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2020يونيو    26جلسة افتتاحية بتاريخ    2020يوليوز    –دورة استثنائية منعقدة في شهري يونيو     مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                          

 2020يوليوز  -دورة استثنائية منعقدة يف شهري يونيو حمضر مستخرج من 
 2020 يونيو 26 اجللسة االفتتاحية بتاريخ

 

وكذا النظام الداخلي   بناء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 

مراكش جماعة  من  وعمال    ،لمجلس  لكل  المشترك  البالغ  في  المضمنة  العامة بالتوجيهات  )المديرية  الداخلية  وزارة 

للجماعات الترابية( وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم والجمعية المغربية  

الجماعات، مجالس  بمس إلى  الموجه  لرؤساء  الترابية  الجماعات  مجالس  وأعضاء  وهيئاتها رؤساء  الثالث   توياتها 

بشكل حضوري  الدورات العادية واالستثنائية  وهيئاتها  رؤساء مجالس الجماعات الترابيةوالذي يقضي بإمكانية عقد  

كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة  مع اتخاذ    بتنسيق مع والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم

بتنس ذلك  الظروفوالحرص على  في أحسن  االجتماعات  تمر هذه  المحلية حتى  اإلدارية  السلطة  وبطلب من   ،يق مع 

في شأن عقد دورة  783719/06/2020السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش الصادرة تحت عدد 

مراكش، جماعة  لمجلس  عدد    استثنائية  تحت  الصادرة  مراكش  عمالة  عامل  الوالي  للسيد  الموجهة  لإلرسالية  وتبعا 

االس  22062020بتاريخ    7119 الدورة  اعمال  لجدول  نقط  اضافة  شأن  بشأنها،  في  للتداول  المذكورة  وتبعا تثنائية 

للسادة اعضاء مجلس جماعة الموجهة    7166تحت عدد    23/06/2020بتاريخ    الدورةلحضور اشغال    مراكش  للدعوة 

المجلس الجماعي   عقد،  والنقط المقرر التداول بشأنها في جلستي الدورةالمتضمنة لجدول االعمال والجدولة الزمنية  

اشغال  ل افتتاحية  مراكش  جلسة  في  االستثنائية  الساعة    2020  يونيو  26  الجمعةيوم  دورته  بقاعة  الثانية عشر  على 

مراكش  الجلسات   جهة  بمقر  العربي    اسفيالكبرى  محمد  السيد  رئاسة  جماع  بلقائدتحت  مجلس  مراكش    ة رئيس 

العطاريوبمحضر السيد   المنطقة الحضرية    أحمد  لفنارئيس  الوالي عامل عمالة مراكش والسيد   لجامع  ممثال للسيد 

 المذكور موطاعي رئيس قسم الجماعات المحلية بالوالية.

 :     جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة من اطـرحضـر  - 

   المدير العام للمصالح :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى والبيئة  :    محمد أرفا 

 القانونية والمنازعات رئيس قسم الشؤون  :   فتح هللا اليزيدي 

 مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة :   هشام البوخصيبي 

 رئيس القسم التقني  :   ي الطيب اسنينح 

 عن قسم اعمال المجلس  :    خليل مولح 

 عن قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 
 

 عضوا  86 : لمراكش العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا  85  :    االعضـاء المزاوليـن مهامهــم عـدد   -
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 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 2

 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 3

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 4
 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 5

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 6

 النائب السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 7
 جملس مجاعة مراكشالنائب السابع لرئيس  عبد الرزاق جبور 8
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 "          "          " الصمد العكاريعبد  37
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 "          "          " محيد الشهواني 19
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 عضو واحد 01 :        غير المزاولين مهامهم  عـدد األعضاء -
  64السيد المصطفى الشهواني موقوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعي إلى حين البث في طلب العزل طبقا لمقتضيات المادة    : يعتبر ملحوظة 

 عضو.  85المتعلق بالجماعات وبالتالي، فعدد األعضاء المزاولين مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو   113.14من القانون التنظيمي رقم  
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   رئيس مجلس جماعة مراكش ائدالسيد محمد العربي بلق

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

  ، الوالي عامل عمالة مراكشوالمنعقدة بطلب من السيد    االستثنائيةقبل أن نفتتح أشغال هذه الدورة  

بالمناداة على    نائبه السيد ي احفيظ قضاوي العباسيأطلب من  ونظرا لغياب السيد كاتب المجلس،   التفضل 

من  للتأكد  بالقاعة  الحاضرين  المحترمين  المجلس  أعضاء  والسيدات  السادة  الن  مدى  أسماء  صاب  توفر 

 . القانوني النعقاد هذه الدورة 

   

دورتنا هاته وجدولتها    أعلن رسميا عن افتتاح  اجراء العملية والتأكد من توفر النصاب القانوني،  بعد

 الزمنية كاالتي: 
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 يف جلستني والنقط املتداول بشأنها ستثنائية للمجلس اجلماعي ملراكش منعقدةالاجلدولة الزمنية لدورة ا
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 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                     .2021يونيو  30اىل غاية  2020وذلك ملدة سنة تبتدئ من فاتح يوليوز 
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 ، ويتعلق االمر بالرشكات التالية:رفق يف شأن تمديد مدة االستغاللاملفوض اليها تدبري امل

 TEO MARAشركة  ▪
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  النظام الداخيل ملجلس جماعة مراكش. بعض موادتعديل   .4 3
 

برتاب الجماعة من حيرث التردخالت، التردابري   19وباء كوفيد  ومحارصة    اطالع مجلس جماعة مراكش للوضع الصحي يف ظل تفيش وانتشار .5 4
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  المجلس الجماعي لمراكش رئيسمحمد العربي بلقائد السيد 

 .  ي.بالنقطة الرابعة من جدول اعمال هذه الدورة، على ان نعود للترتيب العادبعد اذنكم سنبدأ  

 :  (2020/ 26/06بتاريخ  االولىجلسة ال) 2020 خالل شهري يونيو/ يوليوزالمنعقدة  من جدول اعمال الدورة االستثنائية  الرابعةالنقطة  

بتراب الجماعة    19اطالع مجلس جماعة مراكش للوضع الصحي في ظل تفش ي وانتشار ومحاصرة وباء كوفيد  

 الجماعية واملصالح الخارجية املختصة. من املصالحمن حيث التدخالت، التدابير الوقائية املتخذة والتنسيق بين كل 

                                                                             
 

  المجلس الجماعي لمراكش رئيسمحمد العربي بلقائد السيد 

 خديجة الفضي لتقديم عرض حول النقطة .  ةالكلمة للسيد

 

 لرئيس المجلس الجماعي  السادسة النائبة  خديجة الفضي
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   رئيس مجلس جماعة مراكش السيد محمد العربي بلقائد

القيم  عرضها  على  فضي  خديجة  االستاذة  المصالح    وإننا  ،أشكر  كل  بها  قامت  التي  المجهودات  لنثمن 

الجهود    كذلكالمعنية من أجل توفير أقصى شروط السالمة في ظل هذه الجائحة التي عرفتها كل الدول، كما نثمن  

 التي قامت بها الدولة وكل المصالح المركزية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. 
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 :    ( 06/2020/ 26الجلسة االفتتاحية بتاريخ ) 2020الدورة االستثنائية يونيو/يوليوز من جدول اعمال  األولى النقطة 

 الت املبرم بين شركة  ،ري عبر الحاف ـل الحضـق النقـائي لعقد استغالل مرفـد االستثنـة على التمديـاملصادق

 «ALSA GROUPO 2021يونيو  30الى غاية  2020فاتح يوليوز « ومدينة مراكش وذلك ملدة سنة تبتدئ من . 
  من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(  مقرتحة)نقطة                                                                                                  

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

بخصوص هذا الموضوع، فقبل التمديد األول للعقد السنة الماضية، أنتم تعرفون السادة األعضاء اإلشكاالت  

ونظرا   لكن  كنا جاهزين،  فقد  "باص سيتي متجددة"  المحلية  التنمية  باختصاصات شركة  يتعلق  فيما  التي طرحت 

هذه   حول صالحيات  الحاصل  أخرى  لالختالف  صيغة  الوالئية  والمصالح  الداخلية  وزارة  مصالح  لتقترح  الشركة، 

لتدبير قطاع النقل الحضري والبين حضري عن طريق مجموعة الجماعات الترابية على غرار مدن الدار البيضاء، 

انتدبت ممثليها المعنية بما فيها مراكش  الجماعات  الصيغة وجميع  اعتماد هذه  وبالفعل تم  في هذه    الرباط وسال، 

المؤسسة، وبالمناسبة فاليوم هو آخر أجل للترشح لمنصب رئاسة مجموعة الجماعات، وفي انتظار استكمال هيكلة  

هذه المؤسسة وكافة اإلجراءات المتبقية كي تتمكن من البدء في تدبير القطاع، فنحن مضطرون لتمديد عقد استغالل  

ألز  الجماعة وشركة  بين  المبرم  الحضري  النقل  الوالئية وتم  مرفق  المصالح  بمعية  لقاء مسبق  التي عقدنا معها  ا 

جيدة   خدمة  ألداء  ومواكبته  المرفق  بتحسين  المتعلقة  واالقتراحات  التوصيات  بعض  مع  التمديد  هذا  على  االتفاق 

 خالل مدة التمديد. 

العمومية والخدمات لتالوة  واآلن أعطي الكلمة للسيدة حفيظة مجدار نائبة رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق  

 التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات رئيس نائبة حفيظة مجدار ةالسيد
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 :1النقطة رقم 
 « ALSA GROUPO »ت املبرم بين شركة املصادقة على التمديد االستثنائي لعقد استغالل مرفق النقل الحضري عبر الحافال 

 .   2021يونيو  30الى غاية  2020ومدينة مراكش وذلك ملدة سنة تبتدئ من فاتح يوليوز 
 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                    

 :2النقطة رقم 

املفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش الدراسة واملصادقة على ثالثة مالحق اضافية لعقد التدبير 

 والشركات املفوض اليها تدبير املرفق في شأن تمديد مدة االستغالل، ويتعلق االمر بالشركات التالية:
 TEO MARAشركة ▪

  Derichebour ركة ديريشبوركش▪

 S.M.V.Mشركة ▪

 :10النقطة رقم 
الدراسة واملصادقة على ملحق لعقد التدبير املفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش وشركة 

 في شأن تغيير االسم. Derichebour  ديريشبورك

   

(2020)يونيو، يوليوز الدورة االستثنائية  جملس مجاعة مراكش  
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طبقااا للمقتضاايات القانونيااة والتنظيميااة الجاااري بهااا العماال، وفااي إطااار تحضااير الاانقط المدرجااة فااي جاادول اعمااال الاادورة 

بتااريخ   7121وتبعاا للادعوة رقام    ،02/07/2020و    26/06/2020االستثنائية لمجلس جماعة مراكش المقرر عقدها في جلستين يومي  

، انعقاد االجتمااع باالمرافقاجتمااع اللجناة المكلفاة  لحضور والمشاركة فاي أشاغال  ل  للسادة أعضاء المجلسالموجهة    22/06/2020

علاى السااعة الثانياة عشار زواال بقاعاة االجتماعاات الكبارى بالقصار البلادي شاارع محماد   2020يونياو    25  الخمايسالمذكور يوم  

 ذلك لتدارس النقط االتية:، وباتفاق مع هذت االخير  رئيس اللجنةة حفيظة مجدار نائبة  الخامس برئاسة السيد
 

ومدينة    » ALSA GROUPO «املصادقة على التمديد االستثنائي لعقد استغالل مرفق النقل الحضري عبر الحافالت املبرم بين شركة    :1النقطة رقم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                         .2021يونيو  30الى غاية  2020مراكش وذلك ملدة سنة تبتدئ من فاتح يوليوز 

لقطاع    :2النقطة رقم  املفوض  التدبير  لعقد  اضافية  مالحق  ثالثة  على  واملصادقة  مراكش  الدراسة  جماعة  مجلس  بين  النفايات  وجمع  النظافة 

 والشركات املفوض اليها تدبير املرفق في شأن تمديد مدة االستغالل، ويتعلق االمر بالشركات التالية:
 TEO MARAشركة  ▪

  Derichebour ركة ديريشبوركش ▪

 S.M.V.Mشركة  ▪

بين مجلس جماعة مراكش وشركة  : 3النقطة رقم  النفايات  النظافة وجمع  لقطاع  املفوض  التدبير  لعقد  على ملحق  واملصادقة  الدراسة 

 في شأن تغيير االسم.  Derichebour  ديريشبورك
            

 

  السادة: اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 الزاوي.بوحنش، سفيان بنخالتي، عادل المتصدق، محمد ايت  إبراهيم
 

 كما حضر االجتماع: -

 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي :   أحمد المتصدق
 

 

 :السادة اعضاء اجمللس اجلماعي من يف االجتماع شارك -

 عبد الهادي بن عال، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي ويسالت.
 

 

 السادة:   بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

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

 رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى  :   محمد أرفا
 رئيس مصلحة النظافة :  المصطفى إيزيكي 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

 
الترحيب   وبعد  االجتماع،  مستهل  شاكرفي  الحضور  الدعوة،    ةبالسادة  تلبية  بالنقط لهم  الجلسة  رئيسة  السيدة  ذكرت 

 المعروضة للدراسة ذات العالقة بتنظيم مرفقي النقل الحضري والنظافة وجمع ونقل النفايات المنزلية، وتم تدارسها كاالتي:  

 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020يونيو  26دورة استثنائية بتاريخ 
 2020يوليوز  02و 

 

 باملرافق العمومية واخلدماتتقرير اجتماع اللجنة املكلفة 

 

 10و  2،  1رقم  النقط
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  » ALSA GROUPO «املصادقة على التمديد االستثنائي لعقد استغالل مرفق النقل الحضري عبر الحافالت املبرم بين شركة    :1النقطة رقم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                          .2021يونيو  30الى غاية  2020ومدينة مراكش وذلك ملدة سنة تبتدئ من فاتح يوليوز 
 

الرا  النائب  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  نائبة  السيدة  أعطت  النقطة،  إدراج  بدواعي  ولإلحاطة  المجلس  بداية،  لرئيس  بع 
مع   المبرم  االمتياز  انتهاء عقد  بعد  الحالي، حيث  المجلس  الحضري خالل  النقل  لمرفق  التاريخية  بالصيرورة  ذكر  الذي  الجماعي 
شركة ألزا تم التفكير في تدبير القطاع من طرف شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" لكن وزارة الداخلية راسلت الجماعة  

الحضري  بعدم صالحي النقل  لتدبير  الترابية  الجماعات  إنشاء مؤسسة مجموعة  في  التفكير  تم  لذلك  التدبير،  بهذا  القيام  الشركة  ة 
، 2020يونيو  30والبين حضري وفي انتظار استكمال إجراءات تكوينها تم تمديد عقد االمتياز مع شركة ألزا لمدة سنة سينقضي في 

الجماعة بمراسلة من السيد   الجماعات الترابية، ولضمان استمرارية المرفق، توصلت  وعليه وفي انتظار تكوين هياكل مجموعة 
الوالي عبارة عن طلب لعقد دورة استثنائية من أجل تمديد ثان لعقد امتياز النقل الحضري المبرم مع شركة ألزا لمدة سنة سينتهي  

 . 2021يونيو  30بتاريخ 

ذلك فتح باب النقاش وإبداء الرأي حيث أجمع السادة األعضاء على أهمية هذا التمديد لتدبير الظرفية الحالية لمرفق   عقب
أخرى، واالهتمام   تمديد  الحافالت وإضافة خطوط جديدة مع  ألزا على دعم أسطول  كالنقل الحضري، مطالبين بحث شركة  حيوي 

 بالولوجيات لذوي االحتياجات لخاصة. 
من التوضيحات، أعطيت الكلمة من جديد للسيد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي الذي أكد أن الجماعة كانت    ولمزيد

دعم   إمكانية  باب  فتح  تم  المختصة  المحلية  السلطة  مع  وباتفاق  حيث  التمديد،  لهذا  تحسبا  الشركة  مع  اجتماع  عقد  إلى  سباقة 
توازن المالي، وقد اقترحت الشركة القيام بدراسة جدوى سيتم إرسال تفاصيلها إلى  األسطول خالل فترة التمديد مع الحفاظ على ال 

مصالح وزارة الداخلية، مضيفا أن معالجة اإلشكاالت المرتبطة بعدم توفر حافالت في بعض المناطق وتمديد الخطوط سيتم تدارسها  
 مع الشركة والمقاطعات في إطار لجنة شهرية. 

ضح للسادة األعضاء أهمية التمديد موضوع النقطة، وكذا طابع االستعجال الذي تطرحه، وفي  وتأسيسا على ذلك، وحيث ات 
المرفق،   الستمرارية  وضمانا  للنقل"،  "مراكش  الترابية  الجماعات  مجموعة  هياكل  تكوين  التمديد  انتظار  على  اللجنة  وافقت 

ومدينة مراكش وذلك لمدة سنة    » ALSA GROUPO «ن شركة  لعقد استغالل مرفق النقل الحضري عبر الحافالت المبرم بي االستثنائي  
 .2021يونيو  30الى غاية   2020تبتدئ من فاتح يوليوز 

 

مراكش    :2النقطة رقم  جماعة  مجلس  بين  النفايات  وجمع  النظافة  لقطاع  املفوض  التدبير  لعقد  اضافية  مالحق  ثالثة  على  واملصادقة  الدراسة 

 تدبير املرفق في شأن تمديد مدة االستغالل، ويتعلق االمر بالشركات التالية:والشركات املفوض اليها  
 S.M.V.Mشركة /   Derichebour ركة ديريشبوركش/  TEO MARAشركة  ▪

في مستهل مناقشة هذه النقطة، ولإلحاطة بحيثيات الموضوع، أعطيت الكلمة للسيد الرابع لرئيس المجلس الجماعي، الذي  

ذكر أنه سبق للمجلس أن صادق على كناش التحمالت الخاص التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها  

إلى المصالح المختصة، موضحا    2020يناير    17به بتاريخ   ، ليتم إرسال كافة الوثائق المتعلقة2019في الدورة العادية لشهر أكتوبر  

اعالن   وبسبب  كوروناأنه  فيروس  لمواجهة  الصحية  الطوارئ  ذو  حالة  وأنه  خاصة  عروض  طلب  إعالن  الصعب  من  كان    طابع ، 

إلى غاية   الجماعة  وانتظرت  ال  2020ماي    25دولي،  ليتم  ال لتعلنه رسميا،  أنها  الداخلية مفادها  بمراسلة من مصالح وزارة  توصل 

المدبرة حاليا للقطاع،   النظافة  المبرمة مع شركات  العقود  الملف مقترحة تمديد  قيد دراسة  احتفاظزالت  الجماعة بمقتضى هذا    مع 

رط إشعارها في أجل شهر، مضيفا  التمديد بحقها في توقيف الشركات الحالية في حال كانت الشركات الجديدة جاهزة لبدء الخدمة بش

 أن الشركات الحالية وافقت مبدئيا على هذا التمديد . 

التي تقدمها بعض هذه  المناقشة وإبداء الرأي، حيث همت تدخالت السادة األعضاء تراجع الخدمات  عقب ذلك، فتح باب 

 الشركات، مبرزين تكاثر ظاهرة المخالة والمطالبة بإيجاد سبل للحد منها. 

سا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أهمية تمديد العقود المبرمة مع شركات النظافة الحالية في انتظار جاهزية وتأسي

طلبات العروض وفق شروط جديدة، ولضمان استمرار مرفق حيوي كمرفق النظافة، وافقت اللجنة على تمديد مدة استغالل الشركات  

ة وجمع النفايات وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها كل حسب نطاقه الترابي وذلك الى  الثالثة المفوض اليها تدبير قطاع النظاف

يوم قبل انهاء    30على أساس احتفاظ الجماعة بحقها في سلك مسطرة االشعار القبلي بمدة    31/12/2020غاية نهاية السنة الحالية في  

 العقد، و يتعلق االمر بالشركات االتية: 
 S.M.V.Mشركة /   Derichebour ركة ديريشبوركش/  TEO MARAشركة  ▪

 سيتم موافاتكم بالمالحق االضافية الثالثة موضوع النقطة صباح دورة المجلس بعد ترجمتها للغة العربية  ملحوظة:
 

           

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 نائبة رئيس اللجنة 

 حفيظة مجدار   
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 
 

 بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 
 

 إذن، وإن لم يكن هناك أي متدخل في الموضوع، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )الجلسة األولى(  جلس جماعة مراكشمل 2020يوليوز  02بتاريخ  ةوالثاني  2020 يونيو 26بتاريخ تين األولى منعقدة في جلس محضر الدورة االستثنائية

33 
 



 )الجلسة األولى(  جلس جماعة مراكشمل 2020يوليوز  02بتاريخ  ةوالثاني  2020 يونيو 26بتاريخ تين األولى منعقدة في جلس محضر الدورة االستثنائية

34 
 

 
 



 )الجلسة األولى(  جلس جماعة مراكشمل 2020يوليوز  02بتاريخ  ةوالثاني  2020 يونيو 26بتاريخ تين األولى منعقدة في جلس محضر الدورة االستثنائية

35 
 

 

 :    ( 06/2020/ 26الجلسة االفتتاحية بتاريخ ) 2020الدورة االستثنائية يونيو/يوليوز من جدول اعمال   الثانيةالنقطة 

مجلس   بين  النفايات  وجمع  النظافة  لقطاع  املفوض  التدبير  لعقد  اضافية  مالحق  ثالثة  على  واملصادقة  الدراسة 

 االستغالل، ويتعلق االمر بالشركات التالية: جماعة مراكش والشركات املفوض اليها تدبير املرفق في شأن تمديد مدة 

 TEO MARAشركة  ▪

  Derichebour ركة ديريشبوركش ▪

 S.M.V.Mشركة  ▪

                                                                             

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

النقطة، الكلمة للسيدة حفيظة مجدار نائبة رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية  في مستهل مناقشة هذه  

 والخدمات لتالوة التقرير الخاص بالموضوع. 

 

 اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات رئيس نائبة حفيظة مجدار ةالسيد
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 :1النقطة رقم 
 « ALSA GROUPO »ين شركة املصادقة على التمديد االستثنائي لعقد استغالل مرفق النقل الحضري عبر الحافالت املبرم ب 

 .   2021يونيو  30الى غاية  2020ومدينة مراكش وذلك ملدة سنة تبتدئ من فاتح يوليوز 
 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                    

 :2النقطة رقم 

النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش الدراسة واملصادقة على ثالثة مالحق اضافية لعقد التدبير املفوض لقطاع 

 والشركات املفوض اليها تدبير املرفق في شأن تمديد مدة االستغالل، ويتعلق االمر بالشركات التالية:
 TEO MARAشركة ▪

  Derichebour ركة ديريشبوركش▪

 S.M.V.Mشركة ▪

 :10النقطة رقم 
الدراسة واملصادقة على ملحق لعقد التدبير املفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش وشركة 

 في شأن تغيير االسم. Derichebour  ديريشبورك

   

(2020)يونيو، يوليوز الدورة االستثنائية  جملس مجاعة مراكش  
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طبقااا للمقتضاايات القانونيااة والتنظيميااة الجاااري بهااا العماال، وفااي إطااار تحضااير الاانقط المدرجااة فااي جاادول اعمااال الاادورة 

بتااريخ   7121وتبعاا للادعوة رقام    ،02/07/2020و    26/06/2020االستثنائية لمجلس جماعة مراكش المقرر عقدها في جلستين يومي  

، انعقاد االجتمااع باالمرافقاجتمااع اللجناة المكلفاة  لحضور والمشاركة فاي أشاغال  ل  للسادة أعضاء المجلسالموجهة    22/06/2020

علاى السااعة الثانياة عشار زواال بقاعاة االجتماعاات الكبارى بالقصار البلادي شاارع محماد   2020يونياو    25  الخمايسالمذكور يوم  

 ذلك لتدارس النقط االتية:، وباتفاق مع هذت االخير  رئيس اللجنةة حفيظة مجدار نائبة  الخامس برئاسة السيد
 

ومدينة    » ALSA GROUPO «املصادقة على التمديد االستثنائي لعقد استغالل مرفق النقل الحضري عبر الحافالت املبرم بين شركة    :1النقطة رقم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                         .2021يونيو  30الى غاية  2020مراكش وذلك ملدة سنة تبتدئ من فاتح يوليوز 

لقطاع    :2النقطة رقم  املفوض  التدبير  لعقد  اضافية  مالحق  ثالثة  على  واملصادقة  مراكش  الدراسة  جماعة  مجلس  بين  النفايات  وجمع  النظافة 

 والشركات املفوض اليها تدبير املرفق في شأن تمديد مدة االستغالل، ويتعلق االمر بالشركات التالية:
 TEO MARAشركة  ▪

  Derichebour ركة ديريشبوركش ▪

 S.M.V.Mشركة  ▪

بين مجلس جماعة مراكش وشركة  : 3النقطة رقم  النفايات  النظافة وجمع  لقطاع  املفوض  التدبير  لعقد  على ملحق  واملصادقة  الدراسة 

 في شأن تغيير االسم.  Derichebour  ديريشبورك
            

 

  السادة: اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 الزاوي.بوحنش، سفيان بنخالتي، عادل المتصدق، محمد ايت  إبراهيم
 

 كما حضر االجتماع: -

 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي :   أحمد المتصدق
 

 

 :السادة اعضاء اجمللس اجلماعي من يف االجتماع شارك -

 عبد الهادي بن عال، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي ويسالت.
 

 

 السادة:   بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

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

 رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى  :   محمد أرفا
 رئيس مصلحة النظافة :  المصطفى إيزيكي 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

الترحيب   وبعد  االجتماع،  مستهل  شاكرفي  الحضور  الدعوة،    ةبالسادة  تلبية  بالنقط لهم  الجلسة  رئيسة  السيدة  ذكرت 

 المعروضة للدراسة ذات العالقة بتنظيم مرفقي النقل الحضري والنظافة وجمع ونقل النفايات المنزلية، وتم تدارسها كاالتي:  

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020يونيو  26دورة استثنائية بتاريخ 
 2020يوليوز  02و 

 

 باملرافق العمومية واخلدماتتقرير اجتماع اللجنة املكلفة 

 

 10و  2،  1رقم  النقط
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  » ALSA GROUPO «املصادقة على التمديد االستثنائي لعقد استغالل مرفق النقل الحضري عبر الحافالت املبرم بين شركة    :1النقطة رقم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                          .2021يونيو  30الى غاية  2020ومدينة مراكش وذلك ملدة سنة تبتدئ من فاتح يوليوز 
 

المجلس   لرئيس  الرابع  النائب  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  نائبة  السيدة  أعطت  النقطة،  إدراج  بدواعي  ولإلحاطة  بداية، 
الم الحضري خالل  النقل  لمرفق  التاريخية  بالصيرورة  ذكر  الذي  مع  الجماعي  المبرم  االمتياز  انتهاء عقد  بعد  الحالي، حيث  جلس 

شركة ألزا تم التفكير في تدبير القطاع من طرف شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" لكن وزارة الداخلية راسلت الجماعة  
الت الجماعات  إنشاء مؤسسة مجموعة  في  التفكير  تم  لذلك  التدبير،  بهذا  القيام  الشركة  الحضري  بعدم صالحية  النقل  لتدبير  رابية 

، 2020يونيو  30والبين حضري وفي انتظار استكمال إجراءات تكوينها تم تمديد عقد االمتياز مع شركة ألزا لمدة سنة سينقضي في 

الجماعة بمراسلة من السيد   الجماعات الترابية، ولضمان استمرارية المرفق، توصلت  وعليه وفي انتظار تكوين هياكل مجموعة 
الوالي عبارة عن طلب لعقد دورة استثنائية من أجل تمديد ثان لعقد امتياز النقل الحضري المبرم مع شركة ألزا لمدة سنة سينتهي  

 . 2021يونيو  30بتاريخ 

ذلك فتح باب النقاش وإبداء الرأي حيث أجمع السادة األعضاء على أهمية هذا التمديد لتدبير الظرفية الحالية لمرفق   عقب
أخرى، واالهتمام   تمديد  الحافالت وإضافة خطوط جديدة مع  ألزا على دعم أسطول  كالنقل الحضري، مطالبين بحث شركة  حيوي 

 بالولوجيات لذوي االحتياجات لخاصة. 
من التوضيحات، أعطيت الكلمة من جديد للسيد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي الذي أكد أن الجماعة كانت    ولمزيد

دعم   إمكانية  باب  فتح  تم  المختصة  المحلية  السلطة  مع  وباتفاق  حيث  التمديد،  لهذا  تحسبا  الشركة  مع  اجتماع  عقد  إلى  سباقة 
توازن المالي، وقد اقترحت الشركة القيام بدراسة جدوى سيتم إرسال تفاصيلها إلى  األسطول خالل فترة التمديد مع الحفاظ على ال 

مصالح وزارة الداخلية، مضيفا أن معالجة اإلشكاالت المرتبطة بعدم توفر حافالت في بعض المناطق وتمديد الخطوط سيتم تدارسها  
 مع الشركة والمقاطعات في إطار لجنة شهرية. 

ضح للسادة األعضاء أهمية التمديد موضوع النقطة، وكذا طابع االستعجال الذي تطرحه، وفي  وتأسيسا على ذلك، وحيث ات 
المرفق،   الستمرارية  وضمانا  للنقل"،  "مراكش  الترابية  الجماعات  مجموعة  هياكل  تكوين  التمديد  انتظار  على  اللجنة  وافقت 

ومدينة مراكش وذلك لمدة سنة    » ALSA GROUPO «ن شركة  لعقد استغالل مرفق النقل الحضري عبر الحافالت المبرم بي االستثنائي  
 .2021يونيو  30الى غاية   2020تبتدئ من فاتح يوليوز 

 

مراكش    :2النقطة رقم  جماعة  مجلس  بين  النفايات  وجمع  النظافة  لقطاع  املفوض  التدبير  لعقد  اضافية  مالحق  ثالثة  على  واملصادقة  الدراسة 

 تدبير املرفق في شأن تمديد مدة االستغالل، ويتعلق االمر بالشركات التالية:والشركات املفوض اليها  
 S.M.V.Mشركة /   Derichebour ركة ديريشبوركش/  TEO MARAشركة  ▪

في مستهل مناقشة هذه النقطة، ولإلحاطة بحيثيات الموضوع، أعطيت الكلمة للسيد الرابع لرئيس المجلس الجماعي، الذي  

ذكر أنه سبق للمجلس أن صادق على كناش التحمالت الخاص التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها  

إلى المصالح المختصة، موضحا    2020يناير    17به بتاريخ   ، ليتم إرسال كافة الوثائق المتعلقة2019في الدورة العادية لشهر أكتوبر  

اعالن   وبسبب  كوروناأنه  فيروس  لمواجهة  الصحية  الطوارئ  ذو  حالة  وأنه  خاصة  عروض  طلب  إعالن  الصعب  من  كان    طابع ، 

إلى غاية   الجماعة  وانتظرت  ال  2020ماي    25دولي،  ليتم  ال لتعلنه رسميا،  أنها  الداخلية مفادها  بمراسلة من مصالح وزارة  توصل 

المدبرة حاليا للقطاع،   النظافة  المبرمة مع شركات  العقود  الملف مقترحة تمديد  قيد دراسة  احتفاظزالت  الجماعة بمقتضى هذا    مع 

رط إشعارها في أجل شهر، مضيفا  التمديد بحقها في توقيف الشركات الحالية في حال كانت الشركات الجديدة جاهزة لبدء الخدمة بش

 أن الشركات الحالية وافقت مبدئيا على هذا التمديد . 

التي تقدمها بعض هذه  المناقشة وإبداء الرأي، حيث همت تدخالت السادة األعضاء تراجع الخدمات  عقب ذلك، فتح باب 

 الشركات، مبرزين تكاثر ظاهرة المخالة والمطالبة بإيجاد سبل للحد منها. 

سا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أهمية تمديد العقود المبرمة مع شركات النظافة الحالية في انتظار جاهزية وتأسي

طلبات العروض وفق شروط جديدة، ولضمان استمرار مرفق حيوي كمرفق النظافة، وافقت اللجنة على تمديد مدة استغالل الشركات  

ة وجمع النفايات وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها كل حسب نطاقه الترابي وذلك الى  الثالثة المفوض اليها تدبير قطاع النظاف

يوم قبل انهاء    30على أساس احتفاظ الجماعة بحقها في سلك مسطرة االشعار القبلي بمدة    31/12/2020غاية نهاية السنة الحالية في  

 العقد، و يتعلق االمر بالشركات االتية: 
 S.M.V.Mشركة /   Derichebour ركة ديريشبوركش/   MARATEOشركة  ▪

 سيتم موافاتكم بالمالحق االضافية الثالثة موضوع النقطة صباح دورة المجلس بعد ترجمتها للغة العربية ملحوظة: 
 

           

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 نائبة رئيس اللجنة 

 حفيظة مجدار   
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بعد إنصاتكم لتقرير اللجنة، فقد بدأنا تهيئ هذا الموضوع منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، وكما تعلمون 

قمنا بمشاورات مع جميع المقاطعات وبعض تمثيليات المجتمع المدني بشأن إعداد كناش التحمالت، وكان جاهزا في  

الذي صادف إعالن بالدنا   2020ناه إلى المصالح الوالئية ولم تتم إجابتنا إال في شهر مارس  وأرسل،  2020شهر يناير  

، هذه اإلجابة جاءت بمالحظات أخذنا بها وبقينا نتتبع الموضوع 19لحالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار وباء كوفيد  

ننا إدراجها ربحا للوقت، لكن عند إعالن  معهم وننتظر، فارتأينا إعالن الصفقة وعند التوصل بمالحظات إضافية يمك

الصفقة وألنه طلب عروض دولي ونظرا لعدم تمكن بعض الشركات من القدوم للقيام بالدراسات الالزمة بسبب إغالق 

من تداعيات، ما جعل هذه الشركات تطلب منا تأجيل عملية فتح األظرفة، وهذا ما   19الحدود لما خلفه وباء كوفيد  

مصا عليه  عقد  وافقت  لتمديد  مضطرون  فنحن  لذلك  الداخلية،  وزارة  وجمع  لح  النظافة  لقطاع  المفوض  التدبير 

اليها المفوض  بين مجلس جماعة مراكش والشركات  انصرام    النفايات  قبل  الشركات  إمكانية توقيف هذه  مع ترك 

 هذه المدة في حال جاهزية الشركات الجديدة لبدء الخدمة. 

ت لم  النقطة  الفرنسية فالمالحق موضوع  باللغة  كانت  االلكترونية ألنها  اللوحات  مبكر عبر  بها بشكل  توصلوا 

المالحق يضم   فكل واحد من هذه  للترجمة،  إلى غاية    6وتحتاج  التمديد  فيها  ما جاء  أهم  مع 2020دجنبر  31مواد   ،

تم فسأتلو عليكم مواد  يوما، وإذا سمح  30احتفاظ الجماعة بتوقيف الشركات قبل نهاية المدة بشرط إشعارها في أجل  

 الملحق والتي جاءت كاآلتي: 
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 المالحق، باب المناقشة مفتوح حول النقطة. بعد تالوة نص تقرير اللجنة و مقتضيات
 

   عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 
 

قطاع النظافة بالمدينة يحتاج إلى الرقابة، وعند مناقشتنا لكناش التحمالت السابق شددنا على هذا األمر، فال بد 

شهر الثالثة موضوع التمديد ال نعرف كيف ستمر  من مراقبة عمل هذه الشركات ألن مراكش غارقة في األزبال، واأل

الرقابة   من  بد  ال  لذلك  يطبق،  ال  التحمالت  وكناش  بدورها  تقوم  ال  والشركة  متهالكة  فالحاويات  المراكشيين،  على 

 وتطبيق مقتضيات كناش التحمالت.

من  بد  فال  الثمن،  بنفس  العقد  تمديد  يتم  أن  يعقل  فال  النقطة،  للمالحق موضوع  مدة   وبالنسبة  تخفيضه، ألن 

 أشهر والشركة ستشتغل بنفس اآلليات التي منها ما هو متهالك. 3التمديد ال تتعدى 
 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 
 

الرشيدة  بالسياسة  الخسائر مجندين  بأقل  الخروج من جائحة كورونا  ببلدنا وشعبنا على  ننوه  أن  بد  بداية ال 

محمد   الملك  بشركة  لجاللة  تتعلق  األولى  مالحظتان:  لدي  النقطة  هذه  وبخصوص  وأيده،  هللا  نصره  السادس 

 "تيومارا" 

 TEOMARA شركات للنظافة وهي:  3، فالعديد من األعضاء يتساءلون عن هذه الشركة خاصة أنهم يعرفون 

بيزورنو و بيزورنوS.M.V.Mديريشبورغ،  بالمقابل شركة    ، شركة  دولية  تملك عالمة تجارية    TEO MARAالتي 

هي شركة وطنية يفرض القانون أن تتعاقد معها الجماعة وظلت عالمة شركة بيزورنو هي المعروفة والمثبتة على 

وهي التي سنمدد لها اليوم، وبالتالي فالبد من إضافة مادة في    TEO MARAالحاويات، وبما أننا تعاقدنا مع شركة  

 على الحاويات وليس بيزورنو. TEO MARAلملحق الخاص بها تفرض إلصاق عالمة ا

من المالحق والمتعلقة باألداءات الخاصة بالخدمات فمع تراجع مداخيل   6اما المالحظة الثانية فتخص المادة   

ت المقدمة من طرف شركات  السيد الوزير الداخلية الحاثة على ترشيد النفقات، وكذا تراجع الخدما الجماعة، وعمال بدورية  

 السنة الماضية، وبالتالي نحن مطالبون بتقليص هذه المبالغ.  النظافة ال يعقل أن نؤدي لهذه الشركات نفس أثمنة
 

   عضو المجلس الجماعي   محمد ايت بويدوالسيد  
 

الشركات،  بعض  والتزامات  كورونا  وباء  جائحة  كتداعيات  واضحة  مبررات  فله  التمديد  هذا  يخص  فيما 

والمالحظ بشكل جلي هو تراجع قطاع النظافة بالمدينة وقد أشرت لهذا األمر في الدورة السابقة، فالسبب الرئيسي  

سيرها، فأنا ال أدافع عن الشركات لكن كيف لهذا التراجع هو تنامي ظاهرة المخالة وكذا سرقة الحاويات وحرقها وتك

يعقل أن تضع الشركة حاوية بالستيكية جديدة وفي ظرف يومين يتم حرقها وتسرق عجالتها، وكمثال فمنطقة جليز  

التجاري كانت نقطة سوداء بالنسبة لمدينة مراكش لكن اليوم فاقت نظافتها مدينة باريس حيث تم جلب حاويات كبيرة  

أيام تبقت اثنتان، لذلك ال بد من    4حاويات وفي مدة    6ها وسرقتها، كذلك في منطقة أمرشيش وضعنا  لكن يتم صباغت

 إيجاد حلول عملية لهذه اإلشكاالت.
 

   عضو المجلس الجماعي   عبد الغني دريوش السيد 
 

هناك مجاالن لتقييم قطاع النظافة، المجال األول هو شهادة المواطنين المراكشيين فعال الخدمة كانت في ذروة 

أنظف   من  مراكش  بإعالن  توج  االستفهام   50عطائها  عالمات  بعض  تطرح  حاليا  أما  العالمي،  الصعيد  على  مدينة 

من إيجاد حل لها، وهنا لن احمل المسؤولية مباشرة كتواجد بعض النقط السوداء خاصة بمقاطعة المنارة التي ال بد  

فمن  لذلك  الحالة؟  هذه  على  فيه  سنحافظ  التمديد  هذا  فهل  الحاويات،  وتكسير  المخالة  ظاهرة  هناك  ألن  للشركة، 

المعنية في محاربة هذه   الجماعة والشركة  إلى جانب  المحلية  السلطات  آلية مناسبة إلشراك  في  التفكير  الضروري 

 الظواهر.
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   عضو المجلس الجماعي    المصطفى الوجدانيالسيد 
 

هي  الجماعة  التراجع  وهذا  النظافة،  خدمات  في  تراجع  هناك  األعضاء  السادة  بعض  أشار  وكما  بالفعل 

المسؤولة عنه بحكم تواجد دفتر تحمالت الذي من واجبنا كمجلس وكذا الشركات أن تحترم مقتضياته، وانا ال أظن أن  

 يتضمن بندا يتحدث عن التمديد، لذلك أريد توضيحات أوفى حول هذا البند.هذا الدفتر ال 
 

   عضو المجلس الجماعي    محمد االدريسي السيد 
 

، ألنه من 19لم تقدم لنا شركات النظافة الكيفية التي ستتعامل فيها مع النفايات بعد فترة انتشار وباء كوفيد  

التعامل   المواطن بطريقة  بد من تحسيس  العالم، فال  تغير طريقة عملها كما في جميع دول  واجب هذه الشركات أن 

بعد وباء كورونا وهذا دور هذه الشرك الحاويات الصحيحة مع نفاياته  المدني، ألن  المجتمع  فعاليات  بتعاون مع  ات 

ستمتلئ بالكمامات، القفازات والمناديل الورقية وهذا يشكل خطرا، وبالتالي فال بد من معرفة الطريقة التي ستتعامل  

 . 19فيها الشركات مع ظرفية ما بعد وباء كوفيد 

لوباء المذكور فهؤالء يجوبون بعرباتهم المدينة وبالنسبة لظاهرة المخالة، فهي تشكل وسطا مناسبا النتشار ا

 بحثا عن النفايات داخل الحاويات في انعدام تام لطرق الوقاية الصحية. 
 

   عضو المجلس الجماعي   أحمد محفوظ السيد 
 

بداية أذكر أنه سبق لنا أن عالجنا ظاهرة المخالة عن طريق التحسيس وتكسير مجموعة من العربات يقارب 

عربة بعد تنسيق مع السلطات المحلية، األمن والمجتمع المدني، فهذه الظاهرة تتجلى خطورتها، إضافة   500عددها  

طعمون به الحيوانات األبقار واألغنام وغيرها ونحن إلى ما تقدم به السادة األعضاء، في أن ما يتم نقله من نفايات ي

من   بد  فال  الحاويات،  اختفاء  والدليل  اللصوص  منهم  أن هؤالء  كما  األضحى،  عيد  تقريبا من حلول  بعد شهر  على 

إيجاد سبيل لمنعهم بتنسيق مع السلطة المحلية، لكن بالمقابل فعلى الشركات أن تلتزم بجمع كافة النفايات وتحسيس 

 اطنين بإشراك المجتمع المدني. المو
 

   عضو المجلس الجماعي   السعيد ايت المحجوب السيد 
 

أن  هل صحيح  النظافة،  قطاع  في  له  المفوض  المتصدق  أحمد  النائب  للسيد  سأوجهه  الموضوع  في  سؤالي 

 الدواوير غير مدرجة في كناش التحمالت؟ ألننا نالحظ غياب عملية الكنس بالدواوير.
 

   عضو المجلس الجماعي   يوسف ايت رياضالسيد 
 

ت منذ يومين على مستوى مقاطعة المنارة في موقعين ظاهرة المخالة يجب الحد منها بشكل نهائي، فقد عاين 

تقدم خالل   المحلية   5دقيقة وأخرى خالل    20خدمة  السلطة  فإذا وجدت  المخالة،  إلى مخلفات  راجع  والسبب  دقائق 

صعوبة في التدخل للحد من هذا األمر فيمكن للجماعة المساهمة عن طريق الشرطة البيئية خاصة وأن الشركات مع  

 اقتراب نهاية العقد تعرف تقادم آللياتها وهذا شيء طبيعي.

فقطاع النظافة رغم أنه من اختصاص الجماعة فال بد من تظافر كافة المتدخلين للنهوض به خاصة وأن األمر  

 مدينة على الصعيد العالمي  50يتعلق بمدينة من حجم مراكش والتي حصلت على اعتراف مؤخرا بأنها من أنظف  

   عضو المجلس الجماعي   بباوي  حسنالسيد 
 

تراجع الخدمة لدى شركات النظافة راجع لعوامل كالمخالة، تكسير الحاويات وسرقتها، بل حتى رمي األتربة 

بالحاويات مما يجعل ظروف اشتغال عامل النظافة صعبة وهذا يؤثر على مدة تقديم الخدمة، وبالتالي فمن الضروري  

والقيام بحمالت تحسيسية بإشراك السلطة المحلية والمجتمع المدني خاصة ونحن نتحدث عن  محاربة ظاهرة المخالة  

 مدينة مراكش مدينة البيئة النظيفة والسياحة. 
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   النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي   عبد السالم سي كوريالسيد 
 

لل استمرار  بل  للعقد  مراجعة  ليس  فهو  وللتوضيح  التمديد  بموضوع  يتعلق  وإال فيما  الشروط،  بنفس  عقد 

وتريد تضمينها  لديها مطالبها  الشركات  فحتى  ككل،  التحمالت  كناش  مفاوضات جديدة حول  إلى  في حاجة  فسنكون 

 بكناش التحمالت، لكننا في إطار تمديد سيعرف لقاءات مع الشركات لتحرير محاضر تلزمها بتطبيق كناش التحمالت. 

ال اختصاص  من  ليس  النظافة  فقطاع  ومعالجة أيضا  المدينة  مكونات  كافة  اختصاص  من  بل  لوحدها  جماعة 

من  بد  ال  لكن  الجزاءات،  وتطبيق  المراقبة  مجال  في  الجماعة  طرف  من  فعلية،  تشاركية  مقاربة  تتطلب  إشكاالته 

إلى حملة   تحتاج  األخيرة  فهذه  والساكنة،  المدني  المجتمع  فعاليات  األمن،  المحلية،  كالسلطة  أخرى  اطراف  انخراط 

 توعية وتحسيس لتنخرط بشكل جدي في هذه المقاربة، كذلك يجب إبعاد هذا الموضوع عن المزايدات السياسية. 

كما أن ظاهرة المخالة تحتاج مقاربة خاصة تتدخل فيها كافة المكونات التي سبق ذكرها وتظافر كافة الجهود  

بالمدينة، وأنا مع اقتراح خلق شرطة بيئية كجماعة للمساهمة في  لمحاربتها باعتبارها إشكال أساسي لقطاع النظافة  

 هذا األمر. 
 

   رئيس المنطقة الحضرية جامع الفنا   أحمد العطاريالسيد 
 

مع احترامي لكافة المتدخلين، هناك توجه شبه مبطن لتحميل المسؤولية للسلطة المحلية في موضوع النظافة، 

ات المحلية مجندة دائما لمحاربة جميع الظواهر المشينة، لكن وكما أشرتم وهذا في رأيي توجه غير سليم، فالسلط

هناك ليست وحدها المسؤولة ففي حاالت السرقة والحرق واالتالف فعلى المصالح الجماعية والشركات المعنية بعث  

 شكايات في الموضوع لدى الجهات المختصة.

جام  بمقاطعة  وكمثال حي  المخالة،  لظاهرة  بالنسبة  عند  أما  األسف  مع  لكن  العربات  من  الفنا حجزنا عددا  ع 

اتصال السلطات المحلية ببعض مصالح المقاطعة أو المجلس الجماعي ال تجد تجاوبا وبقيت العربات محتجزة بعرصة  

بوعشرين، ففعال نحتاج تنسيق محكم، ونحن كسلطات محلية في استعداد تام للتعاون مع المجلس في كافة المجاالت 

رأ هناك وعلى  بالعكس  بل  سوداوية  ليست  بالمدينة  للنظافة  فنظرتي  االكراهات  كل  ورغم  النظافة،  قطاع  سها 

 مجهودات جبارة تبذل ومدينة مراكش مدينة نظيفة. 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 
 

شكرا على تدخالتكم القيمة، ففعال موضوع النقطة يستحق كل هذا الوقت واالهتمام، فمدينتنا مصنفة من المدن 

األولى في قطاع النظافة، لكن هذا ال ينفي إثارة بعض النقائص كما طرحتم كالرقابة على الشركات والتي يتم بالفعل 

الم وبهذه  منها،  الحديثة  خاصة  الوسائل  بكافة  تطبيق  ممارستها  على  مجموعات  تكوين  على  جميعا  أحييكم  ناسبة 

هذه  لكن  الموضوع،  وتهويل  ككل  المدينة  على  اإلشكاالت  تعميم  يجب  ال  لكن  النظافة،  لتتبع عمل شركات  واتساب 

لذلك  المخصصة  بالحاويات  نفاياتهم  برمي  يلتزمون  ال  الذين  المواطنون  فيهم  بمن  الجميع  فيها  يساهم  االختالالت 

مرور صاحب عربة المخالة امام بيوتهم ألنهم ال يريدون الحاويات بالقرب منهم وبالتالي أصبحت بعيدة    وينتظرون

فاعل  الذي كان في وقت من األوقات  المدني  المجتمع  الساكنة، وهذا دور  تنتجها  التي  النفايات  عنهم وذلك لطبيعة 

 لروح الجماعية والتعاونية. أساسي في عمليات التحسيس والتوعية، لذلك ال بد من إحياء هذه ا

وبالنسبة لدور السلطة المحلية، فأنا أقدر وأحترم تدخل السيد رئيس منطقة جامع الفنا، لكن هذه المنطقة ال 

المخالة،  ظاهرة  مرة  من  اكثر  عاينت  فأنا  المنارة،  مقاطعة  خاصة  بالمدينة  أخرى  مناطق  عليها  تقيس  أن  يمكن 

ي كاتبناها في الموضوع وقدمت الشركات عدة فيديوهات توثق األعمال المشينة  ومحاربتها دور السلطة المحلية الت

لهذه الظاهرة، ومع ذلك ال يمكن تحميل السلطات المحلية المسؤولية كاملة عن هذا األمر خاصة في فترة الطوارئ 

اجة لبذل مزيد من  الصحية والتي بقيت فيها ساهرة على أمن وصحة الساكنة في ظل جائحة كورونا، لذلك فنحن في ح

الجهود واألخذ باقتراحات هامة أتت من خالل تدخالتكم اليوم، فحتى التمديد المدرج خالل هذه الجلسة لم نطرحه إال  
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بعد موافقة الشركات المعنية، وهذه المواضيع تتم دائما بتنسيق مع المصالح الوالئية، فرغم أننا ابقينا في المالحق  

 الشركات تحسين الخدمة وهذا ما يهمنا.  على نفس األثمنة فسنطلب من

وبالنسبة لظاهرة المخالة، أطلب من السيد المدير العام للمصالح توجيه رسالة إلى السيد الوالي في الموضوع  

 لتكوين فرق مشتركة لمحاربة الظاهرة وباقي الظواهر األخرى المرتبطة بالقطاع.

يتعلق بشركة   فيما  تعويض   TEO MARAاما  الشركة  تداركه حيث سنطلب من  فيمكننا  هناك خطأ  كان  فإذا 

أيضا سنطلب من الشركات المعنية القيام  دون الحاجة إلى إضافة ذلك في الملحق،    TEO MARAتسمية بيزورنو ب  

 . بعملية التحسيس من جديد للمواطنين
 

   النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي   أحمد المتصدقالسيد 
 

عطلة،  دون  يوم  كل  أسرته  وحياة  بحياته  والمخاطرة  النظافة  لعامل  الكبير  الدور  بينت  كورونا  جائحة 

 وبالمناسبة أشكر أيضا الموظفون الساهرون على تتبع عملية النظافة بالمدينة. 

عقد يجب وبالنسبة للمرجعية القانونية لهذه النقطة، فهي قانون التدبير المفوض التي ينص على أن كل تمديد لل

أن يكون موضوع ملحق، ومادته السادسة لها ارتباط بالوزن الذي نجد فيه متغير سنوي يأتينا من وزارة المالية له 

 عالقة بثمن البنزين وأمور أخرى وقد أشرنا له في الملحق الذي تضمن آخر متغير. 

ال االستثمار وحقوق وهي  التزامات منها  بين طرفين يضم  تعاقد  فهذا  االستثمار وللتذكير  ففيما يخص  خدمة، 

ووفق تقرير المجلس األعلى للحسابات فكافة شركات التدبير المفوض لمدينة مراكش قد استوفت استثماراتها )عدد  

 الشاحنات، الحاويات ...( 

فسندقق في األمر ألن الشركة االم التي تقدمت   TEO MARAأما بخصوص تعويض اسم شركة بيزورنو ب  

 ورنو.بطلب العروض هي بيز

كما اود ان اشير ان طلب العروض ينص على كنس كافة تراب المدينة من خالل تحديد مسارات للكنس وهذا   

أدى إلى سقوط بعض الهوامش وهو ما اتفق عليه، لكننا حاولنا تفادي هذه النقائص في كناش التحمالت الجديد منها  

 ة وتحميلها المسؤولية، اعتماد التتبع الرقمي ... فرض حاويات حديدية، تغيير منظومة الرقابة، إشراك المقاطع
 

   عضو المجلس الجماعي   السعيد ايت المحجوب السيد 
 

، انا اتحدث عن مدى إمكانية إضافة 2014أنا ال أتحدث على أنه تم االتفاق على مسارات معينة للكنس منذ سنة  

 . أيضا هناك نقطة وسيطية للنفايات قرب دوار السراغنة ال تحترم المعاييرالدواوير في التمديد، 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 
 

للمجلس بمراعاة تحسين كل هذه األمور سيتم طرحها خالل عقد لقاء مع الشركات المعنية، من خالل توصية  

 الخدمة من خالل زيادة عدد العمال والحاويات واالهتمام بالنقط السوداء. 

 إذن، وإن لم يتبق أي متدخل إضافي، سنمر على التصويت على المالحق الثالثة.
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 :    ( 06/2020/ 26الجلسة االفتتاحية بتاريخ ) 2020الدورة االستثنائية يونيو/يوليوز من جدول اعمال   الثالثةالنقطة 

 تعديل بعض مواد النظام الداخلي ملجلس جماعة مراكش.

                                   

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

بالشؤون   المكلفة  اللجنة  رئيس  نائبة  للسيدة سعيدة ساللة  الكلمة  أعطي  النقطة،  هذه  مناقشة  في مستهل 

 القانونية وتنظيم اإلدارة والتعاون الالمركزي لتالوة نص التقرير الخاص بها. 

 

 والتعاون الالمركزي بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة اللجنة المكلفة  رئيس نائبة سعيدة ساللة  ةالسيد
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 تعديل بعض مواد النظام الداخلي جمللس مجاعة مراكش.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020)يونيو، يوليوز الدورة االستثنائية  جملس مجاعة مراكش  
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طبقااا للمقتضاايات القانونيااة والتنظيميااة الجاااري بهااا العماال، وفااي إطااار تحضااير الاانقط المدرجااة فااي جاادول اعمااال الاادورة 
بتااريخ   7120وتبعاا للادعوة رقام    ،02/07/2020و    26/06/2020االستثنائية لمجلس جماعة مراكش المقرر عقدها في جلستين يومي  

اجتمااع اللجناة المكلفاة بالشاؤون القانونياة وتنظايم لحضور والمشاركة في أشغال  ل  للسادة أعضاء المجلسالموجهة    22/06/2020

علااى الساااعة الثانيااة عشاار زواال بقاعااة  2020يونيااو  24، انعقااد االجتماااع المااذكور يااوم األربعاااء اإلدارة والتعاااون الالمركاازي
 بال رئيس اللجنة، وذلك لتدارس النقطة االتية:االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد محمد بوغر

 

            تعديل بعض مواد النظام الداخيل ملجلس جماعة مراكش.  -

 

   :السيدان اللجنةحضر االجتماع من أعضاء   -
 أحمد المتصدق، سعيدة ساللة. 

 

 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي  من  في االجتماع شارك -
 عبد الهادي بن عال، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي ويسالت.

 

 

 السادة:   بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
في مستهل االجتماع، وبعد الترحيب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، وتمكينهم من ورقة تأطيرية في الموضوع  

 49و    7مصحوبة بمقترح التعديل وتالوتهما كما هما مرفقة بالتقرير، أشار السيد رئيس اللجنة أن األمر يتعلق بتعديل يهم المادتين  

 ماعي لمراكش. من النظام الداخلي للمجلس الج
الجماعة   قدرة  بمدى  يتعلق  األول  شقين  األعضاء  السادة  اقتراحات  همت  حيث  الرأي  وإبداء  النقاش  باب  فتح  ذلك  عقب 

أما الثاني فيخص    ،7والمعلوماتية لتحميل الملفات والوثائق الكترونيا بشكل ينسجم مع التعديل المضمن في المادة رقم    اللوجستيكية

 التفكير في إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس برمته وحاجة مواد أخرى للتعديل. 
للمصالح   العام  المدير  للسيد  الكلمة  أعطيت  التوضيحات،  من  مزيد  وطنيا  ولتقديم  ورشا  يعتبر  اإلدارة  رقمنة  ان  أكد  الذي 

تم تمكين السادة األعضاء من لوحات   انتشار وباء كورونا، حيث  هاما، مشيرا أن جماعة مراكش بدأت في تنزيل هذا األمر قبل 
أية أوراق وهذا  إلكترونية يتوصلون فيها بكافة الوثائق بشكل رقمي، مضيفا أن آخر دورتين للمجلس لم يتم االعتماد فيهما على  

 خير دليل على أن جماعة مراكش سباقة لتفعيل الرقمنة واالشتغال بالوسائل االلكترونية الحديثة. 
من النظام الداخلي لمجلس جماعة مراكش سيساهم   7وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة أن التعديل المقترح للمادة رقم  

بالمستشار الجماعي مع اعتماد معاملة الكترونية عوض الورقية  من جهة في تحديث العمل باإلدارة الجماعية وعص رنة عالقتها 
من النظام الداخلي لمجلس جماعة مراكش    49تتأسس على تواصل الكتروني عبر التطبيقات، وحيث ان الشكلية المضمنة في المادة  

انه " تلك والتي تنص على  إال في هيئة واحدة من  االنتداب  يمكااان ألي عضااو  لكل اعضاء  الهيئات   وال  المجال  فتح  " من شأنه 
الداخلي   النظام  من  المذكورتين  المادتين  تعديل  على  اللجنة  وافقت  فقد  التداولية،  الهيئات  بمختلف  النتدابهم  الجماعي  المجلس 

 للمجلس بالصيغة المضمنة في الورقة التاطيرية والمقترح المصاحب بها والمرفقين بالتقرير. 
 

 واسع النظر ولمجلسكم الموقر
 رئيس اللجنة   

 محمد بوغربال   

 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020يونيو  26دورة استثنائية بتاريخ 
 2020يوليوز  02و 

 

 بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة والتعاون الالمركزيتقرير اجتماع اللجنة املكلفة 

 

 3رقم  النقطة
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 ورقة تأطريية
)اكتوبر   االنتدابية  اول دورة عادية من مدته  في  بمقتض ى  2015سبق ملجلس جماعة مراكش  الداخلي  نظامه  ان صادق على   )

عدد   رقم    2015اكتوبر    14بتاريخ    1/10/2015مقرر  التنظيمي  القانون  ملقتضيات  طبقا  بالوالية  املختصة  للمصالح    113.14وأرسل 

 ه في اآلجال القانونية.املتعلق بالجماعات ولم يتم التعرض علي
 

املادـتطبيقو  في  عليها  املنصوص  القانونية  للمقتضيات  رقم  من    32  ةا  التنظيمي  وتبعا   113.14القانون  بالجماعات،  املتعلق 

 من النظام الداخلي ملجلس جماعة مراكش   81ملقتضيات املادة 

ملقتضأومن   املمارسة  بفعل  واملستجدات  التغيرات  ملختلف  مراكش  جماعة  ملجلس  الداخلي  النظام  مسايرة  على يجل  اته 

املتغي العالقة بمواكبة التحول الرقمي   ، راتمستوى االجهزة االساسية، فقد تطلبت هذه  التواصلية  سواء ذات  باإلدارات    والوسائط 

ويتعلق االمر    ، من جهة  العمومية اقعية  لوجود صعوبات و التطبيق  في  االنسيابية  نوعا من عدم  التي خلقت  املواد  بتطبيق بعض  او 

النظام  ، "تطلبت" إعادة النظر   في بعض مواد  ق بالجماعات من القانون التنظيمي املتعل  44بالتمثيلية لدى بعض الهيئات طبقا للمادة  

 الداخلي ملجلس جماعة مراكش.  

تداول  الوضعية  هذه  استوجبت  فقد  ذلك،  على  الجماعي    وتأسيسا  للمادتين  في  املجلس  التعديالت  لالعتبارات    49و    7هذه 

 املرجعية التالية: 

ن:  اوال على  السير  بخصوص  الوزارية  التنظيمية  الرقمي    هجاملراجع  التواصل  التحول  العموميةووسائط  وتخفيض    باإلدارات 

االدارية، مما استوجب  التعامالت والتبادالت الورقية بغية ترسيخ ثقافة املعامالت اإللكترونية على كل املستويات واالرتقاء بالخدمات  

 على النحو االتي:و  7 ةتضمين هذا الشق بالنظام الداخلي ملجلس جماعة مراكش في املاد

ملزاولني مهامهم مرفقة جبدول األعمال واجلدولة الزمنية توجه االستدعاءات بصفة فردية إىل كافة أعضاء اجمللس ا"

على ان هذه ، جللسة أو جلسات الدورة، والنقط اليت سيتداول اجمللس يف شأنها وامللفات والوثائق ذات الصلة بها

 )اضافة( .ومرسلة عرب وسائط التواصل امللفات والوثائق ستكون حمملة الكرتونيا

  ... 

كان    :ثانيا املادة  اذا  في  املضمنة  الشكلية  العامة من سن  والفلسفة   الداخلي ملجلس جماعة مراكش    49املبتغى  النظام  من 

" هي فتح املجال لكل اعضاء املجلس الجماعي  وال يمكـــن ألي عضــو االنتداب إال في هيئة واحدة من تلك الهيئاتوالتي تنص على انه  "

مع امكانية   2015النتدابهم بمختلف الهيئات التداولية، الش يء الذي ال يمكن تحقيقه في ظل كثرة  االنتدابات منذ اول دورة في اكتوبر  

اضافة الى وجود غيابات لبعض  ( من جهة،  86ترقب اخرى مستقبال، مقارنة بالعدد املحدد  قانونا ألعضاء املجلس الستة والثمانون ) 

  حذفاعضاء املجلس ابان عرض النقط املتعلقة باالنتدابات من جهة اخرى، مما يستحيل معه التقيد بالشكلية املذكورة، مما يتطلب  

 من النظام الداخلي ملجلس جماعة مراكش.   49هذه العبارة من املادة 

 . النظام الداخلي ملجلس جماعة مراكش من 49و  7لتعديل وهي وعليه، نضع بين ايديكم مجموع املواد التي سيشملها ا 

              

 

        

 

  المملكة المغربية
     وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 عمالة مراكش 

 جماعة مراكش   
 المديرية العامة للمصالح 
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 نظام الداخلي جمللس مجاعة مراكشلبالتعديل يف ا تاناملشمول املادتان
 

 االستدعاءات: الثانيالفرع 

 7املادة 

توجه االستدعاءات حلضور دورات اجمللس كتابة من طرف رئيس جملس اجلماعة إىل العنوان املصرح به  

من طرف العضو لدى اجمللس و تسلم إليه أو إىل أقاربه مقابل توقيع من سلم له االستدعاء بكناش التسليم، ويف 

  حالة الرفض يعترب إشهاد املبلغ مبثابة إثبات بالتوصل.

اءات بصفة فردية إىل كافة أعضاء اجمللس املزاولني مهامهم مرفقة جبدول األعمال توجه االستدع 

واجلدولة الزمنية جللسة أو جلسات الدورة، والنقط اليت سيتداول اجمللس يف شأنها وامللفات والوثائق ذات الصلة 

 )اضافة( .صلومرسلة عرب وسائط التوا على ان هذه امللفات والوثائق ستكون حمملة الكرتونيا، بها

  كما حيدد باالستدعاء يوم وساعة ومكان االجتماع. 

 
 

التداولية لألشخاص االعتبارية اخلاضعة  تلدى اهليئااجلماعة  جملس ممثليانتداب  :السابعالفرع 

 للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.

 49املادة 

من القانون التنظيمي  45و 44يتم انتداب ممثلي جملس اجلماعة لدى اهليئات املنصوص عليها يف املادتني  

 وال ميكـــن ألي عضــو االنتداب إال يف هيئة واحدة من تلك اهليئات.للجماعات عن طريق التصويت العلين. 

 حذف()

ونوابهم واملبينة يف املادة  اللجانيتم تعيني هؤالء األعضاء طبقا لنفس املسطرة املتبعة يف انتخاب رؤساء  

  من هذا النظام الداخلي. 24

يقدم هؤالء املنتدبون تقارير للمجلس حول مهامهم االنتدابية ويتعني عليهم تقديم تقرير كل سنة على  

  األقل.
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

المادتين   بتعديل  يتعلق  فاألمر  اللجنة،  تقرير  لنص  إنصاتكم  جماعة    49و  7بعد  لمجلس  الداخلي  النظام  من 

يهم تعزيز الرقمنة من خالل تحميل جميع الوثائق الكترونيا انسجاما مع توجه    7مراكش، حيث أن تعديل المادة رقم  

فأصبحت تعطي فرصة أكبر    49الدولة وتماشيا مع النظام المعلوماتي الذي ستضعه الجماعة قريبا، أما المادة رقم  

تمثيله في مختلف الهيئات من خالل السماح بانتداب عضو في أكثر من هيئة بخالف ما    ألعضاء المجلس من اجل 

 كان عليه األمر في السابق. 

 واآلن، باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 
 

   عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

للنظام الداخلي للمجلس فيحتاج للعديد من التعديالت، فبخصوص الحصول على المعلومة داخل اللجان  بالنسبة 

بالمعلومات والوثائق التي نطلبها، كذلك مسألة الحصول على محاضر الدوارات بعد مرور   يوما    15ال يتم إمدادنا 

 الدورة لوضع طلب الحصول على المحضر. ساعة بعد انتهاء  48حيث يمكننا زيادة هذه المدة بل أيضا اجل 
 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

 " كالتالي:  وردت  األعمال  وجدول  االستدعاء  في  منطوقها  جاء  وكما  النقطة،  بهذه  يتعلق  بعض  فيما  تعديل 

ألنه    7تعديل المادة    ، نعم اثمن49و  7" إذن األمر ال يتعلق بالمادتين  مواد النظام الداخلي لمجلس جماعة مراكش

المادة   تعديل  أثمن  كذلك  الوثائق،  يحث على رقمنة  الذي  للدولة  العام  التوجه  مع  ألنها ستمكن عضو    49يتماشى 

المجلس الجماعي من التمثيلية في أكثر من هيئة لكني أقترح إضافة العبارة: "وال يحق لعضو منتدب في أكثر من  

 . انتداب الترشح لرئاسة أكثر من مجلس" 

 فيما يتعلق بتسليم وطلب المحاضر.   69أيضا أقترح فيما يخص الفرع الثاني من المادة 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 من النظام الداخلي دون مواد أخرى.   49و 7نحن نناقش تعديل المادتين  
 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

 . 49و 7لكن الدعوة وجدول األعمال يتضمن تعديل بعض المواد وليس المادتين  
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 كان عليك أن تستفسر عن ماهية المواد موضوع التعديل، واللجنة سبق أن تدارست الموضوع. 
 

   المجلس الجماعي عضو   خليل بولحسنالسيد 

 لقد تعذر علي حضور أشغال اللجنة، وبالتالي لم أتمكن من معرفة المواد المعنية بالتعديل. 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 كان عليك أن تراسلني وتطلب مني تعديل المواد التي تريدها. 
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   المجلس الجماعي عضو   خليل بولحسنالسيد 

توصلت بالدعوة البارحة صباحا، ولم أتمكن من حضور أشغال اللجنة في وقتها فعندما وصلت وجدت الجلسة  

 رفعت. 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 المواد المعنية بالتعديل مكتب المجلس كمسؤولين هو من حددها. 
 

   المجلس الجماعي عضو   خليل بولحسنالسيد 

 لكنها غير محددة في الدعوة وجدول األعمال، فلو تم تحديدها لن أقول شيئا. 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 هل في نظرك إذا اقرحت تعديالت أخرى سننهي الجدل. 
 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

 تتركنا نقترح، وهذا ما جعلني أصوت باالمتناع في النقطة السابقة. أنت السيد الرئيس ال 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 أحسنت. 
 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

بمقترحي حول   أكتفي  ذلك  ترد  لم  وإن  المواد،  ماهية  تحدد  لم  النقطة  أن صيغة  بما  تعديل  اقتراح  من حقي 

 . 49المادة 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 اللجنة. إذن، وإن لم يتبق أي متدخل إضافي، نمر إلى عملية التصويت على التعديلين كما وردا في تقرير 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

  ، في جلستها االولى  دراستنا للنقط المدرجة في جدول اعمال دورتنا االستثنائية هاته  أنهيناوبه نكون قد  
عل التعرض  اجال  ننتظر  ان  اشغال  على  ونستأنف  مراكش،  جماعة  لمجلس  الداخلي  النظام  هاى  في  تدورتنا  ه 

 . 2020/ 02/07جلسة موالية بتاريخ  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


