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  الصفحات 

 

 

 حافظة الجلسة الثانية   •
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2 
اطالع المجلس الجماعي على التقرير االخباري لرئيس المجلس في شأن االعمال التي تم القيام بها في اطار  

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.  106  الصالحيات المخولة اليه طبقا لمقتضيات المادة

 

 تم إطالع المجلس 

 

23-33 

 

 المصادقة على مشروع اتفاقية توأمة بين جماعة مراكش ومدينة سوتزو الصينية.  4
 

 المصادقة 

 

34-42 
 

 

 .  2019 – 2018اطالع المجلس الجماعي ومناقشة وضعية الدخول المدرسي بمراكش للموسم الدراسي  3
 

 تم إطالع المجلس 
 

43-54 
 

5 
بإحداث وتجهيز مركز صحي للقرب بمنطقة ابواب مراكش  الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية تتعلق  

 )نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                         بجماعة مراكش.

 

 المصادقة  

 

55-67 

 

6 
بمنطقة   المتواجدة  االرضية  البقعة  تخصيص  على  العقاري    44المصادقــة  للرسم  المنتمية  مراكش  ابواب 

ب    T686/Mاالصلي   المقدرة  المساحة  مقاطعـة   4213وذات  مجلس  لملتمس  تبعا  مسجد  لبناء  مربع  متر 
 . 2018المنــارة المتخــذ خــالل الــدورة العاديــة لشهــر يونيــو 

 
 المصادقة 

 

68-74 

 

7 
دار الجمعيات بتراب مقاطعة مراكش المدينة   المصادقة على تخصيص بناية متواجدة في اكدال باحماد الحداث

 .   2018تبعا لملتمس مجلس مقاطعة مراكش المدينة المتخذ خالل الدورة العادية لشهر  

 

   المصادقة

 

75-83 

 

 

 

8 
كمقر   الجماعي  الخاص  للملك  التابعة  االرضية  القطعة  بتخصيص  تتعلق  اتفاقية  على  والمصادقة  الدراسة 

 لجمعية المحاربين وقدماء العسكريين الكائن بالحي المحمدي جوار نادي المسنين بالداوديات. 

 

التأجيل إلى جلسة  

11/10 /2018 

 

84-92 

 

 

9 

المصادقة على تسمية بعض الطرق العمومية بتراب مقاطعة جليز حسب مقترح مجلس المقاطعة المتخذ خالل  
 2018الدورة العادية لشهر شتنبر  
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93-108 

 
 

10 

  2018البث في مقترحات دعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني الناشطة بمدينة مراكش برسم السنة المالية  
 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  235طبقا للمادة 
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109-132 

 
 

 2018من ادلورة العادية لشهر أأكتوبر   2018/ 10/ 11فهرست اجللسة الثالثة بتارخي  
 

 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة 
 

 

 

 حافظة الجلسة الثالثة   •

 الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية  •

 
 

1-4 

5 
 

 

 

8 
لجمعية   كمقر  الجماعي  الخاص  للملك  التابعة  االرضية  القطعة  تخصيص  اتفاقية  على  والمصادقة  الدراسة 

 المحاربيين وقدماء العسكريين الكائنة بالحي المحمدي جوار نادي المسنين بالداوديات . 

التأجيل إلى جلسة  

18/10/2018 

 

6 

 
 

11 
 اطالع المجلس الجماعي على حصيلة انجازاته طيلة نصف المدة االنتدابية الحالية  

 

التأجيل إلى جلسة  
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6 

 

 اطـــالع ومناقشـة المجلـس لمدينـة مراكش لوضعيـة القطـاع الصحـي بمدينــة مراكش   12
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تبعا لملتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي المتخذ    دراسة الوضعية العقارية للمنطقة المحاذية لواد ايسيل  14
 2017خالل الدورة العادية لشهر شتنبر 
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لعقد التدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة    4  و   3الدراسة والمصادقة على الملحقين   15
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   2018من ادلورة العادية لشهر أأكتوبر   2018/ 10/ 18فهرست اجللسة الرابعة بتارخي  
 

 

 

رقم  
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 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة 
 

 

 

 
 حافظة الجلسة الرابعة .  •

 الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية  •

 
 

1-4 

5-6 
 

 

الدراسة والمصادقة على اتفاقية تتعلق بتخصيص القطعة االرضية التابعة للملك الخاص الجماعي كمقر لجمعية   8
 المحاربين وقدماء العسكريين الكائن بالحي المحمدي جوار نادي المسنين بالداوديات. 

 

التأجيل إلى جلسة  
التمديد  

29/10 /2018  

 

7 

 

19 
 الدراسة والمصادقة على كناش التحمالت خاص باستغالل المحالت التجارية المتواجدة بالمحطة الطريقية الجديدة. 

 

التأجيل إلى جلسة  
التمديد 

29/10/2018 

 

7 

 

23 
 المتعلق بالعربات المجرورة بالخيول )الكوتشي(.  1935ابريل  8بتاريخ  230تحيين القرار البلدي رقم 

 )نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                   

 

التأجيل إلى جلسة  
التمديد  

29/10 /2018 

 

7 

 

25 

 
 والتصويت عليها.   2019دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية 

 

التأجيل إلى جلسة  
التمديد  

29/10 /2018 

 

7 

 

26 

 

 
 والتصويت عليها.   2019دراسة حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية 

 

التأجيل إلى جلسة  
التمديد  

29/10 /2018 

 

7 

 

28 

 
    بالقرارات المتخذة في اجهزة شركات التنمية المحلية. علما مجلس جماعة مراكش احاطة 

 

التأجيل إلى جلسة  
التمديد  

29/10 /2018 

 

7 

 

29 
للمادة   طبقا  المقاطعات  مجالس  تدبير  تقارير  ملخص  على  مراكش  لمدينة  الجماعي  المجلس  من    239اطالع 

 القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. 

 

التأجيل إلى جلسة  
التمديد  

29/10 /2018 

 

7 

 

11 
 اطالع المجلس الجماعي على حصيلة انجازاته طيلة نصف المدة االنتدابية الحالية. 

 

 إطالع المجلس تم 
 

8 
 

13 
خالل   المتخذ  النخيل  مقاطعة  مجلس  لملتمس  تبعا  المكينة  الركيك،  الشياضمي،  لدوار  العقارية  الوضعية  دراسة 

 . 2016الدورة العادية لشهر يونيو 

 

 ة الموافق
 

9-24 

 

16 
لمنتوجــات الصناعة التقليديــة  الدراســة والمصادقــة على اتفاقية شراكة حول احداث متحــف ومعــرض دائــم  

 بالمقــر القديــم لغرفة الصناعة التقليدية بساحة جامع الفنا لمراكش 
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25-48 

 

17 

 
 الدراســة والمصادقــة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية لبنة للعمارة المستدامة  

 

التأجيل إلى جلسة  
التمديد  

29/10 /2018 

 

49-60 

 

18 

 

تدبير   اجل  من  حدود  بال  انسان  وجمعية  مراكش  جماعة  مجلس  بين  شراكة  اتفاقية  على  والمصادقة  الدراسة 
 العمومية بمدينة مراكش المرافق الصحية 

 

التأجيل إلى جلسة  
التمديد 

29/10/2018 

 

61-87 

 

21 
عدد   المحلي  الجبائي  القرار  وتتميم  والحقوق    2008/ 19/05بتاريخ    6تعديل  الرسوم  واسعار  لنسب  المحدد 

 المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم تعديله وتتميمه والوجيبات 
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22 
للتققيم  االدارية  اللجنة  حددته  الذي  االيجار  مبلغ  لفائدة    المصادقة على  االرضية  القطعة  كراء  بخصوص عملية 

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش لتشييد محول كهربائي في اطار استغالل البناية الجديدة لمقر  
 مقاطعة مراكش 

 
 

 المصادقة 

 

140-146 

 

 . 2018تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية  24
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147-158 

 

27 

 

 دراسة التقرير السنوي الخاص بتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة مراكش 
تمت دراسة التقرير  

 السنوي 

 

159-168 

 

30 
المستقلة   للوكالة  االداري  المجلس  عضوية  من  بولحسن  خليل  السيد  الجماعي  المجلس  عضو  اقالة  في  البث 

 . 2015أكتوبر   26بتاريخ   2015/ 4/10لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش موضوع مقرر المجلس الجماعي عدد 

 

التأجيل إلى دورة  
 الحقة 

 

169-174 

 

31 
انتداب ممثل لمجلس جماعة مراكش في المجلس االداري للوكالـة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش بعد  

 البث في اقالة عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن من عضوية المجلس االداري المذكور 

 
 

التأجيل إلى دورة  
 الحقة 

 

169-174 

 
 

 قرار تمديد الدورة 
  

175-176 
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   2018من ادلورة العادية لشهر أأكتوبر   2018/ 10/ 29فهرست جلسة المتديد بتارخي 
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة 
 

 

 

 
 حافظة جلسة التمديد   •

 الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية  •
 

 

 

1 – 4  

5 – 6  
 

 

 

 

 

 

8 
الجماعي  الخاص  للملك  التابعة  االرضية  القطعة  بتخصيص  تتعلق  اتفاقية  على  والمصادقة  الدراسة 

 كمقر لجمعية المحاربين وقدماء العسكريين الكائن بالحي المحمدي جوار نادي المسنين بالداوديات

 
 

التأجيل إلى دورة 
 الحقة 

 

7 – 8  

 

 . مجلس جماعة مراكش وجمعية لبنة للعمارة المستدامةالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين  17
 

التأجيل إلى دورة 
 الحقة 

 

9 – 18  

 

بالمحطة   19 المتواجدة  التجارية  المحالت  باستغالل  خاص  التحمالت  كناش  على  والمصادقة  الدراسة 
 .الطريقية الجديدة

 

التأجيل إلى دورة 
 الحقة 

 

19 – 20  

 

23 
   المتعلق بالعربات المجرورة بالخيول )الكوتشي(. 1935ابريل  8بتاريخ  230تحيين القرار البلدي رقم 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                            
 
 

التأجيل إلى دورة 
 الحقة 

 

21 – 22  

 

25 
  والتصويت عليها  2019دراسة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية 

 المصادقة

 

23 – 111  

 

18 
الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية انسان بال حدود من أجل 

 تدبير المرافق الصحية العمومية بمدينة مراكش. 

 
 المصادقة

 

112 – 125  

 

  والتصويت عليها  2019دراسة حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية  26
 المصادقة

 

126 – 147  

 

20 
لكناش ملحق  على  والمصادقة  السيارات   الدراسة  مواقف  استغالل  منتوج  بإيجار  المتعلق  التحمالت 

 والدراجات النارية والعادية.

 

 
 المصادقة

 

248 – 264  

 

28 

 

 احاطة مجلس جماعة مراكش علما بالقرارات المتخذة في أجهزة شركات التنمية المحلية
 

 

 تمت إحاطة المجلس 

 

265 – 287  

 

29 

 

  239اطالع المجلس الجماعي لمدينة مراكش على ملخص تقارير تدبير مجالس المقاطعات طبقا للمادة  
 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 

 
 

 تم إطالع المجلس 

 

288 – 365  

  

 البرقية
 

 تمت تالوة البرقية

 

366 – 367  
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  2018 اكتوبرالدورة العادية لشهر                    مراكشة مجلس جماع

 جلسة علنية                                 

 2018 اكتوبرحمضر الدورة العادية لشهر 
 11/10/2018بتاريخ  اجللسة الثالثة

اكتوبر     لشهر  العادية  للدورة  الزمنية  للجدولة  ثالث  ،  2018طبقا  لمراكش  الجماعــي  المجلس  واصل 

الخميس   يــوم  المذكورة  دورته  الساعة    2018اكتوبر    11جلســات  بقاعة  على  صباحا  والنصف  عشر  الحادية 

النائب االول   تحت رئاسة السيد يونس بن سليمان 

مراكش ل لرئيس المجلس الجماعي  

 

 :الســادةمجاعة ملراكش بصفة استشارية  من اطـرحضـر  - 
 المدير العام للمصالح   :   عبد الكريم الخطيب  

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :   حوتي ال هشام بل

 رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق  :   عبد الغني اوشن

 مدير المكتب الصحي الجماعي  :   البوخصيبي محمد 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة :    وفاء منيتي 

 رئيس القسم التقني  :   ي الطيب اسنينح 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية :   عبد الحق مدا 

 رئيس قسم التعمير واعداد التراب :   عادل الشراط  

 ة الجماعيةرئيس قسم تأهيل االدار :   محمد بركادي 

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   عبد العزيز االمري 

 عن قسم اعمال المجلس  :    خليل مولح 

 عن قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 

 :ادةـة الســح اخلارجيــارك من املصالـــش -

 المندوب االقليمي للصحة بمراكش :   بد هللا البوني ع

 المركز االستشفائي الجهوي بمراكشمدير  :   ي الكبير مسيامري 

 عن المركز االستشفائي الجامعي محمد السادس :   محمد بوعواد

 عن المركز االستشفائي الجامعي محمد السادس :   محمد عماري

 عن وكالة الحوض المائي لتانسيفت :   محمد لطرش 

 لمراكشرئيس قسم الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية  :   سعيد بلكادة 

 رئيس مصلحة بالوكالة الحضرية لمراكش  :  عبد العالي البوهاوي 

 رئيسة مصلحة السكن وسياسة المدينة بالمديرية الجهوية لإلسكان وسياسة المدينة :   سعاد يزيدي 

 

 عضوا 86  : العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا 86  :    مهامهــم عـدد االعضـاء المزاوليـن   -

 عضوا 61 :      عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1
 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 2

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 3

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش املناديموالي احلسن  4

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 5

 النائبة الثامنة لرئيس جملس مجاعة مراكش   امال ميصرة  6
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أعلن عن   الجماعة،  لمجلس  الداخلي  والنظام  بالجماعات  المتعلق  التنظيمي  القانون  لمقتضيات  طبقا 

المبرمجة  النقط  للتداول في  الثالثة  المسطرة   استئناف دورتنا هاته في جلستها  الزمنية  الجدولة  على    حسب 

 النحو االتي: 
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الدراسة واملصادقة على اتفاقية ختصيص القطعة االرضية التابعة للملك اخلاص اجلماعي كمقر جلمعية احملاربيني وقدماء 
 العسكريني الكائنة باحلي احملمدي جوار نادي املسنني بالداوديات .

 

 احلالية.اطالع اجمللس اجلماعي على حصيلة اجنازاته طيلة نصف املدة االنتدابية  11

 
 

 اطالع ومناقشة اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش لوضعية القطاع الصحي مبدينة مراكش. 12

 )تم توجيه الدعوة للسيدين:

 

 
 
 
 

13 

، الركيك، املكينة تبعا مللتمس جملس مقاطعة النخيل املتخذ خالل الدورة العادية دراسة الوضعية العقارية لدوار الشياضمي
   .2017لشهر يونيو 

مدير الوكالة الحضرية لمراكش،    )تم توجيه الدعوة للسادة:

 رئيس قسم التعمير بالوالية(

 

 
 

14 
دراسة الوضعية العقارية للمنطقة احملاذية لواد ايسيل تبعا مللتمس جملس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل 

    .2017الدورة العادية لشهر شتنرب 

 )تم توجيه الدعوة للسيد مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت( 

 

 

لعقد التدبري املفوض ملركز طمر وتثمني النفايات املنزلية واملماثلة هلا مبدينة  4و  3الدراسة واملصادقة على ملحقني  15
 مراكش.

 

 

 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 مراكش اسفي والية جهة 
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المديرية العامة للمصالح 

 قسم اعمال المجلس             
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 :   (11/10/2018بتاريخ  الثالثة الجلسة ) 2018العادية لشهر أكتوبر من جدول اعمال الدورة   الثامنةالنقطة 

الدراسة واملصادقة على اتفاقية تخصيص القطعة االرضية التابعة للملك الخاص الجماعي كمقر لجمعية املحاربيين 

 وقدماء العسكريين الكائنة بالحي املحمدي جوار نادي املسنين بالداوديات .

 

 )رئيس الجلسة(   رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

 في الجلسة القادمة.  لذلك سيتم تدارسهامؤجلـة عن الجلسـة السابقــة غيـر جاهزة النقطـة الهذه 

 

 

 :   (11/10/2018بتاريخ  الثالثة  الجلسة) 2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة   الحادية عشرالنقطة 

 االنتدابية الحالية. اطالع املجلس الجماعي على حصيلة انجازاته طيلة نصف املدة 

 

 )رئيس الجلسة(   رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

 الجلسة القادمة.  إلى هاوبالتالي ستؤجلغيـر جاهزة  هذه النقطـة هي األخرى
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 :   (11/10/2018بتاريخ  الثالثة  الجلسة) 2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة   الثانية عشرالنقطة 

 اطـــالع ومناقشـة املجلـس ملدينـة مراكش لوضعيـة القطـاع الصحـي بمدينــة مراكش. 

 

 )رئيس الجلسة(   رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

  بالسيد ممثل المندوبية االقليمية للصحة والسيد مدير المركز االستشفائي الجامعي في بداية هذه النقطة نرحب   

 محمد السادس.

الطالع أعضاء المجلس على العرض الذي أعده بخصوص  وليتفضل السيد ممثل المندوبية االقليمية للصحة   

 النقطة. 
 

 المدير اإلقليمي لوزارة الصحة بمراكش  عبد هللا البوني السيد 
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 )رئيس الجلسة(   رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

المركز    مدير  نائب  للسيد  الكلمة  أعطي  حول  واآلن  عرضه  لتقديم  السادس  محمد  الجامعي  االستشفائي 

 الموضوع. 
 

 نائب مدير المركز االستشفائي الجامعي محمد السادس  محمد بوعوادالسيد 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

31 
 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

32 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

33 
 

 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

34 
 

 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

35 
 

 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

36 
 

 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

37 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

38 
 

 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

39 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

40 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

41 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

42 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

43 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

44 
 

 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

45 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

46 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

47 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

48 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

49 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

50 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

51 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

52 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

53 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

54 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

55 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

56 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

57 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

58 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

59 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

60 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

61 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

62 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

63 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

64 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

65 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

66 
 

 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

67 
 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

68 
 

 

 

 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

69 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

70 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

71 
 

 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

72 
 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

73 
 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

74 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

75 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

76 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

77 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

78 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

79 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

80 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

81 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

82 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

83 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

84 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

85 
 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

86 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

87 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

88 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

89 
 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

90 
 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

91 
 

 )رئيس الجلسة(   رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

اإلقليمي لوزارة الصحة ونائب مدير المركز االستشفائي الجامعي محمد السادس على  نشكر السيدان المدير  
 عروضهم القيمة. 

 واآلن أفتح باب النقاش في الموضوع. 

 عضو المجلس الجماعي   عبيلة أحمدالسيد 

والتجهيزات لكن  لقد تم عرض العديد من االحصائيات والبيانات سواء المتعلقة بالموارد البشرية أو المعدات   
وتم االكتفاء باإلشارة الى أن الخصاص المالي في  لقة بالرميد يعتبر برنامجا وطنيا  لم يتم التطرق الى البيانات المتع

كما لم يتم التطرق الى البرنامج االقليمي لوزارة الصحة لمواجهة االكراهات التي يعرفها    ،%50  نسبة  هذا المجال يبلغ
   .الجهوي وخصوصا ما يتعلق بتكلفة التسيير وفق ما تقتضيه مبادئ التسيير المعقلن هذا القطاع على المستوى 

 عضو المجلس الجماعي  السيد خليفة الشحيمي 

البشرية  بالموارد  يتعلق  ما  سواء  المحلي  المستوى  على  كبيرة  اكراهات  يعاني  الصحة  قطاع  ضعف    ، ان 
االدوية  قلة  أو  نشرات   .الميزانية  تابعنا من خالل  بمستشفى    كما  القطاع  في  العاملين  بين  السل  داء  انتشار  االخبار 

الخبر هذا  ثبوت صحة  حالة  في  المرضى  على  خطرا  يشكل  ما  وهو  االجرا  ،الرازي  هي  ما  تم  واتساءل  التي  ءات 
 اعدادها لمواجهة ذلك؟ 

زهر    ابن  مستشفى  عن  ازالته   المامونية()أما  بقرب  تفيد  التي  االخبار  عن صحة  وماهي  فأتساءل  التدابير  . 
التوحد؟  واال داء  بخصوص  المتخذة  االخير  جراءات  نسبةوفي  هي  بن    ما  يوسف  سيـدي  بمستشفى  االشغـال  تقـدم 

 علي. 

 عضو المجلس الجماعي    السيدة جويدة لعويدي

من  اكثر  للقطاع  المشرق  الوجه  يظهر  المقدم  العرض  كثيرا  الال  ان  يخالف  الواقع  الن  فيهزم  ذكر    ، ما 
زيارة اي مريض من معارفي أو أقاربي نظرا للحالة   بسببها أتجنبوخصوصا ما يتعلق بالنظافة بالمستشفيات والتي  

 . حتى داء الجذاموالتي لن يترتب عنها انتشار داء السل وحده   تعرفهاالمزرية التي  

المستشف   في  تجري  التي  الممارسات  عن  هم  أما  الداخلي  االمن  أعوان  أصبح  بحيث  حرج  وال  فحدث  يات 
 . والذي يكون دائما بمقابل وال يمكن فعل أي شيء داخل المستشفى دون تدخلهم   األطباء،

فهي شبه منعدمة بحيث  الطبية  ، أما عن التجهيزات  ل الدم فهناك نقص حاد في هذا المجالعن موضوع نق و 
واذا تعطل أحدهما    ، واحد وجهاز واحد للرنين المغناطيسيسكانير  ال تحتوي اال على جهاز    بكاملهاأن مدينة مراكش  

 قليلة جدا.   ي عدد الصيدليات بجانب المركز االستشفائ كما أن، بديلفليس هناك 

تتمثل في توافد العديد من معارف  فيعاني من ظاهرة غير سوية  أما بخصوص المركز الصحي لحي الفخارة   
الممرضات   االمر  لدرجة  وصديقات  بهم  تحكمهن بلغ  او  ب  إلى  الطبي  الكشف  بإجراء  الحق  له  من  وفي  المرضى 

 . يتغير الى حد االنلكن االمر لم  الحصول على االدوية وقد اشتكينا من هذا الوضع الشاذ عدة مرات 

هناك أمر أخر ويتعلق بأدوية االمراض المزمنة والتي يفترض اال تسلم اال في المستشفيات لكن االن أصبح   
 المرضى يطلبونها من الصيدليات واتساءل عن سبب ذلك.

  يقدم المستوصفات بصفة عامة متهالكة وتحتاج الى الصيانة مثل مستوصف عين ايطي والذي  حالة    كما أن  
لل كل عبئا كبيرا على هذا المستوصف  مما يش  ، دوار كنون والنخيل الشماليساكنة  مثل  من المواطنين  عديد  خدماته 

 اقترح أن يتم توجيه جزء من هذه الساكنة الى مستوصف الداوديات. لذلك 

أسجل    األخير  للمتدربين  وفي  االولية  العالجات  مهمة  ممإسناد  متواجدين  دائما  يكونون  ال  يخل  والذين  ا 
 بالتقديم األمثل للخدمات الصحية. 
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 عضو المجلس الجماعي  السيد حميد خوزرك 

بالمدينة    الصحة  قطاع  فيعاني  ان  يتلقى  ال  والتي  المستعجالت  مشكل  ومنها  كارثية  المرضى  مشاكل  يها 
على أبر وال خيوط جراحية و  أدوية وال  ال تتوفر على  اكثر من ذلك فصيدليات المستشفيات  والمصابون اية عناية بل  

من كل ذلك فليس في هذه المستعجالت    واألدهى، ن المرضىيحتاجه المصابون في الحوادث وغيرهم م قدأي شيء  ال 
عمر" لكن    بويا كانوا يتواجدون في مستشفى كان يعرف ب " أما عن مرضى االمراض العقلية فسابقا    اال طبيب واحد،

تمتبعد   مست  إغالقه  على  النفيس  احالتهم  ابن  ثم  شفى  أسبوع  تقل عن  مدة  المرضى  من  الفئة  بهذه  يحتفظ  الذي 
     .عوض تلقيهم للعناية في المستشفى  أحياء المدينة يتجولون في جل أصبحنا نجدهم  يغادرون حتى

  على   النوم  الى  المرضى  من  العديد  ويضطر   كاف  غير  االسرة   عدد  فان  عامة  بصفة  المستشفيات حالة    عن  أما
  مباشرة.  االرض

  الطبيب  أن  بدعوى  الغاؤها  يتم   عملياتهم  برمجة  يتم  بعدما  المرضى   من  العديد  فان  الجراحية  العمليات  عنو
   يحضر.  لم الجراح
 عضو المجلس الجماعي  باقة محمد  السيد

  تبذل   جبارة  جهود  فهناك  ،التنويه بها  يجب  ايجابية  أمور  هناك  الن  السلبية  االمور   على  فقط  نركز  أن  يجب  ال 
  بسبب   اغالقها  تم   الرازي   مستشفى   مستعجالت   أن  ومنها   االعضاء،  السادة  ذكرها   التي   االختالالت  رغم   المجال   هذا   في 

ان توجيه  كما  المشكل    هذا  حل  حين  الى  الصحية   بالمراكز  مستعجالت  فتح  بالمسؤولين  االولى  كان  وقد  السل  مرضى 
 الضغط. كل المستعجالت الى مستشفى ابن طفيل جعله غير قادر على مواجهة كل هذا 

اال  لحد  لكن  به  للمستعجالت  قسم  بفتح  مرات  عدة  طالبنا  فقد  االنطاكي  لمستشفى  بالنسبة  يحرك أما  لم  ن 
إضافة الى  ، هذا  هاإن دخلمحالة    عن المراكز الصحية فحتى من هو معافى سيمرض الو،  المسؤولون عنه أي ساكن

على   يحتم  مما  االمن  احدغياب  مع  عقد صفقة  أمن المسؤولين  لضمان  الخاص  االمن  شركات  ومرتادي    عاملي   ى 
 المركز. 
 أن أنوه بالتنظيم الذي يعرفه قسم المستعجالت بمستشفى المامونية وبالمسؤولين القائمين على هذا القسم.   يكما ال يفوتن 

 المجلس الجماعي   عضو  السيد محمد االدريسي 

أما بالنسبة للرميد    ،نظرا لما يروج حول انتشار داء السل ببعض المستشفيات أطلب توضيحا لطمأنة الساكنة 
السكانير  جهاز  االستفادة عن طريق الرميد من  ، فإذا أراد المواطن  فقد أصبح يبدو للمواطن كأنه نقمة أكثر منه نعمة

لكن اذا جاء من طرق أخرى تكون هذه االجهزة صالحة وليس فيها    ، عطلةأو مختلف اجهزة الفحص يقال له أنها م
 عرقلة وليس وسيلة مساعدة. نظام الرميد  نظام أي عطب مما أصبح معه  

المواطنون    فيتساءل  بالمستشفيات  العاملين  الخاص  ما موقعهم وماهي مهامهم  دوما  أما عن عناصر االمن 
المستشفيات هذه  داخل  المال  ؟بالتحديد  المستشفياالن  داخل  شيء  كل  في  يتدخلون  أنهم  اختصاصات   تحظ  حتى 

 الممرضين واالطباء. 

 عضو المجلس الجماعي   السيد حفيظة مجدار

كما    % 70  نسبة   تصل الى  في البداية البد من االشارة الى أن تقدم االشغال بمستشفى سيدي يوسف بن علي ال 
   لالطالع على النسبة الحقيقية لتقدم االشغال والتي تعد بطيئة جدا.ذكر في التقرير وحبذا لو تم تنظيم زيارة ميدانية 

عن نقص الموارد  وأما عن العرض المقدم حول الصحة بمدينة مراكش فهو ال يعكس الواقع الصحي للمدينة،   
المستوصفات    وفيما يخص  ؟المهول  الخصاصالتي سيتم اعتمادها لمعالجة هذا    ةالبشرية فأتساءل عن االستراتيجي 

البناية متهالكة وتتسرب مياه االمطار  ففسوف اتحدث بصفة خاصة عن مستوصف المصلى بسيدي يوسف بن علي  
الكراسي ذلك  في  بما  التجهيزات  جميع  وتنقصها  أسقفها  عن    ، من  السادة  أقسام  أما  استفاض  فقد  المستعجالت 

 االعضاء في وصف حالتها المزرية. 

   ؟من نظام الرميد التداوي بالمستشفيات الخاصة تفيدين كما اتساءل هل بإمكان المس
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في    الحاد  النقص  مشكل  الى  االشارة  من  البد  االخير  انعدامه االنسولين  مادة  وفي  حتى  بالمستشفيات    بل 
 العمومية. 

 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد الغني دريوش 

ء ويتعلق االمر  نفسها أن تفعل بشأنه أي شيهناك شق ال تستطيع المصالح الطبية وال وزارة الصحة  أوال   

ع المرضى وهو ما  أما الشق االخر والذي يمكن التدخل فيه فيتمثل في التواصل وحسن المعاملة م بالموارد البشرية،  

العالج المستشفيات والذين ال  يشكل نصف  أمــام وداخل  باألمن  المكلفين  الباب هو االشخاص  ، واول شيء في هذا 

 دنى مواصفات االستقبال واالخذ بيد المرضى. فيهم ا ر تتوف 

بالمفكك يرجى منه أن يعطي مردودا  ألنه هو    ؟ثانيا أتساءل هل من يشتغل في المؤسسات الصحية المبنية 

عمله ظروف  يحسن  من  الى  حاجة  في  الم و  ، نفسه  مختلف  في  االكتظاظ  مشكل  الى  المناسبة  بهذه  ؤسسات  اشير 

من المواطنين من المجال القروي المحيط بالمدينة والتي ال   العديديتوافد عليها   التيالصحية وخصوصا المستوصفات 

حسن معاملة المرضى وااللتزام   بل فقطما نطلبه ليس بالكثير  ف لذلكتتوفر على ادنى مقومات العالج وخاصة االدوية، 

هذا القطاع في هذه الجلسة مما    علما أننا لن نستطيع حل مشاكل  ،بالوقت بالنسبة للعاملين في المستوصفات الصحية

هذه اللجنة    وأن تجتمع بالمعاينة الميدانية وعلى اثرها يمكن اقتراح الحلول الممكنة    للقياميحتم احداث لجنة مشتركة  

 يوما.  15كل 

 عضو المجلس الجماعي  السيد السعيد ايت المحجوب 

    منها وهي:اي  معالجة اثرتها قبل هذه الدورة لكن لم يتم قد كنت  النقط  هناك بعض  
للمستعجالت   -1 تقديمهابالنسبة  مختلف  فيتم  مستشفى  في  اسبوع  لدى مما    ، كل  ارتباكا  وجعلهم   المواطنين   خلق 

مسبقا أي منها يستقبل  الوقت والجهد والمال في الموصالت بين مختلف المستشفيات النهم ال يعرفون  يضيعون  
واحد على ان تتكفل    ، لذلك فان الحل االمثل هو أن تعمل مصالح المستعجالت في المستشفيات في آنتالمستعجال

   كي نتجنب مشكل االكتظاظ.  بالمرضى الوافدين من منطقة محددة سلفا  كل منها
نهم ال  عناصر االمن الخاص فالبد من أن يتلقوا تدريبا وتأطيرا في مجال استقبال المرضى والزوار الفيما يتعلق ب -2

ذلك ج   ،يحسنون  يشكل  االستقبال  حسن  أن  أن علما  يجب  كما  العالج،  من  كبيرا  المجلس   زءا  أعضاء   يستقبل 
السكان    الجماعي بتمثيل  المتعلقة  يليق ومهمتهم  المستشفيات    الدخول من حقهم  فبما  وتفقد  الى مختلف مصالح 

 . جودة الخدمة بها
ا  -3 مسؤولي  سابقا  ابلغنا  بض لقد  بالمدينة  بأقساملصحة  "فوطوكوبي"  نسخ  آلة  توفير  تيسيرا    رورة  المستعجالت 

ال   " الفوطوكوبي" محالت  و ووثائقهم الطبية   الوطنية   عن بطائقهم  نسخ تطالبهم بتقديم    فالمستشفيات على المرضى  
 تكون مفتوحة ليال. 

 عضو المجلس الجماعي  السيد حسن بباوي 

ان الوضع الصحي بالمدينة ال يرقى الى تطلعات الساكنة واتساءل بهذا الخصوص هل المسؤولون عن قطاع  
الصحة راضون عن الخدمات التي يقدمها كل من مستشفى االنطاكي ومستشفى ابن زهر خصوصا وانهما يقعان داخل 

العتيقة ويعانيان من خصاص مهول في الموارد البشرية والتجهيزات على    إضافياضغطا    يخلقالطبية مما    المدينة 
المستشفيي هذين  مشكل  لحل  االقليمية  المديرية  دور  هو  ما  واتساءل  الجامعي  االستشفائي  من    نالمركز  المصنفان 

   الثانية وكذلك مستشفى سعادة؟ الدرجة 
رضين كز الصحية فهي تعاني من نقص في االدوية وفي الموارد البشرية من مم اأما عن المستوصفات والمر

المركز الصحي للمحاميد هل يعد   عناتساءل بل حتى توزيعهم على هذه المراكز غير متكافئ، وبهذه المناسبة  وأطباء
 يعرف نموا مطردا في عدد الساكنة؟  هذا الحي الكبير والذيلمواطني  كافيا 

مكتب هندسي  تم تصميمها من طرف  عن المستعجالت وخاصة بالمركز االستشفائي محمد السادس هل فعال  و 
 . ما يشكل بيئة مناسبة النتشار العدوىالن تصميمها سيئ جدا وسقفها منخفض والتهوية بها ضعيفة م   كفء
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اخذ المواعيد عن طريق االنترنيت والتي ال يحسن كثير من المواطنين التعامل    طريقةالبد من االشارة الى  و 
 . معها، كما أن بعض عناصر االمن الخاص يعملون على توجيه المرضى الى العيادات الخاصة

اتساءل عن االجراءات التي تتخذ في حق االطباء والمرضيين بالقطاع العام الذين يذهبون    وفي األخير أود أن
 .ت الخاصة مع أن القانون يمنع ذلكلالشتغال في العيادا

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي الحسن المنادي ي.السيد 
مآل اتساءل    دجنبر    عن  شهر  في  المبرمة  ا  الخاصة   2017الصفقة  لم  بالمركز  والتي  التونسي  لدار  لصحي 

   تخرج الى االن الى حيز التنفيذ. 
الجامعي    للمستشفى  بالنسبة  استشفائية  فأسجلأما  ألية سياسة  تام  لن    ،بصراحة غياب  أنه  لمتيقنون  وإننا 

من    المركزفي المجلس االداري لهذا    كأعضاء  نظرا لعدم التجاوب الذي نعاني منهاللقاء    نخرج بأية نتيجة من هذا

وال  سياسة التواصل غائبة علما أن المجلس االداري لهذا المستشفى ليس له ال حول وال قوة ف ، طرف المسؤولين عنه

، لذلك أتساءل ماهي القيمة المضافة التي يقدمها هذا المستشفى في ظل الغياب التام قرار للتأثير في مجرى االمور

حت  االدوية  منهالكل  البسيطة  فقط    ؟ى  بمهمته فهو  يقوم  وال  الجامعة  صورة  لتلميع  واجهة  وهي    يشكل  االساسية 

 . التطبيب والمعالجة 

 عضو المجلس الجماعي   السيد ابراهيم بوحنش

السيد    يطلعنا  أن  أتمنى  السل    المديركنت  داء  انتشار  حول  يروج  ما  حقيقة  على  الصحة  لوزارة  االقليمي 
 ساكنة المدينة.  طمأنةبمستشفى الرازي وذلك حتى نستطيع 

دوبية  واتساءل ماهي االجراءات التي تنوي المن  ، أما عن ظروف اشتغال مهنيي الصحة فهي ظروف مزرية 

   ن تغطية صحية. ياء المقيمين أو االطباء الداخلياذ ال يعقل اال يكون لألطب اتخاذها لتحسين هذه الظروف؟ 

 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد الهادي فاري 

المشين لعناصر االمن الخاص بالمستشفيات مع المواطنين وهو تعامل    أريد التطرق فقط الى مشكل التعامل  
معالجة هذا    بغية بالمستشفيات    العامينلذلك البد من اعطاء تعليمات صارمة للحراس    ،قبيح ال يشرف وزارة الصحة

يتعلقالخلل   فيما  الممرضين  بقيام  خاصة  بدور  هؤالء  االمن  مرتادي    فدورهم  ،عناصر  استقبال  على  يقتصر 
   مدن اخرى.من خصوصا القادمين لمرضى وذويهم وان يقدروا ظروفهم ل رام تام احتالمستشفيات والذي يتطلب 

 الجماعي عضو المجلس  السيد خليل بولحسن

 : مالحظاتي في الموضوع هي كاآلتي 

ول في مستوصفات  مدي نموذجا( في حين هناك خصاص مهالحي المح ركز االطباء في بعض المستوصفات )تم -
المستوصفــاتطالبنا  وقد    أخرى، مختلف  بين  التوازن  من  نـوع  لتحقيق  الصحــة  االنتشار ألطر  بإعادة   سابقا 

 والمراكــز الصحيــة بالمدينـة. 
 . م الحالة الصحية للمرضى وتدهورهاالمواعيد الطويلة ال يؤدي اال الى تفاق إشكال -
 في ظل انتشار األمية. خذ المواعيد عن طريق االنترنيت  البحث عن طرق بديلة أل -
 تسجيل خصاص مهول في األدوية.  -
ويقال   ،بمستشفى ما  عليهالصحة المواطنين خصوصا عندما يتردد المريض    اتهديد  فتشكلالمستعجالت حالة  أما   -

لذلك   اخر،  مستشفى  في  توجد  الدور  عليها  يقع  التي  المستعجالت  أن  يتطلب له  الخدمـات    فاألمر  تعميــم 
  مجتمعة بل يجب أن تكون  بها  كما ال يجب توزيـع االختصاصـات    ،االستشفائيـة المستعجلـة بجميع المستشفيات

 في مكـــان واحد. 
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امرا خطيرا على بالنسبة لمستشفى محمد السادس فان الصيدلية الداخلية تغلق يومي السبت واالحد وهذا يعتبر  و -
التي  ال يجب التعذر في هذا الباب بضعف الموارد البشرية ألن الحل يكمن في اعادة االنتشار  صحة المرضى و
 لممرضين واالطباء االشباح. ومحاربة ظاهرة المحاباة وا أشرت إليها سابقا

 

 عضو المجلس الجماعي   تلماضيالسيد عبد الهادي 

ثم اذا سلكوا طرقا اخرى يصبح الجهاز    أنه غير شغال،بخصوص جهاز السكانير اتساءل لماذا يقال للمرضى   
 صالحا. 

 عضو المجلس الجماعي  عال السيد عبد الهادي بن 

ما فقط عن االمور التي يمكن  التي تتخبط فيها وزارة الصحة وان اننا ال نريد الحديث عن المشاكل العويصة   
بسيطة بتدابير  لها  الحلول  المثال    ،ايجاد  سبيل  على  حاالت: واذكر  ال  ثالث  عتمة  من  صاحبتها  تعاني  عين  االولى 

الى المستشفى طلب منهم اخذ المواعيد عن طريق  ولما أتو    يداء السكر والثانية من انزالق غضروفي والثالثة من  
حصلوا على مواعيد تحل بعد عام   من يستطيع التعامل مع االنترنيت  ولما وجدوا ،االنترنيت علما أنهم ال يحسنون ذلك

أن المادة المشعة    يوقيل لصاحبة داء السكر  غير شغال،أن الجهاز    حالة االنزالق الغضروفيونصف ثم قيل لصاحب  
درهم للتجهيزات    1700أداء مبلغ  ، أما صاحبة عتمة العين فطالبوها بنة الشبكية غير متوفرة بالمستشفىة لمعايالالزم

   . درهم 3500مبلغا اجماليا يصل الى اخرى للجراحة ، أي  درهم  1700و

باألرقام التي تبين أن حالة الصحة بالمدينة على    العروض المقدمة في الموضوع خالل هذه الجلسة مليئة ان   
أثناء    ، وخصوصا انقطاع الكهرباءالمستشفيات يرى الحالة الحقيقية  لكن من يقف في الصباح امام ابواب   ،ما يرام

دون الحديث عن    ،االعطاب المتكررة لجهاز السكانير وغياب التكييف في قاعة العملياتاجراء العمليات الجراحية،  
والحوالزب المرضى  يجد  ال  بحيث  اختفت  ثم  البداية  في  عرضت  التي  التجهيزات  وعن  والمحسوبية  حتى  ونية  امل 

، أما المصعد فهو دائما معطل وهذه االمور كلها يمكن تداركها بإجراءات بسيطة وال تحتاج  الكراسي ليستريحوا عليها
إضافة إلى  ،  من ذلك الحجمليق بمستشفى  وال يضيق جدا  مستعجالت مستشفى الرازي  قسم  الى ميزانيات كبيرة أما  

علما أن هذه المستشفيات ال تقدم    ،يربك المرضى  األمر الذيمن مستشفى الى اخر كل اسبوع    انتقال المستعجالت
 . نة الجهة كلها وربما ابعد من ذلكالخدمة لساكنة مراكش وحدها بل لساك

الســـل  و  داء  االصابةعن  حاالت  بعض  فعال  سجلت  ب  فقد  وحالة  سينا  بن  بمستشفى  حالة  مستشفى  منهــا 
، وال يجب التستر على ذلك بل يجب على المسؤولين أن يتحدثوا عن ذلك بكل شفافية في  الرازي وحالة اخرى بسعادة

 وسائل االعالم. 

عن    تتعامل مادة  أما  قشيش  ومستوصف  القبة  مستوصف  ففي  كأنهن    االنسولين  المرضى  مع  الممرضات 
 االنسولين من مالهن الخاص. يعطين

 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد االله الغلف

سنة    من  ابتداء  االنتشار  اعادة  سياسة  بتبني  بالمدينة  الصحي  القطاع  عن  السابقون  المسؤولون  قام  لقد 
نجد بعض  بسبب الوالءات النقابية حتى أصبحنا    د ذلك بحيث أصبح هناك سوء انتشاراال أن االمور تغيرت بع  ، 2000

أطباء في حين هناك مراكز اخرى تعاني من خصاص  مهول مما يعد منكرا في حق الساكنة    8المراكز الصحية تضم  
عاجال   تدخال  البشري  إلرجاعويتطلب  للموارد  عادل  توزيع  باعتماد  نصابها  الى  المستوصفات  االمور  مختلف  بين  ة 

دون الحديث عن ضرورة تعميم المستعجالت    ،قنبلة موقوتة  الن الوضع الحالي ينذر بكارثة ويشكل  والمراكز الصحية
 . تعكس مستوى الخدمات الصحية بالمدينةعلى كل المستشفيات الن المستعجالت هي المرآة التي  

 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد المجيد بناني 

لذلك سأقتصر على االشارة الى    ،لقد تطرق السادة االعضاء الى كل المشاكل المتعلقة بقطاع الصحة بالمدينة 
ومنها على الخصوص نقص المستوصفات بمنطقة الداوديات وتحديدا حي ديور المساكين الذي يضم    االشكاالتبعض  
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لذلك نطالب المسؤولين    ،نسمة والذي ال يتوفر على مستوصف لخدمة هذا العدد الهائل من السكان  30000ما يقارب  
التعمير بمقاطعة جليز    بحاجة إلى قطعة أرضية األمر  كان  واذا    الحي، بهذا  بالعمل على احداث مستوصف   فان قسم 

 على استعداد للمساهمة في ايجـاد القطعة االرضية الالزمة لهذا الغرض.  

 عضو المجلس الجماعي   السيد محمد الحر

ة علما أن هذا المقدمين يتبين أن ليس هناك أي بادرة إلصالح المنظومة الصحية بالمدين   العرضينمن خالل   
وذلك فقط بالنظر الى االحصائيات الرسمية التي تبين أن نسبة    ،الموضوع هو أكبر من جميع المسؤولين المحليين

نسمة بينما نسبة الدار البيضاء والرباط والقنيطرة هي طبيب    الف   30التطبيب بجهة مراكش تبلغ طبيبا واحدا لكل  
 الف نسمة.  11واحد لكل 

  والتي هيسنتيم  مليار    170كنت أنتظر أن يشير التقرير الى ميزانية المركز االستشفائي الجامعي التي تفوق  
ا ترشيد طريقة التخلص  مراكش، وان يذكر أنه تمت معالجة العديد من المشاكل ومنه  جماعةضعف ميزانية    تقريبا

رغم أن المدينة هي مدينة سياحية    ،من النفايات الطبية ولكن لم يحدث من ذلك أي شيء وبقيت االمور على حالها
 وتحتاج الى طمأنة السائحين المحلين واالجنبيين. 

 ويحتاج الى مجهودات أكبر لحل إشكاالته.  ضخمان ملف الصحة بمراكش هو ملف  
 

 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد الجليل بنسعود 

لقد أشار السادة االعضاء الى سوء ونقص الخدمات الطبية بما فيه الكفاية اال أنني أزيد على ذلك أنه بتكريس   
 الخاصة.  بية العمومية الى الخدمات الطبية هذه الوضعية نعمل على توجيه المواطنين من الخدمات الط

يجلقد سمعنا بعض    لكن ال  ابن زهر  يعال  ب الثناء على مستشفى  أنه ال  ننسى  الطرق    جأن  مصابي حوادث 
المستشفيات   مثل  رديئة  خدماته  لكانت  كذلك  كان  ولو  التي    األخرى، وغيرها  الصحية  والمراكز  المستوصفات  أما 

أدوية   ال  فيها  تتوفر  فال  القرب  خدمات  تقدم  أن  فيها  أجه  يالسكرداء  يفترض  لقياس  وال  حتى  زة  بل  الخزان 
لذلك أعتقد أن هذا التوجه لتوجيه الناس الى القطاع   ،الذي يقدم هذه الخدمة غالبا ما يكون جهازه معطال  المستوصف

أية حلول بل    ال تتمخض عنه   الجماعي   المجلس جلسات  الخاص هو توجه مقصود وأن استدعاء مسؤولي الصحة الى  
حالها االمور على  لذلك  تبقى  ل،  احداث  الحلول  أقترح  ايجاد  ومحاولة  بالمدينة  الصحية  المشاكل  لتتبع  مشتركة  جنة 

 لمناسبة لها. ا
 

 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد الفتاح رزكي 

يجب أن نلتمس االعذار لألطر الصحية بالمغرب وبالمدينة الن النقص في تجهيزات وزارة الصحية هو نقص   
اال ويشمل  والموارد  عام  واالدوية  هي،  البشريةليات  الجانب  هذا  في  البرلمانيون    والمقصر  والنواب  الحكومة 

القطاع هذا  منذ    والمستشارون الن  تدهور مستمر  المحليين  سنوات  8في  الصحة  تحميل مسؤولي  أما  المسؤولية  ، 
   . فليس من الحكمة في شيء

 عضو المجلس الجماعي  السيد ى عبد الحفيظ المغرواي

من  وجدت أن كل المستوصفات والمراكز الصحية تعاني   أكدال باحماد لكني  ن مشكل مستوصفأود الحديث ع 

المشاكل الحراسةنفس  يتولون  الذين  الخاص  االمن  عناصر  جانب  لذلك سأقتصر على  بالمستشفيات وغيرها من    ، 

االمتياز لشركات  طاء  ، علما أن المشكل ليس فيهم بحد ذاتهم وانما في كناش التحمالت الذي بموجبه تم اعاالدارات

الخاص الثغرات  االمن  تستغل  الشركات  هذه  الن  الكناش،  هذا  أجل    في  لذلك    منحمن  معهم  للعاملين  متدنية  أجور 

في قطاع االمن    ت بما يضمن حقوق هؤالء العاملينأطالب المسؤولين بالمدينة بأن يعيدوا النظر في كناش التحمال

  الخاص.

 ول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة( النائب األ  السيد يونس بنسليمان

بعض السلوكيات التي    كذالقد صبت جل التدخالت على المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي بالمدينة و 
التمريض لكن هذا الخطاب السلبي هو  والطب    ص بالمستشفيات والتي ال تشرف مهنتييمارسها عناصر االمن الخا
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البد من ان    لذا  ،مسؤول على اتخاذ المبادرات وهذا ال يقتصر فقط على المجال الصحيخطاب خطير ألنه ال يشجع أي  
   ؟ يسائل المرء نفسه ألم يتم انجاز أي شيء ايجابي في هذه المدينة

الجميع المسؤولية مسؤولية  وانه  ان  النقائص،  النقد واظهار  توجيه  الضروري  بد من لكن    من  ال    بالمقابل 
 وتشجيعها مع محاربة الظواهر السلبية.  تثمين الجهود والمبادرات 

 

 المدير اإلقليمي لوزارة الصحة بمراكش  عبد هللا البوني السيد 

انني أحيي بحرارة السادة أعضاء المجلس الجماعي على وضعهم مجموعة من االسئلة التي تصب في صميم   
ال أحد ينكر أن هناك مشاكل كما ال أحد  ف  حالة المنشآت الصحية بالمدينة،القطاع الصحي وتساعدنا على تشخيص  

و  تقدم ومنجزات  هناك  أن  بالقطاعينكر  للنهوض  بذلها  تم  أن  الصحي ع  مجهودات  كلها ويجب  المملكة  لى مستوى 
 . ن رقم واحد على المستوى اإلفريقي نتذكر أن المستشفى الجامعي هو اآل

قطاع  مشاكل  حل  أجل  من  الجماعي  المجلس  وبين  بيننا  التعاون  يتم  أن  المنبر  هذا  من  التمس  فإني  كذلك 
بمستواه  والنهوض  كبرى    ،الصحة  عمل  استراتيجية  على  نتوفر  أننا  بعلما  واعون    كما  ،المستشفياتخاصة  إننا 

 أن يتضاعف. بالتحديات وبأن المجهود المبذول يجب 
، وال  منها فقط هو المستغل فعليا  85كن  سرير ل  400إن الطاقة االستيعابية لمستشفى األنطاكي تصل حاليا إلى  

بالر يقوم  أن  المستشفى  هذا  في  يفترض  بينما  العيون  أمراض  في  مختص  واحد  طبيب  إال  به  الصحية  يوجد  عاية 
يصبح قطبا  المقترح بالنسبة لمستشفى األنطاكي هو أن  ف  لذلك  . ماليين نسمة  4ي يصل تعدادها إلى  لساكنة الجهة الت 

 ،  جراحيا لجميع التخصصات
سرير لكن ال يتم استغاللها كلها نظرا ألن هناك نقص    300طاقته االستيعابية إلى    فتصلابن زهر  مستشفى  أما 

التجهيزات،    في  وفي  البشرية  لكالموارد  فقط  تخصيصه  يتم  أن  أقترح  وطب  لذلك  الوالدة  بتخصصي  يتعلق  ما  ل 
   .األطفال

فية بالنسبة لمدينة في حجم  وهي غير كا  ،سرير  100سعادة فإن طاقته االستيعابية تصل إلى  العن مستشفى  و
ن من أمراض عقلية أو نفسية بل فقط من مشاكل   من نزالء هذا المستشفى ال يعانو  % 50  نسبة   مع العلم أنمراكش،  

 اث مراكز طبية اجتماعية لفائدتهم. مما يحتم علينا احدجتماعية، انسانية و ا
شراكات مع المجلس   عقد يتطلب، مما أجهزة 9فالمدينة برمتها تتوفر على تصفية الدم  تخصص أما بالنسبة ل 

 . فية الدم بمختلف مقاطعات المدينة من أجل فتح مراكز لتص المتدخلينالجماعي وغيره من 
يتعلق  فلدينا  ب  وفيما  الصحية  وحدهامركز    14المراكز  العتيقة  العسكر  ،بالمدينة  دوار  المحاميد  ناهيك عن   ،

 . والداوديات
 

 السيد مدير مستشفى ابن زهر 

لم تعد    مما يعني أن بنيته التحتية   1913يعود الى سنة    شفائي ابن زهر فان تاريخ إنشائه كز االست بالنسبة للمر 
الحالية المتطلبات  دون مساعدة    ويحتاج ،  تواكب  توفيرها  الصحة وحدها على  وزارة  تقدر  ال  وتجهيزات  اصالحات 

 الفعاليات المحلية. 
للمركز االستشفائي    البشرية  بالموارد  يتعلق  أبدا    المذكور وهناك مشكل اخر  يكن  لم  المستشفى  ذلك أن هذا 

مكان التعيين االول بل البد لكل من يريد أن يشتغل به من أطر طبية أن يكون قد عمل في بعض المؤسسات الطبية  
ى االشتغال بهذا المستشفى ّأي أن الطاقم الطبي في  الجهوية وتمكن من جمع ما يكفي من النقط المهنية التي تؤهله ال

هذا المستشفى وغيره يحتاج  ف،  اهذا المستشفى هو من فئة ما قبل التقاعد بقليل وبالتالي فان عطاءه يكون متواضع
، وقد أدى بنا هذا الوضع الى اغالق اقسام بعض التخصصات مثل امراض الصدر  متخرجة حديثاالى الطاقات الشابة ال

 راض القلب وجمعها مع قسم الطب العام.وأم
 

 األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(  النائب  بنسليمانالسيد يونس 

تدابير بسيطة ال تتطلب ميزانيات وال امكانيات كبيرة مثل    عبارة عن ان ما يطالب به السادة أعضاء المجلس   
  ، واحترام اوقات العمل أي أن تفتح المؤسسات الطبية وتغلق في ل واالنتشار العادل لألطر الطبيةمسألة حسن االستقبا

الحلــول  عن بعض  للبحــث    باقي االشكاالت فإننا كمجلس جماعــي مستعدون، أما  االوقات التي ينص عليها القانون
 عقد شراكات.   عن طريق
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 السيد مدير مستشفى ابن زهر 

بالنسبة لحراس االمن فبناء على المالحظات المثارة خالل هذا االجتماع الموقر سوف نقوم بتنظيم مزيد من  
مثل  ظيم  أنه سبق لنا تن علما    ، الدورات التكوينية لهذه الفئة حول كيفية االستقبال وكيفية التعامل مع المرضى والزوار

 هذه الدورات ووصل االمر الى فصل بعض العناصر التي لم تستجب للتعليمات. 
تبعا  من نظام التعاضد    نمنه مثل تعاملنا مع المستفيدي  نرميد فاننا نتعامل مع المستفيديوفيما يتعلق بنظام ال 

ثبتت حاالت اخالل بهذا االمر فمكتبي مفتوح لتلقي أية شكاية في هذا    واذا  ، توجيهات الملكية السامية في هذ المجاللل
   . الباب وسوف نبث فيها في حينها

هذا النوع من  أما عن النفايات الطبية فلدينا اتفاقية اطار مع احدى الشركات الخاصة تتكلف بموجبها بجمع   
مركز    النفايات في  معها  التعامل  يتم  الرباط حيث  بطريق  عتيق  الى عين  وتنقلها  بالمستشفيات  االقسام  مختلف  من 

 خاص لهذا الغرض. 
المستوصفات والمراكز الصحية فان الميزانية التي نتوفر عليها هي ميزانية محدودة جدا لذلك    وفيما يخص  

على أحسن تهيئة هذه المؤسسات لتقوم بالدور المنوط بها    نطالب بعقد شراكات مع مختلف الفاعلين المحليين إلعادة
 . وجه

ونحن في تتبع  %  70  بنسبةأما بالنسبة لمستشفى سيدي يوسف بن علي فان االشغال الكبرى قد تم انجازها   
 يومي لتقدم هذه االشغال أما مستشفى تامنصورت فان انطالق االشغال به سوف يتم قريبا جدا. 

 
 عضو المجلس الجماعي  السيد محمد االدريسي 

 ؟  اتساءل هل هناك مراقبــة للمصحــات الخاصــة وكذلك اين يتم التخلص من نفاياتهــا الطبية 

 المدير اإلقليمي لوزارة الصحة بمراكش  عبد هللا البوني السيد 

   هذه المراقبــة هي من اختصـاص المفتش االقليمــي لوزارة الصحة. 

 مدير المركز االستشفائي الجامعي محمد السادس  مسيامري ي الكبير السيد 

الجامعي فانه يؤدي باإلضافة الى خدمات التطبيب والعالج واالدوية الباهظة الثمن خدمة    ى بالنسبة للمستشف 
بهما المتعلقة  الخدمات  وكل  والمبيت  االكل  تتضمن  االداري    ،فندقية  الحساب  في  كلها  مضمنة  المصاريف  وهذه 

 وهي متاحة لالطالع عليها من طرف السادة أعضاء المجلس الجماعي.  ،للمستشفى
ابريل  تلقى أول  موضوع مرضى السل بمستشفى الرازي    أما عن  ولما ظهرت    2018حالة ظهرت في شهر 

بأننا اتخذنا كافة االجراءات الصحية    وكان جوابناحاالت اخرى تلقينا اسئلة كتابية من البرلمان ومن الصحافة بشأنها  
   لمنع انتشاره.

"  أتيزا" تسمى  عاقد مع شركة خاصة من مدينة فاس  النفايات الطبية فان المستشفى الجماعي متب  وفيما يتعلق  
 . من أجل تدبير هذه النفايات

الفحص  و  يتوفرالمستشفى  فعن أجهزة  لكن    ، مغناطيسيوجهازي رنين  أجهزة سكانير    ثالث على    الجامعي 
المستفيدينالطلب على هذه االجهزة يفوق طاقتها االستيعابية   اكش  من مدينة مر  هممن خدمات هذه االجهزة    ألن 

 دير والعيون والداخلة وهذا الوضع ينتج عنه بالضرورة طول في المواعيد. ا ومن المدن االخرى مثل أك
يخصأما    في    فيما  تمارس  العامة  فالجراحة  مختلفة  تخصصات  هناك  انما  دائما  تعمل  فهي  المستعجالت 

 . ة العظام والمفاصل وجراحة الدماغمستشفى بن طفيل وكذلك جراح
يوزع هذا  لذلك نطالب أن    ، مستشفى ابن النفيس يعاني من ضغط كبيرفراض العقلية والنفسية  موبالنسبة لال  

 . وغيرها قلعة السراغنة بالجهة مثل مستشفيات اسفي والصويرة و األخرى  المستشفيات التخصص على
أن  منها    وأسجل  كبير  جزء  في  على المسؤولية  الميزانيات    تقع  تحديد  له صالحية  الذي  التشريعي  الجهاز 

 . الممنوحة لمختلف المؤسسات الصحية 
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التي تصاحبها مضاعفات  العمليات الجراحية فبرغم البرمجة يتم دائما تعجيل العمليات الخطيرة و  وفيما يخص  
النزيف أما  مثل  النه  اال  مسألة،  نواقص  هناك  فبالفعل  استقبال  مباريات  تطرح  الشركات عندما  طرف  من  لتوظيف 

 الخاصة لطلب مواصفات خاصة فانه غالبا ال يتم الحصول عليها. 
االدارية  و  واالجراءات  الفوطوكوبي  موضوع  هيعن  أما   فاألولوية  المستعجالت  في  بالمريض  العناية 

 .حقااالجراءات االدارية فتتم ال
المتعلق بالخريطة الصحية والعرض الصحي، لكن    34.09  رقم  خاضع للقانونكما أن توزيع الموارد البشرية   

 تفعيــل اللجنة المختصة كفيل بحــل مشاكـل التوزيع غير العادل. 
ان ما نطالب به من جهتنا هو التعاون مع المنظومة الصحية بالمدينة بصفة عامة ومع المستشفى  وأخيرا   

الى حوالي  بصفة خاصة  معيالجا الشغل التي تصل  االكثر مساهمة في توفير مناصب  الجهة  لكونه  منصب    3000، 
وحوالي   مباشر  أماكن    5000شغل  توفير  الخصوص  على  الجماعي  المجلس  من  ونطلب  مباشر،  غير  منصب شغل 
المسؤولين    إشراك  أؤكد على ضرورة، كما  المركز االستشفائي الجامعي مع تيسير الولوج اليهلوقوف السيارات أمام  

مع  م الصحي بالمغرب  والتدبير لقطاع الصحة بالمدينة واالطالع على اكراهات النظا  رالجماعيين في التخطيط والتسيي 
 . التمويل لتحسين الخدمات الطبية بالمدينة المشاركة في 

 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   السيد يونس بنسليمان

عن    المسؤولين  السادة  حضورهمقطاع  أشكر  على  بالمدينة  سواء    ،الصحة  االطراف  كل  أن  على  وأؤكد 
أما عن االنتقادات الموجهة الى    ،أو مسؤولي الصحة حريصون على تجويد الخدمة في هذا القطاعالجماعي  المجلس  

توازنا لهما  الجهازين  هذين  أن  فأقول  التشريعي  والجهاز  التنفيذي  بالدفاع ومالية    ت الجهاز  تبدأ  وطنية  أولويات 
 التعليم والتشغيل . ل الى الثالوث المزعج وهو الصحة، حتى تص الوطني وتعرج على االمن  

ان المطلوب حاليا هو السلم االجتماعي ليتمكن االقتصاد من االقالع وانتاج الثروة مما سيكون له أثر ايجابي   
بالدولة الغنية  على الميزانية العامة للبالد، لذلك البد لخطابنا اال يركز فقط على السلبيات والنقائص ألن المغرب ليس  

والمشاريع الهيكلية الكبرى التي يتم انجــازها مثل القناطر والموانــئ والمستشفيــات الجامعية تستهلك أمواال طائلــة  
أن    ى المسؤولين المحليين كل في مجال اختصاصه، وبالتالي يبقى علرها اال عبر توازنات مالية دقيقةتوفي   نال يمك

الجيد و التدبير  الى  يقع تحت مسؤوليت يسعى  الذي  للقطاع  تنظيم    ه المعقلن  التسيير مع  الحكامة في  يعتمد مبدأ  وأن 
القطاع  االولويات،   مشاكل  معالجة  في  الصحية  وللمساعدة  الحالة  بتشخيص  تتكلف  مشتركة  لجنة  احداث  اقترح 

المقاطعات   بمختلف  عاجلة  تدخالت  الى  تحتاج  التي  المستوصفات  حالة  وخاصة  في  اب  معبالمدينة  شراكة  رام 
ير بعض  توفومن القانون التنظيمي،    87، طبقا للمادة  صحة في اطار االختصاصات المشتركةالموضوع مع وزارة ال

، وتوجيه توصية الى المسؤولين عن القطاع الصحي بالمدينة لتدعيم الموارد البشرية في  الوسائل اللوجستية الطبية
تعداد انتشارها حسب  واعادة  التخصصات  الخصاص  مختلف  وحسب  يجب    ،السكان  نظام  كما  المسؤولين عن  حث 

تمكنهم من أداء الخدمة الخاصة بالحراسة واالستقبال الالئق    الخاص  االمن الخاص على تنظيم تكوينات لعناصر االمن 
 للمواطنين دون التدخل في باقي الخدمات الصحية. 

 
 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد الغني دريوش 

ي المراكز  دور اللجنة المشتركة أمر ممتاز لكني أؤكد على ضرورة عقد شراكة حتى يكون تدخلنا ف ان تفعيل   
   . الصحية في اطار قانوني

 

 عضو المجلس الجماعي  السيد يوسف ايت رياض

ان الطريقة التي تفاعلنا بها مع هذه النقطة كانت تتميز بنوع من الحدة لكن ما لم نستسغه هو الطريقة التي   
السادة  تمت   تساؤالت  على  الردود  المتعلق    األعضاء،بها  النقطة  انتهت  كما  النقطة  هذه  تنتهي  أن  نأمل  كنا  بحيث 

بأننا شركاء بالتصفيق واالحساس  التعليم  تبين أن هناك هوة بين الطرفين  ،بقطاع  عن  و  ،لكن في موضوع الصحة 
 .   وزارة الصحــة بخصـوص المستوصفاتـة مع التوصيات فان تفعيلهـا يقتضـي أن نلجأ مباشــرة الى عقــد شراك
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 عضو المجلس الجماعي  السيد مصطفى الوجداني 

فقد تم  ان نتلقى عروض المصالح الخارجية مسبقا حتى نتمكن من مواكبة هذه العروض الن    أتمنى مستقبال 
فائقة،   بسرعة  وهذا  تقديمها  كان ضروريا  المندوبة  السيدة  أن حضور  أعتقد  يقلل وانني  ممثلي    ال  السادة  قدر  من 

ضر  الن عدم الحضور يعتبر تنقيصا من قدر رئيس المجلس الجماعي نظرا ألنها تح  الحاضرين معنا،  قطاع الصحة
 . شخصيا في مجلس الجهة وفي غيره 

 جماعي )رئيس الجلسة( النائب األول لرئيس المجلس ال  السيد يونس بنسليمان

كما الحظتم فقد حضر السيد المدير  والصحة بالمدينة ألنه  قطاع  ليس من الضروري أن يحضر كل مسؤولي   
الجا المستشفى  مدير  نائب  والسيد  االنطاكياالقليمي  مستشفى  مدير  والسيد  العروض معي  عن  أما  فقد    المقدمة   ، 

   وني.ارسلناها الى السادة االعضاء عبر بريدهم اإللكتر

 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد الغني دريوش 

ان ما أود اقتراحه هو أن االمور التقنية المتعلقة بسياسة القرب يجب أن تناقش داخل المقاطعات واال يناقش   
   داخل المجلس الجماعي اال القضايا الكبرى.

 عضو المجلس الجماعي  عبد الحفيظ المغروايي. السيد 

 . قطة أوال في اطار اللجنة الوظيفية المختصةتدارس هذه النكنت أفضل أن يتم  

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   السيد يونس بنسليمان

الصحة أو التعليم الى اشغال اللجان ثم نستدعيهم  مرة  قطاعات  ال يعقل أن نستدعي السادة المسؤولين عن   
  أعضاء  مسبقا الى   م س من الممكن وال من الالئق أن نطالبهم بإرسال تقاريرهوكذلك لي  الجلسة العامة،ثانية لحضور  

، والمنطقي هو أن  االجتماعالمجلس الن مقدم العرض قد يكون سهر عليه الليل بأكمله ولم يتمه اال في صباح يوم  
وفي االخير أذكر بالتوصيات    ،وهو ما فعلوه مشكورين  من تقديمهنطالبهم بإعطائنا نسخة من العرض فور االنتهاء  

 وهي :  الجماعي في الموضوع  التي اتخذها المجلس 

تكوين لجنة مشتركة من مصالح الصحة ومجلس جماعة مراكش ومجالس المقاطعات كل في اختصاصه من أجل    -

 سهر على وضع اقتراحات لحل اشكاليات القطاع الصحي . ال

الجماعة    بين  شراكة  الفصل  وخلق  اطار  في  الصحة  في    87وزارة  التدخل  أجل  من  التنظيمي  القانون  من 

 . صفات الصحية التي تحتاج الى تدخل المستو

على   التخصصات  كل  لتعميم  المجال  وفتح  الطبية  اللوجستية  الوسائل  بعض  توفير  على  البنيات    العمل 

 االستشفائية.  

 . بالمــوارد البشريــة الالزمــة   تدعيــم  البنيــات االستشفائــية 

 . ين وعدم التدخل في الشؤون الطبيةللمواطن الالئقاجراء تكوين لحراس االمن الخاص من أجل االستقبال   

 في.  في آن واحد مع التزام تقطيع جغرا مع فتحها المستعجالت أقسام تجويــد الخدمات ب 
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 :   (11/10/2018بتاريخ  الثالثة  الجلسة) 2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة   الرابعة عشر النقطة 

تبعا مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ   دراسة الوضعية العقارية للمنطقة املحاذية لواد ايسيل

 .  2017خالل الدورة العادية لشهر شتنبر 

 

 )رئيس الجلسة(   رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

لتالوة التقرير المتعلق    الكلمة للسيد الحسين نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 . بالنقطة

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  الحسين نوار السيد 
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

  14 ة ذات الرقم:النقط

 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكلفة اللجنة 

 والربجمة
 
 

  14 النقط  ذات االرقامحول 
 2018 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 :14النقطة رقم 
دراسة الوضعية العقارية للمنطقة احملاذية لواد ايسيل تبعا مللتمس جملس مقاطعة سيدي يوسف بن علي ▪

 .2017املتخذ خالل الدورة العادية لشهر شتنرب 
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الـدورة   للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال  طبقا

الموجهـة لكـل مـن  2018 شـتنبر 17بتـاريخ  17117 عـدد لمجلس جماعـة مـراكش، وتبعـا للـدعوة 2018العادية لشهر اكتوبر 

، عقـدت السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في أشغال  اللجنة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة البرمجـة
على الساعة الحادية عشر والنصـف صـباحا بقاعـة االجتماعـات  2018شتنبر   26اللجنة المذكورة اجتماعها االول يوم االربعاء  

الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنة لتدارس نقـط بحسـب ترتيبهـا فـي جـدول 
   اعمال الدورة كاالتي:

 

بمنطقة  املص   -6 املتواجدة  األرضية  البقعة  تخصيص  على  االصلي    44ادقة  العقاري  للرسم  املنتمية   مراكش  ذات   T686/Mابواب  و 

 .2018لبناء مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يونيو   متر مربع 4213املساحة املقدرة ب 

تبعا مللتمس مجلس    -7 املدينة  بتراب مقاطعة مراكش  في اكدال باحماد إلحداث دار للجمعيات  بناية متواجدة  املصادقة على تخصيص 

 .2018شتنبر  مقاطعة مراكش املدينة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر

الجماعي كمقر لجمعية املحاربين وقدماء    -8 للملك الخاص  التابعة  القطعة االرضية  تتعلق بتخصيص  اتفاقية  الدراسة واملصادقة على 

 العسكريين الكائن بالحي املحمدي جوار نادي املسنين بالداوديات.

مس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة  دراسة الوضعية العقارية للمنطقة املحاذية لواد ايسيل تبعا مللت  -14

 .2017العادية لشهر شتنبر 
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
  الوجداني،   المصطفى  باقة،  محمد  نكيل،  محمد  العكاري،  الصمد  عبد  عبيلة،  احمد  ويسالت،  الهادي  عبد  الغلف،  االله  عبد

   .رياض ايت يوسف

 االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي السادة:كما حضر  - 

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  موالي الحسن المنادي 

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي.   :  جبور  الرزاق  عبد

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -
  لهنيدي،   الصمد   عبد  قضاوي،  احفيظ  م  بال،  بن  الهادي  عبد  العويدي،  اجويدة  بامحمد،  حليمة  محفوظ،  احمد  الشحيمي،  خليفة
 .  المغراوي الحفيظ عبد ،م  بوغربال، محمد

 

 : خالد الفتاوي عتذر عن المشاركة من اعضاء المجلس الجماعي السيدا -

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 للمصالح المدير العام  : عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :  محمد المحير 

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :  هشام بل الحوتي 
 رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن  :  رشيد بوزيتي 

 شارك من المصالح الخارجية السيدان:  -
 المدينة  وسياسة للسكنى  الجهوية  المديرية  عن :  غيتــي  رشيد
  الحوز تانسيفت المائي  الحوض  وكالة عن ممثل :  لطرش محمد

في بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المضمنة في جدول 
، و قد تم تدارس النقط الجاهزة المعروضة على  2018اعمال اللجنة والمدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  

 الشكل االتي: 

 

 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 

 . 14و    8، 7،   6النقط ذات االرقام: 
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دراسة الوضعية العقارية للمنطقة احملاذية لواد ايسيل تبعا مللتمس جملس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة  -14
 .2017العادية لشهر شتنرب 

 

النقطة،   هذه  مناقشة  مستهل  عرض    تم في  من  االعضاء  السادة    القانونية   الوضعية   تسوية   حول   تمكين 
  على  بن  يوسف   سيدي   مقاطعة   مجلس  خالله   من  وافق   بمقرر   مصحوبا  اسيل   وادي  تراجع  عن   المترتبة   لألراضي

  تسوية   مسطرة   تسريع  قصد  الجماعي  المجلس  لرئيس   ملتمس  رفع   على  2017  شتنبر  لشهر   العادية   الدورة  خالل
 والمرفقين بالتقرير.   اسيل لوادي المحادية للمنطقة  العقارية الوضعية

ذلك،    الجماعية  قسم  لرئيس   ،البداية  في  ،الكلمة  أعطيتعقب    مستفيضة   شروحات  قدم  الذي  الممتلكات 
ولم يتم التوصل    موضحا ان الملف المعروض يعتبر متوارثا عن المجالس الجماعية السابقة  الملف   هذا  بخصوص

  بعض   ضعية و  حول   المائي   الحوض  ووكالة   الجماعة   بين  االختالفات  لبعض  نظرا في شأنه الى ايه نتيجة حقيقية  
 . عنها  الناجم والخطر  الشريط هذا  الى الفيضانات وصول   إمكانية  طرح  و  اسيل وادي  بجنبات   تقطن  التي الساكنة

  النظر  وجهات  اختالف   عن بإسهاب  تحدث   الذي  المائي  الحوض   وكالة   لممثل   الكلمة  أعطيت   ومن وجهة نظره،  
  توجد   وال التصميم  في المحددة المنطقة وبالخصوص  بالتصميم المتعلقة  الجزئيات بعض  في كالحسم نقط بخصوص

 مؤكدا على  الطوبوغرافي،  المساح  بحضور  القادمة  األيام  خالل  تسويتها  سيتم   بسيطة   مسائل   اال  الراهن  الوقت  في
 .   المبدأ حيث من  الملف  هذا معالجة  في   مانعا  ترى ال الوكالة ان

 :  سجل السادة االعضاء المالحظات االتية  وفي اطار المناقشة وابداء الرأي، 
العامة   ➢ المصلحة  ووضع  المائي  حوض  ووكالة  مراكش  جماعة  بين  العالقة  االشكاالت  في  البث  حسم  ضرورة 

 للساكنة فوق اي اعتبار وان تطلب االمر تدخل المصالح المركزية في هذا الملف. 
  من   فردي بقرار   وضعيتهم   تجميد   تم  حين   الى   يمةسل  ووضعية عقارية   رسوم  على  الشريط   ساكنة   توفر   الى   اإلشارة ➢

 .  العقاري المحافظ
  استقرار   عرقلة   يتم   حين   في  عقارية   رسوم  على   وتوفرها  الشريط  هذا   على   سياحية  مشاريع   تواجد   حول   االستفسار ➢

 .  الساكنة
  لوادي   المحادية   للمنطقة  العقارية  الوضعية  تسوية   على  الموافقة ب  الرأي  استقر  ،مستفيضة  مناقشات  وبعد 
 عبر االجراءات والتدابير في اطار اجتماعات على النحو االتي:  اسيل
التي  المرحلة االولى ▪ المالحظات  التصميم مع  الطبوغرافي لمالئمة  للمساح  المائي  : استدعاء وكالة الحوض 

بإدخال بعض االجزاء على ان مقاطعة سيدي يوسف بن علي هي التي  بها الوكالة والقاضية  ستلتزم    ادلت 
 بذلك.

: تقديم وكالة الحوض المائي لتانسيفت لجوابها برفع اليد على المنطقة المحادية لواد ايسيل  المرحلة الثانية  ▪
 النتفاء عمومية الملك على العقار مضوع التسوية. 

 : استئناف االجراءات مع الملك الخاص للدولة لطلب مسطرة تحفيظ العقار. المرحلة الثالثة ▪
 : طلب جماعة مراكش مسطرة االقتناء او المعاوضة.  عةالمرحلة الراب ▪

 وجمللسكم املوقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة   
 احلسني نوار                        
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 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   السيد يونس بنسليمان

التقرير،  لنص  استماعكم  السيد بعد  عنكم  نيابة  أشكر  أن  على    أود  لتانسيفت  المائي  الحوض  وكالة  ممثل 
 حضوره وأمنحه الكلمة لتقديم مزيد من التوضيحات في الموضوع. 

 

 ممثل وكالة الحوض المائي لتانسيفت   السيد محمد لطرش 

الناتجة عن تراجع مجرى واد ايسيل  النقطةموضوع    للمنطقةبالنسبة    البقعة  العام  وهي    ،فهي  تابعة للملك 
، ولذلك ومن أجل  وال للبيع وال حتى للتقادمالمائي والذي له مجموعة من الخصوصيات منها أنه غير قابل للتفويت  

واوضحت فيها وكالة الحوض   ،مع مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي  أبرمنا عدة لقاءاتتسوية هذه الوضعية  
ولتحقيق    ، عة االرضية من الملك المائي العام الى الملك الخاص للدولةمانعا في اخراج هذه القط  ىالمائي أنها ال تر

الن    ذلك المختصة  المصالح  طرف  من  االستخراج  مسطرة  تتم  أن  فقط  الوكالة  يجب  لها  الرأيمخول    في   إبداء 
 الموضوع. 

ائمة وبقع  هكتارات واتضح ان بها بنايات ق  10هذا وقد تم تحديد مساحة البقعة االرضية المعنية في حوالي   
 . لصنع الطوب أرضية فارغة باإلضافة الى مستودعات 

 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   السيد يونس بنسليمان

 بعد هذه اإليضاحات، أفتح باب المناقشة حول النقطة.  
 

 عضو المجلس الجماعي  السيد خليل بولحسن

قصد    الجماعة  الى  بطلب  تقدم  الذي  الشباب  المستثمرين  الحد  اعالمية  ضجة  يصادف  الموضوع  هذا  ان 
االستفادة من احتالل الملك العمومي مؤقتا إلقامة مشروع على جنبات وادي ايسيل وقد أجابته الجماعة بأنها ال تملك  

ليس   وبالتالي  االرضية  القطعة  كرائها،هذه  حق  هناك    لها  مستغلة    33لكن  الشريط  نفس  على  أرضية  قطعة 
الطوب   لصنع  مش   30كمستودعات  مقفلة،  غلة  تمنها  المتبقية  الحوض  والثالث  وكالة  الى  المستثمر  هذا  توجه  وقد 

المائي التي أجابته أنها ال يمكنها تفويت هذا العقار أو جزء منه حتى يتم اخراجه من الملك المائي العام الى الملك 
 الخاص للدولة.

 فان هذا الموضوع يطرح عدة مالحظات واستفسارات: لذلكو 
من  بقة من أصحاب مستودعات صنع الطوب،  المجالس السا  عهدلقد كانت الجماعة تستخلص رسوما في    (1

 األرضية؟ يرخص اليوم لهذه المستودعات في ظل الوضعية العقارية المعقدة لهذه القطعة 
 اب هذه المستودعات بشكل غير قانوني. عن شواهد الربط التي سلمت ألصحأتساءل  (2

 بترخيص من الجهة المالكة؟ في هذه القطعة االرضية  المتواجدةاآلبار ( هل تم حفر 3

من هذه القطعة االرضية خارج    استغالل جزء أن ينتظر مسطرة التسوية أم    المذكور هل على  المستثمر  (  4

 اطار قانوني مثل باقي المستغلين؟  أي
 

 عضو المجلس الجماعي   السيد محمد الحر

هذه الوكالة كانت تجيب على أي  ، ألن  تدخل السيد ممثل وكالة الحوض المائيان ما أثار انتباهي هو غرابة   

قادر أصبحت    ، لكن االن وبقدرةلقطعة بأنها منطقة محرمة البناءوضعية هذه ا  بغية تسويةلمجالس السابقة  طلب ل

االط لتغيير  ومستعدة  لينة  المائي  الحوض  االرضيةوكالة  البقعة  لهذه  القانوني  أن  ار  نريد  ذلك  النظر عن  وبغض   .

وحدودها، الن البقعة المعنية تصل مساحتها حسب التقرير  ية مع تصاميم طبغرافية لمواقعها  نعرف عدد المنازل المعن

 متر.    70وعرضه    ترم  300المنازل المعنية ال يتعدى طوله لذي يضم  ارات في حين أن الشريط اهكت 10الى تصل 
 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   السيد يونس بنسليمان
للتوضيح فقط فان هذه المنطقة المصنفة كمنطقة محرمة البناء قد تم خالل العقود السابقة بناء منازل فوقها   

المواطنين ولما أرادوا تحفيظ منازلهم وجدوا ان االمر غير ممكن لكن بعضهم استطاع أن يتجاوز  من طرف بعض  
   هذه العقبة وأن يحفظ منزله.

برمته    البناء  المحرم  الشريط  هذا  اخراج  هي  المعقدة  الوضعية  لهذه  الحل  ايجاد  في  خطوة  أول  فان  لذلك 
مائي العام الى الملك الخاص للدولة علما أن هذه المسطرة  وبقرار مركزي من طرف الوزارة المختصة من الملك ال
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تستغرق وقتا طويال وبعد هذه المرحلة وعندما تريد الدولة سلك مسطرة التحفيظ بشأنها سيقوم السكان بمنازعتها  
 والتعرض على التحفيظ أمام المحاكم المختصة. 

  وبعدها لذلك فان ما يهمنا حاليا هو المسطرة االولى أي تحويل وضعية هذا الشريط الى الملك الخاص للدولة   
القطعة   تلك  على  مساكنهم  بنوا  الذين  السكان  أن  كما  الدولة  أمالك  مديرية  مع  جماعي  كمجلس  نزاعنا  سيصبح 

 . مسطرة التقادم المكسب لحق التملكفي اطار   بدورهم سينازعون 
انت تربطهم  أما أصحاب مستودعات صنع الطوب فال يمكن أن يدعوا بأن ما تحت أيديهم هو ملك لهم ألنه ك 

 ، وبالتالي فان هذه المستودعات سترجع مليكتها الى الجماعة. عقود كراء مع الجماعة
 

 عضو المجلس الجماعي  السيد مصطفى الوجداني 
لكن  الموضوع  هذا  في  االعضاء  السادة  استفاض  أصحاب    لقد  استفادة  ضرورة  هو  عليه  التأكيد  أريد  ما 

المنازل بل أكثر من ذلك أقترح خلق حي صناعي لفائدتهم   مستودعات صنع الطوب من تسوية مثلهم مثل أصحاب 
 دراسة هذا الموضوع بكل عناية وتوفير المعطيات حول كل ذوي الحقوق.  وجب  وبالتالي  معيلون ألسرهم،  همالن
   

 عضو المجلس الجماعي  التلماضي السيد عبد الهادي 
قبل    تشيدها  تم  قد  الشريط  هذا  المبنية على  المنازل  المسطرة    األقل، سنة على    60ان  وان من شأن سلوك 

 . م ألن المشكل طال أكثر من الالزمالمذكورة تمكين السكان المعنيين من تحفيظ منازله
 

 عضو المجلس الجماعي  السيد الحسين نوار 
ان المنازل المبنية على هذا الشريط قد تم انجاز تصاميمها في المدة االنتدابية لمجلس بلدية سيدي يوسف    

لسنة   علي  منزلهب   1992بن  تحفيظ  استطاع  من  منهم  ان  سنة  ل  قبيل  أي  ذلك  بعد  لكن  المحافظ على    2003،  تغير 
فيظ بحجة أن االرض ليست ملكا لبلدية سيدي يوسف  االمالك العقارية وبالتالي لم يعد من الممكن اجراء أية عملية تح 

المتمثل في استعدادها لرفع اليد عن    للوكالة، لذلك فان الموقف الحالي  انما هي ملك لوكالة الحوض المائيبن علي و
   .مسطرة االدارية والقانونية بشأنه هذا الشريط هو موقف ايجابي ويجب البناء عليه واستكمال ال

والبالغة حوالي    االرضي  الشريط  فان مساحة هذا  فقط  أو مستودعات    مهكتارات ال تض   10وللعلم  المنازل 
 . دي بين الطريق وجانب وادي ايسيل الطوب فقط بل كذلك الطريق وسوق الواد و الشريط الحدو

 

 عضو المجلس الجماعي  عال السيد عبد الهادي بن 
المساطر على    تسر هذه  لم  لماذا  السكان  اتساءل  فقط على  وانما  بلقاضي  تجزئة  السياحية وال على  القرية 

من    المعنيين تمكن  ا المشكل وفق صيغة قانونية  لذلك أطالب بتسريع حل هذ  ؟ الضعفاء بمقاطعة سيدي يوسف بن علي
   تحفيظ منازلهم.

 

 عضو المجلس الجماعي  السيد ي عبد الحفيظ المغراوي
ان ما يهمنا في هذا االمر كله هو السكان الذين يحتاجون الى تحفيظ منازلهم من أجل التكمن من التصرف   

   . المنازل المعنية وحدودهافيها بالبيع أو غيره مع الحرص على تسجيل كل المعنين وكذلك مساحات 
 

 وكالة الحوض المائي لتانسيفت   ممثل  السيد محمد لطرش 
القطعة    حدود  البالغة مساحتها  األرضية  ان  ايسيلهكتار  10المعنية  لواد  المحاذية  الطريق  تشمل  و   ، ات هي 

ومن خالل التصاميم يتبين أن هذه القطعة ال يمكن انجاز    ولف،الطريق المتفرعة عن طريق ورززات الى طريق الك
   تجزئة عقارية فوقها.

ال  عن  والوديان  أما  السواقي  مثل  لجريانه  الماء  يحتاجها  تجهيزات  أو  اراضي  اية  فهو  المائي  العام  ملك 
أما عن المنطقة المعنية فقد    ،والسدود واالقنية والصروح المائية وينقسم الى ملك عام طبيعي وملك عام اصطناعي

ت الحالي وأصبحت  المجرى  الى  مجراه  ايسيل  واد  يغير  أن  قبل  قبل عقود  المراسالت  حددت  في  المنطقة  سمى هذه 
من الملك   إخراج أي ملك مائي   للوكالة إمكانية يخول  يسيل " وان القانون  ا  مية "المنطقة الى تخلف عنها وادالرس
 . ئي العام الى الملك الخاص للدولةالما

أي قبل انشاء وكالة الحوض المائي    1981موروثة منذ سنة    فوضعيتهامستودعات صنع الطوب    وفيما يخص  
فال يمكن االستفادة من الملك المائي اال عن طريق رخص االحتالل المؤقت التي يمكن  ها  ، وحتى بعد انشاء2002سنة  

 سحبها في أي وقت والتي ال يمكن ترتيب أي حق عيني أو أصل تجاري عنها. 
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 )رئيس الجلسة(   النائب األول لرئيس المجلس الجماعي   السيد يونس بنسليمان
نرفع ملتمسا الى السيد رئيس المجلس الجماعي يقضي بالسهر على  إذن وفي غياب أي تدخل إضافي في الموضوع،   

وذلك من أجل    ،تسريع وتتبع مسطرة اخراج القطعة االرضية موضوع النقطة من الملك المائي العام الى الملك الخاص للدولة
 لى حقوقها. تمكين الساكنة المعنية من الحصول ع

 
 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   السيد يونس بنسليمان
 نقطة نظام.  اطارقبل المرور لمناقشة هذه النقطـة الموالية الكلمة للسيد يوسف ايـت رياض عضو المجلس الجماعي في 

 

 عضو المجلس الجماعي   السيد يوسف ايت رياض
 والتي تختلف  صياغتها  سة الوضعية العقارية لبعض الدواويرالمؤجلة المتعلقة بدرا 13 رقم  اتساءل بخصوص النقطة

وا النخيل  مقاطعة  مجلس  به  تقدم  الذي  الملتمس  عمارة  عن  المكينة،  الركيك،  الشياضمي،  دواوير  هيكلة  بإعادة  لقاضي 
 . والولجة

ليس  و  الدواوير  لهذهوالمتعلقة بإعادة الهيكلة    بذل مجهودا كبيرا في تدارسه للنقطةعلما أن مجلس مقاطعة النخيل  
 دراسة وضعيتها العقارية. 

 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   نسليمانالسيد يونس ب 
و  بسيط  لسبب  اإلجابة  على  الموضوع يتعذر  هذا  يتابع  الذي  هو  الجماعي  المجلس  رئيس  السيد  ان  هو 

 . جيل مناقشتها إلى الجلسة المقبلةشخصيا إضافة إلى أن النقطة قد تم تأ
 

 الجماعي عضو المجلس  السيد يوسف آيت رياض 
أو أن مسألة    النخيل تطرح أي إشكال قانوني تجعلنا نغيرهاسؤالي هل الصيغة التي اعتمدها مجلس مقاطعة   

 ت من اختصاص الجماعة؟ إعادة الهيكلة ليس
 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   السيد يونس بنسليمان
اتابع    لم  من  حيثيات  صدقا  ألن  النقطة  ق   يواكبهاهذه  الجماعي شخصيا كما  المجلس  رئيس  هو  إعادة  لت  عن  اما   ،

الجماعي،الهيكلة فهي أصال المجلس  الساكنة بخصوصها هو و بالتالي فإن مدخلنا لمناقشتها و لدعم     ليست من اختصاص 
 . الة الحوض المائيبوك  " إسوة بما فعلنا بالنقطة المتعلقةطرح النقطة بصيغة  "دراسة الوضعية العقارية

 

 عضو المجلس الجماعي  السيد يوسف أيت رياض  
القانون إ بحكم  هي  الهيكلة  إعادة  المادة    ن  ذلك  على  تنص  كما  الجماعي  المجلس  اختصاص  من    89من 

الذاتية أن  اردها  يمكن للجماعة بمبادرة منها اعتمادا على مو"   :في إطار مبدأ التفريع   113.14  رقم  القانون التنظيمي
تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية ما تدخل في اختصاصاتها الذاتية    تتولى تمويل أو 

  ا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها".بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذ

القانون  والمجموعا  25.90رقم    الخاص  أما  العقارية  بالتجزئات  العقاريالمتعلق  السكنية  ت  والمجموعات  ة 
العقارو المادة    ات تقسيم  في  يلي  50فينص  ما  تجزئات "   : منه على  هيكلة  بإعادة  األمر  تعلق  معدة    إذا  قانونية  غير 

تقتضيها  للسكن يجوز للدولة والجماعات المحلية ان تقوم بنزع ملكية األراضي الالزمة لمباشرة عمليات التقويم التي 
المتعلق بنزع  رقم  ذلك وفق األحكام المنصوص عليها في القانون    ويكون،  الصحة واألمن والراحة العامة  متطلبات

 واالحتالل المؤقت". لمنفعة العامة الملكية من أجل ا
دام لم يصدر أي نص صريح يلغي مقتضيات    وما،  " الخاص يعقل العام"   هناك قاعدة قانونية أو فقهية تقول و

 . في مباشرة موضوع إعادة الهيكلةهذا القانون الخاص، فإن من حق الجماعة االعتماد على مقتضياته  
 

 األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(  النائب  السيد يونس بنسليمان
سأبدأ بقاعدة هوم االختالف في شرح نص قانوني، وأشكر السيد يوسف آيت رياض الذي أتاح لي الفرصة ألوضح مف   

حول   الناس  اختلف  لما  الرياضيات  وضوح  واضحة  القانونية  النصوص  كانت  لو  أنه  وهي  النصوص    فهمها،بسيطة  لكن 
أ إلى تفسير وتأويلونية تحتاج  القان فإما  القانون و.  فقهاء  تفسر من طرف  أو تفسر وتطبق من  نها  قانونيا  فقها  يسمى ذلك 

ما اعتمد المشرع درجات  لو كان القانون واضحا لدرجات، فواالجتهاد القضائي    لقضاء ويدعى حينها اجتهادا قضائيا، طرف ا
و لفكللتقاضي  القضاء  إلى  لجأ  قا  ما  بنازلة  يتعلق  ونونيةنزاع  ينطبق  ،  ما  نتحدث عنهاهذا  التي  الحال  واقعة  . فطرف على 
هذا االختالف في الفهم  يؤكد عكس ذلك. ووطرف اخر  ن اختصاص الجماعة كتفسير للنصوص  إعادة الهيكلة هي م  يؤمن بان

 . اش الفقهيما ان يحسم قضائيا عند وجود المنازعة القضائية او يبقى في إطار النقإ
 . خلية وبمشاركة الجماعات الترابيةيقوم فعال بإعادة الهيكلة فهي وزارة اإلسكان تحت إشراف وزارة الدااما من 

 اذن خالصة التداول في النقطة المعروضة هو ان نتبنى ما خلصت اليه اللجنة الدائمة. 
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 :  (11/10/2018بتاريخ  الثالثة الجلسة )  2018  اكتوبرمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر  الخامسة عشرة النقطة 

ملحقين   على  واملصادقة  بمدينة    4و    3الدراسة  لها  واملماثلة  املنزلية  النفايات  وتثمين  طمر  ملركز  املفوض  التدبير  لعقد 

 مراكش. 

 
 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشل االولالنائب  السيد يونس بن سليمان

 

لتالوة نص تقرير اجتماع اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات    ابراهيم بوحنش الكلمة للسيد  اعطي  

 حول النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات السيدة ابراهيم بوحنش
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

    15 ة رقم:النقط

 
 

  جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  15 النقطة  رقمحول 
 2018 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  15النقطة رقم 

 

واملماثلة هلا مبدينة مراكش.لعقد التدبري املفوض ملركز طمر وتثمني النفايات املنزلية  4و  3الدراسة واملصادقة على ملحقني 
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ة الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة للمقتضيات القانونية والتنظيمي  طبقا

الموجهة لكل من السادة أعضـاء اللجنـة والمجلـس   03/10/2018بتاريخ    19575، وتبعا للدعوة عدد  2018العادية لشهر اكتوبر  

اللجنة المذكورة جلسـاتها باجتمـاع ثـان   تاستأنف،  بالمرافق العمومية والخدماتللحضور والمشاركة في أشغال  اللجنة المكلفة  

بالقصـر البلـدي  الرسـميةعلى السـاعة الحاديـة عشـر والربـع صـباحا بقاعـة االجتماعـات   2018  اكتوبر  09  الثالثاءيوم    عقدته

 االتيـة:  لمواصلة تدارس النقطرئيس اللجنة    ابراهيم بوحنششارع محمد الخامس برئاسة السيد  

 لعقد التدبري املفوض ملركز طمر وتثمني النفايات املنزلية واملماثلة هلا مبدينة مراكش. 4و  3ى ملحقني الدراسة واملصادقة عل -15

ة الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة حول احداث متحف ومعرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية باملقر القديم لغرفة الصناعة التقليدي -16
 ملراكش.بساحة جامع الفنا 

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية انسان بال حدود من اجل تدبري املرافق الصحية العمومية مبدينة  -18
 مراكش.
 ية.الدراسة واملصادقة على ملحق لكناش التحمالت املتعلق بإجيار منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعاد -20
  السادة:حضر االجتماع من أعضاء اللجنة   -
 ، عبد الرحيم الفيرامي. المتصدق عادل مجدار، حفيظة 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السادة:  -

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي :   يونس بن سليمان 
 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي :   أحمد المتصدق

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي :  المنادي ي. الحسن 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -

إسماعيل امغاري، عبد الهادي بن عال، عبد الصمد العكاري، أحمد عبيلة، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد العزيز بوسعيد، يوسف ايت  
 ، السعيد ايت المحجوب.عباسيال قضاوي  حفيظا ي الوجداني، المصطفى ويسالت، هاديال عبد باقـة، محمدرياض، عبد االله الغلف، 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك  -
 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 الممتلكات الجماعية رئيس قسم  :   هشام بل الحوتي 
 رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق  :   عبد الغني أوشن

 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 المدير الجهوي للصناعة التقليدية :    هشام بزوزي 

 اكشمدير غرفة الصناعة التقليدية بمر :  عبد الجليل بومهدي 
 النائب األول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش :   مصطفى الشهواني

 عن مندوبية وزارة السياحة بمراكش :   جمال بكري  
 

في    المتبقية في بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط  

، داعيا السادة االعضاء الى تدارس  2018جدول اعمال اللجنة والمضمنة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  

 وهي كاآلتي: ،الجاهزة منها

 

 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 

   15:  النقطة رقم  
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 لعقد التدبري املفوض ملركز طمر وتثمني النفايات املنزلية واملماثلة هلا مبدينة مراكش. 4و  3الدراسة واملصادقة على ملحقني  -15
 

تقديمية  في   النقاش وورقة  الملحقين موضوع  السادة األعضاء من  تمكين  النقطة، وبعد  بداية دراسة هذه 

حولهما المرفقين بالتقرير، ولتقديم أسباب نزول ودواعي إدراجها، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد النائب 

مشروع   اهمية  على  أكد  الذي  الجماعي  المجلس  لرئيس  يتم  الرابع  والذي  المنزلية  النفايات  وتثمين  طمر  مركز 

تدبيره بمعايير دولية تتطلب تكاليف كبيرة وهي في تطور مستمر من الصعب تحملها إذا أضيفت إليها تكلفة التدبير  

 المفوض لقطاع النظافة. 
 

حادية للطن  ولمحاولة تجاوز هذا األمر، أوضح السيد النائب أن الجماعة تدرس إمكانية مراجعة األثمان األ

 وإدخال معطيات جديدة لخفض التكلفة. 
 

جديدة   بصيغة  الجماعة  لمد  دراسات  مكتب  مع  التعاقد  تم  النائب،  السيد  يضيف  الغاية،  هذه  ولتحقيق 

للمشروع تنقص من تكلفته وتحافظ على جودة خدماته، مشيرا إلى ضرورة مراجعة المشروع أوال من ناحية تكلفة  

ثانيا دراسة إمكانية تخفيض تكاليف أخرى للمشروع، مذكرا السادة األعضاء أن الجماعة  الفرز بالمطرح الجديد و

مبلغ   للمطرح  المستغلة  للشركة  تدفع  البالغة    99.12كانت  الثانية  التكلفة  إلى  الواحد والمرور  للطن    198.24درهم 

النفايات، لكنه تمت مطالبة   ببداية اشتغال مركز الطمر وتثمين  الشركة بعدم بداية االشتغال إلى  درهم للطن رهين 

هو تمديد فترة    3حين الحصول على نتائج المراجعة من طرف مكتب الدراسات، موضحا أن موضوع الملحق رقم  

  4، أما الملحق رقم  2018نونبر    30إلى غاية    2018فبراير    18للطن للمرة الثالثة وذلك من    99.12العمل بتسعيرة  

دجنبر   فاتح  ابتداء من  االستغالل  تكلفة  تخفيض  فيخص  المفوض  التدبير  للطن   198.24من    2018من عقد  درهم 

درهم للطن في أفق تقديم اقتراحات جديدة من طرف مكتب الدراسات لتحفيض تكاليف أخرى    144.39الواحد إلى  

المستغلة   الشركة  مع  بتنسيق  المنتوج  ت  ECOMEDوتثمين  إدخال  أساس  حسب  على  العقد  على  بالتدريج  عديالت 

      التحسينات الممكن إدخالها مستقبال على المشروع.

ولتقديم مزيد من التوضيحات، أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق الذي أكد  

ال أن مضمون  موضحا  للطن،  األحادية  األثمان  لمراجعة  دراسات  بمكتب  االستعانة  رقم  على ضرورة  هو    3ملحق 

درهم للطن الواحد، مرجعا التمكن   99.12بتسعيرة  2018نونبر  30تمديد عملية الطمر دون اشتغال المركز إلى غاية 

إلى   الثانية  التكلفة  الملحق رقم    144.39من خفض  للطن موضوع  المنجزة من طرف مكتب    4درهم  الدراسة  إلى 

المتعاقد معه وكذا مسألة حذف االستث  مارات الخاصة بمعالجة عصارة النفايات، التسميد والوقود البديل  الدراسات 

إلى   النفايات  تثمين  تقنية  إدخال  أن  مضيفا  تكلفة،  أقل  جديدة  بتقنيات  تعويضها  وإمكانية  االستثمار  برنامج  من 

ومن  الجماعة  على  المالي  العبئ  لتخفيف  المساهمة  األطراف  من  الكافية  االعتمادات  بتوفير  رهين  ها  المشروع 

قدره   للمشروع  مالي  بتقديم دعم  األخيرة  تلتزم هذه  بموجبها  والتي  البيئة  وزارة  المبرمة مع  مليون    30االتفاقية 

درهم وكذا حق الجماعة في االستفادة من المنحة المقدمة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية لهذا النوع  

 من المطارح الجديدة. 
 

للتوضيحات،   االستماع  السادة  وبعد  ومالحظات  تساؤالت  جاءت  حيث  الرأي،  وإبداء  النقاش  باب  فتح 

 األعضاء كاآلتي: 

 االستفسار حول حجم ديون الجماعات القروية اتجاه جماعة مراكش في استغالل المطرح الجديد.  ➢

 اقتراح إبرام اتفاقية مع المجلس اإلقليمي كسبيل لمواجهة ديون الجماعات القروية.  ➢

 بمشروع مركز طمر وتثمين النفايات وحرص الجماعة على دفع مستحقاتها للشركة المستغلة. اإلشادة  ➢

 اقتراح تنظيم يوم دراسي حول طريقة اشتغال مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية وسبل تطوير هذا القطاع ➢
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لر الرابع  النائب  للسيد  جديد  من  الكلمة  أعطيت  االستفسارات،  هذه  بعض  على  المجلس  ولإلجابة  ئيس 

مليون درهم رغم مراسلة هذه    17الجماعي الذي أكد أن حجم ديون الجماعات القروية اتجاه جماعة مراكش بلغت  

هذه   مع  جماعات  مجموعة  أنشأت  الجماعة  أن  السياق  نفس  في  مذكرا  دائم،  بشكل  الموضوع  في  الجماعات 

الداخلية،   وزارة  من  جديدة  موارد  من  للتمكن  القروية  اإلقليمي  الجماعات  المجلس  مع  اتفاقية  إبرام  فكرة  محبذا 

ويدخل ضمن   الوطني  الصعيد  على  بالغة  أهمية  يكتسي  المشروع  أن  تدخله  آخر  في  األمر، مضيفا  هذا  لمواجهة 

 المخطط الوطني للمطارح. 

على  وتأسيسا على ذلك، ونظرا لألهمية البالغة التي يتميز بها مشروع مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية  

واعتبارا   المجاورة،  والجماعات  مراكش  حجم  في  لمدينة  سيقدمها  التي  النوعية  اإلضافة  وكذا  الوطني،  الصعيد 

القيام بدراسات في   المالي على الجماعة في تدبيرها لمشروع من هذا الحجم في افق  لتحقيق غاية تخفيف العبئ 

وافقتالموضوع،   التدب  4و    3ملحقين  العلى  اللجنة    فقد  المنزلية  لعقد  النفايات  وتثمين  طمر  لمركز  المفوض  ير 

 . كما هما مرفقين بالتقرير حسب االثمنة المراجعة المضمنة فيهما  والمماثلة لها بمدينة مراكش
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر       

 رئيس اللجنة          
 ابراهيم بوحنش 
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 التدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفـايات المنزلية 

 والمماثلة لها لمدينة مراكش 

 والتحويل   ولمركز الفرز   

 
 -الفرنسية النسخة االصلية باللغة    -

   3رقم    التعديلي  ملحق ال

 المتعلق بالتدبير المفوض   المفوض لعقد التدبير  

 وتثمين النفـايات المنزلية والمماثلة لها   لمركز طمر   

 لمدينة مراكش   
   و لمركز الفرز و التحويل   

 

 المملكـــــــــــة المغربيـــــــــة 

 اخلية وزارة الد

 وعمالة مراكش  والية جهة مراكش أسفي

 جماعة  مراكش

 المديرية العامة للمصالح 

 قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق 

 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEURE 
WILAYA DE MARRAKECH-SAFI 

ET PREFECTURE DE MARRAKECH 

COMMUNE DE MARRAKECH 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

DIVISION  DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DE LA MISE A NIVEAU DE L’HABITAT 

INSALUBRE 
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 بين الموقعين أدناه 

والمخول له توقيع  للمجلس الجماعي،بصفته رئيسا    ،ديمحمد العربي بلقا  السيدجماعة مراكش، ممثلة من طرف   -1

االتفاق الرئيسيمقر ،هذه  بمقر    ه  الكائن  يوجد  ،بالجماعة،  البلدية  ب  قصر   شارع المتواجد 

  .محمد الخامس مراكش

 " المفوضالمسمى الحقا "

 جهة   من   

 و

ومقرها الرئيسي يوجد بإقامة    ماليين درهم  ةرأس مالها خمس   ECOMED – Marrakech SARL    شركة -2

والممثلة من ،  مراكش  18رقم    شقة  حي يوسف بن تاشفين الطابق الثالث،  رابحي،الخالد بن الوليد ، زنقة الشيخ  

 .  له بموجب الصالحيات الممنوحة بصفته رئيسا ومديرا عاما للشركة، حمد حميديأ السيد طرف

 "المفوض لهوالمسماة الحقا ب "

 من جهة أخرى     

 :  يلي  ماوتجدر اإلشارة إلى 

الموقعة - االتفاقية  لشركة   ،2015/ 18/02  بتاريخ  حسب  مراكش  جماعة   عهدت 

   ECOMED–Marrakechتشمل التدبير المفوض لمركز طمر    ،ة التدبير المفوض لمدة  عشرين سنةقصف

 ،  (CEV)التحويللمركز الفرز ووتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لمدينة مراكش و

تمديد فترة  المتعلق بالتدبير المفوض بين األطراف المتعاقدة، قصد  عقد  هذا الل  1ملحق رقم  سبق وأن تم توقيع   -

القديم   المطرح  المركز سنة إضافيةلاستغالل  الالزم إلنشاء  العقاري  الوعاء  بتصفية  المتعلق  لتجاوز اإلكراه   ،

 الجديد لفرز وتثمين النفايات.

المتعلق بالتدبير المفوض بين األطراف المتعاقدة نظرا عقد  هذا الل 2  الملحق التعديلي رقمكما تم التوقيع على   -

 ل : 

 التاريخ المنصوص عليه في الملحق رقم    الضرورة القديم؛ قبل  النهائي للمطرح  ذلك  و؛  1الملحة لإلغالق 

المطرح   وبجوار  مستوى  على  البيوغاز  لتثمين  البيوكهربائية  المحطة  إنشاء  مشروع  إنجاز  في  البدء  بهدف 

 القديم؛ 

 النفاي باالستمرار في طمر مجموع  لمدة سنة إضافية  تثمينها  دون  بجماعة    مركزات  النفايات  وتثمين  طمر 

 المنابهة؛ 

 تأخير انطالق تشغيل وحدات التثمين إلى غاية السنة الرابعة من عقد التدبير المفوض؛ 

 ؛ االزاحة الزمنية بسنتين لمراحل انجاز المشروع و مخطط االستثمار المحددين بالعرضين التقني و المالي 

  سنة 21تصبح مدة العقد  ية؛ وبالتاليتمديد مدة عقد التدبير المفوض لسنة إضاف . 
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 التعديلي :  مبررات الملحق :1المادة 

النفايات    تبعا وتثمين  فرز  مركز  الجديد لنقل  الموقع  إلى  بحربيل  القديم  المطرح  بجوار  المتواجد  الموقع  من 

تم  بجماعة المنابهة بالبيئة؛المنتد والوزارة  التفاق مع والية جهة مراكش آسفي  با  والذي  وذلك بسبب صعوبة    بة المكلفة 

 الزم إلنشاء مركز الفرز والتحويل.الوعاء العقاري ال تصفية

؛ قصد من الوعاء العقاري الخاص بمركز الفرز والتحويل  2m 6824تخصيص قطعة أرضية مساحتها  ل   ونظرا

 ؛ CC/65/2016ي إطار الصفقة عدد إنشاء المحطة البيوكهربائية ف

مساحتها    ونظرا أرضية  بقعة  للوكالة  10إلسناد  والكهرباء  هكتارات  الماء  لتوزيع    RADEEMA المستقلة 

التج النفايات؛ إلنجاز مشروع  بمقتطعة من موقع مركز طمر وتثمين  المنتج  المنشط  للحمأ  الشمسي  محطة معالجة فيف 

 مراكش؛المياه العادمة لمدينة 

األ ل  وتبعا ال  ثمانمراجعة  بعقد  المتعلقة  المستحقات  بأداء  النفايات والخاصة  للطن من  المفوض؛  األحادية  تدبير 

 ؛ EDICب الدراسات لمكتنتيجة تحويل مركز الفرز والتثمين؛ وقد أوكل القيام بهذه الدراسة 

بمركز الفرز والتحويل المتواجد    الستمرار مواجهة صعوبة في تصفية جزء من الوعاء العقاري الخاص  ونظرا

 بجماعة حربيل؛ 

 2و   1  التعديلين  هايوملحقالتدبير المفوض  اتفاقية    مواد يوافقان على استكمال  مفوض والمفوض له  فإن ال  عليهو

 :  بموجب المواد التالية

 : موضوع الملحق  2المادة 

 يهدف هذا الملحق إلى :

   لطمر الجديد  المركز  بأحواض  وتثمينها  فرزها  دون  مراكش  مدينة  نفايات  مجموع  طمر  في  االستمرار 

من   ممتدة  إضافية  سنة  لمدة  المنابهة  بجماعة  النفايات  غاية   2018فبراير    18وتثمين   إلى 

 ؛2018نونبر    31 

 16824نطاق اشتغال التدبير المفوض بسبب اقتطاع مساحة إجمالية تبلغ حوالي   تغيير m2 ؛ 

 يغير سوى : ال التعديلي   هذا الملحق

 التدبير المفوض؛  من اتفاقية 1من الفصل  4المادة  -

 التدبير المفوض؛ من اتفاقية 1.1الملحق -

 التدبير المفوض؛ من اتفاقية 9 من الفصل 34من المادة  34.3الفقرة  -

المواد ب  التدبير المفوض اتفاقية    مواد استكمال  هذا الملحق التعديلي على    بموجب مفوض والمفوض  ال  يتفق  عليهو

 :  التالية

 تعريف النطاق الجديد للتدبير المفوض :  3لمادة ا

 المرفقة  لهذا الملحق.   1.1يتكون نطاق التدبير المفوض من القطع األرضية المبينة بالملحق  
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 السنوية  المستحقات المالية:  4 لمادةا

 : كالتالي سيكون  السنوية المستحقات الماليةجدول 

المجموع السنوي  

للمستحقات مع  

 احتساب الرسوم 

الضريبة على القيمة  

 20المضافة  %

المستحقات السنوية دون  

 احتساب الرسوم 
 الكمية السنوية بالطن 

سعر الوحدة  

)بالدرهم للطن ( دون  

 احتساب الرسوم 

 السنوات 

35 683 200,00 5 947 200,00 29 736 000,00 300 000 99,12 1 

39 251 520,00 6 541 920,00 32 709 600,00 330 000 99,12 2 

41 214 096,00 6 869 016,00 34 345 080,00 346 500 99,12 3 

40 608 195,26 6 768 032,54 33 840 162,72 341 406 99,12 
4* 

5 333 211,07 888 868,51 4 444 342,56 22 419 198,24 

90 877 022,21 15 146 170,37 75 730 851,84 382 016 198,24 5 

95 420 920,90 15 903 486,82 79 517 434,08 401 117 198,24 6 

100 192 002,62 16 698 667,10 83 493 335,52 421 173 198,24 7 

105 201 686,02 17 533 614,34 87 668 071,68 442 232 198,24 8 

110 461 627,58 18 410 271,26 92 051 356,32 464 343 198,24 9 

115 984 673,28 19 330 778,88 96 653 894,40 487 560 198,24 10 

121 783 906,94 20 297 317,82 101 486 589,12 511 938 198,24 11 

127 873 126,08 21 312 187,68 106 560 938,40 537 535 198,24 12 

134 266 841,86 22 377 806,98 111 889 034,88 564 412 198,24 13 

140 980 279,10 23 496 713,18 117 483 565,92 592 633 198,24 14 

148 029 138,43 24 671 523,07 123 357 615,36 622 264 198,24 15 

155 430 547,78 25 905 091,30 129 525 456,48 653 377 198,24 16 

163 202 110,85 27 200 351,81 136 001 759,04 686 046 198,24 17 

171 362 382,91 28 560 397,15 142 801 985,76 720 349 198,24 18 

179 930 395,01 29 988 399,17 149 941 995,84 756 366 198,24 19 

188 926 843,39 31 487 807,23 157 439 036,16 794 184 198,24 20 

198 373 137,98 33 062 189,66 165 310 948,32 833 893 198,24 21 

 

 تنقسم السنة الرابعة الى فترتين : 

 درهم /طن من النفايات دون احتساب الرسوم.  99.12نونبر من نفس السنة بثمن أحادي يعادل  30إلى غاية  2018فبراير  18األولى تمتد من  -

 .درهم /طن من النفايات دون احتساب الرسوم 198.24بثمن أحادي يعادل  2019فبراير  17إلى غاية  2018الثانية تمتد من فاتح دجنبر -
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 آثار الملحق  : 5المادة 

  األساسية معدلة من االتفاقية  ال  غيروكافة المواد    ال يتجزأ من اتفاقية التدبير المفوض   اجزءيعتبر الملحق الحالي  

وفي حالة التعارض تصبح    ،الملحقمادامت ال تتعارض مع مواد هذا    ذ تبقى سارية التنفيس  ،2و   1ومن الملحقين    بقةالسا

  .المرجع هيمواد االتفاقية 

 : الدخول حيز التنفيذ 6المادة 

  .توقيعه من الطرفينبعد يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ 

 3الملحق 
 المفوض ل:   ر ـ التدبي 

 تثمين النفـايات المنزلية و   طمر   مركز 
 التحويل بمراكش والمماثلة لها لمدينة مراكش ولمركز الفرز و 

 
 :   وقع من طرف

 

 

 

 

 مراكش في :

 صودق عليه  من طرف رئيس المجلس الجماعي و نظر

 

 

 

 

 مراكش في :

 الموافقة : وبعض االطالع  توقيع المفوض له

 

 

 

 مراكش في :

 

 : تأشيرة السيد والي جهة مراكش آسفي 

 

 

 موافقة السيد وزير الداخلية  مراكش في :

 

 

 

 

 

 الرباط في : 
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 التدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفـايات المنزلية 

 والمماثلة لها لمدينة مراكش 

 والتحويل   ولمركز الفرز   

 
 -النسخة االصلية باللغة الفرنسية   -

 4رقم    التعديلي  ملحق ال

 المتعلق بالتدبير المفوض   المفوض لعقد التدبير  

 وتثمين النفـايات المنزلية والمماثلة لها   لمركز طمر   

 لمدينة مراكش   
 و لمركز الفرز و التحويل   

 المملكـــــــــــة المغربيـــــــــة 

 وزارة الداخلية 

 وعمالة مراكش  والية جهة مراكش أسفي

 جماعة  مراكش

 المديرية العامة للمصالح 

 البيئة وتأهيل السكن غير الالئق قسم 

 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEURE 
WILAYA DE MARRAKECH-SAFI 

ET PREFECTURE DE MARRAKECH 

COMMUNE DE MARRAKECH 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

DIVISION  DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DE LA MISE A NIVEAU DE L’HABITAT 

INSALUBRE 
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 أدناه  بين الموقعين

والمخول له    بصفته رئيسا للمجلس الجماعي، ،ديمحمد العربي بلقا السيدجماعة مراكش، ممثلة من طرف   -1

 . يةاالتفاقهذه توقيع 

 .محمد الخامس مراكش شارع قصر البلدية ،ب الجماعة، الكائن ه الرئيسي يوجد بمقر مقر 

 " المفوضالمسمى الحقا "

 ؛ جهة من  

 

 و

خمس  ECOMED – Marrakech SARL  شركة -2 مالها  درهم  ةرأس  يوجد    ماليين  الرئيسي  ومقرها 

الشيخ   ، زنقة  الوليد  بن  الثالث،شقة  رابحي،البإقامة خالد  الطابق  تاشفين  بن    ، مراكش  18رقم    حي يوسف 

 له.  بموجب الصالحيات الممنوحة عاما للشركة،ا بصفته رئيسا ومدير حميدي د السيد أحم والممثلة من طرف

 المفوض له"الحقا ب " اةوالمسم -3

   .من جهة أخرى

 : يلي ا  موتجدر اإلشارة إلى 

الموقعة - االتفاقية  لشركة جماعة  فوتت   ،02/2015/ 18  بتاريخ  حسب   مراكش 

   ECOMED–Marrakechتشمل التدبير المفوض لمركز طمر    ،ة التدبير المفوض لمدة  عشرين سنةقصف

 ،التحويللمركز الفرز ووتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لمدينة مراكش و

تمديد فترة المتعلق بالتدبير المفوض بين األطراف المتعاقدة، قصد  عقد  هذا الل  1الملحق رقم  سبق وأن تم توقيع   -

إضافية لسنة  القديم  المطرح  لتجاوز  استغالل  المركز ،  إلنشاء  الالزم  العقاري  الوعاء  بتصفية  المتعلق  اإلكراه 

 الجديد لفرز وتثمين النفايات.

 لهذا العقد بين األطراف المتعاقدة من أجل :  2الملحق رقم كما تم توقيع  -

   إنجاز  مشروع في  البدء  التمكن من  بجماعة حربيل قصد  المتواجد  القديم  للمطرح  النهائي  اإلغالق 

 تثمين البيوغاز؛إنشاء محطة  

 االستمرار في طمر جميع النفايات بدون تثمين بمركز الطمر والتثمين لمدة سنة إضافية؛ 

   تأجيل انطالق أشغال التثمين إلي غاية السنة الرابعة من االستغالل؛ 

   سنة.  21تمديد مدة عقد التدبير المفوض لسنة إضافية وبالتالي تصبح مدة العقد هي 

 لهذا العقد بين األطراف المتعاقدة من أجل :  3م  الملحق رقوتم توقيع  -

   31إلى    2018فبراير  18االستمرار في طمر جميع النفايات بدون تثمين لمدة سنة إضافية تمتد من  

 ؛ 2018نونبر  

 2م  16824 حوالي تبلغ إجمالية مساحة اقتطاع طريق عن ض نطاق التدبير المفو تغيير . 
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 التعديلي :  مبررات الملحق :1المادة

مركز   - باستغالل  أساسا  والمتعلقة  مراكش،  جماعة  لميزانية  المالي  بالتوازن  تخل  التي  المالية  لإلكراهات  تبعا 

 طمر وتثمين النفايات. 

 والوزارة  مراكش  جماعة  بين  شراكة  اتفاقية  موضوع  ؛درهم   مليون  30  في تلقي الدعم الذي قدره   تأخيرلل  نظرا -

 ؛ برمجته في التركيبة اإلجمالية لمشروع مركز الطمر    والتثمين المقرر من كان يذ وال  ؛البيئةب  المكلفة ةالمنتدب

)الخط الثالث تبعا لقرار جماعة مراكش  بإلغاء جميع  األشغال المتعلقة بتثمين النفايات ومعالجة عصارة النفايات   -

لمركز الب  والرابع  المحروقات  إنتاج  منشآت  التسميد،  منشآت  والمرافق الفرز،  النفايات  عصارة  معالجة  ومحطة  ديلة 

 ؛ 2018شتنبر   21بتاريخ                     18752رسالة عدد والذي تم إشعار المفوض له به عبر  المرتبطة بها(،

إلى  - القديم بحربيل  المطرح  المتواجد بجوار  الموقع  لمدينة مراكش من  النفايات  لتحويل مركز فرز وتثمين  تبعا 

المنابهة؛   بجماعة  الجديد  بنقل  الموقع  المرتبطة  الخدمة  وتغيير  اإلنجاز  تصاميم  مستوى  على  تغييرات  عنه  ترتب  مما 

   ؛أحواض الطمر مخلفات النفايات المفرزة  من مركز الفرز والتحويل إلى 

الدراسات   - لمكتب  المعهودة  الدراسة  من  األولى  المرحلة  إلنهاء  الثمن  ؛    EDICتبعا  بمراجعة    ، P2المتعلقة 

  ؛المماثلة لها لمدينة مراكشايات المنزلية  وتحسين مراحل تثمين النف المرتبطة بتطوير و و

  2، 1رقم   التعديلية  هااتوملحقالتدبير المفوض  يوافقان على استكمال مواد اتفاقية  مفوض والمفوض له  فإن الوعليه  

 :   المواد التاليةب  3 و

 : موضوع الملحق   2المادة 

 تبعا لالعتبارات المذكورة أعاله. P2يهدف هذا الملحق إلى مراجعة الثمن   

 . 1.2التدبير المفوض ، وجداول الملحق المالي  اتفاقيةمن  9  من الفصل 34المادة يغير سوى ال  التعديليهذا الملحق 

 مراجعة األثمان : 3لمادة ا

من حربيل إلى    ةتبعا إللغاء جميع الخدمات المتعلقة بتثمين النفايات والمتعلقة بنقل مخلفات النفايات المفروز

 بالسعر  مقارنة  النفايات   مناحتساب الرسوم(    ) دون  طن/درهم   53.85  بمقدار  سينخفض   P2  الطن  سعر  فإن  ،المنابهة

 . ) دون احتساب الرسوم( طن/درهم  198.24 البالغ المرجعي

 ن و وثالثوتسعة    درهما    وأربعون  وأربعة  مائة)  طن/درهم   144.39   سيبلغ  للطن  المعدلر  السع  فإن  ،  يوبالتال

 (. دون احتساب الرسوم الواحد  للطن يما  سنت 

   وية السن المستحقات المالية :4 لمادةا

 مستوى على المماثلة لها و المنزلية النفايات  ومعالجة ستحتسب المستحقات الشهرية للمفوض له والمتعلقة باستقبال

 : التثمين على الشكل التالي مركز الطمر و

R2 = T x P2 
R 2 المستحقات المالية الشهرية : 

T     :  كمية النفايات المودعة بالطن 

P2    درهم/طن   144.39: الثمن االحادي للطن الذي يساوي. 
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 : كالتالي السنوية  بذلك يكون جدول المستحقات المالية

اجملموع السنوي للمستحقات مع 
 احتساب الرسوم

الضريبة على القيمة 
20املضافة  %  

املستحقات السنوية دون احتساب 
 الرسوم

الكمية السنوية 
 بالطن

ةسعر الوحد  
( طن/بالدرهم) 

دون احتساب 
 الرسوم

 السنوات

35 683 200,00 5 947 200,00 29 736 000,00 300 000 99,12 1 

39 251 520,00 6 541 920,00 32 709 600,00 330 000 99,12 2 

41 214 096,00 6 869 016,00 34 345 080,00 346 500 99,12 3 

40 608 195,26 6 768 032,54 33 840 162,72 341 406 99,12 
4* 

3 884 495,29 647 415,88 3 237 079,41 22 419 144,39 

66 191 148,29 11 031 858,05 55 159 290,24 382 016 144,39 5 

69 500 740,36 11 583 456,73 57 917 283,63 401 117 144,39 6 

72 975 803,36 12 162 633,89 60 813 169,47 421 173 144,39 7 

76 624 654,18 12 770 775,70 63 853 878,48 442 232 144,39 8 

80 455 782,92 13 409 297,15 67 046 485,77 464 343 144,39 9 

84 478 546,08 14 079 757,68 70 398 788,40 487 560 144,39 10 

88 702 473,38 14 783 745,56 73 918 727,82 511 938 144,39 11 

93 137 614,38 15 522 935,73 77 614 678,65 537 535 144,39 12 

97 794 538,42 16 299 089,74 81 495 448,68 564 412 144,39 13 

102 684 334,64 17 114 055,77 85 570 278,87 592 633 144,39 14 

107 818 438,75 17 969 739,79 89 848 698,96 622 264 144,39 15 

113 209 326,04 18 868 221,01 94 341 105,03 653 377 144,39 16 

118 869 818,33 19 811 636,39 99 058 181,94 686 046 144,39 17 

124 813 430,53 20 802 238,42 104 011 192,11 720 349 144,39 18 

131 054 024,09 21 842 337,35 109 211 686,74 756 366 144,39 19 

137 606 673,31 22 934 445,55 114 672 227,76 794 184 144,39 20 

144 486 972,32 24 081 162,05 120 405 810,27 833 893 144,39 21 
 

 فترتين :  إلىتنقسم السنة الرابعة *   

تمتد من   - السنة    30إلى غاية    2018فبراير    18األولى  يعادل  نونبر من نفس  أحادي  النفايات دون   99.12بثمن  درهم /طن من 

 احتساب الرسوم.

درهم /طن من النفايات دون احتساب   144.39بثمن أحادي يعادل    2019فبراير    17إلى غاية    2018الثانية تمتد من فاتح دجنبر -

 .الرسوم
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 لملحق آثار ا:5المادة 

الحالي   الملحق  المفوض   اجزءيعتبر  التدبير  اتفاقية  من  يتجزأ  المواد   ،ال  اوكافة  االتفاقية    ةلمعدلغير    األساسية من 

  هيوفي حالة التعارض تصبح مواد االتفاقية    ،الملحقمادامت ال تتعارض مع مواد هذا    ذ تبقى سارية التنفيس   بقةالسا

 .المرجع

 : الدخول حيز التنفيذ6المادة 

 .توقيعه من الطرفينبعد يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ 

   4الملحق  
 المفوض ل: ـر  التدبي 

 النفـايات المنزلية   ن وتثمي طمر    مركز 
 التحويل بمراكش والمماثلة لها لمدينة مراكش ولمركز الفرز و 

 
 : وقع من طرف 

 

 

 

 

 مراكش في :

 طرف رئيس المجلس الجماعي  صودق عليه  منو نظر

 

 

 

 

 مراكش في :

 الموافقة : وبعض االطالع  توقيع المفوض له

 

 مراكش في :

 

 

 

 

 : تأشيرة السيد والي جهة مراكش آسفي 

 

 

 

 

 

 

 مراكش في :

 موافقة السيد وزير الداخلية  

 

 

 

 

 

 الرباط في : 

 

 

 



 ( 11/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

126 
 

 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشل االولالنائب  السيد يونس بن سليمان

رقم   بملحقين  يتعلق  فاألمر  اللجنة،  تقرير  تالوة نص  وتثمين لعقد    4و    3بعد  لمركز طمر  المفوض  التدبير 

 النفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة مراكش. 

 بـــاب المناقشــة مفتــوح . 

الى   نمر  تدخل،  اي  هناك  يكن  لم  لكل    التصويـت علىان  تصويتا  نعتمد  ان  النقطة على  موضوع  الملحقين 

ملحق على حدة. 
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشل االولالنائب  السيد يونس بن سليمان

 هاته، أعلن نهاية الجلسة. بعد التداول في النقط المدرجة في جلستنا الثالثة 

 ورفعت الجلسة على الساعة السادسة عشية. 


