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 8102امز٘ثش اىذٗسح اىؼبدٌخ ىشٖش            ٍشامش خٍجيظ جَبػ

 جيغخ ػيٍْخ                                       

 2018أكتوبا ذلطا اارة ا اام ة ل ار ا 
 الجلسة االولى

 04/10/2018بتارٌخ  الفترة الصباحٌة

تح المجلس الجماعــً لمراكش جلســات الدورة ، افتطبما للممتضٌات المانونٌة الجاري بها العمل  

بماعة  2018اكتوبر  04عمدها ٌــوم الخمٌس افتتاحٌة خاصة باألسبلة الكتابٌة بجلسة  2018العادٌــة لشهر اكتوبر 

تحت رباسة السٌد دمحم العربً بلمابد ربٌس المجلس 

ممثال للسٌد مد ربٌس المنطمة الحضرٌة لشٌش ااحمد سالم حوبحضور كل من السٌد ة الجماعً لمدٌن

 .لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة ربٌسمذكور موطاعً الالوالً عامل عمالة مراكش والسٌد 

 :    دضـش ٍِ  اطـش جَبػخ ىَشامش ثصفخ اعزشبسٌخ اىغــبدح - 

 ىيَصبىخ اىَذٌش اىؼبً  :   ػجذ اىنشٌٌ اىخطٍت 

 سئٍـظ قغٌ اػَبه اىَجيظ :       دمحم اىَذٍش          

 سئٍظ قغٌ اىََزينبد اىجَبػٍخ :   ذ٘رًاى ٕشبً ثو

 سئٍظ قغٌ اىشجبة، اىثقبفخ، اىشٌبضخ ٗاىزشثٍخ :   ٕشبً اٌذ ٗاسشٍخ

 سئٍظ قغٌ اىجٍئخ ٗرإٍٔو اىغنِ غٍش اىالئق :   ػجذ اىغًْ اٗشِ

 ىَنزت اىصذً اىجَبػًٍذٌش ا :   دمحم اىج٘خصٍجً

 سئٍغخ قغٌ اىٍَضاٍّخ ٗاىَذبعجخ :    ٗفبء ٍٍْزً

 سئٍظ اىقغٌ اىزقًْ :   ي اىطٍت اعٍْْخ

 سئٍظ قغٌ رٍَْخ اىَ٘اسد اىَبىٍخ :   ػجذ اىذق ٍذا

 سئٍظ قغٌ رإٍٔو االداسح اىجَبػٍخ :    دمحم ثشمبدي

 سئٍظ قغٌ اىؼَو االجزَبػً :   ػجذ اىؼضٌض االٍشي

 ػِ قغٌ اػَبه اىَجيظ :    خيٍو ٍ٘ىخ

 ػِ قغٌ اػَبه اىَجيظ :     عؼذ ّجبي

 :شـــبسك ٍِ اىَصبىــخ اىخبسجٍــخ اىغـبدح -
 

 ٍذٌش االمبدٌٍَخ اىجٌٖ٘خ ىيزشثٍخ ٗاىزنٌِ٘ ىجٖخ ٍشامش اعفً. :   ادَذ اىنشًٌَ

 ىَشامش اإلقيًٍَ ى٘صاسح اىزشثٍخ اى٘طٍْخاىَذٌش  :   عبىٌ ٍغؼ٘دي

 سئٍظ ٍصيذخ اىشؤُٗ االداسٌخ ٗاىَبىٍخ ثَذٌشٌخ ٍشامش :   اىغؼٍذ اصػٍزش

 سئٍظ قغٌ اىزخطٍظ ٗاىخشٌطخ اىَذسعٍخ :    ػجذ ثيخذٌش

 ػِ ٍنزت اىخشٌطخ اىَذسعٍخ :   خيٍو اىغشرً

 ػِ ٍنزت اىخشٌطخ اىَذسعٍخ :    دمحم ٍز٘مو

 

 ػض٘ا 28  : اىؼذد اىقبًّّ٘ اىزي ٌزنُ٘ ٍْٔ اىَجيظ اىجَبػً  -

  ػض٘ا 28  :    ـبء اىَضاٗىٍـِ ٍٖبٍٖــٌػـذد االػض  -

 ػض٘ا 68 :      ػـذد األػضــبء اىذبضشٌـــِ  -

 

 زئٝظ فًظ مجاع١ َسانش قُد ايعسبٞ بًكائد 1
 ايٓائب االٍٚ يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش ْٜٛظ بٔ ضًُٝإ 0
 ايٓائب ايجاْٞ يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش عبد ايطالّ ضٞ نٛزٟ 2

 ايٓائب ايجايح يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش قُد تٛف١ً 4

 ايٓائب ايسابع يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش أمحد املتضدم 5

 ايٓائب اـاَظ يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش َٛالٟ اؿطٔ املٓادٟ 6

 ايٓائب ايطابع يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش عبد ايسشام دبٛز 7

 َسانشفًظ مجاع١  ايجا١َٓ يسئٝظايٓائب١    اَاٍ َٝضس٠  8
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 ايٓائب ايعاشس يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش مجاٍ ايدٜٔ ايعهسٚد 9

 ْائب ناتب اجملًظ اؾُاعٞ َٛالٟ اسفٝظ قغاٟٚ ايعباضٞ 12

 عغٛ اجملًظ اؾُاعٞ ٜٛضف أٜت زٜاض 11

 "          "          " عبد اجملٝد اٜت ايكاعٞ 10
 "          "          " تٛفٝل بًٛدٛز 12

 "          "          " اهلادٟ ٜٚطالتعبد  14
 "          "          " عادٍ املتضدم 15

 "          "          " عبد اهلادٟ فازٟ 16
 "          "          " قُد ايصزاف 17
 "          "          " عبد االي٘ ايػًف 18

 " "          "          ا١َٓٝ ايعُساْٞ االدزٜطٞ 19
 "          "          " عبد ايٛاسد ايشافكٞ 02

 "          "          " امحد قفٛظ 01

 "          "          " عبد اهلل االَهازٟ 00

 "          "          " عبد ايسمحإ ٚافا 02

 "          "          " ضفٝإ بٓداييت 04

 "          " "          عبد اجملٝد ايدَٓاتٞ 05
 "          "          " خًٌٝ بٛؿطٔ 06

 "          "          " قُد اٜت بٜٛدٚ 07
 "          "          " محٝد خٛزشى 08
 "          "          " قُد بٔ بال 09

 "          "          " أمحد عب١ًٝ 22

 " "          "          عبد ايفتاح زشنٞ 21

 "          "          " سطٔ بباٟٚ 20

 "          "          " إشسام ايبٜٛطفٞ 22

 "          "          " َسِٜ خاٟ 24
 "          "          " قُد يهباز 25

 "          "          " عبد ايعصٜص َسٚإ 26
 "          "          " ايطعٝد اٜت احملذٛب 27
 "          "          " عبد اجملٝد بٓاْٞ 28
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 "          "          " سبٝب١ ايهسشاٍ 29
 "          "          " عبد ايعصٜص ايبٓني 42

 "          "          " قُد اؿس 41
 "          "          " زشٝد ايتُاديٞ 40

 "          "          " محٝد ايشٗٛاْٞ 42
 "          "          " ملضطف٢ ايشٗٛاْٞا 44

 "          "          " قُد االدزٜطٞ 45
 "          "          " قُد بًٓعسٚضٞ 46

 "          "          " قُد باق١ 47

 "          "          " املضطف٢ ايٛدداْٞ 48

 "          "          " عبد ايضُد ايعهازٟ 49

 "          "          " ابساِٖٝ بٛسٓش 52

 "          "          " عبد ايسسِٝ ايفرياَٞ 51

 "          "          " َٛالٟ عبد اؿفٝظ املػساٟٚ 50
 "          "          " جنٝب زفٛش 52
 "          "          " اؿطني ْٛاز 54

"       "          "    عبد اؾًٌٝ بٓطعٛد 55  

 "          "          " ٜٛضف بٔ ايصاٖس 56

 "          "          " ضعٝد٠ ضالي١ 57
 "          "          " قُد ْهٌٝ 58

 "          "          " سطٔ اهلٛازٟ 59
 "          "          " عبد ايضُد اهلٓٝدٟ 62

 "          "          " ثٛز١ٜ بٛعباد 61
 "          "          " َٛالٟ ايبشري طٛبا 60
 "          "          " عبد ايػين دزٜٛش 62

 "          "          " خًٝف١ ايششُٝٞ 64

 "          "          " عبد اهلادٟ بٔ عال 65
 "          "          " سفٝظ١ فداز 66

"    "          "       امساعٌٝ اَػازٟ 67  
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 "          "          " قُد اٜت ايصاٟٚ 68
 "          "          " عبد ايهسِٜ ملشّٛ 69

 "          "          " عبد ايًطٝف أبدٚح 72

 "          "          " س١ًُٝ باقُد 71

 "          "          " عبد ايعصٜص بٛضعٝد 70

"          "          " قُد بٛغسباٍ 72  

 "          "          " فاط١ُ ملهٕٗٛ 74

 "          "          " امحاد اطسسٞ 75
 "          "          " دٜٛد٠ ايعٜٛدٟ 76

 

 أػضبء 10  :   اىغبئجٍــِ ثؼـــزس ػـذد األػضـبء  -

 
 ايٓائب ايطادض١ يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش خدجي١ فغٞ 1

 يٓائب ايتاضع يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانشا عٛاطف ايربدعٞ 0

 ناتب اجملًظ اؾُاعٞ خايد ايفتاٟٚ 2

 عغٛ اجملًظ اؾُاعٞ فاط١ُ ايصٖساء املٓضٛزٟ 4
 

 

 أػضبء 18 :   اىغبئجٍـِ ثـذُٗ ػــزس ػـذد األػضبء -
 

 عغٛ اجملًظ اؾُاعٞ عدْإ بٔ عبد اهلل 1

 "          "          " سٝا٠ املشفٛع 0

 "          "          " يضُد ايعُساْٞعبد ا 2
 "          "          " شن١ٝ املسٜين 4

 "          "          " عفٝف١ ايصجنازٟ 5
 "          "          " عبد اهلادٟ تًُاعٞ 6
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 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 بشم اهلل الرمحن الرحيم
 السلطة المحترم السٌد ممثل

 السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌنالسادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلً وسابل االعالم

 أٌها الحضور الكرٌم

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

 مدى أعضاء المجلس المحترمٌن الحاضرٌن بالماعة للتؤكد من السٌداتضل بالمناداة على أسماء السادة والتف

 توفر النصاب المانونً النعماد هذه الدورة.

 

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

 الرابعة عشرة فً هذه المدة االنتدابٌة وجدولتها الزمنٌة كاالتً:

 :حوظةمل

 تم عرض ولبول اعتذار كل من السادة:

 خدجي١ فغٞ 1

 عٛاطف ايربدعٞ 0

 خايد ايفتاٟٚ 2

 فاط١ُ ايصٖساء املٓضٛزٟ 4
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 والنقط املتداول  يف  شانها خالل كل جلسة  جمللس مجاعة مراكش 8112الدورة العادية لشهر اكتوبر  الزمنية جللساتاجلدولة 

 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 النقــــــط موضــــــوع التـــداول ر.ت 

 
 

 
الجلسة 
 االولى

 

 
 
 
 

 ٌوم الخمٌس

24/12/0218 

 

الحادٌة الساعة 
 عشرة صباحا

بماعة 
االجتماعات 

الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 ادسالس

 
 
 

ساعة 
 واحدة

 
 
 

 
1 

َٔ ايٓظاّ ايداخًٞ  11االداب١ ع٢ً ضؤاٍ نتابٞ َكدّ َٔ طسف ايطٝد ابساِٖٝ بٛسٓش عغٛ اجملًظ اؾُاعٞ طبكا يًُاد٠ 
 جملًظ مجاع١ َسانش ناالتٞ:

 :اض ي والاحخماعي بمذًىت مشاهؾ مً خالٌ ما ًلي  العإاٌ خٌى الخيؽُي الثلافي والٍش

 عرر اإلاخبعت ماهي اظتراجُجُت مىخب اإلا 

ع   اكبت اوحه ـشف اإلاىذ ودعم اإلاؽاَس  مذي عللىت علذ اجفاكُاث الؽشاهت مع املجخمع اإلاذوي ومش

الُت والاحخماعُت والحفاً عليها   افم الثلافُت والٍش   ماهى جفىس مىخب املجلغ في جذبرر اإلاش

 

 
 
 

 

 
الجلسة 
 الثانٌة

 
 
 
 

 
 
 

 

 ٌوم الخمٌس

24/12/0218 

 
H 

 
 
 
 

 
الثانٌة الساعة 

 عشرة زواال
بماعة 

االجتماعات 
الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 

 

 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
 
 
 
 
 

 
0 

ايضالسٝات املدٛي١ ايٝ٘  إطازاطالع اجملًظ اؾُاعٞ ع٢ً ايتكسٜس االخبازٟ يسئٝظ اجملًظ يف شإٔ االعُاٍ اييت مت ايكٝاّ بٗا يف 
 َٔ ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ املتعًل باؾُاعات. 106طبكا ملكتغٝات املاد٠ 

  

 

  .2019 – 2018اقش١ ٚعع١ٝ ايدخٍٛ املدزضٞ مبسانش يًُٛضِ ايدزاضٞ اطالع اجملًظ اؾُاعٞ َٚٓ 2
 

  املضادق١ ع٢ً َشسٚع اتفاق١ٝ تٛأ١َ بني مجاع١ َسانش َٚد١ٜٓ ضٛتصٚ ايض١ٝٓٝ. 4

 

.ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً َشسٚع اتفاق١ٝ تتعًل بإسداخ ٚػٗٝص َسنص صشٞ يًكسب مبٓطك١ ابٛاب َسانش ظُاع١ َسانش 5
  )هلىت ملترخت مً وشف العُذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ(          

 

 
 

6 
 T686/Mايعكازٟ االصًٞ  املٓت١ُٝ يًسضِابٛاب َسانش  44املضادق١ ع٢ً ؽضٝط ايبكع١ األزع١ٝ املتٛادد٠ مبٓطك١ 

در خالٍ ايدٚز٠ ايعاد١ٜ َطذد تبعا ملًتُظ فًظ َكاطع١ املٓاز٠ املت يبٓاء َسبعَرت  4213ذات املطاس١ املكدز٠ ب ٚ
 .2018يشٗس ْٜٛٝٛ 

 

 ربٌةالمملكة المغ
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المدٌرٌة العامة للمصالح

 لسم اعمال المجلس             
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الجلسة 
 الثانٌة

 
 

 
 
 

 ٌوم الخمٌس

24/12/0218 

 
 
الحادٌة الساعة 

عشرة والنصف 
بماعة  صباحا

االجتماعات 
الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 

 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
7 

املضادق١ ع٢ً ؽضٝط بٓا١ٜ َتٛادد٠ يف انداٍ بامحاد إلسداخ داز يًذُعٝات برتاب َكاطع١ َسانش املد١ٜٓ تبعا ملًتُظ 
 .2018فًظ َكاطع١ َسانش املد١ٜٓ املتدر خالٍ ايدٚز٠ ايعاد١ٜ يشٗس شتٓرب 
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٢ اتفاق١ٝ تتعًل بتدضٝط ايكطع١ االزع١ٝ ايتابع١ يًًُو اـاظ اؾُاعٞ نُكس ؾُع١ٝ احملازبني ايدزاض١ ٚاملضادق١ عً
 ٚقدَاء ايعطهسٜني ايهائٔ باؿٞ احملُدٟ دٛاز ْادٟ املطٓني بايداٚدٜات.

 

 
9 

ايدٚز٠ ايعاد١ٜ  َكاطع١ دًٝص سطب َكرتح فًظ املكاطع١ املتدر خالٍ برتاب ايع١َُٝٛاملضادق١ ع٢ً تط١ُٝ بعض ايطسم 
 .2018يشٗس شتٓرب 

 

 
12 

طبكا يًُاد٠  2018ايبح يف َكرتسات دعِ َشازٜع مجعٝات اجملتُع املدْٞ ايٓاشط١ مبد١ٜٓ َسانش بسضِ ايط١ٓ املاي١ٝ 
 ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ املتعًل باؾُاعات. َٔ 235

 

 
 
 

 
الجلسة 
 الثالثة
 

 

 
 
 
 

 
 

 ٌوم الخمٌس

11/12/0218 

 
 
 

 
 

لحادٌة االساعة 
 عشرة صباحا

بماعة 
االجتماعات 

الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً
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 اطالع اجملًظ اؾُاعٞ ع٢ً سض١ًٝ اجناشات٘ ط١ًٝ ْضف املد٠ االْتداب١ٝ اؿاي١ٝ.
 

 

 

  اع ايضشٞ مبد١ٜٓ َسانش.اطالع َٚٓاقش١ اجملًظ اؾُاعٞ ملد١ٜٓ َسانش يٛعع١ٝ ايكط 10

 
 

12 
دزاض١ ايٛعع١ٝ ايعكاز١ٜ يدٚاز ايشٝاعُٞ، ايسنٝو، امله١ٓٝ تبعا ملًتُظ فًظ َكاطع١ ايٓدٌٝ املتدر خالٍ ايدٚز٠ ايعاد١ٜ 

   .2016يشٗس ْٜٛٝٛ 

 

 

ٜٛضف بٔ عًٞ املتدر خالٍ دزاض١ ايٛعع١ٝ ايعكاز١ٜ يًُٓطك١ احملاذ١ٜ يٛاد اٜطٌٝ تبعا ملًتُظ فًظ َكاطع١ ضٝدٟ  14
    .2017ايدٚز٠ ايعاد١ٜ يشٗس شتٓرب 

 

 

  ٚتجُني ايٓفاٜات املٓصي١ٝ ٚاملُاث١ً هلا مبد١ٜٓ َسانش.يعكد ايتدبري املفٛض ملسنص طُس  4ٚ  3ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً ًَشكني  15

 
 

 
الجلسة 
 الرابعة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ٌوم الخمٌس

18/12/0218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الحادٌة الساعة 

 عشرة صباحا
بماعة 

االجتماعات 
الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 

 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً
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ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ شسان١ سٍٛ اسداخ َتشف َٚعسض دائِ ملٓتٛدات ايضٓاع١ ايتكًٝد١ٜ باملكس ايكدِٜ يػسف١ 
 ايضٓاع١ ايتكًٝد١ٜ بطاس١ داَع ايفٓا ملسانش.

 

  ًظ مجاع١ َسانش ٚمجع١ٝ يب١ٓ يًعُاز٠ املطتدا١َ.ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ شسان١ بني ف 17

 
18 

ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ شسان١ بني فًظ مجاع١ َسانش ٚمجع١ٝ اْطإ بال سدٚد َٔ ادٌ تدبري املسافل ايضش١ٝ 
 ايع١َُٝٛ مبد١ٜٓ َسانش.

 

  ذاز١ٜ املتٛادد٠ باحملط١ ايطسٜك١ٝ اؾدٜد٠.ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً نٓاش ايتشُالت خاظ باضتػالٍ احملالت ايت 19

 
02 

املضادق١ ع٢ً َبًؼ االجياز ايرٟ سددت٘ ايًذ١ٓ االداز١ٜ يًتكِٝٝ غضٛظ ع١ًُٝ نساء ايكطع١ االزع١ٝ يفائد٠ ايٛناي١ املطتك١ً 
 َكاطع١ َسانش املد١ٜٓ.يتٛشٜع املاء ٚايهٗسباء مبسانش يتشٝٝد قٍٛ نٗسبائٞ يف اطاز اضتػالٍ ايبٓا١ٜ اؾدٜد٠ ملكس 

 

ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ شسان١ بني فًظ مجاع١ َسانش ٚمجع١ٝ ايسفل باؿٝٛإ ٚاحملافظ١ ع٢ً ايطبٝع١  01
(SPANA.) 
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بشارع دمحم 
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حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
 

 
00 

 يًهٗسباء ايٛطين ٚاملهتب ملسانش ٚايهٗسباء املاء يتٛشٜع املطتك١ً ٚايٛناي١ َسانش مجاع١ فًظ بني اتفاق١ٝ ع٢ً املضادق١
 .َسانش ملد١ٜٓ ايهٗسبائ١ٝ بايشبه١ ايبٝٛنٗسبائ١ٝ احملط١ بسبط تتعًل يًشسب ايضاحل ٚاملاء

 

  .2018ؼٌٜٛ اعتُادات بعض فضٍٛ َٝصا١ْٝ مجاع١ َسانش بسضِ ايط١ٓ املاي١ٝ  02

  يٓاز١ٜ ٚايعاد١ٜ.تعدٌٜ نٓاش ايتشُالت املتعًل بإجياز َٓتٛز اضتػالٍ َٛاقف ايطٝازات ٚايدزادات ا 04

 
05 

احملدد يٓطب ٚاضعاز ايسضّٛ ٚاؿكٛم ٚايٛدٝبات  19/05/2008بتازٜذ  6ايكساز اؾبائٞ احملًٞ عدد ٚتتُِٝ تعدٌٜ 
 املطتشك١ يفائد٠ َٝصا١ْٝ مجاع١ َسانش نُا مت تعدًٜ٘ ٚتتُُٝ٘.

 

  ٚايتضٜٛت عًٝٗا. 2019دزاضـ١ َشسٚع َٝصا١ْٝ فًظ مجاع١ َسانش بسضِ ايط١ٓ املاي١ٝ  06

  ٚايتضٜٛت عًٝٗا. 2019دزاض١ سطابات ايٓفكات َٔ املبايؼ املسصٛد٠ يًُكاطعات بسضِ ايط١ٓ املاي١ٝ  07

  دزاض١ ايتكسٜس ايطٟٓٛ اـاظ بتكِٝٝ تٓفٝر بسْاَر عٌُ مجاع١ َسانش.  08

    ٠ شسنات ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ.بايكسازات املتدر٠ يف ادٗص عًُافًظ مجاع١ َسانش اساط١  09

 
22 

َٔ ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ  239اطالع اجملًظ اؾُاعٞ ملد١ٜٓ َسانش ع٢ً ًَدط تكازٜس تدبري فايظ املكاطعات طبكا يًُاد٠ 
 املتعًل باؾُاعات.

 

 
21 

١ املطتك١ً يتٛشٜع املاء ايبح يف اقاي١ عغٛ اجملًظ اؾُاعٞ ايطٝد خًٌٝ بٛؿطٔ َٔ عغ١ٜٛ اجملًظ االدازٟ يًٛنايـ
 .2015انتٛبس  26بتازٜذ  10/2015/ 4ٚايهٗسباء ملسانش َٛعٛع َكسز اجملًظ اؾُاعٞ عدد 

 

 
20 

اْتداب ممجٌ جملًظ مجاع١ َسانش يف اجملًظ االدازٟ يًٛنايـ١ املطتك١ً يتٛشٜع املاء ٚايهٗسباء ملسانش بعد ايبح يف اقاي١ 
 ٌٝ بٛؿطٔ َٔ عغ١ٜٛ اجملًظ االدازٟ املرنٛزعغٛ اجملًظ اؾُاعٞ ايطٝد خً

 

 

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش  
 دمحم العربً بلمابد        
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

أطلب من السٌد كاتب المجلس تالوة ما تم التوصل به من طرف مكتب المجلس فً إطار مسطرة اإلحاطة 

 .علما

  كاتب المجلس الجماعً الد الفتاويخالسٌد 

 

 

 

 

 حاطة علماالامسطرة 
 

 

 112314من المانون التنظٌمً  42طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل وخاصة المادة 

 ٌلً: ، ٌشرفنً ان احٌطكم علما بمامن النظام االساسً لمجلس جماعة مراكش 9وكذا المادة  المتعلك بالجماعات

فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  نمطلمد توصلت رباسة المجلس الجماعً بإرسالٌات فً شؤن التراح   

، سواء نمط خاصة او اسبلة كتابٌة او من باب االطالع، وتبعا الجتماعات مكتب مجلس جماعة مراكش 0218 اكتوبر

 :  ا ٌلًمعند تحضٌره لجدول اعمال دورتنا هاته، فمد اسفرت هذه العملٌة على 
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 المتخذ على مستوى مكنب المجلس تاريخ المراسلة مقترح النقطة النقطة

 

 
 

 

 

 
 

 13191االرسالٌة رلم 

 18/11/8112بتارٌخ 

 

جبعا إلسظالُت العُذة العمىة خلُمت بادمحم ، فاهىا هىلعىم همجلغ حماعي على هزه 

ت وحعخبر العُذة العمىة غرر مىدعبت للجىت اإلايلفت بالؽإون اللاهىهُت  الاظخلالت الاخخُاٍس

 ًىمه.  وجىٍُم الاداسة والخعاون الالمشهضي ابخذاء مً

 
 
 

 

 
 

 24963االرسالٌة رلم 

 18/09/2018بتارٌخ 
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 اسئلة ك تابية معروحة من ظرف السيد عضو المجلس الجماعي ابراهيم بوحوش
 املتخر على مطتوى ملنب اجمللظ ةــــــــمالحظ منطوق االضئلة حموز الطؤال

 
حصيلة احلافالت اللهسبائية ذات اخلدمة 

 BHNSالعالية 

 ماهً لٌمة االستثمارات المنجزة فً هذا المشروع؟ وماهً الفرضٌات التً بررت انجاز هذا االستثمار؟ 
 تً عمبت انطاللتها؟ماهو المعدل الٌومً لعدد الركاب هذا النوع من الحافالت خالل الفترة ال 
 هل الوضعٌة الحالٌة الستغالل هذا المرفك تحمك توازنا مالٌا للشركة المدبرة له؟ 
   ماهً االجراءات التً تعتزمون اتخاذها لتجاوز االثار السلبٌة لهذا المشروع على سٌولة التنمل بشارع الحسن الثانً؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االسئلة  طرح هذهتم 
 بخصوص هذه المحاور

بممتضى ارسالٌات سابمة 

 8111دجنبر  88فً 

وجدد طرحها بتارٌخ 

تحت عدد  01/12/8112

80919 

 

 

 

 

 

جبعا إلاىىىق ئسظالُاث العُذ عمى املجلغ 

الجماعي ابشاهُم بىخيؾ، وجىبُلا للملخمُاث 

اللاهىهُت والخىٍُمُت اإلاىفىؿ عليها ظىاء في 

 46اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجماعاث اإلاادة 

مً الىٍام الذاخلي ملجلغ حماعت  9ىه او اإلاادة م

مشاهؾ، فمً ؼشوه وشح الاظئلت الىخابُت 

 الؽشورن آلاجُرن:

 .وخذة اإلاىلىع 

 ان ال جخعذي ظإالا واخذا بففت فشدًت 

وعلُه، وجبعا لزلً، فاألظئلت الىخابُت اإلالذمت ال 

حعشف وخذة للمىلىع مً حهت وجخجاوص ظإاٌ 

هه جبعا للشاس مىخب واخذ بففت فشدًت، غرر ا

املجلغ الجماعي، ظدخم بشمجت هزه الاظئلت 

جىالُا في الذوساث اللادمت بذءا مً الذوسة الحالُت 

التي جم خاللها بشمجت العإاٌ اإلاخعلم بالخيؽُي 

اض ي والاحخماعي باإلاذًىت    الثلافي والٍش

 
وضعية قطاع مساكن الطيازات 

 والدزاجات

o ؟أزمتهاحلٌة "افلمار" وماهً االجراءات المتخذة لتجاوز ماهً وضعٌة شركة التنمٌة الم 
o اٌن وصلت اجراءات بناء المراكن التحت ارضٌة بمنطمة عرصة المعاش؟ 
o ما مصٌر دفاتر التحمالت التً سبك عرضها على المجلس وتم تأجل البث فٌها؟ 
o حاربة العشوائٌة ومرالبة االثمنة؟ماهً االجراءات التً لام بها المكتب المسٌر والمسم المدبر لتنظٌم المطاع وم 

 
 االثاث احلضسي واالشهاز

  المصادق علٌه؟ باإلشهارماهً حصٌلة تنفٌذ دفتر التحمالت المتعلك 
 ماهً االجراءات التً اتخذتموها لتنظٌم اللوحات االشهارٌة فً الفضاء العمومً؟ 
  الشوارع والمحاور الرئٌسٌة للمدٌنة والساحات ماهً االجراءات المتخذة لتأهٌل االثاث الحضري والتشوٌر السٌما

 والحدائك؟

 
 وضعية اجملصزة اجلناعية

هل حصلت المجزرة الجماعٌة لمراكش على الترخٌص الصحً للمكتب الوطنً للسالمة الصحٌة لألغذٌة؟ وماهً  
 االجراءات واالستثمارات التً انجزت من اجل الحصول علٌه؟

 كتب المسٌر من اجل تحسٌن ظروف نمل وتوزٌع اللحوم؟ما االجراءات التً اتخذها الم 
هل تموم مصالحكم بمرالبة الحالة الصحٌة للعمال والمشتغلٌن داخل المجزرة وال سٌما االشخاص المكلفٌن بالذبح  

 والسلخ وتمطٌع ونمل اللحوم؟ 

 
التنشيط الجقايف والسياضي واالجتناعي 

 باملدينة

 لرٌاضٌة واالجتماعٌة لمكتبكم المولر؟ماهً االستراتٌجٌة الثمافٌة وا 
 ما مدى تنفٌذ توصٌات المجلس واللجان الدائمة بشأن التأكد ومرالبة اوجه صرف المنح ودعم المشارٌع؟ 
 ماهً االجراءات المتخذة من اجل عملنة عمد اتفالٌات الشراكة مع المجتمع المدنً وتفعٌلها ومرالبة اوجه صرفها؟ 
 افك الثمافٌة والرٌاضٌة واالجتماعٌة والحفاظ علٌها؟ماهو تصوركم لتدبٌر المر 

 
التخفيف من اشدحام الطري والتنقل 

 باملدينة

 ماهً االجراءات المتخذة لتنظٌم االشارات الضوئٌة فً ملتمٌات الطرق؟ 
  ماهً الدراسات واالستثمارات المزمع انجازها من اجل توسعة بعض المحاور والتخفٌف من االزدحام فً بعض

 لملتمٌات؟ا
 ماهً االجراءات المتخذة من اجل تحسٌن جودة النمل العمومً لتشجٌع السكان على استعماله؟ 
 ماهً االجراءات المتخذة من اجل تنظٌم استعمال الدراجات النارٌة؟ 

 
 تأهيل االدازة وحلامتها

 ن؟ماهً االجراءات المتخذة من اجل تحسٌن ظروف استمبال المواطنٌن واشتغال الموظفٌ -
 ماهً االجراءات المتخذة من اجل توحٌد المساطر وتبسٌطها واحترام اجال تسلٌم الوثائك للمرتفمٌن؟ -
 ماهً االجراءات المتخذة من اجل التواصل مع المواطنٌن وتسوٌك خدمات وانجازات المجلس الجماعً؟ -
 اٌن وصل مشروع رلمنة الخدمات الجماعٌة؟ -
 الحكامة والمرالبة واالفتحاص باإلدارة الجماعٌة؟ ماهً االجراءات المتخذة من اجل تحسٌن -
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 هقط مقترحة من ظرف عضو المجلس الجماعي ابراهيم بوحوش
 

 املتخر على مطتوى ملنب اجمللظ ةــــــــمالحظ موضوع النقطة املقرتحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االرسالٌة رلم 
بتارٌخ  80919

01/12/8112 
 

جبعا إلاىىىق اسظالُت العُذ عمى املجلغ الجماعي ابشاهُم بىخيؾ، وجىبُلا 

عليها في اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجماعاث،  واإلاىفىؿللملخمُاث اللاهىهُت 

ٌ اعماٌ دوسجىا هاجه وجبعا للشاس مىخب املجلغ الجماعي، فلذ جم ادساج هلىخرن في حذو 

خعلملهما عالكت باإلاىلىعرن آلاجُرن   الامش ب: ادهاه ٍو

اوالع املجلغ الجماعي ومىاكؽت ولعُت الذخىٌ اإلاذسس ي  :3الىلىت 

 . 2019 – 2018بمشاهؾ للمىظم الذساس ي 

)وتم توجٌه الدعوة للسٌدٌن المدٌر االللٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة 

 و

ومىاكؽت املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاهؾ لىلعُت  اوالع :12الىلىت 

 .اللىاع الفحي بمذًىت مشاهؾ

وتم توجٌه الدعوة للسٌدٌن:)

42

074

- 

 

 اطالع المجلس ومناقشة وضعٌة المجزرة الجماعٌة بمراكش
 

 

اطالع المجلس الجماعً ومناقشة المنازعات التً توجد جماعة مراكش كطرف فٌها الجارٌة والتً تم اصدار احكام 
 .2018و  2015نهائٌة فٌها والتً فً مسطرة التنفٌذ والتً تم تنفٌذها بٌن سنتً 

 

ALSA

 التداول و المصادقة على احداث مرفق "مراكن السٌارات السطحٌة المغلقة".

 التداول و المصادقة على تدبٌر مرفق "مراكن السٌارات السطحٌة المغلقة" عن طرٌق التدبٌر المفوض.

ٌر المفوض لمرفق "مراكن التداول والمصادقة على المعطٌات القانونٌة والتقنٌة المرجعٌة لدفتر التحمالت وعقد التدب
 السٌارات السطحٌة المغلقة".

 التداول و المصادقة على تدبٌر مرفق "النقل العمومً الحضري لمدٌنة مراكش" عن طرٌق التدبٌر المفوض. 

ل التداول والمصادقة على المعطٌات القانونٌة والتقنٌة المرجعٌة لدفتر التحمالت وعقد التدبٌر المفوض لمرفق "النق
 العمومً الحضري لمدٌنة مراكش"

اطالع المجلس الجماعً والتداول فً مشروع المخطط المدٌري لمراكش الكبرى ومشروع مخطط التهٌئة لمدٌنة 
مراكش، مشارٌع مخططات التهٌئة القطاعٌة ألحٌاء مدٌنة مراكش مع استدعاء المدٌر الجهوي لإلسكان بجهة مراكش 

 ٌة بمراكش اسفً ومدٌر الوكالة الحضر

اطالع المجلس الجماعً والتداول فً حصٌلة الرخص الممنوحة للمشارٌع االستثمارٌة بتراب جماعة مراكش بٌن اكتوبر 
على الوضعٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بمدٌنة مراكش مع استدعاء  وأثرهاومدى تقدم انجازها  2018 واكتوبر 2015

 اكش اسفًمدٌر المركز الجهوي لالستثمار بجهة مر

اطالع المجلس الجماعً والتداول فً حصٌلة الرخص الممنوحة للمشارٌع العقارٌة بتراب جماعة مراكش بٌن اكتوبر 
لجنة االستثناءات ومدى تقدم انجازها واثرها على الوضعٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة  إطارفً  2018واكتوبر  2015

 ضرٌة بمراكشبمدٌنة مراكش مع استدعاء مدٌر الوكالة الح
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

األحداث حاطة المجلس علما ببعض المضاٌا ولمن ٌرٌد من السادة األعضاء إ ، استثنابٌا،نفتح البابواآلن 
  .التً تهم الجماعة

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الحفٌظ المغراوي

كذا بعض تسًء إلى أعضاء المجلس الجماعً وٌرة بعض الفٌدٌوهات التً لمد انتشرت فً اآلونة األخ 
 رخصبدعوى أنهم ٌصدرون رخص البناء و العرابض لجمع تولٌعات من أجل إلالة بعض أعضاء المجلس الجماعً

لذلن و للمحافظة على سمعة المجلس الجماعً أطلب من  رباسة المجلس فتح  نهاٌة األشغال أو رخص التصادٌة،
 .ه االدعاءات بإشراف السٌد الوالًٌك حول هذتحم

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

رغم أن  ،سالن من طابمٌنالبن بحً المجلس المولر أنه تم إصدار ترخٌص لبناٌة بتالوجت  أرٌد إخبار 
 ببناءً كله طالبنا عدة مرات بالسماح للح ولد ،0222الحً مرخص فمط لطابك واحد حسب تصمٌم التهٌبة لسنة 

على  اكما أن أصحاب هذه البناٌة لد اعتدو ؟أتساءل ما سبب استثناء هذه البناٌة وحدها دون غٌرها . لذلنطابمٌن
مسطرة نزع الملكٌة فٌما  ىوالخطٌر فً الموضوع أن الجماعة لم تلجؤ إل، أمتار 6نب من الطرٌك العام ٌبلغ جا
، ولد كان ملف الترخٌص لد عرض فً ²م 022ة المذكورة تتجاوز تعلك بمنطمة التراجع علما أن مساحة البناٌٌ

 3أن ٌعرض على لجنة المشارٌع الكبرى أساسالمماطعة المعنٌة لكنه رفض على 

طوابك بحً بلكبار لم تحصل على الترخٌص فً المجالس السابمة لكنها  2إلى ذلن هنان عمارة من  إضافة

 .تعاض الساكنةالمجلس مما أثار ام هذا عهدحصلت علٌه فً 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

علما أن المسإولٌة  ،فً المجلس الجماعً ولٌسإن هذا الموضوع ٌجب أن ٌطرح فً مجلس المماطعة  

وعلى حد علمً فإن التراخٌص المشار إلٌها لد ٌر تمع على عاتك الوكالة الحضرٌة الكبٌرة فً موضوع التعم

 .المانونٌة واإلجراءاتك المساطر صدرت وف
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد محـمد أٌت الزاوي

ان هنان نمص حاد فً مادة األنسولٌن بكل مستوصفات المدٌنة مما خلك حالة  علما المجلس المولر أحٌط 
 .لدى الساكنة ذعر

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش

لن أتحدث عن االحتالل آلٌلة للسموط والتً سمطت فعال وعض الدور الن أتحدث فً هذه العجالة عن ب  
الحدٌث  علىبل سؤلتصر فمط  ،أتحدث عن كثٌر من األمور ولنالعشوابً للملن العمومً من طرف بعض المماهً 

مور نان أألن ه ال نظراهل تم إصدار التسلٌم النهابً لألشغال لشركة العمران أم  واتساءل 9عن تجزبة المحامٌد 
منها أن أسالن التوتر العالً ال تبعد عن الساكنة إال بؤربعة أمتار فمط مع ان المسافة خطٌرة لم ٌتم إنجازها و

 .متر 15المانونٌة هً 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم اإلدرٌسً

طالب ألذلن  ؟ٌتساءل المواطنون كٌف تم فً إطار مشروع الحاضرة المتجددة تغٌٌر رٌاض زنٌبر إلى متحف 
 .بفتح تحمٌك حول هذا الموضوع
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 عضو المجلس الجماعً السٌد السعٌد أٌت المحجوب

ربٌس فٌدرالٌتها ٌحرض  خصوص إلامة السعادة بحً االزدهار حٌث أنبعلما المجلس المولر  أحٌط 
لٌة ممابل المواطنٌن على عدم أخد رخص احتالل الملن العمومً بدعوى ان الملن العمومً لد تم تسلٌمه للفٌدرا

المطعة  "التصاالت المغرب"بإلامة بعض المرافك بل إن الفٌدرالٌة هً من تكري  "برادة"السماح للمستثمر 
االرضٌة الممام فولها عمود االتصاالت علما ان الخطؤ األصلً هو خطا المجلس الذي سلم رخصة التجزبة دون 

 .ا ٌنص على ذلن المانونالممرات كمالحرص على تملن األجزاء المشتركة مثل الطرق و

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الفتاح رزكً 

لحمٌمً وذلن فً بخصوص رٌاض زنٌبر الذي أشار إلٌه السٌد محـمد اإلدرٌسً فإنه ٌجب أن ٌؤخذ حجمه ا 
 .إطار الحاضرة المتجددة

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بالتالً فإن أي تحمٌك فً هذا الموضوع مشارٌع الحاضرة المتجددة ومدرج فً إن الرٌاض المذكور غٌر  
 ٌجب ان ٌوجه إلى المضاء.

 واآلن إذا سمحتم ننتمل إلى دراسة النمط المدرجة فً جدول أعمال هذه الجلسة. 
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  :(الفترة الصباحٌة 24/12/0218بتارٌخ  األولى الجلسة) 0218العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  األولىالنمطة 

مً الىٍام  11الاحابت على ظإاٌ هخابي ملذم مً وشف العُذ ابشاهُم بىخيؾ عمى املجلغ الجماعي وبلا للمادة 

 الذاخلي ملجلغ حماعت مشاهؾ واالحي:

 السؤال حول التنشيط الثقايف والرياضي واالجتناعي مبدينة مراكش من خالل ما يلي:

 تٌجٌة المكتب المسٌر المتبعة؟ماهً استرا 
 مدى عملنة عمد اتفالٌات الشراكة مع المجتمع المدنً ومرالبة اوجه صرف المنح ودعم المشارٌع؟ 
 ماهو تصور مكتب المجلس فً تدبٌر المرافك الثمافٌة والرٌاضٌة واالجتماعٌة والحفاظ علٌها؟ 

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 الجماعً لتمدٌم سإاله. المجلس عضو بوحنش ابراهٌم لكالم للسٌدا

 المجلس الجماعً  عضو بوحنش ابراهٌم السٌد

االجتماعً بمدٌنة ط الثمافً والرٌاضً ولمد توجهت طبما للمساطر االدارٌة بسإال كتابً حول التنشٌ 

خصوصا مدٌنة مراكش الترابٌة ولموكولة إلى الجماعات مراكش حٌث ٌعتبر هذا المجال من اهم المجاالت ا

 التالٌة:هذا السإال األسبلة الفرعٌة  وٌتضمن. باعتبارها مدٌنة ثمافٌة وتارٌخٌة

 ؟لمكتب المجلس واالجتماعٌةٌاضٌة ماهً االستراتٌجٌة الثمافٌة والر -

شارٌع أوجه صرف المنح ودعم الم ومرالبةالدابمة بشؤن التؤكد  واللجنتوصٌات المجلس  تنفٌذما مدى  -

 االتفالٌات؟و

أوجه صرف المنح  ومرالبةماهً االجراءات المتخذة من أجل عملنة هذه االتفالٌات مع المجتمع المدنً وتفعٌلها  -

 ؟علٌها والحفاظ واالجتماعٌة والرٌاضٌةباإلضافة إلى تصور مكتب المجلس حول تدبٌر المرافك الثمافٌة 

 

  جماعً لمراكشربٌس المجلس ال السٌد دمحم العربً بلمابد

جوابا على هذا السإال ألول ان موضوع التنشٌط الثمافً لٌس من االختصاصات الذاتٌة للجماعة بل هو  

لٌس  اختصاص مشترن بٌنها وبٌن العدٌد من المإسسات العمومٌة وبالتالً فان دور الجماعة فً هذا المجال

لكبٌرة مثل المهرجان الدولً للفٌلم ومهرجان الفنون على دعم الفعالٌات الثمافٌة ا بالدور االساسً وانما ٌمتصر

اما عن التنشٌط الثمافً والرٌاضً واالجتماعً فهو من  راطون وغٌره،االشعبٌة والمهرجانات الرٌاضٌة كالم

 .وجه أحسنورها فً هذا المجال على المماطعات وهً تموم بد مجالس اختصاص

مباشرة فٌما تدبر البعض  منها بطرٌمةت فالجماعة تدبر بعضا أما عن تدبٌر المرافك المتعلمة بهذه المجاال 

مطلوب منها وفك الممتضٌات المانونٌة الجدٌدة هو ادخال التحدٌث واالبداع فً الاألخر عن طرٌك الشراكات لكن 

 ، ونحن االن فً سبٌل اعتماد هذا النهجو عن طرٌك شركات التنمٌة المحلٌةالتدبٌر عن طرٌك التدبٌر المفوض أ

 ٌنضج وٌصبح جاهزا.على لجنة المرافك العمومٌة والخدمات حالما  فً األمروسوف نعرض تصورنا 
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 المجلس الجماعً  عضو بوحنش ابراهٌم السٌد

انه ال ٌسعنا اال أن نثمن المجهودات التً ٌبذلها المجلس الجماعً فً هذا المجال خصوصا دعم مجموعة 

لكن  ،عطً اشعاعا كبٌرا للمدٌنة على المستوى الوطنً والمستوى الدولًمن التظاهرات الثمافٌة الكبرى والتً ت

 اللجن المختصة وهً: إطارهنان مجموعة من الممترحات التً تم التداول بشؤنها فً 

واعتماد لاعدة نسبة للجماعة مع تطوٌره الدعم اللوجستً للجمعٌات والذي ٌشكل مٌزانٌة مهمة بال - 

سهٌل على الجمعٌات مساطر طلب الحصول على هذا الدعم والتسهٌل كذلن على معطٌات معلوماتٌة وذلن للت

 والمماطعات.المصالح الجماعٌة عملٌات التتبع والمرالبة وعدم االزدواجٌة فً تمدٌم الدعم بٌن المجلس 

الجماعة  من أجل االشعاع الثمافً ٌجب اعتماد اجندة ثمافٌة لمجموع االنشطة الثمافٌة التً تنظمها -          

طالع من طرف وذلن حتى تكون متوفرة لال المدنً،والمماطعات وكذلن االٌام الثمافٌة المنظمة مع جمعٌات المجتمع 

 .سكان وزوار المدٌنة

تمٌٌم االتفالٌات والشراكات ودعم المشارٌع الحالٌة فً هذا المجال عن طرٌك مرالبة الصرف من طرف  - 

 محاسب مختص.

 0218المنتهٌة وأثرها على المدٌنة فً ظل تطبٌك الدورٌة الوزارٌة الصادرة فً أبرٌل تمٌٌم المشارٌع  - 

 حول هذا الجانب والتً تحث على تبنً المساطر المعتمدة فً دعم مشارٌع المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة.

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

عته فإلى حدود السنة الماضٌة كانت المسطرة المتبعة هً ارسال الملفات الى ٌتعلك بالدعم ومتاب فٌما 

المجلس الجهوي للحسابات من أجل انجاز عملٌات الفحص والتتبع لكن فً لماء مع مسإولً هذا المجلس تم 

لذي التوضٌح أن هذه العملٌة لٌست من اختصاص هذا المجلس ولذلن فان ما سٌتم اعتماده الحما هو الممترح ا

 هذه العملٌة.  ءجرالمتعلك بالتعالد مع محاسب مختص إلأشار الٌه السٌد ابراهٌم بوحنش وا

المماطعات دون مجالس أما بخصوص الدعم اللوجستً فمولفً من هذا االمر هو أن تتكلف به حصرٌا 

 المجلس الجماعً وذلن تفادٌا لالزدواجٌة. 

الجلسة األولى التً كانت مخصصة لإلجابة عن األسبلة بعد االنتهاء من منالشة هذه النمطة أعلن رفع 

 الكتابٌة.
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  8102 امز٘ثشاىذٗسح اىؼبدٌخ ىشٖش                          ٍشامش خٍجيظ جَبػ

 جيغخ ػيٍْخ                                            

 8102 اكتوباذلطا اارة ا اام ة ل ار ا 
 اىثبٍّخاىجيغخ 

 04/10/2018والٌة بتارٌخ الزالفترة 

 

واصل المجلس الجماعــً لمراكش ثانً جلســات ، 8102طجقب ىيجذٗىخ اىضٍٍْخ ىيذٗسح اىؼبدٌخ ىشٖش امز٘ثش   

الثانٌة عشر والنصف زواال بماعة على الساعة  2018اكتوبر  04دورته المذكورة ٌــوم الخمٌس 

تحت رباسة السٌد دمحم العربً بلمابد ربٌس مجلس جماعة 

 :اىغــبدحجَبػخ ىَشامش ثصفخ اعزشبسٌخ  ٍِ اطـشدضـش  - 

 اىَذٌش اىؼبً ىيَصبىخ  :   ػجذ اىنشٌٌ اىخطٍت 

 سئٍـظ قغٌ اػَبه اىَجيظ :       دمحم اىَذٍش          

 سئٍظ قغٌ اىََزينبد اىجَبػٍخ :   ذ٘رًاى ٕشبً ثو

 سئٍظ قغٌ اىشجبة، اىثقبفخ، اىشٌبضخ ٗاىزشثٍخ :   ٕشبً اٌذ ٗاسشٍخ

 غٍش اىالئقسئٍظ قغٌ اىجٍئخ ٗرإٍٔو اىغنِ  :   ػجذ اىغًْ اٗشِ

 ٍذٌش اىَنزت اىصذً اىجَبػً :   دمحم اىج٘خصٍجً

 سئٍغخ قغٌ اىٍَضاٍّخ ٗاىَذبعجخ :    ٗفبء ٍٍْزً

 سئٍظ اىقغٌ اىزقًْ :   ي اىطٍت اعٍْْخ

 سئٍظ قغٌ رٍَْخ اىَ٘اسد اىَبىٍخ :   ػجذ اىذق ٍذا

 سئٍظ قغٌ رإٍٔو االداسح اىجَبػٍخ :   دمحم ثشمبدي

 سئٍظ قغٌ اىؼَو االجزَبػً :   ػجذ اىؼضٌض االٍشي

 ػِ قغٌ اػَبه اىَجيظ :    خيٍو ٍ٘ىخ

 ػِ قغٌ اػَبه اىَجيظ :     عؼذ ّجبي

 :شـــبسك ٍِ اىَصبىــخ اىخبسجٍــخ اىغـبدح -
 

 ٍذٌش االمبدٌٍَخ اىجٌٖ٘خ ىيزشثٍخ ٗاىزنٌِ٘ ىجٖخ ٍشامش اعفً. :   ادَذ اىنشًٌَ

 اىَذٌش االقيًٍَ ىَشامش :   عبىٌ ٍغؼ٘دي

 سئٍظ ٍصيذخ اىشؤُٗ االداسٌخ ٗاىَبىٍخ ثَذٌشٌخ ٍشامش :   ٍذ اصػٍزشاىغؼ

 سئٍظ قغٌ اىزخطٍظ ٗاىخشٌطخ اىَذسعٍخ :   ػجذ ثيخذٌش

 ػِ ٍنزت اىخشٌطخ اىَذسعٍخ :   خيٍو اىغشرً

 ػِ ٍنزت اىخشٌطخ اىَذسعٍخ :   دمحم ٍز٘مو

 

 ػض٘ا 28  : اىؼذد اىقبًّّ٘ اىزي ٌزنُ٘ ٍْٔ اىَجيظ اىجَبػً  -

  ػض٘ا 28  :    ػـذد االػضـبء اىَضاٗىٍـِ ٍٖبٍٖــٌ  -

 ػض٘ا 68 :      ػـذد األػضــبء اىذبضشٌـــِ  -

 

 زئٝظ فًظ مجاع١ َسانش قُد ايعسبٞ بًكائد 1
 ايٓائب االٍٚ يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش ْٜٛظ بٔ ضًُٝإ 0
 ايٓائب ايجاْٞ يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش عبد ايطالّ ضٞ نٛزٟ 2

 ايٓائب ايجايح يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش قُد تٛف١ً 4

 ايٓائب ايسابع يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش أمحد املتضدم 5

 ايٓائب اـاَظ يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش َٛالٟ اؿطٔ املٓادٟ 6

 ايٓائب ايطابع يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش عبد ايسشام دبٛز 7
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 ظ فًظ مجاع١ َسانشايٓائب١ ايجا١َٓ  يسئٝ   اَاٍ َٝضس٠  8

 ايٓائب ايعاشس يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش مجاٍ ايدٜٔ ايعهسٚد 9

 ْائب ناتب اجملًظ اؾُاعٞ َٛالٟ اسفٝظ قغاٟٚ ايعباضٞ 12

 عغٛ اجملًظ اؾُاعٞ ٜٛضف أٜت زٜاض 11

 "          "          " عبد اجملٝد اٜت ايكاعٞ 10
 "   "          "        تٛفٝل بًٛدٛز 12
 "          "          " عبد اهلادٟ ٜٚطالت 14

 "          "          " عادٍ املتضدم 15

 "          "          " عبد اهلادٟ فازٟ 16

 "          "          " قُد ايصزاف 17
 "          "          " عبد االي٘ ايػًف 18
 "          "   "        ا١َٓٝ ايعُساْٞ االدزٜطٞ 19

 "          "          " عبد ايٛاسد ايشافكٞ 02
 "          "          " امحد قفٛظ 01

 "          "          " عبد اهلل االَهازٟ 00

 "          "          " عبد ايسمحإ ٚافا 02

 "          "          " ضفٝإ بٓداييت 04

 "          "          " تٞعبد اجملٝد ايدَٓا 05

 "          "          " خًٌٝ بٛؿطٔ 06

 "          "          " قُد اٜت بٜٛدٚ 07
 "          "          " محٝد خٛزشى 08
 "          "          " قُد بٔ بال 09

 "          "          " أمحد عب١ًٝ 22

 "          "   "        عبد ايفتاح زشنٞ 21
 "          "          " سطٔ بباٟٚ 20

 "          "          " إشسام ايبٜٛطفٞ 22
 "          "          " َسِٜ خاٟ 24

 "          "          " قُد يهباز 25
 "          "          " عبد ايعصٜص َسٚإ 26

 "       "          "    ايطعٝد اٜت احملذٛب 27
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 "          "          " عبد اجملٝد بٓاْٞ 28
 "          "          " سبٝب١ ايهسشاٍ 29

 "          "          " عبد ايعصٜص ايبٓني 42
 "          "          " قُد اؿس 41

 "          "          " زشٝد ايتُاديٞ 40
 "      "          "     محٝد ايشٗٛاْٞ 42

 "          "          " املضطف٢ ايشٗٛاْٞ 44
 "          "          " قُد االدزٜطٞ 45

 "          "          " قُد بًٓعسٚضٞ 46

 "          "          " قُد باق١ 47

 "          "          " املضطف٢ ايٛدداْٞ 48

 "        "          "   عبد ايضُد ايعهازٟ 49
 "          "          " ابساِٖٝ بٛسٓش 52

 "          "          " عبد ايسسِٝ ايفرياَٞ 51

 "          "          " َٛالٟ عبد اؿفٝظ املػساٟٚ 50

 "          "          " جنٝب زفٛش 52
 "          "          " اؿطني ْٛاز 54

"          "         "  عبد اؾًٌٝ بٓطعٛد 55  

 "          "          " ٜٛضف بٔ ايصاٖس 56
 "          "          " ضعٝد٠ ضالي١ 57

 "          "          " قُد ْهٌٝ 58
 "          "          " سطٔ اهلٛازٟ 59

 "          "          " عبد ايضُد اهلٓٝدٟ 62
 "          " "          ثٛز١ٜ بٛعباد 61

 "          "          " َٛالٟ ايبشري طٛبا 60
 "          "          " عبد ايػين دزٜٛش 62

 "          "          " خًٝف١ ايششُٝٞ 64
 "          "          " عبد اهلادٟ بٔ عال 65
 "          "          " سفٝظ١ فداز 66
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"          "      "     امساعٌٝ اَػازٟ 67  

 "          "          " قُد اٜت ايصاٟٚ 68
 "          "          " عبد ايهسِٜ ملشّٛ 69

 "          "          " عبد ايًطٝف أبدٚح 72

 "          "          " س١ًُٝ باقُد 71

 "          "          " عبد ايعصٜص بٛضعٝد 70

 "          "          " قُد بٛغسباٍ 72
 "          "          " فاط١ُ ملهٕٗٛ 74

 "          "          " امحاد اطسسٞ 75
 "          "          " دٜٛد٠ ايعٜٛدٟ 76

 

 أػضبء 10  :   اىغبئجٍــِ ثؼـــزس ػـذد األػضـبء  -

 
 ايٓائب ايطادض١ يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش خدجي١ فغٞ 1

 ايٓائب ايتاضع يسئٝظ فًظ مجاع١ َسانش اطف ايربدعٞعٛ 0

 ناتب اجملًظ اؾُاعٞ خايد ايفتاٟٚ 2

 عغٛ اجملًظ اؾُاعٞ فاط١ُ ايصٖساء املٓضٛزٟ 4
 

 

 أػضبء 18 :   اىغبئجٍـِ ثـذُٗ ػــزس ػـذد األػضبء -
 

 عغٛ اجملًظ اؾُاعٞ عدْإ بٔ عبد اهلل 1

 "   "          "        سٝا٠ املشفٛع 0

 "          "          " عبد ايضُد ايعُساْٞ 2
 "          "          " شن١ٝ املسٜين 4
 "          "          " عفٝف١ ايصجنازٟ 5

 "          "          " عبد اهلادٟ تًُاعٞ 6
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 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 بشم اهلل الرمحن الرحيم
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌنالسادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلً وسابل االعالم

 أٌها الحضور الكرٌم

 

جلستنا الثانٌة من دورتنا  أعلن رسمٌا عن افتتاحطبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، 

 وجدولتها الزمنٌة كاالتً: 2018العادٌة لشهر اكتوبر 
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 املتداول  يف  شانها  مراكش والنقطجمللس مجاعة  8112الدورة العادية لشهر اكتوبر  الثانية من اجلدولة الزمنية للجلسة

 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 النقــــــط موضــــــوع التـــداول ر.ت 
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ايضالسٝات املدٛي١ ايٝ٘  إطازاطالع اجملًظ اؾُاعٞ ع٢ً ايتكسٜس االخبازٟ يسئٝظ اجملًظ يف شإٔ االعُاٍ اييت مت ايكٝاّ بٗا يف 
 َٔ ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ املتعًل باؾُاعات. 106طبكا ملكتغٝات املاد٠ 

  

 

 .2019 – 2018مبسانش يًُٛضِ ايدزاضٞ اطالع اجملًظ اؾُاعٞ َٚٓاقش١ ٚعع١ٝ ايدخٍٛ املدزضٞ  2
 

 

 

  املضادق١ ع٢ً َشسٚع اتفاق١ٝ تٛأ١َ بني مجاع١ َسانش َٚد١ٜٓ ضٛتصٚ ايض١ٝٓٝ. 4

 

.ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً َشسٚع اتفاق١ٝ تتعًل بإسداخ ٚػٗٝص َسنص صشٞ يًكسب مبٓطك١ ابٛاب َسانش ظُاع١ َسانش 5
  ٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة ممترحة من طرف الس     

 

 
 

6 
 T686/Mايعكازٟ االصًٞ  املٓت١ُٝ يًسضِابٛاب َسانش  44املضادق١ ع٢ً ؽضٝط ايبكع١ األزع١ٝ املتٛادد٠ مبٓطك١ 

َطذد تبعا ملًتُظ فًظ َكاطع١ املٓاز٠ املتدر خالٍ ايدٚز٠ ايعاد١ٜ  يبٓاء َسبعَرت  4213املطاس١ املكدز٠ ب  ٚذات
 .2018ْٝٛ يشٗس ٜٛ

 

 
7 

املضادق١ ع٢ً ؽضٝط بٓا١ٜ َتٛادد٠ يف انداٍ بامحاد إلسداخ داز يًذُعٝات برتاب َكاطع١ َسانش املد١ٜٓ تبعا ملًتُظ 
 .2018فًظ َكاطع١ َسانش املد١ٜٓ املتدر خالٍ ايدٚز٠ ايعاد١ٜ يشٗس شتٓرب 

 

 
8 

االزع١ٝ ايتابع١ يًًُو اـاظ اؾُاعٞ نُكس ؾُع١ٝ احملازبني ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ تتعًل بتدضٝط ايكطع١ 
 ٚقدَاء ايعطهسٜني ايهائٔ باؿٞ احملُدٟ دٛاز ْادٟ املطٓني بايداٚدٜات.

 

 
9 

َكاطع١ دًٝص سطب َكرتح فًظ املكاطع١ املتدر خالٍ ايدٚز٠ ايعاد١ٜ  برتاب ايع١َُٝٛاملضادق١ ع٢ً تط١ُٝ بعض ايطسم 
 .2018يشٗس شتٓرب 

 

 

طبكا يًُاد٠  2018ايبح يف َكرتسات دعِ َشازٜع مجعٝات اجملتُع املدْٞ ايٓاشط١ مبد١ٜٓ َسانش بسضِ ايط١ٓ املاي١ٝ  12
 ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ املتعًل باؾُاعات. َٔ 235

 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المدٌرٌة العامة للمصالح

 لسم اعمال المجلس             
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  :(الفترة الزوالٌة 24/12/0212بتارٌخ  الثانٌة الجلسة) 0218العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  الثانٌةالنمطة 

ش الاخباسي لشئِغ املجلغ في ؼأن الاعماٌ التي جم اللُام بها في   ئواس اوالع املجلغ الجماعي على الخلٍش

 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجماعاث. 106الفالخُاث املخىلت الُه وبلا إلالخمُاث اإلاادة 

 

  راكشربٌس المجلس الجماعً لم السٌد دمحم العربً بلمابد
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مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجماعاث واللالُت  106جىبُلــــا إلالخمُاث اإلاادة 

ا للمجلغ، عىذ بذاًت ول دوسة عادًت، خٌى  شا اخباٍس بخلذًم سئِغ مجلغ الجماعت جلٍش

ؽشف له، ٌععذويالفالخُاث املخىلت  ئواس الاعماٌ التي كام بها في  ني ان اجلى على معامعىم َو

عليها سئاظت املجلغ الجماعي ابخذاء مً نهاًت الذوسة  واؼشفذالتي كامذ  مجمل الاعماٌ

 الى بذاًت الذوسة الحالُت وهي واالجـــي: 2018 مايالعادًت لؽهش 

مً  94فمــً الىاخُت اإلاذاوالجُت، وهما ال ًخفى على خمشاجىم، ووبلا إلالخمُاث اإلاادة   

الخىٍُمي اإلاخعلم بالجماعاث، وبعذ ان جم جيهئ اإلالفاث اللاهىهُت للىلي اإلاذسحت في اللاهىن 

حذاٌو اعماٌ دوساث املجلغ الجماعي واخالتها على اإلافالح املخخفت للخأؼرر عليها، فلذ جم 

ل بمجمىعت مً اإلالشساث مإؼش عليها وكامذ على  بدىفُزها وهيسئاظت املجلغ  وجلىم الخـى

 الؽيل الاحي: 

 
 
 
 
 
 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش
 جماعة مراكش

 المدٌرٌة العامة للمصالح
 لسم اعمال المجلس
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الدّرٗ اليت متت فَٔا املضادق٘ 
 علٙ اليكط٘

 تارٓخ التأشري علٙ املكزر مْضْع مكزر اليكط٘

 
 
 
 

الدورة العادية لشهر فرباير  
8102 

بتازٜذ  6ايكساز اؾبائٞ احملًٞ عدد َٔ  49َكسز ايٓكط١ املتعًك١ بتعدٌٜ ايفضٌ 
بات املطتشك١ احملدد يٓطب ٚاضعاز ايسضّٛ ٚاؿكٛم ٚايٛدٝ 19/05/2008

ٚذيو عرف ايبٓد االخري  يفائد٠ َٝصا١ْٝ مجاع١ َسانش نُا مت تعدًٜ٘ ٚتتُُٝ٘
 دزِٖ يًشض١ 150املتعًل بٛادب ٚيٛز املٓتصٖات ايسٜاع١ٝ احملدد٠ يف 

 

علٙ مكزر اجمللط ّالكزار مً طزف الضٔد الْالٕ عامل عنال٘ مزانش بتارٓخ  مت التأشري
 10/10/8102ٔذِ بتارٓخ االمز بتيف ّأصدر 82/10/8102

َكسز ايٓكط١ املتعًك١ باتفاق١ٝ شسان١ بني اجملًظ اؾُاعٞ ملد١ٜٓ َسانش ٚ اؾاَع١ 
بايعشب غشت يهس٠ ايكدّ  20املًه١ٝ املػسب١ٝ يهس٠ ايكدّ يتذٗٝص ًَعب 
 االصطٓاعٞ.

مً طزف الضٔد الْالٕ عامل عنال٘ مزانش بتارٓخ  املكزر ّاالتفاقٔ٘مت التأشري علٙ 
03/10/8102 

 
 
 
 
 

الدورة العادية لشهر ماي 
8102 

  َكسز ايٓكط١ املتعًك١ بايٓظاّ ايداخًٞ يًطٛم اؾُاعٞ بسز ايصٜتٕٛ باحملاَٝد .
مً طزف مً طزف الضٔد الْالٕ عامل عنال٘  ّالكزارات ّاالتفاقٔ٘مت التأشري علٙ املكزر ات 

 13/10/8102مزانش بتارٓخ 

 ظاّ ايداخًٞ يطٛم ايطُو باؾ١ًُ .َكسز ايٓكط١ املتعًك١ بايٓ
 َكسز ايٓكط١ املتعًك١ بايٓظاّ ايداخًٞ يًطٛم اؾُاعٞ ايصٖٛز بعني اٜطٞ .

 َكسز ايٓكط١ املتعًك١ بايٓظاّ ايداخًٞ يطٛم ايطٝازات املطتع١ًُ .
 30/10/8102 مً طزف الضٔد الْالٕ عامل عنال٘ مزانش بتارٓخ املكزر ّاالتفاقٔ٘ري علٙ مت التأش َكسز ايٓكط١ املتعًك١ باتفاق١ٝ شسان١ بني مجاع١ َسانش ٚداَع١ ايكاعٞ عٝاض .

َكسز ايٓكط١ املتعًك١ مبالء١َ َكسز اجملًظ اؾُاعٞ ملد١ٜٓ َسانش عدد 
املتعًل باملٛافك١ ع٢ً ايسفع  2016ْٜٛٝٛ  23بتازٜذ  101/2/06/2016

" ٚذيو َع ايٓظاّ االضاضٞ يًشسن١ َٔ زأمساٍ شسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ "ساعس٠ االْٛاز
 .املرنٛز٠

 83/10/8102مت التأشري علٙ اليظاو االصاصٕ مً طزف الضٔد ّسٓز الداخلٔ٘ بتارٓخ 

َكسز ايٓكط١ املتعًك١ باتفاق١ٝ تتعًل بتٌُٜٛ ٚإجناش بسْاَر َعاؾ١ ايطهٔ املٗدد 
 .2019-2018باالْٗٝاز عٞ اؿاز٠ ايشطس ايجاْٞ 

 10/10/8102املكزر  مً طزف الضٔد الْالٕ عامل عنال٘ مزانش بتارٓخ مت التأشري علٙ 

َكسز ايٓكط١ املتعًك١ باتفاق١ٝ شسان١ تتعًل بتٌُٜٛ ٚإجناش بسْاَر َعاؾ١ ايطهٔ 
 2019-2018املٗدد باالْٗٝاز باملد١ٜٓ ايعتٝك١ ايشطس ايسابع 

 10/10/8102ش بتارٓخ مت التأشري علٙ املكزر  مً طزف الضٔد الْالٕ عامل عنال٘ مزان

 10/10/8102 مت التأشري علٙ املكزر  ّالكزار مً طزف الضٔد الْالٕ عامل عنال٘ مزانش بتارٓخ َكسز ايٓكط١ املتعًك١ بإسداخ َسنص مجاعٞ يألزشٝف ٚايتٛثٝل .
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َكسز ايٓكط١ املتعًك١ بهٓاش ايتشُالت ملٓح اَتٝاش قطس املسنبات املدايف١ يكٛاْني 

 احملذص اؾُاعٞ ايطري اىل

 
مت التأشري علٙ مكزر اجمللط ّنياش الترنالت مً طزف الضٔد الْالٕ عامل عنال٘ مزانش 

 00/10/8102بتارٓخ 
 

 
 
 
 
 
 

َكسز املٛافك١ املبدئ١ٝ ع٢ً ايٓكط١ املتعًك١ باتفاق١ٝ إلسداخ َتشف يًشاٟ 
 ٚايتٛابٌ عدائل اؿازثٞ مبسانش 

دعا فَٔا  02/10/8102الٕ عامل عنال٘ مزانش بتارٓخ مت التْصل بإرصالٔ٘ مً الضٔد الْ
 رٜاص٘ اجمللط اجلناعٕ بإعادٗ اليظز يف املكزر املتخذ جملنْع٘ مً االعتبارات ىْجشٍا فٔنا ٓلٕ:

 . ٘ٔخضْصٔ٘ ذداٜل احلارثٕ املزتبط٘ بالذانزٗ الجكافٔ٘ ّالعلنٔ٘ ّالفي 
  احلارثٕ( لهْىُ ال ٓزتبط بذانزٗ املهاٌ خضْصٔات املترف مْضْع االذداث مكارى٘ باملْقع )ذداٜل

 اٖ العالق٘ بني املهاٌ ّامليتْد.
 .امهاىٔ٘ اقام٘ معارض بشهل دّرٖ للرتّٓخ هلذا املْرّث 

  ٍٕ افتكاد عيضز املضاّاٗ ّامليافض٘ الشزٓف٘ اعتبارا لهٌْ املؤصض٘ املكرتذ٘ لإلشزاف علٙ املشزّع
 مؤصض٘ خاص٘.

 ّع مبداخٔل صٔته اقتضامَا تفزض اللحْٛ اىل ىْع مً طزم الطابع التحارٖ ّالتضْٓكٕ للنشز
 التدبري املفْض.

  ّّجْد صفارات بعض الدّل يف املشزّع ٓفزض اٌ تهٌْ الدّل٘ يف شخط اذدٚ مؤصضاتَا العنْمٔ٘ ا
 الْسارٓ٘ ٍٕ احلامل٘ للنشزّع اّ شزٓه٘ فُٔ

 
 
 

الدورة االستثنائية يوليوز 

مت التأشري علٙ مكزر اجمللط ّالكزار مً طزف الضٔد الْالٕ عامل عنال٘ مزانش بتارٓخ  َكسز ايٓكط١ املتعًك١ بدعِ اؾُعٝات ٚاالْد١ٜ ايسٜاع١ٝ ايٓاشط١ مبد١ٜٓ َسانش.
12/12/8102 

ت ايتعاعد١ٜ ملٛظفٞ اإلدازا ٚاهلٝئاتَكسز ايٓكط١ املتعًك١ باتفاق١ٝ بني مجاع١ َسانش 
يف شإٔ ؽضٝط َهتب اضتكباٍ يفائد٠ َٓدسطٞ تعاعد١ٜ  ٚاملضاحل ايع١َُٝٛ باملػسب

 "اَفاّ" مبٓطك١ احملاَٝد.
 

 

 10/10/8102ّاالتفاقٔ٘ مً طزف الضٔد الْالٕ بتارٓخ  رمت التأشري علٙ املكز



خ  والضوالُت فباخُتالملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش   (04/10/2018بخاٍس

27 
 

8102 
 
 
 
 
 

ليوز الدورة االستثنائية يو 
8102 

ٌ َكسز ايٓكط١ املتعًك١ باملًشل ايجاْٞ التفاق١ٝ ايشسان١ يتٌُٜٛ َشسٚع ضكٞ ٚاس١ ايٓدٝ
 َسانش باملٝاٙ ايعاد١َ املعاؾ١.

 10/10/8102مً طزف الضٔد الْالٕ بتارٓخ  رمت التأشري علٙ املكز

َٔ ايكساز اؾبائٞ احملًٞ عدد  24َكسز ايٓكط١ املتعًك١ بتعدٌٜ بعض َكتغٝات ايفضٌ 
احملدد يٓطب ٚأضعاز ايسضّٛ ٚاؿكٛم ٚايٛدٝبات املطتشك١  2008َاٜٛ  19بتازٜذ  6

َٝصا١ْٝ مجاع١ َسانش نُا مت تعدًٜ٘ ٚتتُُٝ٘ ٚذيو عرف َٓتٛز ايربقٛم  ٚاعاد٠ يفائد٠ 
تستٝب ٚع١ْٛٓ ٚادبات دخٍٛ ايطًع ٚايبغائع اىل ضٛم اؿبٛب ٚايكطاْٞ ٚضٛم ايتُس 

 ٚايفٛان٘ اؾاف١

 
مت  التأشري علٙ مكزر اجمللط ّالكزار مً طزف الضٔد الْالٕ عامل عنال٘ مزانش بتارٓخ 

 13/01/8102ّ اصدر االمز بتيفٔذِ بتارٓخ  81/10/8102

اتفاق١ٝ ايشسان١ ٚايتٌُٜٛ املتعًك١ بربْاَر تجُني املتعًك١ بَكسز ايٓكط١ 
نُا ٖٞ َغ١ُٓ يف تكسٜس ايًذ١ٓ  2021 - 2018املد١ٜٓ ايعتٝك١ ملسانش 

١ َع ايػاء اتفاقٝ املهًف١ باملٝصا١ْٝ ٚايشؤٕٚ املاي١ٝ ٚايربف١ ٚاملسفك١ بٗرا املكسز
ايشسان١ ٚايتٌُٜٛ املتعًك١ بربْاَر اجناش ٚتٗٝئ١ َسائب يًطٝازات ٚتسصٝف ٚتٗٝئ١ 

  االشق١ ٚايطاسات ايع١َُٝٛ ٚايع١ْٛٓ ٚايتشٜٛس ٚٚعع يٛسات اخباز١ٜ تفاع١ًٝ

َاٟ  03بتازٜذ  248/05/2018َٛعٛع َكسز فًظ مجاع١ َسانش عدد 
2018. 

 
 

لْالٕ عامل عنال٘ مزانش بتارٓخ مت التأشري علٙ مكزر اجمللط مً طزف الضٔد ا
00/10/8102 
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ت والعهش على  وفي اواس جمثُل سئاظت املجلغ للجماعت في حمُع اعماٌ الحُاة اإلاذهُت والاداٍس

ئلى  2018 فبراًش  مفالحها، كامذ سئاظت مجلغ مذًىت مشاهؾ، خالٌ الفترة ما برن ؼهش 

لغاًت مخم ؼهش  باالث لمُىف وشخفُاث وؼشواء ، بعذة أوؽىت واظخل2018مً ظىت  ابٍش

العذًذ مً في وجمثُل اإلاذًىت اإلاؽاسهت هزا وفاعلرن مجخمعُرن في مخخلف املجاالث، و 

 ألوؽىت والخٍاهشاث واملحافل.

 بماًلي:جمرزث هزه الفترة كذ و 

 :جخىٍج مذًىت مشاهؾ بجائضة الحعً الثاوي للبِئت

ج مذًىت مشاهؾ بجائضة الحعً ـىف  12الثاوي للبِئت في دوستها  جمرزث هزه الفترة بدخٍى

الجماعاث الترابُت, بدمىس العُذ سئِغ الحىىمت و الىصساء و العذًذ مً ممثلي اإلاىٍماث 

افا  ج اعتر الذولُت و اللىاع الخاؿ و الجامعاث و الجمعُاث، وكذ حاء هزا الخخٍى

تي ٌعىعها باملجهىداث اإلابزولت مً وشف حمُع الفاعلرن واإلاخذخلرن بمذًىت مشاهؾ، وال

ع اإلاىجضة في مجاٌ خماًت البِئت واملحافٍت عليها  .حجم وهىعُت اإلاؽاَس

لعُذ الىلي ومخخلف اإلافالح بدمىس اجم في هزا الفذد جىٍُم خفل بلفش البلذًت هما 

 بالىالًت، 

ت للىصاسة اإلاىخذبت للخىمُت اإلاعخذامت، وهُئاث  ت الجهٍى واإلافالح الخاسحُت خاـت اإلاذًٍش

مىاظبت  لخلذًم الحفل وان ، خُث ذوي العاملت في مجاٌ املحافٍت على البِئتاملجخمع اإلا

 للجمُع. الؽىش 
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 :اإلاؽاسهت في مخخلف الاوؽىت باإلاذًىت

 وأؼغاٌفي مجمىعت مً ألاوؽىت الخاسحُت  واإلاؽاسهتحمىس الهما جمرزث هزه الفترة ب

ت إلاشاهؾ في دوسجه ا ش احخماع املجلغ الاداسي للىوالت الحمٍش لثامىت عؽش بشئاظت العُذ وٍص

واهذ مىاظبت لىشح اهم اؼياالث مجاٌ الخعمرر  والزيالخعمرر والعىنى وظُاظت اإلاذًىت، 

 ....باإلاذًىت واإلاىاوم املحُىت

ع اإلااء والىهشباء بأؼغاٌ احخماع املجلغ الاداسي للىوالت الافت الى  ، مشاهؾاإلاعخللت لخىَص

ت والاظتراجُجُت باإلاذًىت السجباوها بالخذماث التي حعخبر هما حعلمىن مً اإلاإظع اث الحٍُى

ت الُىمُت لعِؾ اإلاىاوً.  الاظاظُت والحرًز

لها ـلت ووُذة والللاءاث التي وؽىت ألا مًفي العذًذ  تهزا باإللافت الى اإلاؽاسه

 .باهخماماث الجماعاث الترابُت

  :في اإلاعشك الذولي إلاذًىت جىس الفشوعُت اإلاؽاسهت 

مىس اللىي لجماعت مشاهؾ في اإلاعشك الذولي إلاذًىت جىس ؽاسهت والحاإلاب الفترة  جمرزث هزه

اكا خاـ، وخفق لها خُث واهذ فُه مذًىدىا  لُف ؼشف هزه الذوسة  تالفشوعُ  اسو

عها ئلى حاهب ؼشهت العمشان و املجلغ الجهىي للعُاخت ج إلاؽاَس  .للترٍو

م الىىهب اإلاشاهش يدعم ومعاهذة   :فٍش

م الاٌو للمذًىت، جم في في اواس ال  ذعم اإلاادي واإلاعىىي الزي ما فتئ املجلغ ًلذمه للفٍش

م الىىهب اإلاشاهش ي ؛نهاًت اإلاىظم الىشوي اللُام سفلت العُذ الىالي ب اسة جفلذًت لفٍش  ٍض

ً لخىك مااإلاالعبرن و اللخدفرز  افُت عرًر اث البىىلت الىوىُت الاختر بيل  جبلى مً مباٍس

 نزوٌ مً اللعم الاخترافي ...جفاوي لخفادي ؼبذ ال
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 اظخلباٌ هُئاث املجخمع اإلاذوي  وظاهىت بعن اإلاىاوم:

في اواس ظُاظت الاهفاث والباب اإلافخىح التي جىهجها سئاظت املجلغ مىز جدمل هزه 

العذًذ مً هُئاث املجخمع اإلاذوي   مع وللاءاث عشفذ هزه الفترة عذة اظخلباالثاإلاعإولُت، 

ش غرر اإلاهُيلت او التي  ،التي حعشف ئؼياالث مخخلفتوظاهىت بعن اإلاىاوم  خفىـا الذواٍو

ىالب مشجبىت بخذماث بخفىؿ اإلاوهزا للاءاث مع مجمىعت ودادًاث ، جيخٍش الترخُل

 ، والتي همذ:اللشب

 دواس الحعيُت باإلاعررة الثاهُتممثلرن عً ظاهىت  -

 فعالُاث املجخمع اإلاذوي بمىىلت الضسكىىوي بىعياص -

ٌ الاحخماعُت للمهىُرن والحشفُرن بمشاهؾ،  لألعماٌحمعُت الىىس ممثلرن عً  -  خى

 ولب اهجاص حي ـىاعي خاؿ لفائذة الفىاع الخللُذًرن مً الذسحت الثالثت

 الجمعُت اإلاشاهؽُت لخىمُت ظىق الجلذ -

 حمعُت ججاس باب الخمِغ -

 الللاءاث الخىاـلُت:

لاوعت ظُذي ًىظف بً علي، للاء جىاـلي مع معدؽاسي املجلغ الجماعي بمهما جم علذ 

ً ألهم  خفق لخلُُم الىلع العام بتراب اإلالاوعت وجلذًم العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

ئؼياالث واهخماماث العاهىت، والخذابرر الىفُلت إلاعالجت ول اللماًا بؽشاهت برن املجلغ 

 الجماعي ومجلغ اإلالاوعت.

 :جذبرر الاهاسة العمىمُت

احخماع بدمىس جم علذ ر الاهاسة العمىمُت بمذًىت مشاهؾ، خابعت مىلىع جذبرفي اواس م

"خالشة الاهىاس"  العادة سؤظاء اإلالاوعاث او هىابهم مع ممثلرن عً ؼشهت الخىمُت املحلُت

، خفق إلاذاسظت مخخلف الاؼياالث اإلاشجبىت بخذبرر هزا اللىاع اإلايلفت بخذبرر هزا اللىاع

 الحُىي.
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افم الجماعُت  :جذبرر اإلاش

اض ي س الخذبرر ألامثل ملخخلف في اوا افم الجماعُت راث الىابع العىظُىزلافي والٍش اإلاش

الخابعت للجماعت، خاـت اإلاىجضة خذًثا في اواس اإلاؽشوع اإلاليي "الحالشة اإلاخجذدة"، جم 

هزه احخماع مىظع مع العادة سؤظاء الاكعام بالجماعت، خٌى آلُاث ووشق جذبرر علذ 

افم  ... اإلاش

اساث مُذاهُ افم في وىس الاهجاص:ٍص ت واإلاش ع الخىمٍى  ت ملخخلف اإلاؽاَس

ع اإلاذًىت بمخخلف  باإللافت الى الجىالث اإلاُذاهُت الشوجُيُت إلاخابعت مخخلف الاوساػ و مؽاَس

اساث مُذاهُت سفلت العُذ العابم والحالي الىالي  ًًاإلالاوعاث، فلذ  ؼهذث هزه الفترة ٍص

 ؤظاء اإلالاوعاث بىفىرها الترابي إلاخابعت اؼغاٌ:سؤظاء اإلافالح اإلاعىُت وهزا س مخخلف و 

الافخخاح الشظمي للمعبذ الجماعي بحي اصلي مشاهؾ، لُعضص ؼبىت اإلاعابذ الجماعُت  -

معابذ حماعُت  10بها مخخلف ملاوعاث واخُاء اإلاذًىت والتي بلغذ لحذ الان  خٍُذالتي 

 مفخىخت في وحه عمىم العاهىت.

 لغابت الؽباب. جدبع أؼغاٌ التهُئت والخأهُل -

باإلاذًىت العخُلت للمذاساث العُاخُت والشوخُت جدبع جلذم ألاؼغاٌ التهُئت والخأهُل  -

 .إلاشاهؾ

افم والخجهرزاث -  بلىب اإلاىاوً بمىىلت املحامُذ. جدبع اؼغاٌ اهجاص اإلاش

 مؽشوع جأهُل حي اإلاالح . -

 .جأهُل مىىلت كبىس الؽهذاء -
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 :عاون لفذاكت والخاظخلباٌ وفىد وشخفُاث لخىوُذ عالكاث ا

في جىوُذ عالكاث الخىاـل برن مذًىت مشاهؾ و اإلاذن التي جشبىها  حعاهم هزه الاظخلباالث

اساث والىكىف على ججاسب الدعُرر وهلل  م جبادٌ الٍض بها عالكاث جىأمت أو حعاون، عً وٍش

اساث:  مالخبراث بهزه اإلاذن، ومً اه  هزه الٍض

اسة وفذ مً الفىاع الخللُذًرن مً - بلذًت ظىجضو الفِىُت و رلً إلكامت معشك  ٍص

خاؿ باإلاىخىحاث الفىاعُت املحلُت الخللُذًت لعىجضو بفماء اإلاعشح اإلاليي إلاشاهؾ و رلً 

 في ئواس عالكت الخعاون التي جشبي مذًىت مشاهؾ و مذًىت ظىجضو. 

شا بررالىا - اسة عمذة مذًىت هىهُمبى الؽُلُت العُذ: الُخا برًر افم ٍص له،  والىفذ اإلاش

اسة ـذاكت .  ورلً  في ئواس ٍص

اسة عمل لىفذ مذًىت هِىىبى الفِىُت بشئاظت العُذة - هائبت الشئِغ  WANG Aiminٍص

ورلً  في ئواس اجفاكُت الخعاون التي جشبي مذًىت  الخىفُزي الجداد هلاباث الخجاسة بىِىىبى

   .مشاهؾ و مذًىت هِىىبى

ذ سئِغ مفلح Pedro Marin Cotsاظخلباٌ العُذ:  - ت البرامج ألاوسوبُت ومذًش مـش

ت إلاذًىت مللت  سفلت العُذ هىسالذًً مىعتي ميعم بشامج الخعاون في  ؤلاظباهُتالبِئت الحمٍش

                                                                                                                                                                 .مذًىت ماللت

 اإلاؽاسهت في املحافل الىوىُت والخٍاهشاث الذولُت:

ت في جٍاهشاث دولُت  ه و اوشه ؤلاداٍس عشفذ هزه الفترة أًما مؽاسهت املجلغ عبر معدؽاٍس

 ومً ابشصها:

ض  - اسة عمل في ئواس جىفُز مؽشوع " هدى خىىماث دامجت و مىفخدت : حعٍض اإلاؽاسهت في ٍص

هت اإلاشآة في البرإلااهاث و املجالغ اإلاىخخبت و بلىسة العُاظاث .اإلالذم في ئواس "ـىذوق مؽاس 

لُا، ورلً بالعاـمت ؤلاًىالُت سوما.  الخدٌى للؽشق ألاوظي و ؼماٌ أفٍش
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 ) مشخلت ؤلاًاب(. الخىكُع على اجفاكُت الخعاون برن مشاهؾ و اؼبُلُت -

اسة مذًىت بشؼلىهت لخبادٌ الخبراث و اإلاما - سظاث الجُذة و جدذًذ كىىاث الخبادٌ ٍص

ض الذًملشاوُت الدؽاسهُت املحلُت في حهت مشاهؾ  ت و حعٍض الثىائُت و رلً في ئواس مؽشوع جلٍى

 أظفي.

اإلاؽاسهت في اللمت العاإلاُت للمذًىت آلامىت بباهىىن  بخعاون مع ألامً اإلاليي بالخاًالهذ ،  -

ً الفِىُت بشعاًت حمعُ اسة إلاذًىت ؼرن ٍص ً.مع ٍص  ت ـىاعت ألامً الزوي لؽرن ٍص

 اإلاؽاسهت في وسػ خٌى مؽشوع الىلل العمىمي "  بذبي. -

يُت  بماسظُلُا خٌى مؽشوع ئوؽاء مشهض حماعي لألسؼُف و الخىزُم باملجلغ  - دوسة جىٍى

 الجماعي إلاشاهؾ.

 

ل ألعماء  ت ألجلذم بالؽىش الجٍض ش ؤلاخباسي اإلاىحض، أغخىم هزه الفـش وفي خخام هزا الخلٍش

وحمُع العاملرن بالجماعت،  واإلاىٌفرنمىخب املجلغ ووافت اإلاىخخباث واإلاىخخبرن وألاوش 

ألاحهضة ألامىُت باإلاذًىت ووافت الؽشواء اإلافالح الخاسحُت و وهزا العلىاث املحلُت، ومخخلف 

واإلاخذخلرن، على ما ًبزله الجمُع مً مجهىداث، ول خعب مىكعه ومعإولُاجه، مً أحل 

ذ مخخلف الخذماث اإلالذمت لفالح اإلاىاوىرن حعل مذًىدىا ف ي اإلاعخىي الالئم بها، وججٍى

واإلاىاوىاث، وهزا صائشي ولُىف مذًىت مشاهؾ الحمشاء، التي ًضداد ئؼعاعها ًىما بعذ 

ًىم، وحعضص مياهتها وحاربُتها على اإلاعخىي الىوني والعالمي في ئواس العىاًت الخاـت التي 

 .دمحم العادط هفشه هللا وأًذهًىليها ـاخب الجاللت اإلالً 

هزه ئحماال مخخلف الاعماٌ التي كامذ واؼشفذ عليها سئاظت املجلغ الجماعي، جم جبلُغها 

 لحمشاجىم وبلا لللاهىن. 

 والعالم علُىم وسخمت هللا وبشواجه
 

 دمحم العشبي بللائذ                                                                                                               

 سئِغ مجلغ حماعت مشاهؾ  
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

المدٌر االللٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة والسٌد مدٌر االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن تظار وصول السادة نفً ا

 من جدول اعمال دورتنا هاته. 4كم سنمر للتداول فً النمطة بجهة مراكش أسفً، وبعد اذن

  :(24/12/0218بتارٌخ  الثانٌة الجلسة) 0218العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  الرابعةالنمطة 

 الفِىُت.اإلافادكت على مؽشوع اجفاكُت جىأمت برن حماعت مشاهؾ ومذًىت ظىجضو 

  مجلس الجماعً لمراكشربٌس ال السٌد دمحم العربً بلمابد

الكلمة للسٌد سعٌدة ساللة ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون 

 النمطة.الالمركزي لتالوة التمرٌر المتعلك بهذه 

 بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون الالمركزيربٌس اللجنة المكلفة ناببة  سعٌدة ساللة
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    4 ة رلم:النمط

 
 

  جتماعاتقرير 
نونية وتنظيم بالشؤون القا املكمفة لمجنةا 

  االدارة والتعاون الالمركزي
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  4 الوقعة رقمحول 
 2018 لصهر اك توبر العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  4الوقعة رقم 

 

 .ااصيييل" سوتزةاتف قيل توأمل بني مج عل مااكش ة مر يل " مراةع املص ةقل عوى
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العمل، وفً اطار تحضيٌر الينمط المدرجية فيً جيدول اعميال للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها  طبما

الموجهية لكيل مين السيادة أعضياء  17/29/0218 بتيارٌخ 17114وتبعيا لليدعوة عيدد ، 0218 اكتيوبرالدورة العادٌة لشيهر 

بالشييإون المانونٌيية وتنظييٌم االدارة والتعيياون اللجنيية والمجلييس للحضييور والمشيياركة فييً أشييغال  اللجنيية المكلفيية 

صيباحا الحادٌة عشر والربع على الساعة  0218 شتنبر 02ٌوم الخمٌس  هااجتماع، عمدت اللجنة المذكورة ركزيالالم

ربيٌس اللجنيية لتييدارس ي شييارع دمحم الخيامس برباسيية السيٌد دمحم بوغربييال بالمصيير البليد الصيغرىبماعية االجتماعييات 

 االتٌـة: ةالنمط

 ااصيييل "سوتزة" ةمر يل مااكش مج عل بني توأمل اتف قيل مراةع عوى املص ةقل  

 ٌدان: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -
 سعٌدة ساللة، دمحم االدرٌسً، ثورٌة بوعباد. 

 :السٌدة نواب ربٌس المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -

 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطف البردعً

 :السادةأعضاء المجلس  س الجماعًاعضاء المجل من فً االجتماع شارن -

 عبد الهادي بن عال، ي البشٌر طوبا، ي احفٌظ لضاوي العباسً. 
 خالد الفتاوي :من اعضاء المجلس السٌدعن االجتماع بعذر  تغٌب -

 ما شارن من أطر جماعة مراكش السادة:ك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 س لسم أعمال المجلسربٌ :  دمحم المحٌر

 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن.    :    رشٌد بوزٌتً
    

ر، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمطة المدرجة فً فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
الضوء على اهمٌة هذه االتفالات مسلطا  0218جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  فً والمضمنةجدول اعمال اللجنة 

 المجسدة لروح العاللات االستراتٌجٌة بٌن المملكة المغربٌة والجمهورٌة الصٌنٌة الشعبٌة.
وبعد تمكٌن السادة الحضور من مشروع بروتوكول االتفاق وكذا بطالة تمدٌمٌة عن مدٌنة سوتزو الصٌنٌة 

ة للسٌدة الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً المفوض الٌها فً ، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلموالمرفمتٌن بالتمرٌر
 المطاع لتمدٌم التوضٌحات فً الموضوع.

المملكة  مستوى عاللات التعاون والصدالة الجٌدة بٌنوفً هذا االطار، ركزت السٌدة الناببة تدخلها، بداٌة، على 
ارٌخٌة التً لام بها صاحب الجاللة الملن دمحم السادس الزٌارة التالصٌن الشعبٌة خصوصا بعد  المغربٌة و جمهورٌة

، والتً توجت بالتولٌع على اإلعالن المشترن حول إلامة عاللات الشراكة 0216لجمهورٌة الصٌن الشعبٌة فً ماي 
تفال هذه ، مإكدة على ان الدولتٌن تستعدان لالحالصٌنٌة –أعطت زخما نوعٌا هاما للعاللات المغربٌة  والتً االستراتٌجٌة،

 .”الشراكة االستراتٌجٌة“إطارا مالبما للعمل سوٌا على تفعٌل والتً تشكل  إللامة عاللاتهما الدبلوماسٌة 62السنة بالذكرى 
 إطارفً بروتوكول االتفاق المعروض هو سٌرورة متطورة التفالٌة تعاون سابمة بٌن المدٌنتٌن وٌؤتً ان معتبرة 

على التجارب الدولٌة فً تدبٌر الشؤن المحلً  أكثرمراكش من اجل االنفتاح ماعة مجلس جاالستراتٌجٌة التً ٌنهجها 

تعزٌز عاللات  إطاركما تؤتً هذه التوأمة فً  .االجتماعٌةووتنوٌع شركاء المدٌنة فً جمٌع المجاالت االلتصادٌة والثمافٌة 

منظمة المدن  بمبادئالمسإولٌن فً المدٌنتٌن اٌمانا من الشعبٌة التعاون والصدالة بٌن المملكة المغربٌة ودولة الصٌن 
فً تعزٌز اواصر  الجماعات، وتمدٌرا للدور الهام الذي تموم به تشجٌع التآخً بٌن المدن األعضاء الدولٌة الرامٌة الى

 .األخوة والصدالة والتعاون والامة عاللات طٌبة بٌن المدٌنتٌن

 

 مراكشلالمجلس الجماعً 

 

 

 

  4: النمطة رلم 



خ  والضوالُت فباخُتالملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش   (04/10/2018بخاٍس

37 
 

التوأمة، ثمن السادة  بروتوكولواالطالع على مضمون مشروع  عمب ذلن، وبعد االستماع لتوضٌحات السٌدة الناببة

خبرات واكتشاف التجارب ة مدن العالم لما تتٌحه من تبادل الٌاالعضاء هذا النوع من اتفالٌات التوأمة بٌن مدٌنة مراكش وبم

 الدولً معالمركزي اإلنفتاح على تنوعها الحضاري مع تكثٌف التعاون الوالعمرانً اب تطورها المدنً وأسبالناجحة و

 ضرورة استثمار التجارب السابمة.

اط فً السٌاسة الخارجٌة للدولة وتؤسٌسا على ذلن، وبعد المنالشة وابداء الرأي، واٌمانا منهم بضرورة االنخر
مٌة ، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهرابح -رابح شراكات فً إطار عاللات تعاون مختلف العاللات والفً تنوٌع ترجمة ذلن و

تؤسٌس ارضٌة للتعاون بٌن المدٌنتٌن واالنفتاح على تجربة جدٌدة غنٌة ستهم مجموعة من استكمال الوثٌمة المعروضة فً 
كما هً  سوتزو الصٌنٌةالتوأمة بٌن جماعة مراكش ومدٌنة  بروتوكولفمد ابدت اللجنة موافمتها على المطاعات الحٌوٌة، 

  .مرفمة بالتمرٌر

 لر واسع النظرولمجلسكم المو      

 
 س اللجنــــةــربٌ          

 دمحم بوغربال    
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 مشروع اتفاقية توأمة

 بني
 املغربية( اململكة)مراكش مجاعة مدينة 

و    

 الصني الشعبية( )مجهورية بلدية مدينة سوتزو
   ، زئيشا.دبلقائ يمجاعة مدينة مساكش ممثلة يف شخص الشيد ذلند العسب  -

 من جهة      

   Zhou Nai Xiang مدينة سوتزو ممثلة يف شخص زئيشها الشيد -

 من جهة اخرى   

                                            
ت       وفلا للمبادئ املىطوص عليها في بيان املؤسست املشترهت على إكامت العالكاث الدبلوماسيت بين الجمهوٍز

س الخعاون الودي و املساهمت في حعميم و فهم و إدزان الشعبيت الطيى ز و جطٍو يت و اململكت املغسبيت ، و بهدف حعٍز

 الطداكت بين شعوب البلدًً ،

فلد اجفلا الطسفان , مدًىت سوجزو الطيىيت و جماعت مساهش املغسبيت جبعا للمشاوزاث الودًت على إكامت عالكت 

 جوأمت بين املدًيخين .

طسفان على كدم املساواة و املىافع املخبادلت حشجيع الاجطاالث الطدًلت بشكل مشترن و الخبادالث ًخفم ال      

ت بين سكان املدًيخين و العمل بيشاط مً أجل الخبادل و الخعاون  بين املدًيخين في مجاالث  الاكخطادًت و الخجاٍز

 و غيرهم . الاكخطاد ، الثلافت ، الفالحت ، الصحت ، الخعليم  ، و املوظفين 

هره الاجفاكيت ضيغذ باللغت الطيىيت و الفسوسيت و العسبيت في وسخخين أضليخين و جدخل حيز الخىفير بعد الخوكيع      

 عليها. 

( خمس سىواث كابلت للخجدًد عىد اهتهاء ضالحيتها بموجب اجفاق ضمني ما لم 50هره الاجفاكيت فترة ضالحيتها )     

   سف ألاخس.ًطعً أحد الطسفين أو الط

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

  عمدة مدٌنة سوتزو                                          ربٌس جماعة مدٌنة مراكش           

   Zhou Nai Xiang                                                دمحم العربً بلمابد               
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 مشروع التوقيع على اتفاقية التوأمة بين مدينة سوتزو

 و مدينة مراكش  

 ورقة تقنية عن مدينة سوتزو
 

 : االسم و المولع
 ، و ٌصل يشنغهامن  كٌلومتر 100انكسو فً شرق الصٌن على بعد جٌ مالةتمع مدٌنة سوتزو فً ع   

 عاصمة الحرٌر. عزوفة بكونه و هً  م نسمة، 4074000 سكانها عدد 
 
 :  المجال التمافً 

الصٌن ، مما ٌجعلها  المدن فً و اكبر  عد واحدة من ألدمت وأسست سوتزو خمسة لرون لبل المٌالد 
 الذي الثمافًتتمٌز بحضارة عرٌمة تتحلى فً فنون الصناعة التملٌدٌة ، فنون التطرٌز وكدا التنوع 

وجهة سٌاحٌة على  منهادٌد من المتاحف و المعابد و هو ما ٌجعل تزخر به المدٌنة ، حٌت تظم الع
 . و دلن بسب لنواتها العدٌدة و الشهٌرة  .tVenice of the Eaتسمى  اذالصعٌد العالمً ،

 
 :المناطك الخضراء

من حدائمها مسجلة فً لائمة التراث الثمافً  19فً العالم، حٌت أن   تشتهر سوتزو بأجمل  الحدائك 
 .ً للٌونٌسكوالعالم

 :االلتصادي المجال 
تضم سوتزو ما  ٌمرب من  حٌت ، عالمٌا التصادٌا68المرتبة األولى فً الصٌن و  تحتل سوتزو 

 على  جذب اكبر عدد من المستثمرٌن الدولٌٌن.وتعمل شركة  2000
 
 : المنجزات 

ت مختلفة ، شمل مٌادٌنل فً تم تبادل العدٌد من الزٌارات و التباد 2013مند تولٌع اتفالٌة تبادل سنة 
و كدا المناطك  ، مجال  التعلٌم الجامعً  الخدماتمجال  التجارة ،مجال  الصناعة التملٌدٌة، مجال 

 .الخضراء

فً شهر مارس  الل الزٌارة األخٌرة التً لام بها وفد مهم من برلمان و مجلس شعب مدٌنة  سوتزوو خ
لٌة التعاون إلى اتفالٌة توأمة و ذلن بهدف توطٌد العاللات بٌن تم االتفاق على االرتماء باتفا المنصرم ،

 المدٌنتٌن
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

من خالل تمرٌر اللجنة فاألمر ٌتعلك بمشروع اتفالٌة توأمة بٌن جماعة مراكش ومدٌنة سوتزو الصٌنٌة 
لتعاون بٌن المدٌنتٌن ستهم مجموعة من المطاعات للشراكة وارضٌة تؤسٌس اب واالرتماء استكمالونحن بصدد 

 بعد ان تم فً ما لبل عمد اتفالٌة تعاون فمط . الحٌوٌة

 باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش

 لجماعة أم من السلطات اتساءل كٌف تؤتً مثل هذه االتفالٌات الى المجلس هل من خالل رغبة ذاتٌة من ا
 المحلٌة أم من مصادر اخرى.

  ان كل االتفالٌات التً ٌعمدها المجلس الجماعً لها أهداف محددة، لذلن أطالب بعرض كل االتفالٌات التً سبك

مالٌة مهمة وكذلن التفكٌر فً  تعمدها على اللجنة المختصة من اجل التمٌٌم والتحٌٌن الن االمر ٌتعلك بالتزاما

 جدٌدة تتماشى واالهداف التً ٌرٌد المجلس الجماعً تحمٌمها. اتاتفالٌ

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

أثمن هذه االتفالٌة ألنها تؤتً فً سٌاق توجهات المملكة و خاصة الزٌارة الرسمٌة لجاللة الملن دمحم السادس  
تً ستعود على البلدٌن بالمنفعة،  لكن ما أرٌد التؤكٌد إلى الصٌن و التً توجت بالتولٌع على العدٌد من االتفالٌات ال

ًخفم الطسفان على كدم املساواة و من االتفالٌة حول مجاالت التعاون وهو كالتالً "  4علٌه هو ما جاء فً الصفحة 

ت بين سكان امل دًيخين و املىافع املخبادلت حشجيع الاجطاالث الطدًلت بشكل مشترن و الخبادالث الاكخطادًت و الخجاٍز

العمل بيشاط مً أجل الخبادل و الخعاون  بين املدًيخين في مجاالث الاكخطاد ، الثلافت ، الفالحت ، الصحت ، الخعليم  ، و 

" لكن مجاالت التعاون ٌجب ان تبمى محصورة فً اختصاصات الجماعة دون ما هو غٌرها املوظفين و غيرهم . 

 مراجعة مشروع االتفالٌة من أجل مالبمتها مع اختصاصات الجماعة.  كااللتصاد والصحة والفالحة، ولذلن ألترح

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ان االتفالٌات المبرمة مع المدن األجنبٌة تبرم فً شخص الجماعة باعتبارها لاطرة و ومجاالت االتفالٌة ال  
إلى اختصاصات المصالح التابعة للوزارات االخرى الن الجماعة  تكون محصورة فً اختصاصات الجماعة بل تتعداها

تعتبر لاطرة لتدبٌر كل هذه االختصاصات و أذكر كمثال التوأمة مع مدٌنة سوكودزٌل  االمرٌكٌة والتً نتج عنها تبادل 
شفٌات  بٌن المركز االستشفابً الجامعً و أحد المست ءونفس الشً سوكودزٌلعٌاض وجامعة  ًبٌن جامعة الماض

 هنان.

خالصة المول ان الجماعة هً لاطرة لتدبٌر العاللات االلتصادٌة وخٌر مثال على ذلن زٌارتنا لمدٌنة تور 

 الفرنسٌة حٌث اصطحبنا معنا ممثلٌن عن لطاع الصناعة التملٌدٌة .

 عضو المجلس الجماعًالسٌد عبد الهادي بن عال 

شراكات و اتفالٌات للتعاون لكن المشكل ٌبمى فً تفعٌل هذه انه لمن الجٌد االنفتاح على مدن اخرى و عمد  
 الشراكات و االتفالٌات و متابعتها و التعرٌف بها و بنتابجها .

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 بعد استنفاذ التدخالت، نمر للتصوٌــت على هذه النمطــة. 
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 :  (الفترة الزوالٌة 24/12/0218بتارٌخ  الثانٌة الجلسة) 0218العادٌة لشهر أكتوبر الدورة من جدول اعمال  الثالثةالنمطة 

 . 2019 – 2018اوالع املجلغ الجماعي ومىاكؽت ولعُت الذخٌى اإلاذسس ي بمشاهؾ للمىظم الذساس ي 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

السٌد مدٌر االكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة للٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة والفً البداٌة أرحب بالسٌد المدٌر ا

هذه النمطة لد تم ادراجها بطلب من السٌد ابراهٌم بوحنش كش أسفً و الطالم المرافك لهما ووالتكوٌن بجهة مرا

ثلً وزارة كما انه جرت العادة ان نستدعً خالل دورة اكتوبر من كل سنة السادة مم ،عضو المجلس الجماعً

ٌعرفها  التً لدخول المدرسً والولوف على الصعوبات واالشكاالتالتربٌة الوطنٌة الستعراض المضاٌا المتعلمة با

التراحاتهم المجلس الجماعً إلبداء آرابهم ومالحظاتهم و اتاحة الفرصة للسادة اعضاءلطاع التعلٌم بالمدٌنة و

كراهات التً ٌعرفها هذا المطاع و دراسة سبل التعاون لتحسٌن وضعٌة التمدرس واالطالع عن كثب على اال

 والشراكة للنهوض بالتعلٌم فً المدٌنة.

 للسٌد مدٌر األكادٌمٌة. بداٌة الكلمة أعطًو  

 ٍذٌش االمبدٌٍَخ اىجٌٖ٘خ ىيزشثٍخ ٗاىزنٌِ٘ ىجٖخ ٍشامش اعفً  أحمد الكرٌمًالسٌد  

أشكرهم على إتاحة هذه الفرصة لنا لعرض مجموعة ً السادة أعضاء المجلس الجماعً وفً البداٌة أحٌ 

ؤنها فً جو من تلمً التراحات المجلس الجماعً بشمن المواضٌع المتعلمة بالتربٌة والتكوٌن بمدٌنة مراكش و

 .التعاون و التكامل

 اىَذٌش اإلقيًٍَ ى٘صاسح اىزشثٍخ اى٘طٍْخ ثَشامش سالم مسعوديالسٌد 

واصلٌة بٌن ٌعتبر تكرٌسا للمماربة الت وهذالنا لتمدٌم هذا العرض أشكر المجلس الجماعً على دعوته  

فً االرتماء بالمنظومة  بٌن الجماعات المحلٌة باعتبارها شرٌكا استراتٌجٌاالمدٌرٌة االللٌمٌة واالكادٌمٌة الجهوٌة و

 .التربوٌة

ملكً ا بعد الخطاب الباألولوٌة خصوص من بٌن المطاعات التً تحظىٌعتبر  فهوفبالنسبة للتعلٌم األولً 

اساسٌا  ٌعدنطمح جمٌعا داخل المدٌرٌة لالرتماء بالتعلٌم األولً الذي  فإننا ، وعلٌه0218ٌولٌوز  09السامً لٌوم 

ولمد تم تدعٌم بنٌات االستمبال بإحداث  ة اساسٌة لتجوٌد الحٌاة المدرسٌة،رافع هالتربوٌة باعتبار المنظومة داخل

حجرة للتعلٌم األولً  22تؤهٌل و "مراكش الحاضرة المتجددة"ٌة فً إطار اتفالٌة مجموعة من الحجرات الدراس

 .ة التشاركٌة مع المجالس المنتخبةفً إطار الممارب ونطمح للمزٌد

مإسسة ابتدابٌة على مستوى اإلللٌم باإلضافة الى مإسستٌن اثنتٌن  005ما عن التعلٌم االبتدابً فلدٌنا أ  

مإسسة  127 على تتوفر جماعة مراكشو ،0ي را وهما مإسسة معطى هللا ومدرسة برادمإخانتهت االشغال بهما 

ٌمل لسم و 027ألولى ابتدابً فٌصل إلى تلمٌذ، أما عدد األلسام ا 70122لسم وٌبلغ عدد التالمٌذ  0022ابتدابٌة تضم 

لسم  165، بٌنما هنان ً هذا الشؤنة الوزارٌة الصادرة فوذلن فً احترام تام للمذكرتلمٌذ،  22معدل التالمٌذ بها عن 

بٌنما لسم  017تلمٌذ  22فٌبلغ عدد األلسام التً بها الل من ابتدابً السنة الثانٌة  بٌنما  تلمٌذ، 42و 22تضم ما بٌن 

 تلمٌذ . 42و  22ما بٌن ٌدرس فٌها لسم بها  196



خ  والضوالُت فباخُتالملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش   (04/10/2018بخاٍس

44 
 

 282و تلمٌذ للمسم  26ٌمل عن  معدللسم ب 804أما بالنسبة لبالً المستوٌات فمن الثالث إلى السادس هنان 

  .تلمٌذا للمسم وهذه المإشرات تعتبر جد إٌجابٌة 42و  26لسم بمعدل ٌتراوح ما بٌن 

للثانوي بالنسبة ، و2 ىعددها ال ٌتعدمستوٌات فمط و 2أو  0ة فهً تضم أللسام المشتركوفٌما ٌخص ا

التً ٌدرس بها اما الثانوٌات التؤهٌلٌة  مإسسة، 44والثانوي اإلعدادي فهنان ، مإسسة 49التؤهٌلً فهنان 

و ٌتراوح معدل التالمٌذ  21742ٌصل عدد اإلناث منهم إلى  67522لتالمٌذ فعددهم وفٌما ٌتعلك با ،5اإلعدادي فعددها 

ضافٌة و ذلن راجع الى طلبات االستعطاف التً نضطر إلى لبولها من اجل إعطاء فرص إ 40و  29بالمسم ما بٌن 

 .مٌذ المعنٌٌنللتمدرس للتال

، أما بالنسبة للتعلٌم الثانوي 42و  26أما بالنسبة للسلن اإلعدادي فإن معدل التالمٌذ بالمسم ٌتراوح ما بٌن 

اما مجموع التالمٌذ فٌصل  دادٌة ٌدرس بها التعلٌم التؤهٌلً،ثانوٌات إع 4مإسسة باإلضافة إلى  20التؤهٌلً فلدٌنا 

 .تلمٌذ للمسم 25بمعدل  28772إلى 

و ٌصل عدد األلسام إلى  22472بالنسبة لجماعة مراكش ٌصل عدد تالمٌذ التعلٌم الثانوي التؤهٌلً إلى و 

   .تلمٌذا للمسم 25بمعدل  975

مسالن الدولٌة فمد تعزز العرض التربوي هذه السنة بإضافة مسالن دولٌة بمجموعة من وفٌما ٌتعلك بال

ب التالمٌذ فً هذا شجٌع مسلن التعلٌم الدولً بالتعلٌم اإلعدادي لتلبٌة طلتم ت سسات التعلٌم الثانوي التؤهٌلً كمامإ

 .المسلن الجدٌد

تؤهٌل المإسسات التعلٌمٌة فإن اإلحداثات  الجدٌدة تشمل ثانوٌة المدرسً و بالنسبة لتوسٌع العرضأما 

الثانوٌة المسن بتامنصورت وإعدادٌة التشارن بجماعة حربٌل وإعدادٌة  التابعة لجماعة سعادة و كذا 12المحامٌد 

درسة االبتدابٌة معطى هللا و الم 0 ياإلضافة إلى المدرسة االبتدابٌة برادالتؤهٌلٌة المهدي بن بركة بالمحامٌد ب

ال بد من اإلشارة الى ان توسٌع العرض فٌف عن بعض المدارس االبتدابٌة. والمستعملتٌن حالٌا كملحمتٌن للتخو

الحاضرة المتجددة حٌث تم مراكش ٌرا بمجموعة من اإلحداثات التً تدخل ضمن برامج المدرسً بالجماعة تعزز كث

 نة الماضٌة ومدرسة الثرٌا والتً ما زالت األشغال جارٌة بها إضافة إلىإفتتاح مدرسة الضحى االبتدابٌة فً الس

، سٌدي ٌوسف بن علً، المسٌرة الخضراء، عالل الفاسً، أزلً، 0المسٌرة  ،غاندي، المسارإعدادٌات بنسكرٌن، 

 التونسً . المهدي بنبركة و الثانوٌة التؤهٌلٌة  دار

ال بد من الحدٌث عن التوسعات المعتمدة حٌث هنان حجرات دراسٌة جدٌدة فً طور البناء وذلن لتوسٌع و

فكن اإلشارة إلى برنامج تعوٌض المالضروري كذلن من  ،الطالة االستٌعابٌة لمجموعة من المإسسات التعلٌمٌة

 .عروض طلبات األشغال المتعلمة بهاحجرة دراسٌة  ونحن بصدد إعداد  175الذي ٌشمل 

فمد بلغ عدد  0219-0218لمبادرة الملكٌة المتعلمة بملٌون محفظة دراسٌة للدخول المدرسً أما فٌما ٌخص ا

 129754مٌذ المستفٌدٌن مإسسة إعدادٌة و بلغ عدد التال 05ومإسسة ابتدابٌة  002منها  048المإسسات المستفٌدة 

 تلمٌذ.

باللوازم المدرسٌة، و ال ٌفوتنً التنوٌه بالمبادرات التً لامت بها بعض الجماعات لتزوٌد بعض المإسسات 

هنان مخطط استراتٌجً تعتمده األكادٌمٌة فً هذا الشؤن بتنسٌك حظً باألولوٌة و فمداما بالنسبة للدعم االجتماعً 

 .النمل المدرسً الداخلٌات او تعلك األمر بالمطاعم المدرسٌة، مع بالً األكادٌمٌات سواء
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 ٍذٌش االمبدٌٍَخ اىجٌٖ٘خ ىيزشثٍخ ٗاىزنٌِ٘ ىجٖخ ٍشامش اعفً  السٌد أحمد الكرٌمً

المولر على الدعم الذي ٌمدمه فٌما ٌتعلك بتهٌا المجال الداخلً والخارجً للمإسسات  أشكر المجلس 

، و أإكد للسادة أعضاء المجلس الجماعً أننا فً لنهوض بمطاع التعلٌم مهمة الجمٌعوهذا دلٌل على أن ا. التعلٌمٌة

 .اإالتهم و انتماداتهماستماع تام لكل تس

أما عن الجانب األمنً بمحٌط المإسسات التعلٌمٌة  فرغم ان ذلن من اختصاص السلطة المحلٌة إال أن ذلن 

اما بالنسبة ألعوان النظافة وأعوان الحراسة فإن الدولة منعت منذ  ،ال ٌمنع من التدخل فٌما ٌتعلك بالتشوٌر الطرلً

، و هنان كذلن مجال تدعً عمد شراكات فً هذه المجاالتسنة مضت مبدأ التوظٌف فً هذه المطاعات مما ٌس

ون التوأمة حٌت أصبح من الضروري االنتمال بالمإسسات التعلٌمٌة إلى مستوٌات متمدمة من التبادل الثمافً والتعا

 .أجنبٌةفً المجاالت التربوٌة مع مإسسات بجماعات 

ارٌد بهذه المناسبة ان ٌؤخذ هذا الورش مكانة فً ٌة واضحة ولتعلٌم األولً فهنان خطة وطنوفٌما ٌخص ا

كما . لموعد مع بالً الجماعات والجهاتحتى نكون فً اشامل اهتمامات المجلس الجماعً وأن ٌكون هنان تعاون 

 لنهوض بمإشرات التربٌة و التكوٌن.تعلٌم األولً ٌعتبر أساسٌا فً اورش ال أإكد أن

نحن ً تساهم فً الحماٌة االجتماعٌة واما بالنسبة للداخلٌات و كما جاء فً الخطاب الملكً السامً فه

المعطٌات حولها آملٌن فً أن ٌتعزز  كافةمدم مع المجلس الجماعً بشؤنها و ان ن مستعدون لعمد جلسة تمنٌة

. وبالنسبة للمحٌط الخارجً للمإسسات التعلٌمٌة فإن كل الشركاء المعنٌٌنعاون بشؤنها عبر المجلس الجماعً والت

 .بالنظر إلى لرب بعض االوراش منهابعض هذه المإسسات تعانً من االنعكاسات السلبٌة على أسوارها 

ٌما ٌتعلك بتشجٌع االستثمار ا فبالتعلٌم الخصوصً فإننا نطلب المزٌد من الدعم خصوص كما ٌتعلأما فٌ

 تسهٌل المساطر الخاصة بها لتجاوز الصعوبات. الحصول على التصامٌم التعدٌلٌة وتٌسٌر و

ت المكتبات المدرسٌة والمعلومٌادارس بعض االمور كالدعم التمنً وفً االخٌر ألترح إحداث لجنة تمنٌة لتو

 .و النوادي و ما إلى ذلن و شكرا

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش مابدالسٌد دمحم العربً بل

 أما اآلن فباب المنالشة مفتوح. 

 المجلس الجماعً  عضو السٌد ابراهٌم بوحنش

 :أرٌد توضٌحات حول المحــاور التالٌــة 

أتساءل عن اإلجراءات المتخذة له من أخطار صحٌة على األساتذة والتالمٌذ وبالمفكن وما تشك األلسام المبنٌة -

 .الستبدالها

هل هنان استراتٌجٌة إلعادة فتحها بشراكة مع المجتمع المدنً أو المطاع ل عن المدارس التً ٌتم إغاللها وأتساء -

 لجماعات الترابٌة؟الخاص أو ا

خاصـة فً ما ٌتعلك برســوم التؤمٌــن و بمعاٌٌر البنــاء و احتــرام دفاتر مرالبــة التعلٌــم الخصوصً و -

  .التحمالت

 المدرسً وإرسال التالمٌذ المصابٌن إلى المستشفٌات دون مرافمٌن . التؤمٌن -
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 عضو المجلس الجماعً السٌدة جوٌدة العوٌدي

إن مماطعة النخٌل ما زالت لحد اآلن تضم مدارس بالبناء المفكن وبعض الفرعٌات مع ان الفرعٌات لم ٌعد 

الى تالشً التجهٌزات  باإلضافة ،التعلٌمٌة كما ان هنان غٌاب للصرف الصحً ببعض المإسسات نلها وجود بالمد

مما اضطر المجلس الجماعً للتدخل  ،حتى األسوارمن مماعد وسبورات وأعالم وعدم وجود ساحات مبلطة و

 .ما ٌمكن معالجته من هذه الوضعٌة بطرٌمة غٌر لانونٌة لمعالجة

أولات الدراسة من أجـــل  أما بخصوص الشراكات فهنان تفكٌر الستغالل المإسسات التعلٌمٌة فً غٌر

  .االمٌـــة وغٌــرها من أنشطــة التضامــن فصول لمحوتنظٌــم 

ساعات( والتً  2تالمٌذ فً الطاولة ( ومشكل التفوٌج ) صبٌحة من  4مشكــل االكتظــاظ ) هنــان كـــذلن 

 ذه المماطعة .لن ٌكون لها أي نتابج تربوٌة  هذا باإلضافة الى عدم خلك ألسام جدٌدة بمدارس ه

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الهادي فاري

 .ً نهاٌة االلسام المبنٌة بالمفكنه 0219اتمنى أن تكون سنة  

وبخصوص جمعٌات االباء فلم ٌتم التطرق الٌها وللدور الذي تموم به علما أن الدولة تمدم فً هذا الباب  

لذلن أطالــب بالمزٌد من االهتمــام والتجــاوب مع  ،ملٌــون 42ملٌون تحصل منها مدٌنــة مراكــش على  422مبلغ 

 أن أشٌر الى الحادثة التً تعرض لها أحد التالمٌذ داخل مدرسة الال أسماء. ًهذه الجمعٌــات، و ال ٌفوتن

 عضو المجلس الجماعً السٌد السعٌد اٌت المحجوب

 2سنوات ولد استدعٌناه  2ها ألننا ننتظره منذ أطلب من السٌد المدٌر االللٌمً أن ٌسجل اسبلتً لٌجٌب عن 

 ٌحضر. لممرات لمجلس مماطعة جلٌز لكنه 

فبالنسبة لالزدهار هنان اشكال ٌتمثل فً مدرسة الزاللة والتً بناها احد الخواص ولما أراد أن ٌصلحها 

 ست من الممرر انشاإها منذكان  بنفس المنطمة ثانوٌة أٌضا هنان جد لدى االكادٌمٌة من ٌستمع الٌه، وٌرممها لم ٌ

 ومع ذلن لم ٌحرز أي تمدم إلنشابها رغم مراسالتنا المتكررة للمسإولٌن. ،سنوات والمطعة االرضٌة متوفرة

سنوات لم نتلك أٌة  2فً مجالس التدبٌر ألربع مدارس لكننا طٌلة  الجماعً لمد تم انتخابنا لتمثٌل المجلس

 .لحضور أشغال هذه المجالسدعوة 

موضوع االستعطاف بخصوص بعض التالمٌذ بإعدادٌة الماضً عٌاض فانه ٌتم التعامل معنا ما ٌتعلك بأما فٌ

 أشد مما تتعامل به الشرطة المضابٌة.بخصوصهم فً االكادٌمٌة 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بنبال

ولفات احتجاجٌة  الخصاص فً االساتذة مما ادى إلىٌعانً هذه السنة باالكتظاظ وإن الدخول المدرسً 

الممفع  نبمجموعة من المإسسات التعلٌمٌة مثل مدرسة ابن عطٌة المراكشً  بمنطمة أكٌوض الكدٌة  و مدرسة اب

اما بالنسبة للبناء بالمفكن  ،حٌث تم تجمٌع مستوٌات فً فصل واحد علما ان هنان فابض فً االساتذة لدى النٌابة

  .ٌةفما زالت هنان حجرات مفككة بمدرسة بن عط

إن منطمة أكٌوض الكدٌة ال تتوفر على اٌة إعدادٌة أو ثانوٌة مما ٌضطر أبناء  هذه المنطمة لمطع مسافات 

  .كبٌرة لاللتحاق بثانوٌة بن عباد
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لتعلٌم األولً فهنان التراح ٌتمثل فً تفعٌل رٌاض األطفال التً تخلت عنها وزارة التعاون وفٌما ٌخص ا

على ال تتوفر  االمماطعات هم من ٌسٌر حالٌا بعض هذه المإسسات إال أنهجماعً ووطنً . ورغم ان المجلس الال

 أن تزودنا ببعض االطر لهذا الغرض.، لذلن نطلب من نٌابة التعلٌم األطر التربوٌة الكافٌة

آلٌات المرالبة لجمعٌات اآلباء فٌجب تفعٌلها ألن العدٌد من جمعٌات اآلباء تحمك مداخٌل أما فٌما ٌتعلك ب

 المٌام بهذهٌضطر المجلس الجماعً إلى التابعة لها وكبٌرة لكنها فً الممابل ال تجري أٌة صٌانة للمإسسات 

 .هً من صمٌم  اختصاص هذه الجمعٌاتالصٌانة التً 

 عضو المجلس الجماعً السٌد حسن الهواري

 المسجل فً المإسسات التالٌة : فً األطر التربوٌة خصاص ال رذك ألتصر فمط على

 معلمٌن. :ابن عطٌةمدرسة  -
 . أستاذٌن فً مادة الرٌاضٌات : اعدادٌة التمدم ببوعكاز -
 

؟ أما بالنسبة لموضوع االستعطاف فٌجب ان ٌنظر إلٌه كٌف سٌتم التعامل مع هذا المشكل أتساءللذلن 

ارع لٌصبح هو هو بمثابة رمٌه إلى الش شغبهرغم  فً أن عدم لبول التلمٌذ المستعطفبنظرة اجتماعٌة تتمثل 

ة استدعاءات التدبٌر فإننا ال نتوصل بؤٌ مجالس وفٌما ٌخص ة السٌوف أو من مستعملً المخدرات،اآلخر من حمل

 .للمشاركة فً أشغالها

 عضو المجلس الجماعً السٌدة امٌنة العمرانً االدرٌسً

ونحن تمدها النٌابة إلنجاز ذلن؟ التً تعاتساءل ماهً المماربة ولهذا  تحدٌا،إن استبدال البناء المفكن ٌعتبر  

 .ً هذا االمر بخبرتنا ومجهوداتناكمجلس جماعً مستعدون للمساهمة ف

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم نكٌل

ملنا معه عن لد تعاٌبذلها داخل الجهة وداخل المدٌنة و أشكر السٌد مدٌر األكادٌمٌة على المجهودات التً 

جدٌدة تماشٌا مع تطور  ٌما ٌتعلك بإحداث مإسسات تعلٌمٌةلمجهودات التً تبذل فرأٌنا حجم الرب فً هذا المجال و

إلى درجة ان بعض االحٌاء عرفت ارتفاعا فً الكثافة السكانٌة بلغت بحً مبروكة الحمراء العمران داخل المدٌنة 

ار البرادة بحٌث نرى بمماطعة سٌدي ٌوسف بن علً مثل دو ادٌر اووكذلن األحٌاء الوالعة فً طرٌك اك %522مثال 

 من هذا الدوار وأغلبهم ال ٌملن وسٌلة نمل. لوافل من التالمٌذ تتجه ٌومٌا الى المإسسات التعلٌمٌة

 ال ٌتحمله. و بالتالً فالمشكل طبٌمها داخل المجال الحضريإن خطط الدولة لتطوٌر التعلٌم األولً ال ٌتم ت

و إنه ٌجب  لبل التفكٌر فً أي  شكل جمٌع الفاعلٌن فً هذا المجال،م مدٌر األكادٌمٌة أو المدٌر اإلللٌمً و انما هو

 مشروع تطوٌر عمرانً أن ٌتم التفكٌر فً احداث المإسسات التعلٌمٌة الضرورٌة.

رٌن و تفعٌل دور مجالس عمد لماءات تشاورٌة دورٌة مع السادة المدٌ فٌجبأما على المستوى المحلً 

. وإن من شؤن تفعٌل كل هذه المنظومات االرتماء لتالمٌذ، والنوادي المدرسٌةالتدبٌر وجمعٌات اباء وأولٌاء ا

الذي أصبح ٌتمدد بشكل مهول مما ٌضطر أولٌاء  التالمٌذ إلى ، بمستوى التعلٌم العمومً لٌنافس التعلٌم الخصوصً

 .المدرسة العمومٌةلم تعد لدٌهم ثمة فً تضحٌات كبٌرة لتمكٌن ابنابهم من االلتحاق بالتعلٌم الخصوصً ألنه 

لذلن المبتغى و حرلتنا على ذلن كبٌرة، و لكننا لم نصل بعد إلى ٌتطورداخل الجهة إن التعلٌم داخل المغرب و

 .ولً التعلٌم عناٌة فابمةال بد للدولة من ان ت
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 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد اإلله الغلف

لى تفاعل نٌابة التعلٌم ٌة ٌعتبر مإشرا إٌجابٌا عالسٌد مدٌر األكادٌمإن حضور السٌد المدٌر اإلللٌمً و 

 التكامل فًعلٌم كما تعبر عن مبدأ التعاون والمنتخبٌن فٌما ٌتعلك بمشاكل التبالجهة والعمالة مع هواجس السكان و

 :أما مالحظاتً فهً  كاآلتً .هذا المجال

فً مما ٌتطلب اتخاذ اجراءات حاسمة  الساكنةنتظارات إسسات التعلٌمٌة ال ٌتجاوبون مع اإن بعض مدراء الم -

و اذكر كمثال على عدم التجاوب مدٌر ثانوٌة صالح الدٌن األٌوبً الذي ال ٌتجاوب  .اطار ربط المسإولٌة بالمحاسبة

 .ال فعالٌات المجتمع المدنً وال عموم المواطنٌنإطاللا مع الطلبات الملحة للمنتخبٌن و

لها لصة عجٌبة مع فهً لرٌبة من جماعة سعادة ولملحمة اإلدارٌة اٌزٌكً ل بخصوص ثانوٌة ابن الهٌثم باءأتسا -

ى وعدا للسكان بتوفٌر اعدادٌة وذلن السابك السٌد امهٌدٌة لد اعط ًحٌث كان الوال 0210ملحمة اٌزٌكً منذ سنة 

المدٌر اطلب من السٌد ٌجب أن تخرج لرٌبا لحٌز الوجود ولذلن فإن هذه اإلعدادٌة بممتضى محاضر رسمٌة، 

الً رجل ٌنصت إلى هموم ألن السٌد الو إلحداثهااإلللٌمً أن ٌلح على السٌد الوالً بشؤن توفٌر الوعاء العماري 

 ترى النور.، و نحن ال مانع لدٌنا من تغٌٌر اسم هذه اإلعدادٌة الن المهم عندنا هو ان المواطنٌن

ه من المفروض كلما ولعت الحد التالمٌذ حادثة أن أما فٌما ٌتعلك بالتؤمٌن الصحً بالمإسسات التعلٌمٌة فان -

ٌرافمه مسإول من المإسسة إلى المستشفى لمتابعة حالته و تٌسٌر االجراءات االدارٌة بشؤن ذلن لكن ألسف هذا ال 

 ألنالطبٌة الخاصة  لترح ان ٌتم التعالد مع المإسساتأل التالمٌذ ٌإدون واجب التامٌن، لذلن ٌحدث أبدا مع ان ك

ٌة مربحة بالنسبة للمطاع الخاص س مما ٌعتبر عملفً االسد 022للٌلة جدا ال تتعدى عدد الحوادث المدرسٌة ان 

 االلدام على هذه الخطوة سٌعتبر انجازا كبٌرا لدى أولٌاء التالمٌذ.و

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوش

علٌم و إن الكل مطالب بالمساهمة فً تمدم ورلً إن مشاكل التعلٌم تهمنا جمٌعا سواء كمنتخبٌن أو كرجال ت

محاربة حلٌة خصوصا فً ما ٌتعلك باألمن وهذا المطاع من رجال و مسإولً التعلٌم ومن منتخبٌن ومن السلطة الم

بٌع المخدرات امام المإسسات التعلٌمٌة و كذلن محاربة الفوضى العارمة فً االسواق المتواجدة بجانب المإسسات 

، و اشٌر فً هذا الباب الى بعض المدارس بمماطعة سٌدي تإدي إلى سد أبواب هذه المإسسات و التًالتعلٌمٌة 

الحسن الزهراوي و موسى بن نصٌر هذا دون  ،األطلس الكبٌرمدارس علً بن أبً طالب، ٌوسف بن علً مثل 

جاجات من طرف السكان الحدٌث عن التجاوزات الناتجة عن موالف السٌارات و التً كانت موضوع شكاٌات و احت

 .تعلٌمٌة و جمعٌات المجتمع المدنًومدٌري المإسسات ال

 إعدادٌة ال ٌمكن اعتبارها 9بل حتى اعدادٌة المحامٌد اعدادٌة  فال ٌتوفر علىالمحامٌد حً أما فٌما ٌخص 

فتشتغل  9ٌة المحامٌد اما ابتداب  ،ال على أٌة تجهٌزاتابتدابٌة وال تتوفر على مالعب و ألنها كانت فً األصل مدرسة

اما مدرسة  ،ساعات فً الٌوم مما ٌعد خرلا لمبدأ تكافإ الفرص 2بالصٌغة الثالثة أي ان التالمٌذ ال ٌدرسون إال 

حوٌل تالمٌذ المستوٌات الثالث، بل اكثر من ذلن تم ت ،دوار السلطان فال الجدٌد بنٌناه و ال المدٌم حافظنا علٌه

، ونفس الشًء بالنسبة لمدرسة عالل بن عبد مما ٌعتبر سوء تخطٌط 12ى المحامٌد السادس إلالرابع، الخامس، و

فٌة لبناء الجدٌد لبل هدم هللا بسٌدي ٌوسف بن علً و التً تم هدمها من أجل تجدٌدها مع ان هنان مساحة كا

 .المدٌم

سحاب مما ٌنذر ناطحات ال نجد 9لمحامٌد فابتداء من سوق السمن إلى المحامٌد ودابما فٌما ٌتعلك با

بمشكلة تعلٌمٌة كبٌرة ألنه لٌس هنان اراضً لبناء اعدادٌات وال مدارس وال ثانوٌات ألبناء السكان الذٌن 
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االستٌالء علٌها سٌسكنون فً هذه العمارات و حتى المطعة التً كانت مخصصة لهذا الغرض بالمحامٌد الجنوبً تم 

لى مولعها لدى الوكالة خصصة لبناء ثانوٌة و التً اطلعت عالذي بمً هو األرض الموبناء العمارات فولها و

محذرا إٌاهم أنه إذا لم ٌتخذ أي إجراء لوضع الٌد علٌها من طرف وزارة  الحضرٌة وأخبرت مسإولً التعلٌم بذلن

على  دٌجب وضع الٌ 0222-0215و إنه فً إطار الخطة االستشرافٌة رى، التعلٌم فسٌتم االستٌالء علٌها هً األخ

جموعة من االراضً التً مازالت فارغة لحد اآلن حتى ال ٌتم الترامً علٌها من طرف المستثمرٌن العمارٌٌن كما م

وغٌرها ات أو عمارات إذا لم ٌتم تخصٌص بمع أرضٌة للمإسسات التعلٌمٌة ٌجب عدم منح أٌة تراخٌص ألٌة تجزب

  .من المرافك العمومٌة

م األولً ولضرورة تعببة الجهود اوالها الخطاب الملكً السامً للتعلٌو اختم تدخلً باألهمٌة البالغة التً 

 152اما جمعٌات اآلباء فٌجب مرالبتها ألنها تحمك مداخٌل مهمة تصل أحٌانا إلى  .وتوحٌدها للنهوض به و تعمٌمه

 ألف درهم ومع ذلن ال تموم بؤدنى المهام كشراء حاسوب مثال .

 

 الجماعًعضو المجلس  السٌد خلٌفة الشحٌمً

  خاصة ما ٌلً: إن الدخول المدرسً لهذا الموسم لد عرف ارتباكا كبٌرا على جمٌع المستوٌات 

 خر عملٌة توزٌع المحافظ المدرسٌةتؤ 

  ًتلمٌذ بالمسم إلى  20االكتظاظ الكبٌر فً الحجرات الدراسٌة متجاوزٌن بذلن ما حددته المذكرة اإلدارٌة ف

  42أكثر من 

  األساتذة المحالٌن على التماعد مع ان هذا التكرٌم إنما هو اعتراف بالخدمات الجلٌلة التً عدم المٌام بتكرٌم

 لدمها هإالء األساتذة فً المجال التربوي

 عدم وجود حراس بالمإسسات التعلٌمٌة 

ملٌار فإن اهم  22التً رصدت لها مٌزانٌة تمدر ب و 0222 - 0215أما عن استراتٌجٌة اصالح التعلٌم  

بما فً ذلن تؤهٌل  ،ر فٌها هو التعلٌم األولً لكن المالحظ انه لم ٌتم تحمٌك اي شًء فً هذا البابالمحاو

 ت التعلٌمٌة الحتضان هذا النوع من التعلٌم.المإسسا

 عضو المجلس الجماعً السٌد الحسٌن نوار

على مٌم التعلٌم االولً وعلى تعإن مشكل التعلٌم هو التعلٌم االولً الن كل البرامج التعلٌمٌة للدولة مبنٌة 
 .مساٌرة التعلٌم االبتدابً بسالسةأساس أن الطفل لد حصل مجموعة من المعارف تمكنه من 

هإالء  أنه علٌنا أن نعطً ه مخالفة تماما لما ذكر سابما منموضوع االستعطاف فوجهة نظري حول وعن

الرسوب مرات سهم من الفرصة بتكرار هم من حرموا انفسهم بؤنف ، لكنهمال نحرمهمالتالمٌذ فرصة أخرى وأ

وان من شان اختالطهم بالتالمٌذ الجدد أن ٌإثر على هإالء األخٌرٌن  سلبٌا علما ان نسبة نجاح أصحاب عدٌدة، 

 .الفبة حتى ال ٌإثروا على البمٌة % لذلن ألترح خلك السام خاصة بهذه0االستعطاف ال تتجاوز 

وكمثال فمط فإن المسلن انتهجت هذا المسار دون تهٌٌا مسبك  لداما عن المسالن الدولٌة فإن الدولة 

سٌدي ٌوسف بن علً  فً مماطعتً الدولً السنة الثانٌة باكالورٌا علوم الحٌاة و األرض خٌار فرنسٌة غٌر متوفر

فهل ٌستطٌع تلمٌذ من مماطعة سٌدي ٌوسف بن علً  ،الزرلطونًفً مإسسة واحدة هً ٌتوفر ومراكش المدٌنة و

أن ٌستكمل دراسته بمإسسة الزرلطونً مع ما ٌتطلبه ذلن ٌومٌا من تنمل مما مماطعة مراكش المدٌنة ن او م

بالتالً ا المسلن، وإلى عدم توفر األساتذة الكافٌٌن للتدرٌس فً هذإضافة هذا  ،ٌمتضً إحداث داخلٌة لهذا الغرض

 .الدولٌة هً بمثابة واجهة ال غٌر المسالنف
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لن تكون هنان مردودٌة او بالتالً ، وال ٌخضعون ألي تفتٌشلدٌن فالمالحظ انهم ساتذة المتعاعن األو

سٌدي ٌوسف بن علً فان التالمٌذ الذٌن د فهً مشكلة حمٌمٌة و كمثال فمط من مماطعة اما عن الرواف .تركٌز

و العكس صحٌح ثانوٌة الخوارزمً ٌرغبون فً االلتحاق بثانوٌة موسى بن نصٌر المرٌبة منهم ٌتم توجٌههم إلى 

ٌتعاونون كثٌرا خالفا لما تنص علٌه مذكرة  حتى عندما ٌحاول التالمٌذ اللجوء إلى مسطرة التبادل فإن المدراء الو

هنان شكل آخر ٌتمثل فً إحالة تالمٌذ دواوٌر زمران و النزالة وغٌرها  كما  ٌد المدٌر اإلللٌمً فً هذا الباب،الس

أن توفر لهم وجبة الغذاء مع انه من المستحٌل علٌهم أن ٌرجعوا إلى  على مإسسات سٌدي ٌوسف بن علً دون

 تتمسنوات لكن لحد اآلن لم  12، و لد طالبت بهذا االمر على مدى م بٌن الحصتٌن نظرا لبعد المسافةمنازله

  .فً آخر المطاف إلى الهدر المدرسً خاصة بالنسبة للفتٌاتمما ٌإدي ، االستجابة

 ،لعمل بالساعة اإلضافٌة فإنه ٌإثر بشدة على التالمٌذ الوافدٌن من الدواوٌر المجاورةبالنسبة الستمرار او
 .تلمٌذ 56ى إل 54فهنان ألسام تضم من  العرضاالكتظاظ و خالفا لما ذكر فً مسؤلة أما عن 

لتعلٌم مون أبنابهم باالثمة فً نجاعة التعلٌم العمومً ان أغلب األساتذة ٌلح لمسؤلةأخٌرا ألول بالنسبة و
 .الخصوصً ولٌس التعلٌم العمومً

 عضو المجلس الجماعً عال السٌد عبد الهادي بن

بالنسبة لموضوع توزٌع المحافظ فهنان العدٌد من المدارس بسٌدي ٌوسف بن علً لم تتوصل بعد  

 .لسهٌلً و مدرسة عالل بن عبد هللاأذكر كمثال مدرسة اإلمام ا، إضافة إلى الخصاص فً المدرسٌن وبحصتها

إن وضعٌة التعلٌم بمماطعة سٌدي ٌوسف بن علً هً وضعٌة استثنابٌة نظرا ألن هذه المماطعة محاطة  

بالعدٌد من الدواوٌر و هو ما ٌطرح إشكاال كبٌرا فٌما ٌتعلك بموضوع الروافد حٌث ٌتم الحاق التالمٌذ الوافدٌن من 

  بالمٌذ سٌدي ٌوسف بن علً بمإسسة الفمٌه بن الدواوٌر بمإسسات سٌدي ٌوسف بن علً فً حٌن ٌتم إلحاق تال

كما نطالب  ،النخٌلة للتالمٌذ الوافدٌن من تسلطانت، تاالغت ولذلن ٌجب مراعاة التمطٌع الجغرافً خصوصا بالنسب

 .إلحداث التجزبة الجدٌدة عٌن سلٌم نظرابإحداث مإسسة ثانوٌة بحً الماسً 

فً ات و لمطابمتها لكناش التحمالت، ون مرالبة لجودة الخدمالحراسة فإنه لٌس هناأما عن صفمة النظافة و

ء مرالبة تسٌٌر جمعٌات أباابك المدرسٌة الى صفمة النظافة والحراسة مع بإضافة موضوع الحدأطالب األخٌر 

 .اختالالتلما ٌعرفه من أولٌاء التالمٌذ و

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً السٌد عبد الرزاق جبور

 التًتحدٌدا بمآل اعدادٌة المسار أحٌاء المسار والعزوزٌة وٌتعلك بمنطمة سٌدي غانم بما فٌها  سإالً  

رٌة لد تم حسمه بحكم لد بلغ إلى علمنا أن النزاع بٌن المماول و المدٌ، خصوصا ومنذ سنوات تولفت األشغال بها

الٌمامة الزرلاء بالعزوزٌة فؤتساءل  اما عن مدرسة .اإلعالن عن صفمة مع مماول جدٌدلضابً وتم فسخ الصفمة و

 .اٌن وصل الملف الخاص بها علما أن الوعاء العماري متوفر

 عضو المجلس الجماعً السٌد أحمد عبٌلة

أما عن  ؟ماذا تم تحمٌمه فً هذا المجال اءلإن التعلٌم األولً هو العمود الفمري للتعلٌم اإلعدادي لذلن اتس 

غٌرها من المناطك إلى منها اننا نرحل السكان من المدٌنة المدٌمة وابه وكتظاظ فٌجب أن ننظر إلى اسباال

االحٌاء الجدٌدة دون أن ننشا فً نفس الولت المإسسات التعلٌمٌة الكافٌة الستٌعاب كل التالمٌذ تامنصورت و

الى الممررات أما الموضوع األخٌر فهو ما تحدثت عنه الصحافة وٌتعلك االمر بإدخال اللهجة الدارجة  .الوافدٌن

 الدراسٌة.
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 عضو المجلس الجماعً السٌد حسن بباوي

                                                                                                                                                                                                    وهً زٌنب النفزاوٌة وواد الذهب                                                                                                دارس بالوحدة األولى لمد تم إغالق ثالث م
ألطلسً لبن الذٌن ٌؤتون من حً اٌة وبالتالً فمد تضرر العدٌد من التالمٌذ من هذه الوضعٌة خصوصا أوالدمحمو
 .ٌتونة أو بلعباس بالوحدة الثانٌةمن دوار المخازنٌة و ٌضطرون  إلى لطع مسافات طوٌلة إلى الزو

على تضٌع بذلن رٌس ٌعتمد على التولٌت الثالثً وهنان نمص فً الحجرات الدراسٌة مما ٌجعل التدكذلن 

دارٌة ببعض المإسسات التعلٌمٌة مما خصاص فً األطر التعلٌمٌة واإل أٌضا أسجل. التالمٌذ فرصة التحصٌل الجٌد

شطط فً استعمال السلطة   أٌضاهنان و .نمص فً مادة التربٌة البدنٌة سلبا على سٌر العملٌة التعلٌمٌة، وكذا ٌإثر

هذه أما عن الجانب األمنً بالذي ٌتسبب فً الهدر المدرسً. من طرف بعض مدٌري المإسسات التعلٌمٌة الشًء 

نا نطرح دابما هذا األمر داخل لجنة السٌر والجوالن من أجل وضع التشوٌر المناسب امام محٌطها فإنوالمإسسات 

  .المإسسات التعلٌمٌة

 عضو المجلس الجماعً السٌد ٌوسف أٌت رٌاض

 رفً البداٌة هنان مالحظة بسٌطة وٌتعلك األمر باللماء الذي جمعنً فً مناسبة معٌنة  مع السٌد مدٌ 
لكن لألسف أجابنً السٌد مدٌر االكادٌمٌة خالل ذلن اللماء  ،حٌنها إلى مسؤلة التواصلاألكادٌمٌة  وكنت أشرت 

بشكل شارد علما أننً لم اتوجه إلٌه أصال بالمالحظة بل كانت موجهة الى السٌد المدٌر اإلللٌمً ألن التواصل الذي 
مع المإسسات عبر المراسالت  انما التواصل اإلداريلتواصل عبر الموالع االجتماعٌة وكنت أتحدث عنه لٌس ا

رأس هذه المراسالت لحد اآلن لم اتلك عنها أي جواب وعلى التً أتوفر على العدٌد من المراسالت وعلما أننً 
، اما نامج عمل لكن لم نتلك جواباوضع بر بغٌةطلب كنا لد لدمناه لمسإولً التعلٌم من أجل إرسال من ٌحاورنا 

 عن مداخلتً فتضمن النمط التالٌة :

أما بالنسبة للتغذٌة  ،ممٌمة إضافٌة 22إن الطالة االستٌعابٌة لداخلٌة ثانوٌة المنصور الذهبً لد تم تجاوزها ب  -
 الفتٌات . صادق على محتوى األكل الممدم لهإالءفإن الطبٌب المشرف ال ٌطلع و ال ٌ

خاصة ما ٌتعلك بالممررات زٌن عن مرالبة التعلٌم الخصوصً وً التعلٌم عاجتدل على أن مسإول تن كل المإشراإ -
وجب لذلن عام وما ٌدرس فً التعلٌم الخصوصً، الدراسٌة بحٌث اننا نجد اختالفات جوهرٌة بٌن ما ٌدرس فً التعلٌم ال

 .الباب ٌمكن اللجوء إلٌها فً هذا إال هنان لنوات أخرى لانونٌةو المإسسات باالنضباطإلزام هذه 

 التالمٌذ غٌر وأولٌاءإن النمص فً الحجرات الدراسٌة له أثر حاد على التولٌت الدراسً للتالمٌذ مما جعل أباء  -
 .ن على التعامل مع التولٌت الحالًلادرٌ

 .حظى بعناٌة خاصةموضوع الخصاص فً الموارد البشرٌة ٌجب أن ٌ -

اكل عدة و التً تعرف مش ؟ان زار مإسسة اإلمام علً سبك للسٌد المدٌر اإلللٌمً هلفً األخٌر اتساءل و
تً تم اتخاذها بشان هذه ماهً االجراءات ال على مستوى األطر المسٌرة، ولد تمدمنا بشكاٌات فً الموضوع فما

 الشكاٌات؟

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

علٌمٌة العمومٌة علما أن هذه الظاهرة إن ما أرٌد التركٌز علٌه هو موضوع العنف فً المإسسات التأوال  
وإن كنت أظن أن أصله هو الفشل  هذا المشكلمن البحث عن أصل  فال بدلذلن  ،غٌر موجودة فً التعلٌم الخصوصً

إننً ، وغٌاب أطباء نفسانٌٌن لمتابعة حاالت هإالء التالمٌذ كما هو موجود لدى التعلٌم الخصوصًالدراسً و
جال الطبً على استعداد للسعً فً ربط عاللات بٌن مسإولً التعلٌم و جمعٌات الطب بصفتً و انتمابً إلى الم

 .االت التالمٌذ ذوي السلون العنٌفالنفسً المتواجدة بالجهة لتؤطٌر األساتذة فً هذا المجال ومواكبة ح
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ة ووزارة الشبٌبة لتربٌة الوطنٌأتساءل لماذا لحد الساعة لم ٌتم تفعٌل االتفالٌة المبرمة بٌن وزارة اثانٌا 
 .ة فً العطل وخارج اولات الدراسةالرٌاضة فً شؤن فتح مالعب المإسسات التعلٌمٌة للساكنو

على شهادة الباكالورٌا ال  بعد حصولهمبخصوص موضوع التوجٌه هنان مشكل حمٌمً ألن التالمٌذ ثالثا 
ذ من االحاطة بكل المسالن التعلٌمٌة لذلن أطالب بتكثٌف الجهود من أجل تمكٌن التالمٌ ،ٌعرفون أٌن ٌتوجهون

ن أباء و أولٌاء سنوات من الباكالورٌا مع اشرا 2أن تكون هذه اإلمكانٌة متاحة لبل سلن الباكالورٌا، والمتوفرة بعد 

 .التالمٌذ فً ذلن

 عضو المجلس الجماعً السٌد احمد محفوظ

تخطٌط ناٌة الكافٌة للخرٌطة المدرسٌة وإٌالء الععن ضرورة تفعٌل مجالس التدبٌر و بداٌة أود أن أتحدث 
 .، النخٌل، الضحى والمسٌرات9لمشاكل المطروحة فً المحامٌد البناٌات لمعالجة ا

، وأذكر على الذي كان مطروحا منذ مدة طوٌلةتوسٌع بعض المإسسات التعلٌمٌة و موضوعأٌضا هنان 

ال ٌمبل التالمٌذ  ذه األخٌرة فان مدٌرهاسبٌل المثال مإسسة المدس ومإسسة صالح الدٌن األٌوبً وبخصوص ه

تلمٌذ مما ٌجعلها غٌر  1822فهنان مإسسة تعلٌمٌة تضم  9أما بالنسبة للمحامٌد ارها، الذٌن سكنوا حدٌثا بجو

 فً اكبٌر اإٌزٌكً خصاصحً مدرسة المسٌرة بهذا العدد الهابل من المتمدرسٌن. كذلن تعرف لادرة على استٌعاب 

ة من مالعبها الرٌاضٌة كما ٌمكن تفوٌتها نسبة للمدارس المغلمة بالمدٌنة العتٌمة فٌمكن االستفادأما بال األساتذة.

 .ٌة بالتجزبات الجدٌدة من مدخولهاتشٌٌد مإسسات تعلٌمللخواص و

سٌدي غانم مدارس جدٌدة  فً كل من النخٌل، المحامٌد،  فً االخٌر اتساءل هل هنان مشارٌع إلنجازو

  ؟ع الٌد على العمارات الالزمة لذلنوهل تم وضوالضحى 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

علما  ،التعلٌمٌة صاص فً األطر التربوٌة بالمإسساتالمتخذة لمعالجة موضوع الخ رأتساءل ما هً التدابٌ 
ٌذ إعادة االنتشار فٌة لتنفلذلن ال بد من التوفر على الجرأة الكا ،ان التوافمات مع النمابات هً اصل هذا المشكل

 فٌها.المتمركزة فً العدٌد من المإسسات التعلٌمٌة دون أن تكون هنان حاجة إلٌهم  لألطر االشباح واألطر

أن التعلٌم األولً هو مدخل أساسً لمعالجة المنظومة التربوٌة فً إطار الرإٌة التبصرٌة لجاللة الملن كما 

الخاص و تالمٌذ المطاع العمومً، وٌبمى السإال هو  ما مٌذ المطاع لخلك المساواة بٌن تالنصره هللا دمحم السادس 

السامٌة ألجرأة و تفعٌل و تنزٌل التوجٌهات الملكٌة  ةاإلجراءات التً اتخذتها المدٌرٌة اإلللٌمٌهً التدابٌر و

 المتعلمة بتعمٌم التعلٌم األولً؟

التدابٌر مطروح  ما هً اإلجراءات والبالمواطنة فالسإال  عار الدخول المدرسً والخاصاما بخصوص ش

لمد وضعت  تلمٌذا لكل لسم؟ 20تجاوز عدد التالمٌذ باأللسام  التً اتخذتها المدٌرٌة االللٌمٌة و التً تنص على عدم

فً  اتلمٌذ 49الدورٌة الوزارٌة أصبعها على مكامن الخلل وراء هذا االكتظاظ الذي ٌصل فً بعض األحٌان إلى 

، لذلن ٌجب إعادة ساتذة التمٌز فً مإسسات دون أخرىهذه المكامن تمركز ما ٌسمى بؤ ومنالواحد،  المسم

 االنتشار بالنسبة لهإالء األساتذة لمحاربة ظاهرة االكتظاظ.

خاصة ما ٌتعلك بمشاركة المرافك ة ٌشكل خطورة نفسٌة على التالمٌذ، وإن تداخل األسالن التعلٌمٌأٌضا ف

فٌجب التعاطً  تاالنتماالمماربة تراعً الجوانب النفسٌة. وبخصوص االستعطافات ولذلن البد من اعتماد الصحٌة 

 .جاح التلمٌذ رهٌن براحته النفسٌةمعها بمماربات أخرى الن ن
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لٌس مماربة مماوالتٌة و التً تنتج مماربة تربوٌة وعن االمن الداخلً للمإسسات التعلٌمٌة فٌحتاج إلى و

ان الحراس كة تدخٌن السجابر بٌن التالمٌذ و عناصر األمن الخاص فً حٌن كعنها سلوكات غٌر سوٌة مثل مشار

 .فً أٌامنا بمثابة آباء

والهدف من  العمومً التعلٌممإسسات إحداث ألسام لذوي مرض التوحد ب و فً األخٌر أشٌر الى ضرورة

 .أسر هإالء التالمٌذجزء من العبا والتكالٌف عن رفع جتماعً وذلن هو إدماج هذه الشرٌحة فً النسٌج اال

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الجلٌل بنسعود

موضوع شراكة مع برنامج التؤهٌل المجتمعً فمد كنا  تمثلتلن التً  بخصوص األلسام المدمجة وبالذات 
 رسة االمام السهٌلً حٌثألنه كانت لدٌنا إشكالٌة مع بعض المدارس مثل مد ،نسٌرها رغم أن ظروفنا كانت صعبة

األشغال بهذه المدرسة لم ٌتم تجدٌد  انطلمتلكن عندما  لسمٌن ثم تملصت لتصبح لسما واحدا،نا نتوفر فٌها على ك
كر فٌها نٌابة التربٌة الوطنٌة لذلن أصبحت تعرف إهماال تفما هذا المسم مما ٌعنً أن األلسام المدمجة هً أخر 

 .من طرف ثكنة الموات المساعدةلها أما عن مدرسة ٌوسف بن تاشفٌن فمد تم احتال .كبٌرا

المإسسات الخاصة،  لنا نعمل لصالحسٌجع بمإسسات التعلٌم العمومًإن عدم تحسٌن جودة الخدمات 

رغم ان اساتذة التعلٌم  ؟هو لماذا مستوى العلٌم الخصوصً أحسن من مستوى التعلٌم العمومً هنا السإالو

الرجوع إلى عملٌة  األمر الذي ٌتطلب تذة التعلٌم الخصوصً؟مارنة مع أساالعمومً ٌتماضون اجورا مرتفعة جدا م

 التفتٌش حتى ٌعلم أساتذة التعلٌم العمومً أن هنان مرالبة و مساءلة. 

أال ٌشترطوا معه بنوع من اللٌونة و اعن موضوع االستعطاف فٌجب على السادة المدٌرٌن أن ٌتعاملوو

الجدٌدة  هً المدرسة ألنه عند هذه الحالة من ،تً كان ٌدرس بهالمبوله ضرورة مغادرة التلمٌذ المعنً للمإسسة ال

 ؟ التً ٌمكنها أن تستمبله

تٌن الكابنتٌن بسٌدي ٌوسف بن علً الجنوبً وهما ٌعموب عدادٌاإلمإسستٌن كما أتساءل أال ٌمكن دمج ال

 ؟عمر بن الخطابالمنصور 

 عضو المجلس الجماعً بوعباد السٌدة ثورٌة

ظٌف ألن على فضاء خارجً ن التوفرخاصة بسٌدي ٌوسف بن علً   ةالتعلٌمٌ ٌجب على المإسسات 
كما ٌتم استغاللها  ،السجابر بالتمسٌط وباعة الجابلٌنالفضاءات من طرف الباعة  المالحظ أنه ٌتم الترامً على هذه

داخل المإسسات  اما ،جب محاربتها ألنها تمدم أمثلة سٌبة للتالمٌذكلها ظواهر سلبٌة وهذه النفاٌات و لرمً
معامالت التعلٌمٌة فٌجب تخلٌك األطر ألننً الحظت عندما كنت ربٌسة لجمعٌة اآلباء فً إحدى المدارس ان هنان 

المر حتى ان النزاع مع المدٌر السابك حول هذا ا ،ان المدرسة أصبحت عبارة عن سجن بالنسبة للتالمٌذسٌبة و
بٌنما االطر التعلٌمٌة تنشغل بالتدرٌس  ،المدرسة ملكه الخاص ارهواعتببالفتٌات  وصل إلى المحاكم بسبب تحرشه

 .ً و الخاسر االكبر هم التالمٌذ والتلمٌذاتفً التعلٌم الخصوص

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لتعلٌم حول مشاكل ا لٌس بندوةمال تتعلك فمط بالدخول المدرسً وإن النمطة الواردة فً جدول االع  

لذلن ، الجهات التً ٌجب أن تتدخل بشؤنهاالنفسٌة والتربوٌة وأسبابها و كٌفٌة التعاطً معها  و رمعالجة الظواهو

مدرسً أطلب من السٌد المدٌر الجهوي اإلجابة عن تساإالت السادة األعضاء فمط فً حدود وضعٌة الدخول ال

اإلٌجابٌات ر فً ظل الوضعٌة الجدٌدة وماهً االنعكاسات واالمو هل تحسنت، وما لبلهاممارنة مع السنة الماضٌة و

 ف دفعة كبٌرة من االطر التعلٌمٌة؟التً تحممت  فً إطار توظٌ
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 اىَذٌش اإلقيًٍَ ى٘صاسح اىزشثٍخ اى٘طٍْخ ثَشامش السٌد سالم مسعودي

تماء ى االرحرصا علت غٌرة شدٌدة على لطاع التعلٌم وأحًٌ السادة األعضاء على تدخالتهم التً اظهر 
 : بالمنظومة التربوٌة، أما عن التساإالت فؤلول

بالنسبة للخصاص فً المحافظ المدرسٌة فهو ٌرجع بالدرجة االولى إلى الحركٌة الكبٌرة للساكنة وللوافدٌن  

 .دد المطلوب بدلة صعبا جدامن خارج االللٌم مما ٌجعل ضبط الع

لدعوة  كلما أمكننا ذلن و عند تزامن الدعوات نضطر إلى عن التواصل مع الجماعات المحلٌة فإننا نلبً او

هذه كل ذلن فً إطار التواصل اإلٌجابً مع ال ممثلٌن إلى االجتماعات األخرى، حضور أحد االجتماعات و إرس

  .فً االرتماء بالمنظومة التربوٌة هاماباعتبارها شرٌكا  الجماعات

 . تضمن السٌر العادي لهذه المإسسة ٌجاد حلولمدرسة االمام علً فنحن بصدد افٌما ٌتعلك بأما 

 .الموضوع لتحمٌك التوازن المنشود إلعادة االنتشار فسوف نباشر هذالمسؤلة بالنسبة و

"مراكش حجرة دراسٌة فً إطار تعوٌض المفكن فً برنامج  175فهنان  ةالمفككالحجرات  وفٌما ٌخص

 ".الحاضرة المتجددة

ة األعضاء هو دور مهم كشركاء فً المنظومة التربوٌة ونحن رهن إشارة وفً األخٌر ألول ان دور الساد 

الوصول به إلى  المجلس الجماعً من اجل التعاون للتغلب على المشاكل التً تعترض النهوض بالمطاع التعلٌمً و

 .المستوى المطلوب

 ًٍذٌش االمبدٌٍَخ اىجٌٖ٘خ ىيزشثٍخ ٗاىزنٌِ٘ ىجٖخ ٍشامش اعف  السٌد أحمد الكرٌمً

من خالل تتبعً لمداخالت السادة االعضاء اتضح لً انه ال ٌمكن ألي مسإول فً لطاع التربٌة الوطنٌة إال  
 .ل على ان المسإولٌة مشتركة بٌننابمشاكل هذا المطاع مما ٌد إحاطتهمان ٌكون سعٌدا بمستوى 

ناتج عن الرخص لخصاص الاجب التفرٌك بٌن الخصاص الهٌكلً وعن الخصاص فً األطر التربوٌة فٌو

أما فٌما بتعلك  ،هو متوفر لدٌنا من اطر احتٌاطٌة بمابالسرعة الممكنة و تغطٌتها جاهدٌنالتً نحاول المرضٌة و

 نبذل ما بوسعنا لمعالجة هذا الوضع.بالخصاص فً الحجرات و استبدال المفكن فإننا  

، وتم عرضها على انظار صاحب ى الجهةد الخطة الالزمة على مستوأما بالنسبة للتعلٌم االولً فمد تم اعدا

عن موضوع االستعطاف فإنه مإطر  وآملٌن ان ٌبدأ تنفٌذها فً شهر شتنبر الممبل،  نصره هللا وأٌده الجاللة

 .نٌة ال ٌمكن ألي أحد ان ٌتجاوزهابنصوص لانو

ها لرٌب جدا من مإسسة الزاللة فإن أشغال البناء لد تولفت بسبب ان الحجرات المعنٌة مولعوفٌما ٌتعلك ب

 عاٌٌر التً ٌفرضها لانون التعمٌر.مرآب صاحب المطعة المجاورة مما ٌوجب إعادة النظر فً التصامٌم لتستجٌب للم

نامج عمل مسطر ٌحدد فٌه معالجة مشاكل التعلٌم على المستوى المحلً تمتضً أن ٌكون هنان بركذلن ف

اشران جهات أخرى  مع إمكانٌة أن تمدمستطٌع النٌابة ما تما ٌستطٌع المجلس الجماعً فعله وكذلن الخصاص و

 .د جماعًوجهمالمشاكل ب التغلب على هذه فٌه حتى نستطٌع

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

التدخالت المٌمة  على تفاعلهم معلسٌد المدٌر الجهوي على حضورهم واأشكر السٌد مدٌر األكادٌمٌة و 
 من جدول أعمال دورتنا. ننتمل إلى دراسة النمطة الخامسة اآلنو ء المجلس الجماعً،سادة أعضالل
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 :  (24/12/0218بتارٌخ  الثانٌة الجلسة) 0218العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  الخامسةالنمطة 

مىىلت ابىاب مشاهؾ الذساظت واإلافادكت على مؽشوع اجفاكُت جخعلم باخذار وججهرز مشهض ـحي لللشب بمىىلت ب

 بجماعت مشاهؾ.

 )هلىت ملترخت مً وشف العُذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ(                          

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لك الكلمة للسٌد ابراهٌم بوحنش ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوة التمرٌر المتع

 بهذه النمطة.

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات ابراهٌم بوحنش
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    5 ة رلم:النمط

 
 

  جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكمفة لمجنةا 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

  5 الوقعة  رقمحول 
 2018 اك توبر لصهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  5الوقعة رقم 

 

ار اسل ةاملص ةقل عوى مراةع اتف قيل تتموق بإحراث ةجت يز ماكز صحي اوقاب مبيطقل ابواب مااكش جبن عل مااكش.ا
 )نمطة ممترحة من طرف السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(     
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ة الجيياري بهييا العمييل، وفييً إطييار تحضييٌر اليينمط المدرجيية فييً جييدول اعمييال الييدورة للممتضييٌات المانونٌيية والتنظٌمٌيي طبمييا

الموجهية لكيل ميين السيادة أعضياء اللجنية والمجلييس  05/29/0218بتيارٌخ  19261، وتبعيا للييدعوة عيدد 0218العادٌية لشيهر اكتيوبر 

 21، عميدت اللجنية الميذكورة اجتماعهيا ٌيوم االثنيٌن بيالمرافك العمومٌية والخيدماتاللجنية المكلفية  للحضور والمشاركة فيً أشيغال

على الساعة الحادٌية عشير والربيع صيباحا بماعية االجتماعيات الصيغرى بالمصير البليدي شيارع دمحم الخيامس برباسية  0218 اكتوبر

 ربٌس اللجنة لتدارس النمطة االتٌـة: ابراهٌم بوحنشالسٌد 

  ر اسل ةاملص ةقل عوى مراةع اتف قيل تتموق بإحراث ةجت يز ماكز صحي اوقاب مبيطقل ابواب مااكش جبن عل مااكش.اا 

 )نمطة ممترحة من طرف السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(   
 

 ٌدان: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

 .المتصدق عادل مجدار، حفٌظة 

 :السادةأعضاء المجلس  لمجلس الجماعًاعضاء ا من فً االجتماع شارن -

 . نوار الحسٌن االدرٌسً، دمحم عباسً،ال لضاوي حفٌظا ي الوجدانــً، المصطفى وٌسالت، الهادي عبد ة،بالـ دمحم 

 خالد الفتاوي :من اعضاء المجلس السٌدعن االجتماع بعذر  تغٌب -

 ما شارن من أطر جماعة مراكش السادة:ك -
 

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

 ربٌس لسم العمل االجتماعً :  عبد العزٌز االمري
 عن لسم العمل االجتماعً : عبد الرحمان الخاضري

 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 

، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المدرجة فً فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور

، داعٌا السادة االعضاء الى تدارس 0218جدول اعمال اللجنة والمضمنة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

على اساس كما هً مرتبة فً جدول اعمال المجلس  5الرلم  تحملاذ ٌمتصر االمر فمط على نمطة وحٌدة  ،الجاهزة منها

 النمط المتبمٌة فً جلسة ممبلة بعد تهٌٌبها. منالشة الاستكم

وفً هذا االطار، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من نسخة من االتفالٌة المتعلمة بإحداث وتجهٌز مركز صحً للمرب 

بمنطمة ابواب مراكش بجماعة مراكش المرفمة بالتمرٌر، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم العمل 

 برمجة سبك المشروع وان البشرٌة، للتنمٌة الوطنٌة المبادرة اطار فً ٌدخل االتفالٌة موضوع ان أوضح الذيجتماعً اال

 06 بتارٌخ البشرٌة للتنمٌة المحلٌة اللجنة من كل طرف من المصادلة تمت كما المحامٌد الحسنى تجزبة بمنطمة إنجازه

 من المالٌة تركٌبته وعلى المشروع مكونات على 0217 نونبر 20 بتارٌخ ٌةالبشر للتنمٌة اإلللٌمٌة واللجنة 0217 أكتوبر

 ارتؤت للتضامن الخامس دمحم مإسسة وهً المشروع على المشرفة الجهة لكن الشركاء ومساهمات االجمالٌة الكلفة حٌث

 تتوفر طمة المحول منهاالمن ان اعتبار على مراكش أبواب منطمة الى المحامٌدمنطمة  من بتحوٌله المشروع مكان تغٌٌر

بالممابل،  ،باعتبار وأٌضا المحامٌد -الحضري بالمطب إللٌمً مستشفى انجاز لبرمجة باإلضافة المستوصفات من على عدد

  .الصحٌة المرافك مستوى على خصاصا تعرف مراكش أبواب منطمة ان

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  5: النمطة رلم 
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 تغطٌةٌبتغى منه  المشروعاالعضاء ان  وحٌث تبٌن للسادةباب المنالشة وابداء الرأي،  فتح وبعد ،ذلن على وبناء

، فمد ابدت اللجنة موافمتها بالنسبة لهذا المرفك الصحً باعتبارها منطمة جدٌدة الملحة مراكش أبواب منطمة اتٌحاج

كما هً مرفمة بالتمرٌر  اتفالٌة تتعلك بإحداث وتجهٌز مركز صحً للمرب بمنطمة ابواب مراكش بجماعة مراكشعلى 

 فً األخرى المادٌة األخطاء تصحٌحو مراكش، عمالة مجلس وبالخصوص ألطرافل االلتزامات المالٌة كتدلٌ على اساس

 .فً التمدٌم وبعض من الحٌثٌات منها السادس الفصل حذفممترح  مع االتفالٌة نص

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر      

 ربٌس اللجنة          
 ابراهٌم بوحنش
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بالنسبة لهذا  الملحة مراكش أبواب منطمة اتٌحاج تغطٌةٌبتغى منه  بعد االستماع لتمرٌر اللجنة، فالمشروع

 .المرفك الصحً باعتبارها منطمة جدٌدة

 بـــاب المنالشــــــة مفتـــــوح.

 عضو المجلس الجماعً لوجدانًالسٌد مصطفى ا

ملٌون  1بعد اطالعً على هذه االتفالٌة، تبٌن لً أنه سبك لنا فً مجلس العمالة أن صادلنا على مبلغ  

 .ملٌون درهم 5درهم لكن االتفالٌة تشٌر الى مبلغ 

 من رباسة المجلس التؤكد من المبلغ الصحٌح. اطلبلذلن 

 الجماعً لمراكشربٌس المجلس  السٌد دمحم العربً بلمابد

اللجنة اصال ابدت ان ما سنصادق علٌه فً هذه النمطة هو مساهمة المجلس الجماعً على اساس ان  

 مراكش، عمالة مجلس وبالخصوص ألطرافل االلتزامات المالٌة تدلٌك على اساس موافمتها على االتفالٌة

فً  وبعض من الحٌثٌات منها السادس صلالف حذفممترح  مع االتفالٌة نص فً األخرى المادٌة األخطاء تصحٌحو

 التمدٌم

تتعلك بإحداث مشروع االتفالٌة  على التصوٌتان لم ٌكن هنان اي تدخل اضافً، فانً اعرض  ،اذا سمحتم  

كما هً مرفمة بالتمرٌر وحسب ما خلصت الٌه  وتجهٌز مركز صحً للمرب بمنطمة ابواب مراكش بجماعة مراكش

 اللجنة.
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 :  (24/12/0218بتارٌخ  الثانٌة الجلسة) 0218العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  السادسةطة النم

لي  44اإلافادكت على جخفُق البلعت ألاسلُت اإلاخىاحذة بمىىلت  ابىاب مشاهؾ اإلاىخمُت  للشظم العلاسي الـا

T686/M  مغ مجلغ ملاوعت اإلاىاسة اإلاخخز خالٌ الذوسة متر مشبع لبىاء مسجذ جبعا إلالخ 4213وراث اإلاعاخت اإلالذسة ب

 . 2018العادًت لؽهش ًىهُى 

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لتالوة  المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةالكلمة للسٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة المكلفة ببداٌة أعطً 

 التمرٌر المتعلك بهذه النمطة.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة الحسٌن نوار السٌد
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  14و  8، 7،  6 ذات االرلام: النمط

 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 والربجمة
 
 

  8، 7،  6 الوقط  ذات االرقامحول 
 2018 اك توبر لصهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 :6اايقطل  قه 
ابواب مااكش امليتنيل  اواسه اامق  ي االصوي  44بقمل األ ضيل املتواجرا مبيطقل املص ةقل عوى ختصيص اا

T686/M  ابي ء مشحر تبم  ملوتنص دلوص مق طمل املي  ا   مرت مابع 4213ة ذات املش حل املقر ا ب
 .2018املتدذ خالل اارة ا اام ة ل ار ا  وىيو 

 :7اايقطل  قه 
 يف اكرال ب مح ة إلحراث ةا  اوحنمي ت برتاب مق طمل مااكش املر يلاملص ةقل عوى ختصيص بي  ل متواجرا. 

 :8اايقطل  قه 
 اار اسل ةاملص ةقل عوى اتف قيل تتموق بتدصيص ااقطمل اال ضيل اات بمل اونوم اخل ص اجلن عي كنقا

 جلنميل احمل  بني ةقرم ء اامشلا ني اال ئً ب حلي احملنري جوا  ى ةي املشيني ب اراةة  ت.
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 العادٌيةفيً جيدول اعميال اليدورة  المدرجية ، وفً اطار تحضيٌر الينمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما

لكل من السادة أعضاء  الموجهة 0218 0218 شتنبر 17بتارٌخ  17117 عدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 0218 اكتوبرلشهر 
 المييذكورةعمييدت اللجنيية  ،ٌزانٌيية والشييإون المالٌيية البرمجييةوالمجلييس للحضييور والمشيياركة فييً أشييغال  اللجنيية المكلفيية بالماللجنيية 
على الساعة الحادٌة عشير والنصيف صيباحا بماعية االجتماعيات الكبيرى بالمصير البليدي شيارع  0218 شتنبر 06 االربعاءٌوم االول ها اجتماع

 ربٌس اللجنة لتدارس نمط بحسب ترتٌبها فً جدول اعمال الدورة كاالتً:   سٌن نواردمحم الخامس برباسة السٌد الح
 

لي  44اإلافادكت على جخفُق البلعت ألاسلُت اإلاخىاحذة بمىىلت  -6  T686/Mابىاب مشاهؾ اإلاىخمُت  للشظم العلاسي الـا

ت اإلاىاسة اإلاخخز خالٌ الذوسة العادًت لؽهش لبىاء مسجذ جبعا إلالخمغ مجلغ ملاوع  متر مشبع 4213و راث اإلاعاخت اإلالذسة ب 

 .2018ًىهُى 

املطادكت على جخطيظ بىاًت مخواجدة في اهدال باحماد إلحدار داز للجمعياث بتراب ملاطعت مساهش املدًىت جبعا مللخمس  -7

 .8508مجلس ملاطعت مساهش املدًىت املخخر خالل الدوزة العادًت لشهس شدىبر 

على اجفاكيت جخعلم بخخطيظ اللطعت الازضيت الخابعت للملك الخاص الجماعي هملس لجمعيت املحازبين الدزاست واملطادكت  -8

ين الكائً بالحي املحمدي جواز هادي املسىين بالداودًاث.  وكدماء العسكٍس

ت للمىطلت املحاذًت لواد اٌسيل جبعا مللخمس مجلس ملاطعت سيدي ًوسف بً علي امل -01 خخر خالل الدوزة دزاست الوضعيت العلاٍز

 .8507العادًت لشهس شدىبر 
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 اٌت ٌوسف الوجدانً، المصطفى بالة، دمحم نكٌل، دمحم العكاري، الصمد عبد عبٌلة، احمد وٌسالت، الهادي عبد الغلف، االله عبد

  .رٌاض

 سادة:كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً ال - 

 لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( الخامسالنابب  :  لحسن المناديا موالي

  .لربٌس المجلس الجماعً السابعالنابب  :  جبور الرزاق عبد

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -
 دمحم لهنٌدي، الصمد عبد لضاوي، فٌظاح م بال، بن الهادي عبد العوٌدي، اجوٌدة بادمحم، حلٌمة محفوظ، احمد الشحٌمً، خلٌفة

 . المغراوي الحفٌظ عبد ،م بوغربال،
 

 : خالد الفتاويعتذر عن المشاركة من اعضاء المجلس الجماعً السٌدا -

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 لسم الممتلكات الجماعٌة ربٌس :  ل الحوتًهشام ب
 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً

 شارن من المصالح الخارجٌة السٌدان: -
 المدٌنة وسٌاسة للسكنى الجهوٌة المدٌرٌة عن :  غٌتــً رشٌد

  الحوز تانسٌفت المابً الحوض وكالة عن ممثل :  لطرش دمحم
كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً  فً بداٌة االجتماع، وبعد

المعروضة  الجاهزة تم تدارس النمطو لد ، 0218جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 
 على الشكل االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 .14و  8، 7،  6: االرلامذات  النمط
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و ذات  T686/Mابواب مساكش املنتنية  للسسه العقازي االصلي  55طقة املصادقة على ختصيص البقعة األزضية املتواجدة مبن -6

لبناء مشحد تبعا مللتنص دللص مقاطعة املنازة املتخر خالل الدوزة العادية لشهس يونيو   مرت مسبع 5324املشاحة املقدزة ب 
3128. 

 

المتخذ خالل الدورة  بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من ملتمس مجلس مماطعة المنارة

ابواب  44المرفك بالممرر والماضً بتخصٌص البمعة األرضٌة المتواجدة بمنطمة  0218العادٌة لشهر ٌونٌو 

لبناء مسجد، وبعد   متر مربع 4012ذات المساحة الممدرة ب   T686/Mمراكش المنتمٌة  للرسم العماري االصلً 

لمسجد لرٌب من الساكنة، واعتبارا  44لسادة االعضاء افتماد منطمة فتح باب المنالشة وابداء الرأي، وحٌث تبٌن ل

لنبل هذه العملٌة فً تمرٌب المإسسات الدٌنٌة من المواطنٌن لممارسة شعابرهم وفرابضهم بالنظر لمكانة المسجد 

فً  ، فمد ابدت اللجنة موافمتها على مسطرة التخصٌص موضوع النمطة وكما هو مضمنمجتمعٌا وحضارٌا ودٌنٌا

  المرفك بالتمرٌر. الملتمس

 

 وجمللشكه املوقس واسع النظس
 زئيص اللحنة

 احلشني نواز                    
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

اب مراكش بؤبو "44بمنطمة "تخصٌص البمعة األرضٌة المتواجدة تبعا لتمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بمسطرة  
 .مسجد لبناء مربعمتر  4012المساحة الممدرة ب  ذات T686/Mللرسم العماري االصلً  المنتمٌة

 باب المنالشة مفتوح. 

 النمطة.نظرا لعدم وجود اي تدخل، نمر للتصوٌت على هذه 
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 :  (الفترة الزوالٌة 24/12/0218بتارٌخ  الثانٌة لسةالج) 0218العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  السابعةالنمطة 

داس الجمعُاث بتراب ملاوعت مشاهؾ اإلاذًىت جبعا  إلخذاراإلافادكت على جخفُق بىاًت مخىاحذة في اهذاٌ باخماد 

 . 2018إلالخمغ مجلغ ملاوعت مشاهؾ اإلاذًىت اإلاخخز خالٌ الذوسة العادًت لؽهش 

 

  مجلس الجماعً لمراكشربٌس ال السٌد دمحم العربً بلمابد

التمرٌر نص لتالوة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس اللجنة المكلفة  الحسٌن نوارالكلمة للسٌد 

 المتعلك بهذه النمطة.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة الحسٌن نوارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 14و 8،  7،  6 ذات االرلام: النمط

 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 والربجمة
 
 

  14ة 8، 7،  6 الوقط  ذات االرقامحول 
 2018 اك توبر لصهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 :6اايقطل  قه 
 ابواب مااكش امليتنيل  اواسه اامق  ي االصوي  44املص ةقل عوى ختصيص اابقمل األ ضيل املتواجرا مبيطقل

T686/M  ابي ء مشحر تبم  ملوتنص دلوص مق طمل املي  ا   مرت مابع 4213ة ذات املش حل املقر ا ب
 .2018املتدذ خالل اارة ا اام ة ل ار ا  وىيو 

 :7اايقطل  قه 
وى ختصيص بي  ل متواجرا يف اكرال ب مح ة إلحراث ةا  اوحنمي ت برتاب مق طمل مااكش املر يل.املص ةقل ع 

 :8اايقطل  قه 
 اار اسل ةاملص ةقل عوى اتف قيل تتموق بتدصيص ااقطمل اال ضيل اات بمل اونوم اخل ص اجلن عي كنقا

 املشيني ب اراةة  ت. جلنميل احمل  بني ةقرم ء اامشلا ني اال ئً ب حلي احملنري جوا  ى ةي
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر النمط المدرجية فيً جيدول اعميال اليدورة  طبما

الموجهية لكيل  0218 0218 شيتنبر 17بتيارٌخ  17117 عيدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا لليدعوة 0218لشهر اكتوبر  العادٌة
، من السادة أعضاء اللجنة والمجليس للحضيور والمشياركة فيً أشيغال  اللجنية المكلفية بالمٌزانٌية والشيإون المالٌية البرمجية

علييى السيياعة الحادٌيية عشيير والنصييف صييباحا بماعيية  0218شييتنبر  06عمييدت اللجنيية المييذكورة اجتماعهييا االول ٌييوم االربعيياء 
االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتيدارس نميط بحسيب ترتٌبهيا 

   فً جدول اعمال الدورة كاالتً:
 

و ذاث  T686/Mبواب مساهش املىخميت  للسسم العلازي الاضلي ا 11املطادكت على جخطيظ البلعت ألازضيت املخواجدة بمىطلت  -6

 .8508لبىاء مسجد جبعا مللخمس مجلس ملاطعت املىازة املخخر خالل الدوزة العادًت لشهس ًوهيو   متر مسبع 1804املساحت امللدزة ب 

وعت مشاهؾ اإلاذًىت جبعا اإلافادكت على جخفُق بىاًت مخىاحذة في اهذاٌ باخماد إلخذار داس للجمعُاث بتراب ملا -7

 .2018إلالخمغ مجلغ ملاوعت مشاهؾ اإلاذًىت اإلاخخز خالٌ الذوسة العادًت لؽهش ؼدىبر 

الدزاست واملطادكت على اجفاكيت جخعلم بخخطيظ اللطعت الازضيت الخابعت للملك الخاص الجماعي هملس لجمعيت املحازبين وكدماء  -8

ين الكائً بالحي املحمدي جواز ها  دي املسىين بالداودًاث.العسكٍس

ت للمىطلت املحاذًت لواد اٌسيل جبعا مللخمس مجلس ملاطعت سيدي ًوسف بً علي املخخر خالل الدوزة  -01 دزاست الوضعيت العلاٍز

 .8507العادًت لشهس شدىبر 
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 ٌوسف الوجدانً، المصطفى بالة، دمحم نكٌل، دمحم العكاري، لصمدا عبد عبٌلة، احمد وٌسالت، الهادي عبد الغلف، االله عبد
  .رٌاض اٌت

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: - 

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  موالي الحسن المنادي

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً.  :  جبور الرزاق عبد

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -
 لهنٌدي، الصمد عبد لضاوي، احفٌظ م بال، بن الهادي عبد العوٌدي، اجوٌدة بادمحم، حلٌمة محفوظ، احمد الشحٌمً، خلٌفة

 . المغراوي الحفٌظ عبد ،م بوغربال، دمحم
 

 : خالد الفتاويعتذر عن المشاركة من اعضاء المجلس الجماعً السٌدا -

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً
 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً

 شارن من المصالح الخارجٌة السٌدان: -
 المدٌنة وسٌاسة للسكنى الجهوٌة المدٌرٌة عن :  غٌتــً رشٌد

  الحوز تانسٌفت المابً الحوض وكالة عن ممثل :  لطرش دمحم
 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً 
، و لد تم تدارس النمط الجاهزة المعروضة 0218شهر اكتوبر جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة ل

 على الشكل االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 14و 8، 7،  6النمط ذات االرلام: 
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املصادقة على ختصيص بناية متواجدة يف اكدال بامحاد إلحداث داز للحنعيات برتاب مقاطعة مساكش املدينة تبعا مللتنص دللص  -7
 .3128مقاطعة مساكش املدينة املتخر خالل الدوزة العادية لشهس شتنرب 

 

تمكٌن السادة االعضاء من ملتمس مجلس مماطعة مراكش المدٌنة  منالشة هذه النمطة، وبعد بداٌة فً

وكذا بطالة تمنٌة خاصة بالبناٌة المتواجدة بمنتزه اكدال باحماد  0218المتخذ خالل الدورة العادٌة لشهر شتنبر 

 الصمد عبدد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد الممترح تخصٌصها إلحداث دار الجمعٌات والمرفمٌن بالتمرٌر، اعطى السٌ

 .التوضٌحات لتمدٌم المدٌنة مراكش مماطعة مجلس ربٌس نابب العكاري

وفً هذا االطار، اوضح السٌد النابب ان للة االوعٌة العمارٌة العارٌة بتراب المماطعة دفعت بمجلسها 

، مإكدا على اهمٌة المرفك المراد احداثه احمادب اكدال بمنتزه المتواجد المبنىالتداولً الى االتفاق على استغالل 

 . االجتماعٌة التنمٌة مشارٌع سٌاق فً مهمة مضافة لٌمة ٌمدم ان والذي من شؤنه

االستماع للتوضٌحات واالطالع على معطٌات المشروع ومحتوٌاته التمنٌة، وحٌث تبٌن للسادة  بعد

مد ابدت اللجنة موافمتها على تخصٌص البناٌة المتواجدة االعضاء اهمٌة هذا المرفك فً تمدٌم خدمات للجمعٌات، ف

فً منتزه اكدال باحماد إلحداث دار للجمعٌات بتراب مماطعة مراكش المدٌنة تبعا لملتمس مجلس المماطعة المتخذ 

كما هو مضمن فً ملتمس مجلسها التداولً والمرفمة مكوناتها التمنٌة  0218خالل الدورة العادٌة لشهر شتنبر 

 .ن نهج مجلس مماطعة مراكش المدٌنةرٌر اللجنة على اساس ان تعمم هذه التجربة على بالً المماطعات وسلبتم
 

 

 وجمللشكه املوقس واسع النظس
 زئيص اللحنة

 احلشني نواز                    

 
 

 

 

 

 

 

 



خ  والضوالُت فباخُتالملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش   (04/10/2018بخاٍس

79 
 

 



خ  والضوالُت فباخُتالملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش   (04/10/2018بخاٍس

80 
 

 



خ  والضوالُت فباخُتالملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش   (04/10/2018بخاٍس

81 
 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

البناٌة المتواجدة فً منتزه اكدال باحماد إلحداث دار األمر ٌتعلك بمسطرة تخصٌص تبعا لتمرٌر اللجنة، ف 
للجمعٌات بتراب مماطعة مراكش المدٌنة تبعا لملتمس مجلس المماطعة المتخذ خالل الدورة العادٌة لشهر شتنبر 

 ة.اللجن كما هو مضمن فً ملتمس مجلسها التداولً والمرفمة مكوناتها التمنٌة بتمرٌر 0218

 واآلن باب المنالشة مفتوح. 

  عضو المجلس الجماعً ي.عبد الحفٌظ المغراويالسٌد 

تم تداول هذه النمطة خالل اللجنة ولد طالبت أن تخصص البناٌة موضوع النماش كمركز ثمافً، فال جدوى 
 متر. 122من إحداث دار للجمعٌات بهذا المولع لتواجد دار للشباب على بعد حوالً 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش العربً بلمابد السٌد دمحم

ان تخصٌص البناٌة كدار للجمعٌات هو لرار لمجلس المماطعة وتم التصوٌت علٌه فً دورة المجلس  
 المذكور على هذا األساس.

  عضو المجلس الجماعً عبد الرحٌم الفٌرامًالسٌد 

ة موضوع النمطة كً ال تذهب ألطراف شخصٌا أثمن مجهودات المجلس الجماعً فً المحافظة على البناٌ
أخرى، وجاء ملتمس مجلس مماطعة مراكش المدٌنة لتخفٌف الضغط عن دار المواطن لصغر ممرها ولكثرة 

 الجمعٌات الناشطة بالمماطعة.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لشباب، وكنا نؤمل منذ مجالس سابمة أن تحظى أوال دار الجمعٌات لٌست هً دار المواطن ولٌست هً دار ا 
كل مماطعة بالمدٌنة بدار للجمعٌات، والبناٌة موضوع النماش فارغة وسٌتم تجهٌزها بمجموعة من المرافك، ثانٌا 
أمامً ممرر مجلس المماطعة وأنت السٌد المغراوي من المصوتٌن علٌه بالموافمة، وفً نهاٌة المطاف سٌشتغل فً 

 لجمعٌات وستكون فً صالح المواطن.هذه البناٌة ا

  عضو المجلس الجماعً ي.عبد الحفٌظ المغراويالسٌد 

فعال البناٌة ستستفٌد منها الجمعٌات وهو أمر جٌد، لكن طالبت فً اللجنة أن ٌتغٌر التخصٌص إلى دار 
خٌر ال ٌصلح كدار للثمافة أو مركز ثمافً نظرا لتواجد دار للشباب بالمرب من هذا المولع وكذلن ألن هذا األ

 للجمعٌات نظرا لتواجد حدٌمة أكدال التارٌخٌة به.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

نحن اآلن ال نملن خٌار تغٌٌر التخصٌص، لكن فمط أن نصوت بالموافمة أو الرفض على الملتمس كما جاء  
 به مجلس مماطعة مراكش المدٌنة.

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة رالحسٌن نواالسٌد 

أحٌطكم علما السٌد الربٌس أن اللجنة وافمت على ملتمس مجلس مماطعة مراكش المدٌنة كما هو، والسٌد 
 المغراوي هو الوحٌد الذي الترح تغٌٌر التخصٌص.

  عضو المجلس الجماعً المصطفى الوجدانًالسٌد 

ٌضع تمول: " 112314من المانون التنظٌمً  062ة فنحن مع الجمعٌات، لكن المادة أنا ال أعارض الفكر
مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس المماطعة األمالن المنمولة والعمارات الضرورٌة لمزاولة صالحٌاته. تظل هذه 
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" وما طة بملكٌتها.األمالن والعمارات فً ملكٌة الجماعة التً تحتفظ بكل الحموق وتتحمل كل االلتزامات المرتب
فهمته من خالل منطوق المادة أن المجلس الجماعً ٌجب علٌه أن ٌبمى محتفظا بالغرض الذي خلك من أجله 

 المشروع.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

كفضاء البناٌة موضوع النماش لدٌمة وفارغة، وإذا أردتم كمجلس مماطعة تشغٌلها من خالل تخصٌصها 
 للمجتمع المدنً فلٌس هنان ما ٌمنع هذه الخطوة.

  عضو المجلس الجماعً عبد الصمد العكاريالسٌد 

هذه النمطة هً ملتمس من مجلس مماطعة المدٌنة ولد تم تداولها بشكل مستفٌض على مستوى مجلس 
ٌوم لن ننالش الحٌثٌات وإنما المماطعة وصوت علٌها باإلجماع كً تخصص البناٌة كدار للجمعٌات، وبالتالً فنحن ال

 جبنا للتصوٌت على النمطة على مستوى المجلس الجماعً.

  النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً عبد السالم سً كوريالسٌد 

هذه البناٌة ستخصص كدار للجمعٌات وفً نفس الولت ستوضع رهن إشارة المماطعة باعتبارها من مرافك 
 فً المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات. المرب، وهذا ٌنسجم مع ما جاء

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

البناٌة إذن وإن لم ٌكن هنان أي تدخل إضافً نمر للتصوٌت على هذه النمطة على اساس تخصٌص  
تبعا لملتمس مجلس  المتواجدة فً منتزه اكدال باحماد إلحداث دار للجمعٌات بتراب مماطعة مراكش المدٌنة

كما هو مضمن فً ملتمس مجلسها التداولً والمرفمة  0218المماطعة المتخذ خالل الدورة العادٌة لشهر شتنبر 
 اللجنة اي التخصٌص والوضع رهن اشارة المماطعة. مكوناتها التمنٌة بتمرٌر
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 :  (الفترة الزوالٌة 24/12/0218بتارٌخ  الثانٌة الجلسة) 0218العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  الثامنةالنمطة 

الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت جخعلم بخخفُق اللىعت الاسلُت الخابعت للملً الخاؿ الجماعي هملش لجمعُت 

رن اليائً بالحي املحمذي حىاس هادي اإلاعىرن بالذاودًاث.  املحاسبرن وكذماء الععىٍش

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش مابدالسٌد دمحم العربً بل

لتالوة التمرٌر بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس اللجنة المكلفة  الحسٌن نوارالكلمة للسٌد أعطً 

 بهذه النمطة. الخاص

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة الحسٌن نوارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 14و 8،  7،  6 ذات االرلام: النمط

 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 والربجمة
 
 

  14ة 8، 7،  6 الوقط  ذات االرقامحول 
 2018 توبراك  لصهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 :6اايقطل  قه 
 ابواب مااكش امليتنيل  اواسه اامق  ي االصوي  44املص ةقل عوى ختصيص اابقمل األ ضيل املتواجرا مبيطقل

T686/M  ابي ء مشحر تبم  ملوتنص دلوص مق طمل املي  ا   مرت مابع 4213ة ذات املش حل املقر ا ب
 .2018املتدذ خالل اارة ا اام ة ل ار ا  وىيو 

 :7ايقطل  قه ا
.املص ةقل عوى ختصيص بي  ل متواجرا يف اكرال ب مح ة إلحراث ةا  اوحنمي ت برتاب مق طمل مااكش املر يل 

 :8اايقطل  قه 
 اار اسل ةاملص ةقل عوى اتف قيل تتموق بتدصيص ااقطمل اال ضيل اات بمل اونوم اخل ص اجلن عي كنقا

 ب حلي احملنري جوا  ى ةي املشيني ب اراةة  ت.جلنميل احمل  بني ةقرم ء اامشلا ني اال ئً 
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ليدورة للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر النمط المدرجية فيً جيدول اعميال ا طبما

الموجهية لكيل  0218 0218 شيتنبر 17بتيارٌخ  17117 عيدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا لليدعوة 0218العادٌة لشهر اكتوبر 
، من السادة أعضاء اللجنة والمجليس للحضيور والمشياركة فيً أشيغال  اللجنية المكلفية بالمٌزانٌية والشيإون المالٌية البرمجية

علييى السيياعة الحادٌيية عشيير والنصييف صييباحا بماعيية  0218شييتنبر  06ٌييوم االربعيياء عمييدت اللجنيية المييذكورة اجتماعهييا االول 
االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتيدارس نميط بحسيب ترتٌبهيا 

   فً جدول اعمال الدورة كاالتً:
 

و ذاث  T686/Mابواب مساهش املىخميت  للسسم العلازي الاضلي  11ة بمىطلت املطادكت على جخطيظ البلعت ألازضيت املخواجد -6

 .8508لبىاء مسجد جبعا مللخمس مجلس ملاطعت املىازة املخخر خالل الدوزة العادًت لشهس ًوهيو   متر مسبع 1804املساحت امللدزة ب 

ياث بتراب ملاطعت مساهش املدًىت جبعا مللخمس مجلس املطادكت على جخطيظ بىاًت مخواجدة في اهدال باحماد إلحدار داز للجمع -7

 .8508ملاطعت مساهش املدًىت املخخر خالل الدوزة العادًت لشهس شدىبر 

الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت جخعلم بخخفُق اللىعت الاسلُت الخابعت للملً الخاؿ الجماعي هملش لجمعُت املحاسبرن  -8

رن اليائً بالحي امل  حمذي حىاس هادي اإلاعىرن بالذاودًاث.وكذماء الععىٍش

ت للمىطلت املحاذًت لواد اٌسيل جبعا مللخمس مجلس ملاطعت سيدي ًوسف بً علي املخخر خالل الدوزة  -01 دزاست الوضعيت العلاٍز

 .8507العادًت لشهس شدىبر 
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 ٌوسف الوجدانً، المصطفى بالة، دمحم نكٌل، دمحم العكاري، الصمد عبد عبٌلة، احمد وٌسالت، الهادي عبد الغلف، االله عبد
  .رٌاض اٌت

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: - 

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  موالي الحسن المنادي

 الجماعً.  النابب السابع لربٌس المجلس :  جبور الرزاق عبد

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -
 لهنٌدي، الصمد عبد لضاوي، احفٌظ م بال، بن الهادي عبد العوٌدي، اجوٌدة بادمحم، حلٌمة محفوظ، احمد الشحٌمً، خلٌفة

 . المغراوي الحفٌظ عبد ،م بوغربال، دمحم
 

 لد الفتاوي: خاعتذر عن المشاركة من اعضاء المجلس الجماعً السٌدا -

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً
 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً

 شارن من المصالح الخارجٌة السٌدان: -
 المدٌنة وسٌاسة للسكنى الجهوٌة المدٌرٌة عن :  غٌتــً شٌدر

  الحوز تانسٌفت المابً الحوض وكالة عن ممثل :  لطرش دمحم
 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً 
، و لد تم تدارس النمط الجاهزة المعروضة 0218ورة العادٌة لشهر اكتوبر جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الد

 على الشكل االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  14و 8، 7،  6النمط ذات االرلام: 
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الدزاسة واملصادقة على اتفاقية تتعلق بتخصيص القطعة االزضية التابعة للنلك اخلاص اجلناعي كنقس جلنعية احملازبني  -8
 .ودياتوقدماء العشكسيني الكائن باحلي احملندي جواز نادي املشنني بالدا

 

مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروع االتفالٌة، ولالطالع على حٌثٌات  فً
 اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لتمدٌم التوضٌحات واسباب النزول.الموضوع، 

 كانت العسكرٌٌن ولدماء المحاربٌن لمدماء الوطنٌة الجمعٌة انوفً هذا االطار، اوضح السٌد ربٌس المسم 
 إلعادة هذا الممر خضوع بعدعلى انه  0220 غاٌة والى سنوات منذ رثًاالح بجنان لها ممرا ، فً ما سبك،تستغل
 سبك ولد ،بالداودٌات المسنٌن نادي من بالمرب والمتواجد تستغله الذي الحالً الممر الى الجمعٌة نمل تم التهٌبة

 احدى دورات المجلس الجماعً فً خالل االلتراح هذا على الموافمة وتمت الملف هذا بتسوٌة تمدمت ان عٌةللجم
السٌد الوالً عامل عمالة  تؤشٌرة بدون الجماعة هذه مصالح الى اعٌد انه اال للمصادلة الملف توجٌه وتم 0215

 بالنفع لها المعترف الجمعٌة هذه إشارة رهن العمار هذا وضع التراح ابرزها المالحظات بعض مراكش متضمنا
 . االستغالل طبٌعة تحدد اتفالٌة اطار فً العام

لدم السادة االعضاء ممترحات  ،، وبعد االستماع للتوضٌحات واالطالع على ممتضٌات االتفالٌةذلن عمب
 تعدٌلٌة فً الشكل والموضوع جاءت كما ٌلً:

 مالحظة النص المعدل النص االصلً ر.ف

 

1 

متية نول ك ادلاغي ثوت  م مٌلػة مراش  تخصصي  املعؼة الأريية انمت
متية نورمس  ، اماكئن ملرىا ابحلي احمللدي موار اندي انمس تني وانمت

با  وذكل كصد  8م773/م امبامغة مساحهتا 2730امؼلاري ػدد  ثلًر

 .اس خؼٌلميا مكلر دلؼية كدماء امؼسكًرني  وكدماء احملارتني 

انمزمع تخصصي  املعؼة الأريية ...   ثوتم مٌلػة مراش 
وذكل كصد م .....  /2730اس خصراهجا من نورمس امؼلاري ػدد 

 اس خغالميا مكلر نوجلؼية اموظتية ملدماء احملارتني وكدماء امؼسكًرني.

 االسم الى اإلشارةمع 
 فً للجمعٌة الكامل
 والثانٌة األولى المادة

 والرابعة والثالثة
 .والخامسة

 

مادة 

 ةجدٌد

  
 وميذه مراش  مٌلػة موكية يف امخصصي  مويوع امؼلار ًبلى" 

 مغرض اس خغالهل مت ما اذا اسرتجاػو يف امصالحية اكمل الأخرية
 ." اخر خش  أأي ا شارة رىن ويؼو او ػويو اثفق نما خمامف

 

فً اطار الحفاظ على 

التخصٌص وحماٌة 

 عمار الجماعة
 

الرأي وادخال التعدٌالت الالزمة، وبعد ان تبٌن للسادة االعضاء  وتؤسٌسا على ذلن، وبعد المنالشة وابداء
ان االمر ٌتعلك بتسوٌة وضعٌة مسطرٌة للممر موضوع التخصٌص طالما ان االستغالل هو امر والع، واعتبارا 
للدور الهام الذي تلعبه جمعٌة لدماء العسكرٌٌن ولدماء المحاربٌن فً إسداء خدمات والنهوض باألوضاع 

ماعٌة لهذه الفبة، فمد ابدت اللجنة موافمتها على اتفالٌة تتعلك بتخصٌص المطعة االرضٌة التابعة للملن االجت
الخاص الجماعً كممر للجمعٌة الوطنٌة لمدماء المحاربٌن ولدماء العسكرٌٌن الكابن بالحً الدمحمي جوار نادي 

 لجدول كما هً مرفمة بالتمرٌر.المسنٌن بالداودٌات حسب التعدٌالت المدخلة علٌها المضمنة فً ا

 وجمللشكه املوقس واسع النظس
 زئيص اللحنة

 احلشني نواز                               
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 ةــــــاكيــــاثف      
 تني انموكؼني اسفهل ما

 امس يد رئيس مٌلػة مراش                                             من هجة

 وادلؼية اموظتية ملدماء احملارتني وكدماء امؼسكًرني                من هجة اخرى

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

Région Marrakech Tensift Alhaouz 

Commune Urbaine de Marrakech 

Secrétariat Général 

Division du Patrimoine Communal 

Service du Patrimoine Communal 

 اململكة املغربية  

ــة        ــــ ــــ ــــ  وزارة الداخليــــــ

 والية جهة مراكش اتنسيفت احلوز 

 ضريــة ملراكـشاجلماعـة احل

 الكتابــة العامـــة         

 قســم املمتلكـات اجلماعيـة   

 مصلحة تدبري املمتلكات اجلماعيـة

 

ميي رمق 8403ًوميوز 3) 0071من رمضان  84صادر يف  0-03-23تتاء ػىل امظيري امرشًف رمق  -  انمخؼوق ابدلاػات. 007-00( تدنفيذ املانون امختظ

كخوبر  02انموافق مـ  0704صفر  03تتاء ػىل امظيري امرشًف انمؤرخ يف  -  انمخؼوق ابلأمالك اخلاصة ابمبدلايت . 0280أأ

متم نوظيري امرشًف انمؤرخ يف  0273ماي  08انموافق مـ 0731تتاء ػىل امظيري امرشًف انمؤرخ يف فاحت رتيع الأول  - انموافق مـ  0704صفر  03انمغري وانم

كخوبر  02  . 0280أأ

كخوبر  70انموافق مـ  0722ان شؼب 02تخارخي  0-12-20تتاء ػىل امظيري امرشًف رمق  - ابل ػالن أأن ادلؼية انمدغوة )ادلؼية اموظتية ملدماء  0212أأ

 احملارتني( اماكئن مركزىا الأسايس ابمرابط ذات مصوحة معومية .

 ك اخلاصة ابمبدلايت .انمخؼوق بكيفية ثدتري الأمال 0280دمنرب  70انموافق مـ  0704تتاء ػىل املرار اموزيري انمؤرخ يف فاحت مٌلدى الأوىل  -

سداء خدمات امامتغية ملدماء احملارتني امؼسكًرني . وكدماء  لدماء احملارتنياموظتية م ؼيةادل واغخبارا ندلور اميام اذلي ثوؼبو  -  امؼسكًرني يف ا 

 ومسامهة من مٌلػة مراش  يف اههنوض ابلأوياع الامامتغية ميذه امفئة من انمواظتني . -

  ماًًل  اثفق امعرفان ػىل

متية نول ك ادلاغي ، اماكئن ملرىا ابحلي احمللدي موار   انمادة الأوىل   ثوتم مٌلػة مراش  تخصصي  املعؼة الأريية انمت

ثلًربا  وذكل كصد  8م773/م امبامغة مساحهتا 2730اندي انمس تني وانمزمع اس خصراهجا من امرمس امؼلاري ػدد 

 ماء احملارتني وكدماء امؼسكًرني .اس خغالميا مكلر نوجلؼية اموظتية ملد

   

 اململكة املغربية       
 وزارة الداخليــــــــــــــــــــة          

 والية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش 
 مجاعة مراكش            
 صاحل رية العامة  للماملدي          
 قســم املمتلكـات اجلماعيـة        
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ابس خغالل املعؼة الأريية انمويوػة رىن اشارهتا ادلؼية اموظتية ملدماء احملارتني وكدماء امؼسكًرني ثوتم     ة ــــانمادة امثاني

 ومية .ل سداء خدمات امامتغية مفائدة كدماء امؼسكًرني واحملارتني وفلا ندلور اذلي ثضعوع تو شجلؼية ذات منفؼة مع

وميتع ػوهيا ثبؼا ذلكل اس خؼٌلل امؼلار انمذكور لأغراض انمصوحة اخلاصة أأو كراؤه أأو ختصيصو مفائدة أأًة هجة 

 اكنت خارج امغاًة اخملصصة هل ظبلا نملذضيات انمادة الأوىل أأػاله .

 ما اذا جاػواسرت  يف امصالحية اكمل الأخرية وميذه مراش  مٌلػة موكية يف امخصصي  مويوع امؼلار ًبلىو 

شارة رىن ويؼو او ػويو اثفق نما خمامف مغرض اس خغالهل مت  . اخر خش  أأي ا 

احلفاظ ػىل امبتاايت انمش يدة ولك امخغيريات أأو ادلؼية اموظتية ملدماء احملارتني وكدماء امؼسكًرني ًخومة  ــة  انمادة امثامثــــ

دخاميا ػىل امؼلار جس خوزم ومواب احلصول ػىل حرخي  مس بق من ظرف رئيس  امخحسينات اميت ثؼتم ا 

 مٌلػة مراش  .

مصاًرف صيانة حمل امبتاًة واحملافظة ػىل جتيزياهتا ادلؼية اموظتية ملدماء احملارتني وكدماء امؼسكًرني ثخحلل  ـة  ـانمادة امراتؼـــ

  وأأداء وامبات مصاًرف رتط واس هتالك انماء وامكيرابء وامياثف ػىل نفلهتا اخلاصة .

ادلؼية اموظتية ملدماء ثؼخرب ىذه الثفاكية ساًرة انمفؼول تؼد ثوكيؼيا من ظرف مٌلػة مراش  و   ادة اخلامسة  انم

 من ظرف امس يد وايل هجة مراش  أ سفي وػامل غٌلةل مراش  . اوامخبأشري ػوهياحملارتني وكدماء امؼسكًرني 

ة ًؼرض ػىل أأنظار امس يد وايل هجة مراش  أ سفي لك خالف حول ثتفيذ ملذضيات ىذه الثفاكي    امسادسةانمادة 

ىل حل ًؼرض  ػىل أأنظار احملامك اخملخصة مبدًتة مراش   .  وػامل غٌلةل مراش  ، ويف حاةل ػدم امخوصل ا 

 امخوكيؼـــــــات  

 رئيس مٌلػة مراش                     دلؼية اموظتية ملدماء احملارتني وكدماء امؼسكًرنيا
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش ٌد دمحم العربً بلمابدالس

 .أما اآلن فباب المنالشة مفتوح حول النمطة

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

هنان مجموعة من التعدٌالت التً تم التراحها فً هذه االتفالٌة خالل اجتماع اللجنة واتساءل هل تم تضمٌن  
 لغٌر عن جزء من البناٌة المذكورة؟عدم التنازل لمسؤلة ى الخصوص هذه التعدٌالت فً االتفالٌة وعل

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ها من أن الجماعة تلتزم بوضع المطعة االرضٌة المزمع استخراج أولهاان التعدٌالت التً الرتها اللجنة  
لصد استغاللها كممر للجمعٌة الوطنٌة لمدماء المحاربٌن  االتفالٌةالرسم العماري المشار الٌه فً المادة اآلولى من 

 ولدماء العسكرٌن وبالتالً فان التخصٌص هو الستغالل هذه المطعة االرضٌة كممر ولٌس ألي شًء اخر.

أما التعدٌل الثانً فٌنص على أن العمار سٌبمى فً ملكٌة جماعة مراكش وان لهذه االخٌرة كامل الصالحٌة  

 رجاعه اذا ما تم استغالله لغرض مخالف لما اتفك علٌه أو التنازل عن جزء منه لشخص اخر.فً است

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد الحسٌن نوار

ان المادة الثانٌة تنص على أن الجمعٌة الوطنٌة لمدماء المحاربٌن والعسكرٌٌن تلتزم باستغالل المطعة  
اعٌة لفابدة المحاربٌن ولدماء العسكرٌٌن وفما للدور الذي تضطلع الموضوعة رهن  اشاراتها إلسداء خدمات اجتم

 به كجمعٌة ذات منفعة عمومٌة. 

ٌمنع علٌها استعمال العمار المذكورة ألغراض المصلحة الخاصة أو كراإه أو تخصٌصه  لفابدة تبعا لذلن، و  

 هذه المادة.اٌة جهة كانت خارج الغاٌة المخصصة له طبما لممتضٌات 

العمار موضوع التخصٌص فً ملكٌة جماعة مراكش ولهذه االخٌرة كامل الصالحٌة فً استرجاعه   وٌبمى 

 .ٌه أو وضعه رهن اشارة أي شخص اخراذا ما تم استغالله لغرض مخالف لما أتفك عل

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

عة أرضٌة فارغة وهذه البناٌة هً حالٌا اننا نتحدث عن بمعة ارضٌة بٌنما االمر ٌتعلك ببناٌة ولٌس بمط 
لذلن البد من تحدٌد االمور بدلة وخروج لجنة ادراٌة لمعاٌنة الوضع الحالً  ،بها أو سٌتم إحداثهامستغلة كممهى 

  لهذه البناٌة.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

لطة المحلٌة لم تإشر على االتفالٌة الخاصة بهذا منذ زمن لكن الس ان هذه الجمعٌة تستغل هذا الممر 
 .حاولنا تداركه فً هذه االتفالٌة االستغالل معللة ذلن بؤن االمر ٌجب أن ٌتم فً اطار شراكة وهو ما

  ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات أعطً الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة. 

 لجماعٌةربٌس لسم الممتلكات ا حوتًال هشام بلالسٌد 

ما اتخذ المرار بتهٌا جنان ً وعندلعسكرٌن كان ممرها فً جنان الحارثان جمعٌة المحاربٌن ولدماء ا 
ونحن الٌوم بصدد تصحٌح  ،ً انتملت هذه الجمعٌة الى الممر المتواجد لرب المسبح البلدي للحً الدمحميالحارث

ذا الممر لغرض مخالف لما اتفك علٌه فسوف تعمل واذا تبٌن فعال أنها تستغل ه اإلدارٌة،الوضعٌة من الناحٌة 
 الجماعة على استرجاع هذا الممر.

 



خ  والضوالُت فباخُتالملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الافخخاخُت  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش   (04/10/2018بخاٍس

91 
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

 تدعً هذه الجمعٌة مستمبال أنهاالبد من التنصٌص على أن االمر ٌتعلك ببناٌة ولٌس لطعة أرضٌة حتى ال  

 ببناء الممر.من لامت 

 الجماعً عضو المجلس السٌد خلٌل بولحسن

تشوبه  ولكن موضوع النمطة ،على أن جمعٌة المحاربٌن ولدماء العسكرٌٌن أهل لكل عناٌة اثنانال ٌختلف  

 اإلشكاالت:بعض 

 طـة مثل صٌاغـة النمطـة السابعـة من جدول األعمال.: ٌجــب أن تكــون صٌاغـة هذه النماوال 

ألنه ٌمال أن جهة  ؟هو المجلس الجماعً أم جهة أخرى من لام ببناء هذه البناٌة هل ال بد من تحدٌدثانٌا:  

أما عن الوضعٌة الحالٌة فان االمر ال ٌتعلك ، الً فان ذلن ٌطرح اشكاال لانونٌااخرى هً من لامت بالبناء وبالت

 .ه من طرف الجمعٌة هو من لام ببنابهابممر وانما بممهى فً واجهة البناء وٌمال ان من تم التنازل لفابدت

: بحسب علمً فان اثنٌن من المستشارٌن الجماعٌٌن هم اعضاء فً مكتب هذه الجمعٌة وبالتالً فإننً ثالثا

أتخوف على هذٌن العضوٌٌن من ان ٌصبحا تحت طابلة البند الذي ٌمنع على االعضاء االستفادة من الجماعة أو أن 

 وٌتعرضا لاللالة.تمدم فً حمهمــا شكاٌة 

ألترح تؤجٌل البث فً هذه النمطة من أجل تعمٌك البحث واعداد تمرٌر تمنً  ، ولكل هذه االعتباراتلذلن 

 ولانونً حولها.

 عضو المجلس الجماعً عبٌلة أحمدالسٌد 

انتملت  0227سنة  بهت أشغال التهٌا ، وعندما بدأان ممر هذه الجمعٌة كان سابما فً جنان الحارثً 

 ٌتملكن لم  ،على اتفالٌة استغالل هذا الممر 0214المجلس سنة  الجمعٌة الى الممر الحالً وتمت المصادلة من طرف

 .ضة الٌوم اال لتصحٌح هذه الوضعٌةوما النمطة المعرو ،علٌها من طرف السٌد الوالً التؤشٌر

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم الحر

لكن ٌجب أن تكون ٌة، ٌستحمون كافة أوجه العناال أحد ٌختلف على أن لدماء المحاربٌن ولدماء العسكرٌٌن  

البناٌة ، واالمور على بٌنة واال تكون هنان اختالالت أو اشكاالت لانونٌة ترجع عوالبها على المجلس الجماعً

الموضوعة رهن اشارتهم حالٌا ٌجب أن تستخرج من الصن العماري للدولة المبنً فوله المسبح البلدي للحً 

 اال بعد المٌام بهذا االجراء.الدمحمي واال ٌتم عمد أٌة اتفالٌة بشؤنها 

الممر الذي وضعه المجلس السابك رهن اشارة هذه الجمعٌة ٌشغل مساحة صغٌرة ولٌس كل فكذلن  

، ورغم لفابدة الغٌر بسومة كرابٌة باهظة ت واجهتها محال تجارٌا وتم كراإهالمساحة المستغلة حالٌا والتً أصبح

ال لدر هللا فان  سكن وال شهادة مطابمة واذا ولع لها أي مكروه ةأننا نتحدث عن بناٌة اال أنها لٌس لها رخص

حفظة لبل عمد و أن تصبح شرعٌة ومتصحٌح وضعٌة هذه البناٌة اوال البد  لذلن ،المسإولةالجماعة ستكون هً 

 .أٌة اتفالٌة بشؤنها

طالع على كل ألترح بدوري تؤجٌل البث فً هذه النمطة من أجل تعمٌك البحث والنماش حولها وااللذا  

 .المستندات المانونٌة المتعلمة بها
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 عضو المجلس الجماعً السٌد الحسٌن نوار

تم  0221هنان رواٌات متضاربة بخصوص هذا الموضوع وان أسباب النزول تتمثل فً أنه خالل سنة  

امت السلطة ً ومن ضمنهم هذه الجمعٌة ولد لاتها بجنبات الحارثترحٌل كل الجمعٌات التً كانت تتواجد ممر

 .المحلٌة ببناء الممر الحالً لفابدتها

النمطة فً حد ذاتها فانً بدوري أطالب بتؤجٌل البث فٌها من أجل ضبط المساحة المستغلة  وفٌما ٌخص

 والوضعٌة المانونٌة والعمارٌة. 
 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

الجلسة ة االعتبارات التً طرحوها سنإجل البث فً هذه النمطة الى تبعا لطلب السادة االعضاء ولوجاه 

 المادمة.
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 :  (الفترة الزوالٌة 24/12/0218بتارٌخ  الثانٌة الجلسة) 0218العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  التاسعةالنمطة 

رز خعب ملترح مجلغ اإلالاوعت اإلاخخز خالٌ الذوسة اإلافادكت على حعمُت بعن الىشق العمىمُت بتراب ملاوعت حل

 2018العادًت لؽهش ؼدىبر 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر ربٌس اللجنة المكلفة  أحمد محفوظالكلمة للسٌد 

 مطة.النب المتعلكالتمرٌر نص لتالوة والجوالن 

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن أحمد محفوظالسٌد 
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    9 ة رلم:النمط

 
 

  جتماعاتقرير 
بالتعمري وسياسة املدينة  املكمفة لمجنةا 

  والتنمية املشتدامة والشري واجلوالن
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  9 الوقعة  رقمحول 
 2018 اك توبر لصهر  العادية دورةجدول اعمال المن 

 
 :  9الوقعة رقم 

 

برتاب مق طمل جويز حشب مقرتح دلوص املق طمل املتدذ خالل اارة ا اام ة ل   لاملص ةقل عوى تشنيل بمض ااطاق اامنومي
 .2018ار ا شتيرب 
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر النمط المدرجية فيً جيدول اعميال اليدورة  طبما

جليس الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والم 17/29/0218بتارٌخ  17115، وتبعا للدعوة عدد 0218العادٌة لشهر اكتوبر 
بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن، عميدت اللجنية للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة 

علييى السيياعة الحادٌيية عشيير والربييع صييباحا بماعيية االجتماعييات الصييغرى  0218 شييتنبر 04المييذكورة اجتماعهييا ٌييوم االثنييٌن 
 اسة السٌد احمد محفوظ ربٌس اللجنة لتدارس النمطة االتٌـة:بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برب

 3128برتاب مق طمل جويز حشب مقرتح دلوص املق طمل املتدذ خالل اارة ا اام ة ل ار ا شتيرب   لاملص ةقل عوى تشنيل بمض ااطاق اامنومي. 
 

 السادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة  -

 م.احفٌظ لضاوي العباسً. –حسن بباوي  –دمحم بنلعروسً  –عبد الفتاح رزكً  
 

 :السادةأعضاء المجلس  اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن - -

 جوٌدة العوٌدي. –خلٌفة الشحٌمً  –المصطفى الوجدانً  –حبٌبة الكرشال  –حفٌظة مجدار  –الحسٌن نوار  

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

 ا شارن من أطر جماعة مراكش السادة:مك -
 

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

 :        ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن   رشٌد بوزٌتً
 

س اللجنة بالنمطة المدرجة فً فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌ

مسلطا الضوء على اهمٌة مسطرة  0218جدول اعمال اللجنة والمضمنة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

التسمٌات خاصة فً

ور من ملتمس مجلس مماطعة جلٌز فً موضوع النمطة وكذا البحة التسمٌات الممترحة وبعد تمكٌن السادة الحض
على مستوى عدد من شوارع و طرق المماطعة، فتح باب المنالشة وابداء الرأي حٌث تم تثمٌن ممترحات التسمٌات مع 

 ادخال بعض التعدٌالت والتً همت ما ٌلً:

 ٌة المتواجدة بتجزئة المنزه بالحً الشتوي.تغٌٌر تسمٌة زنمة البنفسج بتسمٌة زنمة الدال 
  إلتماس اللجنة تسمٌة شارع الحامٌة العسكرٌة )شارع الشٌخ الرابحً سابما ( ب )شارع الجٌش الملكً( وطرٌك تاركة بشارع

 المسٌرة الخضراء.
فً تمدٌم  025وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث ان االمر ٌتعلك بمسطرة شكلٌة تبعا لممتضٌات البند الرابع من المادة 

مجلس المماطعة لممترحات تسمٌة الطرق العمومٌة الداخلة فً ترابها، فمد ابدت اللجنة موافمتها على تسمٌة بعض الطرق 
مراجعة المصالح العمومٌة بتراب مماطعة جلٌز تبعا لممترحها فً الموضوع على اساس االخذ بالتعدٌل الممدم اعاله و

 ٌة و المسطرٌة المتعلمة بمرارات التسمٌة الخاضعة لمسطرة التؤشٌر. الجماعٌة المختصة للشروط المانون

 ولمجلسكم المولر واسع النظر         
 

 ربٌــس اللجنــــة          
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بملتمس مجلس مماطعة جلٌز مرفما بالبحة التسمٌات الممترحة  بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك 

 على مستوى عدد من شوارع وطرق المماطعة.

 باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

وع سنمر إلى عملٌة التصوٌت على ملتمس مجلس المماطعة إذن وفً ظل عدم وجود أي تدخل فً الموض
المتضمن لالبحة التسمٌات على أساس تغٌٌر تسمٌة زنمة البنفسج بتسمٌة زنمة الدالٌة المتواجدة بتجزبة المنزه 

 بالحً الشتوي .
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 :  (24/12/0218بتارٌخ  الثانٌة الجلسة) 2180العادٌة لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة  العاشرةالنمطة 

ع حمعُاث املجخمع اإلاذوي الىاؼىت بمذًىت مشاهؾ بشظم العىت اإلاالُت  وبلا  2018البث في ملترخاث دعم مؽاَس

 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجماعاث. 235للمادة 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة لكلمة للسٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة المكلفة ابداٌة أعطً 

 لتالوة التمرٌر المتعلك بهذه النمطة. االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنً

 

 نًاللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدربٌس  خلٌفة الشحٌمًالسٌد 
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  10 ة ذات الرلم:النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة المجنة 

 والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني
 

 
 

  10 الوقعة ذات الرقمحول 
 2018 العادية لصهر اك توبر جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 

235طبق  اون ةا  2018ث يف مقرتح ت ةعه مر   ع مجمي ت اجملتنع املرىي ااي شطل مبر يل مااكش باسه ااشيل امل ايل ااب

 ااق ىوٌ ااتيظيني املتموق ب جلن ع ت.
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ري بهيا العميل، وفيً اطيار تحضيٌر الينمط المدرجية فيً جيدول اعميال اليدورة للممتضٌات المانونٌية والتنظٌمٌية الجيا طبما

الموجهية لكيل مين السيادة أعضياء اللجنية والمجليس  17/29/2018بتيارٌخ  17118، وتبعا للدعوة عيدد 2018 العادٌة لشهر اكتوبر
 ،تماعٌيية وإشييران المجتمييع المييدنًبالشييإون الثمافٌيية والرٌاضييٌة والتنمٌيية االجللحضييور والمشيياركة فييً أشييغال  اللجنيية المكلفيية 

بماعيية االجتماعييات الكبييرى  الحادٌيية عشير صييباحاعلييى السيياعة  2018 شييتنبر 05 الخميٌسعميدت اللجنيية المييذكورة اجتماعييا ٌييوم 
 تٌن: االتٌـ تٌنربٌس اللجنة لتدارس النمط خلٌفة الشحٌمًبالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد 

َـٔ ايكـإْٛ    235طبكـا يًُـاد٠    2018عِ َشازٜع مجعٝات اجملتُع املدْٞ ايٓاشـط١ مبدٜٓـ١ َـسانش بسضـِ ايطـ١ٓ املايٝـ١       ايبح يف َكرتسات د -12
 ايتٓظُٝٞ املتعًل باؾُاعات.

 ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ شسان١ بني فًظ مجاع١ َسانش ٚمجع١ٝ يب١ٓ يًعُاز٠ املطتدا١َ. -17
 

 

 السادة:ة اللجنمن أعضاء  حضر االجتماعو -

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

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

 امٌنة بادمحم، حلٌمة المغراوي، الحفٌظ عبد موالي وٌسالت، الهادي عبد بوسعٌد، العزٌز عبد مجدار، حفٌظة الفٌرامً، الرحٌم عبد
    . العباسً لضاوي احفٌظ موالي بنسعود، الجلٌل عبد ً،الوجدان المصطفى االدرٌسً، العمرانً

  خالد الفتاوي :وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ٌس لسم أعمال المجلسرب :  دمحم المحٌر
 الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةلسم عن لسم  :   عادل نزار

 لسم أعمال المجلسعن  :  عادل الزرود
 

 :جمعٌة لبنة للعمارة المستدامة السادةحضر من ممثلً  - 
 .المكرٌف دمحم مممر، أسامة ،السافً الزهراء فاطمة

 

جدول ر، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً رحٌب بالسادة الحضوفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والت
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة 0218ضمن جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر اعمال اللجنة والمدرجة 

 بالدراسة النمط الجاهزة وهً كاآلتً:
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  12: الرلمذات  النمطة
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  : 05الىلطت زكم 
 235طبكـا يًُـاد٠    2018ازٜع مجعٝات اجملتُع املدْٞ ايٓاشط١ مبد١ٜٓ َسانش بسضِ ايط١ٓ املاي١ٝ ايبح يف َكرتسات دعِ َش -

 .َٔ ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ املتعًل باؾُاعات
 

 

لطعته مسطرة دعم مشارٌع  الذي بالمسار ذكر الذي اللجنة ربٌس السٌد الكلمة تناول منالشة هذه النمطة، بداٌة فً

 اشران منها الغاٌة وذلن تطبٌما لمماربة 0218لناشطة بتراب جماعة مراكش برسم السنة المالٌة جمعٌات المجتمع المدنً ا

، على ممررات تتعلك بهذه النمطة 0218سبك لمجلس الجماعة، ان صادق خالل دورته االستثنابٌة ٌولٌوز حٌث  المرب فاعل

تماد المالً المخصص لها كما هو مضمن فً الورلة حسب كل مماطعة من حٌث عدد الجمعٌات المصنفة بحكم طبٌعتها او االع

التمدٌمٌة، مضٌفا انه تم مطالبة مجالس المماطعات الخمس بتوزٌع مبلغ االعانات الممترحة على الجمعٌات على ضوء اللوابح 

المصلحة المعدة فً اطار لجنة االنتماء االولً لمشارٌع الجمعٌات المدعمة، بتنسٌك بٌن المصالح المختصة الجماعٌة و

لمجالسها، مع  موافاة مجلس الجماعة  0218المختصة بمجلس كل مماطعة، والتداول حولها خالل الدورة العادٌة لشهر شتنبر 

من المانون  025طبما لممتضٌات الفمرة االخٌرة من المادة  0218بها للتداول فً شؤنها خالل الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

 لجماعات.المتعلك با 112314التنظٌمً 

ممترحات دعم مشارٌع جمعٌات المجتمع المدنً الناشطة ب، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من اللوابح الخاصة ذلن بعد

وابداء  النماش باب فتح، والمنبثمة عن ممررات مجالس المماطعات المرفمة بالتمرٌر 0218بمدٌنة مراكش برسم السنة المالٌة 

 مإٌد لخالصة عمل المماطعات وبٌن متحفظ علٌها لالعتبارات االتٌة: االعضاء بٌناختلفت تدخالت السادة  حٌث الرأي

  ٌرى بضرورة احترام ارادة مجالس المماطعات فً توزٌع الدعم تجسٌدا لسٌاسة المرب الممنهجة  :المإٌدالتوجه

 ترابها.ومعرفتها بؤنشطة الجمعٌة الناشطة فوق 

  وٌن ٌنتمٌان لمجلس مماطعة المدٌنة اذ تم تسجٌل تحفظ على طرٌمة دعم التصر هذا التوجه على عض :المتحفظالتوجه

 الجمعٌات بمجلس المماطعة نظرا لعدم اطالعهم على اللوابح بشكل دلٌك للبث فً مبالغ الدعم.

 وكٌفٌة الملف هذا بخصوص عام نماش فتحكما تمت المطالبة بتوحٌد المسطرة على مستوى مجالس المماطعات و

 .المادمة للسنة بةبالنس دراسته

السادة االعضاء المنتمً لمماطعة سٌدي ٌوسف بن علً مشددا على تسجٌل تدخله  أحدوفً خضم النماش، تدخل 

والماضً بوصفه من احد رإساء الجمعٌات بؤوصاف واتهامات تتطلب الولوف علٌها والبث فٌها باعتبارها اتهامات تمس 

ً تزكٌة مجلس المماطعة وكذا اللجنة الوظٌفٌة الدابمة الجماعٌة على منح صفة عضو المجلس الجماعً، ممدما احتجاجه ف

 درهم للجمعٌة التً ٌترأسها هذا الشخص. 253222مبلع 

وفً اطار تمدٌم الممترحات، ونظرا لتمدٌم بعض الجمعٌات، الناشطة فً المطاع االجتماعً، لملفاتها فً اآلجال 

ً لمشارٌعها بداعً اغفالها سهوا، فمد استدركت اللجنة ذلن بإدراجها فً اطار البحة المانونٌة دون ان تستفٌد من الدعم المال

 التالٌة: بالجمعٌات االمر وٌتعلك أخرى عمومٌة لمإسسات المخصص الفصل ضمنملحمة 

 درهم الف 52 مبلغ التراح تم للتخٌٌم الوطنٌة الجامعة 

 رهمد الف 42 مبلغ التراح تم الخاصة لالحتٌاجات نعمة جمعٌة 

  درهم الف 42 مبلغ التراح وتم مارس 12 جمعٌة 

 . الرٌكبً لرٌاضة الرٌاضً النادي دعم األعضاء احد التمس كما      
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وتبعا لذلن، وبعد منالشة مستفٌضة، فمد ابدت اللجنة موافمتها على ممترحات دعم مشارٌع جمعٌات المجتمع المدنً 

من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات وذلن تبعا  025طبما للمادة  0218الناشطة بمدٌنة مراكش برسم السنة المالٌة 

لممررات مجالس المماطعات الخمس مع االخذ بعٌن االعتبار ممترحات اللجنة فً الموضوع المشار الٌها اعاله على اساس 

 ما ٌلً:

 لمدنً .بٌن مجلس جماعة مراكش وجمعٌات المجتمع ا المبرمة االتفالٌات فً النظر إعادة 

 موحدة منهجٌة اعتماد لعدم المماطعات مجالس الى الجمعٌات دعم ملفات توجٌه مسطرة فً النظر إعادة . 

 مراكش بجماعة الثمافً الشؤن تدبٌر حول دراسً بٌوم المطالبة. 

 :ًتمدٌم ممترح دعم بعض الجمعٌات االجتماعٌة على النحو االت 

 دظخٍال ٍجيغ اىذػٌ اىَقزشح صبدت اىَششٗع  س.د 

   000,00 50 اٌغبِؼخ اٌٛط١ٕخ ٌٍزخ١١ُ 1

   000,00 40 عّؼ١خ ٔؼّخ ٌزٚٞ االؽز١بعبد اٌخبصخ 2

   000,00 40 ِبسط ١ٌٍمضخ ٚإٌّبػخ اٌٛط١ٕخ 10اٌغّؼ١خ اٌّغشث١خ  3

   000,00 130 اٌّغّٛع

 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
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 ورقة تقدميية
على ممررات تتعلك بالنمطة الخاصة  ،0218ان صادق خالل دورته االستثنابٌة ٌولٌوز  ،كشسبك لمجلس جماعة مرا

حسب كل مماطعة من حٌث  0218بدعم مشارٌع جمعٌات المجتمع المدنً الناشطة بتراب جماعة مراكش برسم السنة المالٌة 

  ً:ـو االتـحعلى النعدد الجمعٌات المصنفة بحكم طبٌعتها او االعتماد المالً المخصص لها 

 الجمعٌات الثمافٌة 
 

 الجمعٌات االجتماعٌة الجمعٌات الرٌاضٌة

االعتماد  العدد
 المخصص

االعتماد  العدد
 المخصص

االعتماد  العدد
 المخصص

 0923222022 05 1523222022 8 7223222022 52 مراكش املدينة

 5693422022 50 1923222022 07 8923222022 72 ارةــــــاملن

 0823222022 00 0123222022 04 6223222022 25 زـــــــجلي

 0423222022 12 1223222022 29 4523222022 02 سيدي يوسف بن علي

 1223222022 25 523222022 22 0623222022 15 لـــالنخي

  134793422022 114 732223222022 71 039223222022 196 المجموع
 

 المماطعات الخمس،لس اٌطلب من مجفمرة الثانٌة من ذات الممرر على انه كما صادق مجلس جماعة مراكش فً ال
فً اطار لجنة االنتماء االولً توزٌع مبلغ االعانات الممترحة على الجمعٌات المذكورة اعاله على ضوء اللوابح المعدة 

والتداول  ،جلس كل مماطعةبٌن المصالح المختصة الجماعٌة والمصلحة المختصة بم بتنسٌكلمشارٌع الجمعٌات المدعمة، 
خالل الدورة  موافاة مجلس الجماعة بها للتداول فً شؤنهالمجالسها، مع   0218حولها خالل الدورة العادٌة لشهر شتنبر 

  المتعلك بالجماعات. 112314من المانون التنظٌمً  025طبما لممتضٌات الفمرة االخٌرة من المادة  0218العادٌة لشهر اكتوبر 

ىَقشساد اىَجيظ اىجَبػً، رٌ ػقذ اجزَبػبد ىيجْخ االّزقبء االٗىً ثقغٌ اىشجبة، اىثقبفخ، اىشٌبضخ  ٗرفؼٍال 

ٗاىزشثٍخ ثَقش اىَجيظ اىجَبػً شبسع دمحم اىغبدط، ىزذاسط طيجبد اىجَؼٍبد اىزبثؼخ ىنو ٍقبطؼخ ػيى دذح دغت 

 اىجذٗىخ اىضٍٍْخ االرٍخ ادّبٓ ٗٗفق ٍؼبٌٍش ٍضج٘طخ:

 موضوع االجتماع نعقاد اللجنةتاريخ وتوقيت ا

 دساعخ طيجبد اىجَؼٍبد اىزبثؼخ ىَقبطؼخ اىْخٍو ػيى اىغبػخ اىذبدٌخ ػششح صجبدب 0218ٌ٘ىٍ٘ص  02االثٍِْ 

 دساعخ طيجبد اىجَؼٍبد اىزبثؼخ ىَقبطؼخ اىَذٌْخ ػيى اىغبػخ اىذبدٌخ ػششح صجبدب 0218ٌ٘ىٍ٘ص  04اىثالثبء 

 دساعخ طيجبد اىجَؼٍبد اىزبثؼخ ىَقبطؼخ جيٍض ىغبػخ اىذبدٌخ ػششح صجبدبػيى ا 0218ٌ٘ىٍ٘ص  05االسثؼبء 

 دساعخ طيجبد اىجَؼٍبد اىزبثؼخ ىَقبطؼخ عٍجغ ػيى اىغبػخ اىذبدٌخ ػششح صجبدب 0218ٌ٘ىٍ٘ص  06اىخٍَظ 

   بسحدساعخ طيجبد اىجَؼٍبد اىزبثؼخ ىَقبطؼخ اىَْ ػيى اىغبػخ اىذبدٌخ ػششح صجبدب 0218ٌ٘ىٍ٘ص  07اىجَؼخ 

ٗرأعٍغب ػيى رىل، رٌ ٍ٘افبح ٍجبىظ اىَقبطؼبد اىخَظ ثَقشساد اىَجيظ اىجَبػً ٍشفقخ ثَذبضش ىجْخ 

االّزقبء االٗىً ٍٗزضَْخ ى٘ائخ اىجَؼٍبد ٍ٘ض٘ع اىذػٌ، رٌ اىجث فٍٖب ػجش ٍجبىغٖب اىزذاٗىٍخ خاله اىذٗسح اىؼبدٌخ 

 ىَ٘صػخ ػيى اىغبدح اػضبء اىيجْخ.ىْقذً ىنٌ دصٍيخ ػَيٖب ٗفق اىَقشساد ا 0218ىشٖش شزْجش 

 ٗىيجْزنٌ اىَ٘قشح ٗاعغ اىْظش

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش
 جماعة مراكش

 ة العامة للمصالحالمدٌرٌ
 لسم اعمال المجلس
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 اىَقبطؼخ:    اىَذٌْخ 

 سٌبضً اجزَبػً ثقبفً اىقطت :

ٍجيغ اىذػٌ 

 اىَفز٘ح:
        700 000,00             290 000,00               150 000,00    

 

 ٍالدظبد ٍجيغ اىذػٌ اىَقزشح اىقطت صبدت اىَششٗع س.د

      000,00 15                  صمبفٟ عّؼ١خ االخالؿ ٌٍش٠بضخ ٚاٌزشث١خ ٚاٌز١ّٕخ  1

      000,00 10                  صمبفٟ فشلخ اٌغ١ت اٌّغشؽٟ  2

      000,00 15                  صمبفٟ  اٌف١ذاسا١ٌخ اٌٛط١ٕخ ٌٍزشث١خ ٚاٌز١ّٕخ  3

      000,00 40                  صمبفٟ  عّؼ١خ اٌخطٛح 4

      000,00 10                  صمبفٟ  عّؼ١خ اٌّغبس ٌٍضمبفخ ٚاٌفٓ  5

      000,00 15                  صمبفٟ عّؼ١خ ٔبط ِشاوؼ 6

      000,00 15                  صمبفٟ عّؼ١خ ؽجبة اٌخ١ش ثذا٠خ ٚافبق 7

      000,00 15                  مبفٟص عّؼ١خ ِؾبػً أع١بي ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزٛاصً 8

      000,00 10                  صمبفٟ عّؼ١خ اٌٛصبي 9

      000,00 10                  صمبفٟ عّؼ١خ اًِ اٌّغزمجً 10

      000,00 10                  صمبفٟ عّؼ١خ ٠بالٖ ٔغبفشٚ ِشاوؼ 11

      000,00 15                  صمبفٟ عّؼ١خ ع١ٕ١ٛس ٌٍز١ّٕخ  12

      000,00 10                  صمبفٟ عّؼ١خ اٌز١ّٕخ اٌٛاػذح 13

      000,00 25                  صمبفٟ  اٌغّؼ١خ اٌّغشث١خ الصذلبء إٌخ١ً  14

      000,00 15                  صمبفٟ عّؼ١خ ١ِضبق ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ 15

      000,00 10                  صمبفٟ ٍزى٠ٛٓ ٚاٌز١ّٕخ ِشاوؼ ِٕزذٜ وفبءاد ٌ 16

      000,00 10                  صمبفٟ عّؼ١خ إٌٛس  17

      000,00 20                  صمبفٟ  عّؼ١خ ١٘الٔخ ِٛالٞ ػٍٝ اٌؾش٠ف 18

      000,00 20                  صمبفٟ  عّؼ١خ ع١ذٞ ١ِّْٛ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزؼبْٚ 19

      000,00 20                  صمبفٟ عّؼ١خ اٌىٛصش ٌٍٕغبء اٌّؼبلبد عغذ٠ب 20

      000,00 15                  صمبفٟ عّؼ١خ ِجبدسح اٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ ِشاوؼ 21

      000,00 10                  صمبفٟ عّؼ١خ االخٛح ٌٍز١ّٕخ ٚاٌضمبفخ ٚاالثذاع 22

      000,00 30                  صمبفٟ اٌزال١ِزخ ٌغّؼ١بد اِٙبد  ٚاثبء ٚا١ٌٚبء ١االل١ٍّ اٌشاثطخ 23

      000,00 15                  صمبفٟ ِخاعّؼ١خ اًِ اٌؾجبة ِشاوؼ ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذ 24

      000,00 10                  صمبفٟ عّؼ١خ ٍِزمٝ االع١بي 25

      000,00 15                  صمبفٟ اٌؾؼجٟ اٌّغشثٟ ثغبؽخ عبِغ فٕب ساٌزشاعّؼ١خ ؽشف١ٝ اٌؾٍمخ ٚ 26

      000,00 10                  صمبفٟ ٚاٌفٓ اٌّغشثٟ سٚاٌزشاعّؼ١خ ثغّخ ٌٍّٛع١مٝ اٌىٕب٠ٚخ  27

      000,00 15                  صمبفٟ              عّؼ١خ اٌضاس٠ت ٌٍز١ّٕخ اٌجؾش٠خ                                                        28

      000,00 15                  صمبفٟ إٌّظّخ اٌّغشث١خ ٌٍفز١بْ اٌىؾبفخ إٌّذٚث١خ اٌغ٠ٛٙخ ِشاوؼ 29
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      000,00 15                  صمبفٟ عّؼ١خ فٓ اٌغالَ ٌز١ّٕخ لذساد اٌؾجبة 30

      000,00 30                  مبفٟص عّؼ١خ اٌٛصبي ٌٍّٛاطٕخ 31

      000,00 15                  صمبفٟ عّؼ١خ أب ِغشثٟ ٌٍزضبِٓ االٔغبٟٔ ٚاالعزّبػٟ 32

      000,00 10                  صمبفٟ عّؼ١خ ؽٙشِبْ ٌٍفْٕٛ اٌؾ١خ 33

      000,00 20                  صمبفٟ عّؼ١خ إٌبدٞ اٌضمبفٟ ػبثذ اٌغبثشٞ 34

      000,00 25                  صمبفٟ اٌغّؼ١خ اٌّشاوؾ١خ ٌّذ٠ٕخ اٌؼز١مخ 35

      000,00 30                  صمبفٟ ِٕظّخ اٌىؾبف اٌٛطٕٟ ِٕذٚث١خ عٙخ ِشاوؼ اعفٟ 36

      000,00 15                  صمبفٟ ِٕظّخ اٌزغذ٠ذاٌطالثٟ 37

      000,00 25                  صمبفٟ ٓ ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌّغزذاِخعّؼ١خ اٌفزؼ ٌٍزضبِ 38

      000,00 20                  صمبفٟ عّؼ١خ اٌشائذ ٌٍزشث١خ ٚاٌز١ّٕخ 39

      000,00 10                  صمبفٟ عّؼ١خ ٔغَٛ اٌٛفبء ٌٍّغشػ 40

      000,00 10                  صمبفٟ ٔبدٞ خؾجخ اٌؾٟ 41

      000,00 10                  صمبفٟ فشلخ اٌٛفبء اٌّغشؽ١خ اٌّشاوؾ١خ 42

      000,00 10                    عّؼ١خ اٌغالَ اٌّغشؽٟ 43

      000,00 10                  صمبفٟ عّؼ١خ رم١ٕخ اٌؾجبة ٌٍزىٕٛاٌٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 44

      000,00 10                  اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌىزج١خ ٌٍصُ ٚ اٌجىُ 45

      000,00 10                  اعزّبػٟ عّؼ١خ ا١ٌّضبق ٌٍز١ّٕخ اٌجؾش٠خ 46

      000,00 20                  اعزّبػٟ  عّؼ١خ اٌزضبِٓ ٌٍصُ ِشاوؼ 47

      000,00 15                  اعزّبػٟ عّؼ١خ ؽشف١ٝ اٌؾٍمخ ٌٍفشعخ ٚاٌضشاد ٚع١ّغ اٌفْٕٛ 48

      000,00 30                  اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌىٛصش  ٌٍز١ّٕخ االعزّبػ١خ 49

      000,00 10                  اعزّبػٟ عّؼ١خ إٌٛس ٌصجبغخ اٌصٛف ٚإٌغ١ظ ثغٛق اٌصجبغ١ٓ 50

      000,00 10                  اعزّبػٟ  عّؼ١خ عجؼخ سعبي ٌٍؼؾبثخ االص١١ٍٓ ثغبؽخ عبِغ اٌفٕب 51
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      000,00 15                  اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌّٙبسح ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزى٠ٛٓ 52

      000,00 15                  اعزّبػٟ  عّؼ١خ اٌجٙغخ ٌٍز١ّٕخ 53

      000,00 30                  اعزّبػٟ عّؼ١خ اثب اؽّبد ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزؼبْٚ االعزّبػٟ ِشاوؼ 54

      000,00 15                  اعزّبػٟ اٌؾشف١خ ِشاوؼ ٌٍّشأحّؼ١خ صٕؼخ ا٠ذٞ ع 55

      000,00 20                  اعزّبػٟ عّؼ١خ ِشاوؾ١خ ٌؾمٛق اٌّؼبق                                                         56

      000,00 50                  اعزّبػٟ عّؼ١خ أغبْ ثال ؽذٚد 57

      000,00 10                  اعزّبػٟ عّؼ١خ عفشاء اٌزٛؽذ ثّشاوؼ 58

      000,00 20                  اعزّبػٟ اٌغّؼ١خ  ا١ٌذ اٌّغشث١خ ٌٍزضبِٓ 59

      000,00 10                  اعزّبػٟ ِغ اٌّؼبق ٚاٌزآخٟعّؼ١خ االرؾبد  60

      000,00 50                  س٠بضٟ ؾغؼٟ ٔبدٞ اٌىٛوت اٌّشاوؾٟاٌغّؼ١خ اٌش٠بض١خ ٌّ 61

      000,00 10                  س٠بضٟ اٌٛفبء اٌش٠بضٟ ِشاوؾٟ 62

      000,00 10                  س٠بضٟ عّؼ١خ اٌمذِبء اٌّغ١ش٠ٓ ٚأصبس ٌِٛٛد٠خ ِشاوؼ 63

      000,00 10                  س٠بضٟ ٔبدٞ اعٛد االطٍظ اٌش٠بض١خ 64

      000,00 10                  س٠بضٟ عّؼ١خ اٌغالَ ٌٍش٠بضخ ٚاٌز١ّٕخ 65

      000,00 50                  س٠بضٟ ٌّجٟ اٌّغشثٟٚإٌبدٞ اال 66

      000,00 10                  س٠بضٟ عّؼ١خ اٌٛؽذح اٌش٠بض١خ 67

1 140 000,00    
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 اىَقبطؼخ : اىَْبسح

 اجزَبػً ثقبفً سٌبضً اىقطت :

ٍجيغ اىذػٌ 

 اىَفز٘ح : 
       190 000,00           890 000,00           569 400,00    

 

 ٍالدظبد ٍجيغ اىذػٌ اىَقزشح اىقطت صبدت اىَششٗع س.د

      000,00 8                   س٠بضٟ عّؼ١خ اٌفشعبْ اٌش٠بض١خ 1

      000,00 5                   س٠بضٟ اٌغّؼ١خ اٌش٠بض١خ ٌٍصٕبع اٌزم١ٍذ١٠ٓ ثّشاوؼ 2

      000,00 10                 س٠بضٟ عّؼ١خ س٠بضخ ِٚٛاطٕخ فشع اٌّؾب١ِذ   3

      000,00 8                   س٠بضٟ عّؼ١خ اٌغّٛ اٌش٠بض١خ فشع اٌشوجٟ 4

      000,00 5                   س٠بضٟ اٌمذَ ٌٍفئبد اٌصغشٜ اوبد١ّ٠خ ِٛا٘ت ِشاوؼ ٌىشح 5

      000,00 8                   س٠بضٟ ٔبدٞ ٚػذ اٌش٠بضٟ اٌّشاوؾٟ 6

      000,00 5                   س٠بضٟ عّؼ١خ اصذلبء إٌّبسح ٌٍش٠بضخ ٚاٌج١ئخ 7

      000,00 8                   س٠بضٟ اٌزادعّؼ١خ االًِ ٌالسرمبء ٚرط٠ٛش  8

      000,00 10                 س٠بضٟ ٔبدٞ ِٕبسح اٌؾطشٔظ ٌز١ّٕخ اٌمذساد  9

      000,00 5                   س٠بضٟ ِؾؼً اٌؾجبة ٌٍش٠بضخ ٚاٌز١ّٕخ 10

      000,00 10                 س٠بضٟ عّؼ١خ اٌؾغ١ٕخ اٌش٠بض١خ 11

      000,00 5                   س٠بضٟ ٌٍش٠بضخ ٚاٌز١ّٕخعّؼ١خ اثطبي اٌّغبس  12

      000,00 5                   س٠بضٟ عّؼ١خ اٌّٛاطٓ اٌّغشثٟ ٌٍزشث١خ ػٍٝ اٌّٛاطٕخ 13

      000,00 18                 س٠بضٟ عّؼ١خ اٌؾجبة اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ  14

      000,00 19                 س٠بضٟ ؾ١ظ اٌفٕٟ ٚاٌضمبفٟعّؼ١خ ِٕبسح إٌخ١ً ٌٍش٠بضخ ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌزٕ 15

      000,00 8                   س٠بضٟ عّؼ١خ ِٕبصشٞ ٔبدٞ اٌىٛوت اٌش٠بضٟ 16

      000,00 10                 س٠بضٟ عّؼ١خ ٔغّخ االطٍظ ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 17

      000,00 10                 س٠بضٟ عّؼ١خ اٌّغشث١خ ٌٍصؾبفخ اٌش٠بض١خ ثّشاوؼ 18

      000,00 5                   س٠بضٟ عّؼ١خ اٌؾّبِخ اٌش٠بض١خ اٌّشاوؾ١خ 19

      000,00 8                   س٠بضٟ ارؾبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٌّٕطمزٟ اٌّؾب١ِذ 20

      000,00 5                   س٠بضٟ عّؼ١خ اٌؾشفبء 21

      000,00 5                   س٠بضٟ ؾبفخ اٌش٠بض١خ عّؼ١خ اٌص 22

      000,00 10                 س٠بضٟ إٌبدٞ اٌؾغٕٟ ٌىشح اٌؾذ٠ذ٠خ 23

      000,00 18                 اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌجؾشٜ 24

      000,00 5                   اعزّبػٟ اٌّغزّؼٟ ِشاوؼ  اٌزؤ١ًِ٘جبدساد  25

      000,00 18                 اعزّبػٟ عّؼ١خ االًِ ٌٍصُ ٚ اٌجىُ  26

      000,00 18                 اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌىشَ ٌٍصبٔؼبد اٌزم١ٍذ٠بد  27

      400,00 19                 اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌؾئْٚ االعزّبػ١خ ٌٍؾشف١١ٓ ٚ اٌؾشف١بد 28
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      000,00 30                 اعزّبػٟ ١ٌبء رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبصخعّؼ١خ اثبء ٚ أِٙبد ٚأٚ 29

      000,00 30                 اعزّبػٟ عّؼ١خ افبق ر٠ّٕٛخ ٌٍز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ 30

      000,00 30                 اعزّبػٟ عّؼ١خ صٍخ ٚصً ِٓ أعً االػبلخ 31

      000,00 5                   اعزّبػٟ العزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بض١خؽجبة ع١ذٞ غبُٔ ٌٍز١ّٕخ ا 32

      000,00 5                   اعزّبػٟ عّؼ١خ إٌغ١ُ االعزّبػ١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌزخ١١ُ 33

      000,00 5                   اعزّبػٟ  اٌشا٠خ ٌٍز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ 34

      000,00 18                 زّبػٟاع عّؼ١خ اٌصفبء ٌٍّشأح ٚاٌطفً 35

      000,00 18                 اعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخاٌّجبدسح إٌغ٠ٛخ  36

      000,00 20                 اعزّبػٟ اٌخ١ش٠خ ٌألػّبيعّؼ١خ ؽجبة اٌجغّخ  37

      000,00 18                 اعزّبػٟ عّؼ١خ ٌمّبْ ٌٍّشأح ٚ اٌطفً 38

      000,00 30                 اعزّبػٟ ٍِزمٝ اٌغّؼ١بد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي االػبلخ  39

      000,00 5                   اعزّبػٟ عّؼ١خ االخبء ٌٍز١ّٕخ 40

      000,00 18                 اعزّبػٟ اًِ ِغشة اٌض٘ب٠ّش 41

      000,00 30                 اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌشؽّخ ٌٍؼٕب٠خ ثبألعشح اٌفم١شح 42

      000,00 5                   اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌزضبِٓ ٌضاسػٟ اٌمٛلؼخ 43

      000,00 30                 اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌغذ إٌغ٠ٛخ ٌٍّجبدسح اٌٛط١ٕخ 44

      000,00 5                   اعزّبػٟ عّؼ١خ األًِ ٌٍز١ّٕخ اٌجؾش٠خ ٚ إٌٙٛض ثزٚٞ االؽز١بعبد اٌخبصخ 45

      000,00 5                   اعزّبػٟ عّؼ١خ أًِ ٌّشضٝ اٌٍٛو١ّ١ب 46

      000,00 30                 اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌؼشفبْ ٌٍضمبفخ ٚ اٌز١ّٕخ 47

      000,00 18                 اعزّبػٟ عّؼ١خ إٌخ١ً ٌٛا٘جٟ اٌذَ 48

      000,00 5                   اعزّبػٟ زمجً ٌٍصٕبػخ اٌزم١ٍذ٠خ ٚ اٌؼصش٠خعّؼ١خ اٌّغ 49

50 
ٚ أ١ٌٚبء األطفبي ٚ األؽخبؿ رٚٞ اٌزض١ٍش  ٢ثبء T21عّؼ١خ أثٕبإٔب 

 81اٌصجغٟ 
      000,00 30                 اعزّبػٟ

      000,00 18                 اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌىفبػ ٌّؾبسثخ اٌمشلٛثٟ ٚ دػُ ضؾب٠ب اٌّخذساد 51

      000,00 18                 اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌجؾشٜ ٌٍصبٔؼبد اٌزم١ٍذ٠بد 52

      000,00 5                   اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌشعبء ٌٍز١ّٕخ االعزّبػ١خ 53

      000,00 30                 اعزّبػٟ اٌغّؼ١خ اٌّؾّٛد٠خ ٌٍصٕبع اٌزم١ٍذ٠ٓ 54

      000,00 30                 اعزّبػٟ اٌّؼبل١ٓ ٌألؽخبؿعّؼ١خ اٌؼٙذ اٌغذ٠ذ  55

      000,00 19                 صمبفٟ عّؼ١خ اٌؾشٚق االعزّبػ١خ ٌٍضمبفخ ٚاٌش٠بضخ 56

      000,00 5                   صمبفٟ عّؼ١خ اٌزبط ٌٍزٕؾ١ظ اٌضمبفٟ ٚ اٌش٠بضٟ  57

      000,00 5                   صمبفٟ ٚ اٌز١ّٕخ ٚ اٌزٛاصً ثذاعٌإلٌجبثخ  58
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      000,00 12                 صمبفٟ عّؼ١خ اٌخ١ش ٚ اٌزؼبْٚ ٌٍز١ّٕخ اٌجؾش٠خ 59

      000,00 18                 صمبفٟ فبسعبد اٌّغزمجً اعىغٛس 60

      000,00 18                 صمبفٟ عّؼ١خ إٌصش االعزّبػ١خ ٌٍضمبفخ ٚاٌش٠بضخ 61

      000,00 5                   صمبفٟ  عّؼ١خ اٌجذ٠غ ٌٍؾّبَ االص١ً ٚ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ 62

      000,00 5                   صمبفٟ عّؼ١خ ِغزمجٍٕب ٌٍزشث١خ ػٍٝ اٌّٛاطٕخ 63

      000,00 7                   بفٟصم عّؼ١خ اٌشائذ اٌٛط١ٕخ ٌٍزشث١خ ٚ اٌزخ١١ُ فشع ِشاوؼ 64

      000,00 5                   صمبفٟ عّؼ١خ إٌّبسح ٌٍز١ّٕخ 65

      000,00 18                 صمبفٟ عّؼ١خ ِشوض إٌغبػ ٚ اٌز١ّٕخ  اٌّغشة 66

      000,00 18                 صمبفٟ عّؼ١خ أٔبسٚص ٌٍج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ 67

      000,00 18                 صمبفٟ ِؼطٝ هللا اعىغٛس إٌضظ 68

      000,00 30                 صمبفٟ عّؼ١خ ع١ٛ ر١ّٕخ 69

      000,00 5                   صمبفٟ عّؼ١خ أؽجبي ِشاوؼ ٌٍز١ّٕخ 70

      000,00 18                 صمبفٟ عّؼ١خ ِغبس ٌٍضمبفخ ٚاٌز١ّٕخ 71

      000,00 5                   صمبفٟ ١خ عجؼخ سعبي ٌفٓ اٌٍّؾْٛ ٚ اٌزشاس اٌّغشثٟ ِشاوؼعّؼ 72

      000,00 18                 صمبفٟ يإعّؼ١خ ثغّخ اًِ ٚرفب 73

      000,00 20                 صمبفٟ عّؼ١خ اٌٙالي ٌٍز١ّٕخ ٚ ِؾبسثخ اٌفمش 74

      000,00 30                 صمبفٟ ٟٔغ١ظ ربٔغ١فذ ٌٍّغزّغ اٌّذٔ 75

      000,00 12                 صمبفٟ عّؼ١خ اؽؼبع ٌٍضمبفخ ٚ اٌزشث١خ ٚ اٌز١ّٕخ اٌّؾب١ِذ 76

      000,00 18                 صمبفٟ  عّؼ١خ اٌؼض٠ض٠خ ٌٍزضبِٓ ٚ اٌز١ّٕخ 77

      000,00 5                   صمبفٟ ٔبدٞ اٌؾّشاء ٌٍفٓ اٌزشثٛٞ 78

      000,00 5                   صمبفٟ ٌصٕبػخ اٌزفٛق ٚ ِؾبسثخ اٌٙذس اٌّذسعٟ عّؼ١خ ثبن+ 79

      000,00 30                 صمبفٟ  ِٕظّخ اٌؼًّ اٌّغبسثٟ 80

      000,00 5                   صمبفٟ سؽبة ٌٍزشث١خ ٚاٌز١ّٕخ 81

      000,00 18                 صمبفٟ عّؼ١خ ؽجبة فٟ ؽشوخ 82

      000,00 5                   صمبفٟ عّؼ١خ اِبي اٌؾجبة 83

      000,00 5                   صمبفٟ عّؼ١خ ر١برش ِبع١ه 84

      000,00 5                   صمبفٟ عّؼ١خ ِجبدسح 85

      000,00 5                   صمبفٟ ط االصبٌخ ٌٍز١ّٕخ اٌجؾش٠خ 86
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      000,00 18                 صمبفٟ ؽشثخ ِبء 87

      000,00 18                 صمبفٟ اثٓ اٌؼش٠ف اٌّشاوؾٟ ٌٍّذ٠ؼ ٚ اٌغّبع ٚ دالئً اٌخ١شاد 88

      000,00 30                 صمبفٟ اٌغّؼ١خ اٌّغشث١خ ٌٍّمب١ٌٚٓ اٌؾجبة 89

      000,00 30                 صمبفٟ ّغشث١خ ٌز١ّٕخ اٌزشث١خاٌغّؼ١خ اٌ 90

      000,00 18                 صمبفٟ عّؼ١خ سؽبة اٌىؾف١خ 91

      000,00 18                 صمبفٟ عّؼ١خ اٌّغزىؾف١ٓ اٌؾجبة 92

      000,00 18                 صمبفٟ ٌإلثذاععّؼ١خ إٌٛس  93

      000,00 18                 صمبفٟ الثذاػبد ٌزؤط١ش اٌزشثٛٞ ٚ اٌضمبفٟ  اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خعّؼ١خ ا 94

      000,00 30                 صمبفٟ اٌغّؼ١خ اٌّغشث١خ ٌٍز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚ اٌضمبف١خ ٚ اٌش٠بض١خ االٌف١خ اٌضبٌضخ 95

      000,00 30                 صمبفٟ عّؼ١خ اع١ً ٌٍّغشػ ٚ اٌزٕؾ١ظ اٌضمبفٟ 96

      000,00 18                 صمبفٟ عّؼ١خ فشعخ اٌجٙغخ 97

      000,00 30                 صمبفٟ ِشوض اٌزىبًِ ٌٍذساعبد ٚ االثؾبس 98

      000,00 18                 صمبفٟ عّؼ١خ ارؾبد ِشاوؼ 99

      000,00 30                 صمبفٟ عّؼ١خ اٌٙذف 100

      000,00 18                 صمبفٟ عّؼ١خ ِٕبسح ِشاوؼ ٌؼٍُ اٌط١ٛس ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ 101

      000,00 5                   صمبفٟ شاوؼ ِاٌٛفبء ٌٍز١ّٕخ فشع ٚال٠خ  102

      000,00 30                 صمبفٟ اٌغذ اٌّؾشق ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 103

      000,00 30                 صمبفٟ عّؼ١خ اٌّشأح اٌّٛاطٕخ 104

      000,00 30                 صمبفٟ عّؼ١خ ِٛدح ٌٍز١ّٕخ 105

      000,00 18                 صمبفٟ عّؼ١خ ثبة اٌخ١ش أثٛاة ِشاوؼ ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 106

      000,00 20                 صمبفٟ عّؼ١خ اٌّغ١شح ٌٍز١ّٕخ ٚ اٌزضبِٓ 107

      000,00 18                 صمبفٟ M6أٌٛاْ  108

      000,00 5                   صمبفٟ ؽجبة ِشاوؼ 109

 

                                                                                                      1 649 400,00    
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 اىَقبطؼخ:  جيٍض

 سٌبضً اجزَبػً ثقبفً اىقطت :

ٍجيغ اىذػٌ 

 اىَفز٘ح : 
     600 000,00         280 000,00         210 000,00    

 

 ٍالدظبد ٍجيغ اىذػٌ اىَقزشح اىقطت صبدت اىَششٗع س.د

    000,00 24              صمبفٟ عّؼ١خ أفٛط ثبثب ٌٍفْٕٛ 1
  

    000,00 10              صمبفٟ ٌٍش٠بضخ ٚ اٌز١ّٕخ عّؼ١خ اٌٛؽذح 2
  

    000,00 20              صمبفٟ عّؼ١خ اٌؾغٕٝ ٌٍز١ّٕخ ٚ اٌضمبفخ ٚاألػّبي االعزّبػ١خ 3
  

    000,00 20              صمبفٟ عّؼ١خ ؽجبة ِب ثؼذ اٌجبوبٌٛس٠ب 4
  

    000,00 10              صمبفٟ عّؼ١خ اٚٔز١ذٚد 5
  

    000,00 20              صمبفٟ عّؼ١خ اٌغ١ً اٌصبػذ 6
  

    000,00 24              صمبفٟ  عّؼ١خ إٌصش ٌٍزشث١خ ٚاٌز١ّٕخ 7
  

    000,00 24              صمبفٟ  عّؼ١خ ِغشػ أ٠ٛة  8
  

    000,00 12              صمبفٟ عّؼ١خ ػجذ هللا اٌؾ١ٍؼ ٌٙٛاح اٌٍّؾْٛ  9
  

    000,00 20              صمبفٟ عّؼ١خ ؽجبة اٌّغزمجً 10
  

    000,00 24              صمبفٟ عّؼ١خ ِٕظّخ اٌىؾبفخ ثال ؽذٚد فشع ِشاوؼ 11
  

    000,00 20              صمبفٟ ِشوض ػٕب٠خ ٌٍز١ّٕخ ٚاألػّبي االعزّبػ١خ 12
  

    000,00 20              صمبفٟ عّؼ١خ أع١بي األطٍظ 13
  

    000,00 20              صمبفٟ عّؼ١خ ٔٙش اٌؼطبء ٌٍز١ّٕخ 14
  

    000,00 10              صمبفٟ  عّؼ١خ ؽجبة اٌغؼبدح ٌٍش٠بضخ ٚ اٌضمبفخ ٚ األػّبي االعزّبػ١خ 15
  

    000,00 24              صمبفٟ ِٕظّخ وؾبف األطٍظ إٌّذٚث١خ اٌغ٠ٛٙخ 16
  

    000,00 20              صمبفٟ أًِ اٌىذ٠خ ٌٍج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ عّؼ١خ 17
  

    000,00 10              صمبفٟ عّؼ١خ ؽجبة اٌّغزمجً 18
  

    000,00 10              صمبفٟ عّؼ١خ اٌصذالخ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزٛاصً 19
  

    000,00 24              صمبفٟ عّؼ١خ اٌغج١ً ٌٍضمبفخ ٚاٌزشث١خ فشع اٌؾٟ اٌّؾّذٞ 20
  

    000,00 10              صمبفٟ عّؼ١خ دٚص رّغشػ 21
  

    000,00 20              صمبفٟ عّؼ١خ اٌّشأح ٌٍفْٕٛ ثّشاوؼ  22
  

    000,00 10              صمبفٟ عّؼ١خ إٌّزذٜ اٌّغشثٟ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزضبِٓ فشع عٙخ ِشاوؼ 23
  

    000,00 20              بفٟصم عّؼ١خ ِجبدساد ٚر١ّٕخ 24
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    000,00 10              صمبفٟ وشٔفبي اٌؾّشاء ٌٍضمبفخ ٚ االثذاع 25
  

    000,00 10              صمبفٟ  عّؼ١خ داس ِشاوؼ ٌٍفْٕٛ ٚ اٌضمبفخ 26
  

    000,00 10              صمبفٟ اٌّشوض اٌّغشثٟ ٌٍجؾش ٚ اٌذساعبد اٌزشاث١خ 27
  

    000,00 20              صمبفٟ عّؼ١خ اٌزؼب٠ؼ 28
  

    000,00 20              صمبفٟ عّؼ١خ األٔٛاسٌٍج١ئخ ٚ اٌز١ّٕخ ٚ اٌّغزذاِخ 29
  

    000,00 15              صمبفٟ ِجبدساد اٌؾجبة ٌٍز١ّٕخ 30
  

    000,00 10              صمبفٟ عّؼ١خ ٔخ١ً اٌجٙغخ االٚس١ٔطٌٛٛع١خ ٚ اٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ 31
  

    000,00 20              صمبفٟ اٌّشصذ اٌذٌٟٚ ٌالثؾبس اٌغٕبئ١خ ٚاٌؾىبِخ اال١ِٕخ 32
  

    000,00 20              صمبفٟ عّؼ١خ اعزٙالي اٌطشة ٌٍجؾش فٟ اٌضشاس ٚاٌزٕؾ١ظ اٌفٕٟ ٚاٌضمبفٟ 33
  

    000,00 39              صمبفٟ ِئعغخ ِٙشعبْ اٌغ١ٛأٟ 34
  

35 
عّؼ١خ ِغبػذح االطفبي ٚإٌغبء اٌّزؼب٠ؾ١ٓ ِغ داء فمذاْ إٌّبػخ 

 اٌّىزغجخ
    000,00 20              اعزّبػٟ

  

    000,00 5                اعزّبػٟ عّؼ١خ إٌّبسح عٛ 36
  

    000,00 15              اعزّبػٟ  عّؼ١خ ِزمبػذٞ اٌزؼ١ٍُ ثغٙخ ِشاوؼ اعفٟ 37
  

    000,00 15              اعزّبػٟ عّؼ١خ ٍِزمٝ سث١غ اٌطفٌٛخ ٚاٌؾجبة فشع ِشاوؼ 38
  

    000,00 10              اعزّبػٟ عّؼ١خ فْٕٛ ثصش٠خ 39
  

    000,00 20              اعزّبػٟ عّؼ١خ خذ ث١ذٞ ٌألؽخبؿ اٌّؼبل١ٓ 40
  

    000,00 15              بػٟاعزّ عّؼ١خ إٌّبً٘ عٙخ ِشاوؼ اعفٟ 41
  

    000,00 10              اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌّٛا٘ت ٌٍّشأح اٌؾشف١خ 42
  

    000,00 5                اعزّبػٟ عّؼ١خ ؽجبْ اٌؾٟ اٌّؾّذٞ 43
  

    000,00 15              اعزّبػٟ عّؼ١خ عٕبثً اٌخ١ش 44
  

    000,00 15              اعزّبػٟ اٌٛطٕٟ عّؼ١خ اٌصذالخ ٌّزمبػذٞ االِٓ 45
  

    000,00 5                اعزّبػٟ إٌٛس ٌٍز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚاٌش٠بضخ ٚاٌضمبفخ ٚاٌفْٕٛ 46
  

    000,00 10              اعزّبػٟ عّؼ١خ رضبِٓ األَ اٌطفً ٚاٌؾجبة 47
  

    000,00 10              اعزّبػٟ فٌٛخ ٚ اٌّغ١ٕٓعّؼ١خ اٌؼ١ٓ ٌز١ّٕخ ؽئْٚ اٌّشأح ٚ االعشح ٚ اٌط 48
  

    000,00 10              اعزّبػٟ ؽجبة ا١ٌَٛ ٌٍز١ّٕخ ٚ اٌزضبِٓ 49
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    000,00 20              اعزّبػٟ افش١ِٚذ اٌّشوض االفشِٚزٛعطٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ 50
  

    000,00 10              اعزّبػٟ ِئعغخ ٘بٔذٞ ِغشة 51
  

    000,00 10              اعزّبػٟ  عّؼ١خ اٌشث١غ ٌٍضمبفخ ٚاٌش٠بضخ 52
  

    000,00 15              اعزّبػٟ عّؼ١خ األًِ ٌّغبٔذح ِشضٝ اٌغشطبْ 53
  

    000,00 20              اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌزفبإي ٌألؽخبؿ اٌّؼبل١ٓ ٚ إٌغبء فٟ ٚضؼ١خ صؼجخ 54
  

    000,00 10              اعزّبػٟ ذ ٌٍزشث١خ اٌج١ئ١خ ٚ األػّبي االعزّبػ١خاٌغ 55
  

    000,00 15              اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌجذ٠غ اٌٛط١ٕخ ٌٍز١ّٕخ اٌجؾش٠خ ٚاالعزّبػ١خ  56
  

    000,00 10              س٠بضٟ اٌغّؼ١خ اٌّغشث١خ ٌٍز١ّٕخ ٚ اٌضمبف١خ ٚ اٌش٠بض١خ 57
  

      000,00 7                س٠بضٟ ؼ١خ اٌّشالج١ٓ ثؼصجخ اٌغٕٛة ٌىشح اٌمذَعّ 58

      000,00 10              س٠بضٟ عّؼ١خ اٌشاع١ٕغ اٌش٠بضٟ 59

      000,00 10              س٠بضٟ عّؼ١خ االٔصبس اٌز٠ّٕٛخ ٌٍش٠بضخ ٚاٌضمبفخ ٚاٌفٓ 60

      000,00 10              س٠بضٟ عّؼ١خ إٌٙضخ اٌّؾّذ٠خ  61

    000,00 10              س٠بضٟ عّؼ١خ ارؾبد اٌؾٟ اٌّؾّذٞ اٌّشاوؾٟ 62
  

      000,00 7                س٠بضٟ ٚاالػّبي االعزّبػ١خ ٚاٌضمبفخعّؼ١خ ٌٕٕطٍك ٌٍش٠بضخ  63

    000,00 10              س٠بضٟ عّؼ١خ ٔغَٛ اٌؾٟ اٌش٠بضٟ اٌّشاوؾٟ 64
  

      000,00 10              س٠بضٟ عّؼ١خ اٌٙالي اٌش٠بضٟ اٌّشاوؾٟ 65

      000,00 7                س٠بضٟ عّؼ١خ االرؾبد اٌش٠بضٟ ٌٍز١ّٕخ 66

      000,00 10              س٠بضٟ عّؼ١خ اس٠ظ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزٛاصً  67

      000,00 7                س٠بضٟ ٔبدٞ اٌىّبي اٌش٠بضٟ 68

      000,00 10              س٠بضٟ اٌغّؼ١خ اٌىزج١خ ٌٍش٠بضخ ٚاٌضمبفخ ٚاٌفٓ 69

      000,00 10              س٠بضٟ عّؼ١خ اع١بي اٌّغزمجً ٌٍش٠بضخ 70

      000,00 10              س٠بضٟ عّؼ١خ ِبسٚن فٛد 71

    000,00 10              س٠بضٟ عّؼ١خ اٌٛفبق اٌش٠بضٟ اٌّشاوؼ 72
  

      000,00 10              س٠بضٟ ٟعّؼ١خ ٔبدٞ اٌذاٚد٠بد اٌش٠بضٟ اٌّشاوؾ 73

      000,00 7                س٠بضٟ عّؼ١خ إٌصش ٌٍش٠بضخ 74

      000,00 10              س٠بضٟ اٌغّؼ١خ اٌش٠بض١خ اثطبي اٌغذ 75

      000,00 8                س٠بضٟ عّؼ١خ إٌذٜ 76

      000,00 7                س٠بضٟ عّؼ١خ  اٌز١ّٕخ اٌش٠بض١خ ِشاوؼ ربٔغ١فذ اٌؾٛص 77

    000,00 10              س٠بضٟ عّؼ١خ اٌؾٟ اٌّؾّذٞ ٌٍّٛا٘ت اٌش٠بض١خ اٌّشاوؾ١خ 78
  

    000,00 10              س٠بضٟ اٌغّؼ١خ اٌش٠بض١خ ٌؾجبة اٌىذ٠خ 79
  

                                                                                                    1 090 000,00    
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 اىَقبطؼخ : عٍجغ

 سٌبضً اّغبًّ ثقبفً اىقطت :

ٍجيغ اىذػٌ 

 اىَفز٘ح : 
       450 000,00           240 000,00           100 000,00    

 

 

 ٍالدظبد ٍجيغ اىذػٌ اىَقزشح اىقطت ٗعصبدت اىَشش س.د

    000,00 10          س٠بض١خ عّؼ١خ اِغبد ٚداد ِشاوؼ 1
  

      500,00 7             س٠بض١خ عّؼ١خ اٌفشدٚط 2

    000,00 40          س٠بض١خ عّؼ١خ ٔبدٞ اٌغّبػخ اٌؾضش٠خ ٌّمبطؼخ ع١ذٞ ٠ٛعف ثٓ ػٍٟ ٌىشح اٌمذَ 3
  

    500,00 7             س٠بض١خ  ٌغذ اٌضمبف١خ ٚاٌش٠بض١خ ٚاالعزّبػ١خعّؼ١خ اع١بي ا 4
  

      500,00 7             س٠بض١خ عّؼ١خ اٌّفزبػ اٌش٠بضٟ 5

    000,00 10          س٠بض١خ عّؼ١خ اوغزش٠ُ ِشاوؼ ٌٍش٠بضبد اٌؾضبس٠خ 6
  

    500,00 7             س٠بض١خ ٔبدٞ ٚداد ع١ذٞ ٠ٛعف ثٓ ػٍٟ 7
  

      000,00 10          س٠بض١خ عّؼ١خ االًِ اٌش٠بضٟ ٌٍز١ّٕخ 8

    000,00 15          اعزّبػٟ عّؼ١خ رض١٠ٓ اٌؼشائظ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزضبِٓ 9
  

    000,00 40          اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌٛاؽخ اٌز١ّٕخ ٚ اٌزضبِٓ االعزّبػٟ 10
  

      000,00 10          اعزّبػٟ ١ّٕخ االعزّبػ١خعّؼ١خ إٌٛس ٌٍضمبفخ ٚ اٌزشث١خ ٚ اٌز 11

      000,00 45          اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌىشاِخ 12

    000,00 45          اعزّبػٟ اٌّؼبل١ٓ عٙخ ِشاوؼ اعفٟ ٌألؽخبؿعّؼ١خ دػُ ثشٔبِظ اٌزؤ١ً٘ اٌّغزّؼٟ  13
  

    000,00 10          ٟاعزّبػ عّؼ١خ آِبي اٌصٕبع اٌزم١ٍذ٠ٓ ٌٍزٛاصً ٚ اٌز١ّٕخ 14
  

      000,00 10          اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌخ١ش ٌٍزضبِٓ االعزّبػٟ 15

    000,00 15          اعزّبػٟ عّؼ١خ ؽشف١بد اٌٛاؽخ ٌٍز١ّٕخ 16
  

      000,00 30          اعزّبػٟ ع١ً اٌّغزمجً ٌالَ ٚاٌطفً 17

      000,00 10          اعزّبػٟ ٌزٛػ١خ اٌصؾ١خِشوض ثغّخ اًِ ٌٍخذِبد االعزّبػ١خ ٚا 18

    000,00 10          اعزّبػٟ عّؼ١خ أَ اٌخ١ش ٌٍز١ّٕخ 19
  

      000,00 20          صمبفٟ عّؼ١خ اٌؾّشاء ٌٍز١ّٕخ 20

    000,00 25          صمبفٟ عّؼ١خ ِغشة اٌّغزمجً ٌٍش٠بضخ ٚاٌز١ّخ 21
  

    000,00 10          صمبفٟ اٌزٛع١ٗ ٚاٌذفبع ػٓ ؽك ٚ وشاِخ اٌّٛاطِٓشوض اصغبء ٌالسؽبد ٚ  22
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      000,00 10          صمبفٟ عّؼ١خ فْٕٛ ٚ صمبفبد اٌّغشة األص١ً 23

      000,00 20          صمبفٟ اٌىؾف١خ اٌؾغ١ٕخ اٌّغشث١خ فشع ع١ذٞ ٠ٛعف ثٓ ػٍٝ 24

    000,00 10          صمبفٟ ١ذٞ ٠ٛعف عّؼ١خ اٌشائذ ٌٍزشث١خ ٚ اٌز١ّٕخ فشع ع 25
  

    000,00 20          صمبفٟ عّؼ١خ ؽجبة ٠زؾشن 26
  

    000,00 20          صمبفٟ عّؼ١خ اٌٛفبء ٌٍز١ّٕخ فشع ِشاوؼ 27
  

    000,00 10          صمبفٟ عّؼ١خ إٌغبػ ٌٍز١ّٕخ اٌغٛع١ٛ: اٌضمبف١خ االعزّبػ١خ اٌج١ئ١خ ٚاٌش٠بض١خ 28
  

    000,00 20          صمبفٟ عّؼ١خ اٌفضً ٌشػب٠خ اٌطفٌٛخ ٚاالعشح 29
  

    000,00 15          صمبفٟ عّؼ١خ اٌٙالي ٌٍج١ئخ ٚاٌزضبِٓ 30
  

    000,00 35          صمبفٟ إٌّظّخ اٌىؾف١خ اٌّؾّذ٠خ اٌّغشث١خ ِؾ١ٍخ ع١ذٞ ٠ٛعف ثٓ ػٍٟ 31
  

    000,00 20          صمبفٟ ١خ ٚاٌّٛاطٕخعّؼ١خ إٌّزذٜ اٌّغشثٟ ٌٍزّٕ 32
  

    000,00 10          صمبفٟ عّؼ١خ ِٛا٘ت اٌغ١ً اٌغذ٠ذ ٌٍّشأح ٚ اٌطفً 33
  

    000,00 20          صمبفٟ عّؼ١خ دساِب ٌٍّغشػ ٚ اٌغ١ّٕب عٙخ ِشاوؼ 34
  

    000,00 20          صمبفٟ عّؼ١خ ؽجبة اٌفٓ اٌغ١ّٕبئٟ ٚ اٌّغشؽٟ 35
  

    000,00 20          صمبفٟ  عّؼ١خ ِٕبسح ٚاد ا٠غ١ً ٌٍج١ئخ ٚاٌضمبفخ ٚاٌش٠بضخ 36
  

    000,00 30          صمبفٟ ِٕظّخ اٌىؾبف اٌٛطٕٟ إٌّذٚث١خ االل١ّ١ٍخ ع١جغ 37
  

      000,00 45          صمبفٟ عّؼ١خ اٌشٚاد 38

    000,00 40          بفٟصم عّؼ١خ اٌٛاؽخ ٌٍؾاللخ اٌؼصش٠خ ٚاٌز١ّٕخ 39
  

      000,00 30          صمبفٟ عّؼ١خ اٌّٛا٘ت ٌٍضمبفخ ٚ اٌش٠بضخ 40

                                                                                                                                    

                                                                                                                             790 000,00                 
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 اىَقبطؼخ : اىْخٍو

 سٌبضً جزَبػًا ثقبفً اىقطت :

ٍجيغ اىذػٌ 

 اىَفز٘ح : 
260000         100 000,00              50 000,00    

 

 ٍالدظبد ٍجيغ اىذػٌ اىَقزشح اىقطت صبدت اىَششٗع  س.د 

      000,00 35            صمبفٟ عّؼ١خ ؽبِخ اٌخ١ش ٌٍزشث١خ ٚاٌز١ّٕخ 1

      000,00 5              صمبفٟ ٌز١ّٕخ عٙخ ِشاوؼ _ آعفٟعّؼ١خ اٌٛادٞ ٌٍصٕبػخ اٌزم١ٍذ٠خ ٚاٌج١ئخ ٚا 2

      000,00 20            صمبفٟ عّؼ١خ أٚساػ اٌٛط١ٕخ ٌٍفْٕٛ اٌغ١ٍّخ 3

      000,00 20            صمبفٟ عّؼ١خ اٌخ١ّظ اٌضمبفٟ ٌإلثذاع ٚاٌز١ّٕخ 4

      000,00 20            صمبفٟ اٌّشصذ اٌغٙٛٞ ٌٍٛؽذح ٚاٌّٛاطٕخ 5

      000,00 35            صمبفٟ إٌّزذٜ اٌّغشثٟ ٌٍزٛاصً ٚاٌز١ّٕخ 6

      000,00 25            صمبفٟ عّؼ١خ أٌٛاْ اٌجٙغخ ٌٍفْٕٛ اٌزؾى١ٍ١خ ِشاوؼ 7

      000,00 20            صمبفٟ عّؼ١خ اإلثذاع ٚاٌز١ّٕخ  8

      000,00 45            صمبفٟ عّؼ١خ أص١ً ٌٍّٛع١مٝ 9

      000,00 35            صمبفٟ اٌغبِؼخ اٌّغشث١خ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍؾشوخ اٌىؾف١خ 10

      000,00 30            اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌصفبء ٚإٌٛس ٌز١ّٕخ ٚدػُ اٌّشأح ٚاٌطفً 11

      500,00 7              اعزّبػٟ ثغّخ ٔٛس ٌذاء اٌغىشٞ 12

      000,00 10            اعزّبػٟ شث١خ اٌؾج١جخ ِشاوؼ إٌخ١ًاٌغّؼ١خ اٌّغشث١خٌز  13

      000,00 5              اعزّبػٟ عّؼ١خ ٠ذ اٌشؽّخ ٌٍز١ّٕخ اٌجؾش٠خ 14

      500,00 7              اعزّبػٟ عّؼ١خ اٌزضبِٓ ٌٍزٛػ١خ ٚاٌز١ّٕخ 15

      000,00 10            اعزّبػٟ ِٕظّخ اٌؾشٚق اٌٛط١ٕخ 16

      000,00 30            اعزّبػٟ عّؼ١خ إٌخ١ً ٌإلثذاع ٚاٌز١ّٕخ 17

      000,00 20            س٠بضٟ عّؼ١خ إٌغَٛ ٌٍزى٠ٛٓ اٌش٠بضٟ ٚاٌزٕشثٛٞ  18

      000,00 10            س٠بضٟ عّؼ١خ اٌٙذف اٌضمبفخ اٌز١ّٕخ 19

      000,00 20            س٠بضٟ عّؼ١خ إٌخ١ً ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 20

   
        410 000,00    
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

ممترحات دعم مشارٌع جمعٌات المجتمع المدنً الناشطة بمدٌنة بعد تالوة نص التمرٌر، فاألمر ٌتعلك  ب 
ا لممررات التنظٌمً المتعلك بالجماعات وذلن تبع من المانون 025طبما للمادة  0218مراكش برسم السنة المالٌة 

 مجالس المماطعات الخمس.

 باب المنالشة مفتوح حول النمطة واللوابح المرفمة.

  عضو المجلس الجماعً ي.عبد الحفٌظ المغراويالسٌد 

 ،A ،Bتدارسنا هذه النمطة فً مجلس مماطعة مراكش المدٌنة حٌث تم تزوٌدنا بالبحة للجمعٌات بتصنٌف 
C  ولوجستٌن، دون تحدٌد مبلغ دعم معٌن مما جعلنً أتحفظ خالل التصوٌت، وخالل اجتماع اللجنة طالبت بالملفات

المانونٌة لهذه الجمعٌات لكً نحدد لهم مبلغ دعم مناسب ألتفاجؤ بالبحة أخرى تضم مبالغ الدعم دون إشراكنا فً 
 تحدٌدها.

  عضو المجلس الجماعً عبد الصمد العكاريالسٌد 

 A ،B ،Cفعال فالالبحة التً تدارسها مجلس مماطعة المدٌنة خالل دورته تم فٌها تصنٌف الجمعٌات إلى 
ولوجستٌن لكن كل تصنٌف حدد له سمف مبلغ دعم معٌن ونالشها السادة أعضاء المماطعة وصوت بالموافمة أغلب 

 األعضاء.

  عضو المجلس الجماعً دمحم االدرٌسًالسٌد 

جنة على مستوى مماطعة مراكش المدٌنة، تم تزوٌدنا بالبحة تتضمن أسماء الجمعٌات دون خالل اجتماع الل
مبالغ الدعم وطالبنا بمعلومات عنها كممر الجمعٌة وربٌسها وملفها المانونً ولم نتوصل بؤي شًء، بدعوى عدم 

 توفٌرها خالل الجلسة العامة.توفر هذه الوثابك وأخبرنا فً نهاٌة المطاف بؤن الملفات المانونٌة للجمعٌات سٌتم 

هدفنا من هذه النمطة أن نحدد للجمعٌات كل واحدة مبلغ الدعم الذي تستحمه كما ٌحدث فً اجتماع اللجنة 

 الوظٌفٌة بالمجلس الجماعً، أما أن ٌتم تصنٌف الجمعٌات وتحدٌد مبلغ دعم كهامش معٌن فهذا أمر غٌر واضح.  

  جماعًعضو المجلس ال ٌوسف اٌت رٌاضالسٌد 

إرادة المماطعة فً هذه النمطة تتجسد فً إبداء الرأي من طرف أعضاء المماطعة غٌر المنتمٌن للمجلس 
 الجماعً، واالشكال المطروح هو اختالف اشتغال كل مماطعة حول هذا الموضوع.

  عضو المجلس الجماعً السٌدة جوٌدة العوٌدي

عضو المماطعة المفوض له لامت بدراسة ملفات  نحن فً مماطعة النخٌل انتدبنا لجنة أولٌة برباسة
الجمعٌات بعناٌة، لذلن أتساءل بالنسبة للجمعٌات التً سمطت سهوا ما معاٌٌر تحدٌد مبالغ معٌنة كدعم لها؟ كان 

 باألحرى أن تدرس ملفاتهم فً إطار لجنة كً ٌتم دعمها فً إطار التصنٌف التً خضعت له بالً الجمعٌات. 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش ً بلمابدالسٌد دمحم العرب

اتفمنا عند تصوٌتنا سابما على نمطة دعم الجمعٌات الرٌاضٌة أن ٌتم إحالة الجمعٌات األخرى على  
المماطعات إلبداء رأٌها، وطلبنا من السٌد ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة أن ٌجتمع مع مجالس 

لدراسة موضوع الدعم، لذلن سؤعطٌه الكلمة لٌخبرنا كٌف تمت هذه العملٌة خاصة المماطعات فً اللجنة المخصصة 
 بمماطعة مراكش المدٌنة.
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 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة السٌد هشام اٌت وارشٌخ

ة بداٌة، برمجنا خمس اجتماعات للجن المماطعات، بعدها وفً هذه الماعة تم فرز جمٌع الجمعٌات الممترح
للدعم، ولد تم إشران اللجن الثمافٌة للمماطعات بحكم لربها من الجمعٌات ومعرفتها بالجمعٌات الناشطة على 
مستوى كل مماطعة، لكن تفاجؤت بعدم إدراج بعض الجمعٌات التً سمطت سهوا نظرا لصغر مكتب المسم والذي 

 الزال ٌحتوي على ملفات الجمعٌات من السنة الفارطة.

فرز، فالمانون ٌنص على ضرورة عرض الجمعٌات على مجالس المماطعات من أجل إبداء بعد عملٌة ال

الرأي، فهنان مماطعات حصل فٌها التوافك حول البحة الجمعٌات المراد دعمها وهنان مماطعات أخرى عرفت 

ات، وٌبمى لهذه تحفظا، والمانون ال ٌمنح إمكانٌة توفٌر الملفات المانونٌة للجمعٌات خالل اجتماع لجن المماطع

األخٌرة إبداء الرأي فً مبالغ الدعم الممترحة والكلمة الفصل تبمى للجنة الوظٌفٌة على مستوى المجلس الجماعً 

فٌما ٌخص جمعٌات مماطعة مراكش المدٌنة،  %00وكذا الجلسة العامة، وأخبركم أنه تم رفع مبالغ الدعم بنسبة 

 .%6ومماطعة النخٌل  %11مماطعة سٌدي ٌوسف بن علً  ،%01ز بالنسبة لمماطعة المنارة، مماطعة جلٌ 29%

 وفٌما ٌخص عدد الجمعٌات التً تم فرزها حسب كل مماطعة فهو كاآلتً:

 جمعٌة بمماطعة مراكش المدٌنة. 86 

 جمعٌة بمماطعة المنارة. 149 

 جمعٌة بمماطعة جلٌز. 81 

 جمعٌة بمماطعة سٌدي ٌوسف بن علً. 40 

 ل.جمعٌة بمماطعة النخٌ 02 

من الجمعٌات ٌوجد ممرها بتراب مماطعة المنارة نظرا التخاذ عدد كبٌر منها  %45والمالحظ أن نسبة تمارب 

 لدار الجمعٌات بالحً الحسنً ممرا لها. 

  عضو المجلس الجماعً المصطفى الوجدانًالسٌد 

الخاص  112.14نظٌمً بداٌة، أحًٌ كافة السادة رإساء مجالس المماطعات الحترامهم ممتضٌات المانون الت
منه باستثناء السٌد ربٌس مجلس مماطعة مراكش المدٌنة، ففً اجتماع لجنة  025بالجماعات ال سٌما المادة 

المماطعة تم تزوٌدنا بؤسماء الجمعٌات دون مبالغ الدعم الممترحة، وحٌنما طالبنا بكافة المعطٌات أخبرنا أن من 
 لسة العامة لدورة المجلس الجماعً.حمنا االطالع فمط والنماش ٌتم خالل الج

  عضو المجلس الجماعً عبد الصمد العكاريالسٌد 

كما لال السٌد ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة فلم ٌتم استثناء أي مماطعة من دراسة ملفات 
مسؤلة توفٌر الملفات الجمعٌات بهذه الماعة بمعٌة ربٌس المسم وربٌس اللجنة الثمافٌة بالمجلس الجماعً، أما 

 المانونٌة للجمعٌات خالل دورة مماطعة مراكش المدٌنة فكل المماطعات لم تعرض الملفات فً دوراتها.

  عضو المجلس الجماعً إبراهٌم بوحنشالسٌد 

بالنسبة لمماطعة مراكش المدٌنة، أطلب االطالع على ممرر مجلس المماطعة بخصوص هذه النمطة، فعال 
 A ،B ،Cالمماطعة إلى عرض البحة الجمعٌات دون مبالغ الدعم الممترحة وتم تصنٌفها  أشرت خالل دورة

ولوجستٌن مع تحدٌد هوامش للدعم، والمانون ٌتحدث عن إبداء الرأي فً مبالغ الدعم ولٌس فً التصنٌف، لذلن 
 عة مراكش المدٌنة.ألترح أن نمر للتصوٌت على لوابح المماطعات األخرى وتؤجٌل البث فً البحة جمعٌات مماط
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  عضو المجلس الجماعً أمٌنة العمرانً االدرٌسًالسٌد 

أتساءل كٌف تم تحدٌد النسبة المبوٌة للدعم الخاصة بكل مماطعة؟ فمماطعة المنارة المبلغ الذي تحصلت 
 علٌه هذه السنة ال ٌناسب ال عدد الجمعٌات الناشطة داخل المماطعة وال عدد الساكنة الماطنة بها.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش ٌد دمحم العربً بلمابدالس

 سبك لنا أن صادلنا على هذه المبالغ إجماال فً الدورة السابمة.

  عضو المجلس الجماعً أمٌنة العمرانً االدرٌسًالسٌد 

 إذن السٌد الربٌس أطلب تدارن هذا األمر السنة المادمة.

  عضو المجلس الجماعً دمحم نكٌلالسٌد 

أعضاء مجلس جماعً ونمثل مدٌنة مراكش ككل، والمماطعة فً هذا الموضوع دورها فمط إبداء  نحن هنا
الرأي فً مبالغ الدعم التً ٌمترحها المجلس الجماعً، لذلن فمسؤلة البث فً إعانات من اختصاص مجلس الجماعة 

ا أن تؤجٌل البث فً البحة وٌجب تفادي هذه األمور مستمبال وإٌجاد منهجٌة فعالة فً معالجة هذه النمطة، كم
جمعٌات مماطعة ما سٌضٌع الولت ومجهود المجلس الجماعً والمماطعة، كما أسجل أن دراسة هذه النمطة تتحسن 

 سنة بعد أخرى فمد أصبح النماش فٌها ٌمر بسالسة وبدون أي حدة أو مشاحنات فً النماش.

  عضو المجلس الجماعً دمحم بنبالالسٌد 

ٌات طرحت عدة مشاكل أبرزها للة مبلغ الدعم ممارنة مع عدد الجمعٌات الناشطة فً نمطة دعم الجمع
بالمدٌنة، هذا ما جعل بعض المماطعات ال تصل إلى توافك حول البحة الجمعٌات المزمع منحها، كذلن فالجمعٌات 

 بل هنان جمعٌات أخرى لم تستفد. 4التً سمطت سهوا ال ٌمتصر عددها على 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش بلمابدالسٌد دمحم العربً 

أنا متفك مع السٌد نكٌل، فالجماعة تخصص مبلغ مهم للجمعٌات وإذا لم ٌحصل توافك فستضٌع هذه األموال 
ولن تستفٌد أٌة جمعٌة من الدعم، لذلن أطلب من السادة أعضاء مماطعة مراكش المدٌنة أن ٌوافموا هذه المرة على 

ا هً معروضة اآلن فممرر مجلسها ٌتضمن بالموافمة بؤغلبٌة األعضاء على أساس أن البحة جمعٌات المماطعة كم
 ٌتم تحدٌد مبالغ الدعم بدلة لكل جمعٌة دون تصنٌف خالل السنة الممبلة.

  عضو المجلس الجماعً دمحم زرافالسٌد 

سٌد الربٌس هذا األمر ٌجب تجاوزه، فؤربع مماطعات مرت فٌها األمور بشكل عادي، لذلن أطلب منن ال
 المرور إلى التصوٌت

  عضو المجلس الجماعً ي. عبد الحفٌظ المغراويالسٌد 

إلى غاٌة دراسة ملفات  18/12/0218ألترح تؤجٌل البث فً النمطة إلى الجلسة األخٌرة للدورة بتارٌخ 
 جمعٌات مماطعة مراكش المدٌنة.

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

وبعد هذا النماش المستفٌض، وإن لم ٌكن هنان أي تدخل إضافً نمر إلى عملٌة التصوٌت على اللوابح  إذن
 المحالة الى المجلس الجماعً ن لدن المماطعات طبما لممرراتها.
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 وبه نكون لد انهٌنا اشغال جلستنا هاته .

 لجلسة وكانت الساعة تشٌر الى الساعة الرابعة والنصف عشٌةرفعت ا


