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6-7 
 

 

20 
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 ف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(افة من طر)نقطة مض                                                 
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( بشكل موحد لواجهة البنايات l’enduitيتعلق بإلزامية استعمال الصباغة و املالط )الدراسة واملصادقة على قرار تنظيمي مجاعي 

                                  )نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                          . املتواجدة باملدينة القدمية ملراكش

 
 

االحالة على  
مقاطعة مراكش  
المدينة إلبداء  

 الرأي 
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 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                 

 

5 
« بقانونها االساسي ليتالءم مع  BUS CITY MOUTAJADIDAالدراسة واملصادقة على تعديل غرض شركة التنمية احمللية » 

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                 .االختصاصات اليت ستفوض للشركة
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تعديل كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي يوسف بن 

 علي )الشطر االول(.

 
 المصادقة 
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حملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي يوسف بن املتعلق باستغالل ا تعديل كناش التحمالت

 علي )الشطر الثاني(.
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املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش تتعلق بربط احملطة البيوكهربائية  والوكالةاملصادقة على اتفاقية بني جملس مجاعة مراكش 

 بالشبكة الكهربائية ملدينة مراكش

 

التأجيل إلى دورة  
 الحقة 

 

205 – 206   

 
 

31 

 
مع برجمة الفائض احلقيقي  2018ية مجاعة مراكش برسم السنة املالية اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزان

 برسم نفس السنة.

تم إطلع المجلس  
على بيان حصر  
النتيجة العامة  

للميزانية  
والمصادقة على  
 الفائض الحقيقي 
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 اعادة برجمة بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش. 32
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  2019فبراير الدورة العادية لشهر                             مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                                    

 2019فرباير لشهر ة العادية حمضر الدور

 07/02/2019بتاريخ  اجللسة األوىل االفتتاحية
وكذا النظام    بالجماعاتبناء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق    

للسادة اعضاء مجلس  ، وتبعا  الداخلي لمجلس جماعة مراكش الموجهة    جلستي جماعة لحضور اشغال  الللدعوة 

الجماعي   المجلس  فبراير  دورة  عدد    25/01/2019بتاريخ    2019لشهر  االعمال   1940تحت  لجدول  المتضمنة 

بجلسة اولى عقدها   2019  فبرايرمراكش اشغال دورته العادية لشهر  لوالجدولة الزمنية، افتتح المجلس الجماعي  

الرسمية للمجلس الجماعي بشارع   الجلساتبقاعة    الثانية عشرة زواالعلى الساعة    2019  فبراير  07  االربعاءيوم  

محمد السيد  رئاسة  تحت  السادس  السيد    بلقائدالعربي    محمد  وبمحضر  الجماعي  المجلس  بوالكنة رئيس    أحمد 

قسم   رئيس  المذكور موطاعيممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد    سيدي غانم  الملحقة االداريةرئيس  

 الجماعات المحلية بالوالية.

 :     جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة من اطـرحضـر  - 

   المدير العام للمصالح :   الكريم الخطيب عبد 

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :   حوتي ال هشام بل

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   عبد العزيز االمري 

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية :   ريبيةسمير لع

 رئيس القسم التقني  :   اسنينح ي الطيب 

 رئيس قسم التعمير واعداد التراب :   عادل الشراط 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية :   عبد الحق مدا 

 وكيل مداخيل جماعة مراكش :   الخمار لمغاري 

 لس عن قسم اعمال المج :    خليل مولح 

 عن قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 
 

 شارك من المصالح الخارجية السادة:   -

 عن المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بمراكش :   محمد رضى فصي 

 عن الوكالة الحضرية لمراكش :   يوسف الرباني 

 

 عضوا  86 :  العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا 85  :    زاوليـن مهامهــم عـدد االعضـاء الم  -

عضوا 69 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 2
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 3

 ئيس جملس مجاعة مراكشلثالث لرالنائب ا حممد توفلة 4

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 5

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 6



 ( 07/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ   2019لشهر فبراير محضر الدورة العادية 

2 
 

 النائب السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 7

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 8

 لرئيس جملس مجاعة مراكشالنائبة الثامنة    يصرةل ماما  9

 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 10

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 11

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 12

 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 13

 اجمللس اجلماعيعضو  يوسف أيت رياض 14

 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 15

 "          "          " توفيق بلوجور 16

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 17
 "          "          " عادل املتصدق 18

 " "          "          عبد اهلادي فاري 19
 "          "          " الغلفعبد االله  20

 "          "          " امينة العمراني االدريسي 21
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 22
 "          "          " امحد حمفوظ 23

 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 24
 "   "               "   عبد اهلل االمكاري 25

 "          "          " سفيان بنخاليت 26

 "          "          " عبد الصمد العمراني 27

 "          "          " خليل بوحلسن 28

 "          "          " حممد ايت بويدو 29

 "          "          " محيد خورزك 30
 "          "   "        حممد بن بال 31

 "          "          " أمحد عبيلة 32
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 33

 "          "          " حسن بباوي 34

 "          "          " إشراق البويسفي 35
 "          "          " مريم خاي 36

 "          "          " حممد لكبار 37
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 "          "          " السعيد ايت احملجوب 38
 "          "          " عبد اجمليد بناني 39

 "          "          " حبيبة الكرشال 40
 "          "          " حممد احلر 41

 "          "          " رشيد التمادلي 42
 "          "          " محيد الشهواني 43

 "          "          " حممد االدريسي 44
 "          "          " حممد بنلعروسي 45

 "          "          " حممد باقة 46

 "          "          " املصطفى الوجداني 47
 "          "          " عبد الصمد العكاري 48

 "          "          " ابراهيم بوحنش 49

 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 50

 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 51

 "          "          " احلسني نوار 52

 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 53
 "          "          " يوسف بن الزاهر 54
 "          "  "         سعيدة ساللة 55

 "          "          " حممد نكيل 56
 "          "          " حسن اهلواري 57

 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 58
 "          "          " ثورية بوعباد 59

 "          "          " موالي البشري طوبا 60
 "          "  "         عبد الغين دريوش 61

 "          "          " خليفة الشحيمي 62
 "          "          " عبد اهلادي بن عال 63

 "          "          " امساعيل امغاري 64

 "          "          " حممد ايت الزاوي 65

 "          "          " عبد الكريم ملشوم 66
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"          "     "      باحممدحليمة  67  

 "          "          " حممد بوغربال 68
 "          "          " فاطمة ملكهون 69

 

 أعضاء  04    :    عـدد  األعضـاء الغائبيــن بعـــذر  -
 

  
 عضو اجمللس اجلماعي عبد العزيز البنني 1

 "          "          " حفيظة جمدار 2
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 3
 "          "          " جويدة العويدي 4

 
 

 

   عضـوا 12  :    الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -

 
 

 عضو اجمللس اجلماعي حممد الزراف 1
 "          "          " عبد الرمحان وافا 2

 ""          "           حياة املشفوع 3
 "          "          " لدمناتيعبد اجمليد ا 4

 "          "          " زكية املريين 5
 "          "          " عبد العزيز مروان 6

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 7
 "          "          " عفيفة الزجناري 8

 "     "          "      جنيب رفوش 9
 "          "          " اضيادي تلمعبد اهل 10
 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 11

 "          "          " امحاد اطرحي 12
 

 عضو واحد  01 -

 

 يعتبر السيد المصطفى الشهواني موقوفا عن مزاولة مهامه كعضو مجلس جماعة مراكش إلى   مالحظة:

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  64حين البث في طلب عزله طبقا لمقتضيات المادة 
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   رئيس مجلس جماعة مراكش السيد محمد العربي بلقائد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ممثل السلطة المحترمالسيد 

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 رةالسادة والسيدات أطر االدا

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

أطلب من السيد كاتب المجلس التفضل بالمناداة على أسماء السادة    ،قبل أن نفتتح أشغال هذه الدورة

صاب القانوني النعقاد هذه  توفر الن  مدى   ن بالقاعة للتأكد من والسيدات أعضاء المجلس المحترمين الحاضري

 . الدورة

   

وبعد قبول اعتذار السادة عبد العزيز البنين، حفيظة    فر النصاب القانوني، والتأكد من تو  اجراء العملية  بعد

 . دورتنا هاته وجدولتها الزمنية   أعلن رسميا عن افتتاح مجدار، عبد اللطيف ابدوح و جويدة لعويدي، 

الدورة،   هذه  اعمال  جدول  في  المدرجة  النقط  في  التداول  الوف وقبل  ببعض  ابالغي  تم  كما  نتلو  و  يات، 

 لى الروح السادة: الفاتحة ترحما ع

 اخ السيد عبد السالم سي كوري.  

 اخوي السيد عبد الهادي فاري 
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 والنقط املتداول  يف  شانها  جمللس مجاعة مراكش  2019اجلدولة  الزمنية  للدورة العادية لشهر فرباير 
 

 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة اجللسةترتيب 
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 موضــــــوع التـــداولالنقــــــط  ر.ت 

 
 

 
 
 
 
 
 

الجلسة 
 االولى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يوم الخميس

07/02/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  الحادية الساعة 

  باحاعشرة ص
بقاعة 

االجتماعات  
الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اطالع مجلس جماعة مراكش عىل التقرير االخباري لرئيس املجلس يف شأن االعمال التي تم القيام بها يف اطار الصالحيات  1

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  106املخولة اليه طبقا ملقتضيات املادة 

 

 

 

 

2 
 

من القانون التنظيمي املتعلق  264قتضيات املادة طبقا مل املرفوعةاطالع جملس مجاعة مراكش على الدعاوى القضائية 

 .باجلماعات

 

 
 

3 
مركز  الحتضان  العزيز  عبد  سيدي  مدرسة  ترميم  و  تأهيل  مرشوع  انجاز  و  بتمويل  تتعلق  اطار  اتفاقية  عىل  املصادقة 

 د الوالي عامل عمالة مراكش()نقطة واردة من السي                  الصانعة التقليدية باملدينة العتيقة ملراكش.

 

 
 
 
 

4 

املصادقة عىل اتفاقية رشاكة يف مجال التنمية املجالية والعمرانية املستدامة بني مجلس جماعة مراكش،  الجماعة الحرضية  

املتحدة االمم  برنامج  الكامريونية،  ياوندي  املدن    ملدينة  منظمة  و  ملراكش  الحرضية  الوكالة  البرشية،   للمستوطنات 

أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة املدن والحكومات املحلية قاد  والحكومات املحلية املتحدة االفريقية  املوقعة بمناسبة انع

 .      2018بمراكش نونرب  املتحدة اإلفريقية "أفريسيتي"

 

 
 

5 
املحلية   التنمية  رشكة  غرض  تعديل  عىل  واملصادقة  االسايس    « BUS CITY MOUTAJADIDA »الدراسة  بقانونها 

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( مضافة )نقطة ليتالءم مع االختصاصات التي ستفوض للرشكة.           
 

 الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة تتعلق بإحداث وتدبري متحف الرتاث الالمادي ببناية بنك املغرب بساحة جامع الفنا.   6

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(  مضافة)نقطة                                                                            

 

 

الدراسة و املصادقة عىل اتفاقية رشاكة بني املجلس الجماعي ملراكش وجمعية االطلس الكبري حول دعم املهرجان الوطني  7

 للفنون الشعبية. 

 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 ة مراكشعمال

 مراكش جماعة
 المديرية العامة للمصالح 

 المجلسقسم اعمال              
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الجلسة 
 االولى
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 يوم الخميس

07/02/2019 
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  عشرة صباحا
بقاعة 

االجتماعات  
الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 
 
 
 

 
 

8 
  دراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش و جمعية مؤسسة املهرجان الغيواني. لا

 
 

االتفاقية   9 جماعة  فسخ  سابقا  النخيل  بلدية  و  سابقا  عيل  بن  يوسف  سيدي  بعمالة  الوطني  التعاون  مندوبية  بني  املربمة 

 . 2019الل الدورة العادية لشهر يناير مراكش حاليا تبعا مللتمس مجلس مقاطعة النخيل املتخذ خ

 

 

 
10 

واملتخذ خالل الدورة العادية لشهر     2018  ماي  03بتاريخ    250/05/2018تعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  

املتعلق باتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش والجامعة امللكية املغربية للجمباز من اجل تدبري وتسيري    2018ماي  

 الجمباز بفضاء املواطن وتوسيع قاعدة رياضة الجمباز.قاعة 

 

  مالعب القرب واملنتزهات الرياضية.وضع نظام داخيل موحد لتسيري واستغالل  11
 

12 
  وضع نظام داخيل موحد خاص بدور الجمعيات.

 

13 
  ملزاد العلني  الدراسة واملصادقة عىل كناش التحمالت تحدد بموجبه رشوط بيع املحجوزات با

 

 
14 

العادية لشهر     2016فرباير    18بتاريخ    45/02/2016تعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد   الدورة  متخذ خالل 

االرضية املقرر احداث فوقها موقف السيارات مبنى  يف الشق املتعلق برقم الرسم العقاري موضوع القطعة    2016فرباير  

 ش برتاب نفود مقاطعة مراكش املدينة. عىل طبقات متواجد بعرصة املعا

 

 

15 
ذات املساحة    183733/04املنتمية اىل الرسم العقاري عدد    7املتواجدة بتجزئة املحاميد    P24تخصيص البقعة االرضية   

 .  2019مللتمس مجلس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير و ذلك لبناء مسجد تبعا  ²  م1074
 

 
 
 
 
 
 

 
الجلسة 
 الثانية 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 يوم االربعاء

20/02/2019 
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 السادس 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 
 
 
 
 

 

16 
  طريقة تدبري مرفق نقل املرضى واجلرحى عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي مجاعي.البث يف 

  البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى. 17

  الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي مجاعي.البث يف طريقة تدبري مرفق نقل االموات املسلمني عن طريق  18

  خيص باستغالل خدمة نقل االموات املسلمني.البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرت 19

 . املصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة بتدبري عمليات اقتناء ونقل وختزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب 20

 عامل عمالة مراكش( من طرف السيد الوالي  مضافة)نقطة                                                                            

 

  الدراسة واملصادقة على خمطط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاية خنلة التمر باملنطقة احملمية مبراكش. 21

   الدراسة و املصادقة على ضابط بناء مجاعي خاص باملدينة القدمية ملراكش. 22
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الجلسة 
 الثانية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 يوم االربعاء

20/02/2019 
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  رة صباحاعش
بقاعة 

االجتماعات  
الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

بشكل موحد لواجهة  (l’enduit)استعمال الصباغة و املالط   ظيمي مجاعي يتعلق بإلزاميةالدراسة و املصادقة على قرار تن 23
 ()نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش                    البنايات املتواجدة باملدينة القدمية ملراكش.

 

 .   لمدينة العتيقة ملراكشالدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية ل 24

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(  مضافة)نقطة                                                                          

 

 املدينة العتيقة.الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي يتعلق بتهيئة اسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت( املتواجدة ب 25
 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(  مضافة)نقطة                                                                         

 

  العزوزية.ة مبنطقة الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت خاص باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باحملطة الطريقية اجلديدة املتواجد 26

كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي  تعديل 27
 .)الشطر االول( يوسف بن علي

 

املستخرج من املركب الرياضي سيدي كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري  تعديل 28
 .)الشطر الثاني( يوسف بن علي

 

  الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بكراء ثالث حمالت بالسوق اجلماعي برج الزيتون باحملاميد. 29

 املحطة   بربط  تتعلق  ملراكش  اءوالكهرب  املاء  لتوزيع  املستقلة   الوكالة  و  مراكش  جماعة  مجلس  بني  اتفاقية  عىل  املصادقة 30

 .مراكش ملدينة الكهربائية بالشبكة البيوكهربائية

 

مع برجمة الفائض  2018اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  31
 احلقيقي برسم نفس السنة.

 

  نية التجهيز جلماعة مراكش.اعادة برجمة بعض اعتمادات ميزا 32
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش بلقائدالسيد محمد العربي  

بمجموعة من االرساليات   الجماعي  المجلس  العادة، توصلت رئاسة  المجلس لطرح    ألعضاءكما جرت 

على حظراتكم في جدول اعمال هذه الدورة، وطبقا للقوانين واالنظمة الجاري بها العمل، اعرض    لإلدراج نقط  

 الردود في اطار مسطرة االحاطة علما.  

 الكلمة للسيد كاتب المجلس .  
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 حاطة علماالامسطرة 
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 احاطة علما

لس جماعة  النظام االساسي لمجمن  9وكذا المادة   المتعلق بالجماعات  113.14من القانون التنظيمي  40طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة المادة  

 يلي:  ، يشرفني ان احيطكم علما بما مراكش

، وتبعا الجتماعات مكتب مجلس جماعة  2019  فبرايرفي جدول اعمال الدورة العادية لشهر    نقطلقد توصلت رئاسة المجلس الجماعي بإرساليات في شأن اقتراح      

 ت هذه العملية على ما يلي :   مراكش عند تحضيره لجدول اعمال دورتنا هاته، فقد اسفر

 
 املتخذ على مستوى مكنب اجمللس مقترح النقطة  النقطة 

باملنطقة املصادقة على خمطط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاية خنلة التمر 
 احملمية مبراكش

 
 يوسف ايت رياض

ضيرية وأخرى تداولية تم ادراج هذه بجدول اعمال الدورة وخصصت لها اجتماعات، تقنية تح

 تهيئها بمقاربة تشاركية مع ذوي االختصاص على مستوى اللجنة الوظيفية املختصة وسيتم 

 
 

 
 اجلديدة مبقاطعة سيدي يوسف بن عليتسوية الوضعية العقارية  لدوار الربادة والعرصة 

 

 
 
 

 
 اسماعيل امغاري 

اعي متخذ خالل الدورة العادية  لم يتم ادراج هذه النقطة اعتبارا لوجود مقرر املجلس الجم

افقة املبدئية على والقاض ي  2015لشهر يوليوز   باملو

واملتواجدين بتراب نفود  مبدأ تسوية الوضعية العقارية لدوار البرادة ودوار العرصة الجديدة  

مقاطعة سيدي يوسف بن علي عبر مسطرة نزع ملكية العقارات املتواجدة عليها الدوارين  

 ساس تيهئ امللف التقني لعملية التسوية هاته وعرضه في دورة الحقة للبث فيهاملذكورين على ا

وبالتالي تبعا لهذا املقرر، فاملصالح الجماعية ستقوم بالالزم في افق تيهئ  امللف التقني و عرضه  

 في دورة الحقة 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 مسطرة اإلحاطة علما.   باب الكلمة مفتوح في إطار

 عضو المجلس الجماعي عبد الكريم لمشوم السيد 

أود أن أحيطكم علما بشأن دوارين كائنين بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي وهما دوار البرادة ودوار  

الجديدة   المستقلة  العرصة  الوكالة  تتكلف  ويتم االعتماد على حفر  يتوفران على شبكة الصرف الصحي  واللذان ال 

ذ سنة ونصف لم تعد الوكالة تقوم بهذه العملية، مما جعل سكان  توزيع الماء والكهرباء تصريف مخلفاتها، لكن منل

هاذين الدوارين يبحثون عن حلول ترقيعية لتجاوز هذا االشكال لكنها غير مجدية، لذلك أقترح اقتناء خزان كما هو  

 واطنين المراكشيين على تصريف هذه المخلفات. معمول به في مقاطعة النخيل لمساعدة هذه الفئة من الم

 عضو المجلس الجماعي السعيد ايت المحجوب سيد ال

المتواجدة   بالسقايات  أصبحنا نعاني من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ففاتورة استهالك الماء 

بعد مرور ثالث وأربعة أيام ونضطر  بمقاطعة جليز تدفعها الجماعة، وعند حدوث أي إشكال نتصل بهم وال يأتون إال  

 خاصة بالدواوير. للقيام بمهامهم 

 عضو المجلس الجماعي   الفيرامي عبد الرحيم السيد 

أريد ان أحيطكم علما أن الملحقات اإلدارية منذ ثالثة أو أربعة أشهر تعاني من خصاص في دفاتر الحالة  

 . المدنية خاصة الملحقات الكائنة قرب المستشفيات

 عضو المجلس الجماعي يل بولحسنلخالسيد 

هذه   متتاليتين،  دورتين  خالل  االزدهارية  للجمعية  احتجاجية  وقفة  أسجل  علما  اإلحاطة  مسطرة  إطار  في 

مسؤولين   طرف  من  موقع  رسمي  محضر  على  يتوفرون  وهؤالء  القديم،  االزدهار  سوق  تجار  تمثل  الجمعية 

وق الشرف، كما منحتهم  ادة هؤالء التجار من سحقية استفويقضي بأ  2009جماعيين سابقين وممثلي السلطة سنة  

واليوم هؤالء  ،  2009فبراير    06مصادق عليه باحترام القرعة التي أجريت بهذه القاعة يوم  السلطة المحلية التزاما  

التجار يفاجؤون بعدم استفادتهم من سوق الشرف، لذلك أطلب من رئاسة المجلس إذا توفرت على أية معلومة حول  

 سوق. هذا الذا الموضوع أن تطلعنا عليها او أن تعمق البحث مع السلطة المحلية كي تستفيد هذه الشريحة من  ه

 جلس الجماعيالنائب الخامس لرئيس الم ي الحسن المناديالسيد 

فلألسف لم تعد تكترث لألصل الذي تفرعت منه أال وهو    المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء   بخصوص الوكالة

متر مربع فرضت    80، فهذه الوكالة ال تراعي السلم االجتماعي، ففي منزل كائن بدوار مساحته ال تتعدى  ةالجماع

حدا، لذلك ألتمس من الرئاسة وأعضاء درهم، وعندما نتصل بهم ونريد التحاور معهم ال نجد أ  35.000أتاوة قدرها  

 المجلس اإلداري للوكالة مراعاة الحالة االجتماعية للمواطنين. 

 عضو المجلس الجماعي عبد الغني دريوش لسيد ا

هناك شركة تحدت كل من السلطة المحلية، مجلس المقاطعة والوكالة المستقلة حيث تطلق الواد الحار بواد  

إيسيل ولم تستطع إدخال شبكة التطهير السائل رغم األموال الطائلة التي تتوفر عليها والمشروع االستثماري الهام 

 دون نتيجة.  محضر 20نطقة، وقد أصدرنا في األمر أزيد من الذي تنجزه بالم
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المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء فقد ضبطوا في عملية   وبالنسبة لكل من الوكالة

يتو  االستهالك   فاتورة ف  سرقة، الوكالة  التي  وجدنا  أيضا  مرتين،  تحسب  وجدناها  المكتب  من  المواطن  بها  صل 

 . 9تسرق الكهرباء من تجزئة وتمرره للمحاميد    المستقلة

أيضا ال علم لنا بصفقة دواء محاربة الفئران ولم أسمع أحدا استفاد من هذا الدواء، وهذه الظاهرة يعاني  

 منها سيدي يوسف بن علي على الخصوص. 

 عضو المجلس الجماعي الصمد الهنيديعبد السيد 

اء فهناك أحياء  في الربط االجتماعي بشبكتي الماء والكهربلدينا في مقاطعة سيدي يوسف بن علي إشكال  

استفادت منه وأخرى لم تستفد رغم أنها أحياء هشة وال أعرف ما المعايير التي اعتمدتها الوكالة المستقلة لتوزيع  

ث يفرض  الباب، بل حتى االستفادة من العداد الثاني يجد فيها المواطنون عرقلة كبيرة حيالماء والكهرباء في هذا  

لذلك أطلب   التصميم،  به في  العداد  المراد ربط هذا  السكن  المجلس  عليهم أن يضمن  المجلس وممثلي  رئاسة  من 

 اإلداري بالوكالة إيجاد حل لهذا االشكال. 

 لجماعي لمراكشرئيس المجلس ا السيد محمد العربي بلقائد

رف رئاسة المجلس الجماعي، فمعظمها  شكرا على تدخالتكم القيمة والتي سيتم أخذها بعين االعتبار من ط 

زيع الماء والكهرباء، فإما أن نستدعي ممثلي الوكالة على مستوى المكتب ونبحث معها  يتعلق بالوكالة المستقلة لتو 

مجلس المقبلة لتقديم كافة التوضيحات أو عقد اجتماع للجنة  سبل حل هذه اإلشكاالت أو ندعوهم لحضور دورة ال

بد من البدء  عمومية والخدمات بحضور كافة المعنيين بالموضوع، فبالفعل هناك إكراهات لكن ال  المكلفة بالمرافق ال

 . باألمور التي تعتبر أولوية 

مرتبطا بالسلطة المحلية وعملية  أما فيما يتعلق بسوق الشرف فسنبحث مع النائب المكلف بالقطاع إن كان  

الق االزدهار  سوق  تجار  كان  فإذا  المستفيدين،  سوق  إحصاء  من  االستفادة  لهم  تخول  وثائق  على  يتوفرون  ديم 

 الشرف فال بد من إيجاد حل لهم. 

 عضو المجلس الجماعي محمد ايت الزاويالسيد 

الماء والكهرباء أزكي تدخل السيد الهنيدي، حيث  لتوزيع    بصفتي عضوا بالمجلس اإلداري للوكالة المستقلة

متداخل بين السلطة المحلية والوكالة، بالمعنى أن المواطن إن أراد  نجد عدة مشاكل في العداد الثاني، فالموضوع  

الثان العداد  على  المعنيين  الحصول  الرئيس حضور  السيد  اقتراحكم  فعند  بذلك،  إدارية  شهادة  السلطة  تمنحه  ال  ي 

 .والوكالة  وع سواء خالل اجتماع لجنة المرافق أو الدورة المقبلة فال بد من حضور ممثلي السلطة المحليةبالموض

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 إذن وإن لم يتبق أي تدخل إضافي، سنمر إلى تدارس النقط الواردة في جدول أعمال هذه الجلسة. 
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 :   (07/02/2019بتاريخ  األولى  الجلسة )  2019العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة  األولى النقطة 

جاطالع   اطار  مجلس  في  بها  القيام  تم  التي  االعمال  شأن  في  املجلس  لرئيس  االخباري  التقرير  على  مراكش  ماعة 

 التنظيمي املتعلق بالجماعات. من القانون  106الصالحيات املخولة اليه طبقا ملقتضيات املادة 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد
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 :   (07/02/2019بتاريخ  األولى  الجلسة )  2019العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة   الثانيةالنقطة 

من القانون التنظيمي   264املادة  اطالع مجلس جماعة مراكش على الدعاوى القضائية املرفوعة طبقا ملقتضيات  

 املتعلق بالجماعات. 

 

 الجماعي لمراكشرئيس المجلس  السيد محمد العربي بلقائد

للسيد    القانونية  الكلمة  الشؤون  قسم  أعده  الذي  التقرير  لتالوة  الجماعي  المجلس  كاتب  الفتاوي  خالد 

 والمنازعات القضائية بخصوص هذه النقطة. 

 

 الجماعي  المجلس تبكا خالد الفتاويالسيد 
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 :   (07/02/2019بتاريخ  األولى  الجلسة )  2019العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة   الثالثةالنقطة 

املصادقــة على اتفاقية إطار تتعلق بتمويل وانجاز مشروع تأهيل وترميم مدرسة سيدي عبد العزيز الحتضان مركز  

    لتقليدية باملدينة العتيقة ملراكش. الصناعة ا

 يد الوالي عامل عمالة مراكش( )نقطة واردة من الس                                                                                         

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

رئيس    محفوظ  احمد  للسيد  وسياسالكلمة  بالتعمير  المكلفة  المدينة  اللجنة  والسير  والتنمية  ة  المستدامة 

 والجوالن لتالوة التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن رئيس اللجنة  أحمد محفوظ السيد 
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 3:  النقطة رقم
 

 

 
 اجتماع تقرير 

بالتعمري وسياسة املدينة  املكلفة اللجنة 
  والتنمية املستدامة والسري واجلوالن

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  3 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر العادية  جدول اعمال الدورةمن 

 
 املصادقة على اتفاقية إطار تتعلق بتمويل واجناز مشروع تأهيل و ترميم مدرسة سيدي عبد العزيز 

 التقليدية باملدينة العتيقة ملراكش.الحتضان مركز الصانعة 
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جددول اعمدال الددورة   طبقا

الموجهة لكل من السادة أعضداء اللجندة والمجلدس   24/01/2019بتاريخ    1434، وتبعا للدعوة عدد  2019العادية لشهر فبراير  

، انعقدد اجتمداع ير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجدوالنبالتعماللجنة المكلفة للحضور والمشاركة في أشغال 
بقاعدة االجتماعدات الرسدمية بالقصدر البلددي  ادية عشر صدباحاعلى الساعة الح 2019 يناير 31للجنة المذكورة يوم الخميس  

 شارع محمد الخامس برئاسة السيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيدة:

ينة املصادقة على اتفاقية اطار تتعلق بتمويل و اجناز مشروع تأهيل و ترميم مدرسة سيدي عبد العزيز الحتضان مركز الصانعة التقليدية باملد -
 العتيقة ملراكش.

 .الدراسة واملصادقة على خمطط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاية خنلة التمر باملنطقة احملمية مبراكش -
لك لبناء مرت مربع و ذ1074ذات املساحة  183733/04املنتمية اىل الرسم العقاري عدد  7املتواجدة بتجزئة احملاميد  P24ختصيص البقعة االرضية  

 .2019مسجد تبعا مللتمس جملس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 
 خاص باملدينة القدمية ملراكش.الدراسة و املصادقة على ضابط بناء مجاعي  -
 موحد لواجهة البنايات املتواجدة باملدينة القدمية ملراكش.كل بش (l’enduit)استعمال الصباغة و املالط  املصادقة على قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإلزاميةالدراسة و  -
 املصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة بتدبري عمليات اقتناء ونقل وختزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب.  -
كش، اجلماعة احلضرية ملدينة ياوندي الكامريونية، املصادقة على اتفاقية شراكة يف جمال التنمية اجملالية والعمرانية املستدامة بني جملس مجاعة مرا -

أشغال للمستوطنات البشرية، الوكالة احلضرية ملراكش و منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة االفريقية املوقعة مبناسبة انعقاد  االمم املتحدةبرنامج 
 .2018مبراكش نونرب  ة "أفريسييت"الدورة الثامنة لقمة منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة اإلفريقي

 ى مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش.الدراسة واملصادقة عل -
 الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي يتعلق بتهيئة اسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت( املتواجدة باملدينة العتيقة. -
 للمدينة العتيقة ملراكش.وع ميثاق اهلندسة املعمارية الدراسة واملصادقة على مشر -

 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 عبد الفتاح رزكي، حسن بباوي.  ،محمد بنلعروسي 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدة:  -
 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي  :  خديجة الفضي 

 

 :السادة اء المجلس الجماعي عضا  من في االجتماع شارك -
الحسين نوار، عبد الرحيم   باقدة،  محمديوسف ايت رياض، سفيان بنخالتي، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي ويسالت، حفيظة مجدار،  

 الفيرامي، خليفة الشحيمي، عبد الصمد العكاري. 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

 ماعة مراكشالمدير العام لمصالح ج :   يب عبد الكريم الخط
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 رئيس قسم التعمير وإعداد التراب :   عادل الشراط 

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   عبد العزيز األمري
 رئيس مصلحة األغراس  :   أحمد ايت الرايس 

 رئيس مصلحة تنظيم أعمال اللجن :   رشيد بوزيتي 
 مقاطعة النخيل عن مجلس  :   يد برادي عس

 عن المديرية العامة للمصالح :   عبد الرحيم العلمي
 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   3النقطة رقم: 
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 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 التعمير بالوالية رئيس مصلحة  :    محمد الحرشي

 رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية بالوكالة الحضرية لمراكش :   سعيد بلكادة 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   خالد الرامي

 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   فؤاد الديوري 
 عن المديرية الجهوية للبيئة  :   محمد بوكمة 

ترحيبية بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة  عد الكلمة ال في مستهل االجتماع، وب

 بالنقط المطروحة للدراسة، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 

 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  3النقطة رقم  
تأهيل و ترميم مدرسة سيدي عبد العزيز الحتضان مركز الصانعة التقليدية وع املصادقة على اتفاقية إطار تتعلق بتمويل و اجناز مشر  

 باملدينة العتيقة ملراكش.
 

السادة   تمكين  تم  ان  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  بداية  اتفاقية    األعضاءفي  بتمويل  من  تتعلق  مشروع    وانجازإطار 

ال   وترميم تأهيل   الصانعة  مركز  العزيز الحتضان  لهممدرسة سيدي عبد  تبين  لمراكش، وحيث  العتيقة  بالمدينة  ان    تقليدية 

حفل تقديم التدابير   2018أكتوبر    22  بتاريخ  بمناسبة ترؤس صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللااالتفاقية قد وقعت  

تأهيل هذه المدرسة   والتي من اهدافتثمين المدينة العتيقة لمراكش،    المتخذة إلنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج

يهدف إلى تعزيز مكانة    ونظرا لكون هذا المشروعلتطوير قدرات الصانعات التقليديات،    امخصص   ا احتضان مركزوترميمها  

وتش المضافة،  والقيمة  للدخل  المدرة  األنشطة  لخلق  مصدرا  باعتبارها  التقليدية،  الصناعة  النساء  قطاع  إدماج  جيع 

والم الشغل،  والمستفيدات في سوق  باالنقراض،  المهددة  التقليدية  الحرف  للصناعة  حافظة على  المحلية  المنتوجات  ترويج 

 ( ماليين درهم. 6، وذلك بتكلفة اجمالية تصل لستة )التقليدية ودعم تنظيم وهيكلة القطاع

لبشرية،  مد الخامس للتضامن، والمبادرة الوطنية للتنمية اثمرة شراكة بين مؤسسة محواعتبارا لكون االتفاقية هي  

وا والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  التقليدية  ووزارة  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  ووزارة  المدينة،  وسياسة  إلسكان 

الحضري والوكالة  مراكش،  جماعة  ومجلس  المهني،  بالتكوين  المكلفة  الدولة  وكتابة  االجتماعي،  لمراكش،  واالقتصاد  ة 

 از المشروع(. ومجموعة العمران )الشركة المفوضة إلنج

 

مبادرة باعتبارها  بالتقرير  مرفقة  كما هي  االتفاقية  اللجنة مضمون  وباركت  ثمنت  فقد  لذلك،  االهتمام    وتبعا  تجسد 

لل  رافعة  القطاع  هذا  التقليدية وحرص جاللته على جعل  الصناعة  لقطاع  الملك  يوليه جاللة  الذي  االقتصادية  الخاص  تنمية 

 واالجتماعية. 

 واسع النظرولمجلسكم الموقر 

 رئيس اللجنة      
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

أكتوبر   22 بتاريخ  بمناسبة ترؤس صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللااالمر يتعلق باتفاقية وقعت   

إطار    2018 المفي  إلنجاز  المتخذة  التدابير  تقديم  احفل  تثمين  برنامج  إطار  في  المندرجة  العتيقة  شاريع  لمدينة 

اهدافلمراكش،   من  انه  وترميمها    على  المدرسة  هذه  الصانعات تأهيل  قدرات  لتطوير  مخصص  مركز  احتضان 

 . التقليديات

 التصويت. من جهتنا نبارك هذه االتفاقية وأعرضها على 
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 :   (07/02/2019بتاريخ  األولى  الجلسة )  2019العادية لشهر فبراير الدورة من جدول اعمال   الرابعة النقطة 

مراكش،   جماعة  مجلس  بين  املستدامة  والعمرانية  املجالية  التنمية  مجال  في  شراكة  اتفاقية  على  املصادقة 

ملدينة   الحضرية  املتحدةالجماعة  االمم  برنامج  الكاميرونية،  الوكالة   ياوندي  البشرية،  ملراكش  للمستوطنات  الحضرية 

الثامنة لقمة منظمة املدن ومنظمة املدن   الدورة  انعقاد أشغال  والحكومات املحلية املتحدة االفريقية املوقعة بمناسبة 

 .       1820والحكومات املحلية املتحدة اإلفريقية )أفريسيتي( بمراكش نونبر 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

المستدامة    والتنمية   طي الكلمة للسيد احمد محفوظ رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة ة أعبداي 

 بهذه النقطة.  الخاصوالسير والجوالن لتالوة التقرير 

 

 المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن رئيس اللجنة  أحمد محفوظ السيد 
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 مراكش ةمجلس جماع

 
 

 4:  النقطة رقم

 
 

 
 

 جتماعاتقرير 
بالتعمري وسياسة املدينة  املكلفة للجنةا

 والتنمية املستدامة والسري واجلوالن
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 4 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
ملدينة ياوندي  جمال التنمية اجملالية والعمرانية املستدامة بني جملس مجاعة مراكش، اجلماعة احلضرية املصادقة على اتفاقية شراكة يف
للمستوطنات البشرية، الوكالة احلضرية ملراكش و منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة االفريقية املوقعة  الكامريونية، برنامج االمم املتحدة

 .2018مبراكش نونرب  "أفريسييت"ورة الثامنة لقمة منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة اإلفريقية أشغال الدمبناسبة انعقاد 
 
 
 

 
 

 



 ( 07/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ   2019لشهر فبراير محضر الدورة العادية 

94 
 

  

 

ل اعمدال الددورة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جددو  طبقا

الموجهة لكل من السادة أعضداء اللجندة والمجلدس   24/01/2019بتاريخ    1434، وتبعا للدعوة عدد  2019العادية لشهر فبراير  

، انعقدد اجتمداع بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجدوالناللجنة المكلفة للحضور والمشاركة في أشغال 
ر البلددي على الساعة الحادية عشر صدباحا بقاعدة االجتماعدات الرسدمية بالقصد 2019 يناير 31الخميس    للجنة المذكورة يوم

 شارع محمد الخامس برئاسة السيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيدة:

قةة املصادقة على اتفاقية اطار تتعلق بتمويل و اجناز مشروع تأهيل و ترميم مدرسة سيدي عبد العزيز  - الحتضان مركز الصانعة التقليدية باملدينة العتي
 ملراكش.

اتفاقية شراكة يف جمال التنمية اجملالية والعمرانية املستدامة بني جملس مجاعة مراكش، اجلماعة احلضرية ملدينة ياوندي الكامريونية، املصادقة على  -
أشغال نعقاد تحدة االفريقية املوقعة مبناسبة ااكش و منظمة املدن واحلكومات احمللية املللمستوطنات البشرية، الوكالة احلضرية ملر برنامج االمم املتحدة

 .2018مبراكش نونرب  الدورة الثامنة لقمة منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة اإلفريقية "أفريسييت"
 ة خنلة التمر باملنطقة احملمية مبراكش.الدراسة واملصادقة على خمطط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاي -

مرت مربع و ذلك لبناء 1074ذات املساحة  183733/04املنتمية اىل الرسم العقاري عدد  7دة بتجزئة احملاميد املتواج P24ختصيص البقعة االرضية  
 .2019مسجد تبعا مللتمس جملس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 

 و املصادقة على ضابط بناء مجاعي خاص باملدينة القدمية ملراكش.راسة الد -
بشكل موحد لواجهة البنايات املتواجدة باملدينة القدمية  (l’enduit)استعمال الصباغة و املالط  الدراسة و املصادقة على قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإلزامية -

 ملراكش.
 زيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب. بتدبري عمليات اقتناء ونقل وختزين وتواملصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة  -
 الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش. -
 العتيقة.الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي يتعلق بتهيئة اسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت( املتواجدة باملدينة  -
 ينة العتيقة ملراكش.الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمد -

 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 عبد الفتاح رزكي، حسن بباوي.  ،محمد بنلعروسي 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدة:  -
 جلس الجماعي  النائب السادس لرئيس الم :   خديجة الفضي 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
الحسين نوار، عبد الرحيم الفيرامي،    باقدة،  محمديوسف ايت رياض، سفيان بنخالتي، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي ويسالت، حفيظة مجدار،  

 خليفة الشحيمي، عبد الصمد العكاري.

 السادة: ة استشاريةصفب  ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :     الكريم الخطيب عبد 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 
 رئيس قسم التعمير وإعداد التراب  :   عادل الشراط 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :   عبد العزيز األمري 
 رئيس مصلحة األغراس  :   أحمد ايت الرايس 

 عمال اللجن رئيس مصلحة تنظيم أ :   يتي رشيد بوز
 عن مجلس مقاطعة النخيل  :   سعيد برادي

 عن المديرية العامة للمصالح  :   عبد الرحيم العلمي 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   4النقطة رقم: 
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 الخارجية السادة: صالح ممثلي الموشارك من  -
 رئيس مصلحة التعمير بالوالية  :     محمد الحرشي 

 رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية بالوكالة الحضرية لمراكش  :   سعيد بلكادة 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   خالد الرامي 

 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   فؤاد الديوري 
 جهوية للبيئة عن المديرية ال :    محمد بوكمة 

 
 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  4النقطة رقم 

   

املصادقة على اتفاقية شراكة يف جمال التنمية اجملالية والعمرانية املستدامة بني جملس مجاعة مراكش، اجلماعة احلضرية ملدينة ياوندي  -
ات البشرية، الوكالة احلضرية ملراكش و منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة االفريقية املوقعة مبناسبة توطنللمس الكامريونية، برنامج االمم املتحدة

 .2018مبراكش نونرب  أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة اإلفريقية "أفريسييت"انعقاد 
 

االسابخصوص هذه النقطة، وبعد ان تم تمكين   ألعضاء من اتفاقية شراكة في مجال التنمية المجالية والعمرانية  دة 

المتحدة االمم  برنامج  الكاميرونية،  ياوندي  لمدينة  الحضرية  الجماعة  مراكش،  جماعة  مجلس  بين  للمستوطنات   المستدامة 

االفريقية المتحدة  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  و  لمراكش  الحضرية  الوكالة  هذه  يث  وح  ،البشرية،  عقد  مبادرة  ان 

ا الداخلية في سياق  وزير  السيد  بناء على طلب  اتى  المحلية  االتفاقية  والحكومات  المدن  منظمة  لقمة  الثامنة  الدورة  نعقاد 

، لبحث دور الجماعات الترابية في االنتقال نحو مدن  2018المنعقدة بمراكش في شهر نونبر  المتحدة اإلفريقية “أفريسيتي”،  

 .بية مستدامةومجاالت ترا

تجربتها في مجال الالمركزية رهن  واعتبارا للسياق العام للعالقات المغربية االفريقية والتي من خاللها تضع الدولة  

الجماعات   للتعاون الالمركزي بين  إشارة جميع الدول والمنظمات، وأن هدفها المساهمة بشكل ملموس في بلورة منظومة 

إطار مقاربة مندمجة لقضايا التنمية وفق الرؤية السديدة لصاحب الجاللة الملك    فريقية، فينظيراتها اإلالترابية المغربية و

 .محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة للتضامن والتعاون اإلفريقي

و   والشراكة  التعاون  من  النوع  لهذا  كتجسيد  المجال،  هذا  في  تأتي  المعروضة  االتفاقية  ان  ناجعة وحيث  وسيلة 

المنتخبين والف للحوار والت نسج عالقات متميزة وتبادل الخبرات والتجارب خاللها  اعلين المحليين، إذ يمكن من  واصل بين 

 المجالية والعمرانية المستدامة   خاصة في مجال التنميةواالشتغال على قضايا تنموية  

ي من منظمة المدن والحكومات من قبل مدينتي مراكش وياوندي، بدعم تقن   وبعد ان تبين لهم ان تنفيذ االتفاقية سيتم 

تحدة بإفريقيا وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مع مواكبة ومراقبة الوكالة الحضرية لمراكش التي  المحلية الم

 مسؤولة عن تنفيذ الشراكة وتعزيز أدوات التخطيط الحضري والترابي. تعد ال

المستدامة    تفاقية شراكة في مجال التنمية المجالية والعمرانيةوتبعا لذلك، فقد أبدت اللجنة موافقتها على مضمون ا 

المتحدة  االمم  برنامج  الكاميرونية،  ياوندي  لمدينة  الحضرية  الجماعة  مراكش،  جماعة  مجلس  البشرية،  ل  بين  لمستوطنات 

بالتق مرفقة  هي  كما  االفريقية  المتحدة  المحلية  والحكومات  المدن  منظمة  و  لمراكش  الحضرية  اليه  الوكالة  باعتبارها  رير 

مجال في  االفريقي  المغربي  التعاون  أهمية  الهادفة    تجسد  السياسية  ودالالته  والفكرية  العلمية  قيمته  سياسات   له  لنهج 

 . ن االفريقية لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تلعب فيها الجماعات المحلية الدور المحوري عمومية محلية بالمد

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة   
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 المملكة المغربية 
 

  

  

 
 

 اتفاقية شراكة
  بني
 ( اململكة املغربيةمجاعة مراكش ) 
 و  

 (الكامريونياوندي ) دولة  مدينةجملس 
 و

 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 (ONU-HABITAT)  

 و
 فدرالية الوكاالت احلضرية باملغرب ) جمال (

 و
 واحلكومات احمللية املتحدة بإفريقيادن املمنظمة 

(CGLU-AFRIQUE)  
 2018نونبر   23تفاقية موقعة بمراكش في  إ
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 توطئة
 اعتبارا لــ: 

االلتزامات اليت قطعها اجملتمع الدولي وال سيما الدول، احلكومات، واجلماعات الرتابية بإفريقيا، بتبين لألجندة احلضرية اجلديدة  •
 ؛21كخارطة طريق الدول واملدن قصد رفع التحدي يف العامل احلضري يف القرن  ،(2016)السكن، كيوتو، 

للسياسة التعاونية الثنائية بني اململكة املغربية ومجيع الدول اإلفريقية، اليت أرسى دعائمها صاحب اجلاللة امللك حممد املهام الرئيسية  •
دة التزامات أدى ذلك إىل عقد "عدة شراكات ناجحة، متحورت حول ، والذي حيمل ع2017غشت  20السادس نصره اهلل يف خطابه ليوم 
 القطاعني العام واخلاص بالدول املعنية"؛استثمارات وبرامج مضبوطة تشمل 

 التحديات احلامسة يف مستقبل املدن اإلفريقية املتمثلة يف:  •

 ة النفعية للجميع؛العدالة احلضرية من خالل الولوج إىل سكن الئق، إىل اخلدمات األساسية والتنمي .1

 ترويج ختطيط حضري متحكم، قابل خللق الثروة والعمل؛ .2

  التخطيط والتدبري احلضريني والتقليل من التغريات املناخية؛إدماج البعد البيئي يف .3

 .والكوارث الطبيعيةاحلد من املخاطر يف إطار ندرة املوارد املائية، وتواجد العدد الكبري من املدن الكربى على الساحل  .4

والتشاور بني اجلماعات الرتابية كمنتدى للتبادل، واحلوار  (Sommet Africity)الدور اهلام الذي لعبته قمة املدن اإلفريقية  •
ما هو دور  مستدامة:حتت شعار " االنتقال إىل مدن وأراضي  2018نونرب  24إىل  20بأفريقيا، خاصة القمة الثامنة املقامة مبراكش من 

 ة اإلفريقية"؛اجلماعات الرتابي

 التالية:ية ، بصفته فدرالية للوكاالت احلضرية املغربية واليت تتمتع باملهام األساس جمال •

 جتميع املهارات، اخلربة واملعرفة يف ميدان التعمري؛ .1

 التبادل والشراكة على الصعيد الوطين والعاملي؛ .2

 التواصل وتقاسم املمارسات اجليدة؛ .3

 حضري جديد:تفاقية وغايتها من أجل شراكة بناءة الستشراف مستقبل طة بكل طرف معين بإمضاء هذه االواعرتافا بالدور واملهام املنو

  مدينة مراكش •

 آسفي، تتميز ب:-مدينة عريقة وعاصمة جهة مراكش
 يري دولية؛احلضري الوطين وبنية حتتية ذات جودة عالية: طرق، طرق سيارة، شبكة السكك احلديدية، مطار مبعا اهليكلمتوقع جيد يف  ▪

 األوىل على الصعيد الوطين وأحد أبرز الوجهات السياحية بإفريقيا؛ السياحية الوجهة :اقتصاد مرتكز على القطاع السياحي ▪

 التقليدية موجهة للقطاع السياحي؛نسيج صناعي يرتكز على حرف الصناعة  ▪

، 1985عاملي من طرف منضمة اليونسكو منذ سنة  ثاكش كرتابيئة ثقافية وتراثية معرتف بها دوليا: حيت مت إدراج املدينة العتيقة ملر ▪
 ؛2001سنة  ذكما مت تسجيل ساحة جامع الفنا كرتاث المادي لإلنسانية من

، مؤمتر 1994سنة (GATT) املؤمترات واملهرجانات العاملية كاالتفاقية العامة للتجارةبيئة مالئمة لتنظيم األحداث الثقافية،  ▪
 ان الدولي للفيلم مبراكش )سنوي(، مهرجان الفنون الشعبية، الرياضات امليكانيكية ...هرج، امل(COP22) 22األطراف 
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 مدينة ياوندي •

 تتميز مدينة ياوندي ب:مفوندي،  إقليمعاصمة الكامريون، مركز اجلهة الوسطى و مركز 
 ؛احلضري بالكامريون، بعد مدينة دواال اهليكلاحتالهلا املركز الثاني من ناحية  ▪

 ا إداريا وخدماتيا؛دور تلعب ▪

 نسيج صناعي ضعيف؛ ▪

 جمال إيكولوجي وطبيعي؛ ▪

 املعيشي؛مدينة يف تقدم مستمر تسعى إىل أن تصبح أكرت توهجا واستقطابا للزائرين وحتسني مستوى  ▪

ط، الوسائ متعددة حركيةمنظمة بشكل جيد، حتتوي على  كربىاملرتوبولي، أن تصبح مدينة  ، مبجاهلا2035مدينة تطمح يف أفق سنة  ▪
ومستقل، مدينة يتمكن سكانها من الولوج إىل كافة اخلدمات احلضرية األساسية بشكل  مدينة مسرية من طرف هيكل إداري وتقين قوي

 مة، مدينة جذابة اقتصاديا ومشعة على املستوى االفريقي.منصف يف بيئة سلي

 HABITAT)-(ONUبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  •

 ألمم املتحدة للمستوطنات البشرية املتواجد مقره " بنايروبي" ب:رنامج ايتميز ب

يف   (ODD)لتحقيق األهداف والتنمية املستدامة  Nouvel agenda urbain)السهر على تطبيق جدول العمل احلضري اجلديد ) ▪
 ؛2030أفق 

 ية القدرات؛دعم الدول واملدن املشاركة مبشاريع، توجهات إسرتاتيجية، خربة تقنية، وتقو ▪

 ، التكوين وتنفيذ السياسات والربامج املتعلقة باملدن؛(Capacité Normatives)تقوية القدرات املعيارية  ▪

  أجل:والعملياتية يف اإلسرتاتيجية الوطنية من  (Activités Normatives)ية اعتماد األنشطة املعيار ▪

 سكن الئق للجميع؛ ▪

 تنمية حضرية مستدامة. ▪

 : احلضرية باملغرب فدرالية الوكاالت •

رية وكالة حض 30جمال يوجد مقره يف الرباط، منظمة وطنية غري حكومية ختضع للقانون املغربي، ذو هدف غري مربح، تعمل على وضع 
 مغربية يف شبكة واحدة كقوة اقرتاحية، من أجل ختطيط حضري مستدام متميز ب:

 يف التدبري والتخطيط وتنمية اجملاالت؛تعزيز ونشر املعرفة املكتسبة يف اجملاالت اليت تساهم  ▪

البيئة  والقروية لتحسنيتشجيع ودعم مجيع الدراسات أو األحباث املشرتكة اليت قد تساهم يف حتقيق وتنظيم أفضل للمناطق احلضرية  ▪
 والظروف املعيشية للسكان.

  Afrique)-(CGLUمنظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة بإفريقيا  •

 تتميز مبا يلي: احمللية،ف بها كمنظمة دولية تتمتع بالوضع الدبلوماسي ملنظمة أفريقية للسلطات الرباط، معرتيوجد مقرها ب
 واملالي؛بالشخصية القانونية واالستقالل السياسي  واليت تتمتعتعزيز الالمركزية واالعرتاف باحلكومات احمللية على املستوى اإلداري،  -
 على تقديم خدمات أفضل للساكنة؛لتكون قادرة مات احمللية تعزيز قدرات احلكو -
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والربامج اليت مت حتديدها بشكل مشرتك من أجل عرض نتائجها يف دورات االحتاد األفريقي  وتقييم املشاريعدعم املدن املشاركة لتنفيذ  -
 القادمة؛

 الدولي.إمساع صوت اجلماعات احمللية إلفريقيا ومتثيلها على املستوى  -
ة املدن واحلكومات احمللية األفريقية "أفريسييت"، اليت تعترب أرضية للتعاون وتبادل اخلربات بني قمة الثامنة ملنظممبناسبة انعقاد ال

ال" بأنها ستضع اجلماعات الرتابية من قبيل التأهيل الرتابي والتعمري والتنمية احمللية واجملالية املستدامة، أكدت فدرالية الوكاالت احلضرية "جم
ت مؤسساتها العامة من أجل تعزيز دبلوماسية املدن واجلماعات الرتابية وذلك بشراكة مع برنامج األمم املتحدة البلدان اإلفريقية كل خربارهن إشارة 

 للمستوطنات البشرية ومنظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة اإلفريقية.
 ما بني:

 ؛ئدالعربي بلقاممثل برئيسه، السيد  ملراكشاجمللس اجلماعي  -

 تسيمي افونا جيلربت؛، السيد مبندوب احلكومةممثل  ياونديجملس مدينة  -

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ممثل برئيسه، السيد فيكتور كيسوب، الكاتب العام و املدير التنفيذي  -
 السكن -لألمم املتحدة 

 ؛خالد ويةمبديرها السيد ، ممثلة ملراكشالوكالة احلضرية  -

ممثلة بالكاتب العام، السيد جون بيري  (CGLU-Afrique)حلكومات احمللية املتحدة بإفريقيا ملدن وامنظمة ا -
 الونج مباسي.

 يلي:مت االتفاق على ما 
 

 املوضوعاملادة األوىل: 
 تهدف اتفاقية الشراكة إلى:

 الحضري والترابي في أفريقيا؛ تطوير وتبادل الخبرات في مجال التخطيط   -

 دة الحضرية الجديدة إلفريقيا؛ة لتفعيل األجن تبني رؤية موحد -

 وضع رهن إشارة البلدان اإلفريقية املشاركة كل املؤسسات والخبراء الفاعلين في مجال التخطيط الحضري على الصعيد اإلفريقي؛ -

 ات. تبادل التجارب والخبرات حول التخطيط الحضري وتعزيز الشراك   -

، بدعم تقني من منظمة املدن والحكومات املحلية املتحدة بإفريقيا وبرنامج ش وياونديمدينتي مراكيتم تنفيذ االتفاقية من قبل  

اقبة الوكالة الحضرية مل التي تعد املسؤولة عن تنفيذ الشراكة وتعزيز    راكش األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، مع مواكبة ومر

 ري والترابي.أدوات التخطيط الحض 

 راف املوقعةالتزامات األطاملادة الثانية: 

مل الجماعي  املجلس  مدينة    راكشيلتزم  الحضرية    ياوندي ومجلس  الوكالة  من  الوكاالت    ملراكشبدعم  لفدرالية  املنتمية 

 : ب الحضرية "مجال" 

 املشتركة ما بين املدينتين؛تقديم محاور العمل املشترك املزمع تطويرها على أساس مجال االهتمامات  -

 لكل مدينة من حيث التنمية املحلية؛ والفرص الخاصةالراهنة والتحديات  وضع قاعدة عمل تتضمن القضايا  -
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املدينتين فيما يخص التخطيط الحضري   - بين  القانونية ما  التقنية، العلمية،  في املجاالت  الخبرات واللقاءات  لتبادل  برنامج  وضع 

 والتنمية املجالية؛

 املحلية؛ تبادل الخبرات في مجال التخطيط الحضري والتنمية  -

 تبني شروط االتفاقية وفقا لإلجراءات التنظيمية املعمول بها.  -

 في حدود اعتماداته ب: HABITAT)-(ONUيلتزم برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

 دعم كل من مدينة مراكش وياوندي خالل عملية الشراكة؛ -

 يات الحضرية؛ه في مجال التخطيط الحضري، خاصة في مجال تطوير االستراتيجتقديم خبرات -

التوجيهية   - املبادئ  مثل  البشرية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  يضعها  التي  العمراني  التخطيط  معايير  ترسيخ  في  املساعدة 

 الدولية للتخطيط الحضري واملجالي؛

 وقعة؛بنود االتفاقية، وفقا لخطة العمل املتفق عليها بين األطراف املتقديم دعمه التقني وخبراته في تفعيل  -

املدن   - في  املخبرية  املؤسسات  ودعم  املختبرات  وتصميم  العمراني  للتخطيط  الدولية  الشبكة  مع  والتعاون  الخبرات  تبادل  دعم 

 الشريكة؛

 األطراف املوقعة في تنفيذ االتفاقية. تبليغ املنسق املقيم لألمم املتحدة بجميع اإلجراءات املتخذة بين  -

 الحضرية "مجال" ب: نضوية تحت لواء فدرالية الوكاالت تلتزم الوكالة الحضرية ملراكش امل

مدينتي   - بين  ما  االستراتيجي  والتعاون  والشراكة  للتقارب  إطار  وياونديإعداد  التنمية    مراكش  إطار  في  املشتركة  القضايا  حول 

 االستراتيجي؛  املجالية والتخطيط الحضري 

 اريع الحضرية والتعمير املستدام؛وضع إطار لتبادل الخبرات واملمارسات الجيدة في إطار املش -

 دعم األطراف املوقعة بكافة اآلليات التقنية والقانونية املتعلقة بالتخطيط الحضري واملجالي؛ -

 الحضري املستدام. االستفادة من خبرة الوكاالت الحضرية في مجال التدبير املجالي والتخطيط  -

 ب:  Afrique)-(CGLUا تلتزم منظمة املدن والحكومات املحلية املتحدة بإفريقي

 دعم عملية الشراكة بين املدن املوقعة على هذه االتفاقية بصفتها منظمة أفريقية للحكومات املحلية؛ -

املحلية والالمركزية بإفريقيا، وفقا لاللتزامات الدولية  الحرص على إدماج اتفاقية الشراكة ضمن أهداف تقوية قدرات الحكومات   -

 والجهوية؛

 في إطار شبكة املدن األفريقية املتضامنة واملستديمة؛ ياوندي و  مراكشي ريسيتي" في مدينتافتتاح ملتقى "أف -

 .املوقعة بين املدينتين من خالل خلق آلية دعم مالي، باتفاق مشترك بين كافة األطراف  تتبع تفعيل الشراكة ما -

 طريقة العملاملادة الثالثة: 

تنفيذ أحكام هذه االتفاقي اثنمن أجل اإلشراف على  تتألف من ممثلين  ، تم تشكيل لجنة توجيه  ( لكل طرف من 2ين )ة 

 األطراف املوقعة على هذه االتفاقية. 

( ممثليه  بأسماء  اآلخر  الطرف  بإبالغ  ع 
ِّ
موق  كل طرف  اللجنة  2يقوم  في   )( ثالثين  األكثر من 30التوجيهية خالل  يوًما على   )

 توقيع هذه االتفاقية.

 .مراكش وياوندي التوالي في ين على األقل في السنة على تجتمع اللجنة التوجيهية مرت
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 يلي:   فيماتتجلى مهام هذه اللجنة 

 . اإلشراف على إعداد خطة العمل السنوية لترجمة أهداف هذه االتفاقية ؛1

من املعلومات املتعلقة   تبادل املعلومات والوثائق املهمة بين األطراف املوقعة على االتفاقية، بما في ذلك البحوث والتقارير وغيرها. 2

 باألنشطة واملنتجات و كذا مدى تأثير هذا التعاون ؛

 ختارة ؛. ضمان تنفيذ اإلجراءات واألنشطة املبرمجة باالتفاقية وإدراجها ضمن األهداف العامة امل 3

 قية؛. إعداد التقرير السنوي حول تنفيذ اإلجراءات املبرمجة وإبالغها إلى األطراف املوقعة على االتفا4

 . إعداد تقارير أنشطة اللجنة التوجيهية؛ 5

أو  6 املبرمجة  واللوجستيكية  املالية  الترتيبات  تفعيل  كذا  و  االتفاقية،  من  املتوخاة  األهداف  لتحقيق  توجيهات  إعطاء  املزمع  . 

افقات األطراف؛   إضافتها، و تكون هذه اإلضافات موضوع تو

 (. 2021التاسعة ألفريسيتي )   ثالث سنوات في انتظار عرضه على مؤتمر القمة . استثمار هذه الشراكة في إطار برنامج ملدة7

 املسؤوليات العامة لألطراف املوقعةاملادة الرابعة: 
 االلتزام بمسؤولياتها وفقا ألحكام هذه االتفاقية. . تتفق األطراف املوقعة على 1

ت الصلة بهذه االتفاقية وتتشاور في أي وقت بطلب من أحد  . تقوم األطراف املوقعة بإبالغ بعضها البعض عن جميع األنشطة ذا2

افها؛  أطر

والوفا3 أي طرف  يؤثر سلًبا على مصالح  أن  يمكن  أي إجراء  اتخاذ  املوقعة من  األطراف  تمتنع  يتعلق بشروط  .  فيما  بالتزاماتها،  ء 

 نات البشرية؛وأحكام هذه االتفاقية ومبادئ منظمة األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للمستوط

ليست  4 الثالثة  املادة  في  املحددة  التوجيهية  اللجنة  أعدتها  التي  العمل  وخطة  االتفاقية  هذه  أن  على  املوقعة  األطراف  تتفق   .

 امات مالية. بمستندات وال بالتز 

طراف املوقعة،  كل التزام بنقل أي ش يء ذي قيمة، سواء من حيث السداد أو توفير األموال أو السلع أو الخدمات من قبل األ 

هم بشكل مستقل من قبل سيخضع التفاقيات مستقلة يتم تقديمها كتابًيا من طرف ممثلي األطراف املوقعة وسيتم تفويض

ع  
ِّ
ا لألنظمة والقواعد والسياسات واملمارسات الخاصة باألطراف السلطة املختصة للطرف املوق

ً
الذي يقدم التمويل وفق

 املوقعة.  

 االتفاقيةريان مدة ساملادة اخلامسة: 

 بصفة ضمنية. 3يسري مفعول هذه االتفاقية ملدة ثالث ) 
ً
 ( سنوات من تاريخ توقيعها، و تكون قابلة للتجديد سنويا

 مراجعة، تعديل وإنهاء االتفاقيةاملادة السادسة: 

البعض   بعضها  بإبالغ  املوقعة  األطراف  ثالثةتتعهد  األ 3)   قبل  أحد  رغبة  حالة  في  األقل،  على  أشهر  أو  (  تعديالت  إجراء  في  طراف 

 تفاقية. مراجعات لهذه اال

قبل  إشعار خطي  توجيه  مع  منها،  االنسحاب  االتفاقية  لكل طرف موقع على  )   يجوز  املوقعة  3ثالثة  األطراف  و يجب على  أشهر،   )

 اتخاذ التدابير املناسبة لتكييف األنشطة و ضمان إنتظامها.

 انقضاء فترة اإلنسحاب منها.   يستمر االلتزام بكافة بنود االتفاقية قبل

 يتم إعداد تقرير في نهاية االتفاقية لتسجيل األعمال املنجزة. 

غير منصوص عليها في هذه االتفاقية من قبل األطراف املوقعة وفقا لألهداف العامة لهذه االتفاقية  يتم تسوية أي مسألة ذات صلة 

 طراف. وبطريقة تؤدي إلى الحفاظ على عالقات جيدة بين جميع األ 
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 حل النزاعاتاملادة السابعة: 
أي نزاع أو جدل أو إدعاء ناجم عن تطبيق هذه االتفاقية أو خرق أو إنهاء أو بطالن هذه األخيرة بين األطراف املوقعة عليها    يتم تسوية

 لقواعد لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي ) 
ً
 . بية املعمول بهاالقوانين املغر  وكذا(  CNUDCIبطريقة ودية، وفقا

املوقعين بهذه االتفاقية أو خرق أو إنهاء أو بطالن هذه األخيرة، باستثناء التسوية الودية بموجب املادة    أي نزاع أو جدل أو ادعاء بين 

 ( ستين  خالل  أعاله،  وفقا  60السادسة  يتم  أن  يجب  اآلخر،  املوقع  قبل  من  التسوية  على  املوقعين  أحد  طلب  استالم  من  يوًما   )

 (.CNUDCIدولي ) لقواعد لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري ال

يعتبر هذا األخير بمثابة الفصل النهائي في التحكيم و ال تتمتع هيئة التحكيم بصالحية منح تعويضات جزائية. يلتزم املوقعون بقرار  

 . هذا الجدل أو االدعاء أو التقاض يمثل 

 

 .االتفاقيةو الطرفين حسب األصول، بإمضاء هذه وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، ممثل

 …………………مراكش في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياوندي عن مجلس مدينة  

 تسيمي افونا جيلبرت السيد  

 لمراكشعن المجلس الجماعي  

 العربي بلقائدالسيد 

 

 

عن برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

 البشرية  

 السيد فيكتور كيسوب 

عن منظمة المدن والحكومات المحلية 

  (CGLU-Afrique)حدة بإفريقيا المت

 السيد جون بيير الونج مباسي 

 

 لمراكشعن الوكالة الحضرية 

 خالد وية السيد  
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

باتفاقية يتعلق  بين مجلس جماعة    االمر  المستدامة  والعمرانية  المجالية  التنمية  الجماعة شراكة في مجال  مراكش، 

للمستوطنات البشرية، الوكالة الحضرية لمراكش و منظمة المدن   دة الحضرية لمدينة ياوندي الكاميرونية، برنامج االمم المتح

نعقاد  عقد هذه االتفاقية اتى بناء على طلب السيد وزير الداخلية في سياق ا   على ان  والحكومات المحلية المتحدة االفريقية،

الثامنة وا  الدورة  المدن  منظمة  “أفريسيتي”،  لقمة  اإلفريقية  المتحدة  المحلية  نونبر  لحكومات  شهر  في  بمراكش  المنعقدة 

 .، لبحث دور الجماعات الترابية في االنتقال نحو مدن ومجاالت ترابية مستدامة2018

 واآلن باب النقاش مفتوح حول النقطة. 

 المرور إلى التصويت. لب منكم فاني أط ، متدخل حول هذه النقطة أي بما أنه ليس هناك
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 :   (07/02/2019الجلسة األولى بتاريخ )  2019النقطة الخامسة من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير  

بقانونها االساس ي   «BUS CITY MOUTAJADIDA»الدراسة واملصادقة على تعديل غرض شركة التنمية املحلية  

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(             اصات التي ستفوض للشركة.ليتالءم مع االختص

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

لتالوة نص التقرير  بداية أعطي الكلمة للسيد ابراهيم بوحنش رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات  

 النقطة.  المتعلق بهذه

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات ابراهيم بوحنشالسيد 
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 مراكشمجلس جماعة 

 

 

 

    5 ة رقم:النقط

 
 

 
 

  جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  5 النقطة  رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  5النقطة رقم 

بقانونها االساسي  » BUS CITY MOUTAJADIDA «الدراسة واملصادقة على تعديل غرض شركة التنمية احمللية 
 ليتالءم مع االختصاصات اليت ستفوض للشركة.

 مراكش( )نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة                                                                             
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جددول اعمدال الددورة العاديدة   طبقا

للحضور الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس   24/01/2019بتاريخ    1432، وتبعا للدعوة عدد  2019لشهر فبراير  

علدى السداعة  2019 ينداير 29العمومية والخدمات، انعقد اجتمداع يدوم الثالثداء فة بالمرافق اللجنة المكلوالمشاركة في أشغال  

الحادية عشر صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السديد إبدراهيم بدوحنش رئديس 

 ية والخدمات لتدارس النقط االتيدة:اللجنة المكلفة بالمرافق العموم

بقانونها االساسي ليتالءم مع االختصاصات اليت  » BUS CITY MOUTAJADIDA «اسة واملصادقة على تعديل غرض شركة التنمية احمللية درال -
 .ستفوض للشركة

 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت حتدد مبوجبه شروط بيع احملجوزات باملزاد العلين  -
 .دمة وفق قرار تنظيمي مجاعيواجلرحى عن طريق الرتخيص باستغالل اخل البث يف طريقة تدبري مرفق نقل املرضى -
 نقل املرضى واجلرحى.البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة  -
 البث يف طريقة تدبري مرفق نقل االموات املسلمني عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي مجاعي. -
 البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل االموات املسلمني. -
 .مراكش ملدينة الكهربائية بالشبكة البيوكهربائية احملطة بربط تتعلق ملراكش والكهرباء املاء لتوزيع املستقلة الوكالة و مراكش مجاعة جملس بني اتفاقية على املصادقة -

 

 :  السادة  اللجنةأعضاء تماع من حضر االج -
 حفيظة مجدار، عبد الرحيم الفيرامي، محمد ايت الزاوي، سفيان بنخالتي. ،عادل المتصدق

 

 االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السادة: وحضر  -
 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي :   أحمد المتصدق
 عي )عضو اللجنة(النائب السادس لرئيس المجلس الجما :   خديجة الفضي 

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي :   عبد الرزاق جبور 
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
تلماضي،   الهادي  عبد  ويسالت،  الهادي  عبد  عال،  بن  الهادي  محمد ويسالت  الهادي   عبد  باقدة،  محمدعبد  الوجداني،  المصطفى   ،

 عبد االله الغلف. االدريسي، الحسين نوار،
 

 :السادة بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   الخطيب عبد الكريم 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير

 وكيل المداخيل :   الخمار لمغاري 
 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي :  د. هشام بوخصيبي 

 ات التنمية المحليةرئيس مصلحة شرك :   محمد أرفا
 عن المديرية العامة للمصالح :   عبد الرحيم العلمي

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

 

 وشارك كممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية  :    محمد ركمي 

 ي والية مراكش آسف  عن :   مريم كعية 
العمومية  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  الحضور،  بالسادة  والترحيب  الشكر  كلمة  وبعد  االجتماع،  بداية  في 

فبراير   لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  في  والمضمنة  اللجنة  اعمال  جدول  في  المدرجة  بالنقط  داعيا  2019والخدمات   ،

 ي كاآلتي: س الجاهزة منها، وهالسادة االعضاء الى تدار 

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
   5النقطة رقم :  
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  5النقطة رقم 
بقانونها االساسي  «BUS CITY MOUTAJADIDA»الدراسة واملصادقة على تعديل غرض شركة التنمية احمللية  -

 ليتالءم مع االختصاصات اليت ستفوض للشركة.
 عامل عمالة مراكش( من طرف السيد الوالي  مضافة )نقطة 

 
في بداية مناقشة هذه النقطة، وحيث انها مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش لتدرج في  

فبراير   لشهر  العادية  الدورة  اعمال  ممثل  2019جدول  حضور  بحكم  عرضها  ودواعي  النزول  اسباب  ولمعرفة   ،

لجماعات المحلية بالوالية ليوضح  مة للسيد ممثل قسم ا المصالح المختصة بالوالية، أعطى السيد رئيس اللجنة الكل

شركة   به  تقدمت  عروض  طلب  على  بناء  الوالئية  المصالح  اقترحتها  المعروضة  النقطة   BUS CITY »أن 

MOTAJADIDA »    في شهر أكتوبر الماضي لتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة مراكش، مشيرا أن الموضوع عرف

ال يستوعب اختصاصات النقل الحضري بالمدينة ونواحيها،  رض الشركة المذكورة  نقاشات مستفيضة خلصت أن غ

لذلك، يضيف ممثل الوالية، وبعد مشاورات مع المجلس اإلداري للشركة والمصالح المركزية المختصة، تم التوصل  

ه أن يفتح  إلى ضرورة تغيير غرضها من خالل توسيع اختصاصاتها، مضيفا في آخر تدخله أن هذا األمر من شأن 

 عة في مجال تدبير النقل الحضري بمدينة مراكش. آفاقا واس
 

في   مازال  الموضوع  أن  أكد  الذي  الجماعي  المجلس  لرئيس  الرابع  النائب  للسيد  الكلمة  أعطيت  ذلك،  بعد 

إلى اجتماع   النقطة  البث في هذه  بتأجيل  اللجنة  تقنية، مطالبا  الشركة وأمور أخرى  تدقيق اختصاصات  إلى  حاجة 

 مقبل. 
 

ارتأت اللجنة  وعليه، ونظرا لعدم توفر كافة المعطيات حول النقطة، وفي انتظار تدقيق اختصاصات الشركة،  

تأجيل البث في هذه النقطة إلى اجتماع مقبل، مطالبة بضرورة حضور أحد ممثلي المجلس اإلداري للشركة لتنوير  

 السادة األعضاء في الموضوع. 

 

 رولمجلسكم الموقر واسع النظ

 

 

 رئيس اللجنة          
 ابراهيم بوحنش 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 تبعا لتقرير اللجنة، فسنؤجل التداول في هذه النقطة الى الجلسة الموالية، بعد ان تجتمع اللجنة من جديد. 
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 :   (07/02/2019الجلسة األولى بتاريخ )  2019لدورة العادية لشهر فبراير  النقطة السادسة من جدول اعمال ا

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتدبير متحف التراث الالمادي ببناية بنك املغرب بساحة  

 جامع الفنا

 عمالة مراكش()نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

والتنمية   والرياضية  الثقافية  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  رئيس  الشحيمي  خليفة  للسيد  الكلمة  أعطي  بداية 

 االجتماعية وإشراك المجتمع المدني لتالوة نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 ة االجتماعية وإشراك المجتمع المدني يياضية والتنمبالشؤون الثقافية والررئيس اللجنة المكلفة  الشحيمي خليفة السيد 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

    6 ة رقم:النقط

 
 

 مشرتك بني جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات كلفةامل للجنةا 

واللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية 
 والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني

 

 

 
 28/01/2019بتاريخ  االولى الجلسة

 05/02/2019 بتاريخ الجلسة الثانية
 

 

 
 
 

  6 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 بساحة املغرب بنك ببناية الالمادي الرتاث متحف وتدبري بإحداث تتعلق شراكة اتفاقية على واملصادقة الدراسة -

 .الفنا جامع
 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جددول اعمدال الددورة العاديدة   طبقا

لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور جهة  المو  24/01/2019بتاريخ    1431، وتبعا للدعوة عدد  2019لشهر فبراير  

اجتماع مشترك بين اللجنة المكلفدة بدالمرافق العموميدة والخددمات واللجندة المكلفدة بالشدؤون الثقافيدة والمشاركة في أشغال  
علدى السداعة  1920 ينداير 28يدوم االثندين والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني، انعقد االجتماع المدذكور 

القصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة كدل مدن السديد خليفدة الحادية عشر والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية ب
الشحيمي رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشدراك المجتمدع المددني والسديدة حفيظدة 

 لمكلفة بالمرافق العمومية والخدمات لتدارس النقط االتيدة:مجدار نائبة رئيس اللجنة ا

عةة سابقا النخيل بلدية و سابقا علي بن يوسف سيدي بعمالة الوطين التعاون مندوبية بني املربمة االتفاقية فسخ  -  مجا

 2019 يناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ النخيل مقاطعة جملس مللتمس تبعا حاليا مراكش
 2018واملتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي  2018ماي  03بتاريخ  250/05/2018رر جملس مجاعة مراكش عدد يل مقتعد -

اجلمباز بفضاء املواطن وتوسيع  مراكش واجلامعة امللكية املغربية للجمباز من أجل تدبري وتسيري قاعةاملتعلق باتفاقية شراكة بني جملس مجاعة 
 از.قاعدة رياضة اجلمب

 .الرياضية واملنتزهات القرب مالعب واستغالل لتسيري موحد داخلي نظام وضع -
 .اجلمعيات بدور خاص موحد داخلي نظام وضع -
 .الفنا جامع بساحة املغرب بنك ببناية الالمادي الرتاث متحف وتدبري بإحداث تتعلق شراكة اتفاقية على واملصادقة الدراسة -
 السادة:   يناللجنتحضر االجتماع من أعضاء  -
 السعيد ايت المحجوب. ،عبد الهادي بن عال 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدة:  -
 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي :   خديجة الفضي 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
ايت رياض،   المغراوي، يوسف  الحفيظ  الغني دريوش، عباسيال  قضاوي  حفيظ ا  ي،  ويسالت  ديها ال  عبد  باقدة،  محمدي. عبد  ، عبد 

 الحسين نوار، حسن بباوي، سعيدة ساللة، حليمة بامحمد.

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 لمصالح جماعة مراكشالمدير العام  :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   ز األمريعبد العزي
 رئيس مصلحة التخطيط والمبادرة بمجلس مقاطعة المنارة  :   سعيد شركي

 عن قسم العمل االجتماعي  :  عبد الرحمان الخاضري 
 لمصالحعن المديرية العامة ل :   عبد الرحيم العلمي

 عن مصلحة األغراس  :  عبد العزيز ايت فسوخ 
 دينةلس مقاطعة مراكش المعن مج :   كريم سالم

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

 

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
   6النقطة رقم :  
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 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 جمباز رئيس الجامعة الملكية المغربية لل :   عبد الصادق بيطاري 

 مديرة دار الجمعيات  :   بشرى راحة
 وبية التعاون الوطني عن مند :   عبد العالي معزوز 

 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  6النقطة رقم 
.الفنا جامع بساحة املغرب بنك ببناية الالمادي الرتاث متحف وتدبري بإحداث تتعلق شراكة اتفاقية على واملصادقة الدراسة -

 نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش()       
بد م في  موضوع  اية  االتفاقية  مشروع  من  نسخة  من  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  ناقشة 

ادسة  الدراسة والمرفقة بالتقرير ولتقديم أسباب نزول ودواعي إدراج هذه النقطة، أعطيت الكلمة للسيدة النائبة الس

الوالي عامل السيد  النقطة واردة من  التي اوضحت ان  الجماعي  المجلس  بالمسار    لرئيس  عمالة مراكش، مذكرة 

المقترح   الالمادي  التراث  متحف  مشروع  قطعه  الزال  الذي  والذي  الفنا  جامع  بساحة  المغرب  بنك  ببناية  انجازه 

 يض تدبير هذه المرفق الثقافي. متوقفا بعد ان صادق المجلس على كناش التحمالت المتعلق بتفو

ر تتبعها لهذا  تماعات واللقاءات المنعقدة  في الموضوع في إطاكما سلطت السيدة الرئيسة الضوء على فحوى االج 

المجلس   من  طلبت  الثقافة  وزارة  مصالح  أن  مؤكدة  الالمادي،  بالتراث  المهتمة  الجمعيات  من  عدد  مع  الملف 

بالنظ الفنا كتراث  لتاريخها وموقعها االستراتيجي، ولهذا طالبت  الجماعي إدراج بناية بنك المغرب بساحة جامع  ر 

دي لمدينة مراكش المراد إحياؤه بهذه البناية في كناش تحمالت  السيدة نائبة الرئيس بضبط محتوى التراث الالما

يراعي المواصفات الدولية للمتاحف، مشيرة أن الطابق السفلي للبناية تم إفراغه تمهيدا لتخصيصه إلدارة المتحف  

حين   وباقي  في  األدبي  الفضاء  فيها  بما  العرض  قاعات  المعرأن  االتفاقية  معتبرة  ردهاته،  وضة  األنشطة ستؤثث 

فرصة لتفعيل انجاز المشروع وفق الية اتفاقية الشراكة مع الدولة )وزارة الثقافة( ومؤسسة متخصصة )المؤسسة  

 الوطنية للمتاحف(. 
 

االطال وبعد  للتوضيحات،  االستماع  وبعد  ذلك،  البعد  المناقشة  باب  فتح  االتفاقية،  مقتضيات  على  عامة  ع 

 ول ما يلي:   للموضوع، تمحورت تدخالت السادة األعضاء ح
 

تثمين محتوى االتفاقية كآلية تدبيرية اعتبارا ألهمية المشروع المندرج في اطار االتفاقية االطار "مراكش   ➢
 ... الحاضرة المتجددة". 

 دينة مراكش. ب في انتظار تخصيصها كمتحف للتراث الالمادي بمضرورة الحفاظ على بناية بنك المغر ➢
تحمالت   ➢ كناش  إعداد  خالل  من  غير  ال  كمتحف  النقطة  موضوع  البناية  تخصيص  ضرورة  على  التأكيد 

 مضبوط والحرص على تنفيذه
األساس ➢ المكون  باعتبارهم  الفنا  جامع  بساحة  الفرجة  صانعي  لمختلف  االعتبار  ورد  باالهتمام  ي  المطالبة 

 للتراث الالمادي لمدينة مراكش. 
 ء لتثمين التراث الالمادي لمدينة مراكش بكافة مكوناته األدبية والفنية. ل المتحف فضاالمطالبة بجع ➢
 ضرورة تدبير المتحف من طرف مجلس إداري تكون الجماعة ممثلة فيه.  ➢
 تسجيل غياب باقي أطراف االتفاقية.  ➢

السيد تدخل  التوضيحات،  من  مزيد  الم  ولتقديم  بنك  بناية  أن  ليؤكد  للمصالح  العام  المتواجدة  المدير  غرب 

إشار رهن  الفنا وضعت  جامع  سنة  بساحة  منذ  الجماعة  الالمادي   2008ة  للتراث  متحف  النجاز  اتفاقية  بناء على 

ا  ليدرج إنجاز هذ  2014ولعدة اعتبارات لم ير المتحف النور، ثم جاء برنامج "مراكش... الحاضرة المتجددة" سنة  

مؤسسة  بأن  كلمته  متابعا  مشاريعه،  التراث   المتحف ضمن  متحف  بتدبير  رغبتها  أبدت  المغرب  الالمادي   متاحف 

نظرا   بمالحظات  الوالئية  المصالح  وعاد من  سابقا  المجلس  عليه  تحمالت صادق  لكناش  وفقا  المغرب  بنك  ببناية 

ة  ، ومطالبا باتخاذ كناش التحمالت المذكور كأرضيللخبرة والطابع التقني الذي يتطلبه تدبير هذا النوع من المتاحف

 في هذه النقطة.  لتعميق النقاش بحضور كافة الفرقاء قبل الحسم
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كما أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم أعمال المجلس الذي بين أن اتفاقية وضع البناية رهن اإلشارة لسنة  

سنوات وإال فمن حق مؤسسة بنك المغرب استرجاع    5كانت تلزم المجلس الجماعي بإنجاز المتحف خالل مدة    2008

الية لكنها لم توقع من طرف والي بنك المغرب، بعد  نتدابية الحاية، موضحا أن االتفاقية تم تجديدها خالل المدة اال البن

ذلك ولما تم إدراج المشروع ضمن برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" توصلت الجماعة بإرسالية من السيد  

المجلس الجماعي بغية إنجاز المتحف موضوع النقطة،  والي بنك المغرب يضع فيها البناية من جديد رهن إشارة  

اختصاص مشترك بين الجماعة والدولة،   113.14ر الشأن الثقافي وفق القانون التنظيمي الحالي رقم  مضيفا أن تدبي

وبالتالي فقد اعتبر السيد رئيس القسم تواجد وزارة الثقافة ومؤسسة متاحف المغرب كأطراف في االتفاقية فرصة  

ضمن سبل وكيفيات تنزيل اطارها العام في  المشروع إلى حيز الوجود، مؤكدا إمكانية إعداد ملحق اتفاقية يت  إلخراج 

 مجال تثمين التراث الالمادي لمدينة مراكش. 

 

وتأسيسا على ذلك، وفي ظل عدم حضور باقي أطراف االتفاقية موضوع الدراسة، ونظرا ألهمية موضوع  

لمدينة في حج الالمادي  بنك  التراث  بناية  الذي تحظى به  التاريخية والموقع االستراتيجي  المكانة  م مراكش، وكذا 

الفنا،   جامع  بساحة  موعالمغرب  إلى  النقطة  في  البث  تأجيل  اللجنة  المعنيين  قررت  الفرقاء  كافة  بحضور  د الحق 

 ة. بالموضوع لدراسته من كافة جوانبه القانونية والتقنية وتعميق النقاش بغية اتضاح الرؤي
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تنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جددول اعمدال الددورة العاديدة لقانونية والللمقتضيات ا  طبقا

الموجهددة لكددل مددن السددادة أعضدداء اللجنددة والمجلددس  04/02/2019بتدداريخ  2451، وتبعددا للدددعوة عدددد 2019لشددهر فبرايددر 

ات واللجنددة المكلفددة بالشددؤون الثقافيددة موميددة والخدددمبددالمرافق العاللجنددة المكلفددة السددتئناف أشددغال اجتمدداع مشددترك بددين 

على الساعة الحاديدة  2019 فبراير 05عقد اجتماع ثان يوم الثالثاء  والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني،  

رئديس اللجندة عشر صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السديد خليفدة الشدحيمي  

 لمواصلة دراسة النقط االتيدة:  المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني

 ري واستغالل مالعب القرب واملنتزهات الرياضية.وضع نظام داخلي موحد لتسي -
 وضع نظام داخلي موحد خاص بدور اجلمعيات. -
 تدبري متحف الرتاث الالمادي ببناية بنك املغرب بساحة جامع الفنا.فاقية شراكة تتعلق بإحداث والدراسة واملصادقة على ات -

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنتين السادة:   -
 عبد الهادي بن عال، عبد الهادي فاري، عبد الرحيم الفيرامي  

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -

 الجماعي  ائب الخامس لرئيس المجلسالن  :  ي. الحسن المنادي 
 

 شارك في االجتماع من اعضاء المجلس الجماعي السادة: -
 بباوي، ي. احفيظ قضاوي العباسي، المصطفى الوجداني، عبد الصمد الهنيدي، عبد االله الغلف.حسن 

 

 كما شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة:
 

 عام لمصالح جماعة مراكشالمدير ال :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   عبد العزيز األمري
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية :   عبد الجليل بلخير 

 مديرة دار الجمعيات  :   بشرى رأفة
 مدير المركب الثقافي والرياضي باب الخميس :   كريم سالم

 مدير المرفق االجتماعي حي السالم :  ي. عبد الكبير الجعيدي 
 صلحة الشؤون الثقافية والرياضية بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن عليعن م :  عبد الرحيم بلعزري 
 عن إدارة المنتزه الرياضي الحي الحسني :   مصطفى الطموسي

 عن إدارة المنتزه الرياضي االزدهار  :   محمد الطويلب 
 عن المديرية العامة للمصالح :   لعلميرحيم اعبد ال

 المجلسعن قسم أعمال  :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

 

 وشارك في االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية السيد:
 

 المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بمراكش  ممثل :   عزوز بوجميد 

 

 

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
   6النقطة رقم :  
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 :2019لدورة العادية لشهر فرباير من جدول اعمال ا 6النقطة رقم 
 بساحة املغرب بنك ببناية الالمادي الرتاث متحف وتدبري بإحداث تتعلق شراكة اتفاقية على واملصادقة الدراسة -

 نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش()      .الفنا جامع
 

تثمين المشروع  اع السابق للجنة والذي تم خالله  السيد رئيس الجلسة بخالصة االجتمبخصوص هذه النقطة، ذكر  

 مع ابداء مجموعة من المالحظات منها المطالبة بحضور أطراف االتفاقية . 

من جهته، تدخل السيد المدير العام للمصالح شاكرا بداية حضور ممثل المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة للمساهمة  

حة الكتبية يعرف اكراهات على مستوى موضوع متحف التراث الالمادي بسا  ة وحسم هذه النقطة، مؤكدا على انفي مدارس

الزمن، حيث ان أجال انجاز المشروع تتقلص باستمرار باعتبار انه يدخل في اطار مشاريع الحاضرة المتجددة التي يؤطرها 

يضا مشروع ديوان الكتبية  طالقة لمشروع المتحف الالمادي وأسقف زمني محدد من حيث اإلنجاز، ولذلك يبقى إعطاء االن

تحقاقات  بالغة األهمية بحيث يجب ان يقوم المجلس بتنزيل التزاماته في هذا االطار داخل اآلجال المحددة وهو ما  من االس 

 الجماعي. تتابعه أيضا بعناية لجان المجلس الجهوي للحسابات من خالل متابعتها للمشاريع المنجزة بالمجلس  

ع المدير  السيد  اكد  الكما  موضوع  الوثيقة  ان  لمشروع لى  جديدة  رؤية  عن  وتعبر  اطار،  اتفاقية،  تعتبر  مدارسة 

 المتحف بمقومات جديدة وشركاء جدد.

ان   الى  ومشيرا  جهة،  من  االتفاقية  مشروع  مثمنا  للثقافة  الجهوية  المديرية   ممثل  السيد  تدخل  اإلطار،  هذا  وفي 

ي حفظ التراث الشفهي والثقافي لساحة  الالمادي بالنظر لدوره المنتظر فأهمية كبيرة لمشروع متحف التراث  الوزارة تولي  

جامع الفنا ومدينة مراكش ككل، منوها بانخراط المؤسسة الوطنية للمتاحف في هذا المشروع كونها تنوب عن الدولة في  

 لشأن تدبير المتاحف على المستوى الوطني بحكم تخصصها في هذا ا

 جل ممثل المديرية المالحظات التالية:   خصوص االتفاقية المعروضة، سوفي اطار ابداء المقترحات ب 

 . 2003اقتراح إضافة فقرة بالديباجة تتعلق بمرجعية اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الالمادي لسنة  ▪

o  وطنيا. اقتراح تحديد مجال اشتغال هذا المتحف سواء محليا او جهويا او 

o ه في دورة سابقة بخصوص نفس  ي سبق للمجلس الجماعي المصادقة عليالتساؤل عن مصير كناش التحمالت الذ

 المشروع باعتباره يتضمن شروط ومضامين مختلفة نسبيا عن موضوع االتفاقية الحالية.

 ما يلدددي : على اثر ذلك، تم فتح المجال للسادة أعضاء اللجنة إلبداء الرأي، حيث عبرت تدخالتهم ع 

ذه النقطة داخل اللجنة وخصوصا ممثل المؤسسة ف المتعاقدة األخرى عن نقاش هالتساؤل عن تأثير غياب األطرا ▪

 الوطنية للمتاحف 

تثمين مشاركة المؤسسة الوطنية للمتاحف كمتعاقد في هذه االتفاقية واستشراف دورها اإليجابي المنتظر في تدبير   ▪

 في هذا االطار .  المتحف باعتبارها جهة متخصصة

هذه ▪ مشروع  بدعم  الوثائ   المطالبة  بجميع  للمشروع  االتفاقية  والتقنية  العقارية  الشروط  توضح  التي  الضرورية  ق 

واالتفاقية    2008ومنها وثيقة وضع بناية بنك المغرب رهن إشارة المجلس الجماعي إلقامة مشروع المتحف الالمادي سنة  

 . 2016الثانية مع بنك المغرب سنة 

 اد للمشروع فقط . ماعة تتكلف بأعمال الصيانة في مرحلة االعدضرورة اإلشارة في نص االتفاقية الى ان الج ▪

ضرورة اإلشارة فق نص االتفاقية الى ان المؤسسة الوطنية للمتاحف ستلتزم بتدبير فضاء المتحف لكن وفق تصور   ▪

 مشترك بين األطراف المتعاقدة. 
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ل تثمينهم  وبعد  للموضوع،  المستفيضة  المناقشة  وبعد  ذلك،  هذا  وتأسيسا على  احياء  إعادة  في  المطروحة  لمبادرة 

وبالنظر ألهم لفنا  المشروع،  جامع  بساحة  المتواجد  المغرب  لبنك  السابق  بالمقر  الالمادي  التراث  انجاز متحف  ية مشروع 

واضح   تصور  صياغة  ضرورة  األعضاء  للسادة  تبين  وحيث  المتجددة،  الحاضرة   ... مراكش  برنامج  اطار  في  والمندرج 

لتدبي االتفاقية  المعالم  نص  تضمين  وبعد  المتعاقدة،  األطراف  تعده  المرفق  المقترحة،  ر  التعديالت  اللجنة  لبعض  أبدت  فقد 

بساحة جامع  المغرب  بنك  ببناية  الالمادي  التراث  بإحداث وتدبير متحف  تتعلق  اتفاقية شراكة  المبدئية على نص  موافقتها 

المزيد    وافقة النهائية عليها بدورة المجلس الجماعي  على أساس تقديمالفنا وفق التعديالت المقترحة ادناه، في انتظار الم

 . من التوضيحات بحضور األطراف األخرى المتعاقدة وخصوصا المؤسسة الوطنية للمتاحف في أشغال دورة المجلس 

 

 

 النص املعدل النص االصلي املادة
 

 الديباجة 
تضمين بند مرجعي خاص باتفاقية   

 . 2003لسنة   الثقافي غير المادي التراث  صون

 

 
 
 

3 

 التزامات الجماعة: 
 تلتزم جماعة مراكش بما يلي:

الضرورية   • الصيانة  اعمال  جميع  انجاز 
الوطنية   المؤسسة  مع  بتنسيق  للمتحف 

إطار   في  والمواصفات للمتاحف    التصور 
الحتضان الالمادي    المالئمة  التراث  متحف 

 طبقا لما هو معمول به في هذا المجال. 

الوطنية   • للمؤسسة  الفضاء  هذا  تفويض 
  للمتاحف

 التزامات الجماعة: 
 تلتزم جماعة مراكش بما يلي:

للمتحف   • الضرورية  الصيانة  اعمال  جميع  انجاز 
للمشروع االعداد  مرحلة  مع    اثناء  بتنسيق 

الوطنية التصور   المؤسسة  إطار  في  للمتاحف 
التراث  و متحف  الحتضان  المالئمة  المواصفات 

 الالمادي طبقا لما هو معمول به في هذا المجال. 
للمتاحف   • الوطنية  للمؤسسة  الفضاء  هذا  تفويض 

 رك تعده األطراف المتعاقدة. وفق تصور مشت

 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش بلقائد  السيد محمد العربي

الفنا، وهو    المغرب بساحة جامع  لبنك  السابق  بالمقر  الالمادي  للتراث  متحف  وتدبير  بإحداث  يتعلق  األمر 
ومؤسسة   الوالئية  المصالح  مع  بتنسيق  اهتدينا  اللقاءات  من  العديد  عقد  وبعد  طويلة،  مدة  منذ  مطروح  موضوع 

فاقية موضوع النقطة هي اتفاقية إطار  المتحف من طرف المؤسسة المذكورة، واالتمتاحف المغرب إلى تدبير هذا  
 غير مفصلة لكن يمكن تفصيلها عن طريق لجنة التتبع المضمنة فيها.  

 واآلن باب المناقشة مفتوح  
 

  عضو المجلس الجماعي إبراهيم بوحنشالسيد 

مالحظات  الم إحداث وتدبير المتحف، لكن هناك  فعال كما قلتم السيد الرئيس ووفقا لالتفاقية بدأت تظهر مع
مالحق   بإعداد  كقيامها  التتبع  لجنة  اختصاصات  ضمن  السابعة  المادة  في  االتفاقية  في  إدراجها  أقترح  تفصيلية 
إلى إعداد تصور واضح حول طريقة تدبير هذا   التمويل وحصة كل طرف وعائدات مداخيله إضافة  تتضمن طرق 

 المرفق. 
 

   اكشرئيس المجلس الجماعي لمر ربي بلقائدالسيد محمد الع

أنا متفق مع اقتراح السيد بوحنش، فلجنة التتبع تضم في عضويتها ممثلين عن الجماعة، المديرية الجهوية   
نضيف   أن  الجيد  ومن  الوالي،  السيد  أشغالها  وينسق  المغرب  متاحف  ومؤسسة  واالتصال  الثقافة  لوزارة 

إمكا المذكورة  اللجنة  موض الختصاصات  يكون  لالتفاقية  مالحق  إعداد  المشروع  نية  تمويل  طرق  تدقيق  وعها 
 وتفاصيل تدبيره.  

 

   النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي  خديجة فضي ةالسيد

خالل اجتماع اللجنة المختصة لدراسة النقطة ناقشنا مكونات المتحف وطالبنا بضرورة حضور ممثلين عن 
ومؤسس  للثقافة  الجهوية  هذه  المديرية  لضبط  المغرب  متاحف  سيقدمها  ة  التي  األنشطة  نوعية  ومعرفة  المكونات 

المتحف،   لمكونات  التتبع  لجنة  السابعة لالتفاقية بضرورة ضبط  المادة  أقترح إضافة في  لذلك  للمرتفقين،  المتحف 
اليو الحياة  في  متداول  هو  مل  وكل  الشعبية  األمثال  الحكاية،  فن  يضم  غني  الالمادي  التراث  للمواطن  ألن  مية 

 المراكشي. 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش سيد محمد العربي بلقائدال

مؤسسة    المغرب  متاحف  فمؤسسة  المتحف،  مكونات  ضبط  على  االشتغال  التتبع  لجنة  على  يجب  بالفعل، 
 متخصصة في المجال. 

 يات تدبيره، كما يعهد لها إذن فلجنة التتبع بإمكانها إعداد مالحق لالتفاقية تضبط طرق تمويل المشروع وكيف 

 ضبط مكونات المتحف في مجال التراث الالمادي

  عضو المجلس الجماعي إبراهيم بوحنشالسيد 

 هل المديرية الجهوية لوزارة الثقافة لديها الصفة بأن تكون طرفا في االتفاقية أم الوزارة الوصية؟ 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 ة الثقافة واالتصال طرف في االتفاقية عن طريق المديرية الجهوية التابعة لها.  اروز 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

إذن وإن لم يكن هناك أي تدخل إضافي نمر للتصويت على هذه النقطة وفق التعديالت التي اقترحتها اللجنة   
 السابعة من االتفاقية على النحو االتي:  دةماالدائمة، مع إعادة صياغة ال

 المادة السابعة: لجنة التتبع 
اسفي او من ينوب عنه وتضم ممثلي االطراف    –تحدث لجنة للتنسيق والتتبع يرأسها السيد والي جهة مراكش  

 التالية:
 المديرية الجهوية للثقافة بمراكش.  ▪

 جماعة مراكش.  ▪

 المؤسسة الوطنية للمتاحف.  ▪

 نة ما يلي: ه اللجالى هذويعهد 
o  .السهر على احترام وتنفيذ التزامات االطراف في إطار هذه االتفاقية 

o  :اعداد مالحق تفصيلية لهذه االتفاقية تتعلق بما يلي 

 ضبط مكونات المشروع )المتحف( في إطار التراث الالمادي.  ⬧

 طرق تدبير المتحف.  ⬧

 طرق تمويل انجاز المتحف وعائدات مداخيله.     ⬧

بدعووتجتم األخير أن يستدعي  ة من رع  لهذا  يمكن  ذلك. كما  إلى  السنة وكلما دعت الضرورة  ئيسها مرة في 
 ألشغالها كل من يرى فيه فائدة لحضورها. 
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 :   (07/02/1920الجلسة األولى بتاريخ )  2019النقطة السابعة من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير  

املصادقة على اتفاقية شراكة بين املجلس الجماعي ملراكش وجمعية االطلس الكبير حول دعم املهرجان الدراسة و 

 .الوطني للفنون الشعبية

 

   المجلس الجماعي لمراكشرئيس  السيد محمد العربي بلقائد

والريا   الثقافية  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  رئيس  الشحيمي  خليفة  للسيد  االجتماعية  الكلمة  والتنمية  ضية 

 المشترك المعد حول النقطة. واشراك المجتمع المدني لتالوة التقرير االجتماع 
 

 والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية  خليفة الشحيمي السيد 
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 مراكش ةمجلس جماع

 
 

 7:  النقطة رقم
 

 

 
  جتماعاتقرير 

بالشؤون الثقافية والرياضية  املكلفة للجنةا 
  والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  7 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
  

الدراسة و املصادقة على اتفاقية شراكة بني اجمللس اجلماعي ملراكش ومجعية االطلس الكبري حول دعم املهرجان 
 الوطين للفنون الشعبية.
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جددول اعمدال الددورة العاديدة   طبقا

الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور   24/01/2019بتاريخ    1433، وتبعا للدعوة عدد  2019لشهر فبراير  

اللجندة المكلفدة بالشدؤون الثقافيدة والرياضدية والتنميدة االجتماعيدة واشدراك المجتمدع المددني، انعقدد والمشاركة في أشدغال  
لرسدمية بالقصدر على الساعة الحادية عشر صدباحا بقاعدة االجتماعدات ا 2019 يناير  30اجتماع للجنة المذكورة يوم االربعاء  

 البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد خليفة الشحيمي رئيس اللجنة لتدارس النقطتين االتيتين:

 هرجان الوطين للفنون الشعبية.الدراسة و املصادقة على اتفاقية شراكة بني اجمللس اجلماعي ملراكش ومجعية االطلس الكبري حول دعم امل ▪
 شراكة بني جملس مجاعة مراكش و مجعية مؤسسة املهرجان الغيواني. الدراسة واملصادقة على اتفاقية ▪

 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 محمد ايت بويدو، عبد الهادي بن عال . 

  وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدة:  -
 النائب التاسع لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(   :   عواطف البردعي 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 ي احفيظ قضاوي العباسي، محمد االدريسي

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :     عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محير لا محمد 

 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد الجليل ايت بالخير 
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   مصطفى القادري 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :   عبد العزيز األمري 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   عبد الرحيم العلمي 

 عن قسم أعمال المجلس  :   بوزيتي  د يرش
 

 وشارك من ممثلي الجمعيات اطراف االتفاقيات السادة:  -
 رئيس جمعية االطلس الكبير  :     محمد الكنيدري 

 رئيس جمعية مؤسسة المهرجان الغيواني  :   عبد الحفيظ النباوي 
 

شاكرا   الحضور  بالسادة  الترحيبية  الكلمة  االجتماع، وبعد  تلفي مستهل  اللهم  بالنقطتين  بية  اللجنة  السيد رئيس  ذكر  دعوة، 
مراكش،   بتراب جماعة  والنشيطة  الفاعلة  المدني  المجتمع  مشاريع  به  تحضى  الذي  للدعم  تجسيدا  باعتبارهما  للدراسة  المطروحتين 

 عارضا إياهما للنقاش على النحو التالي: 

 :2019 من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير 7النقطة رقم  
 الدراسة و املصادقة على اتفاقية شراكة بني اجمللس اجلماعي ملراكش ومجعية االطلس الكبري حول دعم املهرجان الوطين للفنون الشعبية.  

 

في بداية مناقشة هذه النقطة، وبعد ان تم تمكين السادة األعضاء من اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لمراكش وجمعية  
ن الوطني للفنون الشعبية، وباعتباره طرف في االتفاقية، أعطيت الكلمة للسيد رئيس جمعية االطلس  دعم المهرجاالكبير حول  االطلس  

آنذاك،   السياحة  وزارة  اشراف  تحت  الستينات  بداية  في  انطلق  الذي  الشعبية  الفنون  مهرجان  تاريخية حول  توطئة  قدم  الذي  الكبير 
ومختلف   التوقف  لمراحل  الممتطرقا  المشرف األجهزة  جمعية  نظمة  من  طلب  المنظمين،  تعدد  و  التوقفات  بسبب  انه  مضيفا  عليه،  ة 

واشعاعه   تطويره  على  والعمل  الظروف  احسن  في  واستمراره  عليه  للمحافظة  المتنوع  الثقافي  الموروث  هذا  تبني  الكبير  االطلس 
 وادماجه مع باقي الثقافات العالمية. 

المدخل للسيد رئ الكلمة  العام للعقب ذلك، وبعد  النقاش  انفتاح جماعة مراكش على يس الجمعية، وفي إطار  جنة، تم تثمين 
رد  مكونات المجتمع المدني تنزيال لتوجهات برنامج عملها وفق أسلوب تشاركي يكفل التقائية للتدخالت من جهة، ومساهمة منها في  

الفعال في مخططات  تحصينه والمحافظة عليه لكي يلعب دوره  في الالمادي الوطني، من خالل تثمينه واالعتبار للتراث والموروث الثقا 
 .   فرصة إلنعاش القطاع السياحي في المدينة الحمراء، فضال انه يشكل التنمية المستدامة

العالمية، سجل و بعد االطالع على نص االتفاقية، وفي اطار تجويدها شكال ومضمونا خاصة من خالل البعد االف  ريقي وإضفاء طابع 
 يلي: ة األعضاء مالحظات ومقترحات جاءت كما الساد

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   7النقطة رقم: 
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 مالحظة النص املعدل حسب رأي اللجنة النص األصلي يف االتفاقية ر.ت
 
 
 
2 

هداف التالية
أ
 : تسعى هذه االتفاقية إلى تحقيق اال

من   ▪ محطة  جعله  و  الشعبية"  للفنون  الوطني  "المهرجان  تنظيم 
 ي لمدينة مراكش  المحطات التي تساهم في التنشيط الثقافي و الفن 

 ضمان استدامة المهرجان.   ▪
كبر قدر من اإلشعاع  ▪

أ
 .  الوطني و العربيتحقيق ا

 جعل الثقافة عامال من عوامل التنمية االقتصادية و االجتماعية.  ▪

هداف التاليةتسعى هذه 
أ
 : االتفاقية إلى تحقيق اال

ي تساهم في التنشيط  تنظيم "المهرجان الوطني للفنون الشعبية" و جعله محطة من المحطات الت ▪
 الثقافي و الفني لمدينة مراكش  

 ضمان استدامة المهرجان.   ▪
كبر قدر من  ▪

أ
شعاع العالمي. تحقيق ا   الإ

 ة و االجتماعية. جعل الثقافة عامال من عوامل التنمية االقتصادي  ▪

 
 

إضفاء البعد العالمي للمهرجان  
 الوطني للفنون الشعبية 

 

3 
في   االتفاقية  مدة هذه  التلقائيسنو  ثالثتحدد  للتجديد  قابلة  ما    ات 

حد الطرفين ك تابة عن رغبته في فسخها 
أ
 لم يعرب ا

حد  ثالث سنوات قابلة للتجديد  تحدد مدة هذه االتفاقية في  
أ
الطرفين ك تابة عن رغبته في  ما لم يعرب ا

 فسخها
 حذف عبارة التلقائي 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

4 

 التزامات مجاعة مراكش

بتخصيص منحة سنوية قدرها  ي للفنون الشعبية  دعم تنظيم المهرجان الوطن ▪
طلس الكبير  لدعم   1 000 000,00: 

أ
درهما ) مليون درهم ( لفائدة جمعية اال

ويودع   الجمعية  طرف  من  المنظم  الشعبية  للفنون  الوطني  المهرجان 
  : عدد  البنكي  المفتوح     007 450   0012657000300039  44بحسابها 

 مراكش صقر .    بالبنك التجاري وفا بنك وكالة
العموميةوضع   ▪ ا  الفضاءات  الثقافية  إشارة  والمرافق  رهن  لجماعية 

 المهرجان بالمجان عند الحاجة 

 االطلس الكبري  إلتزامات مجعية

▪  .... 
من   ▪ سبب  ي 

أ
ال الجمعية  طرف  من  جيله 

أ
تا و  اأ المهرجان  إلغاء  حالة  في 

المناسب   الوقت  في  مراكش  جماعة  رائسة  إشعار  عليها  يتعين  سباب 
أ
اال

 حتى يتسنى للطرفين دراسة الحلول الممكنة 

 مجاعة مراكشالتزامات 

دعم تنظيم المهرجان الوطني للفنون الشعبية بتخصيص منحة سنوية قدرها :........ لفائدة جمعية   ▪
طلس الكبير  لدعم المهرجان الوطني للفنون الشعبية المنظم من طرف الجمعية ويودع بحساب  

أ
اال

 : ..... المفتوح بالبنك ...... وكالة  .... . بنكي خاص بالمهرجان عدد 
 رهن إشارة المهرجان بالمجان عند الحاجة  الفضاءات الجماعية الالزمةوضع  ▪

 االطلس الكبري  إلتزامات مجعية

▪  .... 
جيله   ▪

أ
تا و 

أ
ا المهرجان  إلغاء  حالة  يحق  في  سباب، 

أ
ال من  سبب  ي 

أ
ل له  المخصصة  السنة  خارج 

ن.للجماعة استرجاع العتماد المال
أ
   ي المرصود للجمعية في هذا الشا

▪     .... 

السنوية   المنحة  في  الحسم  يتم  لم 
تقديم  تم  لذلك  الجمعية  لدعم  المخصصة 
العام   الجمع  على  تعرض  مقترحات  ثالث 

 للمجلس الجماعي للبث فيها:  
يتم  ✓ لثالث سنوات  مقترح مبلغ سنوي 

 توزيعه كاالتي:

 درهم.  500.000,00*السنة األولى: 

 درهم.   700.000,00ثانية: *السنة ال

 درهم. 1.000.000,00*السنة الثالثة: 
الدعم  ✓ مبلغ  على  الحفاظ  مقترح 

اعتماد   درهم   1.000.000,00 مع 

الذي  الفصل  لتغطية  مالي  تحويل 
 سترصد اعتماداته للجمعية. 

للمهرجان  ✓ المالي  الدعم  تأجيل  مقترح 
   .2020الى السنة المقبلة 
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سلتتبع  ل  لجنة  يتم إحداث       
أ
و من ينوب   هايترا

أ
رئيس جماعة مراكش ا

رئيس   يعينهما  مراكش  جماعة  عن  ممثلين  عضويتها  في  وتضم  عنه، 
االطلس   رئيس جمعية  يعينهما  الجمعية  عن  وممثلين  مراكش  جماعة 

ل الكبير،   المصالح    رئيسلسيد  ويمكن  مختلف  استدعاء  اللجنة 
والجماعية 
أ
شغالها. رى فائدة في حيالخارجية التي  ا

أ
 ضور ا

ا   اجتماعاتها  تعقد  السنةللجنة  في  كلما    مرتين  و 
أ
 طلب  ا

أ
ا حد بذلك 

 . ين الموقع ينالطرف

سها رئيس الجماعة او من ينوب عنه وتضم في عضويتها :
أ
 تتكون لجنة للتتبع والتقييم يترا

 ممثلين عن الجماعة  -

 المجتمع المدني ة واشراك رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية الجتماعي -

 ممثلين عن جمعية الطلس الكبير  -
 ويمكن للسيد رئيس اللجنة استدعاء المصالح الجماعية او الخارجية التي يرى فائدة في حضور اشغالها. 

عداد تقارير تقييمية تشتمل على تقرير مالي معتمد وتقرير محاسباتي وتقارير مصورة     وتلتزم الجمعية باإ
اللجنة   مر وتعقد  والمواعد  اجتماعاتها  للبرامج  العام  التصور  لتحديد  المهرجان  قبل  ول 

أ
ال الجتماع  السنة  في  تين 

 والثاني بعد المهرجان للتقييم. 
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منهم   وايمانا  المضمون،  او  الشكل  في  سواء  التعديالت  ادخال  وبعد  الرأي،  وابداء  المناقشة  وبعد  لذلك،  وتبعا 

التع  في  المجلس  الشعبية  بمصداقية  للفنون  الوطني  المهرجان  ألهمية  واعتبارا  والنشيط،  الفاعل  الجمعوي  النسيج  مع  امل 

 ماديا يستوجب الحفاظ على استمراريته مع اعطاءه بعدا عالميا، فقد أبدت اللجنة موافقتها على اتفاقية  باعتباره ارثا ثقافيا ال

حول دعم المهرجان الوطني للفنون الشعبية كما هي مرفقة   شراكة بين المجلس الجماعي لمراكش وجمعية االطلس الكبير

 بالتقرير على أساس ما يلي: 

رص ▪ المقرر  الدعم  مبلغ  في  ما  البث  حسب  الشعبية  للفنون  الوطني  المهرجان  لدعم  الكبير  االطلس  لجمعية  ده 

 اقترحته اللجنة. 

 بة لتجديد النخب الفنية التراثية. منح الجمعية الفرصة للفرق الفولكلورية التابعة للجهة وكذا الفرق الشا  ▪

 الرفع من االعتمادات المرصودة للجمعيات الثقافية واإلنسانية .  ▪

 

 قر واسع النظرولمجلسكم المو
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 اململكة املغربيـــة 

 وزارة ادلاخـلـية 
 واليـة هجة مراكــش اسفـــي 

 عامةل مراكش 

 مجـاعة مراكــــش 
 

 

 

 

 

 

 

 اتفــاقية شراكة
 بني

 جملس مجاعة مراكش 
 و

 مجعية األطلس الكبري
 

 حول تنظيم
 املهرجان الوطين للفنون الشعبية

 

 
 

 

 



 ( 07/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ   2019لشهر فبراير محضر الدورة العادية 

138 
 

 ديبـاجـــة

بالتعليمات ▪ الواردة    استرشادا  نصره هللا  السادس  محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  والتي        ،السامية  هخطبفي  الملكية 
كية، ودينامية النسيج الجمعوي المحلي لضمان االنخراط نص في جانب منها على "نجاعة المقاربات التعاقدية والتشار ت

 اعل في مشاريع التنمية عن قرب واستمرارها".الف
  رقم   التنظيمي  القانون  لتنفيذ(  2015  يوليوز   07  )  1436  رمضان  20  في  الصادر  1.15.85  رقم  الشريف  الظهير  على  ناءوب ▪

 .بالجماعات المتعلق  113.14
ولى  جمادى ا  03الصادر في    1.58.376بناء على الظهير الشريف عدد   ▪

أ
ل     1378ال يضبط بموجبه   1958نونبر    15الموافق 

الجمعيات، كما  سيس 
أ
تا القانون عدد    حق  بموجب  تعديله  الشريف رقم    75.00تم  الظهير  بتنفيذه   1.02.206الصادر 
 . 07.09لقانون بتنفيذ ا 2009فبراير   18الصادر في 1.09.39،والظهير الشريف رقم 2002يوليوز  05بتاريخ 

عدد   ▪ المرسوم  على  في    2.17.451بناء  االول    4الصادر  ل     1439ربيع  المحاسبة   2017نوفمبر    23الموافق  نظام  بسن 
 العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

ول عدد   ▪
أ
يات الصادرة بتاريخ  المتعلقة بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة والجمع  7.2003بناء على دورية الوزير اال

 ة والمجالس المنتخبة والجمعيات.لالمتعلقة بالشراكة بين الدو  2003يونيو  27الموافق ل    1422ربيع الثاني  26
في موضوع دعم الجمعيات من طرف  2018ابريل  05الصادر بتاريخ  D 2185بناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد  ▪

 قيات التعاون والشراكة معها. الجماعات الترابية وابرام اتفا
طلس الكبير  من جهود  لخد ▪

أ
 مة التراث الثقافي الشعبي  ووعيا من جماعة مراكش بما تبذله جمعية  اال

القانوني ▪ الملف  سست في   وبناء على 
أ
تا التي  الكبير،  طلس 

أ
بالحي المحمدي 1985ابريل    13لجمعية  اال الكائن مقرها   ،

مراكش  1بلبكار   سيناء  ابن  و  شارع  المسلم الم،  اإليداع  بموجب وصل   ، المحمدي  الحي  بمنطقة  القانوني  ملفها  ودع 
                             / م.ح.م.  464د: تحت عد  2018-4-25بتاريخ   

جل العمل سويا  ▪ واعتبارا لإلرادة المشتركة المعبر عنها  من لدن طرفي هذه االتفاقية  و الرامية إلى توحيد الجهود من اأ
ن الثقافي و الفني على مستوى مدينة مراكش على النهو

أ
 ض بالشا

 ( 02/2019)جلسة بتاريخ .../ 2019عادية لشهر فبراير  وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته ال ▪

 بني يةاالتفاق توقع

ي  ب   مد العرب 
د مح سة السي  ي  رئ  لا ب  امس   ممب  حمد الج 

م
ارع  لدي  ش  صر الب 

الق  ره ب 
ن  مق  ماعة  مراكس  الكائ  لس ج  د كطرف  ا ول مج  ائ  لق 

ماعة  . الح  ة  ب  ي  اق  ق  ت  ي  الإ 
ة ف  لي  ار ا   والمش 

رها  ن  مق  ر  الكائ  ي  ة   الإطلس الكي  معي 
كار ج  لب  حمدي  ب 

الم
حي  
ال اء مراكس   1ب  ب  ن  سي  ارع ائ  دري    ش  ي  حمد الكي 

م
د :  سها  السي  ي  ي  رئ 

لة  ف  ممب 
ال

ة    معي   
الح ة  ب  ي  اق  ق  ي  الإت 

ة ف  لي  ار ا  ي  و المش 
اب   كطرف  ب 
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 يلــي: وتــــم االتفــــاق علــى مـــــا

 االتفاقية: موضوع:  األوىل املادة

 إشعاعه.  المهرجان الوطني للفنون الشعبية " وضمان استدامته وتطويريتمحور موضوع هذه االتفاقية حول تنظيم "  

 املادة الثانية : اهداف االتفاقية:

هداف التالية
أ
 : تسعى هذه االتفاقية إلى تحقيق اال

 ش التي تساهم في التنشيط الثقافي و الفني لمدينة مراكلشعبية" و جعله محطة من المحطات  تنظيم "المهرجان الوطني للفنون ا ▪
 ضمان استدامة المهرجان.  ▪
كبر قدر من اإلشعاع   ▪

أ
 . العالميتحقيق ا

 جعل الثقافة عامال من عوامل التنمية االقتصادية و االجتماعية.  ▪

 الثالثة: مدة االتفاقية: املادة

حد الطرفين ك تابة عن رغبته في فسخها في ثالث سنوات قابلة ل  تحدد مدة هذه االتفاقية 
أ
 لتجديد ما لم يعرب ا

 الرابعة: التزامات الطرفني: املادة

 التزامات مجاعة مراكش

طلس   ▪
أ
اال لفائدة جمعية   ....: منحة سنوية قدرها  بتخصيص  الشعبية  للفنون  الوطني  المهرجان  تنظيم  المهرجان دعم  لدعم  الكبير 

 يودع بحساب بنكي خاص بالمهرجان عدد : ... المفتوح بالبنك ... وكالة..... ن الشعبية المنظم من طرف الجمعية والوطني للفنو
 وضع الفضاءات الجماعية الالزمة رهن إشارة المهرجان بالمجان عند الحاجة  ▪

 االطلس الكبري  إلتزامات مجعية

لجنة التتبع المنصوص عليها   فترة المتفق عليها والمحددة من طرفللفنون الشعبية مرة كل سنة خالل التنظيم المهرجان الوطني   ▪
 في بنود هذه االتفاقية. 

من والسالمة وضمان مقام جيد للفرق المشاركة  ▪
أ
 تهييئ الظروف المالئمة لتنظيم المهرجان وتوفير اال

خرين السعي إلى تطوير المهرجان وضمان إشعاعه عبر   ▪
 
 البحث عن شركاء ا

 مرئية والمسموعة إلى جماعة مراكش ضمن الجهات الداعمة للمهرجان. طبوعات واإلعالنات الاإلشارة ضمن جميع الم ▪
 االلتزام بتنفيذ التوصيات والمقررات الصادرة عن لجنة التتبع والتقييم.  ▪
خرى المخصصة لفعاليات المهرجان ثالث   ▪

أ
ماكن اال

أ
و بعض المرافق واال

أ
شهر مراسلة جماعة مراكش في شان حجز الملك العمومي ا

أ
ا

 قبل تاريخ افتتاح فعاليات المهرجان. 
الولوج ▪ و شارات 

أ
ا الدعوات  كافي من  الدخول   تخصيص عدد  للعروض ذات  بالنسبة  المهرجان  المشاركة في  الفرق  لحضور عروض 

عضاء المجلس الجماعي والموظفين . 
أ
 بنظام الدعوات للفائدة ا

ات ت من المهرجان لفائدة العموم وذلك باتفاق وتنسيق مع السلطإقامة منصات ببعض الفضاءات والساحات العمومية لتقديم فقرا ▪
من ال

أ
 وطني. المحلية ومصالح اال

دبي ومالي   ▪
أ
ا تقرير  انتهاء   -مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي  -تقديم  المثبتة للصرف شهرا بعد  بالوثائق  المهرجان مرفقا  عن 

بعد تقدير. 
أ
 فعالياته على ا

ج ▪
أ
و تا

أ
سباب، يحق للجماعة استرجاع االعتماد المالي   يلهفي حالة إلغاء المهرجان ا

أ
ي سبب من اال

أ
 خارج السنة المخصصة له ال

ن.
أ
   المرصود للجمعية في هذا الشا

و في ملفها القانوني.  ▪
أ
ي تغيير في هياكلها ا

أ
   يتعين على الجمعية إشعار رائسة جماعة مراكش خالل مدة االتفاقية با

خرين  ▪
 
ا البحث عن ممولين  الحق في  المهرجان ووضع شعاراتهم    للجمعية  ن لدعم فعاليات 

أ
ا المذكورة شريطة  الدعاية  في وسائل 

 يكونوا ممولين متعارف عليهم. 
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 اخلامسة: جلنة التتبع والتقييم : املادة

سها رئيس الجماعة او من ينوب عنه وتضم في عضويتها :        
أ
 تتكون لجنة للتتبع والتقييم يترا

 ممثلين عن الجماعة  -

 المجتمع المدنيلشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المكلفة با رئيس اللجنة -

 ممثلين عن جمعية االطلس الكبير -
 ويمكن للسيد رئيس اللجنة استدعاء المصالح الجماعية او الخارجية التي يرى فائدة في حضور اشغالها.

 الي معتمد وتقرير محاسباتي وتقارير مصورة  وتلتزم الجمعية بإعداد تقارير تقييمية تشتمل على تقرير م 
ول قبل المهرجان لتحديد التصور العام للبرامج والمواعد والثاني بعد 

أ
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في السنة االجتماع اال

 . المهرجان للتقييم

 النزاعات:فض : السادسة املادة

و تنفيذ مدلول هذه االت
أ
ا ويل 

أ
تا فاقية و بعد استنفاذ كل الحلول في إطار من التراضي  عند  حدوث نزاع ناتج عن 

نظار الجهات المختصة بالدائرة  القضائية لمراكش وال
أ
 توافق بين الطرفين المتعاقدين يحال ملف النزاع على ا

 السابعة: فسخ االتفاقية: املادة

عمال الجارية وتصفية  تفاقية يتخذ الطرفان المتعاقدان قبل ذلك كافة التدابير الرامية إلعند فسخ هذه اال
أ
تمام اال

 الحسابات .

 مراجعة االتفاقية:: الثامنة املادة

ن تتم باقتراح ك تابي وموافقة الطرفين المتعاقدين وتكون هذه    إن كل مراجعة لمقتضيات هذه االتفاقية يجب اأ
  ملحق لهذه االتفاقية.المراجعة موضوع 

 التاسعة: سريان االتفاقية: املادة

شيرة السلطة المختصة.التفاقية ساريال تصبح هذه ا 
أ
 ة المفعول إال بعد موافقة المجلس الجماعي و تا

       

 وحرر بمراكش في: .......................

 

 رئيس جمعية االطلس الكبير  رئيس مجلس جماعة مراكش
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

  ه اللجنة، افتح باب المناقشدددة. تقرير الذي أعدتبعد تالوة نص ال  

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد االدريسي 

والميزانية التي يشتغل بها    ران هذا المهرجان يعطي دفعة كبيرة لإلشعاع العالمي لمدينة مراكش في مجال الفولكلو 
ذا المهرجان  ية مبلغا ضئيال، لذلك أقترح أن ندعم همليون يبدو بالمقارنة مع هذه الميزان  100ضخمة، وبالتالي فان مبلغ  

 خصوصا وان هذه السنة تعرف  انفتاحا على فلكلور الدول االفريقية. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الهادي فاري 

  ايمانا بدور المجلس الجماعي في دعم وتشجيع المهرجانات الثقافية داخل المدينة، أقترح أن يتم دعم هذا المهرجان  
 مليون هذه السنة على أن يتم رفعه في السنوات القادمة.  60بمبلغ 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة 

بالمدينة، ونحن ال نريد أن يقال عنا أننا خذلنا هذا المهرجان أو  ان هذا المهرجان له دور مهم في تنشيط السياحة   

 .مليون 100 لك أؤيد مقترح دعم هذا المهرجان هذه السنة بمبلغأن المشاركين فيه عانوا من ظروف االقامة أو التنقل، لذ

 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي  السيدة خديجة الفضي

أبديت ف  التي  للمالحظات  السنة الماضية حيث كانت ظروف إقامة المشاركين سيئة وحرصا على االحتفاء  تالفيا  ي 

 . مليون سنتيم 100 المهرجان هذه السنة بمبلغالالئق بالفرق الفلكلورية المشاركة، اؤيد دعم 

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الهادي بن عال  

إن من شأن المصادقة على هذه االتفاقية ان يؤثر ذلك على الدعم المقدم لباقي الجمعيات الثقافية والرياضية، لذلك  
بمبلغ   السنة  هذه  المهرجان  دعم  مقترح  ف  50أؤيد  يرفع  أن  إلى  مليون على  القادمة  السنة  السنة    70ي  في  ليصل  مليون 

   مليون مع القيام بتحويل اعتمادات لتعويض ما سيتم تقديمه للجمعية .  100الثالثة إلى 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني درويش 

ا   التسهيالت  وباقي  اللوجستيكي  الدعم  وننسى  المادي  الدعم  فقط  نذكر  الدعم  عن  نتحدث  عندما  يقدمها أوال  لتي 
 الماليين. المجلس الجماعي و تصل قيمتها إلى 

يحمل   عمله  ينجح  لم  واذا  الوحيد  الممول  هو  الجماعي  المجلس  أن  يعتقد  جمعية  أسس  من  كل  أن  يعقل  ال  ثانيا 

 المسؤولية و التقصير للمجلس.  

جب االقتصار طاقته، لذلك يأن يحمل فوق    بكذلك فالمجلس الجماعي ما هو إال طرف من بين عدة أطراف و ال يج 

دعم   على  السنة  بمبلغ  هذه  تواريخ    60المهرجان  ينظم  أي  شأنه  من  الذي  و  الدعم  لجنة  دور  تفعيل  مع ضرورة  مليون 

 مختلف المهرجانات و األنشطة بالمدينة حتى ال تتزامن في وقت واحد. 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

ماليين درهم ورغم ذلك لم يكن التنظيم جيدا ويعزى   3فة المهرجان في السنة الماضية بمبلغ  زارة الثقالقد دعمت و  
أني أخبرته أننا لم نكن نتوفر   الدعم إال  الكنيدري من أجل توفير بعض  السيد  التمويل، و قد اتصل بي حينها  ذلك إلى قلة 

أن نعقد شراكة قبل إعداد الميزانية المقبلة للمجلس  وطلبت منه  للمهرجان    حينها على سيولة في الميزانية يمكن تخصيصها
الثقافية   للجمعيات  الخاص  الدعم  من  للمهرجان  الدعم  مبلغ  لصرف  اآلن مضطرون  فنحن  لذلك  يتم.  لم  ذلك  لكن  الجماعي 

مليون    100بلغ إلى  تم رفع الم مليون للمهرجان على ان ي   60واالجتماعية، وبالتالي فال يمكننا هذه السنة تخصيص اكثر من  
 في السنتين القادمتين. 

 واآلن وإن لم يكن هناك أي متدخل إضافي فإني أعرض النقطة على التصويت. 
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 اململكة املغربيـــة 

 وزارة ادلاخـلـية 
 واليـة هجة مراكــش اسفـــي 

 عامةل مراكش 

 مجـاعة مراكــــش 
 

 

 

 

 

 

 

 اتفــاقية شراكة
 بني

 جملس مجاعة مراكش 
 و

 الكبري األطلسمجعية 
 

 حول تنظيم
 املهرجان الوطين للفنون الشعبية
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 ديبـاجـــة

بالتعليمات ▪ الواردة    استرشادا  نصره هللا  السادس  محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  والتي        ،السامية  هخطبفي  الملكية 
عوي المحلي لضمان االنخراط التعاقدية والتشاركية، ودينامية النسيج الجمنص في جانب منها على "نجاعة المقاربات  ت

 التنمية عن قرب واستمرارها". الفاعل في مشاريع
  رقم   التنظيمي  القانون  لتنفيذ(  2015  يوليوز   07  )  1436  رمضان  20  في  الصادر  1.15.85  رقم  الشريف  الظهير  على  وبناء ▪

 .بالجماعات المتعلق  113.14
ولى  جماد  03الصادر في    1.58.376ظهير الشريف عدد  بناء على ال ▪

أ
ل     1378ى اال ط بموجبه يضب  1958نونبر    15الموافق 

القانون عدد   بموجب  تعديله  تم  كما  الجمعيات،  سيس 
أ
تا الشريف رقم    75.00حق  الظهير  بتنفيذه   1.02.206الصادر 
 . 07.09بتنفيذ القانون  2009اير فبر   18الصادر في 1.09.39،والظهير الشريف رقم 2002يوليوز  05بتاريخ 

ال ▪ على  عدد  بناء  في    2.17.451مرسوم  االول    4الصادر  ل     1439ربيع  المحاسبة   2017نوفمبر    23الموافق  نظام  بسن 
 العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

ول عدد   ▪
أ
والمجالس المنتخبة والجمعيات الصادرة بتاريخ  المتعلقة بالشراكة بين الدولة    7.2003بناء على دورية الوزير اال

 بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة والجمعيات. المتعلقة  2003يونيو  27الموافق ل    1422ع الثاني ربي 26
في موضوع دعم الجمعيات من طرف  2018ابريل  05الصادر بتاريخ  D 2185بناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد  ▪

 ا. عات الترابية وابرام اتفاقيات التعاون والشراكة معهالجما
طلس الكبير  من جهود  لخدمة التراث الثقافي الشعبي   ▪

أ
 ووعيا من جماعة مراكش بما تبذله جمعية  اال

القانوني ▪ الملف  سست في   وبناء على 
أ
تا التي  الكبير،  طلس 

أ
بالحي المحمدي 1985ابريل    13لجمعية  اال الكائن مقرها   ،

مراكش  1بلبكار   سيناء  ابن  بمن  شارع  القانوني  ملفها  والمودع  بموجب وصل ،   ، المحمدي  الحي  المسلم   طقة  اإليداع 
                             / م.ح.م.  464تحت عدد:  2018-4-25بتاريخ   

جل العمل سويا واعتبارا لإلرادة المشتركة المعبر عنها  من لدن طرفي هذه االتفاقية  و الرامية إلى توحيد الجهود من   ▪ اأ
ن الثقافي و الفني 

أ
 على مستوى مدينة مراكش على النهوض بالشا

 ( 07/02/2019)جلسة بتاريخ  2019وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته العادية لشهر فبراير   ▪

 بني يةاالتفاق توقع

امس    حمد الج 
م
ارع  لدي  ش  صر الب 

الق  ره ب 
ن  مق  ماعة  مراكس  الكائ  لس ج  د كطرف  ا ول مج  ائ  لق  ي  ب  مد العرب 

د مح سة السي  ي  رئ  لا ب  ممب 

لي   ار ا  ماعة  .والمش  الح  ة  ب  ي  اق  ق  ت  ي  الإ 
 ة ف 

كار  لب  حمدي  ب 
الم
حي  
ال رها ب 

ن  مق  ر  الكائ  ي  ة   الإطلس الكي  معي 
اء مراكس   1ج  ب  ن  سي  ارع ائ  دري    ش  ي  حمد الكي 

م
د :  سها  السي  ي  ي  رئ 

لة  ف  ممب 
ال

ة    معي   
الح ة  ب  ي  اق  ق  ي  الإت 

ة ف  لي  ار ا  ي  و المش 
اب   كطرف  ب 
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 تــــم االتفــــاق علــى مـــــا يلــي:و

 االتفاقية: عضومو:  األوىل املادة

 إشعاعه.  يتمحور موضوع هذه االتفاقية حول تنظيم " المهرجان الوطني للفنون الشعبية " وضمان استدامته وتطوير

 املادة الثانية : اهداف االتفاقية:

هداف  
أ
 : التاليةتسعى هذه االتفاقية إلى تحقيق اال

الم ▪ من  محطة  جعله  و  الشعبية"  للفنون  الوطني  "المهرجان  الفني تنظيم  و  الثقافي  التنشيط  في  تساهم  التي  حطات 
 لمدينة مراكش 

 ضمان استدامة المهرجان.  ▪
كبر قدر من اإلشعاع العالمي.  ▪

أ
 تحقيق ا

 جعل الثقافة عامال من عوامل التنمية االقتصادية واالجتماعية.  ▪

 الثالثة: مدة االتفاقية: املادة

حد الطرفين ك تابة عن رغبته في فسخها تحدد مدة هذه االتفاقية في ثالث سنوات قابلة للتجدي
أ
 د ما لم يعرب ا

 الرابعة: التزامات الطرفني: املادة

 التزامات مجاعة مراكش

الكبير وذل ▪ طلس 
أ
اال المنظم من طرف جمعية  الشعبية  للفنون  الوطني  المهرجان  ك بتخصيص منحة سنوية للجمعية دعم تنظيم 

المفتوح بالبنك "التجاري   44 0012657000300039 450 007 لشعبية رقم:  تودع بحساب بنكي خاص بالمهرجان الوطني للفنون ا
 ( " على الشكل االتي: 1265وكالة " مراكش صقار  )   وفا بنك"  

o   درهم   600.000,00:  2019السنة المالية 
o   درهم.   1.000.000,00:  2020السنة المالية 
o   درهم.   1.000.000,00:  2021السنة المالية 

 المهرجان بالمجان عند الحاجة ة الالزمة رهن إشارة  وضع الفضاءات الجماعي ▪

 االطلس الكبري  إلتزامات مجعية

المنصوص عليها   تنظيم المهرجان الوطني للفنون الشعبية مرة كل سنة خالل الفترة المتفق عليها والمحددة من طرف لجنة التتبع  ▪
 في بنود هذه االتفاقية. 

من والسالمة وضمان مقام جيد للفرق تهييئ الظروف المالئمة لتنظيم المهرجان وت ▪
أ
 المشاركة   وفير اال

خرين  ▪
 
 السعي إلى تطوير المهرجان وضمان إشعاعه عبر البحث عن شركاء ا

 مراكش ضمن الجهات الداعمة للمهرجان.   اإلشارة ضمن جميع المطبوعات واإلعالنات المرئية والمسموعة إلى جماعة  ▪
 عن لجنة التتبع والتقييم.   االلتزام بتنفيذ التوصيات والمقررات الصادرة ▪
شهر  ▪

أ
خرى المخصصة لفعاليات المهرجان ثالث ا

أ
ماكن اال

أ
و بعض المرافق واال

أ
مراسلة جماعة مراكش في شان حجز الملك العمومي ا

 قبل تاريخ افتتاح فعاليات المهرجان. 
بال  تخصيص ▪ المهرجان  المشاركة في  الفرق  الولوج لحضور عروض  و شارات 

أ
ا الدعوات  كافي من  الدخول عدد  للعروض ذات  نسبة 

عضاء المجلس الجماعي والموظفين . 
أ
 بنظام الدعوات للفائدة ا

ق مع السلطات إقامة منصات ببعض الفضاءات والساحات العمومية لتقديم فقرات من المهرجان لفائدة العموم وذلك باتفاق وتنسي  ▪
من الوطني. 

أ
 المحلية ومصالح اال

دبي ومالي   ▪
أ
ا تقرير  المهرجان مر   -من طرف خبير محاسباتيمصادق عليه    -تقديم  انتهاء عن  المثبتة للصرف شهرا بعد  بالوثائق  فقا 

بعد تقدير. 
أ
 فعالياته على ا
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 :   (07/02/2019الجلسة األولى بتاريخ )  2019النقطة الثامنة من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

  مراكش و جمعية مؤسسة املهرجان الغيواني.  الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة 

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

والتنمية  بداية   والرياضية  الثقافية  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  رئيس  الشحيمي  خليفة  للسيد  الكلمة  أعطي 

 قطة. االجتماعية وإشراك المجتمع المدني لتالوة نص التقرير المتعلق بهذه الن

 

 لمجتمع المدني رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك ا خليفة الشحيمي السيد 
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 مراكش ةمجلس جماع

 
 

 8:  النقطة رقم
 

 

 
  جتماعاتقرير 

بالشؤون الثقافية والرياضية  املكلفة للجنةا 
  اجملتمع املدني والتنمية االجتماعية واشراك

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  8 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
  الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية مؤسسة املهرجان الغيواني.
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ل الددورة العاديدة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جددول اعمدا  طبقا

س للحضور ة والمجلاء اللجنضالموجهة لكل من السادة أع  24/01/2019بتاريخ    1433، وتبعا للدعوة عدد  2019لشهر فبراير  

اللجندة المكلفدة بالشدؤون الثقافيدة والرياضدية والتنميدة االجتماعيدة واشدراك المجتمدع المددني، انعقدد والمشاركة في أشدغال  
على الساعة الحادية عشر صدباحا بقاعدة االجتماعدات الرسدمية بالقصدر  2019 يناير  30يوم االربعاء    اجتماع للجنة المذكورة

 خامس برئاسة السيد خليفة الشحيمي رئيس اللجنة لتدارس النقطتين االتيتين:البلدي شارع محمد ال

 املهرجان الغيواني.الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية مؤسسة  ▪
 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 محمد ايت بويدو، عبد الهادي بن عال . 

  لسيدة: أعضاء مكتب المجلس اوحضر االجتماع من   -
 النائب التاسع لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(   :   عواطف البردعي

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 ي احفيظ قضاوي العباسي، محمد االدريسي

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   المحيرمحمد 

 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية :  عبد الجليل ايت بالخير 
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية :   مصطفى القادري 

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   عبد العزيز األمري
 عن المديرية العامة للمصالح :   علميعبد الرحيم ال

 عن قسم أعمال المجلس :   يد بوزيتي رش
 

 وشارك من ممثلي الجمعيات اطراف االتفاقيات السادة:  -
 رئيس جمعية االطلس الكبير :    محمد الكنيدري 

 رئيس جمعية مؤسسة المهرجان الغيواني :  عبد الحفيظ النباوي 
 

تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقطتين المطروحتين  ا لهم  الترحيبية بالسادة الحضور شاكر  في مستهل االجتماع، وبعد الكلمة
للدراسة باعتبارهما تجسيدا للدعم الذي تحضى به مشاريع المجتمع المدني الفاعلة والنشيطة بتراب جماعة مراكش، عارضا إياهما 

 للنقاش على النحو التالي: 
 

 :2019لشهر فرباير  اعمال الدورة العادية من جدول 8النقطة رقم  
 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية مؤسسة املهرجان الغيواني.    

 

في بداية مناقشة هذه النقطة، وبعد ان تم تمكين السادة األعضاء من اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لمراكش وجمعية 

المهرجا الكلمة  مؤسسة  أعطيت  الغيواني،  الستينات  ن  بداية  في  الغيوانية  الظاهرة  ببداية  ذكر  الذي  الجمعية  رئيس  للسيد 

 وتفاعالتها مع مكونات المجتمع المغربي حقبة االغنية الملتزمة والهادفة . 

اح جماعة مراكش على  عقب ذلك، وبعد الكلمة المدخل للسيد رئيس الجمعية، وفي إطار النقاش العام للجنة، تم تثمين انفت

التقائية للتدخالت من جهة، ومساهمة من   مكونات المجتمع المدني تنزيال لتوجهات برنامج عملها وفق أسلوب تشاركي يكفل

في   مراكش  االعتبار  جماعة  الغيواني  الولظاهرة  لرد  كأحد    الذينمط  المغربي  والفني  الثقافي  الموروث  في  تجدره  يثبت 

 . مكونات الفن الشعبي

د االطالع على نص االتفاقية، وفي اطار تجويدها شكال ومضمونا خاصة من خالل البعد االفريقي وإضفاء طابع العالمية،  بعو 
 سجل السادة األعضاء مالحظات ومقترحات جاءت كما يلي: 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   8النقطة رقم: 
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 مالحظة النص املعدل حسب رأي اللجنة النص األصلي يف االتفاقية ر.ت
 
 
 
2 

هداف التاليةتسعى هذه االتفاقية إلى تحق
أ
 : يق اال

تنظيم "المهرجان الوطني للفنون الشعبية" و جعله محطة من المحطات   ▪
 التي تساهم في التنشيط الثقافي و الفني لمدينة مراكش  

 ضمان استدامة المهرجان.   ▪
كبر قدر من اإلشعاع  ▪

أ
 .  الوطني و العربيتحقيق ا

 ماعية. جعل الثقافة عامال من عوامل التنمية االقتصادية و االجت ▪

هداف التاليةتسعى هذه 
أ
 : االتفاقية إلى تحقيق اال

تنظيم "المهرجان الغيواني" و جعله محطة من المحطات التي تساهم في التنشيط الثقافي و الفني   ▪
 لمدينة مراكش  

 ضمان استدامة المهرجان.   ▪
كبر قدر من  ▪

أ
شعاع العالمي. تحقيق ا   الإ

 ة. ادية و االجتماعي جعل الثقافة عامال من عوامل التنمية االقتص ▪

 
 

إضفاء البعد العالمي  
 للمهرجان الغيواني 

 

3 
ما لم يعرب   ثالث سنوات قابلة للتجديد التلقائيتحدد مدة هذه االتفاقية في  

حد الطرفين ك تابة عن رغبته في فسخها
أ
 ا

حد الطرفين ك تابة عن رغبثالث سنوات قابلة للتجديد  تحدد مدة هذه االتفاقية في  
أ
ته في  ما لم يعرب ا

 فسخها
 حذف عبارة التلقائي 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

4 

 التزامات مجاعة مراكش

 مراكش "بتوفير الشروط اإلدارية الالزمة  لنجاحه    -دعم  " المهرجان الغيواني  ▪
قدره   ▪ مالي  دعم  بحساب     200.000,00تقديم  يودع   ) درهما  لف  اأ )مائ تان  درهم  

 0004885000306926 450 007  جمعية مؤسسة المهرجان الغيواني  تحت رقم:
 التجاري وفاء بنك  مراكش جليز   بالوكالة البنكية  07

 وضع الفضاءات الالزمة لتنظيم فعاليات المهرجان رهن إشارة الجمعية بالمجان.  ▪

 الغيواني  مؤسسة املهرجان إلتزامات مجعية

▪  .... 
سباب  ▪

أ
ي سبب من اال

أ
جيله من طرف الجمعية ال

أ
و تا يتعين   في حالة إلغاء المهرجان اأ

طرفين دراسة  عليها إشعار رائسة جماعة مراكش في الوقت المناسب حتى يتسنى لل 
 الحلول الممكنة 

 التزامات مجاعة مراكش

 اإلدارية الالزمة  لنجاحه . مراكش "بتوفير الشروط   -دعم  " المهرجان الغيواني  ▪
مالي قدره   ▪ يودع بحساب  200.000,00تقديم دعم   ) لف درهما  اأ الغيواني    درهم  )مائ تان  بالمهرجان  بنكي خاص 

 ....  مراكش   .....  بالوكالة البنكية    :تحت رقم

 رهن إشارة المهرجان بالمجان عند الحاجة.  الفضاءات الجماعية الالزمةوضع  ▪
 مؤسسة املهرجان الغيواني إلتزامات مجعية

▪  .... 
جيله   ▪

أ
تا و 

أ
ا المهرجان  إلغاء  حالة  منفي  سبب  ي 

أ
ل له  المخصصة  السنة  يحق    خارج  سباب، 

أ
ال

ن.للجماعة استرجاع ال
أ
   عتماد المالي المرصود للجمعية في هذا الشا

▪     .... 

  
 
 
 

خاص  فتح حساب بنكي 
 بالمهرجان الغيواني 

 
 

5 

 
 
 
 
 

 

سلتتبع  ل  يتم إحداث لجنة       
أ
و من ينوب عنه،   هايترا

أ
ا رئيس جماعة مراكش 
رئ يعينهما  مراكش  ممثلين عن جماعة  في عضويتها  مراكش  وتضم  يس جماعة 

الغيواني،  المهرجان  مؤسسة  جمعية  رئيس  يعينهما  الجمعية  عن  وممثلين 
ل الجماعية    رئيسلسيد  ويمكن  المصالح  مختلف  استدعاء  واللجنة 

أ
الخارجية   ا

شغالهايالتي 
أ
 . رى فائدة في حضور ا

اجتماعاتها     اللجنة  السنةتعقد  في  كلما    مرتين  و 
أ
 طلب  ا

أ
ا الطرفبذلك   ين حد 

 . ين الموقع

سها رئيس الجماعة او من ينوب عنه وتضم في عضويتها :
أ
 تتكون لجنة للتتبع والتقييم يترا

 ممثلين عن الجماعة  -

 واشراك المجتمع المدني رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية الجتماعية  -

 ممثلين عن جمعية مؤسسة المهرجان الغيواني  -
استد اللجنة  رئيس  للسيد  الخاويمكن  او  الجماعية  المصالح  حضور  عاء  في  فائدة  يرى  التي  رجية 

 اشغالها. 
عداد تقارير تقييمية تشتمل على تقرير مالي معتمد وتقرير محاسباتي وتقارير مصورة    وتلتزم الجمعية باإ

العام  التصور  لتحديد  المهرجان  قبل  ول 
أ
ال الجتماع  السنة  في  مرتين  اجتماعاتها  اللجنة  وتعقد 

 والمواعد والثاني بعد المهرجان للتقييم. للبرامج 
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منهم   وايمانا  المضمون،  او  الشكل  في  سواء  التعديالت  ادخال  وبعد  الرأي،  وابداء  المناقشة  وبعد  لذلك،  وتبعا 

ا باعتباره  الغيواني  المهرجان  ألهمية  واعتبارا  والنشيط،  الفاعل  الجمعوي  النسيج  مع  التعامل  في  المجلس  رثا  بمصداقية 

يستوجب الحفاظ على استمراريته مع اعطاءه بعدا عالميا، فقد أبدت اللجنة موافقتها على اتفاقية شراكة بين  ثقافيا ال ماديا  

الغيواني   المهرجان  دعم  حول  الغيواني  المهرجان  مؤسسة  وجمعية  لمراكش  الجماعي  مرفقة   -المجلس  هي  كما  مراكش 

 بالتقرير على أساس ما يلي: 

بتحو ▪ الرالقيام  مالي  االيل  من  االتفاقية  فع  على  التأشير  بعد  واإلنسانية  الثقافية  للجمعيات  المرصودة  عتمادات 

 موضوع النقطة. 

 التفكير مستقبال بعرض برنامج سنوي التفافيات الشراكة الجديدة التي تتطلب اعتمادا ماليا قبل اعداد الميزانية.  ▪

 بالنمط الغيواني. منح الجمعية الفرصة للفرق الشابة ذات االهتمام   ▪

 م جمعية مؤسسة المهرجان الغيواني بتنظيم سهرات ببعض الساحات بتراب كافة المقاطعات. قيا ▪

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
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 اململكة املغربيـــة 

 وزارة ادلاخـلـية 
 واليـة هجة مراكــش اسفـــي 

 عامةل مراكش 

 مجـاعة مراكــــش 
 

 

 

 

 

 

 

 ةاتفــاقية شراك
 بني

 جملس مجاعة مراكش 
 و

 مجعية مؤسسة املهرجان الغيواني 
 حول تنظيم 

 املهرجان الغيواني مبراكش
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 ديبـاجـــة

بالتعليمات ▪ الواردة    استرشادا  الملك محمد السادس نصره هللا   السامية، والتي   هخطبفي  الملكية لصاحب الجاللة 
المقاربات  ت "نجاعة  على  منها  جانب  في  االنخراط والتشارك  التعاقدية نص  لضمان  المحلي  الجمعوي  النسيج  ودينامية  ية، 

 الفاعل في مشاريع التنمية عن قرب واستمرارها".
 التنظيمي   القانون  لتنفيذ(  2015  يوليوز   07  )  1436  رمضان  20  في  الصادر  1.15.85  رقم  الشريف  الظهير  على  وبناء ▪

 .بالجماعات المتعلق  113.14 رقم
على   ▪ الشربناء  عدد  الظهير  في    1.58.376يف  ولى    03الصادر 

أ
اال ل     1378جمادى  يضبط    1958نونبر    15الموافق 

سيس الجمعيات، كما تم تعديله بموجب القانون عدد  
أ
 1.02.206الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    75.00بموجبه حق تا

 . 07.09انون بتنفيذ الق 2009فبراير  18الصادر في 1.09.39والظهير الشريف رقم   ،2002يوليوز  05بتاريخ 
ل     1439ربيع االول    4الصادر في    2.17.451بناء على المرسوم عدد   ▪ بسن نظام المحاسبة   2017نوفمبر    23الموافق 

 العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
ول عدد   ▪

أ
اال الوزير  دورية  على  والم  7.2003بناء  الدولة  بين  بالشراكة  المنتخالمتعلقة  والجمعياجالس  الصادرة  بة  ت 

 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة والجمعيات.  2003يونيو   27الموافق ل    1422ربيع الثاني  26بتاريخ  
في موضوع دعم الجمعيات من    2018ابريل    05الصادر بتاريخ    D 2185بناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد   ▪

 ات التعاون والشراكة معها. برام اتفاقيالترابية واطرف الجماعات 
ووعيا من جماعة مراكش بما تبدله »جمعية مؤسسة المهرجان الغيواني " من جهود واعدة لخدمة جماهير المدينة   ▪

 من خالل فعاليات » المهرجان الغيواني" المنظم سنويا بالمدينة الحمراء مراكش  
عمارة     F" و الكائن مقرها بحي مبروكة تجزئة النجد    ان الغيوانيؤسسة المهرجوبناء على الملف القانوني لجمعية " م ▪

بموجب  وصل اإليداع المسلم بتاريخ      العسكري  مراكش و المودع  ملفها القانوني لدى  الملحقة اإلدارية  الحي6 الشقة     225
 .                          2017نونبر  13
جل العمل سويا    ن لدن طرفي هذه االتفاقية  و الرامية إلى واعتبارا لإلرادة المشتركة المعبر عنها م ▪ توحيد الجهود من اأ

ن الثقافي و الفني على مستوى مدينة مراكش 
أ
 على النهوض بالشا

 (2019/ 02)جلسة بتاريخ .../ 2019لشهر فبراير  وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته العادية  ▪

 بني يةاالتفاق توقع

ماعة  مراك  لس ج  ره ب  مج 
ن  مق  د كطرف  ا ول س  الكائ  ائ  لق  ي  ب  مد العرب 

د مح سة السي  ي  رئ  لا ب  امس   ممب  حمد الج 
م
ارع  لدي  ش  صر الب 

الق 

ماعة  . الح  ة  ب  ي  اق  ق  ت  ي  الإ 
ة ف  لي  ار ا   والمش 

د  ف   عماره   ج 
ة  الن  ر ئ  ج 

روكة  ب  حي  مي 
رها ب  ن  مق  ي   الكائ 

ؤاب  ي  ان  الع  مهرج 
ال
ة   ة   مؤ سس  معي 

ة    225ج  ق  سها 6 الش  ي  ي  رئ 
لة  ف  ممب 

ال
مراكس  

ظ   ب  حق 
ال
د  ة ف   عي  لي  ار ا  ي  و المش 

اب  اوي  كطرف  ب  ب  ة   الي  معي   
الح ة  ب  ي  اق  ق   ي  الإت 
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 وتــــم االتفــــاق علــى مـــــا يلــي:

 االتفاقية: موضوع:  األوىل املادة

 إشعاعه   مراكش" و ضمان استدامته  وتطوير -يتمحور موضوع هذه االتفاقية حول تنظيم  "المهرجان الغيواني 

 املادة الثانية : اهداف االتفاقية:

هداف التالية
أ
 : تسعى هذه االتفاقية إلى تحقيق اال

 مراكش" و جعله محطة من المحطات التي تساهم في التنشيط الثقافي و الفني لمدينة مراكش   –تنظيم "المهرجان الغيواني  ▪
 ضمان استدامة المهرجان.   ▪
كبر قدر من اإلشعاع  ▪

أ
 .  العالميتحقيق ا

 ثقافة عامال من عوامل التنمية االقتصادية و االجتماعية.جعل ال ▪

 الثالثة: مدة االتفاقية: املادة

حد الطرفين ك تابة عن رغبته في فسخها  
أ
 تحدد مدة هذه االتفاقية في ثالث سنوات قابلة للتجديد ما لم يعرب ا

 

 الرابعة: التزامات الطرفني: املادة

 التزامات مجاعة مراكش

 مراكش "بتوفير الشروط اإلدارية الالزمة  لنجاحه   -الغيواني دعم  " المهرجان  ▪
لف درهما (     200.000,00تقديم دعم مالي قدره   ▪ .....  بالوكالة  يودع بحساب بنكي بالمهرجان الغيواني  تحت رقم:درهم  )مائ تان اأ

 .....   مراكش .   البنكية 
 ة الجمعية بالمجان.لمهرجان رهن إشار وضع الفضاءات الالزمة لتنظيم فعاليات ا ▪

 

 مؤسسة املهرجان الغيواني  إلتزامات مجعية

مراكش" مرة كل سنة خالل الفترة المتفق عليها والمحددة من طرف لجنة التتبع المنصوص عليها في    -تنظيم " المهرجان الغيواني   ▪
 بنود االتفاقية 

من و السالمة ▪
أ
   .تهي  يء الظروف المالئمة لتنظيم المهرجان وتوفير اال

 لدخول لحضور جميع فقرات المهرجان للعموم بالمجان.  ا ▪
خرين. السعي إلى ت ▪  طوير المهرجان و ضمان إشعاعه عبر البحث عن شركاء ا 
 اإلشارة ضمن جميع المطبوعات و اإلعالنات المرئية و المسموعة إلى جماعة مراكش ضمن الجهات المدعمة للمهرجان   ▪
و  ▪ اأ الدعوات  كافي من  عدد  لحضور الوشارات    تخصيص  المجل   لوج  عضاء  اأ لفائدة  المهرجان  في  المشاركة  الفرق  الجماعي  عروض  س 

   والموظفين.
   .اإللتزام بتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة التتبع والتقييم ▪
شهر قبل تار  ▪ خرى المخصصة لفعاليات المهرجان ثالث اأ

أ
ماكن اال

أ
يخ افتتاح  مراسلة جماعة مراكش في شان حجز الملك العمومي واال

 فعاليات المهرجان. 
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دبي ومالي   ▪
أ
عن المهرجان مرفقا بالوثائق المثبتة لصرف الدعم الممنوح من    -عليه من طرف خبير محاسباتيمصادق    –تقديم تقرير ا

 طرف جماعة مراكش بعد انتهاء المهرجان   
جيله ▪

أ
و تا

أ
سباب،  في حالة إلغاء المهرجان ا

أ
ي سبب من اال

أ
يحق للجماعة استرجاع االعتماد المالي المرصود    خارج السنة المخصصة له ال

ن.للجمعية في هذا 
أ
   الشا

و في ملفها القانوني  ▪
أ
ي تغيير في هياكلها ا

أ
 يتعين على الجمعية إشعار رائسة الجماعة خالل مدة االتفاقية با

الدعا ▪ وسائل  في  شعاراتهم  ووضع  المهرجان  فعاليات  لدعم  خرين 
أ
ا ممولين  عن  البحث  في  الحق  ن  للجمعية 

أ
ا شريطة  المذكورة  ية 

  يكونوا ممولين متعارف عليهم
 

 اخلامسة: جلنة التتبع والتقييم : املادة

سها رئيس الجماعة او من ينوب عنه وتضم في عضويتها :        
أ
 تتكون لجنة للتتبع والتقييم يترا

 ممثلين عن الجماعة  -

 ماعية واشراك المجتمع المدنيرئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجت -
 مؤسسة المهرجان الغيواني.ممثلين عن جمعية   -

 ويمكن للسيد رئيس اللجنة استدعاء المصالح الجماعية او الخارجية التي يرى فائدة في حضور اشغالها.
   وتلتزم الجمعية بإعداد تقارير تقييمية تشتمل على تقرير مالي معتمد وتقرير محاسباتي وتقارير مصورة 

ول قبل المهرجان لتحديد التصور العام للبرامج والمواعد والثاني بعد المهرجان وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في السنة اال
أ
جتماع اال

 .للتقييم

 فض النزاعات:: السادسة املادة

و تنفيذ مدلول هذه االتفاقية و بعد استنفاذ كل الحلول في إطار من  ويل اأ
أ
التراضي والتوافق بين    عند حدوث نزاع ناتج عن تا

نظار الجهات المختصة بالدائرة القضائية لمراكش الطرفين   المتعاقدين يحال ملف النزاع على اأ

 السابعة: فسخ االتفاقية: املادة

عمال الجارية وتصفية الحسابات.
أ
 عند فسخ هذه االتفاقية يتخذ الطرفان المتعاقدان قبل ذلك كافة التدابير الرامية إلتمام اال

 االتفاقية:مراجعة : الثامنة ادةامل

ن تتم باقتراح ك تابي وموافقة الطرفين المتعاقدين وتكون هذه    إن كل مراجعة لمقتضيات هذه االتفاقية يجب اأ
  المراجعة موضوع ملحق لهذه االتفاقية.

 التاسعة: سريان االتفاقية: املادة

شيرة السلطة المختصة. لس الجماعي ال تصبح هذه االتفاقية سارية المفعول إال بعد موافقة المج
أ
 وتا

 وحرر بمراكش في: .......................      

 رئيس جمعية مؤسسة المهرجان الغيواني رئيس مجلس جماعة مراكش
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  رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 ش مفتوح. باب النقابعد تالوة نص تقرير اللجنة في موضوع النقطة،  

  أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت   ،إذن وبما أنه ليس هناك أي متدخل في الموضوع 

ال ان  أساس  قدره  على  المالي  ثالث    درهم سيمنح 200.000,00دعم  لمدة  في حساب خاص  للجمعية 

 سنوات. 
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 اململكة املغربيـــة 

 وزارة ادلاخـلـية 
 اسفـــي واليـة هجة مراكــش 

 عامةل مراكش 

 مجـاعة مراكــــش 
 

 

 

 

 

 

 اتفــاقية  شراكة
 بني

 جملس مجاعة مراكش 
 و

 مجعية مؤسسة املهرجان الغيواني 
 حول تنظيم 

 املهرجان الغيواني مبراكش
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 ديبـاجـــة

لسامية، والتي تنص الملكية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا الواردة في خطبه ااسترشادا بالتعليمات   ▪
االنخراط  لضمان  المحلي  الجمعوي  النسيج  ودينامية  والتشاركية،  التعاقدية  المقاربات  "نجاعة  على  منها  جانب  في 

 الفاعل في مشاريع التنمية عن قرب واستمرارها".
ن التنظيمي رقم  ( لتنفيذ القانو2015يوليوز    07)    1436رمضان    20الصادر في    1.15.85رقم  وبناء على الظهير الشريف   ▪

 .المتعلق بالجماعات 113.14
ولى    03الصادر في    1.58.376بناء على الظهير الشريف عدد   ▪

أ
ل     1378جمادى اال يضبط بموجبه   1958نونبر    15الموافق 

القان بموجب  تعديله  تم  كما  الجمعيات،  سيس 
أ
تا الشريف رقم    75.00ون عدد  حق  الظهير  بتنفيذه   1.02.206الصادر 
 . 07.09بتنفيذ القانون  2009فبراير   18الصادر في 1.09.39،والظهير الشريف رقم 2002ليوز يو 05بتاريخ 

عدد   ▪ المرسوم  على  في    2.17.451بناء  االول    4الصادر  ل     1439ربيع  المحاسبة   2017نوفمبر    23الموافق  نظام  بسن 
 ومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.العم

ول عدد  بناء على دورية الوزير ا ▪
أ
المتعلقة بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة والجمعيات الصادرة بتاريخ    7.2003ال

 ات.المتعلقة بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة والجمعي  2003يونيو  27الموافق ل    1422ربيع الثاني  26
في موضوع دعم الجمعيات من طرف  2018ابريل  05الصادر بتاريخ  D 2185بناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد  ▪

 الجماعات الترابية وابرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. 
لمدينة من ووعيا من جماعة مراكش بما تبدله »جمعية مؤسسة المهرجان الغيواني " من جهود واعدة لخدمة جماهير ا ▪

 لحمراء مراكش خالل فعاليات » المهرجان الغيواني" المنظم سنويا بالمدينة ا
 225عمارة     Fوبناء على الملف القانوني لجمعية " مؤسسة المهرجان الغيواني " و الكائن مقرها بحي مبروكة تجزئة النجد   ▪

بموجب  وصل اإليداع المسلم بتاريخ      العسكر حيمراكش و المودع  ملفها القانوني لدى الملحقة اإلدارية  ال6 الشقة   
                   .        2017نونبر  13
العمل سويا   ▪ جل  اأ إلى توحيد الجهود من  الرامية  و  المعبر عنها من لدن طرفي هذه االتفاقية   المشتركة  واعتبارا لإلرادة 

ن الثقافي و الفني على مستوى مدينة مراكش 
أ
 على النهوض بالشا

 (2019/ 07/02لسة بتاريخ )ج 2019وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته العادية لشهر فبراير  ▪

 وقعت االتفاقية بني

د كطرف  ا ول  ائ  لق  ي  ب  مد العرب 
د مح سة السي  ي  رئ  لا ب  امس   ممب  حمد الج 

م
ارع  لدي  ش  صر الب 

الق  ره ب 
ن  مق  ماعة  مراكس  الكائ  لس ج  مج 

ماعة   الح  ة  ب  ي  اق  ق  ت  ي  الإ 
ة ف  لي  ار ا   .والمش 

د  ج 
ة  الن  ر ئ  ج 

روكة  ب  حي  مي 
رها ب  ن  مق  ي   الكائ 

ؤاب  ي  ان  الع  مهرج 
ال
ة   ة   مؤ سس  معي 

ة    225ف   عماره   ج  ق  سها 6 الش  ي  ي  رئ 
لة  ف  ممب 

ال
مراكس  

ة    معي   
الح ة  ب  ي  اق  ق  ي  الإت 

ة ف  لي  ار ا  ي  و المش 
اب  اوي  كطرف  ب  ب  ظ  الي  ب  حق 

ال
د   عي 
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 وتــــم االتفــــاق علــى مـــــا يلــي:

 االتفاقية:املادة األوىل : موضوع 

 إشعاعه   ضمان استدامته  وتطويرمراكش" و  -يتمحور موضوع هذه االتفاقية حول تنظيم  "المهرجان الغيواني 

 املادة الثانية : اهداف االتفاقية:

هداف التالية
أ
 : تسعى هذه االتفاقية إلى تحقيق اال

مراكش" و جعله محطة من المحطات التي تساهم في التنشيط الثقافي والفني   –تنظيم "المهرجان الغيواني   ▪
 لمدينة مراكش  

 ضمان استدامة المهرجان.   ▪
كبر قد ▪

أ
 ر من اإلشعاع العالمي.  تحقيق ا

 جعل الثقافة عامال من عوامل التنمية االقتصادية و االجتماعية. ▪

 ة:املادة الثالثة: مدة االتفاقي

حد الطرفين ك تابة عن رغبته في فسخها    .تحدد مدة هذه االتفاقية في ثالث سنوات قابلة للتجديد ما لم يعرب اأ
 

 املادة الرابعة: التزامات الطرفني:

 ت مجاعة مراكشالتزاما

   .مراكش "بتوفير الشروط اإلدارية الالزمة  لنجاحه -دعم  " المهرجان الغيواني  ▪
مالي   ▪ بنكي     200.000,00قدره  تقديم دعم  ( يودع بحساب  لف درهما  اأ الغيوانيخاص  درهم  )مائ تان     مراكش   بالمهرجان 

 مراكش .    (1520ور هيكو )"فيك ت»  بالوكالة البنكية  25 0015205000300196 450 007  تحت رقم:
 وضع الفضاءات الالزمة لتنظيم فعاليات المهرجان رهن إشارة الجمعية بالمجان. ▪

 

 مؤسسة املهرجان الغيواني  ت مجعيةإلتزاما

مراكش" مرة كل سنة خالل الفترة المتفق عليها و المحددة من طرف لجنة التتبع المنصوص    -تنظيم " المهرجان الغيواني   ▪
 ود االتفاقية عليها في بن

من  و السالمة   ▪
أ
 تهي  يء الظروف المالئمة  لتنظيم المهرجان وتوفير اال

 مهرجان للعموم بالمجان.  الدخول لحضور جميع فقرات ال  ▪
خرين .  ▪  السعي إلى تطوير المهرجان و ضمان إشعاعه عبر البحث عن شركاء ا 
 جماعة مراكش ضمن الجهات المدعمة للمهرجان  اإلشارة ضمن جميع المطبوعات و اإلعالنات المرئية و المسموعة إلى  ▪
ال   ▪ الفرق  لحضور عروض  الولوج   و شارات  اأ الدعوات  كافي من  عدد  المجلس  تخصيص  عضاء  اأ لفائدة  المهرجان  مشاركة في 

   الجماعي والموظفين .
 اإللتزام بتنفيذ التوصيات و القرارات الصادرة  عن لجنة التتبع و التقييم   ▪
مراكش   ▪ قبل    مراسلة  جماعة  شهر  اأ ثالث  المهرجان  لفعاليات  المخصصة  خرى 

أ
اال ماكن 

أ
واال العمومي  الملك  في شان حجز 

 فعاليات المهرجان.تاريخ افتتاح 
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 :   (07/02/2019الجلسة األولى بتاريخ )  2019النقطة التاسعة من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير  

التعاون   مندوبية  بين  املبرمة  االتفاقية  النخيل سابقا فسخ  وبلدية  بن علي سابقا  يوسف  بعمالة سيدي  الوطني 

 . 2019مقاطعة النخيل املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير جماعة مراكش حاليا تبعا مللتمس مجلس 

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

بالش  المكلفة  اللجنة  رئيس  الشحيمي  خليفة  للسيد  االجتماعية  الكلمة  والتنمية  والرياضية  الثقافية  ؤون 

 بهذه النقطة. واشراك المجتمع المدني لتالوة التقرير الخاص 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني  خليفة الشحيمي السيد 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

    9 ة رقم:النقط

 
 

 مشرتك بني جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا 

واللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية 
 والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  9 النقطة  رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 فسخ االتفاقية املربمة بني مندوبية التعاون الوطين بعمالة سيدي يوسف بن علي سابقا 

 و بلدية النخيل سابقا مجاعة مراكش حاليا 
 .2019تبعا مللتمس جملس مقاطعة النخيل املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 
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العاديدة  ي اطار تحضير النقط المدرجة في جددول اعمدال الددورةللمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وف  طبقا

الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور   24/01/2019بتاريخ    1431، وتبعا للدعوة عدد  2019لشهر فبراير  
ة بالشدؤون الثقافيدة اجتماع مشترك بين اللجنة المكلفدة بدالمرافق العموميدة والخددمات واللجندة المكلفدوالمشاركة في أشغال  

علدى السداعة  2019 ينداير 28والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني، انعقد االجتماع المدذكور يدوم االثندين 

القصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة كدل مدن السديد خليفدة الحادية عشر والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية ب
ة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشدراك المجتمدع المددني والسديدة حفيظدة الشحيمي رئيس اللجن

 مجدار نائبة رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات لتدارس النقط االتيدة:

 مللتمس تبعا حاليا مراكش مجاعة سابقا النخيل بلدية و سابقا علي بن يوسف سيدي بعمالة الوطين التعاون مندوبية بني املربمة االتفاقية فسخ  -

  2019يناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ النخيل مقاطعة جملس
املتعلق باتفاقية شراكة  2018واملتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي  2018ماي  03بتاريخ  250/05/2018تعديل مقرر جملس مجاعة مراكش عدد  -

 اجلمباز بفضاء املواطن وتوسيع قاعدة رياضة اجلمباز. مراكش واجلامعة امللكية املغربية للجمباز من أجل تدبري وتسيري قاعةة بني جملس مجاع
 .الرياضية واملنتزهات القرب مالعب واستغالل لتسيري موحد داخلي نظام وضع -
 .اجلمعيات بدور خاص موحد داخلي نظام وضع -
 .الفنا جامع بساحة املغرب بنك ببناية الالمادي الرتاث متحف وتدبري بإحداث تتعلق شراكة اقيةاتف على واملصادقة الدراسة -
 السادة:   اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء  -
 السعيد ايت المحجوب. ،عبد الهادي بن عال 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدة:  -
 س الجماعيالنائب السادس لرئيس المجل :   خديجة الفضي 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
ايت رياض،   المغراوي، يوسف  الحفيظ  الغني دريوش، عباسيال  قضاوي  حفيظ ا  ي،  ويسالت  الهادي  عبد  باقدة،  محمدي. عبد  ، عبد 

 الحسين نوار، حسن بباوي، سعيدة ساللة، حليمة بامحمد.

 السادة: ستشاريةبصفة ا ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   الكريم الخطيب عبد 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   عبد العزيز األمري
 رئيس مصلحة التخطيط والمبادرة بمجلس مقاطعة المنارة  :   سعيد شركي

 االجتماعي عن قسم العمل  :  عبد الرحمان الخاضري 
 عن المديرية العامة للمصالح :   العلميعبد الرحيم 

 عن مصلحة األغراس  :  عبد العزيز ايت فسوخ 
 عن مجلس مقاطعة مراكش المدينة :   كريم سالم

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

 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 يس الجامعة الملكية المغربية للجمباز رئ :   الصادق بيطاري  عبد

 مديرة دار الجمعيات  :   بشرى راحة
 عن مندوبية التعاون الوطني  :   عبد العالي معزوز 

 في بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكر السيد رئيس الجلسة بالنقط المدرجة في جدول اعمال االجتماع 
، والمتعلقة بمرافق جماعية ذات طابع ثقافي ورياضي تستدعي 2019المشترك والمضمنة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير  

 طرة التدبير الموكولة للجماعة، داعيا السادة االعضاء الى تدارس الجاهزة منها، وهي كاآلتي:مدارستها في اطار مس

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
   9النقطة رقم :  
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 :2019رة العادية لشهر فرباير من جدول اعمال الدو 9النقطة رقم 

 حاليا مراكش مجاعة سابقا النخيل بلدية و سابقا علي بن يوسف سيدي بعمالة الوطين التعاون مندوبية بني املربمة االتفاقية فسخ  -

  2019يناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ النخيل مقاطعة جملس مللتمس تبعا
 

ال النقطة، وبعد تمكين   لشهر العادية الدورة خالل  المتخذ   سادة األعضاء من ملتمس مجلس مقاطعة النخيل بخصوص هذه 
 النخيل  بلدية  و  سابقا  علي  بن  يوسف سيدي  بعمالة  الوطني  التعاون  مندوبية  بين  المبرمة  االتفاقية  فسخ القاضي ب  2019يناير  
ع حاليا مراكش جماعة سابقا ولالطالع  الفسخ،  موضوع  االتفاقية  من  نسخة  لمسطرة وكذا  اللجوء  ودواعي  حيثيات  لى 

 لتقديم التوضيحات الالزمة. الفسخ، أعطيت الكلمة للسيد رئيس مجلس مقاطعة النخيل  
االطار، قدم السيد رئيس مجلس المقاطعة، بداية، توطئة كرونولوجية حول عقد االتفاقية حيث أنه بعد إتمام الشق  وفي هذا  

بهدف تفعيل العمل االجتماعي الموجه للمرأة والطفل، فقد تم إبرام اتفاقية شراكة   1األول من بناية المجمع التربوي الزهور  

 مجاالت هي:  3لتعاون الوطني بهدف تقديم خدمات اجتماعية في بين مجلس بلدية النخيل سابقا ومندوبية ا

 مركز للتربية والتكوين في مجال الخياطة والطرز.  
 روض األطفال 
 عالميات والذي لم يتم تفعيله رغم أهميته في ذلك الوقت التكوين بالتدرج في مجال اال 

 

ا للخصاص الموجود في هذه المجاالت، لكن في اآلونة  مؤكدا أن هذه الخدمات في البداية القت استحسان الساكنة نظرا لسده
المرفق مما أخل بالجملة على مستوى تسيير هذا  المقاطعة، برزت مشاكل  السيد رئيس مجلس  باألهداف    األخيرة، يضيف 

إلى التي وضع من أجلها والمرتبطة أساسا بالنهوض بوضعية المرأة والطفل بمقاطعة النخيل، مبينا أن أهم أسباب الوصول  
 حال فسخ االتفاقية ما يلي: 

 عدم احترام بنود االتفاقية حيث لم تلتزم المندوبية بإحداث وحدة للتكوين بالتدرج في مجال االعالميات.  ▪
 لوالية اإلدارية للجماعة وإيالءها للجمعيات. مخالفة إبقاء ا  ▪
 سوء التسيير اليومي.  ▪
متفق   ▪ غير  ألغراض  التربوي  المجمع  مرافق  بعض  باستعمال  استعمال  وطهيها  الحلويات  كصناعة  عليها 

 قنينات الغاز مما يشكل خطرا على حياة المرتفقين. 
 تقديم تكوينات ال تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.  ▪

 

وز هذه الوضعية بكل سلبياتها، تم عقد عدة اجتماعات بين األطراف المتعاقدة لمحاولة تدارك الخلل وتفادي  مضيفا أنه لتجا
االتفاقية لكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية وملموسة، مطالبا في األخير بالموافقة على فسخ االتفاقية موضوع النقطة  فسخ  

تغالله في الصالح العام بكيفية تعود بالنفع والفائدة على ساكنة مقاطعة واسترداد مقر المركز التربوي المذكور حتى يتم اس
 ا. النخيل بدل الفوضى التي يعرفها حالي 

 

وبعد التوضيحات التي قدمها السيد رئيس مجلس مقاطعة النخيل، فتح باب النقاش حيث لقي مقترح فسخ االتفاقية تفاعال  
على ضرورة استرداد المرفق حتى يكون تحت التصرف التام للجماعة، على  إيجابيا بين السادة األعضاء، حيث تم التوافق  

التفكير الحقا في تدبيره وفق رؤ التي أنشئ المجمع ألجلها، وبناء على كل ما أن يعاد  ية واضحة وحكيمة تحقق األهداف 
ني بعمالة سيدي يوسف بن  بين مندوبية التعاون الوطعبرت اللجنة عن موافقتها على ملتمس فسخ االتفاقية المبرمة  سبق  

المتخذ خالل الدورة العادية لشهر    علي سابقا و بلدية النخيل سابقا جماعة مراكش حاليا تبعا لملتمس مجلس مقاطعة النخيل
 .2019يناير 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر                                                      

 يس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية  رئ                     رافق العمومية والخدماتنائبة رئيس اللجنة المكلفة بالم
 والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني                                                    حفيظة مجدار                      
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 بعد تالوة نص تقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح.  

 )رئيس مجلس مقاطعة النخيل(  عضو المجلس الجماعي السيد يوسف ايت رياض

وطني عدة لقاءات على مدى سنتين ولم نالحظ أي تغيير خالل كل هذه المدة حول لقد عقدنا مع مندوبية التعاون ال 
   طريقة التدبير أو على األقل تغيير بعض السلوكات، وبالتالي لم يبق امامنا من خيار اخر غير فسخ االتفاقية.

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي  السيد ي. الحسن المنادى 

حق الطرفين في فسخها، واتساءل لو كانت مندوبية التعاون الوطني هي من طلب الفسخ  ان االتفاقية تنص على    
إلى طمو يرق  ال  الذي  للتدبير  وكذلك  التقرير  في  المذكورة  االعتبارات  فلكل  ذلك؟  نمنعها من  أن  نستطيع  مقاطعة هل  حات 

 النخيل فإننا نصر على فسخ هذه االتفاقية. 

 التعاون الوطني ممثل مندوبية السيد محمد رضى فصي  

المنتخبة والمؤسسات العمومية ان يتم    سيؤسفني أنه في إطار التوجه العام لتعزيز الشراكات بين المجال 
 بين المجلس الجماعي ومندوبية التعاون الوطني.  ة اقتراح فسخ االتفاقي

الحي فإن  مناسب،  غير  بشكل  أثيرت  والتي  الدقيقة  غير  المالحظات  على  ردنا  تستغله  ني  المكا  ز اما  الذي 

الزهور   التربوي  المجمع  من  الوطني  التعاون  إبرام    1مندوبية  منذ  نعمل  وإننا  أرضي،  التحت  الطابق  فقط  هو 

المدة    2002االتفاقية سنة   التكوين طيلة هذه  للساكنة في مجاالت متعددة وقد استفاد من هذا  على توفير خدمات 

سيدة في    72طفل في مرحلة الحضانة و    90يستوعب حاليا  دبلوم و المركز    700شخص و تم منح    2500حوالي  

 مجال التكوين. 

االتفاقية      بهذه  العمل  وبمواصلة  المقر  هذا  بتدبير  متمسكة  الوطني  التعاون  مندوبية  فإن  االخير  وفي 

الفصل   التعاون   10وخصوصا  الجماعة، مؤسسة  كل من  ممثلي عن  مشتركة تضم  لجنة  إحداث  ينص على  الذي 

  . لسلطة المحلية للتنسيق والتشاور وحسم اي خالف حول هذا المركز الوطني وا

 )رئيس مجلس مقاطعة النخيل(  عضو المجلس الجماعييد يوسف ايت رياض الس

التعاون الوطني   هو الخالي من الدقة، فقد سعينا طيلة سنتين    مالحظاتنا دقيقة وكالم السيد ممثل مندوبية 
  ةالممارسات الالأخالقيالتعاون الوطني لهذا المركز لكن وقفنا على العديد من    إلى إيجاد حلول حول تدبير مندوبية 

 التي أترفع عن ذكرها في هذه الجلسة. 

 عضو المجلس الجماعي السيدة حليمة بامحمد  

 إن مندوبية التعاون الوطني لم تعد تقدم خدماتها منذ مدة طويلة بل فوضت األمر إلى الجمعيات والتعاونيات وهو  
النوع من  ما   التي ترافق هذا  الممارسات واالختالالت  النظر عن  االتفاقية، هذا بغض  الثالث من  للبند  يعتبر خرقا 

 التدبير والتسيير، لذلك أؤكد على تشبث أعضاء مقاطعة النخيل بفسخ هذه االتفاقية. 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

سنة وهي مدة طويلة جدا، وحتى لو لم يكن هناك أي مشكل حول تطبيقها    16فاقية طيلة  لقد استمر تطبيق هذه االت 
 فإنه آن األوان لفسخها بعد مرور كل هذه المدة. 

وكما ينص القانون على ذلك، فإن العقد شريعة المتعاقدين فإن رأى أحد الطرفين سببا يدعو إلى فسخ االتفاقية فله 
إذا كان مجلس مقاطعذلك،   ة النخيل يرى في إطار تدبيره لشأن المقاطعة أن هذه االتفاقية لم تعد تلبي طموحات خصوصا 

 الساكنة و انها قد استنفدت غرضها. 

 . ولذلك وإن لم يتبق أي متدخل إضافي حول النقطة، فإني أعرض فسخ االتفاقية على التصويت
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 :   (07/02/2019الجلسة األولى بتاريخ )  2019النقطة العاشرة من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير  

واملتخذ خالل الدورة العادية لشهر   2018ماي    03بتاريخ    2018/ 05/ 250تعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  

للجمباز من اجل تدبير وتسيير   2018ماي   امللكية املغربية  بين مجلس جماعة مراكش والجامعة  باتفاقية شراكة  املتعلق 

 اء املواطن وتوسيع قاعدة رياضة الجمبازقاعة الجمباز بفض

 

   اعي لمراكشرئيس المجلس الجم السيد محمد العربي بلقائد

والتنمية   والرياضية  الثقافية  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  رئيس  الشحيمي  خليفة  للسيد  الكلمة  أعطي  بداية 

 . االجتماعية وإشراك المجتمع المدني لتالوة نص التقرير المتعلق بهذه النقطة

 

 ة االجتماعية وإشراك المجتمع المدني يوالتنمبالشؤون الثقافية والرياضية رئيس اللجنة المكلفة  خليفة الشحيمي السيد 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

    10 ة رقم:النقط

 
 

 مشرتك بني جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا 

واللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية 
 املدنياالجتماعية وإشراك اجملتمع  والتنمية

 

 
 
 
 

 
 
 

 

  10 النقطة  رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

واملتخذ خالل الدورة العادية   2018 ماي 03بتاريخ  250/05/2018تعديل مقرر جملس مجاعة مراكش عدد 
راكش واجلامعة امللكية املغربية للجمباز من املتعلق باتفاقية شراكة بني جملس مجاعة م 2018لشهر ماي 

 اجل تدبري وتسيري قاعة اجلمباز بفضاء املواطن وتوسيع قاعدة رياضة اجلمباز.
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جددول اعمدال الددورة العاديدة   طبقا

الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور   24/01/2019بتاريخ    1431، وتبعا للدعوة عدد  2019لشهر فبراير  
نة المكلفدة بدالمرافق العموميدة والخددمات واللجندة المكلفدة بالشدؤون الثقافيدة اجتماع مشترك بين اللجوالمشاركة في أشغال  

علدى السداعة  2019 ينداير 28ر يدوم االثندين والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني، انعقد االجتماع المدذكو

د الخامس برئاسة كدل مدن السديد خليفدة الحادية عشر والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محم
الشحيمي رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشدراك المجتمدع المددني والسديدة حفيظدة 

 مجدار نائبة رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات لتدارس النقط االتيدة:

 جملس مللتمس تبعا حاليا مراكش مجاعة سابقا النخيل بلدية و سابقا علي بن يوسف سيدي بعمالة الوطين التعاون مندوبية بني املربمة االتفاقية فسخ  -

 2019 يناير لشهر ديةالعا الدورة خالل املتخذ النخيل مقاطعة
املتعلق باتفاقية شراكة بني  2018واملتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي  2018ماي  03بتاريخ  250/05/2018تعديل مقرر جملس مجاعة مراكش عدد  -

 .يع قاعدة رياضة اجلمبازاجلمباز بفضاء املواطن وتوس مراكش واجلامعة امللكية املغربية للجمباز من أجل تدبري وتسيري قاعةجملس مجاعة 
 .الرياضية واملنتزهات القرب مالعب واستغالل لتسيري موحد داخلي نظام وضع -
 .اجلمعيات بدور خاص موحد داخلي نظام وضع -
 . الفنا جامع بساحة املغرب بنك ببناية الالمادي الرتاث متحف وتدبري بإحداث تتعلق شراكة اتفاقية على واملصادقة الدراسة -

 السادة:   اللجنتيناالجتماع من أعضاء  حضر -
 السعيد ايت المحجوب. ،عبد الهادي بن عال 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدة:  -
 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي :   خديجة الفضي 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
المغراوي، يوسف ايت الحفيظ  الغني دريوش، عباسيال  قضاوي  حفيظ ا  ي،  ويسالت  الهادي  عبد  باقدة،  محمدرياض،    ي. عبد  ، عبد 

 الحسين نوار، حسن بباوي، سعيدة ساللة، حليمة بامحمد.

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 لمصالح جماعة مراكشالمدير العام  :   عبد الكريم الخطيب 
 سم أعمال المجلسرئيس ق  :   محمد المحير

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   عبد العزيز األمري
 رئيس مصلحة التخطيط والمبادرة بمجلس مقاطعة المنارة  :   سعيد شركي

 عن قسم العمل االجتماعي  :  عبد الرحمان الخاضري 
 لمصالحعن المديرية العامة ل :   عبد الرحيم العلمي

 غراس عن مصلحة األ :  عبد العزيز ايت فسوخ 
 عن مجلس مقاطعة مراكش المدينة :   كريم سالم

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

 
 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -

 المغربية للجمباز رئيس الجامعة الملكية  :   عبد الصادق بيطاري 
 مديرة دار الجمعيات  :   بشرى راحة

 عن مندوبية التعاون الوطني  :   د العالي معزوز عب

 

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
   10النقطة رقم :  
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  10النقطة رقم 

 2018العادية لشهر ماي واملتخذ خالل الدورة  2018ماي  03بتاريخ  250/05/2018تعديل مقرر جملس مجاعة مراكش عدد  -
كش واجلامعة امللكية املغربية للجمباز من أجل تدبري وتسيري قاعة اجلمباز بفضاء املواطن وتوسيع املتعلق باتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مرا

 قاعدة رياضة اجلمباز.
 

م جماعة  مجلس  مقرر  من  األعضاء  السادة  تمكين  تم  ان  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  عدد  في  راكش 

الع  2018ماي    03بتاريخ    05/2018/ 250 الدورة  خالل  ماي  والمتخذ  لشهر  مجلس    2018ادية  بين  شراكة  باتفاقية  المتعلق 

قاعدة   وتوسيع  المواطن  بفضاء  الجمباز  قاعة  وتسيير  تدبير  أجل  من  للجمباز  المغربية  الملكية  والجامعة  مراكش  جماعة 

االتفاقية في  الطرف  الجامعة  رئيس  السيد  قدمه  الذي  الكتابي  بالطلب  الجلسة  رئيس  السيد  ذكر  الجمباز،  والقاضي    رياضة 

ال  الجهوية  بإعادة  للمنتخبات  بالنسبة  مجانيا  بجعله  الجامعة  التزام  اساس  على  التكوين  بمجانية  الخاص  البند  في  نظر 

مجانية   وكذا  بالجمباز  الخاصة  الرياضية  االنواع  في مختلف  والتدريب  التحكيم  مجالي  في  االطر  لتكوين  والوطنية ومجانيا 

 ولية. البطوالت الجهوية والوطنية والد

يضاح في حالة وجود اي مستجد، اعطيت الكلمة للسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجمباز لتقديم  ولمزيد من اال

هذه   إنجاح  ان  الى  االنتباه  ملفتا  التظاهرات،  تنظيم  مستوى  على  االيجابية  وتداعياتها  االتفاقية  ثمن  حيث  التوضيحات، 

الجمباز من جهة اخرى لما فيه مصلحة   هة ولوازم وتجهيزاتالشراكة يقتضي الحفاظ على القاعة من ج ممارسة رياضة 

الطرفين: الجماعة والجامعة، مضيفا انه من شروط المحافظة هاته، تقنين مبدأ المجانية وتقييده نتيجة حاالت االكتضاض  

 وسلبياتها على مستوى الممارسة والتنظيم. 

ة مقترحا يقضي بان تشمل فقط الفئات المعوزة السيد رئيس الجامع  وفي هذا  الصدد اي تقنين مبدأ المجانية، قدم

و    100" في حدود معينة على ان االداء سيكون رمزيا بالنسبة للفئة المتبقية ما بين    RAMEDالمتوفرة على بطاقة "راميد  

طير  ريف المدربين والتأدرهم، وذلك لتغطية جزء بسيط من مصاريف تدبير المرفق، علما ان الجامعة تتكلف بأداء مصا  150

والصيانة والتجهيز، ملتمسا تعديل البند السادس من الفصل الثاني من االتفاقية الذي يتناول مسألة المجانية ضمن التزامات  

 الجامعة الملكية المغربية للجمباز. 

لل المغربية  الملكية  الجامعة  السيد رئيس  المقدمة من طرف  للتوضيحات  فتح  عقب ذلك، وبعد االستماع  تم  جمباز، 

 ال للسادة األعضاء لإلدالء بوجهات نظرهم حول الموضوع حيث اسفرت تدخالتهم على اآلراء التالية : المج

اإلشادة بجهود الجامعة الملكية المغربية للجمباز تحت إدارة رئيسها بما حققته من نتائج مشرفة على المستوى   -

الدع استمرار  يفرض  مما  واالفريقي  والعربي  واللوجيست المحلي  المالي  الكوكب  م  نادي  او  للجامعة  سواء  ي 

 لرياضة الجمباز 

تثمين مبدأ المجانية كعنصر ثابت في ممارسة الرياضة خصوصا بالنسبة للفئات االجتماعية المعوزة وفي حدود   -

 ثابتة. 

المكلفة  مارسة  التأكيد على ان المجانية المطلقة تساهم في عدم الجدية و تغيب االبداع واالحتراف، على ان الم -

 تكون محفزة على البذل والعطاء والتميز . 

ضرورة تحكيم معايير علمية ورياضية محصنة في اختيار المترشحين لممارسة الجمباز بغض النظر عن االداء   -

 من عدمه. 

المستقبلية الناجحة في ممارسة الرياضة هي دمجها بالمسار الدراسي مما يستوجب   - التأكيد على ان المقاربة 

 تحداث مدارس رياضية متخصصة ومتكاملة ومندمجة وبإمكانها انتاج وتخريج ابطال دوليين . اس

اجتماعية   - حماية  باعتبارها  الرياضية  األندية  الى  االنتماء  عبر  للشباب  الرياضية  الممارسة  تشجيع  ضرورة 

 وقيمية لألطفال من االنحراف فضال عن مجال مفتوح لهم لإلبداع والتميز. 
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المنا من  قشبعد  عدد  اكبر  لتمكين  االتفاقية  لتنفيذ  شرطا  يعتبر  المجانية  مبدأ  ان  وحيث  للموضوع،  المستفيضة  ة 

في   الجدية  عدم  عنها  ينتج  المجانية  لكون  ونظرا  الوصية،  الوزارة  به  توصي  ما  غرار  على  الجمباز  لرياضة  الممارسين 

وت مستلزمات  على  الضغط  الى  اضافة  للرياضة  االحترافية  في  جهالممارسة  تقييدها  يتطلب  مما  الرياضي  النوع  هذا  يزات 

حدود معينة مع فرض اداء مبلغ رمزي لغير المتوفرين على الشروط التنظيمية المفروضة، وحيث ان االهتمام والممارسة 

في   الموضوعية  لقناعاتهم  االعضاء  السادة  تكوين  وبعد  الكمي،  عوض  الكيفي  للمعطى  االهمية  اعطاء  تفرض  االحترافية 

ديل االتفاقية في هذا الشق، فقد ابدت اللجنة موافقتها على تعديل البند السادس من الفصل الثاني من اتفاقية شراكة بين  تع

المواطن وتوسيع  بفضاء  الجمباز  قاعة  تدبير وتسيير  أجل  للجمباز من  المغربية  الملكية  والجامعة  مراكش  مجلس جماعة 

الجمباز موضوع المقرر   والمتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي   2018ماي    03بتاريخ    05/2018/ 250عدد  قاعدة رياضة 

 على النحو االتي:   2018

 الفصل الثاني : التزامات اجلامعة امللكية املغربية للجمباز :
قانون   .1 على  وبناء  للجمباز  الدولية  باملعايير  حديثا  تدبيرا  املواطن  بفضاء  الجمباز  قاعة  وتسيير  ب  30.09تدبير  التربية الخاص 

 البدنية والرياضة؛

 اعتماد أطر مكونة تكوينا أكاديميا وفيدراليا وكفؤة و متخصصة في تكوين الرياضيين؛ .2

وتنمية  .3 الضرورية إلنعاش  األعمال  اتخاذ كل  في  الجماعة  املقدم وبمصاحبة  برنامجها  عبر  الفعلي  باالنخراط  الجامعة  التزام 

 الجمباز؛

 بين الجامعة امللكية املغربية للجمباز ووزارة الشباب والرياضة على مستوى مركز التكوين؛ املبرمةالعمل على تحقيق األهداف  .4

 تأمين جميع املمارسين واألطر؛  .5

" في حدود نسبة   RAMED"راميد    مجانية التكوين للممارسين لرياضة الجمباز المتوفرين اولياء امورهم على بطاقة .6
 .  %70درهم للفئات االخرى في حدود النسبة المتبقية  100غ من العدد الكلي للمنخرطين و تحديد مبل 30%

 توفير أطر ذات كفاءة دولية في مجال التربية و التكوين؛ .7

 توفير عمال من أجل النظافة واملحافظة على البناية؛ .8

 توفير حارس خاص للقاعة؛ .9

 اث و ذكور( و الجمباز اإليقاعي؛ودولية  و كأس العرش في رياضة الجمباز الفني  )إنتنظيم بطوالت جهوية  و ووطنية  .10

 املحافظة على التجهيزات واملشموالت املوضوعة رهن إشارة الجامعة؛ .11

 واإلدارية املشرفة على املركز. أداء واجبات األطر التقنية .12

 شار إليها أعاله. التزام الجامعة بتعبئة كل الوسائل الضرورية لتنفيذ األهداف امل  .13
 

النقاش، واعتبارا للوضعية التي يعرفها نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة    عالقة بالشأن الرياضي، وفي خضم

تسيير والنتائج السلبية المتواصلة التي ال تشرف تاريخ  القدم، وبالنظر للتنديد الذي عبر عنه السادة االعضاء بسبب سوء ال 

مراجعة الدعم الممنوح لنادي الكوكب    مدينة مراكش، فقد اوصت اللجنة رئاسة المجلس الجماعي بضرورةالنادي ومكانة  

المراكشي لكرة القدم الذي يعيش سوء تسيير دلت عليه النتائج السلبية المتواصلة لعدة مواسم الشيء الذي يسيء لسمعة 

 هذا النادي العريق ولمكانة مدينة مراكش 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر                                       
 

 يس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية  رئ                     اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات نائبة رئيس
 والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني                                                    حفيظة مجدار                      

                                                                            



 ( 07/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ   2019لشهر فبراير محضر الدورة العادية 

176 
 

 
 
 
 

 اتفاقية شراكة

 بني
 مجاعة مراكش جملس

 و
 اجلامعة امللكية املغربية للجمباز

 تدبري وتسيري قاعة اجلمبازمن أجل 
 بفضاء املواطن

 وتوسيع قاعدة رياضة اجلمباز
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 ديباجة :

املؤسس للمبادرة  اهلل،حممد السادس نصره  اجلاللة امللكلصاحب السامي خلطاب امللكي يف االواردة  لتعليمات امللكية الساميةومتاشيا مع ا •
  ،2005ماي  18الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ 

-14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7) 1423من رمضان  20الصادر يف  1-15-85بنـاء على الظهري الشريـف رقم  •
 علق باجلماعات.املت 113

حول تأسيس اجلمعيات كما مت  1956نونرب  15املوافق   ل  1378 مجادى االوىل 3الصادر يف  1-58-376بناء على الظهري الشريف رقم  •
 تعديله وتتميمه.

 .2003يونيو  27الصادر بتاريخ  3002/7بناء على دورية السيد الوزير األول حول موضوع الشراكة مع اجلمعيات رقم   •

 .دونة احملاكم املاليةاملتعلق مب 62.99واملتمم مبوجبه القانون رقم  املغري 52.06اء على القانون رقم بن •

بسن نظام احملاسبة العمومية للجماعات  (2017نوفمرب  23)املوافق  1439ربيع األول  4الصادر يف  2.17.451عدد بناء على املرسوم  •
 ومؤسسات التعاون بني اجلماعات.

ربيع الثاني  26يات الصادرة بتاريخ ىاملتعلقة بالشراكة بني املؤسسات العمومية واجلمع 7/2003ورية الوزير األول عدد بناء على د •
 .2003يونيو  27املوافق  1422

ف إىل السادة والة اجلهات وعمال العماالت واألقاليم باململكة حول دعم اجلمعيات من طر D2185رقم  بناء على دورية وزير الداخلية •
 ؛اجلماعات الرتابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها

( بسن النظام األساسي النموذجي 2013مارس  18) 1434مجادى األوىل  6صادر يف  2647.12ب و الرياضة رقم قرار لوزير الشبا •
 للجامعات الرياضية.

 بناء على القانون التنظيمي للجامعة امللكية املغربية للجمباز. •

 (03/05/2018اريخ )اجللسة االوىل بت 2018داوالت جملس مجاعة مراكش خالل دورته العادية لشهر ماي وتبعا مل •

 وحرصا من اجمللس اجلماعي على تنمية األنشطة اجلمعوية باملدينة ودعم اجلمعيات النشيطة يف اجملال الرياضي . •

 صلحة العامة خدمة لساكنة املدينة.ووعيا منا بضرورة تضافر اجلهود اهلادفة غلى تدعيم األنشطة ذات امل •

 واعتبارا للمقتضيات العامة التالية : •

 تدخل اجلماعات احمللية يف تنمية احلركة الرياضية والبنيات التحتية ملمارسة األنشطة املتعلقة بها يف إطار مقاربة تشاركية . أهمية -

 وتشكيلها لرافعة التنمية البشرية وعنصرا مهما يف الرتبية والثقافة.  أهمية الرياضة يف إشاعة قيم الوطنية واملواطنة والتضامن والتسامح -

 

 االتفاق بني  :مت 
 اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش ممثلة برئيس اجمللس اجلماعي 

 و 
 اجلامعة امللكية املغربية للجمباز ممثلة برئيس اجلامعة
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 الفصل األول :اهلدف وموضوع االتفاقية :
األنشطة الرياضية الخاصة  وثيقة تحدد أهداف املجلس و الجامعة  في توحيد جهودهما من أجل دعم  تعتبر هذه االتفاقية  

بالجمباز وتعميمها لدى فئات الشباب بصفة عامة و خاصة الفئات لفقيرة باألحياء الهامشية عبر توفير مدرسة للتكوين و التدريب  

 .يات متخصصة في الجمباز باملدينة واإلنفتاح على املؤسسات التعليميةفي الجمباز عبر توسيع قاعدة املمارسين وخلق أندية وجمع 

 الفصل الثاني : التزامات اجلامعة امللكية املغربية للجمباز :
للجمباز وبناء على قانون   .1 الدولية  باملعايير  تدبيرا حديثا  املواطن  الجمباز بفضاء  البدنية    30.09تدبير وتسيير قاعة  بالتربية  الخاص 

 ؛والرياضة

 تكوين الرياضيين؛اعتماد أطر مكونة تكوينا أكاديميا وفيدراليا وكفؤة و متخصصة في  .2

وتنمية   .3 إلنعاش  الضرورية  األعمال  كل  اتخاذ  في  الجماعة  وبمصاحبة  املقدم  برنامجها  عبر  الفعلي  باالنخراط  الجامعة  التزام 

 الجمباز؛

 غربية للجمباز ووزارة الشباب والرياضة على مستوى مركز التكوين؛العمل على تحقيق األهداف املبرمة بين الجامعة امللكية امل .4

 مين جميع املمارسين واألطر؛ تأ .5

  %30" في حدود نسبة    RAMED"راميد    مجانية التكوين للممارسين لرياضة الجمباز المتوفرين اولياء امورهم على بطاقة .6
 .   %70في حدود النسبة المتبقية  درهم للفئات االخرى 100من العدد الكلي للمنخرطين و تحديد مبلغ 

 توفير أطر ذات كفاءة دولية في مجال التربية و التكوين؛ .7

 توفير عمال من أجل النظافة واملحافظة على البناية؛ .8

 توفير حارس خاص للقاعة؛ .9

 يقاعي؛)إناث و ذكور( و الجمباز اإل تنظيم بطوالت جهوية  و ووطنية ودولية  و كأس العرش في رياضة الجمباز الفني   .10

 املحافظة على التجهيزات واملشموالت املوضوعة رهن إشارة الجامعة؛ .11

 واإلدارية املشرفة على املركز. أداء واجبات األطر التقنية .12

 التزام الجامعة بتعبئة كل الوسائل الضرورية لتنفيذ األهداف املشار إليها أعاله.  .13

 ملدينة مراكش:  :التزامات اجمللس اجلماعيالفصل الثالث 
 لتزم بما يلي : ي

املواطن   .1 فضاء  للجمباز  املغطاة  القاعة  إشارتها  رهن  بوضع  اتجاهها  الجماعة  تلتزم  املسطرة  لألهداف  الجامعة  تنفيذ  إطار  في 

 مراكش. باملحاميد من أجل تدبيرها وتسيرها كمركز للتكوين و تأطير رياضة الجمباز بمدينة 

 و الصيانة الكبرى؛تلتزم الجماعة بتأدية واجبات املاء و الكهرباء  .2

 الفصل الرابع : مدة صالحية االتفاقية :
( سنوات قابلة للتجديد مرتين ما لم يعرب أحد الطرفين املوقعين على فسخها و إبالغ الجهة 5تحدد مدة االتفاقية في خمس ) 

 بواسطة رسالة مضمونة التوصل.  التي تريد الفسخ ثالثة أشهر على األقل

 تقييم :الفصل اخلامس : آليات ال
في اإلتفاقية عبر تشكيل لجنة للتبع والتقييم مكونة من    - يتم تتبع وتقييم شروط تطبيق و إنجاز األهداف والبرامج املسطرة 

 لجامعة أو من ينوب عنه؛رئيس الجماعة أو من ينوب عنه وممثل عن قسم الثقافة والشباب والرياضة والتربية ورئيس ا

 تبع كل ثالثة أشهر أو بناء على طلب أحد الطرفين. تتم الدعوة الجتماع لجنة الت  -

 الفصل السادس : تدبري النزاعات :
افق.   تلتزم كل من الجماعة و الجامعة بالقيام بجميع الوسائل الضرورية لحل الخالفات بطرق حبية و بالتو

االلتزا  بأحد  املوقعين، يحق ألي طرف  طلب فسخ االتفوفي حالة االخالل  الطرفين  بين  ثالثة مات  االخرى  الجهة  ابالغ  و  اقية 

 أشهر على األقل بواسطة رسالة مضمونة التوصل. 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 واآلن باب النقاش مفتوح حول النقطة. 

 الجماعيعضو المجلس  السيد عبد الهادي فاري 

أل مهمة  مسألة  الجماعية  المرافق  إلى  الدخول  مجانية  على  إن  نفرض  ان  يمكن  ال  سياسيين  كمدبرين  ننا 

المستفيدين من مثل هذه المرافق ان يلجوا إليها بمقابل، لذلك اقترح ان تتكلف الجماعة في حدود إمكانياتها بتسديد  

 مصاريف الدخول هاته. 

 مجلس الجماعيعضو ال السيد عبد الهادي بن عال

أقترح ان يتم  ولم يمر على ا  ةال ارى سببا لتعديل هذه االتفاقي  لشروع في تطبيقها اال بضعة أشهر، لذلك 

تأجيل هذا الموضوع حتى تنقضي سنة او سنتين واذا تبينت حينها الحاجة إلى تعديلها فسوف تعرض على المجلس  

 للنظر في ذلك. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش

لم يمر عليها    ة من سريان مفعولها، لكن هذه االتفاقي  إن أي تعديل ألية اتفاقية ال يكون إال بعد مدة معقولة   

اال بضعة اشهر وقد تم التركيز عند التصويت عليها على أهمية موضوع المجانية لكن االن يقال ان المجانية غير  

التالشي في  ستتسبب  أنها  و  كمجلس    مالئمة  صالحنا  في  ليس  المجانية  مبدأ  عن  والتراجع  للتجهيزات،  السريع 

با لذلك  جماعي  الرياضية.  منشآتها  إلى  الولوج  في  المجانية  دائما  تعتمد  الرياضة  و  الشبيبة  وزارة  أن  إلى  لنظر 

باق غرار  على  منحة  للجمباز  الملكية  الجامعة  إعطاء  إمكانية  في  النظر  و  النقطة  هذه  تأجيل  الجمعيات  أقترح  ي 

 الثقافية و الرياضية لتغطية بعض مصاريفها في هذا المجال. 

 عضو المجلس الجماعي حمد باقة السيد م

درهم ليس بالمبلغ الكبير هذا باإلضافة إلى ان هذه القاعة تحتاج إلى أطر وعمال لتسييرها    100إن مبلغ   

 وبالتالي فمن أين سيحصلون على أجورهم؟ 

 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي  السيدة خديجة فضي

إلى  يحتاج  المرفق  هذا  تدبير  مهمة،   إن  للجامعة   مصاريف  البد  أن    لذلك  من  للجمباز  المغربية  الملكية 

 درهم ليس بالمبلغ الكبير.  100تستخلص واجبات للدخول، ومبلغ 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد االدريسي 

إن مبدأ مجانية الدخول ليس بالمبدأ الجيد ألنه يسيء إلى المرفق ويساهم في تالشي تجهيزاته بسرعة، هذا   

درهم ليس بالمبلغ الكبير، وإذا كان البد من المجانية فيجب أن تتحمل الجماعة ذلك في    100أن مبلغ    باإلضافة إلى

ال الجمباز هي من  للجمعيات ألن رياضة  الممنوح  الدعم  الغربية على  إطار  الدول  التي تحرص  المهمة و  رياضات 

 انخراط االطفال فيها منذ سن مبكرة. 
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 س الجماعيعضو المجل السيد ابراهيم بوحنش

االتفاقية    يمر على  لم  فإنه  ذلك  لكن رغم  مهم،  للجمباز هو عمل  الملكية  الجامعة  به  تقوم  الذي  العمل  إن 

اذا   ما  ومعرفة  لتقييمها  الكافي  هذه  الوقت  في  النظر  تأجيل  أقترح  لذلك  سلبية،  أو  إيجابية  مسألة  المجانية  كانت 

 نا من تقييم هذه االتفاقية. النقطة على األقل حتى يمر موسم رياضي كامل يمكن

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش  السيد محمد العربي بلقائد  

إن الحفاظ على تجهيزات هذا المرفق يقتضي المساهمة في مصاريف تسييره وتدبيره وصيانته من طرف    

ل المستعملين في  المستعملين وإذا كان السادة األعضاء يصرون على مجانية الدخول فإن الجماعة يمكن أن تحل مح

 للجمباز في إطار الدعم المقدم للجمعيات.  أداء واجبات الدخول و ذلك عن طريق منح دعم للجامعة الملكية المغربية 

 . الحقة وفي كل االحوال سنؤجل هذه النقطة إلى دورة  
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 :   (07/02/2019الجلسة األولى بتاريخ ) 2019النقطة الحادية عشر من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 القرب واملنتزهات الرياضية.وضع نظام داخلي موحد لتسيير واستغالل مالعب 

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

االجتماعية    والتنمية  والرياضية  الثقافية  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  رئيس  الشحيمي  خليفة  للسيد  الكلمة 

 شراك المجتمع المدني لتالوة تقرير االجتماع المشترك المتعلق بالنقطة. وا

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني  خليفة الشحيميالسيد 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

    11 ة رقم:النقط

 
 

 مشرتك بني جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا 

واللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية 
 والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  11 النقطة رقمحول 
 2019لشهر فبراير  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 .الرياضية واملنتزهات القرب مالعب واستغالل لتسيري موحد داخلي نظام وضع
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مدال الددورة العاديدة عللمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جددول ا  طبقا

الموجهددة لكددل مددن السددادة أعضدداء اللجنددة والمجلددس  04/02/2019بتدداريخ  2451، وتبعددا للدددعوة عدددد 2019لشددهر فبرايددر 

واللجنددة المكلفددة بالشددؤون الثقافيددة  اللجنددة المكلفددة بددالمرافق العموميددة والخدددماتاجتمدداع مشددترك بددين أشددغال  السددتئناف

على الساعة الحاديدة  2019 فبراير 05، عقد اجتماع ثان يوم الثالثاء  ة وإشراك المجتمع المدنياالجتماعيوالرياضية والتنمية  

عشر صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السديد خليفدة الشدحيمي رئديس اللجندة 

 لمواصلة دراسة النقط االتيدة:  مجتمع المدنيوإشراك الالمكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية  

 وضع نظام داخلي موحد لتسيري واستغالل مالعب القرب واملنتزهات الرياضية. -
 وضع نظام داخلي موحد خاص بدور اجلمعيات. -
 جامع الفنا. املغرب بساحةالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتدبري متحف الرتاث الالمادي ببناية بنك  -

 

 السادة:   اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء  -
 عبد الهادي فاري، عبد الرحيم الفيرامي  ،عبد الهادي بن عال 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي  :  ي. الحسن المنادي 
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي من  في االجتماع  شارك -
 حسن بباوي، ي. احفيظ قضاوي العباسي، المصطفى الوجداني، عبد الصمد الهنيدي، عبد االله الغلف.

 

 السادة: بصفة استشارية   ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 أعمال المجلسرئيس قسم  :   محمد المحير

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   ريعبد العزيز األم
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية :   عبد الجليل بلخير 

 مديرة دار الجمعيات  :   بشرى رأفة
 مدير المركب الثقافي والرياضي باب الخميس :   كريم سالم

 االجتماعي حي السالممدير المرفق  :  ي. عبد الكبير الجعيدي 
 عن مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي :  عبد الرحيم بلعزري 
 عن إدارة المنتزه الرياضي الحي الحسني :   مصطفى الطموسي

 عن إدارة المنتزه الرياضي االزدهار  :   محمد الطويلب 
 صالحعن المديرية العامة للم :   عبد الرحيم العلمي

 لسعن قسم أعمال المج :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

 

 وشارك في االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية السيد:
 

 محافظ المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بمراكش  :   عزوز بوجميد 

  بالشؤون الثقافيةفي بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكر السيد رئيس اللجنة المكلفة 
المدني  المجتمع  وإشراك  االجتماعية  والتنمية  المشترك    والرياضية  االجتماع  اعمال  جدول  في  المتبقية  بالنقط 

 ، وهي كاآلتي: 2019والمضمنة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير  
 

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
   11النقطة رقم :  
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  10النقطة رقم 
 ري واستغالل مالعب القرب واملنتزهات الرياضية.وضع نظام داخلي موحد لتسي -
 

موضوع   الداخلي  النظام  مشروع  من  نسخة  من  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  في 

الدراسة، ولتقديم أسباب إدراجها أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس قسم العمل االجتماعي الذي أشار 

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضع  ت الرياضية ومالعب القرب بالمدينة والمنجزة في إأن جميع المنتزها

لها أنظمة داخلية تحدد شكليات الدخول والخروج وكيفيات الحصول على تراخيص االستفادة من خدماتها، إال أنه  

م، على مستوى مكتب المجلس وجدت صعوبات في تنزيل هذه األنظمة خاصة بتراب مجلس مقاطعة المنارة، اذ ت

الموضو  ادراج  بتراب  الجماعي،  الرياضية  والمنتزهات  القرب  مالعب  كل  على  يسري  موحد  نظام  شكل  في  ع 

 جماعة مراكش.  
 

العامة   اإلشكاالت  إلى  بداية  األعضاء  السادة  تطرق  حيث  الرأي،  وإبداء  المناقشة  باب  فتح  ذلك،  عقب 

 وع من المرافق خاصة فيما يلي: والعراقيل التي يعرفها تدبير هذا الن

 المنتزهات الرياضية ومالعب القرب إلى إدارة بعين المكان للسهر على التسيير الجيد لهذه المرافق. حاجة  ➢

 غياب مدربين رياضيين مختصين لتأطير المستفيدين من خدمات مالعب القرب.  ➢

 . عدم تواجد طواقم طبية بالمرافق الرياضية لتقديم اإلسعافات األولية  ➢

 نة، النظافة وحراسة هذه المرافق. وجود إشكاالت تتعلق بعمليات الصيا ➢

 وجود حاالت التخريب وسرقة معدات بعض المنتزهات قبل فتح أبوابها أمام العموم.  ➢

 وجود حاالت من المحسوبية والزبونية من لدن المشرفين االداريين في االستفادة من خدمات هذه المرافق.  ➢
 

التو من  مزيد  للسيد  ولتقديم  جديد  من  الكلمة  أعطيت  ان  ضيحات،  على  اكد  الذي  االجتماعي  العمل  قسم  رئيس 

المجلس الجماعي وجب عليه الحسم في طريقة تدبير هذه المرافق إما بشكل مباشر من خالل توفير أطر كفؤة  

الحا التدبير  أن  مسجال  المحلية،  التنمية  شركة  إحداث  طريق  أوعن  الرياضي  الميدان  في  يعرف  ومتخصصة  لي 

ا عشب  استنزاف  أهمها  تحلي  صعوبات  بضرورة  تدخله  مختتما  المنتزهات،  مرافق  على  الحفاظ  وعدم  لمالعب 

القيمين على تسيير هذه المرافق بروح المسؤولية والغيرة على المدينة الحمراء إذا أرادت الجماعة تقديم خدمات  

ال المطلوب على ان  المستوى  لمرتفقيها في  الدراسة رياضية وترفيهية  الموحد في طور  الداخلي  ومذكرات    نظام 

تعيين المدراء جاهزة يبقى فقط مسألة فتح أبوابها وتقديم خدماتها للمرتفقين وعلى مجالس المقاطعات تفعيل هذا  

 األمر. 

 

  عقب ذلك، تم االنتقال إلى دراسة مشروع النظام الداخلي الموحد حيث اقترح السادة األعضاء إدخال تعديالت عليه 

 كما هي مضمنة في الجدول اآلتي: 
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 التعليل التعديالت املقرتحة من طرف اللجنة النص األصلي للنظام الداخلي  رقم الفصل
 

 

 
 

 الفصل

 الرابع  

 أوقات االفتتاح واالغالق: 
القرب   مالعب  افتتاح  اوقات  تحديد  المقاطعة  مجلس  رئيس  السيد  يتولى 

     والمنتزهات الرياضية.
السي إلى  رئيس  يعهد  هذه د  وإغالق  افتتاح  توقيت  تحديد  المقاطعة  مجلس 

 المرافق خالل شهر رمضان. 
الرياضية  والمنتزهات  القرب  مالعب  داخل  الرياضية  نشطة 

أ
اال جميع  تتوقف 

عياد الوطنية والدينية، ما لم تدع الضرورة إلى غير ذلك.   
أ
يام اال

أ
 خالل ا

مالعب بإدارة  العاملين  لمختلف  سبوعية 
أ
ا عطلة  والمنتزهات  القرب    تحديد 

 الرياضية. 
عدم تجاوز عدد الحصص المسموح بها ال سيما تلك المتعلقة باستغالل    يراعى

 المالعب المعشوشبة

 أوقات االفتتاح واالغالق: 
 يتولى السيد رئيس مجلس المقاطعة تحديد اوقات افتتاح مالعب القرب والمنتزهات الرياضية.    

لى السيد رئيس مجلس   غالق هذه المرافق خالل شهر  المقايعهد اإ طعة تحديد توقيت افتتاح واإ
 رمضان. 

عياد  
أ
يام ال

أ
نشطة الرياضية داخل مالعب القرب والمنتزهات الرياضية خالل ا

أ
تتوقف جميع ال

لى غير ذلك.     الوطنية والدينية، ما لم تدع الضرورة اإ
دارة مالعب الق يعتبر يوم الثنين يوم عطلة  لمنتزهات الرياضية. رب والمختلف العاملين باإ

 عدم تجاوز عدد الحصص المسموح بها ل سيما تلك المتعلقة باستغالل المالعب المعشوشبة 

 

 

 
 

هو  ما  مع  تماشيا  كعطلة  االثنين  يوم  تحديد 

افق مماثلة  معمول به في مر

 
 
 
 
 
 
 

الفصل 
 الخامس

 شكليات وشروط االستغالل

المعشوشبة   القرب  مالعب  التتوضع  وفضاء  الكرة  والصلبة  وفضاء  زحلق 
الرياضية،   والفرق  والنوادي  الجمعيات  مختلف  شارة  اإ رهن  الحديدية 
عمال  

أ
والمؤسسات التربوية والتعليمية العمومية والخاصة وكذا جمعيات ال

التابعة   والمؤسسات  الهيائت  ومختلف  السكنية  والوداديات  الجتماعية 
 للقطاع العام والخاص. 

ا الراغبة في  الجهة  دارة  يتعين على  الموضوع لإ لستغالل توجيه طلب في 
ووثيقة   القانوني  بملفها  مصحوبا  الرياضية  والمنتزهات  القرب  مالعب 
قل قبل التاريخ المحدد  

أ
يام على ال

أ
ا مين للممارسين الرياضيين، ثمانية 

أ
التا

يضا التوقيع على التزام بضم
أ
ان احترام  للنشاط الرياضي، كما يتعين عليها ا

 قانونية المتعلقة بالنظام الداخلي لهذا المرفق.  مختلف المقتضيات ال
في   الراغبين  شخاص 

أ
ال كل  الستغالل  رخصة  على  الحصول  من  يستثنى 

و القيام بتمارين رياضية بحلبة العدو الريفي  
أ
ولوج هذه المرافق بغاية التنزه ا

و فضاء لعبة الشطرن 
أ
 ج.  او استغالل فضاء كمال الجسام ا

دارة مالعب القرب   ي حصة  يمكن لإ
أ
لغاء ا و اإ

أ
والمنتزهات الرياضية تعديل ا

عليها   يتوجب  نه 
أ
ا لى ذلك، على  اإ الضرورة  كلما دعت  ي مستفيد 

أ
رياضية ل

و البريد 
أ
و عبر الهاتف ا

أ
لغاء ك تابة ا و الإ

أ
خير بموضوع التعديل ا

أ
خبار هذا ال اإ
لك تروني.   الإ

 شكليات وشروط االستغالل

الق مالعب  اتوضع  وفضاء  والصلبة  المعشوشبة  الحديديةرب  الكرة  وفضاء  فضاء  و  لتزحلق 
الجسام  والمؤسسات    كمال  الرياضية،  والفرق  والنوادي  الجمعيات  مختلف  شارة  اإ رهن 

والوداديات  الجتماعية  عمال 
أ
ال جمعيات  وكذا  والخاصة  العمومية  والتعليمية  التربوية 

 السكنية ومختلف الهيائت والمؤسسات التابعة للقطاع العام والخاص. 
ع  الميتعين  في  طلب  توجيه  الستغالل  في  الراغبة  الجهة  القرب  لى  مالعب  دارة  لإ وضوع 

 بما يلي:  والمنتزهات الرياضية مصحوبا

 الملف القانوني للجمعية.  •

مين للممارسين الرياضيين •
أ
 . وثيقة التا

 شهادة المدربين.  •

مور الممارسين القاصرين •
أ
ولياء ا

أ
 . التزام ا

قل ق  الطلبات  تودع
أ
يام على ال

أ
بل التاريخ المحدد للنشاط الرياضي، كما يتعين عليها ثمانية ا

بالنظام   المتعلقة  القانونية  المقتضيات  مختلف  احترام  بضمان  التزام  على  التوقيع  يضا 
أ
ا

 الداخلي لهذا المرفق. 
هذه  ولوج  في  الراغبين  شخاص 

أ
ال كل  الستغالل  رخصة  على  الحصول  من  يستثنى 

و القيام بتمار المرافق بغاي 
أ
وين رياضية بحلبة العدو ة التنزه ا

أ
 فضاء لعبة الشطرنج.  الريفي ا

 ... 

  

 

 أصبح فضاء كمال االجسام موضوع ترخيص. 

 

 

 

 

 

إلى   األمور  أولياء  والتزام  املدربين  تم إضافة شهادة 

الوثائق املطلوبة للحصول على رخصة االستغالل 

وضبط   املستوى  في  خدمات  تقديم  هوية لضمان 

 املمارسين.
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 الفصل
 السابع

 مجال االستغالل 

 * اول : المالعب الرياضية  
 .... 

المبلطة   رضية 
أ
ال مالعب  كرة    Terre Battue)(تخصص  لممارسة 

المعد   الرياضي  النشاط  الكرة الطائرة، كل حسب  اليد /  / كرة  السلة 
ن ل تتعدى مدة استغالل الملعب الواحد ساعة ونصف. 

أ
 له، على ا

عند   المنتزه  دارة  اإ على  تخصيص  يتعين  الستغالل   طلبات  دراسة 
في  شخاص 

أ
ال وكذا  طفال 

أ
ال لفائدة  التراخيص  من  مقبولة  نسبة 

عاقة، ضافة الى الجمعيات المهتمة بالرياضات النسوية.  وضعية اإ  اإ
 ... 

 مجال االستغالل 

 * اول : المالعب الرياضية  
 ... 

رضية المبلطة  
أ
ا  en béton)(تخصص مالعب ال ليد / الكرة  لممارسة كرة السلة / كرة 

كل حسب النشاط الرياضي المعد له، على    (mini footكرة القدم المصغرة )  الطائرة،
ن ل 

أ
 تتعدى مدة استغالل الملعب الواحد ساعة ونصف. ا

من   مقبولة  نسبة  تخصيص  الستغالل   طلبات  دراسة  عند  المنتزه  دارة  اإ على  يتعين 
ع اإ وضعية  في  شخاص 

أ
ال وكذا  طفال 

أ
ال لفائدة  الجمعيات  التراخيص  الى  ضافة  اإ اقة، 

 المهتمة بالرياضات النسوية. 
 ... 

 

 
 الفصل 

 الثالث عشر

 واالشهارالدعاية 

تجارية    عالمات  تحمل  شهارية  اإ لوحات  و 
أ
ا ملصقات  وضع  يمكن  ل 

لدن   من  الترخيص  دون  الرياضية  والمنتزهات  القرب  مالعب  داخل 
    المقاطعة. رائسة مجلس

 .... 

 الدعاية واالشهار

شهارية تحمل عال مات تجارية داخل مالعب القرب ل يمك  و لوحات اإ
أ
ن وضع ملصقات ا

مجلس   رائسة  لدن  من  الترخيص  دون  الرياضية  المقاطعة والمنتزهات  او  الجماعة 
    .بحسب الختصاص 

 .... 

 

 
 

 
 الفصل 

 الرابع عشر 

 لجنة التتبع والتقييم 

مستوى   وتقييم  لتتبع  لجنة  حداث  اإ اليتم  والبرامج  نشطة 
أ
مزاولة ال

 بمالعب القرب والمنتزهات الرياضية. 
وتضم   عنه،  ينوب  من  و 

أ
ا المقاطعة  مجلس  رئيس  اللجنة  هذه  س 

أ
يترا

يضا: 
أ
 في عضويتها ا

سفي ممثال  بقسم العمل الجتماعي  ✓
 
 والي جهة مراكش ا

 دير الجهوي للشباب والرياضة بمراكش مال ✓
جتماعي وكذا قسم رئيس جماعة مراكش ممثال بقسم العمل ال ✓

 شباب والثقافة والرياضة والتربية ال
والتنمية   ✓ والرياضية  الثقافية  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  رئيس 

و من ينوب عنه.  
أ
 الجتماعية واشراك المجتمع المدني ا

 ... 

 لجنة التتبع والتقييم 

القرب  بمالعب  المزاولة  والبرامج  نشطة 
أ
ال مستوى  وتقييم  لتتبع  لجنة  حداث  اإ   يتم 

 ة. والمنتزهات الرياضي
يضا: 

أ
و من ينوب عنه، وتضم في عضويتها ا

أ
س هذه اللجنة رئيس مجلس المقاطعة ا

أ
 يترا
سفي  ✓

 
 العمل الجتماعي   ممثال بقسموالي جهة مراكش ا

 دير الجهوي للشباب والرياضة بمراكش مال ✓
رئيس جماعة مراكش ممثال بقسم العمل الجتماعي وكذا قسم الشباب والثقافة  ✓

 والرياضة والتربية 
للجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية الجتماعية واشراك  رئيس ا ✓

و من ينوب عنه.   بمجلس الجماعة المجتمع المدني
أ
 ا

 مدير المرفق ✓
 الجماعة او من ينوب عنه رئيس القسم التقني لمجلس  ✓
و من ينوب عنه  ✓

أ
 رئيس القسم التقني لمجلس المقاطعة ا

 المقاطعات المصالح المختصة في الجانب الرياضي ب ✓
 ... 
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 الفصل 
الخامس 

 عشر

 الجزاءات

والمنتزهات   القرب  مالعب  دارة  اإ على  فييتعين  عدم    الرياضية  حالة 
الجهة  لى  اإ ك تابي  نذار  اإ توجيه  الداخلي  القانون  مقتضيات  احترام 

، وفي حالة العود تبلغ بقرار الستبعاد المؤقت من الستفادة  المعنية
شهر، وعند تكرار  من خدمات المرفق تكون مدته ست

أ
   المخالفة يتخذ ة ا

 في حقها قرار الستبعاد النهائي. 

 الجزاءات

القرب والمنتزهات   دارة مالعب  اإ حالة عدم احترام مقتضيات    الرياضية فييتعين على 
الجهة   لى  اإ ك تابي  نذار  اإ توجيه  الداخلي  بقرار المخالفةالقانون  تبلغ  العود  حالة  وفي   ،

الستف من  المؤقت  ستالستبعاد  مدته  تكون  المرفق  خدمات  من  وعند  ادة  شهر، 
أ
ا ة 

 تكرار المخالفة  يتخذ  في حقها قرار الستبعاد النهائي. 

 

 الفصل
السادس 

 عشر

 املراجعة 

 تكون مراجعة المقتضيات القانونية للنظام الداخلي موضوع ملحق. 
 

 املراجعة 

ما دعت الضرورة  كل  تكون مراجعة المقتضيات القانونية للنظام الداخلي موضوع ملحق
لى ذلك  . اإ

 

 

 

 



 ( 07/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ   2019لشهر فبراير محضر الدورة العادية 

189 
 

وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أهمية وضع إطار قانوني موحد لتسيير واستغالل المرافق الرياضية التابعة  

ممارسة  ويشجع  لتطلعاتهم  يرقى  بشكل  خدماتها  من  المرتفقين  استفادة  وكيفيات  اليومي  تدبيرها  أمور  مختلف  يضبط  للجماعة 

نظام داخلي موحد لتسيير واستغالل  ابدت اللجنة موافقتها على  اكش خاصة الهشة منها،  لدى مختلف فئات ساكنة مدينة مر  الرياضة

 وفق التعديالت المبينة في الجدول اعاله، رافعة لرئاسة المجلس الجماعي التوصيات اآلتية:  مالعب القرب والمنتزهات الرياضية

 

 . 2019مالعب القرب والتكفل بحراستها استثناء في سنة دعوة المجلس الجماعي لصيانة عشب  ✓

 توفير لوازم اإلسعافات األولية بالمنتزهات الرياضية ومالعب القرب.  ✓

 ضرورة تخصيص إدارة لهذه المنتزهات والمالعب بعين المكان.  ✓

 الرياضية. تعليق الفتات االستفادة المجانية على واجهة المرافق   ✓

والتحسيس ✓ للتوعية  برنامج  اإلسعافات    وضع  مجال  في  المغربي  األحمر  الهالل  منظمة  إشراك  مع  المرافق  بهذه  خاص 

 األولية تفعيال لالتفاقية المبرمة مع المجلس الجماعي. 

 التفكير في صياغة تصور واضح المعالم حول كيفية تدبير المرافق الرياضية بمدينة مراكش.  ✓

 

 

 لموقر واسع النظرولمجلسكم ا
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 م الداخـلـي النظــا
    القرب واملنتزهات الرياضية اخلـــاص باستغـالل مالعب

 

 ديباجـة 

محمد السادس نصره   الجاللة الملكتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي لصاحب   ✓

 . 2005ماي   18هللا ، المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ  

بتنفيذ نص ا2011يوليو    29)   1432شعبان    27صادر في    1.11.91لظهير الشريف رقم  ا  بناء على ✓ لدستور وال  ( 

 . التربية البدنية والفنية " االستفادة منمنه والذي نص على حق"  31سيما الفصل 

 .  2008  نونبر  25و  24وتفعيال لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة يومي  ✓

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7)   1436رمضان    20صادر في    1.15.85وبناء الظهير الشريف رقم   ✓

 المتعلق بالجماعات  113.14

( بتنفيذ القانون رقم 1989ماي    19)  1409من شوال    13الصادر في    1.88.172وبناء على الظهير الشريف رقم   ✓

 والرياضة.  المتعلق بالتربية البدنية 06.87

يضبط    1958نونبر    15الموافق    1378جمادى األولى    03الصادر في    1.58.376وبناء على الظهير الشريف عدد   ✓

عدد   القانون  بموجب  تعديله  تم  كما  الجمعيات  تأسيس  حق  رقم   75.00بموجبه  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

بتنفيذ القانون    2009فبراير    18الصادر في    1.09.39رقم  ، والظهير الشريف  2002يوليوز    05بتاريخ    1.02.206

07.09 . 

المتعلقة بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة والجمعيات، الصادرة   7.2003األول عدد    وبناء على دورية الوزير  ✓

 الجمعيات.بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة و المتعلقة  2003يونيو   27الموافق  1422ربيع الثاني  26بتاريخ  

مية إلى تقوية وتعزيز البنيات التحتية الرياضية  وتطبيقا لخارطة الطريق المتعلقة باإلستراتيجية الوطنية للرياضة الرا ✓

 وجعلها في مستوى تطلعات الشباب. 

و رغبة من مجلس جماعة مراكش في إرساء ثقافة جديدة تقوم على المردودية والنجاعة في تسيير المرافق الرياضية   ✓

 االجتماعية والثقافية. و

 ... )جلسة يوم .......(وبناء على مداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته لشهر... ✓

 

تمت صياغة النظام الداخلي الخاص بوضع آليات تنظيمية وإدارية وتقنية تهم تحديد شروط وكيفيات استغالل مالعب 

 القرب والمنتزهات الرياضية بجماعة مراكش.  



 ( 07/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ   2019لشهر فبراير محضر الدورة العادية 

191 
 

 موضوع النظام الداخليالفصل األول: 

تحديد شروط وقواعد   إلى  الداخلي هذا  النظام  الرياضية بجماعة مراكش،   يهدف  والمنتزهات  القرب  استغالل مالعب 

 ضمن إطار تنظيمي وقانوني وإداري يتوخى الشراكة والتنسيق وااللتقائية في البرمجة واإلنجاز والتتبع. 
 

 الفصل الثاني: أهداف النظام الداخلي

والمنتزهات الرياضية، وفق منظور  تحصيل قدر اكبر من الحكامة الجيدة في استغالل مالعب القرب    دف العام :اله

 يتوخى الدقة والليونة والمرونة في االستغالل واالستفادة من المرافق المعنية. 

 األهداف الخاصة:

 الرياضية  تحديد حقوق وواجبات مختلف األطراف ذات الصلة بمالعب القرب والمنتزهات  ✓

 خلق ديناميكية وحركية منتظمة وميسرة بمالعب القرب والمنتزهات الرياضية  ✓

على   ✓ التربية  التكوين/  التنشيط/  التالية:  األبعاد  االعتبار  بعين  تأخذ  مقاربة  الرياضي ضمن  الطابع  ذات  األنشطة  دعم 

 ياضة.  الر
 

   الفصل الثالث: تسيير وإدارة مالعب القرب والمنتزهات الرياضية 

تسهر مجالس المقاطعات على تسيير وتدبير مالعب القرب والمنتزهات الرياضية بجماعة مراكش، ويعين لذلك مديرا 

 وطاقما إداريا لكل مرفق.

 يتولى مديرو مالعب القرب والمنتزهات الرياضية القيام بما يلي: 

 ضع مخطط سنوي بشأن تنشيط مالعب القرب والمنتزهات الرياضية  و ✓

 خيص االستغالل  إعداد ترا ✓

 ضبط البرنامج الزمني لالستغالل المرافق المعنية  ✓

 تتبع ومراقبة مختلف األنشطة المزاولة بالمرافق المعنية   ✓

 إعداد تقارير شهرية حول األنشطة الرياضية المنظمة بالمرافق المعنية  ✓

 مع االقسام المعنية قييم أشغال المقاولة المكلفة بمهام الصيانة والحراسة والنظافة بتنسيق تتبع وت ✓

 تجسير عالقات التواصل مع مختلف الجهات المهتمة بالشأن الرياضي   ✓

 الحرص على اإلشعاع الرياضي لهذه المرافق    ✓

 الحرص على سالمة تجهيزات المرافق المعنية ✓
 

 االفتتاح واإلغالق الفصل الرابع: أوقات 

     القرب والمنتزهات الرياضية. مالعب يتولى السيد رئيس مجلس المقاطعة تحديد اوقات افتتاح  

 يعهد إلى السيد رئيس مجلس المقاطعة تحديد توقيت افتتاح وإغالق هذه المرافق خالل شهر رمضان. 

تتوقف جميع األنشطة الرياضية داخل مالعب القرب والمنتزهات الرياضية خالل أيام األعياد الوطنية والدينية، ما لم  

 تدع الضرورة إلى غير ذلك.  

 لمختلف العاملين بإدارة مالعب القرب والمنتزهات الرياضية.  تبر يوم االثنين يوم عطلةيع

 . تلك المتعلقة باستغالل المالعب المعشوشبة عدم تجاوز عدد الحصص المسموح بها ال سيما
 

 الفصل الخامس : شكليات وشروط االستغالل   

رهن    فضاء كمال االجسامواء الكرة الحديدية  توضع مالعب القرب المعشوشبة والصلبة وفضاء التزحلق وفض 

والتعليمية العمومية والخاصة وكذا جمعيات إشارة مختلف الجمعيات والنوادي والفرق الرياضية، والمؤسسات التربوية  

 األعمال االجتماعية والوداديات السكنية ومختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع العام والخاص. 

ا الجهة  الرياضية  يتعين على  والمنتزهات  القرب  الموضوع إلدارة مالعب  لراغبة في االستغالل توجيه طلب في 

 بما يلي:  مصحوبا

 القانوني للجمعية. الملف 

 . وثيقة التأمين للممارسين الرياضيين

 شهادة المدربين.  •

 التزام أولياء أمور الممارسين القاصرين.  •

 . ت القانونية المتعلقة بالنظام الداخلي لهذا المرفقالتوقيع على التزام بضمان احترام مختلف المقتضيا •
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 .ثمانية أيام على األقل قبل التاريخ المحدد للنشاط الرياضي الطلبات تودع 

القيام  أو  التنزه  بغاية  المرافق  هذه  ولوج  في  الراغبين  األشخاص  كل  االستغالل  رخصة  على  الحصول  من  يستثنى 

 فضاء لعبة الشطرنج.   الريفي أوبتمارين رياضية بحلبة العدو 

الحديدية الكرة  وفضاء  التزحلق  وفضاء  والصلبة  المعشوشبة  القرب  مالعب  االجسامو  توضع  كمال  رهن    فضاء 

ختلف الجمعيات والنوادي والفرق الرياضية، والمؤسسات التربوية والتعليمية العمومية والخاصة وكذا جمعيات إشارة م

 ومختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع العام والخاص.  األعمال االجتماعية والوداديات السكنية

حصة أي  إلغاء  أو  تعديل  الرياضية  والمنتزهات  القرب  مالعب  إلدارة  دعت   يمكن  كلما  مستفيد  ألي  رياضية 

د الضرورة إلى ذلك، على أنه يتوجب عليها إخبار هذا األخير بموضوع التعديل أو اإللغاء كتابة أو عبر الهاتف أو البري

 اإللكتروني. 

 

 الفصل السادس: إشهار برنامج األنشطة والحصص الرياضية 

والمنتزهات   القرب  إدارة مالعب  المزمع يتوجب على  الرياضية  الرياضية نشر وإشهار مختلف األنشطة والحصص 

 إقامتها، وكذا التعديالت التي قد تطرأ على مواعيدها ضمن سبورة تخصص لذلك.
 

 ستغالل الفصل السابع: مجال اال

   الرياضية المالعب * اوال :

اريب رياضية أو مباريات أو أنشطة يتم وضع المالعب المعشوشبة رهن إشارة مختلف الجهات الراغبة في القيام بتد 

 رياضية اعتيادية وذلك وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس أعاله. 

جوز أن تتعدى مدة االستغالل أربع مباريات في اليوم الواحد بمعدل  حفاظا على أرضية المالعب المعشوشبة ال ي

 ساعة لكل مباراة. 

  تظاهرات رياضية رسمية، يؤخذ بعين االعتبار المدة القانونية إلجراء المباريات.عند القيام بتنظيم 

المبلطة الطائرة،  )béton en(  تخصص مالعب األرضية  الكرة   / اليد  / كرة  السلة  المصغرة   لممارسة كرة  القدم  كرة 

(mini foot)  تتعدى مدة استغالل الملعب الواحد ساعة ونصف. أالكل حسب النشاط الرياضي المعد له، على 

طلبات   دراسة  عند  المنتزه  إدارة  على  تخصيص يتعين  وكذا   االستغالل  األطفال  لفائدة  التراخيص  من  مقبولة  نسبة 

 المهتمة بالرياضات النسوية.  األشخاص في وضعية إعاقة، إضافة الى الجمعيات 

 

 فضــاء التزحلـــق  ثانيا: *

 يخصص فضاء التزحلق لفائدة الجمعيات والنوادي الرياضية المهتمة بهذه الرياضة. 

التزحلق   التي تستعمل حذاء  الرياضات  الفضاء على  التزحلق    rollerيقتصر استغالل هذا  لوحة   /skate   دراجات /

راجات الهوائية العادية وااللعاب المتحكم بها عن بعد  ى من ذلك الدراجات النارية والد ، ويستثنBikeهوائية من نوع  

Jouets Télécommandés . 

يتعين على الجمعيات والنوادي المذكورة الراغبة في الحصول على ترخيص باستغالل فضاء التزحلق التقيد وااللتزام  

 عاله. بالشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس أ

لمذكورة مسؤولة عن إبرام عقد التأمين على األضرار التي قد تلحق بممارسي هذه الرياضة  تعد الجمعيات والنوادي ا

 داخل فضاء التزحلق.

 سنوات كحد أدنى لولوج وممارسة رياضة التزحلق بالفضاء المذكور. 8يحدد سن 

 / Casqueق / الركبـة  الخوذة / واقيات المعصم / المرفيتعين على ممارسي هذه الرياضة ارتداء ادوات واقية من قبيل  

protège poignets / coudières / genouillères. 

يمنع منعا كليا على ممارسي رياضة التزحلق بالفضاء المذكور وضع أدوات رياضية أخرى غير تلك المتواجدة به من  

 ضاء.وز الطاقة االستيعابية لهذا الف... أو تجا Cônes / Palettes / conteneurs / Bouteillesقبيل: 

يحق إلدارة المنتزه إغالق فضاء التزحلق متى تبين لها وجود مخاطر محدقة أو عند حدوث اضطرابات في االحوال  

 الجوية )تساقطات ثلجية / تهاطالت مطرية...( او القيام بأشغال البناء أو أعمال الصيانة. 

المال استغالل  في  الراغبة  للجهة  يمكن  وفضاء  ال  الرياضية  اليوم عب  في  واحدة  حصة  من  أكثر  االستفادة  التزحلق 

 الواحد، وحصتين في األسبوع.
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 الفصل الثامن: السمة الشخصية لالستغالل   

ال يمكن للجهة المستفيدة بعد حصولها على ترخيص باستغالل مالعب القرب والمنتزهات الرياضية التخلي عن حصتها  

ت أو  أخرى  جهات  الفائدة  نشاطها  توقيت  والمنتزهات  غيير  القرب  إدارة مالعب  موافقة  على  الحصول  دون  لرياضي 

 الرياضية. 

 الفصل التاسع : طبيعة االستغالل  

 يتعين على الجهة المستفيدة عدم استغالل مالعب القرب والمنتزهات الرياضية في أنشطة رياضية غير تلك المعدة لها. 

 ات الرياضية  الكبرى الفصل العاشر : تنظيم التظاهر 

  يتعين على كل فريق يرغب في تنظيم تظاهرة رياضية كبرى رسمية تقديم مختلف الضمانات الضرورية إلجرائها عبر 

   .توفير التغطية األمنية واتخاذ اإلجراءات الوقائية والصحية
 

 الفصل الحادي عشر : شكليات ولوج مالعب القرب والمنتزهات الرياضية  

 الدراجات والعربات بمختلف أنواعها وكذا الكالب إلى المرفق.  يمنع دخول 

 مخصصة لذلك وزي رياضي موحد.يتحتم على كل ممارس ولوج أرضية المالعب المعشوشبة بأحذية رياضية 

 يتوجب على مختلف الممارسين التقيد باحترام النظام واالخالق العامة داخل هذا المرفق.

 مالعب القرب والمنتزهات الرياضية دون حضور الجهة المشرفة عليه. ال يمكن ولوج أي فريق ألرضية 

 تدريبية أو المباريات الرياضية.  يمنع دخول الجمهور إلى االرضية المعشوشبة سواء أثناء الحصص ال

كما يمنع أيضا التدخين أو بيع أو تناول الوجبات أو عرض مواد أخرى أو إدخال قارورات مائية من زجاج أو شهب  

رية أو رمي األزبال او العلكة، خاصة على أرضية المالعب المعشوشبة، أو إلقاء مواد معدنية حادة أو ارتداء لوازم نا

 ر تلك التي تتماشى وطبيعة الرياضات المزاولة بمالعب القرب والمنتزهات الرياضية .  رياضية أخرى غي
 

 الفصل الثاني عشر: السالمة والسكينة 

الرياضية الجهات  كافة   تتحمل  لدنها،  من  موقع  التزام  وفق  الرياضية  والمنتزهات  القرب  لمالعب  المستغلة 

 حالة وقوع أي ضرر لمنخرطيها.في المسؤوليات القانونية وكذا التأمينات 

لتجهيزات تلتزم هذه الجهات بالتعويض المالي عن كل األضرار الناتجة عن ارتكابها ألي إتالف أو كسر أو تخريب   

 المرفق. 

تحمل إدارة مالعب القرب والمنتزهات الرياضية أي مسؤولية مادية أو معنوية جراء ضياع أو سرقة لوازم الجهة  ال ت 

 المستغلة.

على مجمل مرتادي    -في الفصل الخامس  افضال عن المشار إليه  -تسري أحكام الفقرة الثانية والثالثة من هذا الفصل  

أثناء وقوع أي  ت الرياضية مع تحملهم  مالعب القرب والمنتزها القانونية وتلك المرتبطة بالتأمينات  كافة المسؤوليات 

 ضرر لهم داخل ه المرافق. 
 

 الفصل الثالث عشر: الدعاية واإلشهار  

ال يمكن وضع ملصقات أو لوحات إشهارية تحمل عال مات تجارية داخل مالعب القرب والمنتزهات الرياضية دون      

 .او المقاطعة بحسب االختصاص الجماعة الترخيص من لدن رئاسة 

  عند الحصول على ترخيص باإلشهار يتم دفع إتاوة مالية إلى الخزينة الجماعية طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 

ال يجوز إطالقا القيام بالدعاية واإلشهار للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته ومختلف المنتجات المضرة بالصحة او األنشطة 

والنظام العام داخل مالعب القرب والمنتزهات الرياضية، وكل مخالف لذلك يعرض نفسه للجزاءات    المخالفة لألخالق

 العمل. المنصوص عليها طبقا للقوانين الجاري بها 
 

 الفصل الرابع عشر: لجنة التتبع والتقييم 

 الرياضية.  يتم إحداث لجنة لتتبع وتقييم مستوى األنشطة والبرامج المزاولة بمالعب القرب والمنتزهات 

 يترأس هذه اللجنة رئيس مجلس المقاطعة أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها أيضا: 

 . العمل االجتماعي ممثال بقسموالي جهة مراكش آسفي  ✓

 . دير الجهوي للشباب والرياضة بمراكشمال ✓

 ة  رئيس جماعة مراكش ممثال بقسم العمل االجتماعي وكذا قسم الشباب والثقافة والرياضة والتربي ✓
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أو من    بمجلس الجماعة  رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني ✓

 ينوب عنه. 

 مدير المرفق ✓

 رئيس القسم التقني لمجلس الجماعة او من ينوب عنه  ✓

 رئيس القسم التقني لمجلس المقاطعة أو من ينوب عنه  ✓

 الرياضي بالمقاطعات المصالح المختصة في الجانب  ✓

 شغالها. ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء مختلف المصالح الجماعية أو الخارجية التي يرى فائدة في حضور أ

أشهر للوقوف عند مستويات تدبير المرفق وكذا وضعيته اإلدارية والتنظيمية، ودرجة تقدم   3تعقد اللجنة اجتماعاتها كل  

و  في  أيضا  تنظر  كما  وبرامجه،  والمنتزهات  أنشطته  القرب  بمالعب  والنظافة  والحراسة  الصيانة  أشغال  ضعية 

 الجة مختلف اإلختالالت. الرياضية وكذا اقتراح التدابير الرامية إلى مع

 يمكن للجنة المذكورة عقد اجتماعات استثنائية متى دعت الضرورة إلى ذلك.  

 الفصل  الخامس عشر : الجــــزاءات 

الق إدارة مالعب  على  والمنتزهات  يتعين  فيرب  إنذار   الرياضية  توجيه  الداخلي  القانون  مقتضيات  احترام  عدم  حالة 

بقرار االستبعاد المؤقت من االستفادة من خدمات المرفق تكون مدته  المخالفةكتابي إلى الجهة   تبلغ  ، وفي حالة العود 

 ستة أشهر، وعند تكرار المخالفة  يتخذ  في حقها قرار االستبعاد النهائي.
 

 عـــــةالفصل  السادس عشر: المراج

 . كلما دعت الضرورة الى ذلك تكون مراجعة المقتضيات القانونية للنظام الداخلي موضوع ملحق
 

  الفصل السابع عشر : تطبيق النظام الداخلي

مدير إلى  الداخلي  النظام  مقتضيات  بتطبيق  وتشاور مع مدي  ييعهد  بتنسيق  الرياضية  والمنتزهات  القرب    ي رمالعب 

 المصالح ورؤساء المصالح الرياضة تحت إشراف رئيس مجلس المقاطعة أو من ينوب عنه. 

الحالية   الرياضية  والمنتزهات  القرب  مالعب  مختلف  على  الداخلي  النظام  هذا  مقتضيات  مكوناته  -تسري  حسب  كل 

 ا المرافق الرياضية المشابهة التي ستحدث الحقا. وكذ  - لمزاولة بهاواالنشطة 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 أما اآلن فباب المناقشة مفتوح حول هذه النقطة.   

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  السيد يونس بن سليمان 

غلق في  يجب أن ت  الرياضي بكثافة أيام العطل واألعياد تحديدا، لذلك الإن مالعب القرب يكون فيها النشاط    
هذه األيام وتفتح فقط عند الضرورة، وبالتالي فال يجب أن نقيد أنفسنا بهذا القيد وان يبقى المجال مفتوحا للسادة 

فيجب  الصياغة  حيث  من  اما  واالغالق،  الفتح  أوقات  بأنفسهم  ليحددوا  المقاطعات  مجالس  عبارة    رؤساء  إضافة 
 أما عن عدد الساعات فيجب ان يكون أسبوعيا.  "ممثل عن" بالنسبة للسيد الوالي وكافة المصالح، 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الجليل بنسعود 

 9أريد أن أثير موضوع رياضة الكرة المستطيلة وما تعاني منه النوادي الممارسة والتي يصل عددها إلى  

المقدمة لصاحب الجاللة  ، فلقد كنا جد مسرورين عند افتتاح ملعب المحاميد والمخصص حسب بطاقة التدشين10او 
العرش للكرة المستطيلة في هذا الملعب وجدنا    نصره هللا للكرة المستطيلة، لكننا عندما أردنا أن ننظم نهاية كأس 

بعض فرق كرة القدم المنتمية للقسم الوطني الثالث والرابع قد برمجت مبارياتها في هذا اليوم، وبالتالي حرمنا من  
المخصص أساس الملعب  فقط  هذا  يبقى  تغيير اختصاصه وان  يتم  الملعب أن  لهذا  نريد  لذلك ال  المستطيلة.  للكرة  ا 

 لكرة المستطيلة واال وجب تغيير بطاقته التقنية على أنه ملعب مخصص للكرة المستطيلة ولكرة القدم.  ملعبا ل

 عضو المجلس الجماعي  السيد الحسين نوار 

سليمان فيما يتعلق بالفصل الرابع اقترح ان يقتصر إغالق  بخصوص المالحظة التي أثارها السيد يونس بن 
ا اليوم  على  فقط  الرياضية  على  المالعب  االقتصار  فيجب  الخامس  للفصل  وبالنسبة  الدينية،  االعياد  من  الول 

 الجمعيات الرياضية دون الوداديات التي ينحصر اختصاصها في تدبير األحياء السكنية. 

   س المجلس الجماعي لمراكشرئي السيد محمد العربي بلقائد

فيما يخص ملعب المحاميد وحسب البطاقة التقنية فهو مخصص للكرة المستطيلة ولكرة القدم، لكن يجب ان   
 تعطى فيه االولوية لنوادي الكرة المستطيلة.  

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش

خبير رياضي، اما  يكون مفيدا كالعب دولي أو  فيما يتعلق بلجنة التتبع أقترح إضافة كل عنصر يمكن أن  
بخصوص االستفادة من المالعب الرياضية فيجب ان تكون الئحة المستفيدين وتاريخ استفادتهم معلقة في مدخل كل  

فيجب أن تقتصر على واحدة لكل فريق حتى    ةملعب تجنبا ألية زبونية أو محسوبية. وفيما يخص حصص االستفاد
صوصا وأننا عندما كنا نتحدث مع السيد رئيس مجلس مقاطعة  من الفرق من االستفادة، خ  يتمكن أكبر عدد ممكن

معه تلبية كل الطلبات هذه الطلبات،   لطلب لالستفادة مما يستحي   300المنارة أخبرنا بانه توصل لحد اآلن بأكثر من  
 وبالتالي يجب ان تعطى األسبقية للفرق المزاولة. 

   لمراكشئيس المجلس الجماعي ر  السيد محمد العربي بلقائد

بالتالشي يجب أن تتدخل مجالس   بساعة في األسبوع، وعندما يبدأ العش 40يجب ان تقتصر االستفادة على 
السادة  أبداها  التي  المالحظات  بخصوص  أما  ميزانياتهم،  في  ذلك  يبرمجوا  ان  و  الصيانة  اجل  من  المقاطعات 

 االعضاء فهي كلها وجيهة و سنأخذ بها. 
فإني اعرض هذه االتفاقية بالتعديالت التي تم اقتراحها    ، سمحتم وفي غياب أي تدخل إضافياآلن وإذا  أما  

 على التصويت. 
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 النظــام الداخـلـي 
    القرب واملنتزهات الرياضية اخلـــاص باستغـالل مالعب

 

 ديباجـة 

محمد السادس نصره   الجاللة الملكمي لصاحب  تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السا ✓

 . 2005ماي   18هللا ، المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ  

بتنفيذ نص ا2011يوليو    29)   1432شعبان    27صادر في    1.11.91لظهير الشريف رقم  ا  بناء على ✓ لدستور وال  ( 

 . ة البدنية والفنية "التربي االستفادة منمنه والذي نص على حق"  31سيما الفصل 

 .  2008نونبر    25و  24وتفعيال لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة يومي  ✓

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7)   1436رمضان    20صادر في    1.15.85وبناء الظهير الشريف رقم   ✓

 المتعلق بالجماعات  113.14

( بتنفيذ القانون رقم 1989ماي    19)  1409من شوال    13الصادر في    1.88.172الظهير الشريف رقم  وبناء على   ✓

 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.  06.87

يضبط    1958نونبر    15الموافق    1378جمادى األولى    03الصادر في    1.58.376وبناء على الظهير الشريف عدد   ✓

تع تم  كما  الجمعيات  تأسيس  حق  عدد  بموجبه  القانون  بموجب  رقم   75.00ديله  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

بتنفيذ القانون    2009فبراير    18في    الصادر  1.09.39رقم  ، والظهير الشريف  2002يوليوز    05بتاريخ    1.02.206

07.09 . 

والجمعيات، الصادرة المتعلقة بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة    7.2003وبناء على دورية الوزير األول عدد    ✓

 بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة والجمعيات. المتعلقة  2003يونيو   27الموافق  1422ربيع الثاني  26بتاريخ  

تطبيقا لخارطة الطريق المتعلقة باإلستراتيجية الوطنية للرياضة الرامية إلى تقوية وتعزيز البنيات التحتية الرياضية  و ✓

 عات الشباب. وجعلها في مستوى تطل

و رغبة من مجلس جماعة مراكش في إرساء ثقافة جديدة تقوم على المردودية والنجاعة في تسيير المرافق الرياضية   ✓

 والثقافية. واالجتماعية  

  (2019/ 02/ 07بتاريخ  )جلسة  2019فبراير  وبناء على مداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته لشهر ✓

 

اص بوضع آليات تنظيمية وإدارية وتقنية تهم تحديد شروط وكيفيات استغالل مالعب تمت صياغة النظام الداخلي الخ

 القرب والمنتزهات الرياضية بجماعة مراكش.  

 

 األول: موضوع النظام الداخليالفصل 

مراكش،    بجماعة  الرياضية  والمنتزهات  القرب  مالعب  استغالل  وقواعد  شروط  تحديد  إلى  هذا  الداخلي  النظام  يهدف 

 طار تنظيمي وقانوني وإداري يتوخى الشراكة والتنسيق وااللتقائية في البرمجة واإلنجاز والتتبع. ضمن إ
 

 خليالفصل الثاني: أهداف النظام الدا

: العام  منظور   الهدف  وفق  الرياضية،  والمنتزهات  القرب  استغالل مالعب  في  الجيدة  الحكامة  من  اكبر  قدر  تحصيل 

 في االستغالل واالستفادة من المرافق المعنية.  يتوخى الدقة والليونة والمرونة

 األهداف الخاصة:

 تحديد حقوق وواجبات مختلف األطراف ذات الصلة بمالعب القرب والمنتزهات الرياضية   ✓

 خلق ديناميكية وحركية منتظمة وميسرة بمالعب القرب والمنتزهات الرياضية  ✓

بع ✓ تأخذ  الرياضي ضمن مقاربة  الطابع  ذات  التربية دعم األنشطة  التكوين/  التنشيط/  التالية:  ين االعتبار األبعاد 

 ياضة. على الر
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 الفصل الثالث: تسيير وإدارة مالعب القرب والمنتزهات الرياضية   

تسهر مجالس المقاطعات على تسيير وتدبير مالعب القرب والمنتزهات الرياضية بجماعة مراكش، ويعين لذلك مديرا 

 وطاقما إداريا لكل مرفق.

 يتولى مديرو مالعب القرب والمنتزهات الرياضية القيام بما يلي: 

 ضع مخطط سنوي بشأن تنشيط مالعب القرب والمنتزهات الرياضية  و ✓

 إعداد تراخيص االستغالل   ✓

 ضبط البرنامج الزمني لالستغالل المرافق المعنية  ✓

 تتبع ومراقبة مختلف األنشطة المزاولة بالمرافق المعنية   ✓

 ر شهرية حول األنشطة الرياضية المنظمة بالمرافق المعنية إعداد تقاري ✓

 قييم أشغال المقاولة المكلفة بمهام الصيانة والحراسة والنظافة بتنسيق مع االقسام المعنية تتبع وت ✓

 تجسير عالقات التواصل مع مختلف الجهات المهتمة بالشأن الرياضي   ✓

 الحرص على اإلشعاع الرياضي لهذه المرافق    ✓

 على سالمة تجهيزات المرافق المعنية الحرص  ✓

 االفتتاح واإلغالق الفصل الرابع: أوقات 

     مالعب القرب والمنتزهات الرياضية.يتولى السيد رئيس مجلس المقاطعة تحديد اوقات افتتاح  

 يعهد إلى السيد رئيس مجلس المقاطعة تحديد توقيت افتتاح وإغالق هذه المرافق خالل شهر رمضان. 

يع األنشطة الرياضية داخل مالعب القرب والمنتزهات الرياضية خالل أيام األعياد الوطنية والدينية، ما لم  تتوقف جم

 تدع الضرورة إلى غير ذلك.  

 لمختلف العاملين بإدارة مالعب القرب والمنتزهات الرياضية. يعتبر يوم االثنين يوم عطلة 

 . تعلقة باستغالل المالعب المعشوشبةتلك الم عدم تجاوز عدد الحصص المسموح بها ال سيما
 

 الفصل الخامس : شكليات وشروط االستغالل   

فضاء كمال االجسام رهن  وتوضع مالعب القرب المعشوشبة والصلبة وفضاء التزحلق وفضاء الكرة الحديدية   

الخاصة وكذا جمعيات والتعليمية العمومية وإشارة مختلف الجمعيات والنوادي والفرق الرياضية، والمؤسسات التربوية  

 األعمال االجتماعية والوداديات السكنية ومختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع العام والخاص. 

الرياضية   والمنتزهات  القرب  الموضوع إلدارة مالعب  الراغبة في االستغالل توجيه طلب في  الجهة  يتعين على 

 بما يلي:  مصحوبا

 وني للجمعية. الملف القان

 . تأمين للممارسين الرياضيينوثيقة ال

 شهادة المدربين.  •

 التزام أولياء أمور الممارسين القاصرين.  •

 . التوقيع على التزام بضمان احترام مختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام الداخلي لهذا المرفق •

 .ثمانية أيام على األقل قبل التاريخ المحدد للنشاط الرياضي تودع الطلبات 

م  القيام يستثنى  أو  التنزه  بغاية  المرافق  هذه  ولوج  في  الراغبين  األشخاص  كل  االستغالل  رخصة  على  الحصول  ن 

 فضاء لعبة الشطرنج.   الريفي أوبتمارين رياضية بحلبة العدو 

ا وفضاء  والصلبة  المعشوشبة  القرب  مالعب  الحديديةتوضع  الكرة  وفضاء  رهن  و  لتزحلق  االجسام  كمال  فضاء 

معيات والنوادي والفرق الرياضية، والمؤسسات التربوية والتعليمية العمومية والخاصة وكذا جمعيات إشارة مختلف الج

 األعمال االجتماعية والوداديات السكنية ومختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع العام والخاص. 

إل رياضية  يمكن  حصة  أي  إلغاء  أو  تعديل  الرياضية  والمنتزهات  القرب  مالعب  دعت دارة  كلما  مستفيد  ألي 

الضرورة إلى ذلك، على أنه يتوجب عليها إخبار هذا األخير بموضوع التعديل أو اإللغاء كتابة أو عبر الهاتف أو البريد 

 اإللكتروني. 
 

 الفصل السادس: إشهار برنامج األنشطة والحصص الرياضية 

الرياضية نشر وإشهار مخ والمنتزهات  القرب  إدارة مالعب  المزمع يتوجب على  الرياضية  تلف األنشطة والحصص 

 إقامتها، وكذا التعديالت التي قد تطرأ على مواعيدها ضمن سبورة تخصص لذلك.
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 الفصل السابع: مجال االستغالل 

   الرياضية المالعب : * اوال

أو أنشطة  يتم وضع المالعب المعشوشبة رهن إشارة مختلف الجهات الراغبة في القيام بتداريب رياضية أو مباريات 

 رياضية اعتيادية وذلك وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس أعاله. 

 عة في األسبوع. أربعون سا حفاظا على أرضية المالعب المعشوشبة ال يجوز أن تتعدى مدة االستغالل 

  جراء المباريات.عند القيام بتنظيم تظاهرات رياضية رسمية، يؤخذ بعين االعتبار المدة القانونية إل 

كرة القدم المصغرة   لممارسة كرة السلة / كرة اليد / الكرة الطائرة،  (en béton)تخصص مالعب األرضية المبلطة  

(mini foot ) تتعدى مدة استغالل الملعب الواحد ساعة ونصف. أالكل حسب النشاط الرياضي المعد له، على 

طلبات   دراسة  عند  المنتزه  إدارة  على  تخصيص االيتعين  وكذا   ستغالل  األطفال  لفائدة  التراخيص  من  مقبولة  نسبة 

 األشخاص في وضعية إعاقة، إضافة الى الجمعيات المهتمة بالرياضات النسوية. 

 

 فضــاء التزحلـــق  ثانيا:* 

 يخصص فضاء التزحلق لفائدة الجمعيات والنوادي الرياضية المهتمة بهذه الرياضة. 

الفضاء ع التزحلق  يقتصر استغالل هذا  التي تستعمل حذاء  الرياضات  التزحلق    rollerلى  لوحة   /skate   دراجات /

، ويستثنى من ذلك الدراجات النارية والدراجات الهوائية العادية وااللعاب المتحكم بها عن بعد  Bikeهوائية من نوع  

Jouets Télécommandés . 

ل على ترخيص باستغالل فضاء التزحلق التقيد وااللتزام  يتعين على الجمعيات والنوادي المذكورة الراغبة في الحصو

 الخامس أعاله. بالشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل 

تعد الجمعيات والنوادي المذكورة مسؤولة عن إبرام عقد التأمين على األضرار التي قد تلحق بممارسي هذه الرياضة  

 داخل فضاء التزحلق.

 ولوج وممارسة رياضة التزحلق بالفضاء المذكور.سنوات كحد أدنى ل 8يحدد سن 

 / Casqueمن قبيل الخوذة / واقيات المعصم / المرفق / الركبـة  يتعين على ممارسي هذه الرياضة ارتداء ادوات واقية  

protège poignets / coudières / genouillères. 

أدوات رياضية أخرى غير تلك المتواجدة به من  يمنع منعا كليا على ممارسي رياضة التزحلق بالفضاء المذكور وضع  

 . أو تجاوز الطاقة االستيعابية لهذا الفضاء...Cônes / Palettes / conteneurs / Bouteillesقبيل: 

يحق إلدارة المنتزه إغالق فضاء التزحلق متى تبين لها وجود مخاطر محدقة أو عند حدوث اضطرابات في االحوال  

 / تهاطالت مطرية...( او القيام بأشغال البناء أو أعمال الصيانة.  الجوية )تساقطات ثلجية

استغ في  الراغبة  للجهة  يمكن  اليوم ال  في  واحدة  حصة  من  أكثر  االستفادة  التزحلق  وفضاء  الرياضية  المالعب  الل 

 الواحد، وحصتين في األسبوع.
 

 الفصل الثامن: السمة الشخصية لالستغالل   

بعد حصولها على ترخيص باستغالل مالعب القرب والمنتزهات الرياضية التخلي عن حصتها   ال يمكن للجهة المستفيدة

والمنتزهات  لفائدة   القرب  إدارة مالعب  موافقة  على  الحصول  دون  الرياضي  نشاطها  توقيت  تغيير  أو  أخرى  جهات 

 الرياضية. 

 الفصل التاسع : طبيعة االستغالل  

 ل مالعب القرب والمنتزهات الرياضية في أنشطة رياضية غير تلك المعدة لها. يتعين على الجهة المستفيدة عدم استغال

 تنظيم التظاهرات الرياضية  الكبرى  الفصل العاشر : 

يتعين على كل فريق يرغب في تنظيم تظاهرة رياضية كبرى رسمية تقديم مختلف الضمانات الضرورية إلجرائها عبر  

   .ءات الوقائية والصحيةتوفير التغطية األمنية واتخاذ اإلجرا
 

 ة  الفصل الحادي عشر : شكليات ولوج مالعب القرب والمنتزهات الرياضي 

 يمنع دخول الدراجات والعربات بمختلف أنواعها وكذا الكالب إلى المرفق.  

 يتحتم على كل ممارس ولوج أرضية المالعب المعشوشبة بأحذية رياضية مخصصة لذلك وزي رياضي موحد.

 مختلف الممارسين التقيد باحترام النظام واالخالق العامة داخل هذا المرفق. يتوجب على
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 ي فريق ألرضية مالعب القرب والمنتزهات الرياضية دون حضور الجهة المشرفة عليه. ال يمكن ولوج أ

 يمنع دخول الجمهور إلى االرضية المعشوشبة سواء أثناء الحصص التدريبية أو المباريات الرياضية.  

زجاج أو شهب  يمنع أيضا التدخين أو بيع أو تناول الوجبات أو عرض مواد أخرى أو إدخال قارورات مائية من    كما

نارية أو رمي األزبال او العلكة، خاصة على أرضية المالعب المعشوشبة، أو إلقاء مواد معدنية حادة أو ارتداء لوازم 

 مزاولة بمالعب القرب والمنتزهات الرياضية .  رياضية أخرى غير تلك التي تتماشى وطبيعة الرياضات ال
 

 الفصل الثاني عشر: السالمة والسكينة 

كافة  لدنها،  من  موقع  التزام  وفق  الرياضية  والمنتزهات  القرب  لمالعب  المستغلة  الرياضية  الجهات  تتحمل 

 حالة وقوع أي ضرر لمنخرطيها.في المسؤوليات القانونية وكذا التأمينات 

لتجهيزات ات بالتعويض المالي عن كل األضرار الناتجة عن ارتكابها ألي إتالف أو كسر أو تخريب  تلتزم هذه الجه 

 المرفق. 

ال تتحمل إدارة مالعب القرب والمنتزهات الرياضية أي مسؤولية مادية أو معنوية جراء ضياع أو سرقة لوازم الجهة  

 المستغلة.

على مجمل مرتادي    -في الفصل الخامس  افضال عن المشار إليه  -ل  تسري أحكام الفقرة الثانية والثالثة من هذا الفص

أثناء وقوع أي   القانونية وتلك المرتبطة بالتأمينات  مالعب القرب والمنتزهات الرياضية مع تحملهم كافة المسؤوليات 

 ضرر لهم داخل ه المرافق. 
 

 الفصل الثالث عشر: الدعاية واإلشهار  

ت إشهارية تحمل عال مات تجارية داخل مالعب القرب والمنتزهات الرياضية دون  ال يمكن وضع ملصقات أو لوحا    

 .الجماعة او المقاطعة بحسب االختصاص الترخيص من لدن رئاسة 

  عند الحصول على ترخيص باإلشهار يتم دفع إتاوة مالية إلى الخزينة الجماعية طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 

لدعاية واإلشهار للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته ومختلف المنتجات المضرة بالصحة او األنشطة ال يجوز إطالقا القيام با

المخالفة لألخالق والنظام العام داخل مالعب القرب والمنتزهات الرياضية، وكل مخالف لذلك يعرض نفسه للجزاءات  

 ل. المنصوص عليها طبقا للقوانين الجاري بها العم
 

 التتبع والتقييم  الفصل الرابع عشر: لجنة

 يتم إحداث لجنة لتتبع وتقييم مستوى األنشطة والبرامج المزاولة بمالعب القرب والمنتزهات الرياضية. 

ممثلين عن المصالح المختصة    يترأس هذه اللجنة رئيس مجلس المقاطعة أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها أيضا

 : لكل من

 . جهة مراكش آسفي  والية ✓

 .للشباب والرياضة بمراكش الجهوي يةديرمال ✓

   .جماعة مراكش  ✓

  بمجلس الجماعة   رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني ✓

 أو من ينوب عنه.  

 مدير المرفق.  ✓

 المصالح المختصة بالمقاطعات  ✓

 ارجية التي يرى فائدة في حضور أشغالها. ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء مختلف المصالح الجماعية أو الخ

أشهر للوقوف عند مستويات تدبير المرفق وكذا وضعيته اإلدارية والتنظيمية، ودرجة تقدم   3تعقد اللجنة اجتماعاتها كل 

كما   وبرامجه،  والمنتزهات  أنشطته  القرب  بمالعب  والنظافة  والحراسة  الصيانة  أشغال  وضعية  في  أيضا  تنظر 

 اقتراح التدابير الرامية إلى معالجة مختلف اإلختالالت. الرياضية وكذا 

 يمكن للجنة المذكورة عقد اجتماعات استثنائية متى دعت الضرورة إلى ذلك.  

 الفصل  الخامس عشر : الجــــزاءات 

إ إنيتعين على  توجيه  الداخلي  القانون  الرياضية  في حالة عدم احترام مقتضيات  والمنتزهات  القرب  ذار دارة مالعب 

تبلغ بقرار االستبعاد المؤقت من االستفادة من خدمات المرفق تكون مدته  المخالفةكتابي إلى الجهة   ، وفي حالة العود 

 بعاد النهائي.ستة أشهر، وعند تكرار المخالفة  يتخذ  في حقها قرار االست 
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 :   (07/02/2019الجلسة األولى بتاريخ ) 1920عشر من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير  الثانيةالنقطة 

 ات. ـــدور الجمعيـد خاص بــي موحـام داخلــع نظ ــوض

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 البث في هذه النقطة إلى الجلسة المقبلة لعدم جاهزيتها. إذا سمحتم سنؤجل  

 

 

 :   (07/02/2019بتاريخ  األولى الجلسة ) 2019العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة   الثالثة عشرالنقطة 

 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت تحدد بموجبه شروط بيع املحجوزات باملزاد العلني  

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

نص  لتالوة    بالمرافق العمومية والخدماتة  رئيس اللجنة المكلف  إبراهيم بوحنشالكلمة للسيد  بداية أعطي  

 بهذه النقطة. التقرير المتعلق 

  
 اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدماترئيس   إبراهيم بوحنشالسيد 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

    13 ة رقم:النقط

 
 

 
 

  جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  13 النقطة  رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  13رقم  النقطة

 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت حتدد مبوجبه شروط بيع احملجوزات باملزاد العلين
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جددول اعمدال الددورة العاديدة   طبقا

الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور   24/01/2019بتاريخ    1432، وتبعا للدعوة عدد  2019لشهر فبراير  

علدى السداعة  2019 ينداير 29اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات، انعقد اجتمداع يدوم الثالثداء اركة في أشغال  والمش

م بدوحنش رئديس الحادية عشر صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السديد إبدراهي

 لتدارس النقط االتيدة:اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات  

 بقانونها االساسي ليتالءم مع االختصاصات اليت ستفوض للشركة. « BUS CITY MOUTAJADIDA »الدراسة واملصادقة على تعديل غرض شركة التنمية احمللية  -
  الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت حتدد مبوجبه شروط بيع احملجوزات باملزاد العلين -
 .ريقة تدبري مرفق نقل املرضى واجلرحى عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي مجاعيالبث يف ط -
 قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى.البث يف  -
 وفق قرار تنظيمي مجاعي. البث يف طريقة تدبري مرفق نقل االموات املسلمني عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة -
 ات املسلمني.البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل االمو -
 .مراكش ملدينة الكهربائية بالشبكة البيوكهربائية احملطة بربط تتعلق ملراكش والكهرباء املاء لتوزيع املستقلة الوكالة و مراكش مجاعة جملس بني اتفاقية على املصادقة -

 

 :  السادة  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 الفيرامي، محمد ايت الزاوي، سفيان بنخالتي.حفيظة مجدار، عبد الرحيم  ،عادل المتصدق

 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السادة:  -
 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي :   أحمد المتصدق
 السادس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة( النائب :   خديجة الفضي 

 عيالنائب السابع لرئيس المجلس الجما :   عبد الرزاق جبور 
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
تلماضي،   الهادي  عبد  ويسالت،  الهادي  عبد  عال،  بن  الهادي  مويسالت  الهادي   عبد   باقدة،  محمدعبد  الوجداني،  المصطفى  حمد  ، 

 االدريسي، الحسين نوار، عبد االله الغلف.
 

 :السادة  بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير

 وكيل المداخيل :   الخمار لمغاري 
 حة الجماعيمدير مكتب حفظ الص :  د. هشام بوخصيبي 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية :    محمد أرفا
 عن المديرية العامة للمصالح :   الرحيم العلميعبد 

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

 

 وشارك كممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 بالوالية  عن قسم الجماعات المحلية :    محمد ركمي 

 عن والية مراكش آسفي  :   مريم كعية 
العمومية  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  الحضور،  بالسادة  والترحيب  الشكر  كلمة  وبعد  االجتماع،  بداية  في 

فبراير   لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  في  والمضمنة  اللجنة  اعمال  جدول  في  المدرجة  بالنقط  داع2019والخدمات  يا  ، 

 ي كاآلتي: السادة االعضاء الى تدارس الجاهزة منها، وه

 

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
   13النقطة رقم :  
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  13النقطة رقم 
 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت حتدد مبوجبه شروط بيع احملجوزات باملزاد العلين  -

م  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  النقاش،  في  موضوع  التحمالت  كناش  مشروع  من  نسخة  ن 

النائب السابع   اللجنة الكلمة، على التوالي، لكل من السيدين  ولمعرفة حيثيات ودواعي عرض النقطة، أعطى السيد رئيس 

يمية  أن السياق الذي جاء فيه ادراج هذه الوثيقة المرجعية التنظلرئيس المجلس الجماعي و وكيل المداخيل اللذان أوضحا  

بها   المسموح  المكوت  مدة  تجاوزت  الذي  المحجوزات  من  كبير  عدد  تراكم  إلى  راجع  للتداول  وعرضها  الدراسة  موضوع 

لني، مشيرين أنه من  بالمحجز الجماعي إضافة إلى الصعوبات التي تعرفها عملية البيع والطريقة التقليدية للبيع بالمزاد الع 

النوع، تنظيم عملية بيع هذه المحجوزات، تقييد المشاركة بالمزاد العلني والحد    شأن الموافقة على كناش تحمالت، من هذا

 من المزايدات غير القانونية للتجار في هذا الميدان، كما سيمكن الجماعة من تحصيل مدخول عن كل عملية بيع. 

 

الموضوع، فتح باب المناقشة وإبداء الر أي حول الوضعية الحالية لعملية  بعد ذلك، وبعد االستماع للتوضيحات االولية في 

مالحظات   جاءت  حيث  المعروض،  التحمالت  كناش  مشروع  في  المضمنة  الجديدة  المقتضيات  على ضوء  المحجوزات  بيع 

 ومقترحات السادة األعضاء كاآلتي:   

 

 لة الفوضى وصعوبات تدبير مسطرة البيع بالمزاد العلني للمحجوزات . االجماع على حا  ➢

 الت موضوع النقطة مبادرة محمودة في التقنين والتنظيم والحد من فوضى التدبير.  اعتبار كناش التحم ➢

 وجود انعكاسات سلبية  لمكوت المحجوزات بالمحجز البلدي دون بيعها في المزاد العلني.  ➢

مبلغ الضمانة  ادة الفئات المتوسطة والضعيفة من المشاركة في المزاد العلني مع امكانية التقليص من  المطالبة بمراعاة استف  ➢

 المؤقتة للمشاركة في السمسرة العلنية. 

 

ولإلجابة على بعض هذه االستفسارات وتقديم مزيد من التوضيحات، تدخل من جديد السيد وكيل المداخيل ليوضح أن مدة  

المحجوزات،   بعض  األمن  مكوت  أو  الجمارك  مصالح  مراسلة  بخصوصها  تتم  التي  السيارات  خاصة  سنتين  إلى  تصل  قد 

العلني بالواحدة في  لم المزاد  عرفة مآلها والتأكد من عدم ارتباطها بصدور حكم قضائي، مشيرا إلى أن السيارات تباع في 

الم التحمالت  كناش  أن  مضيفا  لوفرتها،  نظرا  بالحصة  الدراجات  بيع  يتم  بيع  حين  عملية  فقط  ينظم  للدراسة  عروض 

 ز ينظمها القرار الجبائي. المحجوزات في حين أن أمور أخرى كمدة المكوت بالمحج

 

وتأسيسا على ذلك، وبعد نقاش مستفيض، ونظرا للطريقة التقليدية التي يتم بها بيع المحجوزات بالمزاد العلني واالشكاالت 

العملية، وحيث تبين للسادة األعضاء أن من شأن كناش التحمالت موضوع النقطة وضع المستعصية التي تصعب من هذه  

اللجنة  يم مسألة البيع وحصر المشاركين في المزاد العلني وكذا ضمان مدخول مقبول للجماعة، فقد ابدت  إطار قانوني لتنظ

 وفق التعديالت المضمنة بالجدول أدناه  يكناش التحمالت تحدد بموجبه شروط بيع المحجوزات بالمزاد العلنموافقتها على 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر             

 س اللجنةرئي          
 ابراهيم بوحنش 
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 التعليل التعديالت املقرتحة من طرف اللجنة النص األصلي لكناش التحمالت  رقم الفصل
 
 
 
 
 
 
 

الفصل 
 السابع

في   بالمشاركة  راغب  كل  على  داء يتعين 
أ
ا العلنية  السمسرة 

و تؤدى مسبقا لدى خازن العمالة  ضمانة مؤقتةدهم    50.000
أ
، ا

لرئيس تقدم  بنكية  قبل   ضمانة  المداخيل  وكيل  و 
أ
ا اللجنة 

 انطالق عملية السمسرة. 
المزايدين   وكل راغب           ملزم قبل حصر لئحة  المشاركة  في 

دلء للجنة بما يلي:   من طرف لجنة السمسرة الإ

 كناش التحمالت مصادق عليه.  -

داء الضمانة المؤقتة -
أ
و الضمانة البنكية. وصل ا

أ
 ا

الوطنية   - التعريف  بطاقة  من  و نسخة 
أ
رسمية   ا وثيقة  كل 

 تثبت هوية المشارك. 

الوطنية   - التعريف  بطاقة  من  رسمية نسخة  وثيقة  كل  و 
أ
ا

 مرافق المشارك. تثبت هوية 
و من يمثله. 

أ
 تسلم هذه الوثائق لوكيل المداخيل ا

 

في   بالمشاركة  راغب  كل  على  داء يتعين 
أ
ا العلنية  السمسرة 

مؤقتة  العمالة  ضمانة  خازن  لدى  مسبقا  ضمانة تؤدى  و 
أ
ا  ،

انطالق  قبل  المداخيل  وكيل  و 
أ
ا اللجنة  لرئيس  تقدم  بنكية 

 وتبلغ:   عملية السمسرة
 درهم للسيارات   20.000  -

 درهم للدراجات   50.000  -

خرى   20.000  -
أ
 درهم للمحجوزات ال

راغب            لئحة   وكل  حصر  قبل  ملزم  المشاركة  في 
دلء للجنة بما يلي:   المزايدين من طرف لجنة السمسرة الإ

 التحمالت مصادق عليه.   كناش -

داء الضمانة المؤقتة -
أ
و الضمانة البنكية. وصل ا

أ
 ا

 للمشارك. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية   -

 لمرافق المشارك.   نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
و من يمثله. تسلم هذه  

أ
 الوثائق لوكيل المداخيل ا

 

 

 

 

في   - المشاركة  تخول  التي  المؤقتة  الضمانة  مبلغ  تحديد  تم 
ك ثر مع قيمتها ا

أ
لمزاد العلني حسب نوع المحجوزات ليتالءم ا

ن الدراجات تباع 
أ
ن السيارات تباع منفردة في حين ا

أ
خاصة وا
 بالحصة. 

 
 
 
 
 
 
 
التعريف     - بطاقة  تقديم  من اعتبار  للتحقق  كافية  الوطنية 

 هوية المشارك ومرافقه في المزاد العلني
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      المملكدة المغربيدة       
 وزارة الداخلية           

 مراكش اسفي  ة والية جه   
                                                                             عمالة مراكش          

 جماعة مراكش           
 المديرية العامة للمصالح     
                                                                                          قسم تنمية الموارد المالية    

 التحمالت حتدد مبوجبه شروط بيع احملجوزات باملزاد العلينكناش 

  113.14التنظيمي رقم    لتنفيذ القانون  2015يوليوز    07المؤرخ في    85-15-01الظهير الشريف رقم    -          

 المتعلق بالجماعات.

بالبلديات وكذا  صةالمتعلق باألمالك الخا 1921أكتوبر  19موافق   1340صفر   17م الظهير الشريف رق ـ          

 والمتممة له. الظهائر الشريفة المغيرة 

رقم    -          الشريف  القعدة    19بتاريخ    1-07-195الظهير  بتنفيذ (  2007نوفمبر    30)  1428ذي  الصادر 

 . وهيئاتها  الجماعات المحليةالمتعلق بالضرائب المستحقة لفائدة  47/ 06القانون رقم 

يتعلق  39-07  القانونمقتضيات    -          فيما  انتقالية  أحكام  الرسوم    بسن  والمساهمات ببعض  والحقوق 

 لفائدة الجماعات المحلية. واألتاوى المستحقة

محاسبة  للنظام    نفسب   2017  نونبر  23الموافق لـ    1439  ربيع االول  4بتاريخ    2.17.451المرسوم    -          

 .التعاون بين الجماعاتالعمومية للجماعات ومؤسسات 

 العمل. والجاري بهاالصلة بهذا الموضوع  واألنظمة ذاتجميع القوانين ـ          

 :الفصل األول
 

  والمنقوالت واألشياء المحجوزة   المركبات المتعلقة ببيع    وتحديد المسطرةالشروط هذا إلى تنظيم    يهدف دفتر 

 أدناه.  والتحمالت المبينةوفقا للشروط  مراكشالمحجز الجماعي لمدينة  سحب داخل اآلجال القانونية من والتي لم ت

 مرحلة إعداد الئحة البيوعات  الفصل الثاني:
 

والتي لم تسحب  والمنقوالت واألشياء المحجوزة سنوية بالسيارات  الجماعي إعداد قائمة يتولى مدير المحجز 

اقتراحها للبيع بالمزاد    وذلك قصد القانونية،    وت المك  والمستوفية لمدةالمحجز بالمحجز،    من    داخل اآلجال القانونية

 العلني.

 يمكن االستعانة بخبير أو تقني في ضبط واستخراج أرقام هياكل الدراجات النارية والسيارات.          

   الفصل الثالث:
 القائمة بالمزاد العلني. في والعربات ومختلف المحجوزات المبينةتباع السيارات  
 : الرابــعالفصل 
 يتم البيع من طرف لجنة مكونة من:  

 أو من يمثله. مراكشرئيس جماعة  -

 .رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة أو نائبه -

 لمصالح أو من يمثله.ل العام مديرال -

 تنمية الموارد المالية أو من يمثله. رئيس قسم  -

 . وكيل المداخيـــل -

 دير المحجز.م -

 : الخامسالفصل 
قبل    أو خبير  للبيع من طرف لجنة السمسرة  ةمعروض  حصةيتم تقدير الثمن االفتتاحي للسمسرة بالنسبة لكل   

 البيع. افتتاح عملية 
 : السادسالفصل 
تاريخ    عن  السمسرةيعلن  بيعهاالعلنية    ومكان  المراد  المحجوزات  الوطنية  ب   والئحة  الجماعة الجرائد    وبمقر 

 اإلخبار األخرى. وباقي وسائلالمقاطعات،   قرات مجالسوم
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 :السابعالفصل 
، أو ضمانة بنكية  تؤدى مسبقا لدى خازن العمالة   السمسرة العلنية أداء ضمانة مؤقتةيتعين على كل راغب بالمشاركة في  

 اللجنة أو وكيل المداخيل قبل انطالق عملية السمسرة وتبلغ: تقدم لرئيس  

 يارات درهم للس  20.000  -
 درهم للدراجات   50.000  -
خرى   20.000  -

أ
 درهم للمحجوزات ال

 في المشاركة ملزم قبل حصر الئحة المزايدين من طرف لجنة السمسرة اإلدالء للجنة بما يلي:  وكل راغب          

 كناش التحمالت مصادق عليه.  -

داء الضمانة المؤقتة -
أ
و الضمانة البنكية.  وصل ا

أ
 ا

 للمشارك.لوطنية  نسخة من بطاقة التعريف ا -

 لمرافق المشارك.   نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 الوثائق لوكيل المداخيل أو من يمثله. تسلم هذه 

 : ثامــنالفصل ال
تباع    للبيع  المعروضة  تحملها  المحجوزات  التي  التجارية  والعالمة  وبالنوع  حجزت  كما  اللوحة  بأرقام  هي  كما 

طلب التعويض ألي سبب كان  عليها، وعلى المشتري االطالع والتأكد منها وال يحق له    والحالة الميكانيكية والهيكلية التي

إال    جات موضوع البيع بالمزاد العلنيأو الدرا  بملف البيع الخاص بالسياراتالمطالبة    وال يمكنهوقت من األوقات،    وفي أي

 . اه المصالح المعنيةفي حالة إدالء المعني باألمر بما يفيد سالمتها القانونية والتقنية اتج
 :التاسعالفصل 
المحصل الحاضر عملية البيع مع   وذلك بيد  مضمونتدفع فورا نقدا أو بواسطة شيك  ةالمباع  الحصةإن قيمة  

 % من الثمن األصلي ألجل الصوائر التي أوجبها البيع. 10زيادة 
 :العاشــرالفصل 
 واحدة على األقل.  ولو زيادةإال إذا زيد في ثمنه االفتتاحي الحصص  من حصة باع تال  

 عشر: الحاديالفصل 
لم تقدم خالل عملية البيع أية زيادة على الثمن    اللجنة لها الخيار في    ةالمعروضللحصة    االفتتاحيإذا  للبيع فإن 

 من البيع.  اسمسرة أو إخراجهالإعادة 

 الثاني عشر:الفصل 
ثمن    دفع  عن  المشتري  عجز  المباعة إذا  زيادة    الحصة  نقدا    10مع  بيد%  ملزمة  وحاال  اللجنة  فإن    المحصل 

البيع عملية  اخر  في  الحصة  سمسرة  إعادة  او  البيع  من  هذه .  بإخراجها  من    وفي  يقصى  العاجز  المشتري  فإن  الحالة 

 الضمانة المؤقتة.  الحصص وتحجز منهله المزايدة على ما تبقى من   وال يحقالسمسرة 

 عشر:  لثالثالفصل ا
 بالمحجز.  وت تحت طائلة أداء صوائر المك ساعة 48في مدة أقصاها ه تاي شترعلى المشتري نقل م 

 عشر: الرابعالفصل 
يتضمن    اللجنة  أعضاء  كل  طرف  من  عليه  مصادق  السمسرة  محضر  تحرير  يتم  السمسرة  عملية  انتهاء  بعد 

 البيانات اآلتية: 
 .وساعة ختامهساعة افتتاح المزاد العلني  -

 مكان انعقاد عملية البيع.  -

 هوياتهم. وأرقام بطائقسماء التجار المشاركين في المزاد  أ -

 مراجع اإلعالنات المرتبطة بعملية البيع.  -

 أو حصة. الثمن النهائي المقترح بالنسبة لكل جزء  -

 . أو الحصة سم التجار أو التاجر الذي رسى عليه الجزءا -

في المزاد وحجز الضمانة المالية الخاصة  من المشاركة    اإلشارة، عند االقتضاء إلى أسماء التجار الذين ارتأت اللجنة إقصائهم -

 .بهم

  عشر: الخامس الفصل 
حول بنود كناش التحمالت يعرض األمر على المحكمة التي    والتاجر المشتريفي حالة حدوث نزاع بين الجماعة      

 توجد الجماعة داخل نفوذها الترابي. 
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   اكشرئيس المجلس الجماعي لمر السيد محمد العربي بلقائد

 بعد تالوة نص تقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

   الجماعيالنائب السابع لرئيس المجلس  عبد الرزاق جبور السيد 

 لقد سقطت سهوا عبارة "الدراجات النارية" من الفصل السابع لذلك اقترح إضافتها.

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 افة العبارة. ستتم إض

 إذن وإن لم يكن هناك أي تدخل إضافي في الموضوع، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت. 
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 كناش التحمالت حتدد مبوجبه شروط بيع احملجوزات باملزاد العلين

رقم   ▪ الشريف  في    85-15-01الظهير  القانون  2015يوليوز    07المؤرخ  رقم    لتنفيذ  المتعلق   113.14التنظيمي 

 بالجماعات. 

رقم   ▪ الشريف  الخاصة  1921أكتوبر    19موافق    1340صفر    17الظهير  باألمالك  الظهائر   المتعلق  بالبلديات وكذا 

 والمتممة له.الشريفة المغيرة 

 06/47الصادر بتنفيذ القانون رقم  (  2007نوفمبر    30)  1428ذي القعدة    19بتاريخ    1-07-195الظهير الشريف رقم   ▪

 . وهيئاتها  متعلق بالضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحليةال

القانون ▪ يتعلق  39-07  مقتضيات  فيما  انتقالية  أحكام  الرسوم    بسن  واألتاوى ببعض  والمساهمات  والحقوق 

 لفائدة الجماعات المحلية. المستحقة

االول  4بتاريخ    2.17.451المرسوم   ▪ لـ    1439  ربيع  العمومية  محاسبة  للنظام    نفسب   2017  نونبر  23الموافق 

 . للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

 العمل. والجاري بهاالصلة بهذا الموضوع  واألنظمة ذاتجميع القوانين  ▪

   (07/02/2019بتاريخ )جلسة  2019فبراير  مداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته لشهرل وتبعا ▪
 

 :الفصل األول
 

دفتر  ت  يهدف  إلى  هذا  المسطرةنظيم  الشروط  ببيع    وتحديد  المحجوزة والمنقوالت    المركبات المتعلقة    واألشياء 

 أدناه.  والتحمالت المبينةوفقا للشروط  مراكشالمحجز الجماعي لمدينة  والتي لم تسحب داخل اآلجال القانونية من 

 مرحلة إعداد الئحة البيوعات  الفصل الثاني:
 

المحجز  قائم  يتولى مدير  بالسيارات   ة الجماعي إعداد  المحجوزة  سنوية  والتي لم تسحب    والمنقوالت واألشياء 

من   القانونية  اآلجال  بالمحجز،    داخل  لمدةالمحجز  قصدالقانونية،    وت المك  والمستوفية  بالمزاد   وذلك  للبيع  اقتراحها 

 العلني.

 ارية والسيارات.يمكن االستعانة بخبير أو تقني في ضبط واستخراج أرقام هياكل الدراجات الن           

   الفصل الثالث:
 في القائمة بالمزاد العلني. والعربات ومختلف المحجوزات المبينةتباع السيارات  
 : الرابــعالفصل 
 يتم البيع من طرف لجنة مكونة من:  

 أو من يمثله.  مراكشرئيس جماعة  -

 . رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة أو نائبه -

 مصالح أو من يمثله.لل العام مديرال -

 تنمية الموارد المالية أو من يمثله.رئيس قسم  -

 . وكيل المداخيـــل -

 مدير المحجز.  -

 : الخامسالفصل 
بالنسبة لكل    تقدير الثمن االفتتاحي للسمسرة  قبل   أو خبير  للبيع من طرف لجنة السمسرة  ةمعروض  حصةيتم 

 البيع. افتتاح عملية 
 : السادسالفصل 
ومقرات   وبمقر الجماعةالجرائد الوطنية  ب  والئحة المحجوزات المراد بيعهاالعلنية    ان السمسرةومكيعلن عن تاريخ   

 اإلخبار األخرى. وباقي وسائلالمقاطعات،  مجالس

 :السابعالفصل 
دم  ، أو ضمانة بنكية تقتؤدى مسبقا لدى خازن العمالة  السمسرة العلنية أداء ضمانة مؤقتةيتعين على كل راغب بالمشاركة في  

 وكيل المداخيل قبل انطالق عملية السمسرة وتبلغ: لرئيس اللجنة أو 

 درهم للسيارات   20.000  -
 الناريةدرهم للدراجات    50.000  -
خرى   20.000  -

أ
 درهم للمحجوزات ال
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 :   (07/02/2019بتاريخ  األولى الجلسة ) 2019العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة   الرابعة عشر النقطة 

املتخذ خالل الدورة العادية لشهر   2016فبراير    18بتاريخ    45/02/2016جماعة مراكش عدد  ديل مقرر مجلس  تع

في الشق املتعلق برقم الرسم العقاري موضوع القطعة االرضية املقرر احداث فوقها موقف للسيارات مبنى    2016فبراير  

 ملدينة.على طبقات متواجد بعرصة املعاش بتراب نفود مقاطعة مراكش ا

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

نص  لتالوة   بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة رئيس اللجنة المكلفة  الحسين نوار الكلمة للسيد  

 بهذه النقطة.  التقرير الخاص 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 
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 مراكش ةمجلس جماع

 
 
 14:  النقطة رقم

 
 

 
  جتماعاتقرير 

بامليزانية والشؤون املالية  املكلفة للجنةا 
 والربجمة

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  14 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

  
متخذ خالل الدورة العادية لشهر  2016فرباير  18بتاريخ  45/02/2016تعديل مقرر جملس مجاعة مراكش عدد  

العقاري موضوع القطعة االرضية املقرر احداث فوقها موقف السيارات مبنى م الرسم يف الشق املتعلق برق 2016فرباير 
 على طبقات متواجد بعرصة املعاش برتاب نفود مقاطعة مراكش املدينة.
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مدال الددورة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجدة فدي جددول اع  طبقا

لكدل مدن السدادة أعضداء اللجندة والمجلدس  الموجهة  24/01/2019بتاريخ    1435، وتبعا للدعوة عدد  2019العادية لشهر فبراير  

علدى  2019 فبرايدر 04اللجنة المكلفة بالشدؤون الماليدة والبرمجدة، انعقدد اجتمداع يدوم االثندين للحضور والمشاركة في أشغال  

صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السديد الحسدين   الساعة الحادية عشر والنصف

 وار رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيدة:ن

يف الشق  2016متخذ خالل الدورة العادية لشهر فرباير  2016فرباير  18بتاريخ  45/02/2016تعديل مقرر جملس مجاعة مراكش عدد  -
متواجد بعرصة املعاش برتاب نفود مقاطعة م العقاري موضوع القطعة االرضية املقرر احداث فوقها موقف السيارات مبنى على طبقات املتعلق برقم الرس

 مراكش املدينة.
نفس  مع برجمة الفائض احلقيقي برسم 2018اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  -

 السنة.
 املتواجدة باحملطة الطريقية اجلديدة املتواجدة مبنطقة العزوزية. الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت خاص باستغالل احملالت التجارية -
)الشطر  يوسف بن عليكناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي  تعديل -

 .االول(
)الشطر  كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي يوسف بن علي تعديل -

 .الثاني(
 باحملاميد. الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بكراء ثالث حمالت بالسوق اجلماعي برج الزيتون -
 ادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش.اعادة برجمة بعض اعتم -
 السادة:   اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 محمد باقة.  ،عبد الهادي ويسالت 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  : عبد الرزاق جبور 
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي من  في االجتماع  شارك -
 عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ

 السادة: بصفة استشارية   ما شارك من أطر جماعة مراكشك

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :  عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :  محمد المحير
 ة اعيرئيس قسم الممتلكات الجم :  هشام بلحوتي 

 عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي
 عن قسم أعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 

 عن قسم أعمال المجلس :  سعد نجاي 
 

المطروحة  بالنقط  اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا  الحضور  بالسادة  الترحيبية  الكلمة  وبعد  االجتماع،  مستهل  في 
 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 2019جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير في للدراسة والمضمنة 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   14النقطة رقم: 
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  14النقطة رقم  

متخذ خالل الدورة العادية لشهر فرباير  2016فرباير  18بتاريخ  45/02/2016تعديل مقرر جملس مجاعة مراكش عدد  -   
يف الشق املتعلق برقم الرسم العقاري موضوع القطعة االرضية املقرر احداث فوقها موقف السيارات مبنى على طبقات متواجد بعرصة  6201

 املعاش برتاب نفود مقاطعة مراكش املدينة.
 

مقرر   بتعديل  يتعلق  االمر  ان  األعضاء  للسادة  تبين  ان  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  بداية  الجماعفي  عدد المجلس  ي 

فبراير    2016فبراير    18بتاريخ    45/02/2016 العادية لشهر  الدورة  العقاري   2016المتخذ خالل  الرسم  برقم  المتعلق  الشق  في 

مقاطعة  نفود  بتراب  المعاش  بعرصة  متواجد  طبقات  على  مبنى  السيارات  موقف  فوقها  احداث  المقرر  االرضية  القطعة  موضوع 

موضوع التعديل، ونظرا ألهمية المشروع   T 7842/Mو    T 7561/Mعلق بالصكين العقاريين  ث ان االمر يتمراكش المدينة، وحي

بتاريخ    45/02/2016ضمن المشاريع المهيكلة بجماعة مراكش، فقد أبدت اللجنة موافقتها على تعديل مقرر المجلس الجماعي عدد  

فبراي  2016فبراير    18 لشهر  العادية  الدورة  خالل  متواجد   القاضي  2016ر  المتخذ  طبقات  على  مبنى  للسيارات  موقف  بإحداث 

 .T 7842/Mو  T 7561/Mبعرصة المعاش بتراب نفود مقاطعة مراكش المدينة فوق القطعة األرضية المنتمية للرسمين العقاريين 
  

 وجمللسكم املوقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة
 احلسني نوار                     
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 بطدددددداقة تقنيدددددددددة 

 تهيئة موقف للسيارات بعرصة املعاش
 
 

 اسم المشدددددروع :                                                                                               .  
احداث مراب للسيارات بعرصة المعاش          

 
 

 مرجع المشدروع  :                                                                                              . 
1720-2014اتفاقية الحاضرة المتجددة           

   
 

 اهداف المشروع :                                                                                              . 
اعادة تنظيم مجال توقيف السيارات  -  
خلق فضاءات جديدة من أجل مرأب السيارات  -  
مجال توقيف السيارات تطوير  -  
خلق فرص شغل جديدة -  
عن موقف السيارات   تقليص وقت البحث  -  
 
 

 تمويل المشروع :.                                                                                            .    

جماعة مراكش عن طريق التدبير المفوض      

 

 كلفة المشددددروع  :                                                                                               .  

مليون درهم    60    

 

 مكونات المشروع                                                                                                . 

السطح  -طابق واحد   -طابق ارضي -بناية تتكون من : طابق تحت ارضي    

مكان   900عدد األماكن :    حوالي   
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 الوضعية العقاري للمشروع:                                                                                   .  

       - مرجع البقعة المخصصة  : 

       

الوضعية: الملك الخاص         

 جماعة مراكش               

 

 

   

 

   

 

 

  الشكل الهندسي المبدئي                                                                       .   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

T 7561/M 

 جماعة مراكش  
 

 جماعة مراكش  
 

T 7842/M 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 باب المناقشة مفتوح حول النقطة. بعد تالوة نص تقرير اللجنة، 

 سنمر إلى عملية التصويت.   ، مالحظة حول الموضوعإذن وبما أنه ليست هناك أية  
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 :   (07/02/2019الجلسة األولى بتاريخ ) 2019النقطة الخامسة عشر من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

الى الرسم العقاري عدد    7املتواجدة بتجزئة املحاميد    P24تخصيص البقعة االرضية   ذات    04/ 183733املنتمية 

 .2019لتمس مجلس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير و ذلك لبناء مسجد تبعا مل  ²م1074املساحة 

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

الكلمة للسيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة  بداية أعطي  

 المتعلق بهذه النقطة. والسير والجوالن لتالوة نص التقرير 

 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن  أحمد محفوظ السيد 
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 مراكش ةمجلس جماع

 
 
 15:  النقطة رقم

 
 

 
  جتماعاتقرير 

بالتعمري وسياسة املدينة  املكلفة للجنةا 
  والتنمية املستدامة والسري واجلوالن

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  15 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
مرت مربع و ذلك لبناء مسجد 1074ذات املساحة  183733/04املنتمية اىل الرسم العقاري عدد  7املتواجدة بتجزئة احملاميد  P24ص البقعة االرضية  ختصي -

 .2019تبعا مللتمس جملس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 
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رة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جددول اعمدال الددو  طبقا

مجلدس الموجهة لكل من السادة أعضداء اللجندة وال  24/01/2019بتاريخ    1434، وتبعا للدعوة عدد  2019العادية لشهر فبراير  

، انعقدد اجتمداع بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجدوالناللجنة المكلفة للحضور والمشاركة في أشغال 
على الساعة الحادية عشر صدباحا بقاعدة االجتماعدات الرسدمية بالقصدر البلددي  2019 نايري 31للجنة المذكورة يوم الخميس  

 أحمد محفوظ رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيدة:  شارع محمد الخامس برئاسة السيد
 الحتضان مركز الصانعة التقليدية باملدينة العتيقة ملراكش.املصادقة على اتفاقية اطار تتعلق بتمويل و اجناز مشروع تأهيل و ترميم مدرسة سيدي عبد العزيز  -
ة املستدامة بني جملس مجاعة مراكش، اجلماعة احلضرية ملدينة ياوندي الكامريونية، برنامج االمم املصادقة على اتفاقية شراكة يف جمال التنمية اجملالية والعمراني -

أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة املدن اكش و منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة االفريقية املوقعة مبناسبة انعقاد للمستوطنات البشرية، الوكالة احلضرية ملر املتحدة
 .2018مبراكش نونرب  كومات احمللية املتحدة اإلفريقية "أفريسييت"واحل

 ة خنلة التمر باملنطقة احملمية مبراكش.الدراسة واملصادقة على خمطط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاي -
مرت مربع و ذلك لبناء مسجد تبعا 1074ذات املساحة  183733/04ي عدد املنتمية اىل الرسم العقار 7املتواجدة بتجزئة احملاميد  P24ختصيص البقعة االرضية   -

 .2019مللتمس جملس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 
 لدراسة و املصادقة على ضابط بناء مجاعي خاص باملدينة القدمية ملراكش.ا -
 بشكل موحد لواجهة البنايات املتواجدة باملدينة القدمية ملراكش. (l’enduit)استعمال الصباغة و املالط  زاميةالدراسة و املصادقة على قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإل -
 املصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة بتدبري عمليات اقتناء ونقل وختزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب.  -
 ارية للمدينة العتيقة ملراكش.الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعم -
 ملصادقة على ضابط بناء مجاعي يتعلق بتهيئة اسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت( املتواجدة باملدينة العتيقة.الدراسة وا -
 الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش. -

 

 السادة:    ةاللجنحضر االجتماع من أعضاء  -
 الفتاح رزكي، حسن بباوي. عبد  ،محمد بنلعروسي 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيدة:  -
 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي   :   خديجة الفضي 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
الحسين نوار، عبد الرحيم الفيرامي،    باقدة،  محمدالهادي ويسالت، حفيظة مجدار،    يوسف ايت رياض، سفيان بنخالتي، عبد الهادي بن عال، عبد

 خليفة الشحيمي، عبد الصمد العكاري.

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

 جماعة مراكش المدير العام لمصالح  :     عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 

 رئيس قسم التعمير وإعداد التراب  :   دل الشراط عا
 رئيس قسم العمل االجتماعي  :   عبد العزيز األمري 
 رئيس مصلحة األغراس  :   أحمد ايت الرايس 

 رئيس مصلحة تنظيم أعمال اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 ة النخيل عن مجلس مقاطع :   سعيد برادي

 مصالح عن المديرية العامة لل :   عبد الرحيم العلمي 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي 
 

 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 بالوالية رئيس مصلحة التعمير  :     محمد الحرشي 

 رية بالوكالة الحضرية لمراكش رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقا  :   سعيد بلكادة 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   خالد الرامي 

 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   فؤاد الديوري 
 عن المديرية الجهوية للبيئة  :    محمد بوكمة 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   15النقطة رقم: 
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 :2019دية لشهر فرباير من جدول اعمال الدورة العا 15النقطة رقم 
   

 املساحة ذات 183733/04 عدد العقاري الرسم اىل املنتمية 7 احملاميد بتجزئة املتواجدة P24  االرضية البقعة ختصيص
 2019 يناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ املنارة مقاطعة جملس مللتمس تبعا مسجد لبناء وذلك ²م1074

 
النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من نسخة من ملتمس مجلس مقاطعة  في مستهل مناقشة هذه    

المنارة موضوع الدراسة المرفق بالتقرير مرفقا بالبيانات التقنية، أوضح السيد رئيس اللجنة أن األمر يتعلق بإعادة 

ارية والمساحة  بتراب مجلس مقاطعة المنارة ذات المراجع العق  7تخصيص بقعة أرضية متواجدة بتجزئة المحاميد  

 د. المضمنة في البطاقة التقنية المرفقة وذلك لبناء مسج

عقب ذلك، وفي اطار فتح باب المناقشة وابداء الراي، تدخل السيد رئيس مصلحة التعمير بالوالية الذي 

ن  أشار أن سكان المنطقة يطالبون بإحداث مخفر للشرطة بالبقعة األرضية المذكورة نظرا للخصاص الحاصل ولضما

 حفظ أمنهم وسكينتهم. 

بالوالية، أجمع السادة األعضاء على ضرورة احترام ما    وتعقيبا على تدخل السيد رئيس مصلحة التعمير 

 جاء به ملتمس مجلس مقاطعة المنارة باعتباره يمارس سياسة القرب وهو األدرى باحتياجات ساكنة المقاطعة. 

وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أن من شأن إعادة تخصيص البقعة األرضية موضوع النقطة لبناء  
  تخصيصوافقت اللجنة على  المواطنين من أداء شعائرهم الدينية نظرا لعدم توفر أي مسجد بالمنطقة،   مسجد تمكين 

  المساحة  ذات   04/ 183733  عدد  العقاري  الرسم   الى  المنتمية   7  المحاميد   بتجزئة   المتواجدة  P24   االرضية  البقعة
  2019  يناير  لشهر   العادية   الدورة  خالل   المتخذ   المنارة   مقاطعة  مجلس   لملتمس   تبعا  مسجد  لبناء  ذلك   و²   م 1074

 مطالبة بالتفكير في إيجاد بديل لالستجابة لمطلب الساكنة في إحداث مخفر للشرطة.   
 

 النظرولمجلسكم الموقر واسع 

 نة رئيس اللج                                                                                                          
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 تقرير اللجنة، باب النقاش مفتوح حول النقطة. بعد تالوة نص 

 إذن وبما انه ليست هناك أية مالحظة حول الموضوع، فإني اعرضه على التصويت. 
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   الجماعي لمراكش رئيس المجلس السيد محمد العربي بلقائد

 الجلسة االولى من دورتنا هاته. التداول في النقط المدرجة في جدول اعمال  أنهيناوبه نكون قد 

  وقبل رفع الجلسة، اريد ان اذكركم بموعد اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 يوم االثنين المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحا.

 الساعة الثالثة والنصف عشية.  ورفعت الجلسة على


