛش ػًهٛح انٕنٕج انٗ انًؤعغاخ  اٌٙذف اٌؼــــــبَ :

 انرؼهًٛٛح1 

 األ٘ذاف اٌخبصخ:

 ذًكٍٛ انًرًذسط انًغرفٛذ يٍ انًذافظح ٔانرمٛذ تانضيٍ انًذسعٙ؛ 

 ضًاٌ انذلح ٔاالنرضاو ٔانًٕاظثح فٙ انٕطٕل انٗ انًذسعح؛ 

 غاخ ذؼهًٛٛح تؼٛذج انًغافح؛انذذ يٍ طؼٕتح انٕنٕج انٗ يؤع 

 طًأَح االعش ػهٗ عاليح أتُائٓى خالل ػًهٛح انرُمم؛ 

 1ذذغٍٛ َغثح يؼذل انرذاق انراليٛز تانًؤعغاخ انرؼهًٛٛح خاطح انفراج 

 اٌفصً اٌثبٌث: االٌزشاِبد 

 اٌّجٍض اٌجّبػي -5

دسْى نفائذج جًؼٛح  300.000,00ٚهرضو يجهظ انجًاػح ضًٍ يٛضاَٛرّ انغُٕٚح ترخظٛض يُذح عُٕٚح ذمذس تـ 

 ، ٔذٕجّ نًجال انُمم انًذسعٙ تًماطؼح انُخٛم1 ششٚطح انرٕفش انفؼهٙ ػهٗ ْزِ انذافالخ االطهظ انكثٛش

ٚرى ذذٕٚم انًُذح انًانٛح انًزكٕسج نفائذج جًؼٛح االطهظ انكثٛش ٔفك انًمرضٛاخ انمإََٛح ٔانرُظًٛٛح انجاس٘ تٓا  

 انؼًم ٔدغة انثشيجح انغُٕٚح نهًششٔع ضًاَا العرًشاسٚر1ّ
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 جّؼيخ االطٍض اٌىجيز -4

 فك انؼًهٛاخ انرانٛح:ذهرضو جًؼٛح االطهظ انكثٛش تانرذتٛش انًانٙ ٔاإلداس٘ نًششٔع انُمم انًذسعٙ ٔ

ٔانضشٚثح انغُٕٚح  ذخظٛض انًُذح انًانٛح انًزكٕسج ألداء انًغرذماخ انًانٛح نهغائمٍٛ ٔكزا يظاسٚف انرأيٍٛ -

 ػهٗ انغٛاساخ ٔانٕلٕد ٔاإلطالح ٔانظٛاَح؛

 االنرضاو ترغجٛم انًغرفٛذٍٚ ترُغٛك يغ إداسج انًؤعغاخ انرؼهًٛٛح انًؼُٛح؛  -

 دسًْا ػٍ كم يغرفٛذ؛ 20,00نًغرفٛذٍٚ يماتم ٔاجة يانٙ سيض٘ شٓش٘ ال ٚرؼذٖ انغٓش ػهٗ ذغجٛم ا -

 ذٓٛٛئ َظاو داخهٙ ٚذذد كٛفٛاخ ٔششٔط االعرفادج يٍ خذيح انُمم انًذسعٙ تانًماطؼح انًزكٕسج؛ -

 االنرضاو تؼذو اعرغالل انذافالخ انًزكٕسج فٙ أَشطح ٔخذياخ أخشٖ غٛش ذهك انرٙ اػذخ نٓا؛ -

 يغرفٛذ؛ 22ص انطالح االعرٛؼاتٛح انًخظظح نهذافالخ ٔانًذذد فٙ ػذو ذجأ -

 يٕافاج جًاػح يشاكش تانرمشٚش انًانٙ ٔاالدتٙ انًرؼهك تأٔجّ ػًهٛاخ طشف انًُذح انًانٛح  -

 فرخ دغاب تُكٙ خاص تٓزِ انخذيح1 -

 اٌفصً اٌزاثغ: ِذح اإلرفبليخ 

 نهرجذٚذ يا نى ٚؼشب أدذ انطشفٍٛ انًرؼالذٍٚ ػٍ فغخٓا؛ذذذد يذج ْزِ اإلذفالٛح فٙ خًظ عُٕاخ لاتهح 

 اٌفصً اٌخبِض: ٌجٕخ اٌززجغ ٚاٌزمييُ

 ٚرى إدذاز نجُح نررثغ ٔذمٛٛى يششٔع انُمم انًذسعٙ انًزكٕس1

 ٚرشأط ْزِ انهجُح سئٛظ يجهظ انجًاػح أٔ يٍ ُٕٚب ػُّ، ٔذضى فٙ ػضٕٚرٓا أٚضا:

 االجرًاػٙٔالٚح جٓح يشاكش آعفٙ/ لغى انؼًم  -

 جًاػح يشاكش/ لغى انشثاب ٔانثمافح ٔانشٚاضح ٔانرشتٛح / لغى انؼًم االجرًاػٙ  -

 جًؼٛح االطهظ انكثٛش -

 انًُذٔتٛح اإللهًٛٛح نٕصاسج انرشتٛح انٕطُٛح -

 سئٛظ نجُح انرًُٛح انثششٚح ٔانشؤٌٔ االجرًاػٛح ٔانثمافٛح ٔانشٚاضٛح أٔ يٍ ُٕٚب ػ1ُّ  -

 اعرذػاء يخرهف انًظانخ انجًاػٛح أٔ انخاسجٛح انرٙ ٚشٖ فائذج فٙ دضٕس أشغانٓا1ًٔٚكٍ نشئٛظ انهجُح 

ذؼمذ انهجُح اجرًاػاذٓا كم عُح نهٕلٕف ػُذ يغرٕٚاخ ذذتٛش ْزا انًششٔع ٔٔضؼٛرّ اإلداسٚح ٔانرُظًٛٛح ٔانًانٛح، 

انًانٛح انًزكٕسج فضال ػٍ ٔدسجح ذمذيّ، كًا ذذسط أٚضا ٔثٛمح انرمشٚش انًانٙ ٔاالدتٙ انًرؼهك تظشف انًُذح 

 دساعح ٔالرشاح انرذاتٛش انشايٛح إنٗ يؼانجح يخرهف االخرالالخ انًهذٕظح1

 ًٚكٍ نهجُح انًزكٕسج ػمذ اجرًاػاخ اعرثُائٛح يرٗ دػد انضشٔسج إنٗ رنك1  

 اٌفصً اٌظبدص: اٌّزالجخ

سعٙ إنٗ انًشلثح ٔانرذمك يٍ طشف ذخضغ انؼًهٛاخ اإلداسٚح ٔانًانٛح انًرؼهمح ترغٛٛش يششٔع خذيح انُمم انًذ

 انًظانخ انًكهفح تاالفرذاص انًان1ٙ

 اٌفصً اٌظبثغ: رظٛيخ إٌشاػبد

ٚرى ذذتٛش يخرهف انُضاػاخ انًرؼهمح ترُفٛز يضًٌٕ االذفالٛح ٔعشٚآَا تانرشاضٙ، ٔفٙ دانح اعرًشاس ْزِ انُضاػاخ، 

 ذؼشع ػهٗ ذذكٛى انغٛذ ٔانٙ جٓح يشاكش آعف1ٙ

 ِزاجؼخ االرفبليخ اٌفصً اٌثبِٓ:

ًٚكٍ نالذفالٛح اٌ ذكٌٕ يٕضٕع يشاجؼح تُاء ػهٗ طهة يٍ أدذ انطشفٍٛ انًٕلؼٍٛ ػهٗ االذفالٛح، ٚرى إدساجّ 

 ضًٍ يهذك خاص تٓا،

 اٌفصً اٌزبطغ: شزٚط فظخ االرفبليخ

 ٚرى اإلػالٌ ػٍ فغخ ْزِ االذفالٛح تطهة طشٚخ ٔيثشس يٍ أدذ انطشفٍٛ؛

 ياذّ يذج شٓش نهٕفاء تٓا، ذذغة يٍ ذاسٚخ اَزاسِ؛ذًُخ نهطشف انًخم تانرضا

 ٔفٙ دانح اَظشاو ْزِ انًذج دٌٔ انٕفاء تاالنرضاياخ انًطهٕتح ٚرى فغخ ْزِ االذفالٛح؛

ػُذ اػالٌ انفغخ ذغٓش نجُح انررثغ ٔانرمٛٛى ػهٗ اعرشداد يخرهف انًٕجٕداخ انًٕجٓح نًششٔع خذيح انُمم؛ 

 ح انرذاتٛش انشايٛح نضًاٌ اعرًشاسٚح ْزِ انخذيح1   انًذسعٙ، ٔذرخز فٙ ْزا انظذد كاف

 طزيبْ ِفؼٛي االرفبليخاٌفصً اٌؼبشز: 
 ػهٛٓا1 انًخرظحغهطاخ ان ٔذأشٛشجانًجهظ انجًاػٙ،  يظادلحال ذظثخ ْزِ اإلذفالٛح عاسٚح انًفؼٕل إال تؼذ 
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امللهية املػربية  الدراسة واملصادقة على مشروع اتفاقية شرانة بني اجمللص اجلناعي ملديية مرانش واجلامعة  : 9اليكطة رقه  -
 . غشت لهرة الكدو بالعشب االصطياعي 81لهرة الكدو لتجَيز ملعب 

 
 

نة مراكش اتفالٌة شراكة بٌن المجلس الجماعً لمدٌبخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من  

على السٌد رئٌس اللجنة  أكدغشت لكرة المدم بالعشب االصطناعً،  20الملكٌة المغربٌة لكرة المدم لتجهٌز ملعب  والجامعة 

الرٌاضٌة مستمبال خطة الدولة فً تطوٌر البنٌة التحتٌة الرٌاضٌة استعدادا لالستحمالات  فً اطار المندر موضوعها اهمٌة 

المجال لبروز مما ٌوفر  رصٌد مدٌنة مراكش من المالعب الكروٌة لتغطٌة حاجٌات الفرق المحلٌةفً اغناء وكذا مساهمة 

 طالات مواهب رٌاضٌة .

 20اوضح ان اعادة تهٌئة ملعب  الذياعطٌت الكلمة للسٌد الكاتب العام لعصبة الجنوب لكرة المدم  ،وفً هذا السٌاق 

جودة حوالً وضعٌة و ب الزرلطونً الحما تندر  فً اطار خطة لتحسٌنغشت كما هو الحال لملعب سٌدي ٌوسف سابما وملع

الجامعة الملكٌة المغربٌة لكرة المدم استعدادا لالنتظارات الكروٌة  الكبرى التً سٌمبل  من طرف الموضوعةملعبا بالمغرب  80

مضٌفا ان من شؤن عملٌة رٌب، علٌها المغرب والتً تتطلب بنٌة تحتٌة لوٌة وكافٌة لتغطٌة عدد المبارٌات وحصص التدا

الذي ٌعرف اكتظاظا كبٌرا للفرق المحلٌة وضغطا على ارضٌة  بن علً تخفٌف الضغط عن ملعب سٌدي ٌوسف التجهٌز هاته

على ان االتفالٌة تتضمن التزامات متبادلة بٌن الجماعة والجامعة، لكن التزامات الجامعة تمتصر على انجاز  ، مإكدا الملعب

تعلمة بالملعب وتجهٌزه بالعشب االصطناعً مع االلتزام بصٌانته لمدة سنتٌن كما هو الحال فً جمٌع المالعب الدراسة الم

 إعادة تهٌئتها .   تمتالوطنٌة التً 

على  اموحد نموذجا بمنطوق االتفالٌة باعتبارها انوهمتدخل السٌد رئٌس لسم الشباب الثمافة والرٌاضة  ،بدوره 

ان التنسٌك بٌن ممثلً الجامعة والمصالح الجماعٌة المختصة حول انجاز هذه التهٌئة لد انطلك منذ المستوى الوطنً، كما 

حوالً ثالثة اشهر، وان االشغال بالملعب لطعت شوطا كبٌرا نحو االنجاز الكامل وبالتالً ٌستحسن ان ٌنصب  حول حسن 

ة لتالفً سوء التنظٌم والتً تعانً منها بعض المالعب تدبٌر الملعب لتالفً سلبٌات الضغط على الملعب واعداد ادارة جٌد

 .االخرى

 : بالمالحظات االتٌة لإلدالء امام السادة االعضاء فتح المجال ،، وبعد االستماع للتوضٌحاتذلن عمب 

فً  كسبا للجماعة وتطوٌرا لرصٌدهامغشت واعتبارها  20بما فٌها ملعب المحلٌة المالعب وتجهٌز تثمٌن سٌاسة تهٌئة 

 المطالبة بتهٌئة مالعب اضافٌة بتراب الجماعة. مع البنٌات التحتٌة الرٌاضٌة

دور الجامعة وفك منطوق االتفالٌة  رغشت نظرا اللتصا 20التخوف من عدم اكتمال االشغال الجارٌة لتهٌئة ملعب  بعضابداء 

جماعة الشًء الذي سٌفرض علٌها التزامات على وضع العشب، فٌما سٌبمى دور انجاز المرافك االساسٌة للملعب من دور ال

 مالٌة غٌر مبرمجة اساسا مما سٌشكل علٌها اكراها مالٌا غٌر منتظر .

 .ًالتؤكٌد على ضرورة تهٌئ ارضٌة الملعب بنوعٌة ممتازة من العشب االصطناع 

 ٌوبالتالً تغٌٌر موالع اعمدة  تهاالشارة الى ان الدور االكبر للجماعة هو تهٌئة االنارة بالملعب نظرا لتغٌر شكل ارض

 ها داخل الملعب .تاالنارة، اما بمٌة المرافك فهً متوفرة  فً عمومٌ

  اللتزام بتوابع االتفالٌة حتى تكتمل االشغال فً ولت مناسب ٌسمح بتخفٌف الضغط عن ملعب سٌدي ٌوسف اضرورة

 بن علً .

 دة منها فً ظروف جٌدة مع الحفاظ على مستوى ضرورة توفٌر منهجٌة جٌدة فً ادارة المالعب تمكن من االستفا

 العشب وجودته .

  دور اكبر فً تدبٌر المالعب فً اطار سٌاسة المرب بحكم اطالعها على  منالمطالبة بتمكٌن مجالس المماطعات

 مجرى االمور فً هذا الصدد .

 ت التالٌــة :الـال التعدٌـم ادخـدة، تـص االتفالٌة ومنالشتها كل فصل على حـتالوة ن دــوبع 

 .سنوات عوض سنتٌن 3: تغٌٌر مدة التزام الجامعة الملكٌة لكرة المدم بصٌانة الملعب لمدة  4 المادة - 

 رئٌس المجلس الجماعً او من ٌنوب عنه كرئٌس للجنة االشراف والتتبع . تكلٌف:  5 المادة - 

غضائٌا المتعلمة بمسطرة اتخاذ المرارات. " 7حذف المادة  -
أ
غساف والججبع بالجٍافق بّن ا  0"ثجذز الكسارات دادو لجوة االإ



 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

204 
 

 

 

وتؤسٌسا على ذلن، وبعد ان تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة االتفالٌة وابعادها االٌجابٌة خاصة فً تخفٌف الضغط على  

فمد ابدت اللجنة التحتٌة الرٌاضٌة، الملعب المجاور، و رغبة منهم فً االنخراط الفعلً فً استراتٌجٌة الدولة فً تؤهٌل البنٌات 

 20الملكٌة المغربٌة لكرة المدم لتجهٌز ملعب  اتفالٌة شراكة بٌن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش والجامعة  موافمتها على

 :   كما هً مرفمة بالتمرٌر ووفك التعدٌالت اعاله على اساس االخذ بالتوصٌتٌن االتٌتٌن غشت لكرة المدم بالعشب االصطناعً

  غشت بعد تغٌٌر االعمدة الكهربائٌة من اماكنها بحكم عملٌة بسط العشب وفك  20بملعب ضرورة اتمام اشغال االنارة

 صٌانة مرافك الملعب بعد اتمام االشغال به .كذا وتصمٌم جدٌد 

 غشت بعشب ممتاز من الدرجة االولى .  20تجهٌز ملعب  الجماعً للسهر على ضرورة تدخل المجلس 

 
 تكون اللجنة لد انهت دراسة النمط المدرجة فً جدول اعمالها على الساعة الثالثة والنصف عشٌة وبه

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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 غشت لهرة الكدو 20وجتَيز وتشيري ملعب  إلصالح اتفاقية شرانة

 بني
 واجلامعة امللهية املػربية لهرة الكدو مجاعة مرانش

 

 متهٍد

 َموي 31ولؿّما المادة  دؿجٍر المملنة المغػبّة بواء غل 

  ِام
أ
قٍال  25و  24اهؾراما من موامّن الػؿالة الملنّة. المٍزٌة إلَ المفارهّن فُ المواظػة الٍيوّة للػِاهة، الموػكعة بالمظّػات ا

هـجٍبػ  25و 24ًـ المٍافق ل  1423
أ
ة الًػِق الجُ ِوبغُ الًجعاء بٌا من ، والجُ وهػت اؿجػاثّرّة واهصة المػالم هما شعدت طاري2008ا

 ازو الوٌٍض بالػِاهة الٍيوّة.

  المجػلق  113.14( بجوفّغ الكاهـٍن الجوظّمُ رلم 2015ٍِلٍّز   07)مٍافق  1436من  رموان  20المادر فُ  1.15.85بواء غلَ الظٌّػ الفػِف رلم
 بالرماغات.

  مػ بجوفّغى بمٍزب بالظٌّػ الفػِف رلم المجػلق  30.09من الكاهٍن  82بواء غلَ المادة
أ
 150.10.1بالجػبّة البعهّة والػِاهة المادر ال

 (؛2010اغؾًؽ 24)1431رموان  13المادر فُ 

  لالّم. 2003مارس  20المادر فُ  687-03بواء غلَ لػار وزِػ العاطلّة رلم
أ
 المجػلق بجفٍِن الطجمالات للؾادة غمال الػمالت وال

 ًّو البوّة الجصجّة لنػة الكعم الٍيوّة المبػمة بّن وزارة العاطلّة ووزارة اللجماد والمالّة ووزارة  ثوفّغا لالثفالّة
أ
اإليار إلهراز بػهامذ ثا

 .2014ٍِهٍّ  4الفباب والػِاهّة ووزارة الجرٌّؼ والوكو و اللٍزؾجّم والرامػة الملنّة المغػبّة لنػة الكعم بجارِض 

 2018رماغُ لمعِوة مػاهـ فُ دورثي الػادِة لفٌػ فبػاِػ بواء غلَ معاولت المرلؽ ال 

 مت االتفاق تني :

 ممدلة فُ قظك رئّؾٌا مجلص جماغة مساهظ 

 ممدلة فُ قظك رئّؾٌا.  الجامػة الملنّة المغسبّة لنسة الكرم 

 عهى ما ٌهً :

 املادة األوىل : موضوع االتفاقية
لَ ثحرِر الجشامات العسفّن  ؼالح وثجٌّش واطجغالل ملػب ثٌرف ًزى االثفالّة اإ غعت وهزا العسوط الػامة  21المجػالرِن من اجو اإ

اضّة بالجماغة والجعجّع غلَ ممارطة هسة الكرم0 ش البوّة الجحجّة الِس  لجربّسى وثضّّسى وذلم لجػِش
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 : مهوىات املشروع. 2املادة 

 ِجنٍن المعسوع من :
  ٍع االثفالّة بالػعب 21ثجٌّش ملػب  االؼعواغُغعت مٍض

 000اضّة ٍع االثفالّة )المسافق الؽحّة، مضجٍدغات المالبص، المررجات، مذازن اللٍازم الِس ة الطجغالل الملػب مٍض  (اهجاز المسافق الضسوِر

  فٍلط؛ 081ثٍفّس السبط بعبنة الجشوِر بالماء والنٌسباء بكٍة 

 ثٍفّس الماء الضادن بمضجٍدع المالبص؛ 

 الملػب؛ ثٍفّس غبنة الجعٌّس بجٍاهب 

 لو بمنان دادو الملػب؛
أ
 بواء مررجات لجٍفّس مكاغر غلَ طجة ؼفٍف غلَ اال

  ٍهجاز الضٍر الذارجُ للملػب بػل  مجس و مكؽٍرات الحساطة0 2051اإ

 ثٌّئة وثػبّر مردو الملػب 

 : التزامات مجاعة مرانش 3املادة 

 ثلجشم الجماغة بما ِلُ :

 :االجنازاخ  -1

  ة هجاز المسافق الضسوِر اضّة، اإ لضمان الضّس الػادي للملػب )المسافق الؽحّة، مضجٍدغا المالبص، المررجات، مذازن اللٍازم الِس
 السبط بعبنة الماء النٌسباء0000(

  ٍهجاز الضٍر الذارجُ للملػب بػل  مجس ومكؽٍرات الحساطة0 2051ثٍفّس الحساطة واإ

  ؛فٍلط 081ثٍفّس السبط بعبنة الجشوِر بالماء والنٌسباء بكٍة 

 ثٍفّس الماء الضادن بمضجٍدع المالبص؛ 

 ثٍفّس غبنة الجعٌّس بجٍاهب الملػب؛ 

 لو بمنان دادو الملػب؛
أ
 بواء مررجات لجٍفّس مكاغر غلَ طجة ؼفٍف غلَ اال

 ثٌّئة وثػبّر مردو الملػب؛ 

 شروط استغالل املهعة : -2

 0ثػّّن مضؤول لار)مرِس( غن الملػب 

 ات والججٌّشات المجٍفسة لرِي؛الكّام بحساطة الملػب وهزا جمّع المػر 

 الضٌس غلَ حضن اطجغالل الػعب دالل فجسة الضمان؛ 

  غغال الموٍظة بالجامػة الملنّة المغسبّة
أ
ف ؼّاهة الػعب بػر فجسة الضمان المجػالر غلٌّا فُ دفجس ثحمالت اال الجنـفو بمؽاِر

 لنسة الكرم؛

  ُالرلّو الزي طجٍفسى المكاولة الجُ طجضع الػعب االؼعواغ0ُ ًزى احجسام غسوط وثٍجٌّات االطجغالل واالطجػمال المجضموة ف
 العسوط والجٍجٌّات طجبّن غلَ لٍحة ثلؽق غلَ مردو الملػب؛

  ٍُع؛ 05احجسام المرة الكؽٍى الطجػمال الملػب والمحردة ف طب
أ
 طاغة فُ اال

 اطجػمال الملػب ِكجؽس حؽسا غلَ لػبة هسة الكرم؛ 

 ولٍِة اطجػمال الملػب ثنٍن ل
أ
هرِة الموضٍِة ثحت لٍاء الجامػة الملنّة المغسبّة لنسة الكرم والػؽب الجٌٍِة؛ا

أ
 فائرة اال

  ُلؽَ غرد الالغبّن محرد ف
أ
 (00ضر  00الغب ) 22ا

 ة والجُ ِكٍم بٌا المكاول المجػالر مػي غلَ ذلم؛  االمجواع غن بسمجة اللػب فُ هفص الٍّم المذؽػ للؽّاهة الروِر

 رغام الالغبّن غلَ ارث اضّة مواطبة للػعب االؼعواغ0ُاإ حزِة ِر
أ
 راء ا
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 عمهٍاخ انصٍاوح : -3

 الجوظّف الٍّمُ للملػب؛ 

  طكُ الملػب باهجظام من الوظام الزي طّثبجي المكاول الزي طّضع الػعب االؼعواغُ؛ 

 : التزامات اجلامعة امللهية املػربية لهرة الكدو 4املادة 

 بثلجشم الجامػة الملنّة المغسبّة لنسة الكرم 

 0اهجاز الرراطات العبٍغسافّة والجٍّ ثكوّة 

 ثجٌّش الملػب بالػعب االؼعواغُ؛ 

  ظار دفجس الجحمالت0 ثالثة طوٍاتالجنـفو بؽّاهة الػعب لمرة  فُ اإ
س وِسثبط ثوفّز الجشام الجامػة الملنّة لنسة الكرم بجػٌر الجماغة المضبق بجوفّز االلجشامات الموؽٍص غلٌّا فُ ًزى االثفالّة وثٍفّ

ولّة موٌا0
أ
 الججٌّشات اال

 :جلية اإلشراف والتتبع. 5ملادة ا
غساف والججبع وثجنٍن من ممثلُ العسفّن المجػالرِن وثججمع  ،ثحت رائطة رئّص المجلص الجماغُ او من ِوٍب غوي ثحرث لجوة لالإ

 
أ
غٌس غلَ اال

أ
ولو باطجرغاء بعلب من احر العسفّن مسة هو طجة ا

أ
ن ًواك فائرة ا

أ
ضسورة الججماغٌا0 وِمنن اطجرغاء هو غذػ  وهلما ثبّن ا

و حضٍر احرًم مفّرا الججماغات اللجوة0
أ
م ا ي مؤطضة ِنٍن حضًٍر

أ
و ا

أ
و ًّئة ا

أ
 ا

 : اختصاصات جلية اإلشراف والتتبع. 6املادة 
غساف والججبع الضٌس غلَ حضن ثوفّز بوٍد االثفالّة0 وغلَ الذؽٍص؛  ثجٍلَ لجوة االإ

  غغال اهجاز المعسوع
أ
ٍع االثفالّة؛ثجبع ثكرم ا  مٍض

 ِجاد الحلٍل المواطبة لٌا؛ هجاز المعسوع اإ  دراطة المعاهو الجُ لر ثػجسض اإ

 : احرتاو املعايري التكيية. 7املادة 
ة ال ة والبّئّة0 وهو دراطة ضسوِر هجاز الرراطات الجكوّة والمػماِر ّن باإ و البواءات ًر

أ
طاطّة ا

أ
ع البوّة الجحجّة اال ن اهجاز جمّع معاِر هجاز اإ

هظمة الجاري بٌا الػمو0
أ
حضن الظسوف المالّة والجكوّة، والحؽٍل غلَ الجسادّػ المعلٍبة وفق الكٍاهّن واال

أ
 المعسوع فُ ا

 : املراقبة والتدقيل 8املادة 

غضاء لجن ال
أ
و ثرلّق الٌّائت المذجؽة0 وِلجشم العسفان بالجػاون مع ا

أ
هجاز المعسوع لمسالبة ا مسالبة ثذضع جمّع الػملّات المسثبعة باإ

ة لجضٌّو الكّام بمٌمجٌم0  والججبع وذلم بمرًم بنافة الٍثائق والمػلٍمات الضسوِر

 : حكوم امللهية 9املادة 
ظار ًزى االثفالّة ملنا لجماغة مساهظ  ثبكَ البواِات والججٌّشات المحرثة فُ اإ

 : تعديل االتفاقية. 01ملادة ا
بسامٌا0ِمنن ثػرِو ومساجػة بوٍد ًزى االثفالّة بمكجضَ   مالحق وفق هفص المضاظس المجبػة فُ اإ

 : تشوية اخلالفات 00املادة 

و بمواطبة ثوفّزًا، ِجم فضي بالعسق الحبّة0
أ
وِو بوٍد ًزى االثفالّة0 ا

أ
 هو دالف ِحؽو بّن العسفّن المجػالرِن بذؽٍص ثا

 : سرياٌ مفعول االتفاقية. 02املادة 
خ  غّسثٍلّػٌا ِضسي مفػٍل ًزى االثفالّة ابجراء من ثاِر

أ
 غلٌّا0 والجا

 ( نظائر أصلية بتاريخ :............3وحررت هذه االتفاقية في ثالث )

 إمضاءات األطراف المتعاقدة

 السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم                                                 السيد رئيس جماعة مراكش



 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

208 
 

 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش بلمائددمحم العربً السٌد 

 بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، نفتـح بــاب المنالشـة حــول هـذه النمطــة. 

 هل من متدخل اخر فً الموضوع. 

المضمن فً  اذن اعرض علٌكم االتفالٌة للتصوٌت حسب التعدٌل الممترح من طرف اللجنة المختصة

 .التمرٌر
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 8102فبراٌر  07بتارٌخ  223/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  التاسعةالنمطـة       

 

ن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش بالدراسة والمصادلة على مشروع اتفالٌة شراكة بٌ

 غشت لكرة المدم بالعشب االصطناعً. 81لكرة المدم لتجهٌز ملعب الجامعة الملكٌة المغربٌة و

 2018

072018

 

 113.1492 

 

 

  

  

 . 

  

45 
45 

وهـم الســـادة45
 

 ٌوسف اٌت رٌاض،، ورـعبد الرزاق جب امال مٌصرة، عواطف البردعً، د، عبد السالم سً كوري،ـدمحم العربً بلمائ
  اشراق البوٌسفً، دي،ـدة لعوٌـجوٌعبد الرحٌم الفٌرامً،  حسن بباوي،ابراهٌم بوحنش، عادل المتصدق، دمحم زراف، 

، الحسٌن نوار، ـفعبد االله الغلـاد، سعٌدة ساللة، ة بوعبـثورٌمرٌم خاي، دار، ـة مجـحفٌظ ً،ـامٌنة العمرانً االدرٌس
عبد الغنً درٌوش، عبد الكرٌم لمشوم، عفٌفة الزنجاري، عبد الواحد الشافمً، ، الشحٌمً، عبد الهادي تلماضًٌفة خل

احماد اطرحً،  عبد الهادي وٌسالت، احمد عبٌلة، حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكرود، محمـد بنلعروسً، دمحم اٌت بوٌدو،
ولحسـن، محمـد بن بـال، عبد المجٌد بنانـً، عبد الهادي فـاري، ي الحسن المنــادي، السعٌد اٌت المحجـوب، خلٌل ب

 توفٌـك بلوجور، عبد الصمد الهنٌدي، عبد الجلٌل بنسعود، سفٌان بنخالتً، دمحم توفلة، خالد الفتاوي. 
 

 

 

 يقـرر ما يلـــي

20
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 غشت لهرة الكدو 20شرانة إلصالح وجتَيز وتشيري ملعب  اتفاقية
 بني مجاعة مرانش واجلامعة امللهية املػربية لهرة الكدو

 متهٍد

 موي 31ولؿّما المادة  بواء غلَ دؿجٍر المملنة المغػبّة 
  ،ِام اهؾراما من موامّن الػؿالة الملنّة. المٍزٌة إلَ المفارهّن فُ المواظػة الٍيوّة للػِاهة

أ
قٍال  25و  24الموػكعة بالمظّػات ا

هـجٍبػ  25و 24ًـ المٍافق ل  1423
أ
، والجُ وهػت اؿجػاثّرّة واهصة المػالم هما شعدت طارية الًػِق الجُ ِوبغُ الًجعاء بٌا من 2008ا

 ازو الوٌٍض بالػِاهة الٍيوّة.
  المجػلق  113.14( بجوفّغ الكاهـٍن الجوظّمُ رلم 2015ٍِلٍّز   07فق )مٍا 1436من  رموان  20المادر فُ  1.15.85بواء غلَ الظٌّػ الفػِف رلم

 بالرماغات.

  مػ بجوفّغى بمٍزب بالظٌّػ الفػِف رلم  30.09من الكاهٍن  82بواء غلَ المادة
أ
 150.10.1المجػلق بالجػبّة البعهّة والػِاهة المادر ال

 (؛2010اغؾًؽ 24)1431رموان  13المادر فُ 
  لالّم. 2003مارس  20المادر فُ  687-03وزِػ العاطلّة رلم بواء غلَ لػار

أ
 المجػلق بجفٍِن الطجمالات للؾادة غمال الػمالت وال

 ًّو البوّة الجصجّة لنػة الكعم الٍيوّة المبػمة بّن وزارة العاطلّة ووزارة اللجماد والم
أ
الّة ووزارة ثوفّغا لالثفالّة اإليار إلهراز بػهامذ ثا

 .2014ٍِهٍّ  4هّة ووزارة الجرٌّؼ والوكو و اللٍزؾجّم والرامػة الملنّة المغػبّة لنػة الكعم بجارِض الفباب والػِا
 (.07/02/2018)زلؾة بجارِض  2018معاولت المرلؽ الرماغُ لمعِوة مػاهـ فُ دورثي الػادِة لفٌػ فبػاِػ ل ثبػا 

 مت االتفام بني :
 ممدلة فُ قظك رئّؾٌا مجلص جماغة مساهظ 
 ممدلة فُ قظك رئّؾٌا.  مػة الملنّة المغسبّة لنسة الكرمالجا 

 على ما يلي :

 املادة األوىل : موضوع االتفاقية
 

ؼالح وثجٌّش واطجغالل ملػب  لَ ثحرِر الجشامات العسفّن المجػالرِن من اجو اإ غعت وهزا العسوط  21ثٌرف ًزى االثفالّة اإ
ش البوّة  اضّة بالجماغة والجعجّع غلَ ممارطة هسة الكرم0الػامة لجربّسى وثضّّسى وذلم لجػِش  الجحجّة الِس

 : مهوىات املشروع. 2املادة 
 

 ِجنٍن المعسوع من :

  ٍع االثفالّة بالػعب االؼعواغ21ُثجٌّش ملػب  غعت مٍض

  ،ٍع االثفالّة )المسافق الؽحّة، مضجٍدغات المالبص، المررجات ة الطجغالل الملػب مٍض مذازن اللٍازم اهجاز المسافق الضسوِر
اضّة000(  الِس

  فٍلط؛ 081ثٍفّس السبط بعبنة الجشوِر بالماء والنٌسباء بكٍة 

 ثٍفّس الماء الضادن بمضجٍدع المالبص؛ 

 ثٍفّس غبنة الجعٌّس بجٍاهب الملػب؛ 

 لو بمنان دادو الملػب؛
أ
 بواء مررجات لجٍفّس مكاغر غلَ طجة ؼفٍف غلَ اال

  ٍهجاز الضٍر الذارجُ للملػب بػل  مجس و مكؽٍرات الحساطة0 2051اإ

 ثٌّئة وثػبّر مردو الملػب 
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 : التزامات مجاعة مرانش 3املادة 
 

 ثلجشم الجماغة بما ِلُ :

 :االجنازاخ  -4

  ،اضّة ة لضمان الضّس الػادي للملػب )المسافق الؽحّة، مضجٍدغا المالبص، المررجات، مذازن اللٍازم الِس هجاز المسافق الضسوِر اإ
 النٌسباء0000(السبط بعبنة الماء 

  ٍهجاز الضٍر الذارجُ للملػب بػل  مجس ومكؽٍرات الحساطة0 2051ثٍفّس الحساطة واإ

  فٍلط؛ 081ثٍفّس السبط بعبنة الجشوِر بالماء والنٌسباء بكٍة 

 ثٍفّس الماء الضادن بمضجٍدع المالبص؛ 

 ثٍفّس غبنة الجعٌّس بجٍاهب الملػب؛ 

  لو بمنان دادو الملػب؛بواء مررجات لجٍفّس مكاغر غلَ طجة ؼفٍف
أ
 غلَ اال

 ثٌّئة وثػبّر مردو الملػب؛ 

 شروط استغالل املهعة : -5

 0ثػّّن مضؤول لار)مرِس( غن الملػب 

 الكّام بحساطة الملػب وهزا جمّع المػرات والججٌّشات المجٍفسة لرِي؛ 

 الضٌس غلَ حضن اطجغالل الػعب دالل فجسة الضمان؛ 

 ف ؼّاهة الػعب بػر فجسة غغال الموٍظة بالجامػة الملنّة المغسبّة  الجنـفو بمؽاِر
أ
الضمان المجػالر غلٌّا فُ دفجس ثحمالت اال

 لنسة الكرم؛

  احجسام غسوط وثٍجٌّات االطجغالل واالطجػمال المجضموة فُ الرلّو الزي طجٍفسى المكاولة الجُ طجضع الػعب االؼعواغ0ُ ًزى
 ػب؛العسوط والجٍجٌّات طجبّن غلَ لٍحة ثلؽق غلَ مردو المل

  ٍُع؛ 05احجسام المرة الكؽٍى الطجػمال الملػب والمحردة ف طب
أ
 طاغة فُ اال

 اطجػمال الملػب ِكجؽس حؽسا غلَ لػبة هسة الكرم؛ 

 هرِة الموضٍِة ثحت لٍاء الجامػة الملنّة المغسبّة لنسة الكرم والػؽب الجٌٍِة؛
أ
ولٍِة اطجػمال الملػب ثنٍن لفائرة اال

أ
 ا

  ُلؽَ غرد الالغبّن محرد ف
أ
 (00ضر  00الغب ) 22ا

 ة والجُ ِكٍم بٌا المكاول المجػالر مػي غلَ ذلم؛  االمجواع غن بسمجة اللػب فُ هفص الٍّم المذؽػ للؽّاهة الروِر

 0ُاضّة مواطبة للػعب االؼعواغ حزِة ِر
أ
رغام الالغبّن غلَ ارثراء ا  اإ

 عمهٍاخ انصٍاوح : -6

 الجوظّف الٍّمُ للملػب؛ 

  طكُ الملػب باهجظام من الوظام الزي طّثبجي المكاول الزي طّضع الػعب االؼعواغُ؛ 

 : التزامات اجلامعة امللهية املػربية لهرة الكدو 4املادة 
 

 ثلجشم الجامػة الملنّة المغسبّة لنسة الكرم ب

 0اهجاز الرراطات العبٍغسافّة والجٍّ ثكوّة 

 ثجٌّش الملػب بالػعب االؼعواغُ؛ 

  ظار دفجس الجحمالت0 ثالثة طوٍاتالجنـفو بؽّاهة الػعب لمرة  فُ اإ
وِسثبط ثوفّز الجشام الجامػة الملنّة لنسة الكرم بجػٌر الجماغة المضبق بجوفّز االلجشامات الموؽٍص غلٌّا فُ ًزى االثفالّة 

ولّة موٌا0
أ
 وثٍفّس الججٌّشات اال
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 :  (17/12/2108بتارٌخ  االولىالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  العاشرةالنمطة 

متر  1300البث في كبىل هبت علاسيت ممىىحت مً طشف هظاسة اوكاف مشاكؾ وهي كطعت اسليت معاحتها 

 املعيحيت.مخىاحذة بمىطلت حيليز كشب امللبرة  230842/04مشبع جيخمي لجضء مً الشظم العلاسي عذد 

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

نص لتـــالوة  المالٌة والبرمجةالشإون بالمٌزانٌة ورئٌس اللجنة المكلفة  الحسٌن نوارالكلمـة للسٌـد  

 ـك بهذه النمطــة.التمرٌـر المتعل

 المالٌة والبرمجةالشإون المٌزانٌة وبرئٌس اللجنة المكلفة  السٌد الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  12 – 11 – 10 – 6 – 5 – 2 النمط ذات االرلام:

 

  جتناعاتقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة لمجنةا 

 والربجمة  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 .ل12ل–ل11لل-ل10ل–ل6لل-ل5ل–ل2 الوكط رلمحٍل 
 2018 فبساِس لعٌس  الػادِة الرورةجرول اغمال من 

 :  2الوكعة رلم 

     . 2021ل- 2018للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                                          

 : 5الوكعة رلم 
لاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘ل لعنؤ تلااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لسْللمتْٓللّلاصت ز لاام ولّنذا ب اه مرياتلب اف رض ٛ

لبَ                                                    .   املاتبط٘
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

 : 6الوكعة رلم 
ل F002004رٓرٓ٘لمْوْعلاالتف قٔ تل قهلاملص ةق٘لعوٙلحترٓرلمص ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتصفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذت

ل لل658087ّ لاملك ّم٘.ل000028 ّ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  ع لدشْ  )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة  ارت ص٘لبإصت ز

 مراكش(

 : 10الوكعة رلم 
مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلاامك  ٖلل1300اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ ل

 متْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.للللل230842/04عرةل
 : 11الوكعة رلم 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاملص ةق٘لعوٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْادرٗ
 : 12الوكعة رلم 

احملرةلايشبلّاسم  لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗلمٔزاىٔ٘لل19/05/2008بت  ٓذلل6دتب ٜٕلاحملوٕلعرةلتمرٓللااكاا لا
 مج ع٘لماانعلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.
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المدرجدة فدً جددول اعمدال للممتضٌات المانونٌدة والتنظٌمٌدة الجداري بهدا العمدل، وفدً اطدار تحضدٌر الدنمط  طبما

الموجهدة لكدل مدن السدادة أعضداء اللجندة  08/10/2018 بتدارٌخ 986وتبعا للددعوة عددد ، 2018 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

، عمددت اللجندة المدذكورة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌدة البرمجدة

بماعدة االجتماعدات الكبدرى  الحادٌدة عشدر والنصدف صدباحاعلدى السداعة  2018 ٌنداٌر 24 االربعداء ٌوم اولى اجتماعاتها

: )حسدب ترتٌبهدا فدً  بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لتددارس الدنمط االتٌدـة

 جدول اعمال الدورة(

     . 8180ل- 8108للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا:  2الوكعة رلم 
 واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة                                                                                                                             

لعنؤ تل: 5الوكعة رلم  لاام ولّنذا لاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘لب اه مرياتلب اف رض ٛ ااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لسْللمتْٓللّلاصت ز
لبَ                                                                    .   املاتبط٘

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(
ل F002004املص ةق٘لعوٙلحترٓرلمص ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتصفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘لمْوْعلاالتف قٔ تل قهلل: 6الوكعة رلم 

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش( لللللللللللللللارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  علاملك ّم٘.ل000028 ّلل658087ّل
مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلاامك  ٖلل0011اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ لل: 01الوكعة رلم 

لللللمتْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.ل801838/13عرةل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاملص ةق٘لعوٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْادرٗلام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.لللللللللللللل: 00الوكعة رلم 
لل: 02الوكعة رلم  لمٔزاىٔ٘لل09/10/8118بت  ٓذلل6تمرٓللااكاا لادتب ٜٕلاحملوٕلعرة لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗ احملرةلايشبلّاسم  

 متلتمرٓوُلّتتنٔنُ.لمج ع٘لماانعلنن 
 

 السادة: مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب األول لرئٌس المجلس الجماعً :  ٌونس بن سلٌمان
 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( : م. الحسن المنادي
 النائب التاسع لرئٌس المجلس الجماعً :  عواطف البردعً

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة.، عبد الصمد العكاري، عبد االله الغلف، عبد الهادي وٌسالت
 

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

بوسعٌد، حسن الهواري، دمحم اٌت الزاوي، عبد العزٌز ، خلٌفة الشحٌمً، م. احفٌظ لضاوي العباسً، إبراهٌم بوحنش
 حفٌظة مجدار، خلٌل بولحسن، دمحم بنلعروسً، المصطفى الوجدانً.

 خالد الفتاوي  تغٌب عن االجتماع بعذر من اعضاء المجلس السٌد: -

 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

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

 رئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :    سمٌر لعرٌبٌة

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش
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 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :   هشام بل الحوتً
 رئٌس المسم التمنً :   م. الطٌب اسنٌنح
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري
 الرٌاضً موالي الحسن مدٌر المنتزه :  زكرٌاء اٌت بوعلً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً

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

 

 السادة:وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة  -
 

 مدٌر جهة الجنوب بالمكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة :   رشٌد فاكهانً
 رئٌس لسم األنظمة المعلوماتٌة والتواصل والتدبٌر بوالٌة مراكش آسفً :  م. احفٌظ زمٌدلً

 مدٌر شركة "مدٌنا باٌن" :   عبد اللطٌف بوسكران
 محاسب بشركة "مدٌنا باٌن" :    عدنان نضاح
 "مدٌنا باٌن"مستشار لانونً بشركة  :   أحمد أحشوش

 عن المدٌرٌة الجهوٌة للسكن الحدٌدٌة :   عبد العزٌز الورضة

ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المدرجة فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
لسادة االعضاء ، وباتفاق مع ا2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًفً 

 تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 

لل: 01الوكعة رلم  مرتلمابعلتيتنٕلل0011اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ 
لللللاملشٔشٔ٘.متْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلل801838/13دتزٛلمًلاااسهلاامك  ٖلعرةل

 

، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من بطالة تمنٌة حول الموضوع النمطة منالشة هذه فً بداٌة

والمرفمة بالتمرٌر، أعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي أوضح أن األمر ٌتعلك بهبة عمارٌة 

لفائدة جماعة مراكش وهً عبارة عن لطعة أرضٌة عارٌة تبلغ  مراكشبممنوحة من طرف نظارة اولاف 

مخصصة كتجهٌز عمومً ذات المراجع العمارٌة المضمنة فً البطالة التمنٌة المشار إلٌها سلفا  2م 1300مساحتها 

 وهً متواجدة أمام الممبرة المسٌحٌة بمماطعة جلٌز.

همٌة الهبة موضوع النمطة فً إغناء الرصٌد وبعد فتح باب النماش وإبداء الرأي، وحٌث تبٌن للسادة أ

أبدت اللجنة موافمتها العماري للجماعة، وحتى ٌتسنى للمصالح الجماعٌة المختصة استكمال إجراءات تحفٌظها، 

متر مربع تنتمً  1300هبة عمارٌة ممنوحة من طرف نظارة اولاف مراكش وهً لطعة ارضٌة مساحتها على 

  متواجدة بمنطمة جلٌز لرب  الممبرة المسٌحٌة. 308422/04لجزء من الرسم العماري عدد 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 
 

 رئٌس اللجنة
 الحسٌن نوار          
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 مراكشبممنوحة من طرف نظارة اولاف بهبة عمارٌة بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك  

 مخصصة كتجهٌز عمومً 2م 1300لفائدة جماعة مراكش وهً عبارة عن لطعة أرضٌة عارٌة تبلغ مساحتها 

 متواجدة بمنطمة جلٌز لرب  الممبرة المسٌحٌة 230842/04 تنتمً لجزء من الرسم العماري عدد

 بــاب المنالشـة مفتــــوح حــول هـذه النمطــة.

 اذن اعرض النمطة على التصوٌت.
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 :  (17/12/2108بتارٌخ  االولىالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الحادٌة عشرالنمطة 

املفادكت على اعادة جخفيق حضء مً حذًلت ابىاب حليز املخىاحذة امام الهالل الاحمش)بجاهب العكك 

 الحذًذًت( لبىاء مسجذ.

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش بلمائددمحم العربً السٌد 

نص لتـــالوة  المالٌة والبرمجةالشإون بالمٌزانٌة ورئٌس اللجنة المكلفة  الحسٌن نوارالكلمـة للسٌـد  

 ـك بهذه النمطــة.التمرٌـر المتعل

 المالٌة والبرمجةالشإون المٌزانٌة وبرئٌس اللجنة المكلفة  السٌد الحسٌن نوار
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  جتناعاتقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة لمجنةا 

 والربجمة  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 .ل12ل–ل11لل-ل10ل–ل6لل-ل5ل–ل2 الوكط رلمحٍل 
 2018 فبساِس لعٌس  الػادِة جرول اغمال الرورةمن 

 :  2رلم  الوكعة

     . 2021ل- 2018للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا

 السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من                                                                                                           

 : 5الوكعة رلم 
لعنؤ تل لاام ولّنذا لاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘لب اه مرياتلب اف رض ٛ ااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لسْللمتْٓللّلاصت ز

لبَ                                                    .   املاتبط٘
 من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش( )نمطة واردة

 : 6الوكعة رلم 
ل F002004املص ةق٘لعوٙلحترٓرلمص ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتصفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘لمْوْعلاالتف قٔ تل قهل

ل لل658087ّ لاملك ّم٘.ل000028 ّ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  ع لدشْ  واردة من السٌد الوالً عامل عمالة )نمطة  ارت ص٘لبإصت ز

 مراكش(

 : 10الوكعة رلم 
مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلاامك  ٖلل1300اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ ل

 متْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.للللل230842/04عرةل
 : 11الوكعة رلم 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاملص ةق٘لعوٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْادرٗلام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.للللللللللللل
 : 12الوكعة رلم 

احملرةلايشبلّاسم  لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗلمٔزاىٔ٘لل19/05/2008بت  ٓذلل6تمرٓللااكاا لادتب ٜٕلاحملوٕلعرةل
 مج ع٘لماانعلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.
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للممتضٌات المانونٌدة والتنظٌمٌدة الجداري بهدا العمدل، وفدً اطدار تحضدٌر الدنمط المدرجدة فدً جددول اعمدال  طبما

الموجهدة لكدل مدن السدادة أعضداء اللجندة  08/10/2018 بتدارٌخ 986وتبعا للددعوة عددد ، 2018 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

، عمددت اللجندة المدذكورة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌدة البرمجدة

بماعدة االجتماعدات الكبدرى  الحادٌدة عشدر والنصدف صدباحاعلدى السداعة  2018 ٌنداٌر 24 االربعداء ٌوم اولى اجتماعاتها

: )حسدب ترتٌبهدا فدً  بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لتددارس الدنمط االتٌدـة

 جدول اعمال الدورة(

     . 8180ل- 8108للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا:  2الوكعة رلم 
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                                                            

ل: 5الوكعة رلم  لعنؤ تلااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّع لاام ولّنذا لاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘لب اه مرياتلب اف رض ٛ اتف قٔ٘لسْللمتْٓللّلاصت ز
لبَ                                                                    .   املاتبط٘

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(
ل F002004املص ةق٘لعوٙلحترٓرلمص ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتصفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘لمْوْعلاالتف قٔ تل قهلل: 6الوكعة رلم 

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش( لللللللللللللللارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  علاملك ّم٘.ل000028 ّلل658087ّل
مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلاامك  ٖلل0011اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ لل: 01الوكعة رلم 

لللللمتْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.ل801838/13عرةل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاملص ةق٘لعوٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْادرٗلام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.لللللللللللللل: 00الوكعة رلم 
لل: 02الوكعة رلم  لمٔزاىٔ٘لل09/10/8118بت  ٓذلل6تمرٓللااكاا لادتب ٜٕلاحملوٕلعرة لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗ احملرةلايشبلّاسم  

 مج ع٘لماانعلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.
 

 السادة: مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب األول لرئٌس المجلس الجماعً :  سلٌمانٌونس بن 

 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( : م. الحسن المنادي
 النائب التاسع لرئٌس المجلس الجماعً :  عواطف البردعً

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة.، العكاريعبد الصمد ، عبد االله الغلف، عبد الهادي وٌسالت
 

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

حسن الهواري، دمحم اٌت الزاوي، عبد العزٌز بوسعٌد، ، خلٌفة الشحٌمً، م. احفٌظ لضاوي العباسً، إبراهٌم بوحنش
 حفٌظة مجدار، خلٌل بولحسن، دمحم بنلعروسً، المصطفى الوجدانً.

 خالد الفتاوي  االجتماع بعذر من اعضاء المجلس السٌد:تغٌب عن  -

 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

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

 ومرالبة التدبٌررئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط  :    سمٌر لعرٌبٌة

 
 الجماعً لمدٌنة مراكش المجلس
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 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :   هشام بل الحوتً
 رئٌس المسم التمنً :   م. الطٌب اسنٌنح
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري
 مدٌر المنتزه الرٌاضً موالي الحسن :  زكرٌاء اٌت بوعلً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً

 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :   زٌتًرشٌد بو
 عن  لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 السادة:وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة  -
 

 مدٌر جهة الجنوب بالمكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة :   رشٌد فاكهانً
 األنظمة المعلوماتٌة والتواصل والتدبٌر بوالٌة مراكش آسفًرئٌس لسم  :  م. احفٌظ زمٌدلً

 مدٌر شركة "مدٌنا باٌن" :   عبد اللطٌف بوسكران
 محاسب بشركة "مدٌنا باٌن" :    عدنان نضاح
 مستشار لانونً بشركة "مدٌنا باٌن" :   أحمد أحشوش

 عن المدٌرٌة الجهوٌة للسكن الحدٌدٌة :   عبد العزٌز الورضة

ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المدرجة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو فً بداٌة
، وباتفاق مع السادة االعضاء 2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًفً 

 تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 

لاملص ةق٘لعوٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْادرٗلام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.ل: 00م الوكعة رل
 

بخصوص هذه النمطة، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء أن األمر ٌتعلك بممترح بناء مسجد على جزء من حدٌمة 

أبواب جلٌز الكائنة أمام ممر الهالل األحمر، و نظرا إلٌجابٌات المسطرة فً جعل ساكنة المنطمة من أداء شعائرها 

على اعادة تخصٌص جزء من حدٌمة ابواب متها المبدئٌة الدٌنٌة، وفً ظل غٌاب للمعطٌات التمنٌة، فمد أبدت اللجنة مواف

على أساس عرض  لبناء مسجد متر مربع 1000على مساحة  جلٌز المتواجدة امام الهالل االحمر )بجانب السكة الحدٌدٌة(

 كافة المعطٌات المتعلمة بالموضوع خالل جلسة الدورة العادٌة للمجلس.

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 
 

 رئٌس اللجنة
 الحسٌن نوار          
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

وبعد تمكٌنكم من المعطٌات التمنٌة لموضوع النمطة انطاللا من تصمٌم  بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، 

متر  0611 والمساحة الجدٌدة M/26561وهو  المشروع بمرجع الوعاء العماريالمسح الطبوغرافً لمولع 

 الموزع علٌكم حٌنا، فبــاب المنالشـة مفتــــوح حــول هـذه النمطــة. مربع

 اذن ان لم ٌكن هنان اي متدخل، اعرض النمطة على التصوٌت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

225 
 



 (07/02/2018ملجلغ حماعت مشاكؾ )الجلعت الافخخاحيت بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

226 
 

 :  (17/12/2108بتارٌخ  االولىالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثانٌة عشرةالنمطة 

املحذد ليعب واظعاس الشظىم والحلىق والىحيباث  19/05/2008بخاسيخ  6حعذًل اللشاس الجبائي املحلي عذد 

 املعخحلت لفائذة ميزاهيت حماعت مشاكؾ كما جم حعذًله وجخميمه.

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة نص تمرٌر  الكلمة للسٌد رئٌس 

 اللجنة حول النمطة.

  رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار
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  جتناعاتقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة لمجنةا 

 والربجمة  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 .ل12ل–ل11لل-ل10ل–ل6لل-ل5ل–ل2 الوكعة  رلمحٍل 
 2018 فبساِس لعٌس  الػادِة جرول اغمال الرورةمن 

 :  2الوكعة رلم 

 . 2021ل- 2018للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا
    

 ً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من السٌد الوال                                                                                                          

 : 5الوكعة رلم 
ااصٔ ى٘لاار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لسْللمتْٓللّلاصت زلاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘لب اه مرياتلب اف رض ٛلاام ولّنذالعنؤ تل

لبَ                                                    .   املاتبط٘
 الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من السٌد 

 : 6الوكعة رلم 
 F002004املص ةق٘لعوٙلحترٓرلمص ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتصفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘لمْوْعلاالتف قٔ تل قهل

الوالً عامل عمالة  )نمطة واردة من السٌد ارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  علاملك ّم٘.ل000028 ّلل658087ّلل

 مراكش(

 : 10الوكعة رلم 
مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلاامك  ٖلل1300اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ ل

 متْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.للللل230842/04عرةل
 : 11الوكعة رلم 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْادرٗلام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.لللللللللللللللللللللللللللللاملص ةق٘لعوٙلاع 
 : 12الوكعة رلم 

احملرةلايشبلّاسم  لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗلمٔزاىٔ٘لل19/05/2008بت  ٓذلل6تمرٓللااكاا لادتب ٜٕلاحملوٕلعرةل
 مج ع٘لماانعلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.
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مدرجددة فددً جدددول للممتضددٌات المانونٌددة والتنظٌمٌددة الجداري بهددا العمددل، وفددً اطددار تحضدٌر الددنمط ال طبمدا

الموجهدة لكدل مدن السددادة  08/10/2018 بتدارٌخ 986وتبعدا للددعوة عددد ، 2018 اعمدال الددورة العادٌدة لشدهر فبراٌدر
، أعضاء اللجنة والمجلس للحضدور والمشداركة فدً أشدغال  اللجندة المكلفدة بالمٌزانٌدة والشدإون المالٌدة البرمجدة

 الحادٌة عشدر والنصدف صدباحاعلى الساعة  2018 ٌناٌر 24 االربعاء ٌوم عمدت اللجنة المذكورة اولى اجتماعاتها
بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخدامس برئاسدة السدٌد الحسدٌن ندوار رئدٌس اللجندة لتددارس 

 : )حسب ترتٌبها فً جدول اعمال الدورة( النمط االتٌـة

ل- 8108للاانعمباملرٓي٘لاامتٔك٘لتأٍٔللّتجننيلار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لطاان٘لتتموللبتنْٓللّلاصت زلباى مرلا:  2الوكعة رلم 
8180 .     

 السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من                                                                                                                  

لعنؤ تل: 5الوكعة رلم  لاام ولّنذا لاملظ  ٓعلاملتموك٘لبأىعن٘لاملااقب٘لب اه مرياتلب اف رض ٛ اار اس٘لّاملص ةق٘لعوٙلمظاّعلاتف قٔ٘لسْللمتْٓللّلاصت ز
لبَ  لاملاتبط٘                                                                   .   ااصٔ ى٘

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(
ل قهلل: 6الوكعة رلم  لاالتف قٔ ت لمْوْع لاذترٓرٓ٘ لاوشهو لااْطين لاملهتب لةٌْٓ لاتصفٔ٘ لاازمئ٘ لّادترّا٘ لااتنْٓل لمص ة  لحترٓر لعوٙ املص ةق٘

F002004 للارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّط  علاملك ّم٘.ل000028 ّلل658087ّلل ل ل ل ل ل )نمطة واردة من السٌد الوالً ل

لعامل عمالة مراكش(
مرتلمابعلتيتنٕلدتزٛلمًلاااسهلل0011اابحليفلقبْللٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلىع  ٗلاّق فلماانعلٍّٕلقطم٘لا ؤ٘لمش ستَ لل: 01الوكعة رلم 
لمتْادرٗلمبيطك٘لدؤزلقابللاملكربٗلاملشٔشٔ٘.للللل801838/13اامك  ٖلعرةل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاملص ةق٘لعوٙلاع ةٗلختصٔصلدزٛلمًلسرٓك٘لابْابلدؤزلاملتْادرٗلام ولاهلالللاالمحال)ظ ىبلااشه٘لاذترٓرٓ٘(لابي ٛلمشذر.لللللللللللللل: 00الوكعة رلم 
لل: 02الوكعة رلم  لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتشك٘لاف ٜرٗلل09/10/8118بت  ٓذلل6تمرٓللااكاا لادتب ٜٕلاحملوٕلعرة احملرةلايشبلّاسم  

 تمرٓوُلّتتنٔنُ.مٔزاىٔ٘لمج ع٘لماانعلنن لمتل
 

 السادة: مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب األول لرئٌس المجلس الجماعً :  ٌونس بن سلٌمان
 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( : م. الحسن المنادي
 النائب التاسع لرئٌس المجلس الجماعً : عواطف البردعً

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة.، عبد الصمد العكاري، عبد االله الغلف، عبد الهادي وٌسالت
 

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

حسن الهواري، دمحم اٌت الزاوي، عبد العزٌز ، خلٌفة الشحٌمً، م. احفٌظ لضاوي العباسً، إبراهٌم بوحنش
 بوسعٌد، حفٌظة مجدار، خلٌل بولحسن، دمحم بنلعروسً، المصطفى الوجدانً.

 خالد الفتاوي  تغٌب عن االجتماع بعذر من اعضاء المجلس السٌد: -

 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

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

 رئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌر :    سمٌر لعرٌبٌة

 
 الجماعً لمدٌنة مراكشالمجلس 

 

 

 

 02 – 00 – 01 – 6 – 5 – 2 النمط ذات االرلام:
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 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :   هشام بل الحوتً
 رئٌس المسم التمنً :   م. الطٌب اسنٌنح
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري
 الرٌاضً موالي الحسن مدٌر المنتزه :  زكرٌاء اٌت بوعلً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً

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

 

 السادة:وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة  -
 

 مدٌر جهة الجنوب بالمكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة :   رشٌد فاكهانً
 رئٌس لسم األنظمة المعلوماتٌة والتواصل والتدبٌر بوالٌة مراكش آسفً :  م. احفٌظ زمٌدلً

 مدٌر شركة "مدٌنا باٌن" :   عبد اللطٌف بوسكران
 محاسب بشركة "مدٌنا باٌن" :    عدنان نضاح
 "مدٌنا باٌن"مستشار لانونً بشركة  :   أحمد أحشوش

 عن المدٌرٌة الجهوٌة للسكن الحدٌدٌة :   عبد العزٌز الورضة

ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع 2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًالمدرجة فً 

 لسادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:ا

ل : 02الوكعة رلم  لعرة لاحملوٕ لادتب ٜٕ لااكاا  لل6تمرٓل لّااْدٔب تلل09/10/8118بت  ٓذ لّاذتكْم لاااسْو لّاسم   لايشب احملرة
لاملشتشك٘لاف ٜرٗلمٔزاىٔ٘لمج ع٘لماانعلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.

 

، أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد مدٌر المنتزه الرٌاضً موالي النمطة هذهمستهل دراسة فً 

درهم للحصة والتً  150الحسن الذي اوضح أن األمر ٌتعلك بإلغاء تعرٌفة ولو  المنتزهات الرٌاضٌة المحددة فً 

 216/4ممرر عدد من المرار الجبائً المتخذ بممتضى ممرر المجلس الجماعً  49كانت موضوع تعدٌل الفصل 

، مرجعا أسباب ذلن إلى مطالبة الجمعٌات بمجانٌة الولو  للمنتزهات باعتبارها 2017اكتوبر  19بتارٌخ  10/2017/

 المتنفس الوحٌد لهم داخل المدٌنة.

بعد ذلن فتح باب النماش حٌث ثمن السادة األعضاء هذا التعدٌل الذي من شؤنه أن ٌشجع الجمعٌات على 

هذا البند من  الغاء  وافمت اللجنة علىت لممارسة الرٌاضة باعتبارها متنفسا لشباب المدٌنة، وعلٌه ولو  المنتزها

المحدد لنسب واسعار الرسوم والحموق والوجٌبات  19/05/2008بتارٌخ  6المرار الجبائً المحلً عدد من  49الفصل 

 .موضوع الممرر المذكور المستحمة لفائدة مٌزانٌة جماعة مراكش كما تم تعدٌله وتتمٌمه
 

وبذلن تكون اللجنة لد انهت دراستها للنمط الجاهزة على اساس استكمال تدارس النمط المإجلة االتٌة 
 ادناه فً جلسة ممبلة:

الدزاطت واملصادكت على اجفاكيت بين مجلع حماعت مساكش و شسكت التىميت املحليت "حاضسة الاهواز" جتعلم بمظاهمت حماعت مساكش في  .1

ل اطتثماز جأهيل شبكت الاهازة العموميت .  جمٍو

ت بالظوق الجماعي الصهوز لفائدة املظتفيدًن من الشطس الاول من عمليت الترحيل واملصادكت على  .2 ت املحالث التجاٍز البث في عمليت جفٍو

ت املسجبطت بها.  مبالغ التفٍو

 املسكصي بجليز.فتح حظاب خصوص ي ًتعلم بمشسوع املسكص املتعدد الوظائف والظوق  .3

تون( لفائدة املظتفيدًن من  .4 ت املتواحدة بالظوق الجماعي املحاميد )كسب عمليت بسج الٍص ت املحالث التجاٍز البث في عملتي كساء و جفٍو

ت املسجبطتين بهما.  عمليت الترحيل واملصادكت على الظومت الكسائيت و كيمت التفٍو

س الطاكت واملعادن واملاء والبيئت، املكلفت بالبيئت ومجلع حماعت مساكش الدزاطت واملصادكت على اجفاكيت شساكت بين ال .5 وشازة املىتدبت لدى وٍش

لتدبير مشسوع الدزاحاث الهوائيت الراجيت الخدمت في مدًىت مساكش  SARLشسكت ذاث مظؤوليت محدودة   Société Medina Bikeوشسكت 

(Vélos en Libre-Service (VLS.) 
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ا زوطوز"   لفائدة حماعت مساكش.البث في كبول هبت ع .1 ت ممىوحت من طسف شسكت "اًٍس  لاٍز

 للباعت الجائلين. 9 املتواحدة بالظوق الجماعي املحاميد الجلظاثكساء  يتالبث في عمل .7

 اعادة بسمجت بعض الاعتماداث في الجصء الثاوي من ميزاهيت حماعت مساكش.  .8

مع بسمجت الفائض الحليلي بسطم  2117ت مليزاهيت حماعت مساكش بسطم الظىت املاليت اطالع املجلع الجماعي على بيان حصس الىتيجت العام .9

 هفع الظىت.

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 رئٌس اللجنة

 الحسٌن نوار        
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

المرار الجبائً من  16بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة حول النمطة، فان االمر ٌتعلك بتعدٌل الفصل 

المحدد لنسب واسعار الرسوم والحموق والوجٌبات المستحمة لفائدة  06/12/8115 بتارٌخ 3 المحلً عدد

لدٌة والمنتزهات بمنتو  استغالل الماعات البوالمتعلك  مٌزانٌة جماعة مراكش كما تم تعدٌله وتتمٌمه

الرٌاضٌة والماعات المغطاة للتدارٌب والمبارٌات فً بنده االخٌر وذلن بحذف واجب ولو  المنتزهات 

اكتوبر  06بتارٌخ  01/8104/ 803/4دد ع درهم للحصة وهو موضوع ممرر 021الرٌاضٌة المحددة فً 

8104 . 

 بـــاب المنالشــــة مفتــــوح.

 حول النمطة، فانً اعرض موضوع التعدٌل على التصوٌت.نظرا لعدم وجود اي تدخل 
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 8102فبراٌر  07بتارٌخ  226/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الثانٌة عشرالنمطـة       

 

المحدد لنسب واسعار الرسوم  06/12/8115بتارٌخ  3المحلً عدد تعدٌل المرار الجبائً ب

 والحموق والوجٌبات المستحمة لفائدة مٌزانٌة جماعة مراكش كما تم تعدٌله وتتمٌمه.

 2018

072018

 

 113.1492 

  

 

 150 

49 6  19/05/2008 

 216/4 

/10/2017  19  2017 

  

 . 

  

49 

49 

وهـم الســـادة49
 

 ٌوسف اٌت رٌاض،، ورـعبد الرزاق جب امال مٌصرة، عواطف البردعً، د، عبد السالم سً كوري،ـدمحم العربً بلمائ
 اشراق البوٌسفً، دي،ـدة لعوٌـجوٌعبد الرحٌم الفٌرامً،  حسن بباوي،ابراهٌم بوحنش، عادل المتصدق، دمحم زراف، 

، الحسٌن نوار، ـفعبد االله الغلـاد، سعٌدة ساللة، ة بوعبـثورٌمرٌم خاي، دار، ـة مجـحفٌظ ً،ـامٌنة العمرانً االدرٌس
عبد الغنً درٌوش، عبد الكرٌم لمشوم، عفٌفة الزنجاري، عبد الواحد الشافمً، ، ٌفة الشحٌمً، عبد الهادي تلماضًخل

احماد اطرحً،  عبٌلة،  حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكرود، دمحم بنلعروسً، دمحم اٌت بوٌدو،عبد الهادي وٌسالت، احمد 
ي الحسن المنادي، السعٌد اٌت المحجوب، ٌونس بن سلٌمان، عبد الصمد العكاري، دمحم بالة، ي احفٌظ لضاوي العباسً، 

محمـد توفلة،   وفٌك بلوجور، عبد الصمد الهنٌدي،خلٌل بولحسن، محمـد بن بال، عبد المجٌد بنانً، عبد الهادي فاري، ت
 عبد الجلٌل بنسعود، سفٌان بنخالتً، خالد الفتاوي. 
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 نكون لد انهٌنا النمط المدرجة فً جدول اعمال الجلسة االولى االفتتاحٌة. و بذلن 

 الرابعة عشٌة.ورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


