
 صواليت( 05/10/2017الثاهيت بخاسيخ  ملجلس حماعت مشاكط )الجلست 2017مدؾش الذوسة العادًت لضهش اكخىبش 

 



 صواليت( 05/10/2017الثاهيت بخاسيخ  ملجلس حماعت مشاكط )الجلست 2017مدؾش الذوسة العادًت لضهش اكخىبش 

 جملوصلمج عللمااكش 7102 اكتوباطالاام ولاورة الاام ة للار الاحمل

لادتوش تلااجالثف استل
 )الاس ئةل الكتابية( 7502من ادلورة العادية لشهر اكتوبر  50/05/7502بتارخي اجللسة  الأوىل فهرست 

 

 
 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ
 

 الصفحات
 

 
   خاؿظت الجلست الاولى 

  الكلمت الاؿخخاخيت والجذولت الضمنيت 

 الاخافت علما 

 
 

 

 

 

 

10 – 04 

05 – 08 

18 -00 

 

 

0 

من النظام الذاخلي  11الاحابت على سإالين كخابيين مقذمين من فشؾ عؾىين باملجلس الجماعي فبقا للمادة 

 :ملجلس حماعت مشاكط كاالحي
مقذم من فشؾ السيذ خليـت الشحيمي عؾى املجلس الجماعي خىل مآل الققعت الاسؽيت املخناصع عنها  بين املجلس  1السإال سقم  -

 .الجماعي والضشكت العقاسيت "كلىب ميذ" بساخت حامع الـنا

ت البناء مقذم من فشؾ السيذ دمحم صساؾ عؾى املجلس الجماعي خىل امكاهيت الاعـاء عن الاداء بخغىظ سخغ 2السإال سقم  -

لالخاظ بالخعىيؿ في صأن مداسبت البناء العضىائي.

 
 
 
 

تمت اإلجابة على 
 السؤالين

 

 

 

 

01 -05 

 
 

 )زوالية( 7502من ادلورة العادية لشهر اكتوبر  50/05/7502بتارخي  الثانيةاجللسة  فهرست 

 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ
 

 الصفحات
 

 
   خاؿظت الجلست الثاهيت 

 الكلمت الاؿخخاخيت والجذولت الضمنيت  

  

10 – 04 

05 – 15 

 
 

1 
 افاس في بها القيام جم التي الاعمال صأن في املجلس لشئيس الاخباسي  الخقشيش على الجماعي املجلس افالع

 .بالجماعاث املخعلق الخنظيمي القاهىن  من 106 املادة ملقخؾياث فبقا اليه املخىلت الغالخياث

 
المجلستم اطالع   

 

16 -02 

 

3 
 

 .الاػياس اججاه املشؿىعت القؾائيت الذعاوي  على مشاكط ملذًنت الجماعي املجلس افالع
 

المجلس اطالع تم  
 

04 -07 

 

2 
 

 .مشاكط بمذًنت للسقىـ آلاًلت الذوس  معالجت بشهامج وؽعيت على مشاكط ملذًنت الجماعي املجلس افالع
 

المجلس اطالع تم  
 

08 -21 

 

4 

 مشاكط لجماعت ملكيتها العائذة م/13097 عذد العقاسي  للغك املنخميت الاسؽيت الققعت جخغيػ اعادة 

 مالعب إلخذاث املذًنت مشاكط مقافعت بتراب قضيط بحي مخىاحذة مشبع متر 3000 مساختها" الخاظ امللك"

 (.ػضت 20 ملعب حىاس) الذباغ بباب القشب

 
 
 

المصادقة بأغلبية 
األصوات المعبر 

 عنها

 

 

 

 

20 -31  

5 

 بخخغيػ واملخعلق 2012 ابشيل لضهش العادًت الذوسة خالل املخخز مشاكط ملذًنت الجماعي املجلس مقشس  الؼاء

" الخاظ امللك" مشاكط لجماعت ملكيتها العائذة م/13097 عذد العقاسي  للغك املنخميت الاسؽيت الققعت

 . مسجذ لبناء ورلك املذًنت مشاكط مقافعت بتراب قضيط بحي مخىاحذة مشبع متر 3000 مساختها
 

6 
 ملقترح جبعا الاصدهاس الاداسيت بامللحقت الـؾل بخجضئت مسجذ لبناء اسؽيت بقعت جخغيػ على النهائيت املغادقت

 .2017 ًناًش لضهش العادًت الذوسة خالل املخخز حليز مقافعت مجلس

 
 المصادقة باإلجماع

 

32 -34 

 

7 

 متر 2344ب  املقذسة املساخت راث 166911/04 العقاسي  للشسم املنخميت S55 سقم الاسؽيت البقعت جخغيػ اعادة

 جبعا مسجذ اخذاث احل من ورلك E183 عمىمي ملشؿق الخجضئت جغميم خسب املخغغت 2 بشادي بخجضئت مشبع

 .2016 ًىهيى لضهش العادًت الذوسة خالل املخخز املناسة مقافعت مجلس مللخمس

 
 
باإلجماع المصادقة  

 
 

35 -37 

 
8 

  منها حضء على املضيذ الاسؽيت الققعت ملكيت وهضع العامت القشق  خذود جخقيك مسقشة على املبذئيت املغادقت

 منـعت من العمليت حسخلضمه ملا به املشجبقت العقاسيت العينيت الحقىق  عن والخخلي املخىسك الابيؿ البدش هادي

 . الـنا حامع ساخت وجىسيع اسض ي جدت مشاب إلخذاث ورلك عامت

 
 

باإلجماع المصادقة  

 

 

38 -44 

 

01 
 واملماجلت املنزليت النـاًاث وجثمين فمش بمشكض الخاظ املـىؼ الخذبير بعقذ املخعلق 2 سقم امللحق على املغادقت

 .مشاكط بمذًنت لها

 
 باإلجماع المصادقة

 

45 -56 

 

اؿق العمىميت القشق  بعؿ حسميت على املغادقت 00 تم تأجيل النقطة  .الجماعيت واملش
 إلى الجلسة الثالثة

 

57 

 

 



 صواليت( 05/10/2017الثاهيت بخاسيخ  ملجلس حماعت مشاكط )الجلست 2017مدؾش الذوسة العادًت لضهش اكخىبش 

 7502من ادلورة العادية لشهر أأكتوبر  01/05/7502بتارخي  اجللسة الثالثةفهرست 
 

 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة
 

 

 

  خاؿظت الجلست الثاهيت 

 الكلمت الاؿخخاخيت والجذولت الضمنيت 

 
 

 

0 -3 

4 -6 

 

 

 
 

 

 

03 

 بمذًنت لها واملماجلت املنزليت النـاًاث وجثمين فمش مشكض لخذبير الجماعاث بين الخعاون  مإسست اخذاث على املغادقت

 .بها املشجبقت الاجـاقيت مضشوع على واملغادقت مشاكط

 
 المصادقة باإلجماع

 

7 -02 

ل

 .بمشاكط والـىاكه للخؾش الجملت لسىق  املـىؼ بالخذبير الخاظ الخدمالث كناش على واملغادقت الذساستل02
 

تم تأجيل البث في 
النقطتين إلى دورة 

 الحقة

 

03 - 04  
ل

   الذساست واملغادقت على فشيقت الخذبير املـىؼ لسىق الجملت للخؾش والـىاكه بمشاكطل01
 

05 – 22  

 

 باإلجماع المصادقة .البلذًت الخضاهاث لخجهيز الثقاؿت ووصاسة مشاكط حماعت بين صشاكت اجـاقيت على واملغادقت الذساست 06
 

23 -36 
 

 

 الموافقة باإلجماع .عليها والخغىيت 2018 املاليت السنت بشسم مشاكط حماعت مجلس ميزاهيت مضشوع دساسـت 16
 

37 -053 

 

 .عليها والخغىيت 2018 املاليت السنت بشسم للمقافعاث املشعىدة املبالــؽ من النـقاث خساباث دساست 17
 

 المصادقة باإلجماع
 

054 -137 

 
 

 

اؿق العمىميت القشق  بعؿ حسميت على املغادقت 00  .الجماعيت واملش
 

 المصادقة باإلجماع
 

141 -146 

ل

 باإلجماع المصادقة .الجماعيت املسابذ منخىج بإًجاس املخعلق الخدمالث كناش حعذًل على واملغادقت الذساستل04
 

147 -181 

 

 الخؾشاء باملساخاث مإقخا الجماعي العمىمي امللك باسخؼالل املخعلق الخدمالث كناش على واملغادقت الذساست 05

 . العمىميت والحذائق

بأغلبية  المصادقة
األصوات المعبر 

 عنها

 

182 -200 

 
 

07 
 على واملغادقت الترخيل عمليت من املسخـيذًن لـائذة الضهىس  الجماعي بالسىق  الخجاسيت املحالث كشاء عمليت في البث

 .بها املشجبقت الكشائيت السىمت

 
 باإلجماع المصادقة

 

201 -223 

 

08 
 مخىاحذة اسؽيت ققع جالجت عن عباسة وهي مشاكط حماعت لـائذة" بىمسماس" صشكت فشؾ من ممنىخت عقاسيت هبت في البث

اؿق جخغيغها سيخم والتي حليز بمقافعت بىمسماس بخجضئت ل(مااكشلعن اللع مللااواايلااشيرلمًلةا ةالىقطل)للللللمخخلـت ملش
 

 المصادقة باإلجماع

 

224 -237 

 
 
 

 

11 

 عن والخخلي ملكيت وهضع  جاسكت بحي 32 سقم التهيئت فشيق من حضء إلخذاث العامت القشق  خذود جخقيك على املغادقت

ل(مااكشلعن اللع مللااواايلااشيرلمًلةا ةالىقطل)للللل  .عامت منـعت من العمليت حسخلضمه ملا لزلك الالصمت الاسؽيت الققع
 

 باإلجماع المصادقة

 

238 -241 

 

10 
 والضىيقش مشاكط بين الشابقت 9 سقم الىفنيت القشيق جثنيت مضشوع إلهجاص الالصمت الاساض ي ملكيت هضع على املغادقت

اقعت الجنىبي النخيل مققع ل(مااكشلعن اللع مللااواايلااشيرلمًلةا ةالىقطل)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.للللللللللالنخيل مقافعت بتراب الى
 

 المصادقة باإلجماع

 

242 - 245 

 

 في البث تأجيل تمل(مااكشلعن اللع مللااواايلااشيرلمًلةا ةالىقطل)  . بمشاكط العخيقت املذًنت تهيئت احل من املحليت الخنميت صشكت اخذاث 11
 الحقة دورة إلى النقطة

 

246 -247  

 

12 

 الىكالت دًىن  بخغـيت واملخعلق الذاخليت لىصاسة املشكضيت املغالح قبل من الىاسد البروجىكىل  مضشوع على املغادقت

للللللللللل.الؼاؤه جم الزي دسهم مليىن  14 مبلؽ بشمجت مع RATMA سابقا بمشاكط الحؾشي  للنقل املسخقلت
ل(مااكشلعن اللع مللااواايلااشيرلمًلةا ةالىقطل)لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 

 المصادقة باإلجماع

 
 

248 -270  

 

13 
 . بمشاكط والكهشباء املاء لخىصيع املسخقلت الىكالت دًىن  لخغـيت الضمنيت والجذولت الخمىيل مغادس جدذًذ على املغادقت

ل(مااكشلعن اللع مللااواايلااشيرلمًلةا ةالىقطل)ل                                                                                                                                   
 

 المصادقة باإلجماع

 

271 -274  

 

 

14 
 مىؽىع الحذًذًت للسكك الىفني املكخب دًىن  لخغـيت الضمنيت والجذولت الخمىيل مغادس جدذًذ على املغادقت

   .املقاومت وصاسع جاسكت فشيق مسخىي  على حسىس  بإهجاص الخاعت 000028  و 658087 و  F002004 سقم الاجـاقياث

ل(مااكشلعن اللع مللااواايلااشيرلمًلةا ةالىقطل)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 في البث تأجيل تم

 دورة إلى النقطة
 الحقة

 
 

275 -276  

 كان التي SEGEDEMA و  TECMED صشكاث دًىن  لخغـيت الضمنيت والجذولت الخمىيل مغادس جدذًذ على املغادقت 15

 (مااكشلعن اللع مللااواايلااشيرلمًلةا ةالىقطل)                                                                    .   النظاؿت ققاع جذبير لها مـىؽا

 
 باإلجماع المصادقة

 
 

277 -311  

 
 

 والىحيباث والحقىق  الشسىم واسعاس لنسب املحذد 19/05/2008 بخاسيخ 6 عذد املحلي الجبائي القشاس وجخميم حعذًل 18

 .وجخميمه حعذًله جم كما مشاكط حماعت ميزاهيت لـائذة املسخدقت

 
 باإلجماع المصادقة

 

310 -305  

 
 

 القاهىن  من 239 للمادة فبقا املقافعاث مجالس جذبير جقاسيش ملخػ على مشاكط ملذًنت الجماعي املجلس افالع 21

 .بالجماعاث املخعلق الخنظيمي

 

 تم اطالع المجلس
 

306 -341  

 لااربقيــــــــل 
 تم تالوة البرقية

 

340 -341  
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 7102 اكتٕثزانذٔرح انعبدٚخ نشٓز                                    ًزاكشنانًجهس انجًبعٙ 

 جهسخ عهُٛخ                                

ل7102لاكتوباستطالاارة الاام ة للار ال
 زةاايلل10/01/7102بت   خللادتوشللااج ىيل

واصل المجلس الجماعــً لمراكش ثانً ، 7102طجمب نهجذٔنخ انشيُٛخ نهذٔرح انعبدٚخ نشٓز اكتٕثز   

الحادٌة عشر وخمسون دلٌمة صباحا على الساعة  2017اكتوبر  05جلســات دورته المذكورة ٌــوم الخمٌس 

تحت رئاسة السٌد دمحم العربً بلمائد رئٌس بماعة 

المجلس الجماعً لمدٌنة 

 

 :    يزاكش ثصفخ استشبرٚخ انســبدحدضـز يٍ  اطـز جًبعخ  - 

 انًذٚز انعبو نهًصبنخ  :   عجذ انكزٚى انخطٛت 

 رئٛـس لسى اعًبل انًجهس :       دمحم انًذٛز          

 رئٛس لسى انًًتهكبد انجًبعٛخ :   ذٕتٙان ْشبو ثم

 رئٛس لسى انتخطٛظ ٔانذراسبد االستزاتٛجٛخ :   نعزٚجٛخسًٛز 

 رئٛس لسى انجٛئخ ٔتأْٛم انسكٍ غٛز انالئك :   عجذ انغُٙ أشٍ

 رئٛس انمسى انتمُٙ :   ٘ انطٛت اسُُٛخ

 رئٛس لسى تًُٛخ انًٕارد انًبنٛخ :   عجذ انذك يذا

 رئٛس لسى انشجبة، انثمبفخ، انزٚبضخ ٔانتزثٛخ :   انذسٍٛ انشٔاق

 رئٛس لسى انشؤٌٔ انمبََٕٛخ ٔانًُبسعبد انمضبئٛخ :   فتخ هللا انٛشٚذ٘

 رئٛس لسى انتعًٛز ٔاعذاد انتزاة :   عبدل انشزاط 

 رئٛس لسى تأْٛم االدارح انجًبعٛخ :    دمحم ثزكبد٘

 رئٛس لسى انعًم االجتًبعٙ :   عجذ انعشٚش االيز٘

 خ انًذهٛخ انكجزٖرئٛس لسى انًزافك انعًٕيٛ :   عجذ االنّ رٔدُٙ

 عٍ لسى اعًبل انًجهس :    خهٛم يٕنخ

 عٍ لسى اعًبل انًجهس :     سعذ َجب٘

 شـــبرن يٍ انًصبنــخ انخبرجٛــخ انسـبدح: -
 رئٛسخ يصهذخ انسكٍ ٔسٛبسخ انًذُٚخ ثبنًذٚزٚخ انجٕٓٚخ نإلسكبٌ ٔسٛبسخ انًذُٚخ :   سعبد ٚشٚذ٘

 ثًزاكش عٍ شزكخ انعًزاٌ :    دمحم سكبكٙ

 ثًزاكش عٍ شزكخ انعًزاٌ :    فٛصم انٕافٙ

 

 عضٕا 68  : انعذد انمبََٕٙ انذ٘ ٚتكٌٕ يُّ انًجهس انجًبعٙ  -

  عضٕا 68  :    عـذد االعضـبء انًشأنٛـٍ يٓبيٓــى  -

 عضٕا 20 :      عـذد األعضــبء انذبضزٚـــٍ  -

 ز٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانش ستُد ايعسبٞ بًكا٥د 0

 ايٓا٥ب االٍٚ يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانش ضًُٝإْٜٛظ بٔ  1
 ايٓا٥ب ايجاْٞ يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانش عبد ايطالّ ضٞ نٛزٟ 2

 ايٓا٥ب ايسابع يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانش أمحد املتضدم 3

 ايٓا٥ب ارتاَظ يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانش َٛالٟ اذتطٔ املٓادٟ 4

 مجاع١ َسانشايٓا٥ب ايطادض١ يس٥ٝظ زتًظ  خدجي١ فغٞ 5

 ايٓا٥ب ايطابع يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانش عبد ايسشام دبٛز 6

 ايٓا٥ب١ ايجا١َٓ  يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانش  اَاٍ َٝضس٠ 7
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2 
 

 ايٓا٥ب ايتاضع يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانش عٛاطف ايربدعٞ 8
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 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 بشم اهلل الرمحن الرحيم
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌنالسادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلً وسائل االعالم

 الكرٌمأٌها الحضور 

نمر لجلستنا الثانٌة والتً جدول ، انهاء جلستنا االولى المتعلمة بالجواب على االسئلة الكتابٌة بعد

 اعمالها كاالتً:
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ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 

 
 

الجلسة 
 الثانٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 ٌوم الخمٌس

14/01/1106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
الحادٌة الساعة 

 والنصؾ عشرة
بقاعة  صباحا

االجتماعات 
الرسمية لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 

شإٔ االعُاٍ اييت مت ايكٝاّ بٗا يف اطاز ايضالحٝات املدٛي١ ايٝ٘ طبكا ملكتغٝات املاد٠ اطالع اجملًظ ادتُاعٞ ع٢ً ايتكسٜس االخبازٟ يس٥ٝظ اجملًظ يف 
 َٔ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ املتعًل بادتُاعات. 601

 

 اطالع اجملًظ ادتُاعٞ ملد١ٜٓ َسانش ع٢ً ٚعع١ٝ بسْاَر َعادت١ ايدٚز اآل١ًٜ يًطكٛط مبد١ٜٓ َسانش.  2
 

 ملد١ٜٓ َسانش ع٢ً ايدعا٣ٚ ايكغا١ٝ٥ املسفٛع١ اجتاٙ االغٝاز.اطالع اجملًظ ادتُاعٞ  3
 
 

4 
َرت  9000/ّ ايعا٥د٠ ًَهٝتٗا دتُاع١ َسانش "املًو ارتاظ" َطاحتٗا 69031اعاد٠ ختضٝط ايكطع١ االزع١ٝ املٓت١ُٝ يًضو ايعكازٟ عدد 

 غشت(. 00بباب ايدباغ )دٛاز ًَعب َسبع َتٛادد٠ حبٞ قشٝش برتاب َكاطع١ َسانش املد١ٜٓ إلحداخ َالعب ايكسب 
 

5 
ٚاملتعًل بتدضٝط ايكطع١ االزع١ٝ املٓت١ُٝ يًضو  0060ايػا٤ َكسز اجملًظ ادتُاعٞ ملد١ٜٓ َسانش املتدر خالٍ ايدٚز٠ ايعاد١ٜ يشٗس ابسٌٜ 

َتٛادد٠ حبٞ قشٝش برتاب َكاطع١ َرت َسبع  9000/ّ ايعا٥د٠ ًَهٝتٗا دتُاع١ َسانش "املًو ارتاظ" َطاحتٗا 69031ايعكازٟ عدد 
 َسانش املد١ٜٓ ٚذيو يبٓا٤ َطذد .

 
6 

تبعا ملكرتح زتًظ َكاطع١ دًٝص املتدر خالٍ  املضادق١ ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً ختضٝط بكع١ ازع١ٝ يبٓا٤ َطذد بتذص١٥ ايفغٌ باملًحك١ االداز١ٜ االشدٖاز
 .0061ايدٚز٠ ايعاد١ٜ يشٗس ٜٓاٜس 

 
 

7 

 0َرت َسبع بتذص١٥ بسادٟ  0900ذات املطاح١ املكدز٠ ب 611366/00املٓت١ُٝ يًسضِ ايعكازٟ S55اعاد٠ ختضٝط ايبكع١ االزع١ٝ زقِ 
ٚذيو َٔ ادٌ احداخ َطذد تبعا ملًتُظ زتًظ َكاطع١ املٓاز٠ املتدر خالٍ ايدٚز٠  E183املدضض١ حطب تضُِٝ ايتذص١٥ ملسفل عَُٛٞ 

 .0061ايعاد١ٜ يشٗس ْٜٛٝٛ 
 

8 
املضادق١ املبد١ٝ٥ ع٢ً َططس٠ ختطٝط حدٚد ايطسم ايعا١َ ْٚصع ًَه١ٝ ايكطع١ االزع١ٝ املشٝد ع٢ً دص٤ َٓٗا  ْادٟ ايبحس االبٝض املتٛضط 

 ١ٝ ايعكاز١ٜ املستبط١ ب٘ ملا تطتًصَ٘ ايع١ًُٝ َٔ َٓفع١ عا١َ ٚذيو إلحداخ َساب حتت ازعٞ ٚتٛضٝع ضاح١ داَع ايفٓا .ٚايتدًٞ عٔ اذتكٛم ايعٝٓ

 

 املتعًل بعكد ايتدبري املفٛض ارتاظ مبسنص طُس ٚتجُني ايٓفاٜات املٓصي١ٝ ٚاملُاث١ً هلا مبد١ٜٓ َسانش. 0املضادق١ ع٢ً املًحل زقِ  01
 

 املضادق١ ع٢ً تط١ُٝ بعض ايطسم ايع١َُٝٛ ٚاملسافل ادتُاع١ٝ. 00
 

 رئٌس مجلس جماعة مراكش  
دمحم العربً بلمائد           
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 :(14/01/1106 بتارٌخ الثانٌةالجلسة ) 1106 من جدول اعمال دورة اكتوبر العادٌة الثانٌةالنمطة 

الاخباسي لشئيس املجلس في صأن الاعمال التي جم القيام بها في افاس  افالع املجلس الجماعي على الخقشيش  

 من القاهىن الخنظيمي املخعلق بالجماعاث. 106الغالخياث املخىلت اليه فبقا ملقخؾياث املادة 

 

 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد
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من القانون التنظيمي ادلتعلق ابجلماعات والقاضية  601ا دلقتضيات ادلادة ــــتطبيق
بتقدمي رئيس رللس اجلماعة تقريرا اخباراي للمجلس، عند بداية كل دورة عادية، حول 
االعمال اليت قام هبا يف اطار الصالحيات ادلخولة لو،  يسعدين ويشرفين ان اتلو على 

اجمللس اجلماعي ابتداء من مسامعكم رلمل  االعمال اليت قامت و اشرفت عليها رائسة 
 ي:ـــاىل بداية الدورة احلالية وىي كاالت 7062 مايهناية الدورة العادية لشهر 

 49ن الناحية ادلداوالتية، وكما ال خيفى على حضراتكم، وطبقا دلقتضيات ادلادة ــفم  
قط ادلدرجة يف وبعد ان مت هتيئ ادللفات القانونية للن من القانون التنظيمي ادلتعلق ابجلماعات،

جداول اعمال دورات اجمللس اجلماعي واحالتها على ادلصاحل ادلختصة للتأشًن عليها، فقد 
وىي على  مت التوصل دبجموعة من ادلقررات مؤشر عليها وقامت رائسة اجمللس بتنفيذىا 

  الشكل االيت:
 
 
 
 

 

 
 المملكة المغربية

 الداخليةوزارة 
 والية جهة مراكش اسفي

 عمالة مراكش
 جماعة مراكش

 المديرية العامة للمصالح
 قسم اعمال المجلس
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متت فيها الدورة اليت 
 املصادقة على الهكطة

 تاريخ التأشري على املكرر موضوع مكرر الهكطة

 
 
 

 
 
 

 الدورة العادية لشهر ماي
7062 

 

َكسز ايٓكط١ املتعًك١ باحداخ َسفل عَُٛٞ مجاعٞ ٜتعًل بطٛم مجاعٞ 
 'املط٢ُ "ايطٛم املسنصٟ دًٝص

 

موضوع الهكطة مو طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش  مت التأشري على املكرر والكرار 
 7062يونيو  77بتاريخ 

 

 ٞتٓعِٝ اداز٠ مجاع١ َسانش ٚفل اهلٝهٌ ايتٓعَُٝكــسز ايٓكطــ١ املتعًكــ١ 
 االدازٟ يف صٝػت٘ املعدي١

 

موضوع الهكطة  مو طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكشمت التأشري على املكرر والكرار 
  7062يوليوز  01بتاريخ 

 

َكسز ايٓكط١ املتعًك١ بتعدٌٜ ايٓعاّ االضاضٞ يشسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ 
 "حاعس٠ االْٛاز"

 

مت التأشري على الهظام االساسي يف صيػته التعديلية مو طرف السيد وزير الداخلية 
 7062غشت  07بتاريخ 

 

تتعًل بتٓفٝر املهٕٛ ايجكايف يالتفاق١ٝ َكسز ايٓكط١ املتعًك١ باتفاق١ٝ شسان١ 
 االطاز املتعًك١ مبشسٚع ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس َد١ٜٓ َسانش

 

بتاريخ موضوع الهكطة مو طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش  مت التأشري على املكرر
    7062غشت  07

 

باتفاق١ٝ َتعًك١ بٛعع اشازات ع١ٝ٥ٛ ملطتعًُٞ َكسز ايٓكط١ املتعًك١ 
 ٚت١٦ٝٗ احملطات حملٛز نُاض١ احملاَٝدايطسٜل 

 

موضوع الهكطة االتفاقية مو طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش مت التأشري على 
 7062غشت  07بتاريخ 

 

 76062استثنائية يوليوز 
 

َكسز ايٓكط١ املتعًك١ باتفاق١ٝ شسان١ بني زتًظ مجاع١ َسانش َٚدٜس١ٜ 
 املٛضٝكٞ باب دناي١ايجكاف١ مبسانش حٍٛ تطٝري املعٗد 

موضوع الهكطة االتفاقية مو طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش مت التأشري على 
 7062 شتهرب 66بتاريخ 
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ويف اطار  متثيل رائسة اجمللس للجماعة يف مجيع اعمال احلياة ادلدنية واالدارية والسهر على 
وحضور رلموعة من اللقاءات واالستقباالت  عقد تولت رائسة اجمللس اجلماعي ،مصاحلها
، سامهت يف تقوية 7062سنة  نمنذ شهر ماي ادلاضي إىل غاية شهر أكتوبر م واالنشطة

التواصل مع سلتلف الفرقاء والزوار، وتعزيز عالقات التعاون والشراكة، وإبراز اجملهودات اليت 
سلتلف رلاالت تدخلها، وكذا تبادل الزايرات لنقل اخلربات  تقوم هبا مجاعة مراكش يف

 والتجارب مع ادلدن وادلؤسسات، سواء على ادلستوى الوطين أو الدويل.
ويف ىذا اإلطار، قامت الرائسة ابستقبال العديد من الشخصيات الوطنية واألجنبية، 

لها مدينة مراكش بشكل وادلشاركة يف رلموعة من األنشطة والتظاىرات واحملافل اليت تستقب
يكاد يكون يوميا وبكثافة، شلا يعزز جاذبية مدينتنا الستقبال واحتضان سلتلف الندوات 

  .والتظاىرات واحملافل الوطنية والدولية
 ويف ىذا اإلطار، مت:

 استقبال وفد عن مجهورية غينيا كوانكري. -
رللس ادلدينة ورؤساء جامعات  استقبال وفدين عن مدينة نينكبو الصينية مِشـال شلثلٌن عن -

 وقضاة وزلامٌن وفاعلٌن اقتصاديٌن.
استقبال وفد عن مدينة بولوان اإليطالية، ضم أطر وشباب ايطاليٌن ومغاربة مقيمٌن  -

 ابيطاليا وفعاليات إيطالية من اجملتمع ادلدين. 
عالقات استقبال العديد من السفراء والقناصلة والدبلوماسيٌن األجانب، يف إطار  -

الصداقة والتعاون اليت ذبمع ادلملكة ادلغربية بدول العامل، منهم على اخلصوص سفًن ادلملكة 
 .القنصل العام الفرنسي اجلديد دبراكشو  سفًنة دولة فيلنداالربيطانية و 

وقد عربت ىذه الوفود عن إعجاهبا ابدلدينة احلمراء وادلشاريع ادلنجزة اليت أقيمت ابدلدينة 
 جلارية اليت ىي يف طور اإلصلاز.واألوراش ا
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ىذا ابإلضافة إىل مشاركة اجلماعة يف شخص الرئيس أو النواب أو أعضاء اجمللس ابلعديد من 
 التظاىرات داخل الوطن أو خارجو، منها:

 ادلشاركة يف ادللتقى الثامن للمدن العادلية دبدينة سوتزو الصينية. -
ادلستدامة للجمعية العادلية لعمداء الدول الناطقة  ادلشاركة يف أشغال جلنة ادلدن والتنمية -

 ابلفرنسية دبدينة لوزان سويسرا.
 ادلشاركة يف الندوة الدولية حول الشراكة بٌن القطاعٌن العام واخلاص بتونس. -
، دبدينة نيس التطرف الوقاية منادلؤمتر األورويب ادلتوسطي للمدن حول ادلشاركة يف  -

 .الفرنسية
ال رؤساء العديد من ادلصاحل اخلارجية وشلثلي اربادات ومجعيات اجملتمع كما مت استقب

ادلدين، وادلنتخبات وادلنتخبٌن الشباب واحملامٌن وادلوثقٌن وادلهندسٌن ادلعماريٌن، ورلموعة من 
 ادلواطنٌن.

ومن جانب آخر، مت تنظيم وادلشاركة واحلضور يف العديد من األنشطة الثقافية والعلمية 
 اعية والرايضية دبراكش، ومنها على سبيل ادلثال:واالجتم
لقاء حول برامج الشراكة بٌن وزارة الطاقة وادلعادن والتنمية ادلستدامة ومجاعة عقد  -

حبضور السيد الوزير عزيز الرابح والسيد رئيس اجلامعة وأطر  مراكش وجامعة القاضي عياض
 .وشلثلي سلتلف ادلصاحل اخلارجية ادلعنية

 .فعاليات الذكرى اخلامسة الحتفاالت ساحة جامع لفنا كرتاث شفهي لالماديافتتاح  -
بشراكة بٌن وزارة الثقافة  ، وىي الثانية من نوعها ابدلغرب،افتتاح دار الشعر دبراكش -

 .مارة الشارقةافة إبقواالتصال ابدلملكة ادلغربية ودائرة الث
 خوان غويتيسولو.ادلشاركة يف حفل أتبٌن الشاعر والفيلسوف الراحل  -
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ادلشاركة يف تنظيم الندوة الوطنية حول الرقابة على تدبًن اجلماعات الرتابية، بشراكة مع  -
الودادية احلسنية للقضاة ورللس اجلهة وىيئة احملامٌن دبراكش وجامعة القاضي عياض، وىذه 

تواصل الندوة ىي األوىل من نوعها  من حيث ادلوضوع، إضافة إىل كوهنا شكلت فرصة لل
واحلوار والنقاش ادلباشر بٌن ادلنتخبٌن بصفتهم مدبري الشأن العام احمللي وسلتلف أجهزة 

 الرقابة.  
كما قامت رائسة اجمللس خالل ىذه ادلرحلة بزايرات للمشاريع التنموية وادلرافق يف طور 

 االصلاز:
دبراكش رفقة السيدة  يدانية لبع  ادلشاريع النموذجية البيئية ادلزايرة العمل و الجلسة  -

 كاتبة الدولة ادلكلفة ابلتنمية ادلستدامة؛ دبناسبة اليوم العادلي للبيئة
 .اليت أشرفت على هنايتها األشغاليدانية دلنتزه االزدىار دلتابعة ادلزايرة ال -
ة جامع الفنا موضوع حيدانية لعرصة بوعشرين وبع  ادلمرات ادلؤدية لساادلزايرة ال -

 .ىيل ادلدارات السياحيةطار مشروع أتإىيل يف أة والتمشاريع التهيئ
أتىيل ادلدينة العتيقة دلراكش حبضور كل  ميدانية لبع  مشاريع اتعمل وزاير ال اتجلس -

 من السيد وزير السكىن والتعمًن وسياسة ادلدينة، والسيد الرئيس ادلدير العام لشركة العمران. 

 ىذه الفرتة متيزت أيضا بـ:

، حيث مت تشكيل جلنة 7062 دبناسبة ادلوسم الصيفي اجلماعيةبح اسوتدبًن ادلافتتاح  -
من بع  ادلنتخبٌن واالطر  للمتابعة اليومية دلختلف ادلسابح، نظرا لكثرة ادلشاكل اليت يعرفها 
تدبًن ىذا القطاع، وابدلناسبة أتقدم ابلشكر اجلزيل ذلذه اللجنة على عملها اجلبار واجملهودات 

 تها يف ىذا اإلطار.اليت بذل
من مشروع التنقالت احلضرية بواسطة  األولعطاء االنطالقة الرمسية خلدمة الشطر إ -

مشروع منوذجي وفريد على الصعيد  ، وىواحلافالت الكهرابئية على زلور ادلسًنة ابب دكالة
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ن ـحافالت دبمر خاص ميك  و  الوطين واألفريقي من حيث مصدر الكهرابء من الطاقة الشمسية
 .وقت أسرعالزبناء يف  إيصالمن 
توقيع بروتوكول اتفاق بٌن مجاعة مراكش وجهة مراكش اسفي وجامعة القاضي عياض  -

ورلموعة "اكوييس" ربت اشراف السيد وزير الطاقة وادلعادن وادلاء والتنمية ادلستدامة 
 خبصوص استعمال الطاقات النظيفة يف وسائل التنقالت احلضرية.

التقرير اإلخباري ادلوجز، أغتنم ىذه الفرصة ألتقدم ابلشكر اجلزيل ألعضاء ويف ختام ىذا 
مكتب اجمللس وكافة ادلنتخبات وادلنتخبٌن واألطر والتقنيٌن ومجيع العاملٌن ابجلماعة، وكذا 
السلطات احمللية وعلى رأسها السيد الوايل، وسلتلف األجهزة األمنية ابدلدينة، على ما يبذلو 

ودات، كل حسب موقعو ومسؤولياتو، من أجل جعل مدينتنا يف ادلستوى اجلميع من رله
الالئق هبا، وذبويد سلتلف اخلدمات ادلقدمة لصاحل ادلواطنٌن وادلواطنات، وكذا زائري وضيوف 
مدينة مراكش احلمراء، اليت يزداد إشعاعها يوما بعد يوم، وتعزز مكانتها وجاذبيتها على 

إطار العناية اخلاصة اليت يوليها صاحب اجلاللة ادللك دمحم ادلستوى الوطين والعادلي يف 
 .السادس نصره هللا وأيده.

، مت شرفت عليها رائسة اجمللس اجلماعيىذه إمجاال سلتلف االعمال اليت قامت وا
 تبليغها حلضراتكم طبقا للقانون. 

 رئيس رللس مجاعة مراكش    
  دمحم العريب بلقائد
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 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 نظــرا لعـــدم حضور ممثلً العمـران الى االن فسنإجل هذه النمطة الى حٌن دراسة النمطة الموالٌــة. 

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الجلٌل بنسعود

، وهذا لٌست المرة باالستدعاء ٌعد استهانة بالمجلس ان عدم حضور ممثلً " العمران " رؼم توصلهم 

 االولى بل هنان سوابك ولد كاتبنا فً شؤنها السٌد والً جهة مراكش اسفً .

 

 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 وفً انتظـــار حضور ممثلً " العمران سنمر الى النمطة الرابعة . 
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 :(14/01/1106 بتارٌخ الثانٌةالجلسة ) 1106 من جدول اعمال دورة اكتوبر العادٌة الرابعةالنمطة 

 افالع املجلس الجماعي ملذًنت مشاكط على الذعاوي القؾائيت املشؿىعت اججاه الاػياس.

 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

الدعاوى المضائٌة المرفوعة الكلمة للسٌد رئٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضائٌة لعرض 

 .اتجاه االؼٌار

 رئٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضائٌة السٌد فتح هللا الٌزٌدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جموع الم جماعة ضد ال دة ائ جماعة ف ال النوع

25 0 25 ة نزع ملكي

34 13 21 داء مادي اعت

11 5 6 ضرر عن التعويض

13 4 9 ة ة اكري دني م

27 4 23 ة عقارات ماعي ج

108 88 20 ة سوي ة ت وضعي

68 68 ة شغل حادث

21 10 11 قات صف

180 180 افيلمار

60 46 14 قرار الغاء

41 36 5 ة سؤولي ادارية م

21 18 3 ة جبايات حلي م

609 472 137 جموع الم
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 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد 

سوؾ نعمل مستمبال على أن ندرج فً مثل هذا التمرٌر الدعاوي المرفوعة ضد الجماعة والتً ٌصل 
ملٌار  2من هذه الدعاوي لد خسرتها الجماعة وهذا ٌترتب عنه سنوٌا مبلػ  361دعوى وأن  518عددها الى 
 كتعوٌض .

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

وان من  ،تحرٌر الوعاء العماريب تتعلك المضاٌا التً ترفعها الجماعةٌتضح من هذا العرض أن جل  
شؤن تحرٌر مختلؾ االوعٌة العمارٌة أن ٌحل كثٌرا من المشاكل المالٌة والعمارٌة للجماعة لذلن نطالب بتكوٌن 

 . لجنة أو خلٌة تكون مهمتها تتبع هذه الملفات

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

ن أثٌر مرة اخرى مسؤلة البث الحً لجلسات المجلس الجماعً، كما اتساءل بخصوص شؽل أرٌد أ
 الدائرة االمنٌة السادسة بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً لعدة مكاتب بجانب المركب الرٌاضً.

 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

فانه ال مانع لدي من ذلن انما ٌجب توفٌر الشروط الالزمة وعلى رأسها توفٌر  ،من حٌث المبدأ 
، واهم من ذلن ن الجلسة تنمل مباشرة على الهواء، وان ٌكون السادة االعضاء على علم تام بؤمنٌةاالجهزة الت

 أن ٌتم تضمٌن ذلن فً النظام الداخلً.

ؾ بن علً فانه ٌجب بحث االمر مع ادارة أما بخصوص ممر الدائرة االمنٌة السادسة بسٌدي ٌوس 

 االمن من اجل التوصل الى حل توافمً ٌرضً جمٌع االطراؾ.

 عضو المجلس الجماعً زراؾالسٌد دمحم 

فً المسبح البلدي بسٌدي ٌوسؾ بن علً وفً  ٌمطنونبخصوص السكن االداري هنان موظفٌن  
وضعٌة هإالء الموظفٌن  وان ٌتم منحهم مساكن  المركب الرٌاضً لكن فً مكاتب ادارٌة لذلن أطالب بتحسٌن

 الئمة .

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد المجٌد الدمناتً

النمط هو أن ٌتبٌن لألعضاء الحالة الفعلٌة لوضعٌة معٌنة  على مثل هذهان الؽاٌة من اطالع المجلس 
لحموق  امما سٌمكنهم من االدالء بدلوهم فً الموضوع وخاصة فً موضوع االحكام المضائٌة وذلن ضمان

الجماعة والدفاع عن مصالحها ومن االمور الجدٌرة بالذكر اثارتها فً هذا المجال هو ممر نٌابة التعلٌم 
، علما أن االمر ٌتعلك بصن عماري جماعً مما ٌعتبر اٌات السكنٌةاالرضٌة المخصصة للبنوتحدٌدا البمعة 

ترامٌا على ملن الجماعة لذلن ٌجب مراسلة وزارة التربٌة الوطنٌة من أجل محاولة التوصل الى اتفاق 
 .لصن واحدى البمع التابعة للنٌابةمعاوضة عمارٌة بٌن هذا ا

دون ونظرا لمٌمتها الكرائٌة الضئٌلة وات كراء المحالت التجارٌة أما فٌما ٌتعلك باستخالص واجب

 أن تدر على الجماعة مبالػ كبٌرة من الضرائباستحمالها، فمن شؤن تفوٌتها اللجوء الى المضاء من أجل 

 ستصبح فً ملكٌة المستفٌدٌن منها . هاألن والرسوم

فمد سمعنا من خالل التمرٌر أن المضاء لد حكم بؽرامة مالٌة لكن  ،أما فٌما ٌتعلك بفندق الشمس

 السإال هو هل هذا الحكم ٌتضمن كذلن الؽرامة التنفٌذٌة مع استرجاع العمار لفائدة الجماعة.
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 ،أما بخصوص المراحٌض العمومٌة والتً ال أحد ٌجادل فً أهمٌتها بالنسبة لمدٌنة سٌاحٌة كمراكش

للجماعة الحك فً  استولت على هذه المراحٌض بطرٌمة ؼٌر مشروعة مما ٌعطً فالمالحظ أن هنان جهات

من أجل  المستؽلٌنفً حالة مزرٌة لذلن ألترح أن ٌتم عمد اتفاق مع هإالء  طردهم واسترجاعها، علما انها

 اصالح هذه المراحٌض وفك معاٌٌر مضبوطة على أن ٌتم التطاع مصارٌؾ االصالح من مبالػ الكراء.

 عضو المجلس الجماعً عبد العزٌز بوسعٌد السٌد

دعوى لضائٌة مرفوعة ضد الجماعة حول عمارات بطرٌك فاس  05أن هنان  العرضلمد جاء فً 
ؤن ٌولوا عناٌة خاصة الى ب ، كما اطالبولذلن أتساءل هل لهذه العمارات ارتباط بمشروع الحاضرة المتجددة

 تحمٌك اال الملٌل فً هذا االطار .مدخل المدٌنة من جهة طرٌك فاس والتً لم ٌتم 

 عضو المجلس الجماعً السٌد احمد محفوظ

ضده تكون  بٌنما الدعاوي المرفوعة ٌخسرهااتساءل لماذا أؼلب الدعاوي التً ٌرفعها المجلس 

 ، بحٌث فً كلتا الحالتٌن تكون الجماعة هً الخاسرة.اٌجابٌة لصالح المدعٌن

فان بجوار منطمة بنعباد أراضً تم الترامً علٌها من طرؾ الؽٌر كما  ،أما بخصوص موضوع العمار
 تم الترامً علٌها . ان المجلس ٌمتلكها بؤؼواطٌم لكنههكتار ك 41ل الى نا كنا نسمع سابما بؤن هنان ما ٌصأن

فٌظ بماٌا التجزئات العمارٌة الن عدم التح فٌهالذلن أدعو الى تنظٌم حملة لتحفٌظ أمالن الجماعة بما 
 ٌإدي الى جعلها عرضة للترامً من طرؾ الؽٌر .

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

نٌنا الى صاحب الجاللة نصره هللا من أجل نجاح العملٌة الجراحٌة التً اأرٌد أن نرفع ته ،فً البداٌة

 أجراها جاللته متمنٌن له كامل الصحة والعافٌة .

فؤتساءل ماهً االجراءات المتخذة من طرؾ الرئاسة بشؤن الملفات  ،أما  بخصوص الدعاوي المضائٌة
 ؽٌر الشًء الذي ٌحمل مٌزانٌة الجماعة تكالٌؾ باهظة .لالتً تم الحكم فٌها ل

 
 عضو المجلس الجماعً دمحم بالةالسٌد 

بخصوص المراحٌض العمومٌة بمماطعة مراكش المدٌنة فان معظمها مؽلك لذلن نطالب المجلس 
 بالعمل على حل هذا المشكل.الجماعً 

 عضو المجلس الجماعً عبد الجلٌل بن سعودالسٌد 

هنان مشكل اخر وٌتمثل فً عدم تسوٌة الوضعٌة لتجار سوق الربٌع الشًء الذي ٌضٌع على الجماعة 
 اموال طائلة من جراء االكرٌة التً ال تستخلص.

 

 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

خرجنـا على مضمــون النمطــة كثٌرا لذلن أطلب من السٌد فتح هللا الٌزٌدي اضافــة ما ٌمكــن لمد  

 اضافتــه فً صمٌم النمطــة.
 

 رئٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضائٌة السٌد فتح هللا الٌزٌدي

ي ال نستطٌع اداءها ألنه ان المشكل الكبٌر فً الدعاوي التً ترفعها الجماعة هو الرسوم المضائٌة والذ

وذلن ٌتطلب أن ٌكون لدى المصلحة المكلفة رصٌد مالً تحت تصرفها إلنجاز هذا االمر  ،ٌجب تؤدٌتها نمدا
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فالمابض البلدي ٌطالب بالوصل لبل االداء بٌنما ال ٌمكن الحصول على الوصل من صندوق المحكمة دون اداء 

 فوري مما ٌطرح اشكاال كبٌرا.

حماٌة الممتلكات الجماعٌة وذلن بإحصائها ل افمد نهجت الجماعة اسلوب ،لنماشبخصوص موضوع ا

مما مكن من استجالء عدة حاالت للترامً على الملن الجماعً ولد استطعنا مثال فً ملؾ المدرسة الوطنٌة 

 ملٌون درهم . 8ٌمضً بالتعوٌض لفائدة الجماعة بمبلػ  التطبٌمٌة الحصول على حكم لضائً للعلوم

 

  نائب رئٌس المجلس الجماعً السٌد ي الحسن المنادي
 

بالنسبة للدعاوي المرفوعة ضد الجماعة فان هامش المناورة بالنسبة للجماعة محدود جدا علما أن كل 

الدورٌات الصادرات عن وزارة الداخلٌة بشؤن اعداد المٌزانٌات تنص على أن الدعاوي التً وصلت الى 

اال أنه لٌس هنان بالممابل  صلت الى الصٌؽة التنفٌذٌة لد أصبحت مصارٌؾ اجبارٌة،التً و والصٌؽة التنفٌذٌة 

تعلٌمات فً ما ٌخص الدعاوي التً ترفعها الجماعة والتً تحتاج الى نوع من المرونة فٌما ٌتعلك بإجراءاتها 

 فٌما ٌتعلك بإجراءاتها المالٌة . والتً تحتاج الى نوع من المرونة الجماعة

 رئٌس مجلس جماعة مراكش العربً بلمائد السٌد دمحم

 واالن وبعد استنفاذ النماش، نمر للنمطة الموالٌة 
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 :(14/01/1106 بتارٌخ الثانٌةالجلسة ) 1106 من جدول اعمال دورة اكتوبر العادٌة الثالثةالنمطة 
 

 الذوس آلاًلت للسقـى بمذًنت مشاكط.افالع املجلس الجماعي ملذًنت مشاكط على وؽعيت بشهامج معالجت 

  

 

 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر الكلمة للسٌد احمد محفوظ رئٌس اللجنة المكلفة 

 لتالوة التمرٌر المتعلك بهذه النمطة. والجوالن
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 الجماعً لمدٌنة مراكش المجلس

 

 

 

  3 ة رلم :النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
بالتعمري وسياسة املدينة  املكمفة المجنة 

 والتنمية املشتدامة والشري واجلوالن
 

 
 

 ل3النقطة رقم  حول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

مم دتللاارة لاآل وللاوشقوطاطالعلاجملوصلادتن عيلملر يللمااكشلعوىلةضميللباى مخل 

 مبر يللمااكش.
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فلً جلدول اعملال اللدورة  المدرجلة ، وفلً اطلار تحضلٌر اللنمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمللللممتضٌات المانون اطبم

لكللل مللن  الموجهلة 1106 شللتنبر 04بتلارٌخ  11215 عللدد لمجلللس جماعلة مللراكش، وتبعللا لللدعوة 2017 اكتلوبرلشللهر  العادٌلة
بلالتعمٌر وسٌاسلة المدٌنلة والتنمٌلة المسلتدامة السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنلة المكلفلة 

صلباحا بماعلة العاشرة والنصلؾ على الساعة  1106 شتنبر 18 الجمعةها ٌوم اجتماع المذكورةعمدت اللجنة  ،والسٌر والجوالن
تلٌن ملدرجتٌن فلً نمطة لتلدارس رئٌس اللجن احمد محفوظاالجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد 

   :جدول اعمال الدورة وهما كاالتً
 

 .اطالع اجملًظ ادتُاعٞ ملد١ٜٓ َسانش ع٢ً ٚعع١ٝ بسْاَر َعادت١ ايدٚز اآل١ًٜ يًطكٛط مبد١ٜٓ َسانش 
 ع٢ً تط١ُٝ بعض ايطسم ايع١َُٝٛ ٚاملسافل ادتُاع١ٝ. املضادق١ 

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 عبد الفتاح رزكً، دمحم بنلعروسً، جوٌدة لعوٌدي .

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

عبد  يحلٌمة بادمحم، خلٌفة الشحٌمً، دمحم الزراؾ، حفٌظة مجدار، عبد الهادي وٌسالت، امال مٌصرة، خدٌجة الفضً، 
 الحفٌظ المؽراوي، ابراهٌم بوحنش .

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 رئٌس لسم البٌئة والسكن ؼٌر الالئك :  عبد الؽنً اوشن
 رئٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن  :  رشٌد بوزٌتً

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً
 عن لسم الشباب والثمافة والرٌاضة :  مصطفى طوسً  

 تٌنبالنمط اذكرم ترحٌب بالسادة الحضور،كلمة شكر والسٌد رئٌس اللجنة  لدمفً بداٌة االجتماع، 
 .1106فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  تٌنفً جدول اعمال اللجنة والمدرج تٌنالمضمن

باطالع المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش على وضعٌة عمب ذلن، تناولت اللجنة بالدراسة النمطة المتعلمة 
ٌة البالؽة التً ٌكتسٌها ، حٌث اكد السٌد رئٌس اللجنة على االهمبرنامج معالجة الدور اآلٌلة للسموط بمدٌنة مراكش

 ٌك لسٌدي ٌوسؾ بن علً وحً الحارة.النسٌج العتكذا سكان المدٌنة العتٌمة والموضوع خصوصا لدى 
ولالطالع على معطٌات الموضوع وتحضٌره لجلسة المجلس الجماعً فً جلسته االولى من حٌث الحصٌلة 

لسم البٌئة وتؤهٌل السكن الؽٌر الالئك لتمدٌم لمحة  الكلمة للسٌد رئٌس اعطٌت ووالع الحال والبرامج المستمبلٌة،
 ممتضبة عن هذا الملؾ.

مخصصا للنسٌج العتٌك  اذ كانبداٌته  منذ بكرنولوجٌة البرنامج  مسمالالسٌد رئٌس  وفً هذا االطار، ذكر  
تم توسٌعه فٌما بعد لٌشمل حً  هاالٌل للسموط اال انع بنائها التملٌدي العتٌك والهش لمماطعة مراكش المدٌنة لطاب

 العتٌك بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً حسب شطرٌن اثنٌن.الحارة بباب دكالة والنسٌج 

وتبعا لذلن، واعتبارا لكون عرض السٌد رئٌس المسم بمثابة ارضٌة ممهدة لفتح النماش، فمد طالب فً   
رورة اطالع السٌد رئٌس الجماعة بجمٌع التفاصٌل البداٌة السٌد رئٌس اللجنة بإعداد تمرٌر مفصل فً الموضوع مع ض

المرتبطة بهذا الملؾ وعلى الخصوص التماطل فً اعداد تمارٌر مفصلة عن االشطر المنصرمة وعن كل االرلام 
 والمبالػ المتعلمة بهذا الملؾ لٌتخذ ما ٌراه مناسبا.

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
   2النمطة رلم : 
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وتؤسٌسا على ذلن، ونظرا لما تعرفه مدٌنة مراكش من تنامً لظاهرة المبانً اآلٌلة للسموط   

باعتبارها احدى تجلٌات اشكالٌة تدبٌر المجال الحضري، واعتبارا لتعدد المتدخلٌن فً المطاع، وبالنظر 

موط وتنظٌم عملٌات المتعلك بالمبانً اآلٌلة للس 83.01للمستجدات المانونٌة المنظمة خاصة المانون رلم 

 بضرورة الحرص على تطبٌك هذا المانون بما ٌلً:،  فمد اوصت للجنة 1105ماي  05التجدٌد الحضري الصادر ي 

والنتائج الحمٌمٌة  معالجة الدور اآلٌلة للسموط بمدٌنة مراكش تمٌٌم رسمً لبرنامجالمطالبة بتمدٌم  

 .اكة بٌن جمٌع األطراؾ المعنٌةالتً حممها وإكراهات اإلنجاز والتموٌل وعوائك الشر

ومعالجة االختالالت التً أفرزها تدهور المشهد المطالبة بتنظٌم عملٌات التجدٌد الحضري بالمدٌنة  

الحضري وتنامً ظاهرة البناء اآلٌل للسموط وذلن لتفادي حاالت انهٌار بعض المبان، سواء داخل 

 .رار ذلن على الممتلكات واألرواحاألنسجة الحضرٌة العتٌمة أو خارجها والتملٌل من أض

وتحدٌد المسإولٌات بما فٌها مسإولٌة مالكً المبان  االساسٌٌن أدوار جمٌع المتدخلٌن وتفعٌل تنظٌم 

 بما فٌها الدور المهجورة. اآلٌلة للسموط، وإلرار تدابٌر لمعالجة المبان اآلٌلة للسموط

التنسٌك بٌن المتدخلٌن للمٌام بحملة تعبوٌة بخصوص تطبٌك الممتضى المانونً الجدٌد مع أجرأة  

تدلٌك مسطرة إخبار مالن المبان اآلٌلة للسموط أو شاؼلٌها، لالضطالع بمسإولٌاتهم وتحدٌد 

 .اإلجراءات فً حال عدم تنفٌذ األشؽال الممررة أو فً حالة تعذر معرفة األشخاص المعنٌٌن

ظٌم عملٌات العناٌة باألنسجة الحضرٌة العتٌمة واألحٌاء المدٌمة بهدؾ المحافظة على التراث تن 

 وتثمٌن المجال الحضري ٌنة العتٌمةالمعماري للمد

كٌفٌات التدخل فً نطاق مدارات المبان اآلٌلة للسموط والتجدٌد الحضري التً ٌتم تحدٌدها  أجرأة 

لها تصمٌم ٌتضمن  لٌوضعوبمصادلة رئٌس مجلس الجماعة، بالتراح من لجنة تضم جمٌع المتدخلٌن 

 باألساس برنامج التدخل وتكلفته ومسإولٌات المتدخلٌن، ومسطرة وضعه ودراسته والموافمة علٌه.

وعلٌه تكون اللجنة لد انهت اشؽالها للنمطة وترفع توصٌاتها للتداول على مستوى المجلس التداولً مع 

 العاملة فً المطاع .المصالح الخارجٌة المختصة و

 لمجلسكم المولر واسع النظر
 

 رئٌس اللجنــة              
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 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

لتمدٌم عرض فً موضوع النمطة تبعا  ة المدٌرٌة الجهوٌة لإلسكان وسٌاسة المدٌنةممثل ـدةللسٌ الكلمة

 للصالحٌات الموكولة للمدٌرٌة.

 

 رئٛسخ يصهذخ انسكٍ ٔسٛبسخ انًذُٚخ ثبنًذٚزٚخ انجٕٓٚخ نإلسكبٌ ٔسٛبسخ انًذُٚخ سعاد ٌزٌديالسٌدة 

اتفالٌات  6إبرام  1115فً اطار معالجة السكن المهدد باإلنهٌار بمدٌنة مراكش فمد تم منذ سنة  

سٌاسة شراكة بٌن مجلس الجماعً لمدٌنة مراكش ووزارة إعداد التراب الوطنً والتعمٌر واالسكان و

المدٌنة، ولد انتهت االشؽال بالنسبة لثالث اتفالٌات بٌنما اربعة مازالت فً طور االنجاز، وبالنسبة للمنازل 

أسرة وتصل التكلفة االجمالٌة لمجموع  7611منزل ٌمطنها  5111موضوع هذه االتفالٌات فعددها ٌصل الى 

ملٌون درهم كمساهمة لوزارة اعداد التراب الوطنً  038.18ملٌون درهم منها  355.27االتفالٌات الى مبلػ 

ملٌون درهم  73.53والتعمٌر واالسكان وسٌاسة المدٌنة بٌنما تصل مساهمة مجلس مدٌنة مراكش الى 

ملٌون درهم، والى االن فمد تمت معالجة ما ٌفوق  58.31ومساهمة المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة الى 

 ة وهذا العدد ٌتوزع على الشكل التالً:اسر 4111منزل لفائدة  2211

 أسرة بمماطعة مراكش المدٌنة 3411منزل  تمت معالجتها لفائدة  2111 -

 اسرة بحً الحارة 018منزل لفائدة  72 -

 اسرة بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً. 211منزل لفائدة  164 -

 وتمـــر عملٌات التدخل عبــر المراحــل التالٌــة: 

ومعالجة الشكاٌات والفرز االولً من طرؾ الخلٌة المحلٌة حسب الخطورة التً تشكلها هذه مرحلة تلمً الدراسات  -0

 البناٌات.

مرحلة تصنٌؾ المنازل المهددة باالنهٌار حسب درجة الخطورة إما الهدم الكامل أو الهدم الجزئً أو االصالح  -1

 المستعجل أو االصالح العادي.

للمستفٌدٌن وتحرٌر المحاضر والتدخل مع حصر التعوٌضات من طرؾ اللجنة مرحلة اعداد البحوث االجتماعٌة  -2

  التمنٌة.

 اتفالٌات وهً:  2أما عن وضعٌة التنفٌذ فٌتم االشتؽال حالٌا على تنفٌذ 

  لمعالجة السكن المهدد باالنهٌار بمماطعة مراكش المدٌنة وفً اطارها تمت  1106 -1105إتفالٌة الشطر الثالث

 منزل موضوع االتفالٌة. 1011زل من أصل من 172معالجة 

  منزل منها. 72منزل فمد تم معالجة  014االتفالٌة الخاصة بحً الحارة والتً تهم 

  منزل منها أي  084منزل تم معالجة  208االتفالٌة الخاصة بالشطر الثانً لسٌدي ٌوسؾ بن علً والتً تهم

 %.50ما ٌمثل نسبة 
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 المجلس الجماعً لمراكشرئٌس  السٌد دمحم العربً بلمائد

 واآلن الكلمــة للسٌــد ممثــل شركة العمــران. 

 

 السٌد ممثل شركة العمران 

فً البداٌة أذكر باالتفالٌة الخاصة بالشطر الثالث والذي ٌهم منطمتً لشٌش وجامع الفنا، فؤما منطمة  

وملحمة باب اؼمات. ومنطمــة ملحمات ادارٌة وهً ملحمة باب الدباغ وملحمة باب تاؼزوت  2لشٌش فتضم 

 ملحمات ادارٌة وهً ملحمة بــاب دكالة وملحمة الباهٌـة وملحمة جامــع الفنــا. 2جامع الفنــا تضــم بدورها 

عائلة وتصـــل التكلفة االجمالٌة للبرنامــج  2014منزل تمطنها  1011وهذه االتفالٌــة تتعلك بمعالجة  

 هً ممسمة على الشكل التالــً:ملٌــون درهــم و 060.51لمبلػ 

 ملٌون درهم . 31.46مساهمة صندوق التضامن للسكنى  -

 ملٌــون درهــم . 17.14مساهمة جماعة مراكش  -

 ملٌون درهم )عبارة عن أشؽال(. 51مكاتب الدراسات  -

 ملٌون درهم. 31مساهمة المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة  -

عائلة، وعن االكراهات  142منزل تمطنها  172أما ما تم انجازه فً اطار هذه االتفالٌة فمد تم هدم 

التً تواجهها شركة العمران فهً أن االعتمادات المخصصة لهذا البرنامج لم ٌتم رصدها الى االن، علما ان 

ماعً أن ٌرصد فً الرب ملٌون درهم، وبالمناسبة أهٌب بالمجلس الج 12الشركة صرفت لحد اآلن مبلػ 

 اآلجال االعتمادات المخصصة لشركة العمران حتى تتمكن من مواصلة البرنامج.

منزل  208أما بالنسبة للشطر الثانً من االتفالٌة المتعلمة بسٌدي ٌوسؾ بن علً، فتهم معالجة 

 21.25لهذه االتفالٌة أسرة وتبلػ التكلفة االجمالٌة  055منزل تمطنها  046أسرة ولد تم معالجة  284تسكنه 

ملٌون درهم الذي  8.3ملٌون درهم من أصل  3.6ملٌون درهم، ولد توصلت شركة العمران لحد االن بمبلػ 

ملٌون درهم، ولم  1.6من الواجب أن ٌإدٌه صندوق التضامن للسكنى، كما توصلت من الجماعة بمبلػ 

ملٌون درهم علما أن  8.3حلٌة من أصل نتوصل لحد االن بؤي مبلػ من المدٌرٌة العامة للجماعات الم

 ملٌون درهم. 5.14التعوٌضات المالٌة التً أدتها شركة العمران لحد االن لد بلؽت 

فهً ملحك لالتفالٌة  1105أما بالنسبة لالتفالٌة الخاصة بدرب العرب المولعة فً شهر شتنبر 

 منزل. 31أسرة تمطن  31ض منزل، فمد تم لحد االن تعوٌ 36الخاصة بحً الحارة و تهم معالجة 

 أمـــا فٌما ٌتعلك باالعتمــادات المالٌــة المخصصة لحــً الحارة فهً كاالتً:

 ملٌون درهم . 0.02مساهمة صندوق التضامن للسكنى  -

ملٌون درهم ولحد االن لم نتوصل من الجماعة الحضرٌة بؤي مبلػ فً هذا  0.26مساهمة جماعة مراكش  -

 ملٌون درهم. 1.4ة االجمالٌة للبرنامج تبلػ االطار، علما أن التكلف
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عائلة، تم التدخل  61منزل ٌمطنها  51وفٌما ٌخص الشطر االول من االتفالٌة المتعلمة بحً الحارة فٌهم 

ملٌون  4.5الؾ درهم أما التكلفــة االجمالٌــة للبرنامــج فتبلػ  716.4حالــة منها بمبلــػ مالً ٌبلــػ  16فً 

 درهم ممسمـة على الشكــل التالــً:

   ملٌون درهم. 1مساهمة صندوق التضامن للسكنى 

   ملٌون درهم. 0.3مساهمة جماعة مراكش 

  ملٌـــون درهــــم. 1.1مساهمة المستفٌدٌن 

ملٌون درهم، وتبمى االشكالٌة فً االعتماد  2.3ولإلشارة فمجموع االموال المفرج عنها لحد االن هو 

خصص للشطر الثانً من البرنامج الخاص بمعالجة الدور اآلٌلة للسموط بمماطعة مراكش المدٌنة والذي الم

 لم ٌتم رصده لحد االن، مما ٌتطلب التعجٌل بتوفٌره لمواصلة تنفٌذ البرنامج فً احسن االحوال.

 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

للسٌــد رئٌس لسم البٌئة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالئك لتمدٌم مزٌــد من  أما اآلن فؤعطً الكلمــة 

 التوضٌحــات حــول هــذا البرنامج.

 

 رئٌس لسم البٌئة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالئك السٌد عبد الؽنً أوشن

باتفالٌة خاصة بالمدٌنة العتٌمة والتً  1115إن برنامج الدور اآلٌلة للسموط عرؾ بداٌته سنة  

 والتً تسمى الشطر الثانً. 1101ٌصطلح علٌها االن بالشطر االول ثم تبعتها اتفالٌة اخرى سنة 

 0114أسرة ومن هذا العدد تم هدم  3033منزال تضم  1520وفً اطار هاتٌن االتفالٌتٌن تمت معالجة  

 88.081بلػ المٌمة االجمالٌة لإلعانات المادٌة التً صرفت مبلػ منزال وت 0515منزال بٌنما تم اصالح وتدعٌم 

ملٌون درهم، ولد طلبنا من شركة العمران عند المرور الى الشطر الثالث االؼالق النهائً للحسابات 

واألشؽال المتعلمة بالشطرٌن االول والثانً لكن االختالؾ حول االرلام بٌن الجماعة وشركة العمران حال 

 حد االن.دون ذلن ل

أما بخصوص االتفالٌة المتعلمة بسٌدي ٌوسؾ بن علً فمد تم تولٌؾ العمل بها ألن كل العملٌات  

 والتدخالت التً أجرٌت لد تم اخضاعها لالتفالٌة الثانٌة. 

وفٌما ٌتعلك باألشؽال التً اجرٌت بحً الحارة فان جزءا منها لد تم احتسابه ضمن االتفالٌة الخاصة  

تٌمة، علما أنه لم ٌتم إحصاء كل الحاالت مما ٌعنً أن برنامج الدور اآلٌلة للسموط لن ٌكتمل بالمدٌنة الع

ملٌون  060.51أسرة وتبلػ تكلفته المالٌة  2014منزل ٌمطنها  1011بمجرد انتهاء الشطر الثالث والذي ٌخص 

 ً:ملٌون درهم على سنتٌن كاالت 17.14درهم تبلػ فٌها تساهم فٌها الجماعة بمبلػ 

 ملٌون درهم  03.14السنة االولى : 

 ملٌون درهم. 03السنة الثانٌة : 
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ولإلشارة فاالتفالٌة الثانٌة مبنٌة على مخلفات الشطر االول والشطر الثانً من الشكاٌات والحاالت  

حالة  821حالة وهذا العدد مرشح لالرتفاع لذلن تم اعتماد هامش اضافً أي  0061التً تم رصدها وعددها 

حالة، ومازال المجلس ٌطالب شركة العمران بتمدٌم الحصٌلة  1011لٌصل العدد المعتمد فً االتفالٌة إلى 

الرسمٌة لكل من الشطرٌن االول والثانً للمبالػ التً تم صرفها فعلٌا ألن التفاوت بٌن أرلام المجلس 

وهذا المبلػ ٌمكن توظٌفه فً االتفالٌة الجماعً وارلام شركة العمران ٌصل الى بضع مالٌٌن من السنتٌمات، 

 التالٌة.

اسرة وتبلػ تكلفتها  61منزل تمطنها  51أما بالنسبة لالتفالٌة الخاصة بحً الحارة فهً تهم معالجة   

 ملٌون درهم. 0.3ملٌون درهم تساهم فٌها الجماعة بما لدره  4.5المالٌة 

بدرب العرب حٌث أنهما  02ورلم  7زلٌن رلم وجدٌر بالذكر أن حً الحارة ٌعانً من اشكال فً المن 

لم ٌكونا مبرمجٌن فً برنامج الدور اآلٌلة للسموط وانما فً برنامج مدن بدون صفٌح على اساس ترحٌل 

 12و 07اسرة فً المنزل رلم  07هذه النواة الى مدٌنة تامنصورت لكن بعد احتجاجات السكان والبالػ عددهم 

 1105ٌولٌوز  1م تولٌع محضر بشؤنهما على مستوى والٌة مراكش بتارٌخ فمد ت 02اسرة فً المنزل رلم 

ٌمضً بمعالجة هذه النواة فً اطار برنامج الدور اآلٌلة للسموط ، وتم تولٌع ملحك لالتفالٌة بهذا الصدد على 

 اساس أن تحول شركة العمران االعتمادات الممابلة لها من برنامج مدن بدون صفٌح الى برنامج معالجة

الدور اآلٌلة للسموط، وهذا ما أربن تنفٌذ االتفالٌة مما جعل االرلام مختلفة بٌن المجلس الجماعً وشركة 

ملٌون درهم  2.24العمران بهذا الخصوص، حٌث نعتمد أن هنان اعتمادات مالٌة ضمن هذه االتفالٌة تبلػ 

ن تعالج به بعض الحاالت المستعجلة مالٌٌن درهم ٌمكن أ 5ٌمكن اضافتها لٌصل المبلػ االجمالً الى حوالً 

 على مستوى حً الحارة.

أما بالنسبة لمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً فإن االتفالٌة االولى لم تكن موضوع متابعة من طرؾ  

شركة العمران ووزارة االسكــان وتم االستؽناء عنها وتم احتســاب الحاالت التً تمت معالجتها على حساب 

ملٌون درهم وتبلػ مساهمة  2.25منزل وتبلػ اعتماداتها المالٌة  208هذه االتفالٌة التً تهم االتفالٌة الثانٌة، 

 ملٌون درهم. 1.6الجماعة فٌها 

هذا فٌما ٌتعلك باالتفالٌات إال أن هنان مشكل كبٌر وٌخص تحدٌد الدور اآلٌلة للسموط، حٌث أن االمر  

ترلى الى مستوى منازل آٌلة للسموط مما ٌتطلب توظٌؾ ٌعتمد على الشكاٌات فً حٌن أن هنان حاالت لد ال 

آلٌة جدٌدة لتحدٌد الدور اآلٌلة للسموط فعال بناء على دراسة تمنٌة أو افتحاص تمنً عن طرٌك مكتب 

للدراسات ولٌس بالمعاٌنة المعتمدة حالٌا، ففً االجتماع االخٌر الذي حضرناه بخصوص مماطعة سٌدي 

حالة، وهنان مشكل ٌعٌك تمدم تنفٌذ االتفالٌة ٌتمثل فً البند المتعلك  711ة من ٌوسؾ بن علً تم تمدٌم الئح

الؾ درهم كدفعة  11الؾ درهم لكل مستفٌد كإعانة مادٌة ومبلػ  31بالهدم واعادة البناء اذ تم تخصٌص مبلػ 

الؾ  31اولى على اساس أن ٌبنً نصؾ المنزل كشرط لٌتمكن من الحصول على الدفعة الثانٌة وهً مبلػ 
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الؾ درهم ٌمدم الى المستفٌد كإعانة لتدبٌر  31درهم وهذا ٌعتبر تنالضا ألنه عند اعداد االتفالٌة فان مبلػ 

سكنه االنتمالً، لكن هذا الشرط أعاق تنفٌد البرنامج، بحٌث أن مبالػ كثٌرة لم ٌتم صرفها نظرا الن المعنٌٌن 

هم أوفوا بالشرط، لذلن فإننا نرٌد أن نعرؾ بالضبط لٌمة هذا باألمر لم ٌستطٌعوا ان ٌثبتوا لمكتب الدراسات أن

 الفائض المالً الذي لم ٌتم صرفه.

وبخصوص رصد االعتمادات المالٌة فلٌس هنان تؤخر من طرؾ المجلس الجماعً على مستوى  

وٌتعلك االمر اتفالٌة حً الحارة، أما بالنسبة لالتفالٌة المتعلمة بالمدٌنة العتٌمة فما تبمى هو مبلػ بسٌط 

باالتفالٌة االولى والتً لم نتوصل لحد االن بتمرٌر بشؤنها ٌوضح ما تم انجازه فعال وهذا ما ٌعٌك تحوٌل 

االعتمادات لفائدة شركة العمران، ولذلن فان تسدٌد هذه االعتمادات لفائدة الشركة رهٌن باإلؼالق النهائً 

 للشطرٌن االول والثانً.

جب أداإها فً الشطر الثالث فمد توصلنا اخٌرا بتمرٌرٌن االول خاص بمنطمة أما عن االعتمادات الوا 

حالة، لكن التسدٌد ٌبمى رهٌنا بتمدٌم تمرٌر  08حالة والثانً بباب تاؼزوت وٌتعلك ب  31جامع الفنا وٌضم 

 عن تمدم االشؽال.

 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش بلمائد السٌد دمحم العربً

 بـــــــاب المنالشـــة.نفتــــح اآلن  

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الصمد الهنٌدي

ان المشكل الكبٌر فً هذا الموضوع هو كثرة المتدخلٌن فهنان شركة العمران وهنان المجلس  

الجماعً إضافة إلى مندوبٌة السكنى والتعمٌر، أما عن المبالـــػ المذكورة فً التمرٌر فهً مبالػ خٌالٌة ألن 

الؾ درهم عندما ٌوفون  31الؾ درهم كتسبٌك ومبلػ  11ستفٌدٌن من البرنامج ال ٌحصلون اال على مبلػ الم

الؾ درهم، لذلن ألترح أن ٌتم اعادة صٌاؼة كناش  51بالشروط التً ٌفرضها البرنامج أي فً المجموع 

ه إلٌه المواطنون التحمالت وان تكون المتابعة من حك المجلس الجماعً، ألنه هو الوحٌد الذي ٌتوج

لكنهم لم ٌستفٌدوا فعلٌا اال سنة  1101بشكاٌاتهم، فهنان مواطنون كان من المفروض أن ٌستفٌدوا سنة 

1103 . 

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد احمد محفوظ

إن هذا الموضوع لد طال أكثر من الالزم وطالت معه معاناة المواطنٌن المعنٌٌن، وأول مالحظة عن  

منزل فً مماطعة سٌدي  711البرنامج تتعلك بآلٌة االحصاء، فال ٌعمل أن ٌسفر االحصاء فً اخر لحظة عن 

 عائلة؟ 31مط ما ٌمارب ٌوسؾ بن علً وحدها، وبالنسبة لدرب العرب كٌؾ ٌعمل أن ٌمطن فً منزلٌن اثنٌن ف
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إن هذا المشروع ٌكتسً طابع اجتماعً ولذلن ال ٌجب على أٌة جهة من الجهات المشاركة فٌه أن  

تسعى الى الربح، إن المبالػ التً صرفت فً هذا البرنامج هً مبالػ طائلة لكن المعالجة واالنجاز لٌسا فً 

آلٌتً االحصاء التتبع مع ضرورة إشران المجلس  مستوى هذه المبالػ، لذلن ألول مجددا أنه البد من ضبط

 الجماعً ومجالس المماطعات فً جمٌع مراحل هذه العملٌة.

 

 رئٌس لسم البٌئة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالئك السٌد عبد الؽنً أوشن

 مالحظــات شكلٌـــة:  2هنــــان  

ٌستوعب كل االرلام التً ذكرت، ان طرٌمة االشتؽال هً طرٌمة متجاوزة ألنه ٌستحٌل على اي عضو أن  -0

 لذلن فمد كان من الالزم تمدٌم عرض بطرٌمة مصورة حدٌثة.

لمد جاء فً التمرٌر أنه تمت المطالبة فً بداٌة االجتماع بتمرٌر مفصل حول تمدم البرنامج مما ٌعنً أن   -1

ب أن نتوصل فً المعلومة المضبوطة لم تكن متوفرة عند دراسة هذا الموضوع، ولذلن فمد كان من الواج

هذه الجلسة العامة بمثل هذا التمرٌر المفصل لٌكون السادة االعضاء على بٌنة من أمرهم عند منالشة 

 الموضوع.

 اتساءل عن مآل التوصٌات التً خرجت بها اللجنة بما أن النمطة هً لالطالع فمط. -2

 أما بالنسبة للمالحظات الموضوعٌة فهً كالتالً: 

رواٌات متضاربة فً االرلام وفً المعلومات، لذلن ألترح أن ترجع النمطة الى  2لمد سمعنا لحد اآلن  

اللجنة بحضور كل االطراؾ المعنٌة وان تؤخذ الولت الكافً لدراستها دراسة متؤنٌة ألنه ال ٌمكن تدارس هذه 

اطعة سٌدي حالة بمم 208النمطة بشكل اٌجابً فً هذه الجلسة العامة، فعلى سبٌل المثال ذكر فً التمرٌر 

ملٌون درهم علما  13الؾ درهم كتعوٌض فردي فسنحصل على مبلػ  71ٌوسؾ بن علً واذا اعتمدنا مبلػ 

ملٌون درهم، لذلن ال بد من اعادة النظر فً  21أن االتفالٌة تنص على أن حصة مماطعة سٌدي ٌوسؾ هً 

 االستمرار فً هذا النهج.هذا الموضوع لتحدٌد مولع الخلل وربما تحٌٌن االتفالٌة ألنه ال ٌمكن 

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بن بال

 بالفعـــل فــان هذا البرنامــج ٌعــرؾ مجموعــة من االختالالت وذلن راجــع الى عـدة اسبــاب : 

 ان المعاٌٌر المعتمدة النتماء الدور اآلٌلة للسموط هً معاٌٌر ؼٌر محددة وتختلؾ بٌن منطمة وأخرى. -0

الؾ درهم ال ٌمكن ان تبنً أو تصلح سكنا ٌلٌك  31ان مبلػ التعوٌض ال ٌضمن كرامة المعنٌن باألمر ؾ  -1

 بكرامة االنسان .

عدم التواصل واخبار السادة االعضاء بتمدم البرنامج رؼم أن السكان عندما ٌرٌدون أن ٌشتكوا فهم ال  -2

رٌة السكنى، لـــذلن البـــد من اعـــادة النظر فً ٌعرفون ؼٌر االعضاء وال ٌعرفون ال شركة العمران وال مدٌ

 هذا البرنامــج لٌحمــك الهــدؾ المنشــود .
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 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد المجٌد الدمناتً

أن نمؾ على االكراهات التً تعترٌه  إن هذا الموضوع أكبر بكثٌر من أن نتداول بشؤنه وأن ندرسه أو 

نمطة مطروحة فمط من أجل االطالع، فهو موضوع ٌضم عدد كبٌر من فً هذه الجلسة، خصوصا وأن ال

المتدخلٌن فهنان السلطة المحلٌة وشركة العمران والمجلس الجماعً ومدٌرٌة السكنى وهذه الجهات كلها 

كان من المفروض أن تكون حاضرة أثناء عمل اللجنة الن اللجنة تتوفر على الولت الكافً لتدارس هذا 

اصٌله، لكن باالطالع على تمرٌر اللجنة نجد أن هذه الجهات لم تكن حاضرة. وعلٌه فإننا الموضوع بكل تف

كؤعضاء ال ٌمكن لنا فً هذه الجلسة أن نستوعب كل هذه االرلام والمعطٌات فً ؼٌاب عرض بالصور، لذلن 

ى المعنٌة ألن ألترح أن ٌحال هذا الموضوع على لجنة التعمٌر وان تنضم لها لجنة المالٌة واللجان االخر

 الموضوع فٌه جانب مالً وجانب عمرانً .

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الجلٌل بنسعود

رؼم كل ما لٌل حول هذا البرنامج فانً اعتبره برنامجا ناجحا بكل المماٌٌس وذلن راجع الى  

المجهودات التً بذلها كل المتدخلٌن المعنٌٌن، وكمثال فمط فان حصة مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً تم انجاز 

ضره كل االطراؾ منها، ورؼم ذلن فانً أطالب بدوري بتنظٌم ٌوم دراسً حول هذا الموضوع تح %51نسبة 

 المعنٌة لتمٌٌم البرنامج ومحاولة اٌجاد الحلول للمشاكل التً تعٌك تمدمه.

مسكن بسٌدي ٌوسؾ بن علً فاألمر راجع الى أن  711أما بخصوص الالئحة االخٌرة التً تضم  

النسٌج العمرانً بالحً المدٌم بسٌدي ٌوسؾ بن علً هو عبارة عن بناء عشوائً وؼٌر مرخص. وعن 

كراهات فإنها تتجلى فً طول مسطرة االستفادة وتعمٌدها بحٌث أنها تستؽرق سنة أو سنة ونصؾ وكذا فً اال

االؾ درهم لتمكٌن المستنفدٌن من مواجهة المصارٌؾ  3ضعؾ مبلػ الدعم والذي أطالب بزٌادته بنسبة 

 المتعلمة بإعداد التصامٌم وؼٌر ذلن.

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

طالب بدوري بعمد ٌوم دراسً حول هذا الموضوع ألن النمطة االن هً فمط لالطالع وبالتالً فان كل أ 

 المنالشات حولها لن ٌترتب عنها أي لرار.

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

البد من األخذ باالعتبار أهمٌة هذا الموضوع وأنه ال ٌحتمل مزٌدا من االنتظار، خصوصا واننا  

ممبلون على موسم األمطار وما ٌشكله من خطر على الدور اآلٌلة للسموط، أما من حٌث المنهجٌة فان 

الطرٌمة التً ٌتم بها تحدٌد الدور اآلٌلة للسموط والبحث االجتماعً الذي تموم به السلطة المحلٌة وإحالته 

فً تفالم الوضعٌة ومزٌد من  على مندوبٌة االسكان وؼٌر ذلن من المراحل ٌستؽرق ولتا طوٌال مما ٌزٌد
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المعاناة للسكان، لذلن ألترح إحداث وكالة متخصصة فً هذا الموضوع مثل موضوع الشبان الوحٌد وذلن 

لنتجاوز كل هذه التضاربات فً االختصاصات بحٌث تكون هذه الوكالة هً المسإولة عن كل العملٌات بما فً 

لحالٌة المشاركة فً هذا الموضوع ال تتوفر على ذلن صرؾ التعوٌضات، علما أن مكاتب الدراسات ا

مهندسٌن متخصصٌن فً هذا المجال الن النسٌج العمرانً المعنً هو نسٌج تارٌخً وتراثً والترح أن 

تضاؾ وزارة الثمافة ووزارة السٌاحة الى الئحة المتدخلٌن، كما البد من مراعاة طبٌعة العمار ومشاكل توثٌمه 

 من الناحٌة المانونٌة.

وفً االخٌر البد من اعادة النظر فً لٌمة الدعم الممدم للمستفٌدٌن، وكذلن فً الوكالة المستملة  

لتوزٌع الماء والكهرباء التً تفرض علٌهم أداء رسوم على اساس ربط جدٌد بالشبكات علما أن الموضوع 

صامٌـــم فٌجب أن ٌتعلك بتولٌؾ مإلت للربط المدٌم مما ال ٌستدعً أداء أٌة رسوم. وبخصـــوص الت

 تتكلـــؾ بها جهــة ما سواء المجلس الجماعً أو مصالح التعمٌر ولٌس المستفٌدٌن.

 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

أشكر السادة االعضاء على تدخالتهم كما أشكر السادة ممثلً مندوبٌة السكنى وشركة العمران على  

تعمٌر والمرافك العمومٌة الى عمد اجتماع فً الرب ولت بحضور جمٌع المتدخلٌن حضورهم وأدعو لجنتً ال

فً هذا البرنامج وذلن حتى نحٌط بكل مالبسات هذا الموضوع وإكراهاته مع إجراء معاٌنات مٌدانٌة من 

طرؾ لجٌنات منبثمة عن هذا االجتماع، واذا سمحتم فؤستؤذنكم فً االنصراؾ على أن ٌستكمل السٌد عبد 

 السالم سً كوري تسٌٌر الجلسة.

 :ملحوظة

  وتولى السٌد عبد السالم سً كوري رئاسة الجلسة. الماعة ًفً هذه االثناء ؼادر السٌد رئٌس المجلس الجماع
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  السادسةالنمطة 

واملخعلق  2012الؼاء مقشس املجلس الجماعي ملذًنت مشاكط املخخز خالل الذوسة العادًت لضهش ابشيل 

امللك "/م العائذة ملكيتها لجماعت مشاكط 13097بخخغيػ الققعت الاسؽيت املنخميت للغك العقاسي عذد 

 ورلك لبناء مسجذ .متر مشبع مخىاحذة بحي قضيط بتراب مقافعت مشاكط املذًنت  3000مساختها  "الخاظ

 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الخامسةالنمطة 

/م العائذة ملكيتها لجماعت مشاكط 13097اعادة جخغيػ الققعت الاسؽيت املنخميت للغك العقاسي عذد 

قضيط بتراب مقافعت مشاكط املذًنت إلخذاث مالعب القشب متر مشبع مخىاحذة بحي  3000"امللك الخاظ" مساختها 

 ػضت(. 20بباب الذباغ )حىاس ملعب 

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثانً ل عبد السالم سً كوريالسٌد 

أعطً الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة  نظرا لالرتباط الموضوعً للنمطتٌن، سننالشهما معا، 

 .تٌنبالشإون المالٌة والبرمجة لتالوة نص التمرٌر الذي أعدته اللجنة حول النمط

 

 رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   8، 7،  6،  5 ذات االرلام: النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 والربجمة
 

 
 

 ل8،ل7،لل6،لل5 النقط  ذات االرقامحول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

ل لعرة لاوصملاامق  ي لامليتنيل لاال ضيل لختصيصلااقطمل لدتن علل13097اع ةا لموليت   لاام ئرا /و
متواجرالحبيلقريشلبرتابلمق طمللمااكشلاملر يللمرتلمابعلل3000مااكشل"املوملارت ص"لمش حت  ل

 غرت(.ل20إلحراثلمالعبلااقابلبب بلاارب غل)جوا لمومبل

ل لابا ل لاام ة للار ا لاارة ا لاجملوصلادتن عيلملر يللمااكشلاملتخذلخالل لمقا  ةاملتموقلل2012ااػ ء
موليت  لدتن عللمااكشل/ولاام ئرال13097بتخصيصلااقطمللاال ضيللامليتنيللاوصملاامق  يلعرةل

مرتلمابعلمتواجرالحبيلقريشلبرتابلمق طمللمااكشلاملر يللةذاملل3000"املوملارت ص"لمش حت  ل
 . ابي ءلمشحر

.  املص ةقللااي  ئيللعوىلختصيصلبقمللا ضيللابي ءلمشحرلبتحزئللاافطللب ملوحقللاالةا  للاالزةه 

ل ل قه لاال ضيل لختصيصلاابقمل لS55اع ةا لامليتنيل لاامق  ي لاملش حللل166911/04اواسه ذات
املخصصللحشبلتصنيهلااتحزئللملافقلعنوميلل2مرتلمابعلبتحزئللبتحزئللبااةيلل2344لاملقر الب
E183لاام ة للل لاارة ا لخالل لاملتخذ لاملي  ا لملوتنصلزتوصلمق طمل لتبم  لاجللاحراثلمشحر ةذاملمً

 .2016ار ال وىيول
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 العادٌلةفً جلدول اعملال اللدورة  المدرجة ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما

لكلل ملن السلادة أعضلاء  الموجهلة 1106 شلتنبر 04بتلارٌخ  11210 علدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعلا لللدعوة 2017 اكتوبرلشهر 

 المللذكورةعمللدت اللجنللة  ،ٌزانٌللة والشللإون المالٌللة البرمجللةاللجنللة والمجلللس للحضللور والمشللاركة فللً أشللؽال  اللجنللة المكلفللة بالم
والنصلؾ صلباحا بماعلة االجتماعلات الكبلرى بالمصلر البللدي  الحادٌة عشرعلى الساعة  1106 شتنبر 14 االثنٌنٌوم االول ها اجتماع

 شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لتدارس نمط بحسب ترتٌبها فً جدول اعمال الدورة كاالتً:  
 

/م العائدة ملكيتها لجماعت مساكش "امللك الخاص" 13097الازضيت املنتميت للصك العقازي عدد اعادة جخصيص القطعت  .5

متر مسبع متواجدة بحي قشيش بتراب مقاطعت مساكش املدًنت إلحداث مالعب القسب بباب الدباغ )جواز ملعب  3000مساحتها 

 ػشت(. 20

واملتعلق بتخصيص القطعت  2012وزة العادًت لشهس ابسيل الؼاء مقسز املجلس الجماعي ملدًنت مساكش املتخر خالل الد .6

متر مسبع  3000/م العائدة ملكيتها لجماعت مساكش "امللك الخاص" مساحتها 13097الازضيت املنتميت للصك العقازي عدد 

 متواجدة بحي قشيش بتراب مقاطعت مساكش املدًنت وذلك لبناء مسجد .

 يت لبناء مسجد بتجصئت الفضل بامللحقت الادازيت الاشدهاز.املصادقت النهائيت على جخصيص بقعت ازض .7

متر مسبع بتجصئت  2344ذاث املساحت املقدزة ب 166911/04املنتميت للسسم العقازي S55اعادة جخصيص البقعت الازضيت زقم  .8

مجلس  وذلك من اجل احداث مسجد جبعا مللتمس E183املخصصت حسب جصميم التجصئت ملسفق عمومي  2بتجصئت بسادي 

 .2016مقاطعت املنازة املتخر خالل الدوزة العادًت لشهس ًونيو 
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 عبد االله الؽلؾ، عبد الصمد العكاري، عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي وٌسالت، احمد عبٌلة، موالي عبد الحفٌظ المؽراوي.

 المجلس الجماعً السادة:كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب  - 

 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  موالي الحسن المنادي
 النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً.  :   امال مٌصرة

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 لضاوي العباسً، حلٌمة بادمحم، حفٌظة مجدار، حسن بباوي.خلٌفة الشحٌمً، عبد الفتاح رزكً، عبد الهادي بن عال، موالي احفٌظ 

 : خالد الفتاويعتذر عن المشاركة من اعضاء المجلس الجماعً السٌدا -

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

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

 رئٌس لسم العمل االجتماعً   :   العزٌز االمري
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش

 رئٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم اعمال المجلس    :   عادل الزرود

 عن لسم اعمال المجلس    :   سعد نجاي
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :    عبد الرحٌم العلمً

 رئٌس مصلحة السكنى والتعمٌر بمماطعة جلٌز :    سعٌد النحاجً

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
 . 7، 6،  5،  4: االرلامذات  النمط
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ئلٌس اللجنلة بلالنمط المضلمنة فلً فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشلكر والترحٌلب بالسلادة الحضلور، ذكلر السلٌد ر
 ، و لد تم تدارس النمط الجاهزة المعروضة عللى1106ل اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر جد

 الشكل االتً:

 9000/و العائدة ملليتها دتناعة مساكش "امللم ارتاص" مطاحتها 79037اعادة ختصيص القطعة االزضية امليتنية للصم العقازي عدد  -5
 غشت(. 00مرت مسبع متواجدة حبي قشيش برتاب مقاطعة مساكش املديية إلحداث مالعب القسب بباب الدباغ )جواز ملعب 

واملتعلق بتدصيص القطعة االزضية امليتنية  0070الػاء مقسز اجمللظ ادتناعي ملديية مساكش املتدر خالل الدوزة العادية لشهس ابسيل   -6
مرت مسبع متواجدة حبي قشيش برتاب مقاطعة  9000/و العائدة ملليتها دتناعة مساكش "امللم ارتاص" مطاحتها 79037للصم العقازي عدد 

 ة وذلم لبياء مطحد .مساكش املديي

 
بداٌة، تم االتفاق على تدارس النمطتٌن معا الرتباطهما فً الموضوع، حٌث انه بعد تمكٌن السادة االعضاء من 

أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌدة رئٌسة  ،الوثائك الالزمة للنماش، ولالطالع على الحٌثٌات واسباب النزول
 ممتلكات الجماعٌة لتمدٌم التوضٌحات فً الموضوع.مصلحة العملٌات العمارٌة بمسم ال

وفً هذا االطار، اوضحت السٌدة رئٌسة المصلحة انه سبك للمجلس الجماعً لمدٌنة مراكش ان اتخذ 
/م العائدة ملكٌتها لجماعة مراكش 02186المطعة االرضٌة المنتمٌة للصن العماري عدد ممررا ٌمضً بتخصٌص 

ة وذلن لبناء متر مربع متواجدة بحً لشٌش بتراب مماطعة مراكش المدٌن 2111"الملن الخاص" مساحتها 
مسجد، مشٌرة أنه تمت مراسلة رئٌس لسم التعمٌر بالجماعة من أجل اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابٌر لتنفٌذ ممرر 

رٌع المبادرة المجلس، ؼٌر أن المشروع لم ٌتم تفعٌله إلى اآلن مما فسح المجال  للجنة المحلٌة المكلفة بمشا
الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة تفكر فً إعادة تخصٌص المطعة األرضٌة موضوع النمطة إلحداث مالعب المرب نظرا لما 

 تعانٌه منطمة لشٌش من نمص كبٌر فً هذا النوع من المرافك.
لمبادرة وللمزٌد من االٌضاح، تدخل السٌد رئٌس لسم العمل االجتماعً ان اللجنتٌن المحلٌة واإلللٌمٌة ل

الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة صادلتا باإلجماع على إحداث ثالثة مالعب بالعشب االصطناعً بكافة مرافمها التمنٌة 
واإلدارٌة بالبمعة األرضٌة المذكورة وحددت تكلفتها المالٌة فً ثالث مالٌٌن درهم وهو اعتماد متوفر إلى جانب 

م بوجود تخصٌص سابك للمطعة االرضٌة بممتضى موضوع االتفالٌة موضوع االحداث، ؼٌر ان التنفٌذ اصطد
 ممرر ٌتطلب الؽاإه للموافمة على احداث مالعب المرب وفك تخصٌص جدٌد.  

بعد االستماع للتوضٌحات، وبعد فتح باب المنالشة وابداء الرأي، سجل السادة االعضاء المالحظات االتٌة  

 ادناه بٌن مإٌد ومتحفظ على الشكل االتً:

 حول إلؽاء ممرر المجلس السابك الماضً بإحداث مسجد بالبمعة األرضٌة موضوع النمطة علما ان مالعب  التحفظ

 المرب الممترح إحداثها ستتسبب فً الضجٌج وإزعاج لساكنة الحً.

  تؤٌٌد احداث مالعب المرب بتراب مماطعة مراكش المدٌنة نظرا لملتها بخالؾ المساجد ومن شؤن إحداثها خلك

 باب المماطعة.متنفس لش

  التؤكٌد على أن خلك هذه المالعب سٌخفؾ العبئ على بمٌة المنتزهات بالمدٌنة خاصة منتزه موالي الحسن

 والمركب الرٌاضً باب الخمٌس.

  ضرورة استصدار لوائح تنظٌمٌة داخلٌة خاصة بالمنتزهات الرٌاضٌة ومالعب المرب تتضمن ضوابط وشروط

 ة وسالمة الساكنة المجاورة.االستؽالل بما ٌضمن احترام راح

  التساإل حول راي ساكنة المنطمة سواء بخصوص مطالبة المجلس السابك بتخصٌص البمعة األرضٌة كمسجد او

 إعادة تخصٌصها إلحداث مالعب المرب.

ولإلجابة على االستفسار االخٌر، أعطى السٌد رئٌس اللجنة من جدٌد الكلمة للسٌد رئٌس لسم العمل  

لذي أكد أن دراسة والع الحال تبٌن الخصاص الكبٌر الذي تعانٌه منطمة لشٌش فً البنى التحتٌة كما االجتماعً ا

أن هنان إلحاح من شباب المنطمة على ضرورة إحداث هذه المالعب، مشٌرا أن المجلسٌن السابك والحالً أخذا 

مماطعة مراكش المدٌنة هً  على عاتمها ضرورة إحداث منتزهات بكافة تراب مدٌنة مراكش لكن المالحظ أن
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الوحٌدة التً ال زالت تعانً من نمص فً المرافك الرٌاضٌة، مضٌفا أنه باالطالع على جرد لكافة مشارٌع المبادرة 

الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة نجد نمصا ملحوظا فً مماطعتً مراكش المدٌنة والنخٌل رؼم توفر العمار بهاتٌن 

مشاكل التً تعانٌها مالعب المرب هو سوء التنظٌم حٌث ال ٌتم احترام التولٌت المماطعتٌن، مسجال أنه من ضمن ال

المحدد من طرؾ اإلدارة لممارسة األنشطة الرٌاضٌة، مإكدا على ضرورة تجاوز كل هذه االختالالت فً تسٌٌر 

 المالعب المزمع إحداثها.

المنطمة تزخر بالعدد على ان  ومن جهتها، تدخلت السٌدة النائبة .. رئٌس مجلس جماعة مراكش معبرة 

فن العزلة عن تالكافً من المساجد وان احداث مسجد جدٌد ال ٌعتبر حاجة ملحة بعكس بناء المالعب الذي س

عطً اهمٌة للنشاط الرٌاضً بشروط اكثر تنظٌما وجمالٌة باإلضافة الى كون تشباب المنطمة والمدٌنة عموما وس

وطنٌة، فضال عن كون المخصص المالً إلنجاز هذه المالعب جاهز فً اطار دعم االنشطة الشبابٌة ٌعتبر اولوٌة 

 المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة .

وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء النمص الملحوظ فً المرافك الرٌاضٌة بمماطعة مراكش 

المتنفس المتمثل فً مالعب المدٌنة عامة وحً لشٌش بالخصوص، ونظرا لحاجة الشباب الملحة لمثل هذا 

المرب، وحٌث أن االعتماد المالً المرصود إلحداثها متوفر، وبعد اشتراطهم ضرورة تؤطٌر ممارسة الرٌاضة بهذه 

المالعب بتؤسٌس ضوابط تنظٌمٌة تضمن عدم ازعاج للساكنة المجاورة وذلن بتمنٌن ساعات الممارسة واعتبارا 

 فمد ابدت اللجنة موافمتها على ما ٌلً:  لالرتباط الموضوعاتً بٌن النمطتٌن،

/م العائدة ملكٌتها لجماعة مراكش 02186المطعة األرضٌة المنتمٌة للصن العماري عدد إعادة تخصٌص  اوال: 

المتواجدة بحً لشٌش بتراب مماطعة مراكش المدٌنة إلحداث مالعب المرب  1م 2111"الملن الخاص مساحتها 

 .ؼشت 11بباب الدباغ بجوار ملعب 
والمتعلك  1101الؽاء ممرر المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المتخذ خالل الدورة العادٌة لشهر ابرٌل ثانٌا: 

/م العائدة ملكٌتها لجماعة مراكش "الملن 02186بتخصٌص المطعة االرضٌة المنتمٌة للصن العماري عدد 
 راكش المدٌنة وذلن لبناء مسجد .متر مربع متواجدة بحً لشٌش بتراب مماطعة م 2111الخاص" مساحتها 

 املصادقة اليهائية على ختصيص بقعة ازضية لبياء مطحد بتحصئة الفطل بامللحقة االدازية االشدهاز تبعا ملقرتح زتلظ مقاطعة جليص املتدر -7
 .0077خالل الدوزة العادية لشهس ييايس 

 
هذه النمطة، ذكر السٌد رئٌس اللجنة انه سبك للمجلس الجماعً لمدٌنة ان صادق خالل دورته  بخصوص

مبدأ اعادة تخصٌص بمعة ارضٌة لبناء مسجد بتجزئة الفضل بالملحمة االدارٌة على  1106العادٌة لشهر فبرٌر 
بط المعطٌات التمنٌة والعمارٌة االزدهار على اساس استكمال المصالح المختصة لإلجراءات المانونٌة واالدارٌة لض

 طرة وبطبٌعة العمار موضوع النمطة.الخاصة بالمس
ولتمدٌم المعطٌات المطلوبة، اعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس مصلحة السكنى والتعمٌر بمجلس مماطعة جلٌز  

لحمة لتمدٌم التوضٌحات لخصتها بطالة تمنٌة حول طلب تخصٌص بمعة ارضٌة لبناء مسجد بتجزئة الفضل بالم
متر مربع مستخرجة من  511االدارٌة االزدهار والمتواجدة بمرب مدارة تجزئة الفضل والممدرة مساحتها بحولً 

هكتارات مخصصة لمنطمة خضراء تابعة لحً االزدهار، محٌطا السادة  2وعاء عماري ممتد على مساحة 

 1106ل دورته العادٌة لشهر ٌناٌر الحضور بان النمطة المعروضة على انظارهم سبك لمجلس مماطعة جلٌز خال
 ان وافك علٌها باإلجماع.

بعد االستماع للتوضٌحات، وحٌث انه سبك للمجلس الجماعً ان ابدى مصادلته المبدئٌة على النمطة، 
فمد واعتبارا للمعطٌات التمنٌة الممدمة، ونظرا للتمثل الدٌنً الذي تحظى به المساجد وحاجة المنطمة لمسجد، 

ة موافمتها النهائٌة على تخصٌص بمعة ارضٌة لبناء مسجد بتجزئة الفضل بالملحمة االدارٌة االزدهار ابدت اللجن
 حسب المعطٌات التمنٌة المدلى بها والمرفمة بالتمرٌر.
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مرت مسبع  0900ذات املطاحة املقدزة ب  00/ 766377امليتنية للصم العقازي  555اعادة ختصيص البقعة االزضية زقه  .7
وذلم مً اجل احداث مطحد تبعا مللتنظ زتلظ   E183املدصصة حطب تصنيه التحصئة ملسفق عنومي  0بتحصئة بسادي

  . 0760مقاطعة امليازة املتدر خالل الدوزة العادية لشهس يوىيو 

بخصوص هذه النمطة، ذكر السٌد رئٌس اللجنة انه سبك وان تم عرض ملتمس مجلس مماطعة المنارة  

على انظار اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة  1105الدورة العادٌة لشهر ٌونٌو المتخذ خالل 

ذات المساحة الممدرة ب  13 /055800المنتمٌة للصن العماري  444البمعة االرضٌة رلم والماضً بتخصٌص 

وذلن من اجل احداث  E183 المخصصة حسب تصمٌم التجزئة لمرفك عمومً  1 متر مربع بتجزئة برادي 1233

 .مسجد

ؼٌر انه، ٌضٌؾ السٌد رئٌس اللجنة، امام ؼٌاب تحدٌد واضح للتخصٌص االصلً للبمعة االرضٌة من  

 ات التمنٌة، تم تؤجٌل البث فً الموضوع.جهة وكذا المعطٌ

، فمد ابدت اللجنة موافمتها على اعادة  بالنظر لحاجة المنطمة لمسجد الطلبعلى ونظرا إللحاح الساكنة 

تخصٌص البمعة االرضٌة موضوع النمطة وذلن من اجل احداث مسجد تبعا لملتمس مجلس مماطعة المنارة المتخذ 

  .حسب المعطٌات التمنٌة المرفمة بالتمرٌر 1105نٌو خالل الدورة العادٌة لشهر ٌو

 

 وجمللطله املوقس واضع اليظس
 

 
 زئيظ اللحية

 اذتطني ىواز               
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثانً ل عبد السالم سً كوريالسٌد 

فاألمر ٌتعلك بإلؽاء ممرر سابك بعد دراستها من طرؾ اللجنة المختصة، و، تٌنالنمط هاتٌنبخصوص  

/م 02186المطعة االرضٌة المنتمٌة للصن العماري عدد للمجلس الجماعً على اساس ان ٌتم اعادة تخصٌص  

متر مربع متواجدة بحً لشٌش بتراب مماطعة  2111مساحتها  "الملن الخاص"العائدة ملكٌتها لجماعة مراكش 

 ؼشت(. 11مراكش المدٌنة إلحداث مالعب المرب بباب الدباغ )جوار ملعب 

 باب المنالشة مفتوح.

 نظرا لعدم وجود اي تدخل، اعرض النمطتٌن السادسة والخامسة على التصوٌت كل نمطة على حدة.
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  السابعةالنمطة 

املغادقت النهائيت على جخغيػ بقعت اسؽيت لبناء مسجذ بخجضئت الـؾل بامللحقت الاداسيت الاصدهاس جبعا 

 .2017ملقترح مجلس مقافعت حليز املخخز خالل الذوسة العادًت لضهش ًناًش 

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثانً ل عبد السالم سً كوريالسٌد 

أعطً الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة والبرمجة لتالوة  بخصوص هذه النمطة، 

 .هانص التمرٌر الذي أعدته اللجنة حول

 

 المالٌة والبرمجةرئٌس اللجنة المكلفة بالشإون  السٌد الحسٌن نوار

 

 

 (من جدول االعمال 6التمرٌر السابك ٌتضمن النمطة رلم )
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  عبد السالم سً كوريالسٌد 

فمد سبك للمجلس الجماعً ان ابدى موافمته المبدئٌة على  ،ةالنمط هاتهبخصوص  

137022017152017

 بـــاب المنالشـــة مفتــــوح.

 نظرا لعدم وجود اي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌت.
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثامنةالنمطة 

 2344راث املساخت املقذسة ب 166911/04املنخميت للشسم العقاسي  S55اعادة جخغيػ البقعت الاسؽيت سقم 

ورلك من احل اخذاث مسجذ جبعا  E183املخغغت خسب جغميم الخجضئت ملشؿق عمىمي  2متر مشبع بخجضئت بشادي 

 .2016مللخمس مجلس مقافعت املناسة املخخز خالل الذوسة العادًت لضهش ًىهيى 

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثانً ل عبد السالم سً كوريالسٌد 

والبرمجة لتالوة نص أعطً الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة  بخصوص هذه النمطة، 

 .هاالتمرٌر الذي أعدته اللجنة حول

 

 رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار

 

 (من جدول االعمال 7التمرٌر السابك ٌتضمن النمطة رلم )
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 الجلسة()رئٌس  رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثانً ل عبد السالم سً كوريالسٌد 

وحسب ما خلصت الٌه اللجنة المختصة، فاألمر ٌتعلك بتخصٌص  ،ةالنمط هاتهبخصوص  

166911043736

 

 المنالشـــة مفتــــوح.بـــاب 

 نظرا لعدم وجود اي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌت.
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  التاسعةالنمطة 

الققعت الاسؽيت املضيذ على حضء منها  املغادقت املبذئيت على مسقشة جخقيك خذود القشق العامت وهضع ملكيت 

هادي البدش الابيؿ املخىسك والخخلي عن الحقىق العينيت العقاسيت املشجبقت به ملا حسخلضمه العمليت من منـعت عامت 

 ورلك إلخذاث مشاب جدت اسض ي وجىسيع ساخت حامع الـنا

 )رئٌس الجلسة( كشرئٌس المجلس الجماعً لمراالنائب الثانً ل عبد السالم سً كوريالسٌد 

أعطً الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة والبرمجة لتالوة نص  بخصوص هذه النمطة، 

 .هاالتمرٌر الذي أعدته اللجنة حول

 

 رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صواليت( 05/10/2017الثاهيت بخاسيخ  ملجلس حماعت مشاكط )الجلست 2017مدؾش الذوسة العادًت لضهش اكخىبش 

50 
 

 

 

  

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   9 النمطة رلم:

 
 

 تقرير اجتماع 
المجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية  

 والربجمة
 

 
 

 ل9حول النقطة رقم  
 2017من جدول اعمال الدورة العادية لشهر  اك توبر 

 

املص ةقللاملبرئيللعوىلمشطاالختطيطلحرةةلااطاقلاام مللةىزعلموليللااقطمللاال ضيللاملريرلعوىلجزءل
ل ل لتشتوزمهلمي   لمل  لبه لاملاتبطل لاامق   ل لااميييل لاذتقوق لعً لةااتخوي لاملتوسط لاالبيض لاابحا ى ةي

 اامنويللمًلميفمللع مللةذاملإلحراثلماابلحتتلا ضيلةتوسيعلس حللج معلاافي ل.
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للممتضللٌات المانونٌللة والتنظٌمٌللة الجللاري بهللا العمللل، وفللً اطللار تحضللٌر الللنمط المدرجللة فللً جللدول اعمللال الللدورة  طبمللا

السلادة أعضلاء اللجنلة والمجللس للحضلور  عوة الموجهلة لكلل ملنلمجللس جماعلة ملراكش، وتبعلا لللد 2017العادٌة لشهر اكتلوبر 
اسلتؤنفت اللجنلة الملذكورة اجتماعهلا فلً جلسلة ثانٌلة والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشلإون المالٌلة البرمجلة، 

رى بالمصلر البللدي شللارع دمحم عللى السللاعة الحادٌلة عشلر والنصلؾ صلباحا بماعللة االجتماعلات الكبل 1106اكتلوبر  11ٌلوم االثنلٌن 
   الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لتدارس نمط منها ما ٌلً:

 

 لى ةيلاابحالاالبيضل ل لااطاقلاام مللةىزعلموليللااقطمللاال ضيللاملريرلعوىلجزءلمي   املص ةقللاملبرئيللعوىلمشطاالختطيطلحرةة
لاامق    لااميييل لاذتقوق لةذاملإلحراثلماابلحتتلا ضيلاملتوسطلةااتخويلعً لع مل لميفمل لمً لاامنويل لتشتوزمه لمل  لبه لاملاتبطل ل

لةتوسيعلس حللج معلاافي ل.
 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

 عبد االله الؽلؾ، عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، عبد الؽنً درٌوش، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة.

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: - 

 النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً :   احمد المتصدق
 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  موالي الحسن المنادي

 النائب السادس لرئٌس المجلس الجماعً :   خدٌجة الفضً
 النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً.  :   امال مٌصرة

 شارن فً االجتماع من أعضاء المجلس السادة: -

ً، خلٌفة الشحٌمً، إبراهٌم بوحنش، سعٌدة ساللة، عبد الهادي بن عال، حلٌمة بادمحم، جوٌدة العوٌدي، إشراق البوٌسفً، عبد المجٌد الدمنات
 تاح رزكً، دمحم بنلعروسً.المصطفى الوجدانً، م.احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الف

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 رئٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر
 رئٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  وفاء منٌتً

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً
 رئٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضائٌة :  فتح هللا الٌزٌدي

 رئٌس لسم التعمٌر :  عادل الشراط
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش

 رئٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى :  عبد االله روحنً
 رئٌسة مصلحة العاللة مع الوكاالت :  خدٌجة عبٌدي

 المٌزانٌة والمحاسبةعن لسم  :  عبد االله منصورة
 رئٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم اعمال المجلس    :  عادل الزرود

 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً

 

 كما شارن من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة: -

 المدٌر اإلللٌمً لوزارة التجهٌز والنمل واللوجستٌن والماء بمراكش :  مصطفى لطرش
 عن المدٌرٌة اإلللٌمٌة لوزارة التجهٌز والنمل واللوجستٌن والماء بمراكش :  المهدي بوحفة

 عن لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة :  دمحم بوٌبرٌن
 عن لسم التعمٌر والبٌئة بالوالٌة :  دمحم الحرشً

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
 8النمطة رلم: 
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بدئية على مططسة ختطيط حدود الطسق العامة وىصع مللية القطعة األزضية املشيد على جصء ميها ىادي البحس املصادقة امل
األبيض املتوضط والتدلي عً اذتقوق العييية العقازية املستبطة به ملا تطتلصمه العنلية مً ميفعة عامة وذلم إلحداث مسآب 

 حتت أزضي وتوضيع ضاحة جامع الفيا 
شة هذه النمطة، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بما سبك تدارسه فً االجتماع السابك للجنة فً مستهل منال

والذي خالله لدم السٌد المدٌر العام لمصالح  1106شتنبر  14بتارٌخ فً  المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة

ة مبرزا أبعاده اإلٌجابٌة، لكن الجماعة تصورا حول المشروع المراد إنشاإه على المطعة األرضٌة موضوع النمط

ونظرا لؽٌاب معطٌات لانونٌة، تمنٌة ولضائٌة مرتبطة بالنزاع بٌن جماعة مراكش وشركة نادي البحر األبٌض 

المتوسط حول الموضوع، تمرر تؤجٌل البث فً النمطة إلى حٌن حضور رئٌس لسم الشإون المانونٌة 

 الصادرة فً الموضوع ولمعرفة الوضعٌة المانونٌة للعمار.والمنازعات المضائٌة لإلدالء بموضوع االحكام 

بعد هذا التذكٌر، أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي أوضح  

أن األمر ٌتعلك بالمصادلة المبدئٌة على مسطرة تخطٌط حدود الطرق العامة إلحداث مرآب أرضً وتوسٌع 

المطعة األرضٌة المشٌد على جزء منها نادي البحر األبٌض المتوسط، مإكدا أن المطلوب  ساحة جامع الفنا على

هو الموافمة على المبدأ نظرا لما تعرفه منطمة جامع الفنا من خصاص فً موالؾ السٌارات إضافة إلى توسٌع 

بحر األبٌض المتوسط، ساحة جامع الفنا إلرجاع هذه المنطمة إلى الحالة التً كانت علٌها لبل تشٌٌد نادي ال

مضٌفا أن ذلن سٌمكن زوار الساحة من رإٌة أوسع تنطلك من شارع دمحم الخامس وذلن بإزالة المبانً المشٌدة 

 على المطعة األرضٌة موضوع النمطة.

 بعد ذلن فتح باب النماش حٌث جاءت استفسارات والتراحات السادة األعضاء كاآلتً: 

  البحر األبٌض المتوسط كان خطؤ منذ بداٌاته بحكم تمولعه بمولع تسجٌل أن موضوع تشٌٌد نادي
 تارٌخً وحساس كساحة جامع الفنا مع المطالبة بتدخل مختلؾ الفاعلٌن لحل هذا االشكال.

  المطالبة بكافة المعطٌات التمنٌة المتعلمة بالصكون العمارٌة والمساحات والمالكٌن موضوع مسطرة
 التخطٌط.

  وتطهٌر العمار المشٌد علٌه نادي البحر األبٌض المتوسط لبل الشروع فً مسطرة نزع المطالبة بتصفٌة
 الملكٌة.

  اإلشادة بمشروع توسعة ساحة جامع الفنا مع ضرورة تهٌئ تصور شامل ٌهم الجوانب التمنٌة والمالٌة
 والتدبٌرٌة.

 وضوع النمطة.المطالبة برد االعتبار للكتبٌٌن وذلن بتخصٌص مكان لهم بالمطعة األرضٌة م 
وبعد التحاق السٌد رئٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضائٌة بالماعة لتمدٌم التوضٌحات  

بخصوص األحكام الصادرة فً الموضوع، أكد هذا االخٌر أن الحكم موضوع النزاع المرتبط بالنمطة مر من 

حر األبٌض المتوسط بساحة جامع الفنا جمٌع درجات التماضً ولضى باستكمال إجراءات تفوٌت عمار نادي الب

 إلى شركة "كلوب مٌد" مع اصدار االمر بالتحفٌظ.

ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، واالجابة على بعض تساإالت السادة األعضاء تدخل من جدٌد السٌد  

لكٌة إلنجاز رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لٌإكد أن األمر ٌتعلك فمط بالموافمة المبدئٌة على مسطرة نزع الم

مشروع توسعة ساحة جامع الفنا لما ٌكتسٌه من منفعة عامة وأهمٌة بالؽة مرتبطة بمخطط السٌر والجوالن 

الرامً إلى تخفٌؾ ضؽط المرور عن الساحة من خالل االتجاه نحو إنشاء مرائب فً انتظار إعداد ملؾ 

أن الموافمة المبدئٌة تعتبر فرصة لفتح حوار المعطٌات التمنٌة الكاملة للمطعة األرضٌة موضوع النمطة، مضٌفا 

مع كافة المتدخلٌن لتوحٌد الرإٌة وبلورة تصور شامل حول المشروع المذكور باعتباره مشروعا تنموٌا 

 للمدٌنة. 
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وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة مشروع توسٌع ساحة جامع الفنا، وحٌث أن 

تتواجد وسط الساحة باعتبارها مولعا استراتٌجٌا وحساسا ومن شؤن تحرٌره  المطعة األرضٌة موضوع النمطة

فن ضؽط المرور وامتداد الرإٌة عن منطمة جامع الفنا، وبعد تكوٌن لناعات موضوعٌة مبدئٌة حول الموضوع 

طرق العامة مسطرة تخطٌط حدود الابدت اللجنة موافمتها المبدئٌة على وااللمام بالوضعٌة المانونٌة للعمار، فمد 

ونزع ملكٌة المطعة األرضٌة المشٌد على جزء منها نادي البحر األبٌض المتوسط والتخلً عن الحموق العٌنٌة 

العمارٌة المرتبطة به لما تستلزمه العملٌة من منفعة عامة وذلن إلحداث مرآب تحت أرضً وتوسٌع ساحة جامع 

 :الفنا على اساس المٌام باإلجراءات والتدابٌر االتٌة

  تحضٌر المعطٌات التمنٌة الخاصة بالعمار موضوع مسطرة التخطٌط من مساحات و صكون عمارٌة

 ومالن حمٌمٌٌن او مفترضٌن.

 .التفاوض وفتح حوار مع المعنٌٌن باألمر لالتفاق حول حٌثٌات الموضوع 

  التمنٌة والمالٌة والتدبٌرٌة.تهٌئ تصور مجسد فً شكل مشروع متكامل من كافة جوانبه 

 

  

 وجمللطله املوقس واضع اليظس
 

 
 زئيظ اللحية

 اذتطني ىواز             
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثانً ل عبد السالم سً كوريالسٌد 

مسطرة فمد ابدت اللجنة موافمتها المبدئٌة على وحسب تمرٌر اللجنة المختصة،   ،ةالنمط هاتهبخصوص  

حدود الطرق العامة ونزع ملكٌة المطعة األرضٌة المشٌد على جزء منها نادي البحر األبٌض المتوسط تخطٌط 

والتخلً عن الحموق العٌنٌة العمارٌة المرتبطة به لما تستلزمه العملٌة من منفعة عامة وذلن إلحداث مرآب تحت 

 االتٌة: على اساس المٌام باإلجراءات والتدابٌر أرضً وتوسٌع ساحة جامع الفنا

  تحضٌر المعطٌات التمنٌة الخاصة بالعمار موضوع مسطرة التخطٌط من مساحات و صكون عمارٌة

 ومالن حمٌمٌٌن او مفترضٌن.

 .التفاوض وفتح حوار مع المعنٌٌن باألمر لالتفاق حول حٌثٌات الموضوع 

  رٌة.التمنٌة والمالٌة والتدبٌتهٌئ تصور مجسد فً شكل مشروع متكامل من كافة جوانبه 

 بـــاب المنالشـــة مفتــــوح.

 نظرا لعدم وجود اي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌت.
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  العاشرةالنمطة 

الخاظ بمشكض فمش وجثمين النـاًاث املنزليت واملماجلت املخعلق بعقذ الخذبير املـىؼ  2املغادقت على امللحق سقم 

 لها بمذًنت مشاكط.

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثانً ل عبد السالم سً كوريالسٌد 

نائبة رئٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات  ة حفٌظة مجدارأعطً الكلمة للسٌد بخصوص هذه النمطة، 

بالمرافك العمومٌة والخدمات واللجنة اللجنة المكلفة  بٌناعد فً اطار اجتماع مشترن  لتالوة نص التمرٌر الذي 

 حول النمطة. ٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجةبالمالمكلفة 

 بالمرافك العمومٌة والخدماترئٌس اللجنة المكلفة  نائبة حفٌظة مجدارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   10 النمطة رلم:

 
 

 تقرير االجتماع املشرتك 
لمجنة املكمفة باملرافق العمومية واخلدمات  

والمجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية 
 والربجمة

 

 
 

 ل10حول النقطة  ذات الرقم 
 2017من جدول اعمال الدورة العادية لشهر  اك توبر 

 

املتموقلبمقرلااتربريلاملفوضلارت صلمباكزلطنالةتجننيلاايف   تلل2عوىلاملوحقل قهلاملص ةقلل
 امليزايللةاملن ثوللهل لمبر يللمااكش.
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر اللنمط المدرجلة فلً جلدول اعملال اللدورة العادٌلة 

الموجهلة لكلل ملن السلادة أعضلاء  1106شلتنبر  04بتلارٌخ  11211 علدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعلا لللدعوة 2017لشهر اكتوبر 
شللؽال االجتمللاع المشللترن بللٌن اللجنللة المكلفللة بللالمرافك العمومٌللة والخللدمات واللجنللة اللجنللة والمجلللس للحضللور والمشللاركة فللً أ

علللى السللاعة الحادٌللة عشللر  1106شللتنبر  15، انعمللد االجتمللاع المللذكور ٌللوم الثالثللاء المكلفللة بالمٌزانٌللة والشللإون المالٌللة البرمجللة
والنصؾ صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخلامس برئاسلة مشلتركة بلٌن السلٌد ابلراهٌم بلوحنش والسلٌد 

   الحسٌن نوار رئٌسا اللجنتٌن لتدارس النمطة العاشرة من جدول االعمال كاالتً:

لريلاملفوضلارت صلمباكزلطنالةتجننيلاايف   تلامليزايللةاملن ثوللهل لمبر يللمااكش.املتموقلبمقرلااتربل0املص ةقللعوىلاملوحقل قهل
 

 

 دمحم بالة، حفٌظة مجدار، م. البشٌر طوبا. حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

 دمحم بنلعروسً شارن فً االجتماع من أعضاء المجلس السٌد: -
 : خالد الفتاويالجماعً السٌدعتذر عن المشاركة من اعضاء المجلس ا -

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 رئٌس لسم البٌئة والسكن ؼٌر الالئك :  عبد الؽنً اوشن
 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :    عبد الرحٌم العلمً
 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور والتذكٌر بالنمطة المضمنة فً جدول اعمال 
، ولالطالع على حٌثٌات الموضوع، اعطٌت الكلمة 1106اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

للسٌد رئٌس لسم البٌئة والسكن ؼٌر الالئك الذي اوضح أن األمر ٌتعلك بعمد التدبٌر المفوض الستؽالل المطرح العمومً 
ة درهم خالل السن 88.01على أساس أن تكلفة الطن الواحد من النفاٌات ستكون فً حدود  1105الذي بدأ العمل به سنة 

درهم للطن عند إنشاء مركز طمر وتثمٌن النفاٌات  087.13األولى من االستؽالل، مإكدا أن هذه التسعٌرة ستبلػ 

من مداخٌل هذا المركز، مشٌرا أن عملٌة إنشاء المركز المذكور عرفت وال زالت  %31وسٌستخلص حٌنها المجلس نسبة 

من أجل االنتمال للعمل بالتسعٌرة المضاعفة، مشٌرا فً نفس  تعرؾ عرالٌل حالت دون إتمام إنجازه فً السنة الثانٌة
السٌاق أنه تم نمل مركز الطمر من منطمة حربٌل إلى المنابهة حٌث تم االنتهاء من إنجازه لكنه لم ٌستؽل، لذلن تم إضافة 

ٌنا أنه ونظرا لعدم التمكن درهم للطن، مب 88.01لالتفالٌة من أجل تمدٌد العمل بالتسعٌرة العادٌة والتً هً  0الملحك رلم 
من افتتاح مركز الطمر والتثمٌن لحد اآلن ولعدم وجود إمكانٌة من الناحٌة المانونٌة للمرور إلى التعرٌفة الجدٌدة وسط 

فبراٌر  07موضوع النمطة لتمدٌد فترة العمل بنفس التسعٌرة األولى إلى ؼاٌة  1السنة الحالٌة فمد تم إنجاز الملحك رلم 

 انتظار تدشٌن وبداٌة اشتؽال المركز. فً  1107
بعد ذلن فتح باب النماش حٌث تبٌن للسادة األعضاء أن مركز طمر وتثمٌن النفاٌات لن ٌبدأ اشتؽاله إال بحلول 

فمد درهم للطن مرتبطة بافتتاح وبدأ العمل بالمركز المذكور،  087.13السنة المادمة، ونظرا إلى أن االنتمال للعمل بتسعٌرة 

من عمد التدبٌر المفوض الستؽالل مركز طمر وتثمٌن النفاٌات المرفك بالتمرٌر  1اللجنة موافمتها على الملحك رلم  ابدت
 .1107فبراٌر  07درهم للطن الواحد وذلن إلى ؼاٌة ٌوم  087.13درهم عوض  88.01والخاص بتمدٌد فترة العمل بتسعٌرة 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 

 ك العمومٌة والخدماترئٌس لجنة المراف
 ابراهٌم بوحنش

 
 

 رئٌس لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة
 الحسٌن نوار

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
 01النمط ذات الرلم: 
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  2الملحق التعديلي رقم  

 لعقد التدبير المفوض المتعلق بالتدبير المفوض

 لمركز طمر وتثمين النفـايات المنزلية والمماثلة لها 

 لمدينة مراكش 
  و لمركز الفرز و التحويل 

 -النسخة االصلية باللغة الفرنسية  -

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 انًًهكـــــــــــخ انًغغثٛـــــــــخ

 ٔػاعح انضاسهٛخ

 ٔالٚخ جٓخ يغاكش أؿفٙ ٔػًبنخ يغاكش

 جًبػخ  يغاكش

 انًضٚغٚخ انؼبيخ نهًصبنخ

 انالئكلـى انجٛئخ ٔرأْٛم انـكٍ غٛغ 
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 ثٍٛ انًٕلعٍٛ أدَبِ 

، ثصفزّ عئٛـب نهًجهؾ انجًبػٙ، ٔانًشٕل نّ رٕلٛغ دمحم انعزثٙ ثهمبئذ انسٛذجًبػخ يغاكش، يًثهخ يٍ طغف  -1

 ْظِ االرفبلٛخ يمغِ انغئٛـٙ ٕٚجض ثًمغ انجًبػخ، انكبئٍ ثمصغ انجهضٚخ ، انًزٕاجض ثشبعع

 "انًفٕضانًـًٗ الدمب "دمحم انشبيؾ يغاكش. 

 يٍ جٓخ                      

 

ٔ 

عأؽ يبنٓب سًـخ يالٍٚٛ صعْى ٔيمغْب انغئٛـٙ ٕٚجض ثإلبيخ   ECOMED – Marrakech SARLشغكخ   -2

يغاكش، ٔانًًثهخ يٍ  18سبنض ثٍ انٕنٛض ، ػَمخ انشٛز انغاثذٙ، دٙ ٕٚؿف ثٍ ربشفٍٛ انطبثك انثبنث، شمخ على 

ٔانًـًبح  ثصفزّ عئٛـب ٔيضٚغا ػبيب نهشغكخ، ثًٕجت انصالدٛبد انًًُٕدخ نّ . أدًذ دًٛذ٘ انسٛذطغف 

 "نًفٕض نّاالدمب ة "

 يٍ جٓخ أخزٖ 

 : ٔرجضع اإلشبعح إنٗ يب ٚهٙ

 ، ػٓضد جًبػخ يغاكش نشغكخ18/02/2015دـت االرفبلٛخ انًٕلؼخ ثزبعٚز  -

   ECOMED–Marrakech صفمخ انزضثٛغ انًفٕض نًضح  ػشغٍٚ ؿُخ، رشًم انزضثٛغ انًفٕض نًغكؼ طًغ

 ٔنًغكؼ انفغػ ٔانزذٕٚم،ٔرثًٍٛ انُفبٚبد انًُؼنٛخ ٔانًًبثهخ نٓب نًضُٚخ يغاكش 

تًذٚذ فتزح نٓظا انؼمض انًزؼهك ثبنزضثٛغ انًفٕض ثٍٛ األطغاف انًزؼبلضح، لصض  0يهذك رلى ؿجك ٔأٌ رى رٕلٛغ  -

، نزجبٔػ اإلكغاِ انًزؼهك ثزٕفٛغ انٕػبء انؼمبع٘ انالػو إلَشبء انًغكؼ استغالل انًطزح انمذٚى نسُخ إضبفٛخ

 انجضٚض نفغػ ٔرثًٍٛ انُفبٚبد.
 

 انتعذٚهٙ : يجزراد انًهذك: 0نًبدح ا

رجؼب إلكغاْبد رٕفٛغ انٕػبء انؼمبع٘ انالػو إلَشبء يغكؼ طًغ ٔرثًٍٛ انُفبٚبد؛ ٔانزٙ رؼٕص ثبألؿبؽ إنٗ 

 صؼٕثخ انزفبٔض يغ انًـزغهٍٛ؛ إضبفخ  إنٗ اإلطبع انؼيُٙ انالػو نهمٛبو ثبإلجغاءاد اإلصاعٚخ انًطهٕثخ؛  

الق انُٓبئٙ نهًطغح انمضٚى لصض انزًكٍ يٍ انجضء فٙ إَجبػ يشغٔع رثًٍٛ َٔظغا نهضغٔعح انًهذخ نإلغ

 « COP22 »انجٕٛغبػ ٔانظ٘ كبٌ يمزغدب ضًٍ انؼٚبعاد انزمُٛخ انًجغيجخ نفبئضح انًشبعكٍٛ فٙ لًخ انًُبر  

 انًُؼمض ثًغاكش؛

ثجٕاع انًطغح انمضٚى ثذغثٛم ٔثُبء ػهٗ رذٕٚم يغكؼ فغػ ٔرثًٍٛ انُفبٚبد نًضُٚخ يغاكش يٍ انًٕلغ انًزٕاجض 

 ػبئك رصفٛخ انٕػبء انؼمبع٘ انًزٕاجض ثجٕاع انًطغح انمضٚى؛   إنٗ انًٕلغ انجضٚض ثجًبػخ انًُبثٓخ؛ ثـجت ػضو رجبٔػ

ٔرجؼب الؿزالو يغافك انًغكؼ انجضٚض نطًغ ٔرثًٍٛ انُفبٚبد نًضُٚخ يغاكش، ٔانًُجؼح يٍ طغف انٕػاعح 

 ؛2016يب٘  4بعٚز انًُزضثخ انًكهفخ ثبنجٛئخ؛ ثز

ٔػهًب ثبنضعاؿخ انزمُٛخ انزٙ لبو ثٓب انًكزت انٕطُٙ نهكٓغثبء؛ ٔانزٙ طهت يٍ سالنٓب َمم انذجبل انكٓغثبئٛخ طاد 

انجٓض انًزٕؿظ ٔانزٙ رًغ ػجغ يٕلغ ِيغكؼ طًغ ٔرثًٍٛ انُفبٚبد ٔانظ٘ كبٌ يٕضٕع ػضح اجزًبػبد نهزشبٔع ثٍٛ 

 يشزهف األطغاف؛

رمضيذ ثّ انٕكبنخ انًـزمهخ نزٕػٚغ انًبء ٔانكٓغثبء، ٔانزٙ طهجذ يٍ سالنّ يٍ جًبػخ ٔػهًب ثبنطهت انظ٘ 

يغاكش رشصٛص لطؼخ أعضٛخ نفبئضرٓب ثًٕلغ انًُبثٓخ؛ لصض إَشبء يذطخ نهزجفٛف انشًـٙ نهذًأ انًُشظ، ٔرجُٙ 

 ؛2017 جًبػخ يغاكش نالرفبلٛخ ٔفك انـُٛبعٕٚ انًزفك ػهّٛ سالل انضٔعح انؼبصٚخ نشٓغ فجغاٚغ

نطجٛؼخ انٕػبء  َٔظغا نهًضح انؼيُٛخ انالػيخ نًالئًخ  رصبيٛى انزُفٛظ انشبصخ ثًغكؼ طًغ ٔرثًٍٛ انُفبٚبد

 انؼمبع٘ انًشصص نّ صاسم انًٕلغ انجضٚض انًزٕاجض ثجًبػخ انًُبثٓخ؛

 ثؼض؛ٔثُبء ػهٗ ثغيجخ يغكؼ طًغ ٔرثًٍٛ انُفبٚبد نًضُٚخ يغاكش نزضشٍٛ عؿًٙ؛ نى ٚزى رذضٚض ربعٚشّ 

ٔػهّٛ فإٌ اؿزغالل يغكؼ طًغ ٔرثًٍٛ انُفبٚبد ال ًٚكُّ انجضء فٙ انًٕاػٛض انزؼبلضٚخ انًذضصح فٙ ػمض انزضثٛغ 

؛ ٔثبنزبنٙ  فإٌ انًفٕض  ٔانًفٕض نّ ٕٚافمبٌ ػهٗ اؿزكًبل يٕاص ارفبلٛخ 1انًفٕض ٔفٙ انًهذك انزؼضٚهٙ على 

 ٕاص انزبنٛخ :ثًٕجت انً 1انزضثٛغ انًفٕض ٔيهذمٓب انزؼضٚهٙ  على 
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 : إغالق انًطزح انمذٚى ٔاستغالل أدٕاض انًٕلع انجذٚذ 7انًبدح 

إغالق ثشكم َٓبئٙ انًطغح انمضٚى انًزٕاجض ثزغاة جًبػخ دغثٛم نهزًكٍ يٍ اؿزكًبل يشغٔع رثًٍٛ انجٕٛغبػ؛ 

 ٔرٕفٛغ إطبع أفضم نؼغض انًشغٔع.

ٔتثًُٛٓب ثأدٕاض انًزكش انجذٚذ نطًز ٔتثًٍٛ دٌٔ فزسْب  يذُٚخ يزاكش اإلستًزار فٙ طًز يجًٕع َفبٚبد 

ٔثبنزبنٙ فإٌ ثضء رشغٛم يغافك انزثًٍٛ ؿٛزأسغ إنٗ غبٚخ انـُخ انغاثؼخ نًذح سُخ إضبفٛخ.  انُفبٚبد ثجًبعخ انًُبثٓخ

 يٍ االؿزغالل.

 ًفٕض.يٍ ارفبلٛخ انزضثٛغ ان 9 يٍ انفصم 31يٍ انًبدح  31.3انفمزح انزؼضٚهٙ ال ٚغٛغ ؿٕٖ    ْظا انًهذك
 

 : إسادخ سيُٛخ نًخطظ االستثًبر انًسطز فٙ انعزض انًبنٙ 3انًبدح 

ؿٛزغرت ػٍ اإلػادخ انؼيُٛخ نًٕػض انشغٔع فٙ فغػ ٔرثًٍٛ انُفبٚبد انًُؼنٛخ ٔانًًبثهخ نٓب نًضُٚخ يغاكش؛ ٔانزٙ 

ٔإسادخ انًشغٔع  نًغدهخ إَجبػ إسادخ نًذح سُتٍٛ، 1رؼٕص ثبألؿبؽ إنٗ يجًٕػخ اإلكغاْبد انًظكٕعح ثبنًبصح

 ؛ ٔانًغفمٍٛ نصفمخ انزضثٛغ انًفٕض.   انًخطظ اإلستثًبر٘ انًسطز عهٗ انتٕانٙ ثبنعزض انتمُٙ ٔانعزض انًبنٙ

 : انًستذمبد انًبنٛخ انسُٕٚخ 1انًبدح 
 ثظنك ٚكٌٕ جضٔل انًـزذمبد انًبنٛخ انـُٕٚخ كبنزبنٙ :

انًجًٕع انسُٕ٘ 

نهًستذمبد يع ادتسبة 

 انزسٕو

عهٗ انضزٚجخ 

انمًٛخ انًضبفخ  

%71 

انًستذمبد انسُٕٚخ 

 دٌٔ ادتسبة انزسٕو

انكًٛخ 

انسُٕٚخ 

 ثبنطٍ

 سعز انٕدذح

)ثبنذرْى نهطٍ (  

 دٌٔ ادتسبة انزسٕو 

 انسُٕاد

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

3 9 251 520 ,00 6 541 920 ,00 32 709 6 00,00 330 000 99,12 2 

41 214 096 ,00 6 869 016 ,00 34 345 08 0,00 346 5 00 99,12 3 

86 549 601 ,60 14 424 933 ,60 72 124 668 ,00 363 825  198,24 4 

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 

198 373 185 ,56 3 3 062 197 ,59 1 65 310 987 ,97 833 893  198,24 21 
 

 آثبر انًهذك : 0انًبدح 
انًؼضنخ يٍ االرفبلٛخ األؿبؿٛخ انـبثمخ ٔيٍ  ٚؼزجغ انًهذك انذبنٙ جؼءا ال ٚزجؼأ يٍ ارفبلٛخ انزضثٛغ انًفٕض ٔكبفخ انًٕاص غٛغ

، ٔؿزجمٗ ؿبعٚخ انزُفٛظ يبصايذ ال رزؼبعض يغ يٕاص ْظا انًهذك، ٔفٙ دبنخ انزؼبعض رصجخ يٕاص االرفبلٛخ 1انًهذك انزؼضٚهٙ على

  ْٙ انًغجغ.

 : انذخٕل دٛش انتُفٛذ 8انًبدح 
  ثعذ تٕلٛعّ يٍ انطزفٍٛ.ٚضسم ْظا انًهذك دٛؼ انزُفٛظ 
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثانً ل عبد السالم سً كوريالسٌد 

 99.12بتمدٌد فترة العمل بتسعٌرة وحسب تمرٌر اللجنة المختصة، فاألمر ٌتعلك   ،ةالنمط هاتهبخصوص  
 .2018فبراٌر  18درهم للطن الواحد وذلن إلى ؼاٌة ٌوم  198.24درهم عوض 

 المنالشـــة مفتــــوح.بـــاب 

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم اٌت الزاوي

وم نمل النفاٌات المنزلٌة أدى بالعدٌد من الشركات الصناعٌة الى رمً نفاٌاتها فً الخــالء رسان رفع  

درهم للطن لذلن أطالب المجلس  141درهم للطن الى  041حتى ال تضطر الى اداء هذه الرسوم التً ارتفعت من 

 بمراجعة هذه التسعٌرة علما أن النفاٌات لد أصبحت سلعة لها لٌمة .

 

 )رئٌس الجلسة( الجماعً لمراكش رئٌس المجلسالنائب الثانً ل عبد السالم سً كوريالسٌد 

 نظرا لعدم وجود اي متدخل اخر، اعرض النمطة على التصوٌت.
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 :  (08/01/1106الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 1106من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر   الحادٌة عشرةالنمطة 

اؿــق الجماعيــت.  املغادقــت على حسميــت بعـؿ القــشق العمىميــت واملش

 )رئٌس الجلسة( المجلس الجماعً لمراكش رئٌسالثانً لالنائب  السٌد عبد السالم سً كوري

 بعد موافمتكم سٌتم تؤجٌلها للجلسة الممبلة لمجلس جماعة مراكش. بخصوص هذه النمطة، 
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثانً ل السٌد عبد السالم سً كوري

وبه نكون لد انهٌنا التداول فً النمط المضمنة فً جدول اعمال جلستنا الثانٌة هاته، ونرفع الجلسة الى   

 .08/01/1106الموعد الالحك )الجلسة الثالثة( بتارٌخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


