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 7102 فرباير احملضر العام للدورة العادية لشهر

 لدورةل للجلسات االربعفهرست 
 

 جمللس جامعة مراكش 0602من ادلورة العادية لشهر فرباير  60/60/0602فهرست اجللسة الأوىل بتارخي 
 

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة رقم النقطة
 

   حافظت الجلست الاولى 

  الجذولت الزمنيت الكلمت الافخخاحيت و 

 الاحاطت علما 

 10 – 14 

15 – 19 

01 

 

0 
اطالع املظنغ امظماعي عىل امذلشيش االختاسي مشئيغ املظنغ يف ؼأن االعمال امذي دم املياو ةها يف اطاس 

 امفالػياخ املخىمح اميه.

 

 
 تم إطالع المجلس

 

11 – 24  

 

2 
ئح االظذؽاسيح املعماج "هيئح املعاواج ودكافؤ امفشؿ اطالع املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ عىل دشكيتح امهي

 .من امنظاو امذاخيل ملظنغ طماعح مشاكؾ >9املؼذسح طتلا منمادج  وملاسةح امنىع"

 
 تم إطالع المجلس

 

25 – 27  

 
 

 

3 
امتص يف كتىل هتح علاسيح ممنىػح من طشف امعيذ عتذ امغني املذعيل عتاسج عن طضء من طشيم امذهيئح وفماء 

 خرض مفائذج طماعح مشاكؾ.ا

 
 المصادقة

 

28 – 32  

 
 

4 
امتص يف كتىل هتح علاسيح ممنىػح من طشف امعيذ صهري املنفىسي ورشكاؤه عتاسج عن كطعح أسليح غري متنيح 

 /و.599=ةاسدفاق امعىس امذاسيخي ملشاكؾ دعذخشض من امشظم امعلاسي 

 
 المصادقة

 

33 – 44  

 

5 
ورمك مذعىيح امعلاس املنظض فىكه طضء من طشيم  46=48/569منفك امعلاسي عذد اكذناء كطعح اسليح منذميح 

 امذهيئح ومنطلح خرضاء امكائنني ةذواس اكيىك  ةنفىر دشاب ملاطعح طنيض.

 
 المصادقة

 

45 – 49  

 

6 
املايض ةاملىافلح عىل  :645ماي  56ةذاسيخ  :5/49/645;دعذيه ملشس املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ عذد 

 شاس دنظيمي طماعي يذعنم ةمنع دنظيم املعاسك ةعاػح طامع امفنا.ك

 
 المصادقة

 
50 – 59  

 

7 
  المصادقة دعذيه االدفاكيح املربمح ةني طماعح مشاكؾ وامهالل االػمش املغشةي فشع مشاكؾ.

60 – 71  

 

8 

 ض واملناسج:املفادكح عىل اػذاز مكادث فشعيح منؼامح املذنيح ةمنؼلاخ اداسيح يف ملاطعذي طني

 .امللحلت الاداريت رياض السالم بملاطعت جليز 

 .امللحلت الاداريت معطى هللا بملاطعت املنارة 

 .امللحلت الاداريت بوعكاز بملاطعت املنارة 

 
 
 

 المصادقة

 
 

72 – 77 

 
 

 

 شجمللس جامعة مراك 0602من ادلورة العادية لشهر فرباير  01/60/0602بتارخي  الثانيةفهرست اجللسة 
 

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة رقم النقطة
   الثاهيتحافظت الجلست  

 الكلمت الافخخاحيت والجذولت الزمنيت  

 
 

 

1 – 4 
 

5 
 

 

 

9 
امذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح رشاكح ةني املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ وطمعيح املاساطىن امذويل ملشاكؾ من 

 شاكؾ.اطه دنظيم املاساطىن امذويل مل

 
 المصادقة

 

6 – 21 

 

02 
امذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح منرشاكح وامذعاون يف مظال امذكىين ودعم املذساخ ودنميح امكفاءاخ مفائذج 

 )نلطح ملرتػح ظاةلا من امعيذ امىايل عامه عمامح مشاكؾ(       مىظفي امظماعاخ امرتاةيح امذاةعح معمامح مشاكؾ.  

 

تم تأجٌل البث فً 
 نقطة إلى دورة الحقةال

 

22 – 34 

  المصادقة المبدئٌة املفادكح عىل دخفيق ةلعح اسليح متناء معظذ ةذظضئح امفمه ةاملنؼلح االداسيح االصدهاس. 03

35 – 44 
 

  املفادكح عىل دخفيق ةلعح اسليح متناء معظذ ةؼي ةىمغشايث ةاملنؼلح االداسيح امؼي امععكشي. 04

 المصادقة المبدئٌة

 

05 

من اطه  يعلذ ادفاكيح رشاكح ةني مظنغ طماعح مشاكؾ وامعفتح املغشةيح مؼمايح امطفىمح ةظهح مشاكؾ اظف

 =86معاػذها  M/11044كطعح اسليح يف منكيح طماعح مشاكؾ راخ امفك امعلاسي  اؼاسج امعفتح ولع سهن

 لا من امعيذ امىايل عامه عمامح مشاكؾ()نلطح ملرتػح ظاة  .مرت مشةع كفذ انظاص مشكض إليىاء االطفال املذخىل عنهم

 
 

 المصادقة
 
 

 
45 – 53 

 

06 

املمذذج عىل  » « Lot Cامذساظح واملفادكح عىل االدفاكيح االطاس املعذمح املذعنلح ةىلع املطعح االسليح املعماج 

امكهشةاء هكذاساخ من طشف طماعح مشاكؾ سهن اؼاسج امىكامح املعذلنح امظماعيح مذىصيع املاء و  54معاػح 

 ةمشاكؾ ةهذف انظاص وػذج منذظفيف امؽميس منؼمأ امنادع عن معامظح املياه امعادمح ملذينح مشاكؾ. 

 )نلطح ملرتػح من امعيذ امىايل عامه عمامح مشاكؾ(                                                                                             

 
 

 المصادقة

 
54 – 78 

 

07 
تم تأجٌل البث فً   اكذناء امىعاء امعلاسي امكائن ةاملنؼلح االداسيح املؼاميذ من اطه اػذاز مالعث سياليح. 

 النقطة إلى دورة الحقة

 

79 – 85 
 

08 
 ولع كشاس دنظيمي طماعي يؼذد مىاكير فذؽ واغالق املؼالخ املفذىػح منعمىو.  

 )نلطح ملرتػح من امعيذ امىايل عامه عمامح مشاكؾ(                                                                                              

 

تم تأجٌل البث فً 
 النقطة إلى دورة الحقة

 

86 – 90 
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تم تأجٌل البث فً  دعميح ةعن امطشق امعمىميح واالصكح ةرتاب طماعح مشاكؾ. 09
 النقطة إلى دورة الحقة

 

91 – 98 

 

00 
امذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح رشاكح ةني مظنغ طماعح مشاكؾ وعفتح امظنىب منظمتاص من اطه اػذاز مشكض 

 منذكىين يف سيالح امظمتاص ةاملاعح املغطاج ةاب امخميغ. 

 

احالة النقطة الى مقاطعة 
 المدٌنة إلبداء الرأي

 

99 – 109 

 

  طماعح مشاكؾ وامظمعيح امشياليح نادي امكىكث امشيايض املشاك ي .امذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح رشاكح ةني 01
 

 المصادقة
 

110 – 139 
 

 

 جمللس جامعة مراكش 0602من ادلورة العادية لشهر فرباير  06/60/0602بتارخي  الثالثةفهرست اجللسة 
 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة

   الثالثتحافظت الجلست 

  فخخاحيت والجذولت الزمنيتالكلمت الا 

 

 10 - 14 

15 

 

31 
املفادكح عىل ادفاكيح اطاس دذعنم ةذمىيه وانظاص مرشوع دشميم ودأهيه املمشاخ امعياػيح وامشوػيح ةاملذينح 

 .=645 - ;645امعذيلح ملشاكؾ 

 
 المصادقة

 

 

6 – 20  

 

 ػظاخ امعيذ وصيش امذاخنيح .دعذيه كناػ امذؼمالخ امخاؿ ةذذةري ديىان امكذتيح عىل لىء مال  20
 

 المصادقة
 

23 – 47 
 

22 
 

 Société Medina Bikeامذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح رشاكح ةني طماعح مشاكؾ ورشكح 
 فً البث تأجٌل تم

جلسة مقبلة  إلى النقطة
 )التمدٌد(

 

48 – 66 

 

23 
املايض ةاملىافلح عىل  :645ح مؽهش فربايش دعذيه ملشس املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ املذخز خالل دوسده امعادي

 دنظيم اداسج طماعح مشاكؾ وفم امهيكه امذنظيمي االداسي املشفم ةامللشس املزكىس.

 
 المصادقة

 

67 – 80 

 

24 
امتص يف دخطيط ػذود امطشق امعامح إلػذاز طشيم عمىميح ةؼي املالغ ونضع منكيح املطع االسليح وامذوس 

                                       ح املشدتطح ةها ملا دعذنضمه امعمنيح من مفنؼح عامح مع املفادكح عىل متامغ امذعىين.امعكنيح وامؼلىق امعيني

 
 المصادقة

 

81 – 87 

 

25 
مع  :645اطالع املظنغ امظماعي عىل ةيان ػرص امنذيظح امعامح مليضانيح طماعح مشاكؾ ةشظم امعنح املاميح 

 يلي ةشظم نفغ امعنح.ةشمظح امفائن امؼل

تم اطالع المجلس مع 
تأجٌل البث فً البرمجة 

الى الجلسة المقبلة 
 )التمدٌد(

 

88 – 103 

 

 ولع كشاس دنظيمي طماعي يذعنم ةذنظيم امعري وامظىالن ةرتاب طماعح مشاكؾ. 26
 

 130 – 104 المصادقة
  

27 
املؼذد منعث واظعاس امرضائث  >49/644/=5ةذاسيخ  :دعذيه ودؼيني ملذمياخ املشاس امظتائي املؼيل عذد 

 وامشظىو وامؼلىق وامىطييتاخ املعذؼلح مفائذج ميضانيح طماعح مشاكؾ كما دم دعذينه ودذميمه.

 
 المصادقة

 

131 – 225  

 

28 
من  =67اطالع املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ عىل منخق دلاسيش دذةري مظامغ امللاطعاخ طتلا منمادج 

 مي املذعنم ةامظماعاخ.املانىن امذنظي

 
 تم اطالع المجلس

  

 

226 – 247  

 

29 
اػاطح املظنغ عنما ةذلاسيش ممشيل املظنغ امظماعي املنذذةني مذي امهيئاخ امذذاوميح مألؼخاؿ االعذتاسيح 

 امخالعح منلانىن امعاو وةامهيئاخ االظذؽاسيح.

 
 تم اطالع المجلس

 

248 – 262  

 

21 
 فً البث تأجٌل تم 6466 – ;645عمــه طماعـــح مشاكـــؾ  عىل ةشنامع امذساظـــح واملفادكــح

جلسة مقبلة  إلى النقطة
 )التمدٌد(

263 

 

 

 

 جمللس جامعة مراكش 0602من ادلورة العادية لشهر فرباير  02/60/0602بتارخي  الرابعة )يف اطار متديد ادلورة(فهرست اجللسة 
 

رقم  
 النقطة

 الصفحات ذالمتخــ موضــوع النقطــة

   الرابعتحافظت الجلست  

 الكلمت الافخخاحيت والجذولت الزمنيت 

 

 10 - 14 

15 
 

21 
  .6466 – ;645امذساظح واملفادكح عىل ةشنامع عمه طماعح مشاكؾ 

 المصادقة

 

6 – 98  

 

25 

امعنح املاميح  اطالع املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ عىل ةيان ػرص امنذيظح امعامح مليضانيح طماعح مشاكؾ ةشظم

 مع ةشمظح امفائن امؼليلي ةشظم نفغ امعنح . :645

 
 المصادقة

 
99 – 103  

 

22 
 Société Medina Bikeامذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح رشاكح ةني طماعح مشاكؾ ورشكح 

 

تم تأجٌل البث فً 
 النقطة إلى دورة الحقة

 

104 – 107  
  تمت تالوة البرقٌة هلل ـاػث امظالمح املنك مؼمذ امعادطامربكيح املشفىعح اىل امعذج امعاميح ةا 

108 – 112  
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 7102 فجزايزانذورح انعبديخ نشهز                                   ًزاكشنانًجهس انجًبعي 

 جهسخ عهُيخ                                       

 7102 فربايردورة العادية لشهر حمضر 

 01/17/7102 اريخبت الثانيةاجللسة 

 

استؤنؾ المجلس الجماعــً لمراكش ، 7102طجمب نهجذونخ انشيُيخ نهذورح انعبديخ نشهز فجزايز    

على  2017فبراٌر  15فً جلسـة ثانٌة عمدها ٌــوم االربعاء  2017جلســات الدورة العادٌــة لشهر فبراٌر 

تحت رباسة بماعة  الساعة الحادٌة عشر والربع

السٌد ٌونس بن سلٌمان النابب االول لربٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبحضور كل من السٌد حمٌد 

ممثال لوالً جهة مراكش اسفً عامل عمالة مراكش والسٌد  المرزولً ربٌس المنطمة الحضرٌة الحً الدمحمي

 المحلٌة بوالٌة مراكش اسفً.المذكور موطاعً ربٌس لسم الجماعات 

 : حضـز يٍ  اطـز جًبعخ يزاكش ثصفخ استشبريخ انســبدح - 

 انًذيز انعبو نهًصبنح ثجًبعخ يزاكش :  عجذ انكزيى انخطيت 

 رئيـس لسى اعًبل انًجهس :      دمحم انًحيز          

 رئيس لسى انًًتهكبد انجًبعيخ :   حىتيان هشبو ثم

 لسى تأهيم االدارح انجًبعيخ رئيس :   دمحم ثزكبدي

 رئيس لسى انشجبة، انثمبفخ، انزيبضخ وانتزثيخ :   انحسيٍ انشواق

 رئيس لسى انجيئخ وتأهيم انسكٍ غيز انالئك :   عجذ انغُي اوشٍ

 رئيس لسى انًىارد انجشزيخ :       دمحم ثُيطى

 عٍ لسى اعًبل انًجهس :   خهيم يىنح

 جهسعٍ لسى اعًبل انً :    سعذ َجبي

 

 :ٌشبرن يٍ انًصبنح انخبرجيخ انسيذا -
 

 عٍ انىكبنخ انًستمهخ نتىسيع انًبء وانكهزثبء ثًزاكش :   يحسٍ ثٍ انشيخ

 عٍ انىكبنخ انًستمهخ نتىسيع انًبء وانكهزثبء ثًزاكش :   دمحم عًىر

 

 عضىا 68 :  انعذد انمبَىَي انذي يتكىٌ يُه انًجهس انجًبعي  -

  عضىا 68 :     يـٍ يهبيهــىعـذد االعضـبء انًشاون  -

86 :       عـذد األعضــبء انحبضزيـــٍ  -

 ايٓا٥ب االٍٚ يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ ْٜٛظ بٔ ضًُٝإ 0
 ايٓا٥ب ايجاْٞ يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ عبد ايطالّ ضٞ نٛزٟ 2

 ايٓا٥ب ايجايح يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ ستُد تٛف١ً 3

 ا٥ب ايسابع يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼايٓ أمحد املتؿدم 4

 ايٓا٥ب ارتاَظ يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ َٛالٟ اذتطٔ املٓادٟ 5

 ايٓا٥ب ايطادض١ يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ خدجي١ فكٞ 6

 ايٓا٥ب ايطابع يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ عبد ايسشام دبٛز 7
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 ايٓا٥ب١ ايجا١َٓ  يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ  اَاٍ َٝؿس٠ 8

 ايٓا٥ب ايتاضع يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ عٛاطف ايربدعٞ 9

 ايٓا٥ب ايعاغس يس٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ مجاٍ ايدٜٔ ايعهسٚد 01

 ناتب اجملًظ ادتُاعٞ خايد ايفتاٟٚ 00

 ْا٥ب ناتب اجملًظ ادتُاعٞ َٛالٟ احفٝغ قكاٟٚ ايعباضٞ 02

 عكٛ اجملًظ ادتُاعٞ ٜٛضف أٜت زٜاض 03

 "          "          " د اٜت ايكاقٞعبد اجملٝ 04

 "          "          " تٛفٝل بًٛدٛز 05
 "          "          " عبد اهلادٟ ٜٚطالت 06

 "          "          " عادٍ املتؿدم 07

 "          "          " عبد اهلادٟ فازٟ 08

 "          "          " ستُد ايصزاف 09
 "          "          " االي٘ ايػًف عبد 21

 "          "          " ا١َٓٝ ايعُساْٞ االدزٜطٞ 20
 "          "          " امحد ستفٛظ 22

 "          "          " عبد اهلل االَهازٟ 23

 "          "          " ضفٝإ بٓداييت 24

 "          "          " خًٌٝ بٛذتطٔ 25

 "          "          " ستُد اٜت بٜٛدٚ 26
 "          "          " محٝد خٛزشى 27

 "          "          " أمحد عب١ًٝ 28
 "          "          " عبد ايفتاح زشنٞ 29

 "          "          " حطٔ بباٟٚ 31

 "          "          " إغسام ايبٜٛطفٞ 30
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 عضى واحذ 10 :    عـذد  األعضـبء انغبئجيــٍ ثعـــذر  -
 

 ز٥ٝظ زتًظ مجاع١ َسانؼ ستُد ايعسبٞ بًكا٥د  0
 

 

 عضـىا  77 :       عـذد  األعضبء انغبئجيـٍ ثـذوٌ عــذر -
   

 عكٛ اجملًظ ادتُاعٞ عبد ايٛاحد ايػافكٞ 0
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 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

5 
 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

  احم نا احمم مبسم اهلل
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السادة و السٌدات األعضاء المحترمٌن

 السادة أطر االدارة الجماعٌة

 أٌها الحضور الكرٌم

 لدراسة النمط المدرجة بالجدولة الزمنٌة وهً على الشكل التالً: الثانٌةنستؤنؾ أشؽال دورتنا العادٌة فً جلستها 

 

8 

 

اتفالٌة شراكة بٌن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وجمعٌة الماراطون الدولً  الدراسة والمصادلة على
 لمراكش من اجل تنظٌم  الماراطون الدولً لمراكش.

 

 
01 

الكوكب الرٌاضً  والجمعٌة الرٌاضٌة نادي الدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة بٌن جماعة مراكش
 .  المراكشً

 

 

 
00 

تفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش وعصبة الجنوب للجمباز من اجل الدراسة والمصادلة على ا
 احداث مركز للتكوٌن فً رٌاضة الجمباز بالماعة المؽطاة باب الخمٌس. 

 
 

 
01 

الدراسة والمصادلة على اتفالٌة للشراكة والتعاون فً مجال التكوٌن ودعم المدرات وتنمٌة الكفاءات 

  )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش( لعمالة مراكش .    التابعة لفابدة موظفً الجماعات الترابٌة
 

 

02 
 

 المصادلة على تخصٌص بمعة ارضٌة لبناء مسجد بتجزبة الفضل بالملحمة االدارٌة االزدهار.
 

 

03 

 

 لعسكري.المصادلة على تخصٌص بمعة ارضٌة لبناء مسجد بحً بولؽراٌب بالملحمة االدارٌة الحً ا
 

 
 
 

04 

 

  عمد اتفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش و العصبة المؽربٌة لحماٌة الطفولة بجهة مراكش اسفً
 M/11044لطعة ارضٌة فً ملكٌة جماعة مراكش ذات الصن العماري  اشارة العصبة  من اجل وضع رهن

  .لصد انجاز مركز إلٌواء االطفال المتخلى عنهم متر مربع  429مساحتها 
 )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                                                                                                                                                            

                 

 
 
 

05 

 » « Lot Cى االتفالٌة االطار المعدلة المتعلمة بوضع المطعة االرضٌة المسماة الدراسة والمصادلة عل

هكتارات من طرؾ جماعة مراكش رهن اشارة الوكالة المستملة الجماعٌة لتوزٌع  01الممتدة على مساحة 
 الماء والكهرباء بمراكش بهدؾ انجاز وحدة للتجفٌؾ الشمسً للحمؤ الناتج عن معالجة المٌاه العادمة

 )هلطت ملترحت من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                                لمدٌنة مراكش.

 
06 

 

  التناء الوعاء العماري الكابن بالملحمة االدارٌة المحامٌد من اجل احداث مالعب رٌاضٌة

 )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(        
 
 

 

 

07 

 

 لرار تنظٌمً جماعً ٌحدد موالٌت فتح واؼالق المحالت المفتوحة للعموم. وضع
 )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(        

 

 

08 

 

 تسمٌة بعض الطرق العمومٌة واالزلة بتراب جماعة مراكش.
 

 

صلت بإرسالٌتٌن من ، نخبركم أن رباسة المجلس الجماعً توالمدرجة لبل أن نمر لدراسة النمط

طرؾ عضوي المجلس الجماعً السٌدٌن ٌوسؾ بن الزاهر وموالي احفٌظ لضاوي العباسً فً شؤن 

 التحالهما بفرٌك الحكامة.
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 :  (05/12/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  التاسعةالنمطة 

شراكت بين املجلس الجماعي ملذًنت مراكش وجمعيت املاراطون الذولي الذراست واملصادكت على اجفاكيت  

 ملراكش من اجل جنظيم  املاراطون الذولي ملراكش.

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

جتماعٌة وششران ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االللسٌد اعطً الكلمة   

 هذه النمطة.خصوص ب الذي اعدتهلتالوة نص تمرٌر  المجتمع المدنً

 ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وششران المجتمع المدنً خلٌفة الشحٌمًالسٌد 
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

الموجهة لكل من السادة أعضةاء اللجنةة  20/10/2107 بتارٌخ 2128وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

بالشةإون الثمافٌةة والرٌاضةٌة والتنمٌةة االجتماعٌةة واشةران والمجلس للحضةور والمشةاركة فةً أشةؽال  اللجنةة المكلفةة 

صةباحا  علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ 2107 فبراٌةر 12 االثنٌن ٌوم هااجتماع، عمدت اللجنة المذكورة المجتمع المدنً

ربةٌس اللجنةة لتةدارس  خلٌفةة الشةحٌمًبالمصةر البلةدي شةار  دمحم الخةامس برباسةة السةٌد  الصةؽر بماعة االجتماعةات 

 االتٌـة:  ةالنمط

الدراشُ واملصادقُ علِ اتفاقًُ ظراكُ بني اجمللض اجلناعٌ ملدييُ مراكغ ومجعًُ املاراطىٌ الدولٌ ملراكغ مً اجل تيظًه   -9

 ٌ ملراكغ.املاراطىٌ الدول
 

 ادة: حضر االجتما  من أعضاء اللجنة الس -

 دمحم اٌت بوٌدو، عبد الهادي بن عال، ششراق البوٌسفً.

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتما  شارن -

الحسٌن نوار، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم بالة، عبد الصمد العكاري، حفٌظة مجدار، عبد الؽنً درٌوش، دمحم 
 بلوجور.نكٌل، توفٌك 

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عادل نزار

 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌـد بوزٌتً  

 عن لسم أعمال المجلس :       سعد نجاي  

 السادة: ةوالجمعوٌ من ممثلً الفعالٌات الرٌاضٌة فً االجتما  بخصوص النمط المعروضة كما شارن -

 ربٌس الجامعة الملكٌة لرٌاضة الجمباز :  عبد الرزاق بٌطاري

 ربٌس جمعٌة المارطون الدولً لمراكش :   دمحم لكنٌدري

 عن جمعٌة المارطون الدولً لمراكش :   فإاد بنخطاب

 عن جمعٌة المارطون الدولً لمراكش عبد الرحمان البوماوي : 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  9: النمطة رلم 
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ى به السٌد ربٌس الجمعٌة، تم فتح باب النماش حٌث اجمع عمب ذلن، وبعد المدخل التمدٌمً الذي ادل

السادة االعضاء على اهمٌة هذه التظاهرة الرٌاضٌة ذات الصٌت العالمً، متحفظٌن على بعض الجوانب فً 

 التنظٌم ومطالبٌن فً شانها بما ٌلً:

 ًاعادة االعتبار لجماعة مراكش كشرٌن حمٌمً فً تنظٌم التظاهرة من خالل اشراكها ف 

 العملٌة وترسٌم شعار الجماعة كداعم ربٌسً.

  المطالبة بتمثٌلٌة داخل ادارة الماراطون وفً هذا االطار تم التراح العضو عبد الهادي بن عال

 كممثال للجماعة فً لجنة تهٌا الماراطون نظرا لكفاءته فً هذا المجال.

 ٌة.دعوة النوادي المحلٌة الناشطة للمشاركة فً هذه التظاهرة الرٌاض 

  جماعة مراكش خالل باق على الطرٌك الذي تنظمه لسادعم راطون بربٌس جمعٌة المامطالبة

 السنة المادمة بمناسبة احٌاء الٌوم العالمً للمرأة لٌصبح حدث ذو اشعا  عالمً .

  لٌمة الدعم المالً الممدم لجمعٌة المارطون لصٌته العالمً وللمجهود الدعوة الى الرفع من

 . درهم 3110111011فً حدود  موم به الجمعٌة إلنجاح كافة الدوراتالجبار الذي ت

وبعد االطال  على االتفالٌة، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة هذا الحدث الرٌاضً بؤبعاده  

ابدت اللجنة موافمتها على اتفالٌة شراكة بٌن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وانعكاساته االٌجابٌة، فمد 

اطون الدولً لمراكش من اجل تنظٌم الماراطون الدولً لمراكش كما هً مرفمة بالتمرٌر فً وجمعٌة المار

صٌؽتها النهابٌة على اساس انه تم تحٌٌن الدٌباجة المانونٌة وتعدٌل المادة الثالثة بتحدٌد مدة االتفالٌة فً 

لبث فً لٌمة الدعم الممنوح سنوات لابلة للتجدٌد وذلن بحذؾ عبارة مرة واحدة لتبمى مفتوحة مع ا (4)اربع 

 .05/12/2107للجمعٌة على مستو  المجلس الجماعً فً جلسته المنعمدة بتارٌخ 
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة

 خلٌفة الشحٌمً   
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  .الخاص بالجماعات 002.03رلم  التنظٌمً بناء على المانون -

 0847نونبر  04الموافك  0267جمادى األولى  12الصادر فً  08478265بناء على الظهٌر الشرٌف عدد  -

الصادر بتنفٌذه الظهٌر  64811ٌضبط بموجبه حك تأسٌس الجمعٌات كما تم تعدٌله بموجب المانون عدد 

فبراٌر  07الصادر فً  0818828والظهٌر الشرٌف رلم   ،1111ٌولٌوز  14بتارٌخ  08118115ٌف رلم الشر

 .16818بتنفٌذ المانون  1118

 .المتعلك بمدونة المحاكم المالٌة 51888المغٌر والمتمم بموجبه المانون رلم  41815بناء على المانون رلم  -

( بسن نظام  1101ٌناٌر  12الموافك )  0320محرم  06الصادر فً  18188330وبناء على المرسوم عدد  -

  .المحاسبة العمومٌة للجماعات المحلٌة ومجموعاتها

المتعلمة بالشراكة بٌن المؤسسات العمومٌة والجمعٌات الصادرة  6/1112وبناء على دورٌة الوزٌر األول عدد  -

 1112ٌونٌو  16الموافك  0311ربٌع الثانً  15بتارٌخ 

مراكش و جمعٌة المارطون الدولً لمدٌنة مراكش فً توحٌد جهودها من أجل ترسٌخ تملٌد ورغبة من جماعة  -

هذا المارطون وترسٌمه ضمن األنشطة المارة بمدٌنة مراكش مع ما ٌصاحب ذلن من تعبئة للفاعلٌن فً مجال 

 اإلعالم المرئً والمكتوب والمسموع من أجل التروٌج السٌاحً لمدٌنة مراكش.

 .لف المانونً لجمعٌة المارطون الدولً لمدٌنة مراكشوبناء على الم -
 

 ممثال برئٌسه السٌد الماٌد بلعربً كطرف أول والمشار إلبه فً االتفالٌة بجماعة مراكش. 

تفالٌة ممثلة برئٌسها السٌد دمحم لكنٌدري كطرف ثان والمشار إلٌه فً اال 

 بالجمعٌة. 

  

 موضوع االتفالٌة هو تحدٌد شروط ولواعد الدعم السنوي للمارطون الدولً لمدٌنة مراكش. 

السنوي للمارطون الدولً  تهدف هذه االتفالٌة الى توفٌر الشروط المالئمة والمشجعة لضمان استمرارٌة التنظٌم

 لمدٌنة مراكش ومن خالل نشر االشعاع الرٌاضً والسٌاحً للمدٌنة وطنٌا ودولٌا.

سنوات لابلة للتجدٌد التلمائً ما لم ٌعرب أحد الطرفٌن المتعالدٌن عن رغبته فً  3تحدد مدة االتفالٌة فً 

 نمضائها.فسخها شهرٌن لبل انصرام أجل ا
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درهم لفائدة المارطون الدولً لمدٌنة مراكش ٌتم تحوٌلها إلى الحساب  .......تخصٌص منحة سنوٌة لدرها  -

توح المف 116341111487111121074812البنكً لجمعٌة المارطون الدولً الدولً لمدٌنة مراكش رلم 

 بوكالة التجاري وفا بنن.

السماح للجمعٌة باستغالل الملن العمومً إللامة لرٌة المارطون وتعلٌك الفتات الدعاٌة من الحجم الصغٌر على  -

 أعمدة اإلنارة العمومٌة ووضع الملصمات بالشوارع الرئٌسٌة.
 

  

 لدولً لمدٌنة مراكشالتنظٌم السنوي لمارطون ا -
 صرف االعتماد المالً المحول من طرف المجلس الجماعً فً مشارٌع ترفع من مستوى المارطون. -
اإلشارة إلى جماعة مراكش كشرٌن داعم للمارطون الدولً مع وضع شعار واسم جماعة مراكش على الوسائل  -

 الدعائٌة والتواصلٌة وخصوصا بالموالع التالٌى :
 والوصول على الٌمٌن وعلى الٌسار عند خطً االنطالق 

 عند مداخل فنادق استمبال الوفود المشاركة 

 بأماكن التسجٌل 

 تنفٌد التوصٌات والممررات الصادرة عن لجنة التتبع -
 تمدٌم نسخة مصادق علٌها من الملف  المانونً للجمعٌة مع بداٌة كل سنة  -
 تربٌة( بنسخة من التمرٌرٌن األدبً والمالًموافاة جماعة مراكش ) لسم الشباب، الثمافة ، الرٌاضة وال -
أشهر على األلل حتى ٌتم  2اشعار رئاسة جماعة مراكش لمراكش بالموعد المضبوط لتنظٌم المارطون لبل  -

 حجز الملن العمومً لفائدة فعالٌات هذه التظاهرة.

 الٌة تضم فً عضوٌتها السادة :ٌتم احداث لجنة لتتبع وتمٌٌم هذه االتف

 والً جهة مراكش تانسٌفت الحوز أو من ٌنوب عنه -
 رئٌس جماعة مراكش أو من ٌنوب عنه -
 رئٌس جمعٌة المارطون الدولً لمدٌنة مراكش أو من ٌنوب عنه -
 رئٌس لجنة التنمٌة البشرٌة والشؤون االجتماعٌة والثمافٌة والرٌاضٌة أو من ٌنوب عنه -

 تتبع مراحل تنظٌم المارطون وتجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلن أو بطلب من أحد األطراف. ٌعهد لهذه اللجنة

فً حالة إلغاء التظاهرة لسبب عام أو ظرف طارئ، ٌتعٌن على الطرفٌن فً إطار لجنة التتبع إٌجاد حلول توافمٌة حول 
الجمعٌة ما ٌثبت الشروع فً صرف المبلغ فً حالة صرف جزء منه فً إطار مصٌر المبلغ الممنوح مع تمدٌم 

 المارطون.

نزاع ناتج عن تأوٌل أو تنفٌذ مدلول هذه االتفالٌة، وبعد استنفاد كل الحلول فً إطار من التراضً والتوافك عند حدوث 
 ى أنظار الجهات المختصة.بٌن الطرفٌن المتعالدٌن، وٌحال ملف النزاع عل

 إن كل مراجعة لممتضٌات هذه االتفالٌة ٌجب أن تتم بالتراح كتابً وموافمة الطرفٌن المتعالدٌن.
 تكون هذه المراجعة موضوع ملحك.
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أشهر  2ٌتم أشعار الطرف المخل فً ظرف ال ٌتعدى  فً حالة إخالل أحد الطرفٌن المولعٌن بااللتزامات المذكورة ،

برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وعند انصرام هذ األجل دون الوفاء بالتزاماته، ٌتم فسخ هذه االتفالٌة بشكل 

 تلمائً.

 اعة مراكش، ومصادلة الجهات المختصة .ال تصبح هذه االتفالٌة سارٌة المفعول إال بعد موافمة مجلس جم

 حرر بمراكش فً:....................................                                                   
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 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

كر السادة األعضاء الذٌن ، كما نشى تالوة التمرٌر الخاص بهذه النمطةنشكر السٌد ربٌس اللجنة عل 

 هذه اللجنة على شؼنابهم للنماش.جتما  حضروا ا

اآلن االتفالٌة بٌن أٌدٌكم تبمى فمط مسؤلة تحدٌد المنحة السنوٌة من طرؾ المجلس المولر، 

ٌستحك الدعم من طرؾ المجلس  طون أصبح فعالدرهم سنوٌا ألن هذا المار 3110111وااللتراح هو مبلػ 

 الجماعً نظرا للصبؽة الدولٌة التً أضحى ٌتمتع بها.

 واآلن نفتح باب النماش لمن أراد التدخل بخصوص هذه النمطة. 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌد شبراهٌم بوحنش

ون الدولً لمدٌنة مراكش تظاهرة طوكما ٌعرؾ السادة األعضاء فالماركما جاء فً تمرٌر اللجنة 

تساهم فً االشعا  الدولً للمدٌنة والتروٌج لها وطنٌا ودولٌا، كما أن هذا النو  من الرٌاضة ٌحظى باهتمام 

العادٌة والممارسٌن، وبالتالً فؤنا أضم صوتً لصوت السادة األعضاء الذٌن حضروا كبٌر من لدن الساكنة 

 درهم سنوٌا. 3110111بلػ المنحة فً حدود المبلػ الممترح وهو أشؽال اللجنة وأطالب بالرفع من م

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي

من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات التً أشارت شلى  049بداٌة أرٌد أن أذكر بممتضٌات المادة  

طون والمارفة المنفعة العمومٌة، أن شراكة الجماعة مع الجمعٌات تستلزم من هذه األخٌرة أن ٌعترؾ لها بص

وهً تظاهرة مهمة تدخل فً شطار  الدولً لمراكش تنظمه جمعٌة األطلس الكبٌر وهً جمعٌة ذات نفع عام

ٌا كمنحة درهم سنو 3110111مبلػ  طٌها ششعاعا دولٌا، وبالتالً فانالتنشٌط الرٌاضً والسٌاحً بالمدٌنة وتع

 درهم. 3110111درهم سنوٌا عوض  001110111011لى األلل مبلػ لذا ألترح ع  لهذه التظاهرة ؼٌر كافً

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

فٌما ٌتعلك بالدعم الممنوح للجمعٌات فً شطار دعم المجلس الجماعً لمجموعة من األنشطة ذات  

فلسفة عامة تحكمها نحن مع دعم مثل هذه األنشطة لكن ٌجب أن ٌنطلك من مراكش، فاالشعا  الدولً لمدٌنة 

مجموعة من الضوابط أهمها الوضعٌة المالٌة للجماعة، فؽٌر مسموح لنا كمجلس فً ظل الوضعٌة الحالٌة 

لهذا وجمعٌة األطلس الكبٌر المنظمة  أن نسٌر فً سٌاسة البذخ على جمعٌات لٌست لها صفة المنفعة العامة

نحو رفع هذه المنحة ومنح أخر  مماثلة فهذا سٌإثر  طون ال تتمتع بهذه الصفة، وبالتالً فإذا اتجهناالمار

رٌع كبر  فنحن مع سلبا على مالٌة الجماعة التً تعانً من تراكم التزامات مالٌة مع مماولٌن فً شطار مشا

جماعة تسمح بالرفع من طون لكن مع مراعاة ما هو ممكن ألن التساإل المطروح هل مالٌة الالرٌاضة والمار

 .هذه المنحة

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن د أحمد محفوظالسٌ

خاصة أنها مدٌنة سٌاحٌة  ،طون تظاهرة دولٌة ومدٌنة مراكش فً حاجة شلى دعاٌةٌعتبر هذا المار 

الفعالة فً تنمٌة  وهً األولى وطنٌا فً هذا المجال بفضل هذه التظاهرات التً ٌجب تشجٌعها لمساهمتها

المدٌنة، ومن هذا المنطلك فؤنا أضم رأًٌ شلى رأي اإلخوة األعضاء الذٌن ٌطالبون بدعم أكبر لهذه التظاهرة 

 الذي ٌعود بالنفع على مدٌنة مراكش. إلشعاعهانظرا 
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 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

ة عامة للرٌاضة بمدٌنة مراكش، ماذا نرٌد أن سؤبدأ تدخلً بمالحظات شكلٌة وأولها ٌنبؽً تحدٌد رإٌ

الرٌاضة فً المدٌنة؟ ألننً أالحظ أن مجموعة من األطراؾ أصبحت تر  فً المجلس الجماعً  كتحم

الممول الوحٌد لمثل هذه التظاهرات، فمن أراد أن ٌنظم أٌة تظاهرة علٌه أن ٌبحث عن مصادر تموٌل أخر  

 ، لذلن سٌدي الربٌس أطالب بتنظٌم ٌوم دراسً لتحدٌدموٌله الوحٌدوأال ٌر  فً المجلس الجماعً مصدر ت

الجماعة، وبالرجو  ما نرٌده من الرٌاضة فً المدٌنة ومن خالله سنمرر طرق الدعم حسب شمكانٌات 

هل تم تبرٌر أوجه صرؾ ً فمن سلبٌاته أن مساره ؼٌر محدد، كما أرٌد أن أعرؾ طون الدوللتظاهرة المار

  درهم؟  2110111الممدرة ب  المنحة السابمة

 عضو المجلس الجماعً السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري

بداٌة أهنا رباسة المجلس والمكتب المسٌر على برمجة هذه النمطة ضمن جدول أعمال الدورة،  

ومبلػ المنحة الممترح ٌبمى للٌل فمستو  تدبٌر مدٌنة مراكش ٌتطلب منا االشتؽال فً شطار رإٌة واضحة 

ٌس فً شطار مٌزانٌة الجماعة وبالتالً ٌجب البحث عن شمكانٌات شضافٌة، وأساند األخ محفوظ فً تدخله ول

حٌن أشار شلى أن مراكش مدٌنة سٌاحٌة بها مشارٌع كبر  التً ٌدعمها المجلس الجماعً ورؼم ذلن هنان 

شسوة بمدن عالمٌة سٌاحٌة داخل المدٌنة، شذن ٌجب دعم مجموعة من األنشطة ومنها الرٌاضٌة  أزمة

سنة  منذطون الدولً لمراكش كبٌر الساهرة على تنظٌم الماروجمعٌة األطلس الكنٌوٌورن، بارٌس وبرلٌن، 

دولة  31تشارن فٌه أزٌد من  طونهذا الماروكان لها هدؾ واحد وهو تنشٌط مدٌنة مراكش وتنمٌتها  0986

ا أرادت الجماعة شراء ممال بإحد  الصحؾ شذ فعلى سبٌل المثال ٌؽطون هذا الحدث صحفً 51وأكثر من 

افة األجنبٌة فنصؾ ساعة فً لناة درهم على األلل أما الصح 010111اإلعالمٌة الوطنٌة سٌكلفها ذلن 

الكبٌر الذي ٌمثله لمدٌنة  لإلشعا ، لذلن ٌجب دعم لٌس الجمعٌة بل الحدث دوالر 510111ورونٌوز ٌكلؾ ا

 مراكش.

 ابب الخامس لربٌس المجلس الجماعًالن السٌد ي الحسن المنادي

أن ٌؤتٌنا السٌد ربٌس كان باألحر  للحدث فً بعده السٌاحً واالجتماعً بعٌدا عن كل المراءات   

 310111الجمعٌة خالل اجتما  اللجنة بالتركٌبة المالٌة للتظاهرة وبناء علٌه سٌتم تحدٌد الدعم المناسب فمبلػ 

 لد ٌكون للٌل كما لد ٌكون كثٌرا.طون الدولً دعم ممترح للماركدرهم 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

تعرؾ فٌها المدٌنة  همن االشهار للمدٌنة فؤٌام اطون ٌمثل نوعمراكش مدٌنة سٌاحٌة وهذا المار  

مثل شٌبا أمام االشعا  الذي ٌخلمه للمدٌنة فمد زرت منذ درهم كمنحة ال ٌ 3110111رواجا كبٌرا، ومبلػ 

روه أن وضع ششهار نتٌن مدٌنة ؼرناطة االسبانٌة وحضرت مباراة لنادي كرة المدم بها وأخبرنً مسٌس

طون الدولً لمراكش شضافة شلى أنه تظاهرة لنادي سٌكلؾ ملٌونً أورو، فالمارمدٌنة مراكش على ألمصة ا

الذٌن اعتبروا المبلػ  ولهذا فؤنا متفك مع اإلخوة األعضاء لمدٌنة مراكشرٌاضٌة فهو أٌضا ششهار سٌاحً 

 الممترح كمنحة مبلؽا هزٌال.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

طون مراكش حدث دولً هام لكن كنت أتمنى أن ٌؤتً هذا النماش بعد رؼم أن الكل ٌتفك على أن مار 

د أن أذكر أنه سنوات ألنه فً هذا البرنامج تتضح رإٌة المجلس الجماعً، وأرٌ 6برنامج الجماعة ل منالشة 
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وفك تصرٌح للسٌد ربٌس المجلس الجماعً أثناء شعداد برنامج عمل الجماعة الذي أعتبره أهم نمطة مدرجة 

ألن شمكانٌات الجماعة خالل هذه الدورة حٌث لال أن رإٌة المجلس المستمبلٌة ستبنى على معطٌات والعٌة 

خاصة أن هنان صعوبات فً التنسٌك مع سنوات وفك هذه اإلمكانٌات  6محدودة وسنضع برنامج عمل ل 

المصالح الخارجٌة، ونحن ال ننكر أهمٌة الحدث لكن المنحة سواء كانت هزٌلة أو مرتفعة ٌجب أن توضع 

على معطٌات والعٌة فٌمكننا  اوفك تصور معٌن ٌراعً اإلمكانٌات الذاتٌة للمجلس فإذا كان هذا التصور مبنٌ

 منالشة مبلػ الدعم.

 عضو المجلس الجماعً شهوانًالسٌد حمٌد ال

لكن طال فٌها الكالم حتى خرجنا عن  حمٌمة سٌدي الربٌس نحن بصدد منالشة نمطة هامة جدا 

ون مزاٌدات وال أحد ضد هذا محتواها فنحن فً صدد منالشة مبلػ الدعم فمط، فالحدث موجود وله وزنه د

ا المبلػ الذي ٌكلفه تنظٌم أن ٌعطٌن طون، وفعال كان على السٌد ربٌس الجمعٌة المنظمة للحدثالمار

طون الدولً وبناء علٌه سنحدد مبلػ الدعم الذي سٌمدمه المجلس، فهنان عدد كبٌر من الجمعٌات ال المار

طون الدولً لمراكش سٌدي الربٌس حدث ، المارداعً لذكرها تدعم بشكل كبٌر وال تعطً أٌة شضافة للمدٌنة

 كبٌر ٌفرض نفسه لذا ٌجب دعمه.

 الناببة السادسة لربٌس المجلس الجماعً خدٌجة فضً ةدالسٌ

بذة عن أنشطة اللجنة وأعطانا نفً اجتما  السٌد ربٌس جمعٌة األطلس الكبٌر لمد حضر معنا  
طون ٌحتل رتبة هامة عالمٌا وهو األول شفرٌمٌا لذا أزكً كالم السٌد الشهوانً أن الجمعٌة وهذا المار

ال ٌمكن هام وبالتالً فهو حدث رٌاضً  طونرٌن ٌمدمون الدعم لهذا المارء آخشركا من جملةالمجلس واحد 
 .التخلً عنه

 عضو المجلس الجماعً السٌد المصطفى الوجدانً

بالفعل فمدٌنة مراكش مدٌنة سٌاحٌة بامتٌاز، أنا مع دعم الجمعٌة ودعم هذا الحدث الدولً، لكن  
خٌل تمكنها من دعم مثل هذه الجمعٌات؟ فنحن نتكلم سٌدي الربٌس أرٌد توضٌح هل الجماعة تتوفر على مدا

 عن الدعم ومٌزانٌة الجماعة تملصت بشكل كبٌر ممارنة مع السنة الماضٌة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

صراحة حضر معنا خالل اجتما  اللجنة السٌد ربٌس الجمعٌة ولدم توضٌحات وأبرز مجموعة من  

بتعاون الجمعٌة مع المجلس فً مجال االشهار المرتبط بهذا الحدث، وأنا مع  االكراهات كما أعطى وعودا

طون لابم والبد من محاولة دعمه وهذا المار 0986الكالم الذي جاءت به األستاذة المنصوري حٌث منذ سنة 

 بؤكبر من المبلػ الممترح شن أمكن فهو شرٌان من شراٌٌن السٌاحة بمدٌنة مراكش.

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار

طون الدولً لمراكش هو األول عربٌا وأن ٌحتل ا جاء فً تمرٌر اللجنة بؤن المارأرٌد فمط أن أذكر بم 

هذه المرتبة أمام اإلمكانٌات الكبٌرة لدول الخلٌج فهذا له داللة كبٌرة، كما أنه السادس على المستو  

مإهل لبطولة العالم والبطولة األولمبٌة أللعاب المو ، كذلن فهذه التظاهرة تروج للمدٌنة وللمؽرب االفرٌمً و

، وهو ٌعادل المهرجان الدولً للفٌلم بمراكش هذا األخٌر الذي ٌدعمه المجلس بمبلػ على المستو  الدولً

طون بمبلػ مجلس بدعم الماراللجنة ٌطالب ال ملٌون سنتٌم، كما أشٌر أن ربٌس الجمعٌة خالل اجتما  311

 ملٌون سنتٌم. 31ملٌون سنتٌم عوض المبلػ الممترح وهو  51
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 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الهادي فاري

أنا لن ال أحد ٌنكر االشعا  الذي ٌمدمه هذا الماراطون لمدٌنة مراكش خاصة أنها مدٌنة سٌاحٌة،  
ول، لكن أرفع توصٌة لرباسة المجلس بضرورة مراعاة ملٌون سنتٌم مبلػ معم 31أنالش مبلػ الدعم فمبلػ 

 الجانب المانونً فً هذا الموضو .

 عضو المجلس الجماعً السٌد أحمد عبٌلة

نحن نعرؾ أن جمٌع النوادي والجمعٌات تطلب الدعم من المجلس الجماعً وهذا الدعم ٌجب أن ٌبنى  
ة مراكش ومع دعم الجمعٌات والنوادي نتابج بصفة عامة، نحن مع كل ما ٌعطً ششعاعا لمدٌنالعلى 

 003004الرٌاضٌة لكن ٌجب التفكٌر فً تحمٌك توازن لمٌزانٌة المجلس انسجاما مع المانون التنظٌمً 
 نتابج.الالمتعلك بالجماعات والذي ٌربط الدعم بتحمٌك 

 عضو المجلس الجماعً السٌد ٌوسؾ اٌت رٌاض

ٌهم هو مبلػ كاؾ ودرهم  3110111درهم شلى  2110111طون من ن ممترح الرفع من لٌمة دعم المارش 
وهذا مضمن فً االتفالٌة أما الدعم الكلً فٌساهم فٌه دعم استمرارٌة الجمعٌة فً تنظٌم هذه التظاهرة 

المستشهرون، لكن سإالً ما هً األمور التً ٌمكن أن ٌساهم بها المجلس لٌضع بصمته على هذا الحدث 
 .بؽض النظر عن الدعم المالً؟

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌد شبراهٌم بوحنش

طون الدولً لمراكش ولٌس بٌن المجلس الجماعً وجمعٌة الماركتوضٌح فؤوال االتفالٌة مبرمة  
جمعٌة األطلس الكبٌر، ثانٌا المبلػ الممترح لدعم الجمعٌة لٌس لتنظٌم التظاهرة فً حد ذاتها بل الستمرارها 

طون الدولً لمراكش ٌدعم تظاهرة فً حجم المار التهًٌء لهذا الحدث، فإذا للنا أن المجلس الجماعً فً
أجل استمرارها فً االعداد  ، لذلن فهذا دعم للجمعٌة منملٌون سنتٌم فهً سبة فً وجهنا 31بمبلػ 
 طون.للمار

 ة()ربٌس الجلس المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

المكتب المسٌر لما أدرج هذه النمطة والنٌرة فً الموضو ، فأشكركم على تدخالتكم المستفٌضة  
ضمن جدول أعمال الدورة كان واعٌا بؤهمٌة هذه التظاهرة وما تمثله من ششعا  سواء من حٌث التعرٌؾ 

ٌث توافد الزوار الذي ٌمر منه العداإون أو من حمن خالل المسار  بالمإهالت الطبٌعٌة لمدٌنة مراكش
لس الجماعً واستفادة المطا  السٌاحً من فنادق وصناعة تملٌدٌة شلى ؼٌر ذلن، وال أتخٌل أال ٌكون المج

هذه لناعة السٌد ربٌس المجلس والمكتب المسٌر  .طون مدٌنة مراكش الدولًحاضرا فً تظاهرة كمار
مكتب والمراكشٌون ٌشكرونكم على هذا وبدوركم عبرتم عن لناعتكم جمٌعا بضرورة دعم هذه التظاهرة وال

درهم فمد جاء بناء على معطٌٌن أساسٌٌن  3110111الدعم، وفٌما ٌتعلك بمبلػ الدعم الممترح والممدر ب 
درهم والمعطى الثانً هو رؼبة ربٌس  2110111المعطى األول مرتبط بمبلػ الدعم السابك الذي كانت لٌمته 

درهم وعلٌه ارتؤ  المكتب المسٌر بناء على المٌزانٌة  5110111مته الجمعٌة فً الحصول على مبلػ دعم لٌ
 3110111لهذه التظاهرة أن ٌحدد مبلػ الدعم فً  المتوفرة و رؼبة منه فً الزٌادة من مبلػ الدعم السابك

طون مراكش الدولً فً هذا المبلػ فهنان دعم ن ٌمتصر دعم المجلس الجماعً لماردرهم، وهذا ال ٌعنً أ
متمثل فً وضع لاعات وأماكن رهن ششارة مثل هذه التظاهرات ونحن الٌوم نطلب منكم الموافمة على معنوي 

 درهم وشن ظهرت حاجة شلى زٌادته فهنان دورات أخر  لادمة. 3110111مبلػ الدعم الممترح فً 

بلػ الدعم شذن اآلن نمر شلى عملٌة التصوٌت على االتفالٌة كما جاءت بها اللجنة المكلفة مع تحدٌد م 

 درهم. 3110111فً 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 7152فبراٌر  51بتارٌخ  135/02/2017ممرر عدد 
 :المتعلمـة 2107العادٌة لشهر فبراٌر  من جدول أعمال الدورةالتاسعة  النمطـة      
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47 
وهـم الســـادة47

 

 

 يقـرر ما يلـــي

 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

19 
 

  .لجماعاتباالمتعلك   002.03رلم  التنظٌمً بناء على المانون -

نونبر  04الموافك  0267جمادى األولى  12الصادر فً  08478265بناء على الظهٌر الشرٌف عدد  -

الصادر بتنفٌذه  64811ٌضبط بموجبه حك تأسٌس الجمعٌات كما تم تعدٌله بموجب المانون عدد  0847

الصادر فً  .0818.3والظهٌر الشرٌف رلم   ،1111ٌولٌوز  14بتارٌخ  08118115الظهٌر الشرٌف رلم 

 .16818بتنفٌذ المانون  1118فبراٌر  07

 .المتعلك بمدونة المحاكم المالٌة 51888المغٌر والمتمم بموجبه المانون رلم  41815بناء على المانون رلم  -

( بسن  1101ٌناٌر  12الموافك )  0320محرم  06الصادر فً  18188330وبناء على المرسوم عدد  -

  .للجماعات المحلٌة ومجموعاتها نظام المحاسبة العمومٌة

المتعلمة بالشراكة بٌن المؤسسات العمومٌة والجمعٌات  6/1112وبناء على دورٌة الوزٌر األول عدد  -

 .1112ٌونٌو  16الموافك  0311ربٌع الثانً  15الصادرة بتارٌخ 

أجل ترسٌخ ورغبة من جماعة مراكش و جمعٌة المارطون الدولً لمدٌنة مراكش فً توحٌد جهودها من  -

تملٌد هذا المارطون وترسٌمه ضمن األنشطة المارة بمدٌنة مراكش مع ما ٌصاحب ذلن من تعبئة للفاعلٌن 

 فً مجال اإلعالم المرئً والمكتوب والمسموع من أجل التروٌج السٌاحً لمدٌنة مراكش.

 .وبناء على الملف المانونً لجمعٌة المارطون الدولً لمدٌنة مراكش -

)الجلسة الثانٌة  1106ت المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش خالل دورته العادٌة لشهر فبراٌر وتبعا لمداوال -

 (.04/11/1106بتارٌخ 
 

  دمحم العربً بلمائد كطرف أول ممثال برئٌسه السٌد 

 االتفالٌة بجماعة مراكش. فًالمشار الٌه  

  ممثلة برئٌسها السٌد دمحم لكنٌدري كطرف ثان 

 المشار إلٌه فً االتفالٌة بالجمعٌة.  

  

 لدعم السنوي للمارطون الدولً لمدٌنة مراكش. موضوع االتفالٌة هو تحدٌد شروط ولواعد ا

تهدف هذه االتفالٌة الى توفٌر الشروط المالئمة والمشجعة لضمان استمرارٌة التنظٌم السنوي للمارطون الدولً 

 لمدٌنة مراكش ومن خالل نشر االشعاع الرٌاضً والسٌاحً للمدٌنة وطنٌا ودولٌا.
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( سنوات لابلة للتجدٌد التلمائً ما لم ٌعرب أحد الطرفٌن المتعالدٌن عن رغبته 3تحدد مدة االتفالٌة فً اربع )

 فً فسخها شهرٌن لبل انصرام أجل انمضائها.

 

لفائدة المارطون الدولً لمدٌنة  )ثالث مائة الف درهم( درهم 3110111011لدرها  تخصٌص منحة سنوٌة -

ٌتم تحوٌلها الى الحساب البنكً لجمعٌة المارطون الدولً لمدٌنة مراكش رلم  مراكش

 المفتوح بوكالة التجاري وفا بنن. 007450000598200030185923

المارطون وتعلٌك الفتات الدعاٌة من الحجم الصغٌر على  السماح للجمعٌة باستغالل الملن العمومً إللامة لرٌة -

 أعمدة اإلنارة العمومٌة ووضع الملصمات بالشوارع الرئٌسٌة.
 

  

 التنظٌم السنوي لمارطون الدولً لمدٌنة مراكش -

 ترفع من مستوى المارطون. صرف االعتماد المالً المحول من طرف المجلس الجماعً فً مشارٌع -

اإلشارة إلى جماعة مراكش كشرٌن داعم للمارطون الدولً مع وضع شعار واسم جماعة مراكش على الوسائل  -

 الدعائٌة والتواصلٌة وخصوصا بالموالع التالٌة :

 عند خطً االنطالق والوصول على الٌمٌن وعلى الٌسار 

 عند مداخل فنادق استمبال الوفود المشاركة 

 ن التسجٌلبأماك 

 تنفٌد التوصٌات والممررات الصادرة عن لجنة التتبع -

 تمدٌم نسخة مصادق علٌها من الملف المانونً للجمعٌة مع بداٌة كل سنة  -

 موافاة جماعة مراكش ) لسم الشباب، الثمافة ، الرٌاضة والتربٌة( بنسخة من التمرٌرٌن األدبً والمالً -

أشهر على األلل حتى ٌتم  2د المضبوط لتنظٌم المارطون لبل اشعار رئاسة جماعة مراكش لمراكش بالموع -

 حجز الملن العمومً لفائدة فعالٌات هذه التظاهرة.

 ٌتم احداث لجنة لتتبع وتمٌٌم هذه االتفالٌة تضم فً عضوٌتها السادة :

 نهوالً جهة مراكش اسفً عامل عمالة مراكش أو من ٌنوب ع -

 رئٌس جماعة مراكش أو من ٌنوب عنه. -

 رئٌس جمعٌة المارطون الدولً لمدٌنة مراكش أو من ٌنوب عنه -

 رئٌس لجنة الشؤون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً أو من ٌنوب عنه -

 لن أو بطلب من أحد األطراف.ٌعهد لهذه اللجنة تتبع مراحل تنظٌم المارطون وتجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذ

 

فً حالة إلغاء التظاهرة لسبب عام أو ظرف طارئ، ٌتعٌن على الطرفٌن فً إطار لجنة التتبع إٌجاد حلول 

فً  توافمٌة حول مصٌر المبلغ الممنوح مع تمدٌم الجمعٌة ما ٌثبت الشروع فً صرف المبلغ فً حالة صرف جزء منه

 إطار المارطون.



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

21 
 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

22 
 

)ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

 من جدول اعمال دورتنا هاته. 02اذا سمحتم وبعد اذنكم، سنمر الى النمطة رلم 

 :  (05/12/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة الثانٌة عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

الذراست واملصادكت على اجفاكيت للشراكت والخعاون في مجال الخكوين ودعم اللذراث وجنميت الكفاءاث  

 لفائذة موظفي الجماعاث الترابيت الخابعت لعمالت مراكش  

 الوالي عامل عمالت مراكش()هلطت ملترحت سابلا من السيذ                                                                        

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

والتعاون الالمركزي وكذا تنظٌم اإلدارة فً ؼٌاب السٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة و 

 ه النمطة.ناببته نطلب من السٌد كاتب المجلس الجماعً تالوة تمرٌر اللجنة الخاص بهذ

 

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي
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وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  08/10/2107 بتارٌخ 0057وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

مةدت ، عبالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون الالمركزيوالمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة 

على الساعة العاشرة والنصؾ صباحا بماعةة االجتماعةات الكبةر   2107 ٌناٌر 30ٌوم الثالثاء  هااجتماعاللجنة المذكورة 

 االتٌـة:  ةربٌس اللجنة لتدارس النمطي شار  دمحم الخامس برباسة السٌد دمحم بوؼربال بالمصر البلد

يف دلال التلىيً ودعه الكدرات وتينًُ اللفاءات لفائدَ مىظفٌ الدراشُ واملصادقُ علِ اتفاقًُ للعراكُ والتعاوٌ  -12

        )ىكطُ مكرتحُ شابكا مً الصًد الىالٌ عامل عنالُ مراكغ(         .اجلناعات الرتابًُ التابعُ لعنالُ مراكغ 

 ٌدان: حضر االجتما  من أعضاء اللجنة الس -

  .حلٌمة بادمحم،  احمد المتصدق

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتما  شارن -

حفٌظة مجدار، الحسٌن نوار، احمد محفوظ، عبد الرحٌم الفٌرامً، عبد الهادي وٌسالت، عبد الهادي بن عال، خلٌفة 
 .الشحٌمً

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش : عبد الكرٌم الخطٌب
 االدارة الجماعٌة تؤهٌلربٌس لسم  :  دمحم بركادي 
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 :شارن من المصالح الخارجٌة السٌد -

 ربٌس لسم الموارد البشرٌة والوسابل العامة بوالٌة مراكش اسفً :    هاشم افالل

 ربٌس مصلحة التكوٌن المستمر بوالٌة مراكش اسفً :  هشام لورص

       

320172019

4600

1000

2009

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  02: النمطة رلم 
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 ولمجلسكم المولر واسع النظر        

 س اللجنــــةــربٌ          
 دمحم بوؼربال    
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 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

تؤجٌل البث فً هذه النمطة شلى موعد الحك بعد أن ٌتم  فمد التمست اللجنة ،التمرٌر فً شذن وكما جاء 

 شنضاج المبادرة من الناحٌة المانونٌة واالتفاق على توحٌد الجهة المكلفة بالتكوٌن.

 واالن باب النماش مفتوح للتداول حول هذه النمطة.

 الحمة.ألترح علٌكم تؤجٌل البث فً النمطة حتى تصبح جاهزة شلى دورة  ،شذن وفً ؼٌاب أي تدخل
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 :  (05/12/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة الثالثة عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

 املصادكت على جخصيص بلعت ارطيت لبناء مسجذ بخجسئت الفظل بامللحلت الاداريت الازدهار. 

 

 :  (05/12/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107عادٌة لشهر فبراٌر النمطة الرابعة عشر من جدول اعمال الدورة ال

 املصادكت على جخصيص بلعت ارطيت لبناء مسجذ بحي بولغراًب بامللحلت الاداريت الحي العسكري. 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

طلب من السٌد ربٌس امعا، لذا تم الترح التداول بشؤنهما لوحدة النمطتٌن فً الشكل، اذا وافم نظرا 

 .اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة تالوة التمرٌر المتعلك بهما

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

36 
 

  

 
 

للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  27/10/2107 بتارٌخ 2127عدد وتبعا للدعوة ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر
اللجنة المذكورة استؤنفت  ،والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة

حا بماعةة االجتماعةات علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ صةبا 2107فبراٌةر   10 االربعاء فً جلسة موالٌة ٌوم اجتماعاتها
 االتٌـة:   المتبمٌة الكبر  بالمصر البلدي شار  دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس النمط

 املصادقُ علِ ختصًص بكعُ ارضًُ لبياء مصحد بتحسئُ الفضل بامللحكُ االداريُ االزدٍار. -13
 حد حبٌ بىلػرايب بامللحكُ االداريُ احلٌ العصلرٍ.املصادقُ علِ ختصًص بكعُ ارضًُ لبياء مص -14
 مً اجل وضع رًٍ  عكد اتفاقًُ ظراكُ بني دللض مجاعُ مراكغ و العصبُ املػربًُ حلنايُ الطفىلُ جبَُ مراكغ اشفٌ -51

ز مركس مرت مربع قصد اجنا 924مصاحتَا  M/11044قطعُ ارضًُ يف مللًُ مجاعُ مراكغ ذات الصم العكارٍ  اظارَ العصبُ 
 )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                                                            إليىاء االطفال املتخلِ عيَه .

مصاحُ املنتدَ علِ  » « Lot Cالدراشُ واملصادقُ علِ االتفاقًُ االطار املعدلُ املتعلكُ بىضع الكطعُ االرضًُ املصناَ  -51
ٍلتارات مً طرف مجاعُ مراكغ رًٍ اظارَ الىكالُ املصتكلُ اجلناعًُ لتىزيع املاء واللَرباء مبراكغ بَدف اجناز وحدَ  51

 )هلطت ملترحت من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(     .للتحفًف العنصٌ للحنأ الياتخ عً معاجلُ املًاه العادمُ ملدييُ مراكغ

 ارٍ اللائً بامللحكُ االداريُ احملامًد مً اجل احداث مالعب رياضًُ. اقتياء الىعاء العك -51

 )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                   

 حضر االجتما  من أعضاء اللجنة السادة: -

عبد المجٌد اٌت  ،ٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراويعبد الهادي وٌسالت، أحمد عبي الحسن المنادي، عبد الؽنً درٌوش،  
 .، دمحم بالــةالماضً
  
 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتما  شارن -

 دمحم بن بال، خلٌل بولحسن. ،حفٌظة مجداراحمد المتصدق،  
 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -

 ربٌس لسم  المجلس :  دمحم المحٌر
 م البٌبة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالبكربٌس لس : عبد الؽنً اوشن
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌـد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجــــاي

 كما شارن من المصالح الخارجٌة السادة: -

 اسفً  -المدٌر الجهوي لوزارة الشباب والرٌاضة مراكش   : عبد الهادي خٌرات
 ربٌس لسم التعمٌر واعداد التراب بوالٌة مراكش اسفً  :  لهنا رشٌد

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش  :  عادل الداودي
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش  : محسن بن الشٌخ 

 مراكشعن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء ب : جمال الدٌن عمور

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   07 – 06 – 05 – 04 – 03: االرلامذات  طالنم
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ر، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المتبمٌة من فً بداٌة االجتما ، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً

 تً:اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو اال
 
 

 .املصادقُ علِ ختصًص بكعُ ارضًُ لبياء مصحد بتحسئُ الفضل بامللحكُ االداريُ االزدٍار -51
 .املصادقُ علِ ختصًص بكعُ ارضًُ لبياء مصحد حبٌ بىلػرايب بامللحكُ االداريُ احلٌ العصلرٍ -59

 

وحدة الموضو ، وبعد ان ذكر وبعد االتفاق على تدارس النمطتٌن معا فً ان واحد نظرا ل ،المنالشةفً بداٌة 

بتجزبة الفضل بالملحمة االدارٌة السٌد ربٌس اللجنة ان االمر ٌتعلك بتخصٌص بمعتٌن ارضٌتٌن لبناء مسجدٌن االول 

تبعا لما تداوله مجلس مماطعة جلٌز فً دورته العادٌة  االزدهار والثانً بحً بولؽراٌب بالملحمة االدارٌة الحً العسكري

بناء على طلب جمعٌات المجتمع المدنً،  2107لشهر ٌناٌر 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 ربٌس اللجنة

 الحسٌن نوار
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 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً بب األول لربٌسالنا السٌد ٌونس بن سلٌمان

على تخصٌص البمعتٌن موافمتها المبدبٌة  هذه األخٌرة فمد أبدت ،شذن وكما جاء فً تمرٌر اللجنة 

األرضٌتٌن موضو  النمطتٌن لبناء مسجدٌن على أساس استكمال المصالح المختصة لكافة اإلجراءات 

 .اإلدارٌة، التمنٌة والعمارٌة

 .نفتح باب النماش حول هاتٌن النمطتٌنواآلن  

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

عتٌن األرضٌتٌن، فإذا كانت سلٌمة مأرٌد فمط أن أنبه شلى مالحظة واحدة وهً الوضعٌة العمارٌة للب 

  فٌجب تنبٌهنا ألي ششكال شن وجد.فنحن موافمون على التخصٌص وشال

 الجماعًعضو المجلس  السٌد حمٌد الشهوانً

فمد تم برمجتها خالل المجلس السابك ألرض فً  ،بالنسبة لنمط التخصٌص من أجل بناء مساجد

لكن تؤخر بناإه نرٌد بحثا فً هذا الموضو  ألنه منطمة لشٌش وفعال تمت الموافمة وأعد تصمٌم للمسجد 

 سٌحل ششكاال كبٌرا لساكنة المنطمة.

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً سالنابب األول لربٌ السٌد ٌونس بن سلٌمان 

 شكرا لن السٌد الشهوانً، سنستفسر عن مآل هذا الموضو  فً المرٌب العاجل. 

 عضو المجلس الجماعً المصطفى الوجدانًالسٌد 

ألترح المٌام بدراسات معممة ٌموم بها مكتب متخصص حول  ،بالنسبة لموضو  بناء المساجد 

 لبناء المسجد، مداخٌله شلى ؼٌر ذلن. الوضعٌة العمارٌة، التموٌل الكافً

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

اي المصادلة المبدبٌة فً  نمر شلى عملٌة التصوٌت ،شذا لم ٌبك أي تدخل حول الموضو  
انتظار لٌام المصالح الجماعٌة المختصة بكافة االجراءات 
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 :  (05/12/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الخامسةالنمطة 

  الطفولت بجهت مراكش اسفي علذ اجفاكيت شراكت بين مجلس جماعت مراكش و العصبت املغربيت لحماًت 

 M/11044من اجل وطع رهن اشارة العصبت  كطعت ارطيت في ملكيت جماعت مراكش راث الصك العلاري 

 متر مربع كصذ اهجاز مركس إلًواء الاطفال املخخلى عنهم .  924مساحتها 

 يذ الوالي عامل عمالت مراكش()هلطت ملترحت سابلا من الس                                                    

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

الذي  التمرٌرلتالوة  للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةاعطً الكلمة  

  هذه النمطة.خصوص ب اعدته

 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس اللجنة المكلفة السٌد الحسٌن نوار
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فةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، و طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  27/10/2107 بتارٌخ 2127وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر
ورة اللجنة المذكاستؤنفت  ،والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة

علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ صةباحا بماعةة االجتماعةات  2107فبراٌةر   10 االربعاء فً جلسة موالٌة ٌوم اجتماعاتها
 االتٌـة:   المتبمٌة الكبر  بالمصر البلدي شار  دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس النمط

 مصحد بتحسئُ الفضل بامللحكُ االداريُ االزدٍار.املصادقُ علِ ختصًص بكعُ ارضًُ لبياء  -51
 املصادقُ علِ ختصًص بكعُ ارضًُ لبياء مصحد حبٌ بىلػرايب بامللحكُ االداريُ احلٌ العصلرٍ. -59
  اظارَ العصبُ مً اجل وضع رًٍ  عكد اتفاقًُ ظراكُ بني دللض مجاعُ مراكغ و العصبُ املػربًُ حلنايُ الطفىلُ جبَُ مراكغ اشفٌ -15

 مرت مربع قصد اجناز مركس إليىاء االطفال املتخلِ عيَه . 429مصاحتَا  M/11044قطعُ ارضًُ يف مللًُ مجاعُ مراكغ ذات الصم العكارٍ 
 بلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش()هلطت ملترحت سا                                                                                                                    

 51املنتدَ علِ مصاحُ  » « Lot Cالدراشُ واملصادقُ علِ االتفاقًُ االطار املعدلُ املتعلكُ بىضع الكطعُ االرضًُ املصناَ  -51
جناز وحدَ للتحفًف العنصٌ ٍلتارات مً طرف مجاعُ مراكغ رًٍ اظارَ الىكالُ املصتكلُ اجلناعًُ لتىزيع املاء واللَرباء مبراكغ بَدف ا

 )هلطت ملترحت من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                                .للحنأ الياتخ عً معاجلُ املًاه العادمُ ملدييُ مراكغ

 اقتياء الىعاء العكارٍ اللائً بامللحكُ االداريُ احملامًد مً اجل احداث مالعب رياضًُ.  -51

 )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                 

 حضر االجتما  من أعضاء اللجنة السادة: -
 ، عبد المجٌد اٌت الماضً، دمحم بالــة.عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراويي الحسن المنادي، عبد الؽنً درٌوش،  

  
 س السادة:من أعضاء المجل فً االجتما  شارن -

 دمحم بن بال، خلٌل بولحسن. ،حفٌظة مجداراحمد المتصدق،  

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -

 ربٌس لسم  المجلس :  دمحم المحٌر
 ربٌس لسم البٌبة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالبك : عبد الؽنً اوشن
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌـد بوزٌتً
 مجلسعن لسم أعمال ال :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجــــاي

 كما شارن من المصالح الخارجٌة السادة: -

 اسفً  -المدٌر الجهوي لوزارة الشباب والرٌاضة مراكش   : عبد الهادي خٌرات
 ربٌس لسم التعمٌر واعداد التراب بوالٌة مراكش اسفً  :  رشٌد لهنا

 الماء والكهرباء بمراكشعن الوكالة المستملة لتوزٌع   :  عادل الداودي
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش  : محسن بن الشٌخ 

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش : جمال الدٌن عمور

من  ر، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المتبمٌةفً بداٌة االجتما ، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً

 اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:
 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   07 – 06 – 05 – 04 – 03: االرلامذات  النمط
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 جل وضع رًٍمً ا  عكد اتفاقًُ ظراكُ بني دللض مجاعُ مراكغ و العصبُ املػربًُ حلنايُ الطفىلُ جبَُ مراكغ اشفٌ -51
مرت مربع قصد اجناز مركس  924مصاحتَا  M/11044قطعُ ارضًُ يف مللًُ مجاعُ مراكغ ذات الصم العكارٍ  اظارَ العصبُ 

 هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش()                                                         . إليىاء االطفال املتخلِ عيَه

 

فً مستهل منالشة هذه النمطة، ولالطال  على حٌثٌاتها بحكم انها ممترحة من السٌد الوالً عامل 

عمالة مراكش، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم التعمٌر بالوالٌة لتمدٌم التوضٌحات فً 

 الموضو .

ٌة الطفولة بجهة مراكش اسفً العصبة المؽربٌة لحما وفً هذا االطار، اوضح السٌد ربٌس المسم ان 

فً لدمت طلبا باتخاذ االجراءات المناسبة لتمكٌن المنظمة من الحصول على المطعة االرضٌة ؼٌر المشؽلة 

وذلن لبناء مركز  إلٌواء االطفال متر مربع  429مساحتها  M/11044ذات الصن العماري  ملكٌة جماعة مراكش

 .مشارٌع التنمٌة البشرٌةالمشرو  ٌدخل ضمن علما ان  المتخلى عنهم

وعلٌه، ٌضٌؾ السٌد ربٌس المسم، تعتبر اتفالٌة شراكة اطارا لانونٌا وتنظٌمٌا مالبما لوضع المطعة  

وهً امتداد للمطعة  العصبة المؽربٌة لحماٌة الطفولة بجهة مراكشاالرضٌة موضو  النمطة رهن اشارة 

متر  0111ى اللة زٌنب وتمدر مساحتها بؤكثر من االرضٌة الممنوحة للعصبة من طرؾ احد  المحسنات تسم

/م 025536مربع بمنطمة السماللٌة مماطعة جلٌز ولد تم تحفٌظها من طرؾ العصبة برسم عماري تحت عدد 

طفل وبالتالً ستكون  021طفل متخلى عنه الى  36الشًء الذي سٌمكنها من رفع طالتها االٌوابٌة من 

كتوسعة للرلعة المجالٌة لهذه المإسسة سٌمكنها من تهٌبة فضاء لهإالء المساحة المضافة من طرؾ الجماعة 

ملٌون درهم لدمت لها فً اطار المبادرة الوطنٌة للتمٌة  01االطفال، مشٌرا ان العصبة استفادت كذلن من 

 البشرٌة باإلضافة الى مثٌلتها من طرؾ فعالٌات جمعوٌة اجنبٌة .

 هذه المبادرة للسادة االعضاء اهمٌة المشرو  مثمنٌن  بعــد االستما  للتوضٌحات، وحٌث تبٌن

من االنشطة توفٌر الظروؾ المالبمة لتطوٌر هذا النو  باعتبارها لفتة انسانٌة تستحك التشجٌع والمساعدة ل

فمد ابدت اللجنة موافمتها على هذه  النمطة على ذات الطابع االجتماعً، وبالنظر لعدم تهٌا الوثٌمة المرجعٌة، 

 .تم عرض الصٌؽة النهابٌة لالتفالٌة على انظار المجلس الجماعً للمصادلة علٌهاان ٌ

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة

 الحسٌن نوار
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 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

العصبة المؽربٌة لحماٌة الطفولة  به نشكر السٌد ربٌس اللجنة، أنتم تعرفون الدور الهام الذي تموم 

طلب بمعة أرضٌة لتوسٌع عتبر مبادرة جٌدة فً مجال شٌواء األطفال المتخلى عنهم، وت بجهة مراكش اسفً

على أساس دعم هذه الجمعٌة ومنحها الولت الكافً  نشاطها واستٌعاب لألسؾ العدد الكبٌر من هذه الفبة

 .الستمبال هإالء األطفال فً ظروؾ جٌدة

 واآلن باب النماش مفتوح للتدخل بخصوص هذه النمطة. 

 نمر لعملٌة التصوٌت. ،مادام ال ٌوجد هنان أي تدخل 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 7152فبراٌر  51بتارٌخ  139/02/2017ممرر عدد 
 :المتعلمـة 2107ٌر العادٌة لشهر فبرا من جدول أعمال الدورةالخامسة عشر  النمطـة      

 

من   عمد اتفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش و العصبة المؽربٌة لحماٌة الطفولة بجهة مراكش اسفًب 

 M/11044 لطعة ارضٌة فً ملكٌة جماعة مراكش ذات الصن العماري اشارة العصبة  اجل وضع رهن

 . عنهممتر مربع لصد انجاز مركز إلٌواء االطفال المتخلى  429 مساحتها

 )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                                                                                                                        

 2107

052107

 113.1492

  

  

 . 

  
 

50

50 

وهـم الســـادة50
 

 

 يقـرر ما يلـــي

 

 11044/M 429 مساحتها 
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 ـــــــــــــــــــــــــةاتـفــــــــــــــــــــــــــاقيــــــــ

 :ما بني ادلوقعني أسفلو
 السيد رئيس رللس مجاعة مراكش   

  -من جهة-    
 العصبة ادلغربية حلماية الطفولة جبهة مراكش اسفي رئيس  

 -من جهة أخرى-  
 

قانون التنظيمي رقم ( بتنفيذ ال2105يوليوز  7)  0436من رمضان  21الصادر يف  0005085بناء على الظهري الشريف رقم  -
 ادلتعلق ابجلماعات. 003004

يضبط مبوجبو حق  0958نونرب  05ادلوافق  0378مجادى األوىل  13الصادر يف  0.580376بناء على الظهري الشريف عدد  -
يوليوز  15بتاريخ  00120216الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  75011أتسيس اجلمعيات كما مت تعديلو مبوجب القانون عدد 

 .17019بتنفيذ القانون  2119فرباير  08الصادر يف  0019039والظهري الشريف رقم   ،2112
 ادلتعلق ابألمالك اخلاصة ابلبلدايت. 0920أكتوبر  09ادلوافق ل  0341صفر  07بناء على الظهري الشريف ادلؤرخ يف  -
ادلغري و ادلتمم للظهري الشريف ادلؤرخ يف  0937ماي  02فق ل ادلوا 0356بناء على الظهري الشريف ادلؤرخ يف فاتح ربيع االول  -
 .0920أكتوبر  09ادلوافق ل  0341صفر  07
ادلتعلق بكيفية تدبري االمالك اخلاصة  0920دجنرب 30ادلوافق ل  0341بناء على القرار الوزيري ادلؤرخ يف فاتح مجادى االوىل  -

 ابلبلدايت.
 .00/00/2106بتاريخ  23072ش أسفي و عامل عمالة مراكش عدد تبعا لكتاب السيد وايل جهة مراك -
و نظرا للدور الذي تلعبو العصبة ادلغربية حلماية الطفولة يف النهوض بوضعية الطفولة يف وضعية صعبة واعتبارا لألدوار االجتماعية  -

 اذلامة اليت تلعبها العصبة.
 و اعتبارا لضرورة ادلنفعة العامة. -
 (2107فرباير  05)جلسة بتاريخ  2107ت اجمللس اجلماعي دلدينة مراكش خالل دورتو العادية لشهر فرباير وتبعا دلداوال -

 

 :ياتفق الطرفان على ما يل
 

 :ادلادة االوىل
/م  الكائنة بتجزئة 00144منتمية للرسم العقاري عدد  2م 429مساحتهاتلتزم مجاعة مراكش بتخصيص قطعة أرضية  

 ./م025536و دلقر العصبة ادلغربية حلماية الطفولة ادلشيد على القطعة االرضية موضوع الرسم العقاري عدد السماللية و ذلك لضم
 

 :ادلادة الثانية
تلتزم العصبة ادلغربية حلماية الطفولة بتخصيص القطعة االرضية ادلنتمية للملك اخلاص اجلماعي كجزء مضاف اىل مقرىا  

إليها أعاله و ابلتايل استعمال ىذا ادللك اجلماعي لنفس  االغراض االجتماعية اليت تستهدف  ادلشيد على القطعة االرضية ادلشار
 النهوض أبوضاع الطفولة يف وضعية صعبة.
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 :  (05/12/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة السادسة عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

املمخذة  » Lot C «جفاكيت الاطار املعذلت املخعللت بوطع اللطعت الارطيت املسماة الذراست واملصادكت على الا 

هكخاراث من طرف جماعت مراكش رهن اشارة الوكالت املسخللت الجماعيت لخوزيع املاء والكهرباء  10على مساحت 

 ًنت مراكش. بمراكش بهذف اهجاز وحذة للخجفيف الشمس ي للحمأ الناجج عن معالجت املياه العادمت ملذ

 )هلطت ملترحت من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                                                                             

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

 الخاص التمرٌر تالوة إون المالٌة والبرمجةربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والش أطلب من السٌد 

 هذه النمطة.ب

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  27/10/2107 بتارٌخ 2127وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر
اللجنة المذكورة استؤنفت  ،والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة والمجلس للحضور

علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ صةباحا بماعةة االجتماعةات  2107فبراٌةر   10 االربعاء فً جلسة موالٌة ٌوم اجتماعاتها
 االتٌـة:   المتبمٌة ن نوار ربٌس اللجنة لتدارس النمطالكبر  بالمصر البلدي شار  دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌ

 املصادقُ علِ ختصًص بكعُ ارضًُ لبياء مصحد بتحسئُ الفضل بامللحكُ االداريُ االزدٍار. -51
 املصادقُ علِ ختصًص بكعُ ارضًُ لبياء مصحد حبٌ بىلػرايب بامللحكُ االداريُ احلٌ العصلرٍ. -59
 اظارَ العصبُ  مً اجل وضع رًٍ  لض مجاعُ مراكغ و العصبُ املػربًُ حلنايُ الطفىلُ جبَُ مراكغ اشفٌعكد اتفاقًُ ظراكُ بني دل -51

    .اء االطفال املتخلِ عيَهمرت مربع قصد اجناز مركس إليى 924مصاحتَا  M/11044قطعُ ارضًُ يف مللًُ مجاعُ مراكغ ذات الصم العكارٍ 
 )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                                                                                                                         

 10املنتدَ علِ مصاحُ  » Lot C «الدراشُ واملصادقُ علِ االتفاقًُ االطار املعدلُ املتعلكُ بىضع الكطعُ االرضًُ املصناَ  -16
ٍلتارات مً طرف مجاعُ مراكغ رًٍ اظارَ الىكالُ املصتكلُ اجلناعًُ لتىزيع املاء واللَرباء مبراكغ بَدف اجناز وحدَ للتحفًف العنصٌ 

                                       كش()هلطت ملترحت من السيذ الوالي عامل عمالت مراللحنأ الياتخ عً معاجلُ املًاه العادمُ ملدييُ مراكغ.

  اقتياء الىعاء العكارٍ اللائً بامللحكُ االداريُ احملامًد مً اجل احداث مالعب رياضًُ. -51
 )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                 

 حضر االجتما  من أعضاء اللجنة السادة: -
 ، عبد المجٌد اٌت الماضً، دمحم بالــة.حمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراويعبد الهادي وٌسالت، أي الحسن المنادي، عبد الؽنً درٌوش،  

  
 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتما  شارن -

 دمحم بن بال، خلٌل بولحسن. ،حفٌظة مجداراحمد المتصدق،  

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -

 ربٌس لسم  المجلس :  دمحم المحٌر
 ٌس لسم البٌبة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالبكرب : عبد الؽنً اوشن
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌـد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجــــاي

 كما شارن من المصالح الخارجٌة السادة: -

 اسفً  -المدٌر الجهوي لوزارة الشباب والرٌاضة مراكش   : عبد الهادي خٌرات
 ربٌس لسم التعمٌر واعداد التراب بوالٌة مراكش اسفً  :  ٌد لهنارش

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش  :  عادل الداودي
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش  : محسن بن الشٌخ 

 بمراكش عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء : جمال الدٌن عمور

ر، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المتبمٌة من فً بداٌة االجتما ، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً

 االتً:اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   07 – 06 – 05 – 04 – 03: االرلامذات  النمط
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املنتدَ علِ مصاحُ  » Lot C «الدراشُ واملصادقُ علِ االتفاقًُ االطار املعدلُ املتعلكُ بىضع الكطعُ االرضًُ املصناَ  -51
ٍلتارات مً طرف مجاعُ مراكغ رًٍ اظارَ الىكالُ املصتكلُ اجلناعًُ لتىزيع املاء واللَرباء مبراكغ بَدف اجناز وحدَ  51

 هلطت ملترحت من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش()   .الياتخ عً معاجلُ املًاه العادمُ ملدييُ مراكغللتحفًف العنصٌ للحنأ 

  
فً بداٌة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من االتفالٌة االطار المعدلة موضو  

ل السكن ؼٌر الالبك الذي أوضح الدراسة المرفمة بهذا التمرٌر، أعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس لسم البٌبة وتؤهٌ

العادٌة مفادها أن تمنح  2016أن األمر ٌتعلك باتفالٌة شطار سبك ان صادق علٌها المجلس فً دورة فبراٌر 

هكتار فً سافلة المطرح العمومً الجدٌد  20الجماعة للوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء مساحة 

هكتار إلحداث وحدة للتجفٌؾ الشمسً للحمؤ الناتج عن  182جمالٌة بمنطمة المنابهة والذي تبلػ مساحته اال

معالجة المٌاه العادمة بمدٌنة مراكش، مشٌرا أنه نظرا لظهور مستجدات حول هذا المشرو  مرتبطة أساسا 

 10بنمل مركز تثمٌن ومعالجة النفاٌات من منطمة حربٌل شلى المطرح الجدٌد والذي ستخصص له لرابة 

ا اضطر المجلس ممثال فً نابب السٌد الربٌس المكلؾ بالمطا  شلى عمد اجتماعات مكثفة مع كل هكتارات، مم

من تمنًٌ الوكالة والشركة المستؽلة للمطرح وتم شٌجاد صٌؽة مناسبة لتملٌص المساحة المخصصة إلنجاز 

درهم شلى  2.000.000هكتارات بمبلػ تملص بدوره من  10هكتار شلى  20وحدة التجفٌؾ الشمسً للحمؤ من 

 درهم وهً التعدٌالت التً طالت االتفالٌة. 1.000.000
 

ولمزٌد من التوضٌح، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد مدٌر االستثمارات بالوكالة المستملة 

لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش الذي لدم عرضا حول مشرو  شحداث وحدة للتجفٌؾ الشمسً للحمؤ 

 لتمنٌة الملحك باالتفالٌةتضمنته الورلة ا

ولمزٌد من التوضٌحات حول هذا الموضو ، أعطٌت الكلمة للسٌد النابب الرابع لربٌس المجلس 

الجماعً المكلؾ بالمطا  الذي أكد من جانبه على أهمٌة شنجاز هذا المشرو  فً ألرب اآلجال، مشٌرا شلى 

لطا الضوء حول المشكل المطروح حالٌا المتعلك ؼٌاب التنسٌك بٌن المجلس الجماعً والوكالة المستملة، مس

ببماٌا الحمؤ المدٌم داعٌا شلى ضرورة طمره فً ألرب ولت ممكن، مإكدا كذلن أنه خالل أجل شهرٌن سٌبدأ 

شنتاج الكهرباء المستخرج من البٌوؼاز فً المركز المحدث بمنطمة حربٌل مسجال استمرارٌة مشاكل انبعاث 

ة منه وخروج عصارة النفاٌات ؼٌر المستعملة من هذا المركز وشفراؼها بواد الروابح الكرٌهة المنبعث

 تانسٌفت مع ضرورة شٌجاد حلول ناجعة لها.

بعد االستما  للتوضٌحات الممدمة، ها فتح باب النماش حٌث تمدم السادة األعضاء باالستفسارات  

 والمالحظات التالٌة:

   من مركز تثمٌن النفاٌات المتواجد بمنطمة حربٌل وكذا استمرارٌة ظاهرة انبعاث الروابح الكرٌهة
 المطرح الجدٌد بالمنابهة شضافة شلى االدخنة من خالل الزٌارة المٌدانٌة لبعض أعضاء المجلس.

  ًالتساإل حول الممصود مما جاء فً المادة الثانٌة من االتفالٌة حول مواكبة الجماعة للوكالة ف
 األرضٌة موضو  النمطة.استكمال شجراءات التناء المطعة 

  .االستفسار حول مد  صحة بٌع الوكالة المستملة للمٌاه المعالجة واالستفادة من عابداتها لانونٌا 
  معاناة ساكنة بعض األحٌاء كاالزدهار والشرؾ من مخلفات األشؽال التً تنجزها الوكالة وعدم

 استجابتها لشكاٌات المواطنٌن بهذا الصدد.
 كالة المستملة من هذا المشرو  بشكل ٌفوق استفادة المجلس الجماعً من ناحٌة تسجٌل استفادة الو

 العابدات المالٌة.
ولإلجابة على بعض هذه التساإالت، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة من جدٌد للسٌد ربٌس لسم البٌبة 

لمنابهة من محطات المعالجة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالبك الذي أكد على بماء الروابح الكرٌهة المنبعثة بمنطمة ا
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بالحمؤ المنشط وٌمكن تفادٌها بإضافة مواد خاصة أثناء عملٌات المعالجة، مشٌرا شلى المجهود المبذول مع 

شركات النظافة لتفادي الروابح الكرٌهة أثناء نمل النفاٌات والمتمثل فً لٌام بعضها بعملٌة النمل بحافالت 

مؤ أٌضا بتمنٌات ناجعة تحد من انبعاث هذه الروابح، مضٌفا أنه وفك مزودة بحاوٌات خاصة، محبذا نمل الح

االتفالٌة موضو  النمطة فالمجلس ٌسمح للوكالة المستملة بإحداث وحدة التجفٌؾ الشمسً للحمؤ على 

هكتارات بالمطرح العمومً الجدٌد بالمنابهة فمط وشذا احتاج العمار لتسوٌة وضعٌته فالمجلس هو  10مساحة 

 ٌموم بهذه العملٌة، مشٌرا أنه بالفعل تم البدء فً شجراءات التسوٌة العمارٌة.الذي س

وفً ذات السٌاق، تدخل السٌد مدٌر االستثمارات بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش 

طن من الحمؤ ٌومٌا، مشٌرا أن وحدة  150موضحا أن مولع المطرح المدٌم بمنطمة حربٌل ٌنتج حالٌا 

طن ٌومٌا أي  215ستصل طالتها االستٌعابٌة شلى  2018لتجفٌؾ الشمسً للحمؤ المزمع شطاللها فً ٌناٌر ا

طن سٌتم ملإها من المطارح المإلتة التً اكترتها الوكالة المستملة من الخواص على أن  65بفابض لدره 

 تفرٌػ الحمؤ المدٌم لن ٌتم فً مدة لصٌرة.

مشكل انبعاث الروابح الكرٌهة ال ٌمكن شنكاره لكنها تنبعث فً أولات  كما اشار السٌد المدٌر شلى أن 

محددة ولٌس طٌلة الٌوم، مإكدا أن مشرو  توسعة محطة المعالجة سٌشمل مسؤلة معالجة هذه الروابح للحد 

منها على أن وحدة التجفٌؾ موضو  النمطة سٌتم وضع الحمؤ فً بٌوت بالستٌكٌة وبطرٌمة خاصة ستملص 

اث الروابح الكرٌهة على ؼرار نموذج عاٌنته الوكالة المستملة بمدٌنة "نانت" الفرنسٌة، مإكدا أن من انبع

كلم وستموم بتسٌٌرها  35تشؽٌل الوحدة ٌشمل نمل الحمؤ من المحطة عبر شاحنات خاصة على مسافة 

درهم للطن  1000ً الشركة المكلفة ببنابها حالٌا، مضٌفا أن عملٌة تجفٌؾ الحمؤ ستكلؾ مبلػ ٌمدر بحوال

 الواحد. 

وتؤسٌسا على ما سبك، ونظرا لألهمٌة التً ٌكتسٌها مشرو  شنجاز وحدة التجفٌؾ الشمسً للحمؤ  

الناتج عن معالجة المٌاه العادمة بمدٌنة مراكش خاصة من الناحٌة البٌبٌة، واعتبارا لكون المجلس الجماعً 

، وحٌث ان 2016خالل الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  سبك له ان صادق على االتفالٌة فً صٌؽتها االولى

فمد  وافمت اللجنة على االمر ٌتعلك فمط بتعدٌل لمساحة المطعة االرضٌة موضو  انجاز وحدة لتجفٌؾ الحمؤ، 

 10الممتدة على مساحة  « C Lot »المتعلمة بوضع المطعة األرضٌة المسماة االتفالٌة اإلطار المعدلة 

عة مراكش رهن ششارة الوكالة المستملة الجماعٌة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش هكتارات من طرؾ جما

 .المذكورة كما هً مرفمة بالتمرٌربهدؾ شنجاز وحدة 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة

 الحسٌن نوار
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 بٌس الجلسة()ر المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

هذا الموضو  عرؾ نماشا مستفٌضا فً دورات سابمة بعد االستما  لتمرٌر اللجنة، اود ان اشٌر ان  

 والٌوم األمر ٌتعلك بتعدٌلٌن ٌهمان المساحة والمبلػ.

 واالن نفتح باب النماش حول هذه النمطة. 

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي

لسٌد الوالً من أجل وضع االطار العام بممتضاه تضع جماعة مراكش رهن هذه االتفالٌة واردة من ا 

هكتارات  01التً تبلػ مساحتها  « LOT C »ششارة الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء المطعة األرضٌة 

لها  والمبٌنة فً ملحك االتفالٌة ضمن الوعاء العماري لمركز الطمر وتثمٌن النفاٌات المنزلٌة والمماثلة

من أجل تخصٌصها كوحدة للتجفٌؾ الشمسً كجزء  43/06646بمدٌنة مراكش والمنتمً للرسم العماري عدد 

من مشرو  متكامل لمعالجة النفاٌات الصلبة لمدٌنة مراكش، فؤوال ٌعرؾ الجمٌع أن الوكالة بشراكة مع 

لها لسمً مركبات الكولؾ وهذه محطتٌن لمعالجة المٌاه العادمة واستؽال مجموعة من المتدخلٌن لامت بتشٌٌد

العملٌة تخلؾ الحمؤ الذي ٌصدر روابح كرٌهة بجوار المحطات المعالجة كطرٌك آسفً ولرب منطمة 

العزوزٌة، وااللتراح الذي جاء به السٌد الوالً باعتباره ربٌس المجلس االداري للوكالة المستملة هو عزل 

اري المذكور ووضعها رهن ششارة الوكالة، فمن الناحٌة من الرسم العمهكتارات  01مساحتها لطعة أرضٌة 

أو شًء آخر؟ ثم تحوٌل مبلػ  الشكلٌة هل نمصد بالوضع رهن االشارة التفوٌت أم كراء طوٌل األمد أم هبة

ارة شلى لم ٌتم االش من االتفالٌة 5بالرجو  للمادة وتعوٌض محدد فً ملٌون درهم لفابدة جماعة مراكش. 

خضو  االتفالٌة لمصادلة السلطة الوصٌة لبل دخولها حٌز التنفٌذ وهو أمر أساسً، فإذا كان األمر هنا 

 .ٌتعلك بالتفوٌت فهذه المسطرة تتطلب التفوٌت ممابل عمار آخر

 

 الناببة السادسة لربٌس المجلس الجماعً السٌدة خدٌجة فضً

الصحً الجماعً ألن الشركة المكلفة بفرز النفاٌات  وردت علٌنا هذه النمطة نحن كذلن فً المكتب 

وعند ربط  لتجمٌع العصارةتعانً من مشكل عصارة النفاٌات، ووفك االتفالٌة فالشركة ستموم بدراسات 

 االتصال بمدٌر الشركة ٌإكد لنا أنه بحاجة لهذه االتفالٌة لمباشرة هذه الدراسات واألشؽال المرتبطة بها.

 عضو المجلس الجماعً رٌوشالسٌد عبد الؽنً د

فمد سبك لنا أن نالشنا الموضو  مع ممثلً الوكالة المستملة لتوزٌع الماء  ،من الناحٌة الشكلٌة

نتلك حلوال والكهرباء فً اجتما  اللجنة الذي طرحنا خالله مجموعة من اإلشكاالت كما جاء فً التمرٌر ولم 

ممثلً الوكالة أن معالجة هذا األمر ٌفوق شمكانٌاتهم، عملٌة لها، فحٌنما تكلمنا عن الروابح كان جواب 

فالؽاٌة المرجوة من شنشاء المطرح العمومً الجدٌد هو حل ششكاالت المطرح المدٌم من حد للروابح وتجوٌد 

للخدمة، لذلن فسإالً لممثلً الوكالة المستملة هو ما سبب بماء الروابح الكرٌهة والتً الزال ٌعانً منها 

أتساءل هل ٌمكن شضافة شجراء لتسرٌع األشؽال فً هذه  العزوزٌة والمناطك المجاورة، لذلن سكان منطمة

االتفالٌة، كذلن بالنسبة لمدة طمر النفاٌات المنزلٌة لم ٌتم تحدٌدها، وفً األخٌر ألترح أن ٌمنح للوكالة امتٌاز 

سة ولهذا ٌجب أن ٌضاؾ فً سنة بناء على درا 21أو  01استؽالل لهذه المطعة األرضٌة لمدة محددة فً 

 .عضوٌة لجنة المتابعة ممثلٌن عن المجلس الجماعً وكذا أهل االختصاص



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

70 
 

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الفتاح رزكً

أنا ال ٌسعنً شال أن أبارن وضع هذه المطعة األرضٌة رهن ششارة الوكالة لما  ،فٌما ٌخص هذه النمطة 

واطنة فٌما ٌتعلك بالتزوٌد بالماء والكهرباء والتطهٌر، لكن رؼم كل لها من دور كبٌر وباعتبارها مإسسة م

هذه الخدمات نجد تهمٌشا كبٌرا للدواوٌر المحٌطة بالمدٌنة خاصة المتواجدة بمنطمة االزدهار وبالضبط خدمة 

الصرؾ الصحً ورؼم الشكاٌات المتكررة فً الموضو  التً وجهت للوكالة المستملة لم تجد آذانا صاؼٌة، 

 وأكرر طلبً هذا للسٌد الباشا المحترم بضرورة التدخل لحل هذا االشكال.

 عضو المجلس الجماعً السٌد أحمد عبٌلة

وذلن الستؽالل المطعة األرضٌة لمعالجة المٌاه فعال ال نعرؾ شن كان األمر ٌتعلك بتفوٌت أو كراء  

الكرٌهة المنبعثة من الحمؤ وأكد لنا ممثلو العادمة، ولد تحدثنا بإسهاب فً اجتما  اللجنة عن مشكل الروابح 

تمنٌة للحد من هذه  الوكالة المستملة أنه ششكال ٌمكن معالجته على ؼرار البلدان المتمدمة التً تستخدم حلوال

 الروابح.

 عضو المجلس الجماعً دمحم لكبارالسٌد 

ٌة والمالحظات المٌمة أنا سؤنالش هذه النمطة من زاوٌة مؽاٌرة، فبؽض النظر عن مضمون االتفال 

التً جاء بها االخوة األعضاء من الناحٌة الشكلٌة، المجًء بهذه النمطة لبل منالشة برنامج عمل الجماعة 

هل هو أمر تفطن له رباسة ومكتب المجلس أم أنه ممصود؟ ألن هذا الموضو  ٌهم الجانب البٌبً والحكامة، 

النمطة مع عرض برنامج عمل الجماعة، فبشهادة السادة ففً رأًٌ المتواضع كان باألحر  أن تنالش هذه 

األطر المكلفٌن بإعداد البرنامج وجدوا صعوبات للتنسٌك مع المصالح الخارجٌة، ففً هذا الموضو  

، كذلن المٌاه العادمة ال ٌجب أن توجه المطروح أمامنا ال ٌهمنا الجانب المالً بمدر ما تهمنا صحة المواطن

فمط بل ٌجب أن تستفٌد منها كافة المساحات الخضراء بالمدٌنة للحفاظ على الفرشة لسمً مالعب الكولؾ 

 المابٌة، باختصار هذه النمطة تحتاج لنماش مستفٌض وأن تعرض تزامنا مع منالشة برنامج عمل الجماعة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد المصطفى الوجدانً 

المنطمة  منها وابح الكرٌهة التً تعانًأرٌد أن أعرؾ هل أنجزت دراسة معممة بخصوص الر 

المحٌطة وشن وجدت هل ولع فٌها خطؤ؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانٌة أرٌد توضٌحا حول وضعٌة العمار 

خاصة وأن هذه النمطة ممترحة من السٌد موضو  النمطة لمعرفة هل ٌمكننا تفوٌته أو شبرام عمد استؽالل؟ 

 .الة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباءالوالً وهو ربٌس المجلس اإلداري للوك

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

أنوه بتدخل السٌد الفتاوي حول مصادلة أشكركم على تدخالتكم المٌمة، فٌما ٌخص هذه النمطة  

أن تتم هذه المصادلة، وفٌما ٌتعلك  السلطة الوصٌة حٌث أن هذه االتفالٌة لن تصبح سارٌة المفعول شال بعد

هكتار لٌس فً  081بمفهوم الوضع رهن اإلشارة فؤنتم تعرفون أنه ولحد الساعة العمار الكلً ومساحته 

 ملكٌة الجماعة ولم ٌتم تفوٌته لها شال أنها تحوز هذا العمار حٌازة مادٌة ولٌس حٌازة بمفهومها المانونً

 ة العمار حٌازة لانونٌة وتملن الجماعة له، لكن الولت ال ٌرحم فٌما ٌتعلك سارٌة لحٌاز فاإلجراءاتوبالتالً 
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بالمشارٌع الكبر  ومنها مشرو  تجفٌؾ الحمؤ من طرؾ الوكالة المستملة، هذا الحمؤ الذي ٌشكل معضلة 

، ولد تمت المصادلة على هذه االتفالٌة فً دورة سابمة على أساس أن المساحة على المستو  العالمً

ونحن الٌوم نملص من هذه المساحة بناء على دراسات أنجزتها الوكالة  هكتار 21خصصة للمشرو  هً الم

المستملة والشركة المشرفة على المطرح العمومً من أجل تدوٌر النفاٌات ونحن الٌوم بصدد منح الحٌازة 

و ه اء، أما فٌما ٌتعلك بكل ماالمادٌة للوكالة فً انتظار استكمال اإلجراءات واتضاح شمكانٌة التفوٌت أو الكر

تمنً محض فؤنا كربٌس للجلسة ؼٌر مإهل لإلجابة عن كٌفٌة التخلص من الروابح الكرٌهة ولدٌنا ثمة فً 

ألن هدفنا هو راحة المواطنٌن وٌتماسم معنا هذا  ،المهندسٌن سواء العاملٌن بالوكالة أو مهندسً الجماعة

، لذا أطلب منكم السادة األعضاء التصوٌت على ص السٌد الوالًالهدؾ المهندسون والسلطة المحلٌة فً شخ

 هذه النمطة باإلٌجاب.

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي

ألترح شضافة مادة لالتفالٌة تنص على شلؽاء هذا الممرر للممرر السابك الذي كان المجلس الجماعً  

، ألترح كذلن فً المادة الخامسة هكتار 21مساحة  لد اتخذه والماضً بوضع الجماعة رهن ششارة الوكالة

 شضافة ما ٌلً: "ال تسري هذه االتفالٌة شال بعد مصادلة السلطة المحلٌة".

  )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

لتً تفرضها ونشكره على الفتاوي للضرورة انطلب من اإلدارة شدراج التعدٌالت التً جاء بها األستاذ 

 مجهوده المانونً.

 عضو المجلس الجماعً السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري

ألن هذا مرتبط بعمل اإلدارة بل فً الموضو   شكرا السٌد الربٌس، أنا لن أتكلم عن الناحٌة الشكلٌة 

بموجبها تستؽل هذه حٌث كان فً علمً سابما أننا أبرمنا اتفالٌة مع شركة الستؽالل المطرح العمومً 

هكتار، أنا سإالً ما هو مآل عصارة النفاٌات والحمؤ وكما تعرفون فهذٌن  082الشركة مساحة ما ٌمارب 

العنصرٌن لهما لٌمة مالٌة مهمة حٌث ٌتم استؽاللهما كطالة، وكنا لد اتفمنا مع الشركة فً فترة المجلس 

ا هو دورنا؟ هل ستبرم اتفالٌة بٌن الوكالة المستملة السابك على أن تحول عصارة النفاٌات شلى طالة، شذن م

 لذلن أطلب شجابة أو بحثا فً الموضو . والشركة؟ أو بٌن الشركة والمجلس الجماعً؟

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

بداٌة ال بد أن نوضح أننا حٌن نتحدث عن الوكالة ال نتحدث عنها بصفتها مستملة عن الجماعة،  

الة المستملة تابعة للجماعة فً شطار أنوا  التفوٌض المعروفة، كذلن فاالتفالٌة االطار تنسجم مع فالوك

التوجه الدولً حول البٌبة ومعالجة النفاٌات فً شطار ما ٌعرفه العالم حالٌا من تطور لنسبة التلوث والتالً 

الطالة، أٌضا وممارنة مع لٌمة فمشرو  معالجة الحمؤ مشرو  مهم ٌهدؾ لتثمٌن النفاٌات من أجل شنتاج 

العمار بالمنطمة التً ٌتواجد بها المطرح العمومً ٌبدو أن مبلػ ملٌون درهم الذي ستمنحه الوكالة المستملة 

، وبالرجو  للمادة الثانٌة من المشرو  مبلػ معمول إلنجازتارات كه 01للجماعة من أجل استؽالل مساحة 

نٌة والجانب البٌبً نجد الوكالة ملزمة بتمدٌم تمرٌر تمنً وبٌبً، لذلن فنحن االتفالٌة المتعلمة بالدراسات التم

 الٌوم نعتبر الوكالة المستملة مماولة مواطنة وتابعة للجماعة.
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 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن السٌد أحمد محفوظ

ٌد الوالً وهو ٌموم ممام مجموعة من الوزارات والرسم العماري رلم هذه النمطة واردة من طرؾ الس 

هكتار  082وتتواجد به الساكنة، واآلن الجماعة لدٌها  10/10/2118فً ملن الدولة ابتداء من تارٌخ  06646

لذلن ٌجب المصادلة  والحٌازة والتولٌع سٌكون من طرؾ السٌد الوالً باعتباره الوصً ومرسل النمطة

 ع مراعاة توصٌات والتراحات السادة األعضاء.علٌها م

 

 ربٌس المنطمة الحضرٌة الحً الدمحمي ممثال لوالً جهة مراكش اسفً عامل عمالة مراكش حمٌد المرزولًالسٌد 

رزكً المتعلك بشبكة المٌاه العادمة فً منطمة الفضل ودوار  عبد الفتاح ردا على تدخل السٌد 

ساكنة ببرمجة مشرو  هام خالل هذه السنة من طرؾ الوكالة خاص بتحوٌل فإنً أبشره وأبشر ال ،السراؼنة

المٌاه العادمة ودعم الشبكة ألن االشكال الحالً هو انخفاض مستو  شبكة المٌاه العادمة عن مستو  

بولحسن على  خلٌل المدٌنة لذلن سٌتم شنشاء شبكة أخر  للرفع من مستو  هذه المٌاه، ثانٌا أحًٌ السٌد

للمجلس الجماعً وبالتالً فكل ما ول الوكالة فربٌس مجلسها اإلداري هو السٌد الوالً لكنها تابعة تدخله ح

 تموم به الوكالة هو لفابدة المجلس.

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

من خالل تدخالتهم على  نحن نشكر من هذا المنبر كافة أعضاء المجلس الجماعً الذٌن عبروا 

حرصهم على السالمة الصحٌة للمواطنٌن وعلى أن تراعً مثل هذه المشارٌع المعاٌٌر التمنٌة الدولٌة فٌما 

ٌتعلك بالمحافظة على البٌبة وصحة السكان سواء بجماعة مراكش أو الجماعات المجاورة، لذلن نطلب من 

تى بها األستاذ الفتاوي ذ بعٌن االعتبار المالحظات التً أاالخوة التصوٌت باإلٌجاب على هذه النمطة مع األخ

 وشلؽاء الممرر السابك.فٌما ٌخص التؤشٌرة 

 نمر شلى عملٌة التصوٌت. ،واآلن بعد استنفاد كافة التدخالت 
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 :  (05/12/2107رٌخ بتا الثانٌةالجلسة ) 2107عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  السابعةالنمطة 

  اكخناء الوعاء العلاري الكائن بامللحلت الاداريت املحاميذ من اجل احذاث مالعب رياطيت. 

 )هلطت ملترحت من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

السٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة فً بداٌة دراسة هذه النمطة نطلب من  

 والبرمجة تالوة التمرٌر الخاص بها.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

السةادة أعضةاء اللجنةة الموجهة لكةل مةن  27/10/2107 بتارٌخ 2127وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر
اللجنة المذكورة استؤنفت  ،والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة

علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ صةباحا بماعةة االجتماعةات  2107فبراٌةر   10 االربعاء فً جلسة موالٌة ٌوم اجتماعاتها
 االتٌـة:   المتبمٌة ار  دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس النمطالكبر  بالمصر البلدي ش

 املصادقُ علِ ختصًص بكعُ ارضًُ لبياء مصحد بتحسئُ الفضل بامللحكُ االداريُ االزدٍار. -51
 صلرٍ.املصادقُ علِ ختصًص بكعُ ارضًُ لبياء مصحد حبٌ بىلػرايب بامللحكُ االداريُ احلٌ الع -59
 اظارَ العصبُ  مً اجل وضع رًٍ  عكد اتفاقًُ ظراكُ بني دللض مجاعُ مراكغ و العصبُ املػربًُ حلنايُ الطفىلُ جبَُ مراكغ اشفٌ -51

    .اء االطفال املتخلِ عيَهمرت مربع قصد اجناز مركس إليى 924مصاحتَا  M/11044قطعُ ارضًُ يف مللًُ مجاعُ مراكغ ذات الصم العكارٍ 
 )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                                                                                                                         

 51املنتدَ علِ مصاحُ  » « Lot Cاَ الدراشُ واملصادقُ علِ االتفاقًُ االطار املعدلُ املتعلكُ بىضع الكطعُ االرضًُ املصن -51
ٍلتارات مً طرف مجاعُ مراكغ رًٍ اظارَ الىكالُ املصتكلُ اجلناعًُ لتىزيع املاء واللَرباء مبراكغ بَدف اجناز وحدَ للتحفًف العنصٌ 

 رحت من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش()هلطت ملت                                      للحنأ الياتخ عً معاجلُ املًاه العادمُ ملدييُ مراكغ.

  .اقتياء الىعاء العكارٍ اللائً بامللحكُ االداريُ احملامًد مً اجل احداث مالعب رياضًُ -17
 )هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                 

 حضر االجتما  من أعضاء اللجنة السادة: -
 ، عبد المجٌد اٌت الماضً، دمحم بالــة.عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراويالؽنً درٌوش،  ي الحسن المنادي، عبد 

  
 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتما  شارن -

 دمحم بن بال، خلٌل بولحسن. ،حفٌظة مجداراحمد المتصدق،  

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -

 ٌس لسم  المجلسرب :  دمحم المحٌر
 ربٌس لسم البٌبة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالبك : عبد الؽنً اوشن
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌـد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجــــاي

 كما شارن من المصالح الخارجٌة السادة: -

 اسفً  -ة الشباب والرٌاضة مراكش المدٌر الجهوي لوزار  : عبد الهادي خٌرات
 ربٌس لسم التعمٌر واعداد التراب بوالٌة مراكش اسفً  :  رشٌد لهنا

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش  :  عادل الداودي
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش  : محسن بن الشٌخ 

 لة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشعن الوكا : جمال الدٌن عمور

ر، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المتبمٌة من فً بداٌة االجتما ، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً

 بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً: اللجنة

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   07 – 06 – 05 – 04 – 03: االرلامذات  النمط
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 .اقتياء الىعاء العكارٍ اللائً بامللحكُ االداريُ احملامًد مً اجل احداث مالعب رياضًُ -51
 هلطت ملترحت سابلا من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش()                                                              

لشة هذه النمطة، ذكر السٌد ربٌس اللجنة انه سبك للمجلس الجماعً ان عرضت علٌه  فً مستهل منا
التناء الوعاء العماري الكابن بالملحمة االدارٌة المحامٌد من مسطرة  2106خالل الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

حٌن حضور ممثل عن  تبعا لما لررته اللجنة المختصة أي الىؼٌر انه لم ٌبث فٌها  اجل احداث مالعب رٌاضٌة
 ن السٌد الوالً عامل عمالة مراكش.المصالح المختصة بالوالٌة لتمدٌم التوضٌحات باعتبارها نمطة واردة م

عمب ذلن، وبحكم حضور ممثل عن المصالح المختصة بالوالٌة، ولالطال  على حٌثٌاتها، اعطى السٌد  
 تمدٌم التوضٌحات فً الموضو .ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم التعمٌر بالوالٌة ل

وفً هذا االطار، وعلى النحو المضمن فً البطالة التمنٌة والتصمٌم الطبوؼرافً المرفك بالتمرٌر، 
اوضح السٌد ربٌس المسم ان عرض هذه النمطة على انظار اللجنة ومنها على المجلس الجماعً ٌؤتً  فً 

مالعب  (01)بمنطمة المحامٌد وٌتعلك االمر بعشرة سٌاق الحاجة الملحة لخلك متنفس للرٌاضة والترفٌه 
للبرامج المسطرة فً مشارٌع الحاضرة المتجددة لمدٌنة طبما  رٌاضٌة باإلضافة الى المرافك المرتبطة بها

، مستعرضا معطٌات تمنٌة تخص الوعاء العماري المشمول بمسطرة االلتناء حٌث ان المشرو  مراكش
/م  وهً تدخل ضمن امالن 01058تنتمً للصن العماري  سنتٌار 97ر ا 18هكتار  4مساحة سٌنجز على 

مالكٌن، حٌث تم التواصل معهم والحصول على  (8)الجماعة الساللٌة اسكجور، وٌتصرؾ فٌها ثمانٌة 
 الموافمة المبدبٌة بالتراضً على التناء العمار.

السادة االعضاء على المسطرة بعد التوضٌحات الممدمة، فتح باب المنالشة وابداء الراي، تحفظ بعض 
العمارٌة الممرر اعتمادها فً انجاز المشرو ، اذ ستواجهه مجموعة من الصعوبات المانونٌة، التمنٌة 

 والوالعٌة والتً ٌجب اٌجاد حلول لها لبل مباشرة مسطرة االلتناء ومن بٌن الصعوبات :

 ٌحٌث تنتمً هذه المساحة عمارٌا ه عدم وضوح الوضعٌة العمارٌة للوعاء المراد انجاز المشرو  عل
 لملكٌة الجماعة الساللٌة اسكجور التً تستؽلها دون تسوٌة لانونٌة لوضعٌتها العمارٌة .

  عدم الحصول على موافمة ادارة المطار وهً موافمة ضرورٌة من الناحٌة االمنٌة حتى ٌمكن انجاز
 .اي نشاط اخر بمحاذاة المطار المشرو  بعٌدا عن اي تؤثٌر سلبً متبادل بٌن حركة الطٌران و

 حٌث استمرت مام تسوٌة الوضعٌة العمارٌة للمطعة االرضٌة التذكٌر باإلكراه الزمنً المطروح ا
تجزبة توسٌع المطار فً هذا االطار حوالً ست سنوات مما ٌعطً مإشرا على ان انجاز هذا المشرو  

 سٌتؤخر عن ولته المبرمج  .
 
عن رؼبة اكٌدة فً انجاز السادة االعضاء على جهوزٌة النمطة معبرٌن فً حٌن استمر رأي اؼلبٌة   

صا خصو فسات الترفٌهٌة بمنطمة المحامٌدهذا المشرو  بالنظر للخصاص الحاصل فً مالعب المرب والمتن

 ٌشوه من سمعة المنطمة وجمالٌتها.المعنٌة من استؽالل المطعة االرضٌة هده مع ما تش

بضرورة المضً فً اجراءات التهٌا المانونً إلنجاز المشرو  وعدم وعلٌه طالبت جل التدخالت 

تضٌٌع فرصة انجاز هذه المالعب بالمنطمة بؽض النظر عن االكراهات التمنٌة والزمنٌة والتً ٌمكن اٌجاد 

حلول مناسبة لها خصوصا مع وجود رؼبة مشتركة واكٌدة لسلطات الوالٌة والمجلس الجماعً فً انجاز 

اعتبار المصلحة العامة للمواطنٌن فوق كل مصلحة خاصة بحٌث ٌمكن ألي متضرر محتمل  المشرو ، ومع

ان ٌلجؤ للمضاء إلنصافه، لكن هذا ال ٌجب ان ٌكون مبررا لتولٌؾ المشرو  خاصة وان المجلس الجماعً 

االعتبار  فٌما ٌخص تحدٌد ثمن التعوٌض ألصحاب العمار مع االخذ بعٌنمستعد لتنفٌذ معاٌٌر لجنة التموٌم 

 .شكال االكراه الزمنً الحاضرة المتجددة، وذلن تفادٌا إلامكانٌة تمدٌد مدة االنجاز وفما لنص اتفالٌة 
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فكرة توسٌع الوعاء العماري وبعد تثمٌن المشرو  الممترح انجازه من جهة وكذا  ،وتؤسٌسا على ذلن 

وضٌحات التً لدمها السٌد ربٌس لسم الى الحدود الدنٌا بمدٌنة مراكش، وبعد الت الجماعً الذي تملص

التعمٌر بالوالٌة والتً تحمل فً ثناٌاها تطمٌنات وضمانات إلنجاح المشرو  تعمٌبا على تحفظات بعض 

ابدت اللجنة موافمتها المبدبٌة على مسطرة التناء الوعاء العماري موضو  البطالة السادة االعضاء، فمد 

طار بمنطمة المحامٌد على اساس التسوٌة المسبمة للوضعٌة العمارٌة التمنٌة المرفمة والكابن بمحاذاة الم

 : للمطع االرضٌة مع االخذ بعٌن االعتبار االجراءات االتٌة

 .اعادة التواصل مع اصحاب العمار للتشاور والحوار  -

  .تسوٌة وضعٌة العمار المانونٌة باإلضافة الى التفاوض على تحدٌد معاٌٌر التعوٌض -

لتواصل مع ادارة المطار للتوافك على صٌؽة تمنٌة معٌنة تسمح بإنجاز المشرو  مع االخذ تجدٌد ا -

 .المعاٌٌر االمنٌة لحركة الطٌران بعٌن االعتبار 

 

لتنهً اللجنة أشؽالها على الساعة الثانٌة بعد الزوال وٌتم تؤجٌل بالً النمط المشار الٌها ادناه     

 لجلسة ممبلة.

  على اجفاقيت شراكت بين جماعت مراكش و شركتالذراست واملصادقت Société Medina Bike  . 

  البث في جخطيط حذود الطرق العامت إلحذاث طريق عمىميت بحي املالح وهزع ملكيت القطع الارضيت والذور السكنيت والحقىق

 . العينيت املرجبطت بها ملا حسخلزمه العمليت من مصلحت عامت واملصادقت على مبالغ الخعىيض

  مع برمجت الفائض  2012اطالع املجلس الجماعي على بيان حصر النديجت العامت مليزاهيت جماعت مراكش برسم السنت املاليت

 الحقيقي برسم هفس السنت.

  املحـذد لنسب وأسعار الضرائب والرسـىم  11/00/2002بخاريخ  2حعذيل وجحيين مقخضياث القرار الجبائي املحلي عذد

 .اث املسخحقت لفائذة ميزاهيت جماعت مراكش كما جم حعذيله وجخميمهوالحقىق والىجيب

 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 
 ربٌس اللجنة

 الحسٌن نوار           
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 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

فبناء على لماء مع السٌد  ،ذه النمطةشكرا السٌد ربٌس اللجنة، بدوري أخبركم بمستجدات حول ه

... الحاضرة المتجددة" تم التراح أن ٌتم شنشاء هذه المالعب  الوالً أمس فً شطار تدارس مشارٌع "مراكش

للدولة الملن الخاص وبالتالً  وهذا الوعاء العماري الممترح تابع "وكوماببمعة ارضٌة أخر  بمنطمة "ص

 ٌرة.كبسنتفاد  التناء العمار بمبالػ 

 .طة شلى حٌن اتخاذ المرار المناسبوعلٌه ألتمس منكم تؤجٌل البث فً هذه النم 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار

 شذا سمحت لً السٌد الربٌس تبمت لنا نمطتان لم ٌتم تدارسهما بعد على مستو  اللجنة وهما: 

فً تخطٌط حدود الطرق العامة إلحداث طرٌك عمومٌة بحً المالح ونز   البث :24النمطة رلم  -

ملكٌة المطع االرضٌة والدور السكنٌة والحموق العٌنٌة المرتبطة بها لما تستلزمه العملٌة من 

 مصلحة عامة مع المصادلة على مبالػ التعوٌض.

لمٌزانٌة جماعة مراكش اطال  المجلس الجماعً على بٌان حصر النتٌجة العامة  :25النمطة رلم  -

 مع برمجة الفابض الحمٌمً برسم نفس السنة. 2106برسم السنة المالٌة 

لذا أخبر السادة األعضاء أنه تمرر عمد اجتما  لدراستهما ؼذا وذلن مباشرة بعد نهاٌة اجتما  اللجنة 

 المكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم اإلدارة والتعاون الالمركزي وشكرا.

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس س بن سلٌمانالسٌد ٌون

 .سٌتم تؤجٌلها 07شذن النمطة رلم ، شكرا السٌد ربٌس اللجنة على االخبار 
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 :  (05/12/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة الثامنة عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر   

اكيت فخح واغالق املحالث املفخوحت للعموم.  وطع كرار   جنظيمي جماعي ًحذد مو

 )هلطت ملترحت من السيذ الوالي عامل عمالت مراكش(                                                                 

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن سٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر نطلب من ال 

 تمرٌر المنجز حول هذه النمطةتالوة ال

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن السٌد أحمد محفوظ
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  08/10/2107 بتارٌخ 0056وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر
بةةالتعمٌر وسٌاسةةة المدٌنةةة والتنمٌةةة المسةةتدامة والسةةٌر  مشةةاركة فةةً أشةةؽال  اللجنةةة المكلفةةةوالمجلةةس للحضةةور وال

العاشةرة والنصةؾ صةباحا بماعةة علةى السةاعة  2107 ٌنةاٌر 31ٌةوم االثنةٌن  هااجتماع، عمدت اللجنة المذكورة والجوالن
 ربٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة: ي شار  دمحم الخامس برباسة السٌد احمد محفوظ االجتماعات الكبر  بالمصر البلد

وضع قرار تيظًنٌ مجاعٌ حيدد مىاقًت فتح واغالق احملالت املفتىحُ للعنىو.   -81
 الصًد الىالٌ عامل عنالُ مراكغ() ىكطُ مكرتحُ شابكا مً                            

 تصنًُ بعض الطرق العنىمًُ واالزقُ برتاب مجاعُ مراكغ.  -54
 

 ادة: حضر االجتما  من أعضاء اللجنة الس -

  رزكً عبد الفتاح، توفٌك بولوجور، حسن باباوي، دمحم بنلعروسً، موالي حفٌظ لضاوي العباسً

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتما  شارن -

حفٌظة  د عبٌلة، حلٌمة با ادمحم ، موالي البشٌر طوبا، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي وٌسالت، اشراق البوٌسفً،أحم
 تلماضً .عبد الصمد العكاري، عبد الهادي مجدار، موالي عبد الحفٌظ المؽراوي، 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -

 .ة االلتصادٌة وانعاش الشؽلالتنمٌ لسم عن:                  خالد ؼانٌم
 التنمٌة االلتصادٌة وانعاش الشؽل لسم عن:        مصطفى الطاوسً   
 ربٌس مصلحة السٌر والجوالن :       رشٌد ضٌاء الدٌن
 ربٌس مصلحة تنظٌم اعمال اللجن : رشٌد البوزٌتً

 لسم أعمال المجلس.  عن :      عادل الزرود          
 :لخارجٌة السٌدشارن من المصالح ا -

 ربٌس مصلحة بمسم الشإون االلتصادٌة والتنسٌك بوالٌة مراكش اسفً :  المعطً علكة

  

2017

 وضع قرار تيظًنٌ مجاعٌ حيدد مىاقًت فتح واغالق احملالت املفتىحُ للعنىو. -51

   ) ىكطُ مكرتحُ شابكا مً الصًد الىالٌ عامل عنالُ مراكغ(                           

اعطٌت الكلمة لممثل لسم التنمٌة االلتصادٌة وانعاش 

ر لرار تنظٌمً لكونه ٌمثل الٌة لانونٌة ضرورٌة من اجل ضبط وتحدٌد الشؽل الذي  أكد على اهمٌة استصدا
اولات عمل مختلؾ االنشطة التجارٌة والصناعٌة والمهنٌة الممارسة داخل مدٌنة مراكش للحد من 

 العشوابٌة. 

 
 شالمجلس الجماعً لمدٌنة مراك

 

 

 

   09 – 08: النمطتان رلم 
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اوضح 

اسباب عرض هذه النمطة بداعً وجود مجموعة من الشكاٌات التً تتوصل بها المصالح الوالبٌة منها ما 
لسكنٌة ٌتعلك باالنشطة ذات الطابع المهنً خصوصا المحالت التً تزاول انشطتها الحرفٌة داخل االحٌاء ا

كالحدادة والنجارة وؼٌرها ... مشٌرا ان السلطة المحلٌة تجد صعوبة بالؽة فً اٌجاد حلول لهذه المشاكل 
التً تعرض علٌها وذلن فً ؼٌاب نص تنظٌمً السٌما وان االحكام المضابٌة التً تصدر فً هذا الشؤن تكون 

   ؼالبا فً صالح اصحاب هذه االنشطة لؽٌاب لرار تنظٌمً.

الستما  للتوضٌحات، فتح باب المنالشة وابداء الرأي، سجل على اثره السادة االعضاء بعد ا
 المالحظـات التالٌــة :

 الولت ضرورة وفً نفس االهلة بالسكان ضرورة وضع لرار تنظٌمً لحماٌة الساكنة داخل االحٌاء 
 اٌجاد حلول مناسبة ألصحاب هذه االنشطة .

  جد متؤخرة وتسبب نوعا من االحراج وانعدام السكٌنة العامة فً ت افً اولوجود انشطة تشتؽل لٌال
 االحٌاء السكنٌة .

  المفتوحة للعموم .ضرورة تضمٌن التراخٌص االلتصادٌة موالٌت الفتح واالؼالق بالنسبة للمحالت 
 . ًاالخذ بعٌن االعتبار كل مماطعة على حدة اثناء تهٌا مشرو  المرار التنظٌم 
  هذا المرار . ممتضٌات جامع الفنا مناستثناء ساحة ضرورة 

فتح  وعلٌه، وبعد المنالشة المستفٌضة للموضو ، ورؼبة من السادة االعضاء فً تنظٌم موالٌت  
الرتباطها بالمحافظة على السكٌنة العمومٌة، وارتباطا بالزٌارة الملكٌة  واؼالق المحالت المفتوحة للعموم
لها تدشٌن الممرات السٌاحٌة وتؤهٌل بعض االسواق التً تتطلب تنظٌم االخٌرة للمدٌنة العتٌمة والتً تم خال

موالٌت الفتح واالؼالق، ورؼبة فً توسٌع دابرة تنظٌم االنشطة، وحٌث ان هنان صالحٌات ٌمارسها رإساء 
مجالس المماطعات فً مجال التدابٌر الفردٌة المتعلمة بالشرطة االدارٌة داخل حدود المماطعة، واعتبارا 

فمد خلصت اللجنة الى احالة هذا الملؾ فوٌضات الممنوحة لرإساء مجالس المماطعات فً هذا المجال، للت
على مجالس المماطعات الممارسة فعلٌا سٌاسة المرب بالنظر الختالؾ الشكلٌات من مماطعة الى اخر  

ٌمً عام ٌؤخذ بعٌن وحسب طبٌعة االنشطة الممارسة وذلن لتمدٌم ممترحاتها فً الموضو  لصٌاؼة لرار تنظ
  . االعتبار هذه الممترحات فً الرب اآلجال

 ولمجلسكم المولر واسع النظر                         

 س اللجنــــةــربٌ          
 احمد محفوظ  
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 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

نة، شذن فاألمر ٌتعلك بموالٌت فتح وشؼالق المحالت وهذه الموالٌت ترتبط شكرا السٌد ربٌس اللج 

 .بنو  النشاط والمكان المخصص له وحسب طبٌعة كل مماطعة

ولذلن ارتؤت اللجنة المكلفة شلى شحالة األمر على مجالس المماطعات لمزٌد من التدلٌك فٌما ٌخص 

 تدخل سٌتم تؤجٌل البث فً هذه النمطة شلى دورة الحمة األحٌاء واألزلة ونو  النشاط، وشن لم ٌكن هنان أي

 .على اساس العمل بتوصٌة اللجنة المختصة المضمنة فً التمرٌر
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 :  (05/12/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة التاسعة عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

 يت والازكت بتراب جماعت مراكش.حسميت بعع الطرق العموم

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة  فً بداٌة هذه النمطة أعطً الكلمة للسٌد 

 المتعلك بها.تالوة التمرٌر لالمستدامة والسٌر والجوالن 

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن د محفوظالسٌد أحم
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  08/10/2107 بتارٌخ 0056وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر
بةةالتعمٌر وسٌاسةةة المدٌنةةة والتنمٌةةة المسةةتدامة والسةةٌر  لفةةةمشةةاركة فةةً أشةةؽال  اللجنةةة المكوالمجلةةس للحضةةور وال

علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ صةباحا بماعةة  2107 ٌنةاٌر 31ٌةوم االثنةٌن  هااجتماع، عمدت اللجنة المذكورة والجوالن
 االتٌـة:ربٌس اللجنة لتدارس النمط ي شار  دمحم الخامس برباسة السٌد احمد محفوظ االجتماعات الكبر  بالمصر البلد

  

 وضع قرار تيظًنٌ مجاعٌ حيدد مىاقًت فتح واغالق احملالت املفتىحُ للعنىو. -51

 ) ىكطُ مكرتحُ شابكا مً الصًد الىالٌ عامل عنالُ مراكغ(                           

تصنًُ بعض الطرق العنىمًُ واالزقُ برتاب مجاعُ مراكغ.   -81
 

 ادة: حضر االجتما  من أعضاء اللجنة الس -

 رزكً عبد الفتاح، توفٌك بولوجور، حسن باباوي، دمحم بنلعروسً، موالي حفٌظ لضاوي العباسً.

  

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتما  شارن -

حفٌظة  أحمد عبٌلة، حلٌمة با ادمحم ، موالي البشٌر طوبا، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي وٌسالت، اشراق البوٌسفً،
 تلماضً .عبد الصمد العكاري، عبد الهادي لحفٌظ المؽراوي، مجدار، موالي عبد ا

 
 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -

 .التنمٌة االلتصادٌة وانعاش الشؽل لسم عن:                  خالد ؼانٌم
 التنمٌة االلتصادٌة وانعاش الشؽل لسم عن:        مصطفى الطاوسً   
 لحة السٌر والجوالنربٌس مص :       رشٌد ضٌاء الدٌن
 ربٌس مصلحة تنظٌم اعمال اللجن : رشٌد البوزٌتً

 لسم أعمال المجلس.  عن :      عادل الزرود          
 
 :شارن من المصالح الخارجٌة السٌد -

 ربٌس مصلحة بمسم الشإون االلتصادٌة والتنسٌك بوالٌة مراكش اسفً :  المعطً علكة

  

2017

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   09 – 08: النمطتان رلم 
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 تصنًُ بعض الطرق العنىمًُ واالزقُ برتاب مجاعُ مراكغ. -54
 

وص هذه النمطة، وبعد ان تم عرض "طرٌك السد" للتسمٌة من لدن المصالح المختصة بخص
بالجماعة، وبعد تمدٌم السٌد ممثل لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة ربٌس مصلحة التسمٌات لورلة 
ة تمدٌمٌة فً الموضو  مصحوبة بصورة جوٌة المرفمتٌن بهذا التمرٌر، وحٌث انه تم عرض ممترح تسمٌ

للتؽٌرات المناخٌة، ونظرا لطول التسمٌة، فمد الترحت اللجنة تسمٌة  22الشار  المذكور باسم شار  الممة 
لمإتمر  22الالدورة تخلٌدا لتنظٌم مدٌنة مراكش  22بشار  لمة المناخ الشار  المعروؾ بطرٌك السد 

 7( التً استضافها فً الفترة ما بٌن 22األطراؾ فً اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ )كوب 
باهرا ٌشرؾ المؽرب وٌعزز الثمة والمصدالٌة التً ٌحظى ولد عرؾ هذا المإتمر نجاحا  .2106نونبر  08و 

 .بهما على الصعٌد الدولً

خلصت اللجنة الى تمدٌم الممترح المذكور على اساس ان للمجلس الجماعً كافة وتؤسٌسا على ذلن، 
 . ار التسمٌة المناسبةالصالحٌة فً اختٌ

     

 ولمجلسكم المولر واسع النظر                         

 س اللجنــــةــربٌ          
 احمد محفوظ  
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 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

فالشار  موضو  النمطة  لمجلس الجماعًنشكر السٌد ربٌس اللجنة، شذن وفً شطار اختصاص ا 

هذا الشار  بمً دون تسمٌة  COP22شار  مهم عرؾ تهٌبة خاصة بمناسبة احتضان المدٌنة لممة المناخ 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر. COP22لذلن الترحت اللجنة أن تطلك علٌه اسم شار  لمة المناخ 

 واآلن باب النماش مفتوح للتدخل حول هذه النمطة 

 عضو المجلس الجماعً السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري

اسمحوا لً هذه أول مرة أسمع فٌها بتسمٌة شار  تخلٌدا لمإتمر ما، لدٌنا شخصٌات وازنة عدٌدة  

رجال ونساء ساهموا فً بناء هذه المدٌنة وتنمٌتها تستحك أن ٌحمل هذا الشار  اسم أحدها، فً الحمٌمة 

رباسة المجلس الجماعً على مواكبته الهابلة لهذا الحدث الذي  المً نهنامإتمر ع COP22لمة المناخ 

 COP21 مإتمر تشرفت مدٌنة مراكش بتنظٌمه لكن ٌجب وضع األمور فً محلها فمدٌنة بارٌس التً نظمت

 تخلٌدا لهذا المإتمر.لم تسم أي شار  

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي

تسمٌة مناسبة، كما  COP22ا الشار  األساسً بشار  مإتمر لمة المناخ ال أظن أن تسمٌة هذ بدوري 

أود أن أشكر رباسة المجلس التً بادرت شلى وضع صور بالماعة للعمدان السابمٌن لمدٌنة مراكش، فهذه 

الماعة بدورها ٌمكن أن تحمل اسم عمدة سابك للمدٌنة كدمحم الخلٌفة وؼٌرهم، كذلن أشٌر أنه فً شطار 

هنان أسماء افرٌمٌة بارزة ره هللا لدخول االتحاد االفرٌمً وكالتراح ات التً ٌمودها جاللة الملن نصالمجهود

 .باعتباره شخصٌة مهمة تحمل دالالت ورمزٌة كبٌرة كنٌلسون ماندٌالٌمكن أن ٌسمى بها هذا الشار  

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

الشار  توجه لرباسة المجلس، فهذا  فؤسباب التراح هذه التسمٌة لم تؤت فً شطار ،توضٌح فمطلل 

احتضن تظاهرة دولٌة وٌمكن أن تنظم المدٌنة بعدها تظاهرة أحسن، ولكن فٌما ٌتعلك بتسمٌة الشوار  فال 

وبالتالً  ٌمكن للمجلس الجماعً أن ٌطلك علٌها اسم شخصٌة تارٌخٌة فهذا لٌس من اختصاص المجلس

فنحن لسنا مستعجلٌن بالبث فً هذه النمطة فإذا تم التراح اسم شخصٌة تارٌخٌة معٌنة فمد جرت العادة أن 

 تفاق مسبما لبل عرضه على المجلس.ٌتم اال

 ألترح علٌكم تؤجٌل البث فً هذه النمطة شلى موعد الحك. ،شن لم ٌكن هنان أي تدخل آخر ،لذلن

 :ملحوظة 
 ، جم اسخأهفت فيما بعذ.جبت الغذاءة وجناول و رفعت الجلست للصال 
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 :  (05/12/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة الحادٌة عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

الذراست واملصادكت على اجفاكيت شراكت بين مجلس جماعت مراكش وعصبت الجنوب للجمباز من اجل 

 كوين في رياطت الجمباز باللاعت املغطاة باب الخميس. احذاث مركس للخ

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وششران ربٌس  أطلب من السٌد 

 هذه النمطة. خصوصب الذي اعدتهنص تمرٌر  تالوة المجتمع المدنً

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وششران المجتمع المدنً السٌد خلٌفة الشحٌمً
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

الموجهة لكل من السادة أعضةاء اللجنةة  20/10/2107 بتارٌخ 2128وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

بالشةإون الثمافٌةة والرٌاضةٌة والتنمٌةة االجتماعٌةة واشةران ضةور والمشةاركة فةً أشةؽال  اللجنةة المكلفةة والمجلس للح

علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ صةباحا  2107 فبراٌةر 12 االثنٌن ٌوم هااجتماع، عمدت اللجنة المذكورة المجتمع المدنً

ربةٌس اللجنةة لتةدارس  خلٌفةة الشةحٌمًاسةة السةٌد بالمصةر البلةدي شةار  دمحم الخةامس برب الصةؽر بماعة االجتماعةات 

 االتٌـة:  ةالنمط

الدراشُ واملصادقُ علِ اتفاقًُ ظراكُ بني دللض مجاعُ مراكغ وعصبُ اجليىب للحنباز مً اجل احداث مركس للتلىيً  -11

 يف رياضُ اجلنباز بالكاعُ املػطاَ باب اخلنًض. 
 

 ادة: حضر االجتما  من أعضاء اللجنة الس -

  اٌت بوٌدو، عبد الهادي بن عال، ششراق البوٌسفً.دمحم

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتما  شارن -

الحسٌن نوار، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم بالة، عبد الصمد العكاري، حفٌظة مجدار، عبد الؽنً درٌوش، دمحم 

 نكٌل، توفٌك بلوجور.
 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  زارعادل ن

 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌـد بوزٌتً  

 عن لسم أعمال المجلس :       سعد نجاي  

 من ممثلً الفعالٌات الرٌاضٌة السادة: فً االجتما  بخصوص النمط المعروضة كما شارن -

 مبازربٌس الجامعة الملكٌة لرٌاضة الج :  عبد الرزاق بٌطاري

 ربٌس جمعٌة المارطون الدولً لمراكش :   دمحم لكنٌدري

 عن جمعٌة المارطون الدولً لمراكش :   فإاد بنخطاب

 عن جمعٌة المارطون الدولً لمراكش      عبد الرحمان البوماوي  : 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  00: النمطة رلم 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

101 
 

 

فً بداٌة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من االتفالٌة موضو  الدراسة، أعطى 

السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس الجامعة الملكٌة لرٌاضة الجمباز الذي ذكر بكرونولوجٌة خاصة بملؾ 

االتفالٌة بحٌث انه سبك عرضها على أنظار المجلس الجماعً السابك ولد حظٌت بالموافمة المبدبٌة على أن 

ماعة المؽطاة باب الخمٌس تابعة للنفوذ تعرض على أنظار مجلس مماطعة المدٌنة للتداول بشؤنها ما دام أن ال

الترابً لهذه المماطعة، شال أنه لم تتم منالشتها شلى أن انتهت المدة االنتدابٌة للمجلس المذكور، مشٌرا شلى أن 

السبب وراء طلب شعادة عرض هذه النمطة راجع شلى وضعٌة التنشٌط الرٌاضً واالهمال الذي تعرفه الماعة 

موضحا أنه بصفته ربٌسا للجامعة الملكٌة لرٌاضة الجمباز، أن مجموعة من الجهات  المؽطاة باب الخمٌس،

على الصعٌد الوطنً وضعت شطارا تنظٌمٌا لتدعٌم هذه الرٌاضة واستفادت العصب من تجهٌزات مهمة 

مرتبطة بهذه الرٌاضة والتً تكلؾ مبالػ باهضة، ممترحا فً هذا الصدد شحداث مركز للتكوٌن فً رٌاضة 

جمباز بالماعة المذكورة لتمكٌنها من التوفر على المعاٌٌر الدولٌة لممارسة أؼلب الرٌاضات سواء منها ال

 الفردٌة أو الجماعٌة.

بعد االستما  الى تمدٌم السٌد ربٌس الجامعة الملكٌة المؽربٌة لرٌاضة الجمباز، بعدها فتح باب  

 رحات التالٌة:النماش حٌث تمدم السادة األعضاء باالستفسارات والممت

  تثمٌن هذه المبادرة التً من شؤنها المساهمة فً نشر رٌاضة الجمباز بٌن جمٌع شرابح ساكنة

 مدٌنة مراكش خاصة فً المإسسات التعلٌمٌة وتمكٌن كل الطبمات من الولوج الٌها وممارستها.

 .التراح شضافة الدعم اللوجستٌكً لالتفالٌة 

  بالماعة المؽطاة باب الخمٌس فً حال المصادلة على هذه التساإل حول مصٌر الممارسٌن حالٌا

 االتفالٌة مع ضرورة شٌجاد حلول مناسبة لهم لتمكٌنهم من االستمرار فً ممارسة رٌاضاتهم.

  سنوات مدة طوٌلة لهذا النو  من االتفالٌات. 6اعتبار 

 الثمافٌة والرٌاضٌة  التراح تمٌٌم مد  تحمٌك االتفالٌة ألهدافها من طرؾ اللجنة المكلفة بالشإون

 والتنمٌة االجتماعٌة وششران المجتمع المدنً.

ولالجابة على بعض هذه التساإالت، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد ربٌس الجامعة الملكٌة لرٌاضة 

الجمباز الذي أكد أن من حك الجمٌع ممارسة رٌاضة الجمباز، وال ٌجب ربطها بالتوفر على اإلمكانٌات 

أن هنان أبطال من الطبمات الفمٌرة ٌشرفون المدٌنة فً رٌاضات ككرة المضرب وألعاب  المادٌة، مشٌرا

المو ، مبٌنا أنه فور تولٌه مسإولٌة رباسة الجامعة لم ٌجد منخرطٌن ٌهتمون برٌاضة الجمباز بل حتى 

ه الممارسٌن على للتهم ال ٌتوفرون على تؤمٌن، مما تطلب مجهودات كبٌرة للتؽلب على جزء من هذ

 اإلشكاالت، مضٌفا أن من شؤن هذه االتفالٌة دعم هذه الرٌاضة وتحسٌن صورتها محلٌا ووطنٌا.

وبعد االطال  على االتفالٌة، فتح باب المنالشة، لدم السادة االعضاء ممترحات تعدٌلٌة فً الشكل 

 والمضمون همت ما ٌلً :
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 سف ايًذ١ٓايتعدٜالت املكرتح١ َٔ ط ايٓـ األؾًٞ يالتفاق١ٝ زقِ ايفؿٌ
اتفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش وعصبة الجنوب للجمباز من اجل احداث عنوان االتفالٌة 

 مركز للتكوٌن فً رٌاضة الجمباز بالماعة المؽطاة باب الخمٌس
من أجل تنمٌة وتوسٌع لاعدة  اتفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش وعصبة الجنوب للجمباز

 المؽطاة للمركب الرٌاضً  باب الخمٌس بالماعة رٌاضة الجمباز

 

 

الدٌباجة 

 تم االتفاق بٌن  :
جماعة مراكش ممثلة بربٌسها السٌد العربً بلماٌد ممرها االجتماعً المصر البلدي 

 بشار  دمحم الخامس
 من جهة

 ٌصطلح علٌه فً االتفالٌة ب "الجماعة"
 و

 عصبة الجنوب للجمباز ممثلة بالسٌد ربٌس العصبة
 أخر من جهة 

 "الجامعةٌصطلح علٌه فً االتفالٌة ب "

 

 

 تم تؽٌٌر مصطلح "الجامعة" ب "العصبة"

 

 

الفصل األول 

 الهدؾ وموضو  االتفالٌة :
العصبة  فً توحٌد جهودهما من و تعتبر هذه االتفالٌة وثٌمة تحدد أهداؾ المجلس

اصة الرٌاضٌة و تعمٌمها لذا فبات الشباب بصفة عامة و خ اجل دعم األنشطة
التدرٌب الرٌاضً مدارس التكوٌن ولفمٌرة باألحٌاء الهامشٌة عبر توفٌر االفبات 

ة وخلك أندٌة وجمعٌات بالمدٌنة وخصوصا فً رٌاضة الجمباز عبر توسٌع الماعد
 خاصة .التً توجد بالمدٌنة العتٌمة ح على المإسسات التعلٌمٌة عامة واالنفتاو

 

 

 تم حذؾ عبارة "خاصة"

 

 

 

انًالفصل الث 

.... 
أداء واجبات األطر على الشكل التالً:   
 

       اإلطار المكلؾ المبلػ الشهري بالدرهم المبلػ السنوي بالدرهم
                         المدٌر التمنً  2.500000 30.000000
                       المدٌر اإلداري 2.000000 24.000000
                       ارٌةالكاتبة اإلد 2.000000 24.000000
        مدرب الفبات الصؽر  ذكور 2.000000 24.000000
         مدرب الفبات الصؽر  شناث 2.000000 24.000000
 مدرب الفبات الكبر  ذكور          2.000000 24.000000
           مدرب الفبات الكبر  شناث 2.000000 24.000000
ٌناألٌروبوالجمباز اإلٌماعً  دربم 2.000000 24.000000  
                   مدرب الترومبولٌن 1.000000 12.000000
              المجمو  17.500000 210.000000

وألجل ذلن تلتزم العصبة بتعببة كل الوسابل الضرورٌة لتنفٌذ األهداؾ المشار شلٌها 
 أعاله.

 

 تم حذؾ الجدول

 

 تم اضافة:

لبل " بة بتعببة كل الوسابل الضرورٌة لتنفٌذ األهداؾ المشار شلٌها أعالهوألجل ذلن تلتزم العص
 " .2017نهاٌة سنة 

 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

103 
 

 

الفصل الثالث 

 ٌلتزم بما ٌلً :
لألهداؾ المسطرة تلتزم الجماعة اتجاهها بوضع رهن  الجامعةفً شطار تنفٌذ  -

طٌر ششارتها الماعة المؽطاة باب الخمٌس واتخاذها كمركز جهوي للتكوٌن و تا
 رٌاضة الجمباز .

 

 تم تؽٌٌر مصطلح "الجامعة" ب "العصبة"

 

الفصل الرابع 

لابلة  2023شلى ؼاٌة  2017تحدد مدة االتفالٌة فً ست سنوات ابتداء من سنة 
للتجدٌد ما لم ٌعرب احد الطرفٌن المولعٌن على فسخها و شبالغ الجهة التً ترٌد 

 مضمونة التوصل.الفسخ ثالثة أشهر على األلل بواسطة رسالة 

 تم شضافة عبارة "بعد انتهاء المدة المحددة" لٌصبح البند على الشكل التالً:
لابلة للتجدٌد ما لم  2023شلى ؼاٌة  2017تحدد مدة االتفالٌة فً ست سنوات ابتداء من سنة "

الفسخ شبالغ الجهة التً ترٌد وبعد انتهاء المدة المحددة حد الطرفٌن المولعٌن على فسخها ٌعرب ا
 "ثالثة أشهر على األلل بواسطة رسالة مضمونة التوصل.

 

الفصل الخامس 

ٌتم تمٌٌم شروط تطبٌك و شنجاز البرامج المسطرة فً شطار اجتما   خاص سنوي 
ربٌس مجلس مماطعة المدٌنة من ٌنوب عنه و بحضور ربٌس المجلس الجماعً أو

نوب عنه لدراسة مد  أو من ٌنوب عنه وربٌس عصبة الجنوب للجمباز أو من ٌ
 ابج المحصلة مع األهداؾ المسطرة.تطابك النت

 شضافة الفمرة التالٌة:
"وتعرض هذه البرامج على اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة 

 وششران المجتمع المدنً شهر لبل انعماد االجتما  المذكور."

 

 

الفصل السادس 

 :دبٌر النزاعاتالرابع : تالبند 
ضرورٌة لحل الخالفات العصبة بالمٌام بجمٌع الوسابل التلتزم كل من الجماعة و

 بالتوافك.بطرق حبٌة و
وفً حالة عدم التوصل للحل بالطرق الحبٌة، ٌمكن عرض النزا  على المحاكم 

 المختصة. 

ا ٌلً: تصحٌح الخطؤ المادي "البند الرابع" ب "البند السادس" وتؽٌٌر العنوان بم -
 "تدبٌر النزاعات ودواعً الفسخ"

 
 شضافة الفمرة اآلتٌة: -

أشهر  3"فً حالة شخالل أحد الطرفٌن بالتزاماته ٌتم ششعار الطرؾ المخل فً ظرؾ ال ٌتعد  
برسالة مضمونة مع االشعار بالتوصل وعند انصرام هذا األجل دون الوفاء بالتزاماته ٌتم فسخ هذه 

 االتفالٌة."
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ا على ذلن، وبالنظر ألهمٌة الرٌاضة فً تربٌة الناشبة بمدٌنة مراكش على أسس سلٌمة، وكذا وتؤسٌس

على اتفالٌة وافمت اللجنة مساهمة فً تعمٌم ممارسة رٌاضة الجمباز بٌن كافة طبمات المجتمع المراكشً، 

 ضة الجمبازشراكة بٌن مجلس جماعة مراكش وعصبة الجنوب للجمباز من أجل تنمٌة وتوسٌع لاعدة رٌا

وفك التعدٌالت الممترحة المبٌنة فً الجدول أعاله والمرفمة  بالماعة المؽطاة للمركب الرٌاضً  باب الخمٌس

 :بالتمرٌر، رافعة لرباسة المجلس الجماعً التوصٌات اآلتٌة

  بالماعة المؽطاة باب الخمٌسضرورة تخصٌص لاعة مستملة متعددة الرٌاضات للممارسٌن حالٌا. 

  تنظٌم ٌوم دراسً للمساعدة فً اعتماد استراتٌجٌة عامة فً مجال الرٌاضة تراعً توجه موحد التراح

 ٌساهم فً نشر فكر ممارسة مختلؾ األلعاب الرٌاضٌة بٌن جمٌع فبات المجتمع بمدٌنة مراكش.

  العمل على تؤهٌل المرافك الرٌاضٌة من خالل عمد اتفالٌات مماثلة فً رٌاضات أخر  لها صٌت

 ب كرٌاضة ألعاب المو .بالمؽر

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

  

 ربٌس اللجنة

 خلٌفة الشحٌمً        
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 اتفاقًُ ظراكُ 

 بني

 مجاعُ مراكغ

 و 

 جلنباز  لرياضُ ا عصبُ اجليىب

 مً أجل تينًُ وتىشًع قاعدَ رياضُ اجلنباز

 بالكاعُ املػطاَ للنركب الرياضٌ 

 باب اخلنًض 
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 باجة :دي

  اخلاص ابجلماعات. 113.14بناء على القانون التنظيمي رقم 
  ( بتنفيذ القانون 2010غشت  24) 1431رمضان  13الصادر يف  1.10.150بناء على الظهري الشريف رقم

 ادلتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة. 30.09رقم 
  يضبط  1958نونرب  15ادلوافق  1378مجادى االوىل  3الصادر يف  1-58-376بناء على الظهري الشريف رقم

الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  75.00مبوجبو حق أتسيس اجلمعيات ما مت تعديلو مبوجب القانون عدد 
بتنفيذ  2009فرباير  18الصادر يف  1.09.39، والظهري الشريف رقم 2002يوليوز  05بتاريخ  1.02.206

 .07.09القانون 
  ادلتعلق مبدونة احملاكم ادلالية. 62.99ادلغري وادلتمم مبوجبو القانون رقم  52.06بناء على القانون رقم 
  ( بسن نظام احملاسبة 2010يناير  03ادلوافق ) 1431زلرم  17الصادر يف  2.09.441وبناء على ادلرسوم عدد

 العمومية للجماعات احمللية ورلموعاهتا.
  قة ابلشراكة بني ادلؤسسات العمومية واجلمعيات الصادرة ادلتعل 7/2003وبناء على دورية الوزير االول عدد

 2003يونيو  27ادلوافق  1422ربيع الثاين  26بتاريخ 
 وبناء على القوانني اجلاري هبا العمل، واحملددة الختصاصات كل طرف 
 عصبة اجلنوب. -بناء على القانون التنظيمي للجامعة ادللكية ادلغربية للجمباز 
 ماعي على تنمية األنشطة اجلمعوية ابدلدينة ودعم اجلمعيات النشيطة يف اجملال الرايضي .وحرصا من اجمللس اجل 
 ووعيا منا بضرورة تضافر اجلهود اذلادفة غلى تدعيم األنشطة ذات ادلصلحة العامة خدمة لساكنة ادلدينة 
 : واعتبارا للمقتضيات العامة اآلتية 

الرايضية و البنيات التحتية دلمارسة األنشطة ادلتعلقة هبا يف  أمهية تدخل اجلماعات احمللية يف تنمية احلركة -
 إطار مقاربة تشاركية 

أمهية الرايضة يف إشاعة قيم الوطنية و ادلواطنة والتضامن والتسامح وتشكيلها لرافعة التنمية البشرية  -
 وعنصرا مهما يف الرتبية والثقافة .

 املوقعني مت االتفاق بني

 بًكا٥د َكسٖا االدتُاعٞ ايكؿس ايبًدٟ بػازع ستُد ارتاَظٝطٗا ايطٝد ايعسبٞ ممج١ً بس٥ مجاعُ مراكغ

 من جهة                

 ٜؿطًح عًٝ٘ يف االتفاق١ٝ ب "ادتُاع١"
 ممج١ً بايطٝد ز٥ٝظ ايعؿب١ عصبُ اجليىب للحنباز

 يٍ جهخ أخزي                  

 "ايعؿب١ٜؿطًح عًٝ٘ يف االتفاق١ٝ ب "

 ما يلي :على مت االتفاق 
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 اهلدف ومىضىع االتفاقًُ : : الفصل األول

تعترب ٖرٙ االتفاق١ٝ ٚثٝك١ حتدد أٖداف اجملًظ ٚ ايعؿب١  يف تٛحٝد دٗٛدُٖا َٔ ادٌ دعِ األْػط١ ايسٜاق١ٝ ٚتعُُٝٗا يرا ف٦ات ايػباب 
يسٜاقٞ ٚخؿٛؾا يف زٜاق١ ادتُباش عرب تٛضٝع بؿف١ عا١َ ٚ خاؾ١ ايف٦ات يفكري٠ باألحٝا٤ اهلاَػ١ٝ عرب تٛفري َدازع ايتهٜٛٔ ٚ ايتدزٜب ا

 ايكاعد٠ ٚخًل أْد١ٜ ٚمجعٝات باملد١ٜٓ ٚ االْفتاح ع٢ً املؤضطات ايتع١ًُٝٝ عا١َ ٚ اييت تٛدد باملد١ٜٓ ايعتٝك١.
 

 : -عصبُ اجليىب -جلنبازعصبُ اجليىب لرياضُ  االتسامات : الثاىٌ  الفصل
 تًتصّ عؿب١ ادتٓٛب يسٜاق١ ادتُباش مباًٜٞ:

 .دًب أطس َه١ْٛ تهْٛا أنادميٝا ٚنف١٦ ٚ َتدؿؿ١ يف تهٜٛٔ ايسٜاقٝني 
 .االخنساط ايفعًٞ عرب بسْازتٗا ملكدّ ٚمبؿاحب١ ادتُاع١ يف اختاد نٌ األعُاٍ ايكسٚز١ٜ إلْعاؽ ٚت١ُٝٓ ادتُباش 
  عًٝٗا َٔ االحتاد ايدٚيٞ قُٝتٗا حٛاىل  جتٗٝص ايكاع١ املػطا٠ باب ارتُٝظ مبعدات ٚ جتٗٝصات خاؾ١ بادتُباش ٚذات َٛاؾفات دٚي١ٝ َؿادم

 دزِٖ. 1.500.000.00
 . تأَني مجٝع املُازضني ٚاألطس 
 . ٜٔٛتٛفري أطس ذات نفا٠٤ دٚي١ٝ يف زتاٍ ايرتب١ٝ ٚ ايته 
  .تٛفري عُاٍ َٔ أدٌ ايٓعاف١ ٚاحملافع١ ع٢ً ايبٓا١ٜ 
 ( ادتُباش اإلٜكاعٞ. تٓعِٝ بطٛالت د١ٜٛٗ  ٚ ٚٚط١ٝٓ ٚ نأع ايعسؽ يف زٜاق١ ادتُباش ايفين ٚ )إْاخ ٚ ذنٛز 
 .احملافع١ ع٢ً ايتذٗٝصات املٛقٛع١ زٖٔ إغاز٠ ايعؿب١ 

 .2017 ٚألدٌ ذيو تًتصّ ايعؿب١ بتعب١٦ نٌ ايٛضا٥ٌ ايكسٚز١ٜ يتٓفٝر األٖداف املػاز إيٝٗا أعالٙ قبٌ ْٗا١ٜ

 :مجاعُ مراكغ:التسامات دللض  الفصل الثالث
 مبا ًٜٞ : َسانؼ اجتاٖٗا مجاع١زتًظ ًٜتصّ  ،يألٖداف املططس٠ ١ ادتُباشعؿب١ ادتٓٛب يسٜاقيف إطاز تٓفٝر 

  ٖٞ ٚقع زٖٔ إغاز٠ ايعؿب١  ايكاع١ املػطا٠ باب ارتُٝظ ٚاختاذٖا نُسنص دٟٗٛ يًتهٜٛٔ ٚ تأطري زٜاق١ ادتُباش . ٚتعترب ايعؿب١
 .ٛد٠ حتت املدزداتاملطؤٚي١ عٔ تطٝري ٚ تدبري ٖرا املسفل ارتاف بسٜاق١ ادتُباش َٚسافك٘ املٛد

 .تأد١ٜ ٚادبات املا٤ ٚ ايهٗسبا٤ ٚ ايؿٝا١ْ ايهرب٣ 
 

 : مدَ صالحًُ االتفاقًُ :الفصل الرابع 
مل ٜعسب احد ايطسفني املٛقعني ع٢ً  َا قاب١ً يًتذدٜد 2023إىل غا١ٜ  2017ضٓٛات ابتدا٤ َٔ ض١ٓ  (6) حتدد َد٠ االتفاق١ٝ يف ضت

 إبالغ ادت١ٗ اييت تسٜد ايفطذ ثالث١ أغٗس ع٢ً األقٌ بٛاضط١ زضاي١ َك١ُْٛ ايتٛؾٌ.ٚ بعد اْتٗا٤ املد٠ احملدد٠ فطدٗا 

 : آلًات التكًًه :اخلامض  الفصل
ز٥ٝظ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ ٚ ٜتِ تكِٝٝ غسٚط تطبٝل ٚ إجناش ايرباَر املططس٠ يف إطاز ادتُاع  خاف ضٟٓٛ عكٛز ز٥ٝظ اجملًظ ادتُاعٞ أٚ

 .تا٥ر احملؿ١ً َع األٖداف املططس٠يًذُباش أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ يدزاض١ َد٣ تطابل ايٓعٓ٘ ٚز٥ٝظ عؿب١ ادتٓٛب زتًظ َكاطع١ املد١ٜٓ أٚ َٔ ٜٓٛب 
ٗس قبٌ اْعكاد ٚتعسض ٖرٙ ايرباَر ع٢ً ايًذ١ٓ املهًف١ بايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ ٚايسٜاق١ٝ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ٚإغساى اجملتُع املدْٞ غ

 االدتُاع املرنٛز.
  اليساعات ودواعٌ الفص::: تدبريالفصل الصادط 

 تًتصّ نٌ َٔ ادتُاع١ ٚ ايعؿب١ بايكٝاّ ظُٝع ايٛضا٥ٌ ايكسٚز١ٜ ذتٌ ارتالفات بطسم حب١ٝ ٚ بايتٛافل.
 ٚيف حاي١ عدّ ايتٛؾٌ يًحٌ بايطسم اذتب١ٝ، ميهٔ عسض ايٓصاع ع٢ً احملانِ املدتؿ١. 

أغٗس بسضاي١ َك١ُْٛ َع االغعاز بايتٛؾٌ ٚعٓد  3يف ظسف ال ٜتعد٣  يف حاي١ إخالٍ أحد ايطسفني بايتصاَات٘ ٜتِ إغعاز ايطسف املدٌ
 اْؿساّ ٖرا األدٌ دٕٚ ايٛفا٤ بايتصاَات٘ ٜتِ فطذ ٖرٙ االتفاق١ٝ.
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 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

عة من األندٌة الرٌاضٌة تمارس أن هنان مجمو ،طةمشكرا السٌد ربٌس اللجنة، الجدٌد حول هذه الن 

ما أن هذه الماعة موضوعة رهن ششارة مجلس مماطعة مراكش علنشاطها بالماعة المؽطاة باب الخمٌس 

المدٌنة وبالتالً فالبد من أخد رأٌه فً الموضو ، لذا ألترح علٌكم تؤجٌل البث فً هذه النمطة شلى حٌن 

 .االستشارة مع مجلس المماطعة

 سنإجل البث فً هذه النمطة على دورة الحمة. ،هنان أي تدخلشذن شن لم ٌكن  
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 :  (05/12/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  العاشرةالنمطة 

ب الرياض ي الذراست واملصادكت على اجفاكيت شراكت بين جماعت مراكش والجمعيت الرياطيت هادي الكوك

 املراكش ي  .

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

لسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وششران ل أعطً الكلمة 

 المتعلك بهذه النمطة. تمرٌر النص  لتالوة  المجتمع المدنً

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وششران المجتمع المدنً شحٌمًالسٌد خلٌفة ال
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

الموجهة لكل من السادة أعضةاء اللجنةة  20/10/2107 بتارٌخ 2128وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

بالشةإون الثمافٌةة والرٌاضةٌة والتنمٌةة االجتماعٌةة واشةران المكلفةة  والمجلس للحضةور والمشةاركة فةً أشةؽال  اللجنةة

علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ صةباحا  2107 فبراٌةر 12 االثنٌن ٌوم هااجتماع، عمدت اللجنة المذكورة المجتمع المدنً

للجنةة لتةدارس ربةٌس ا خلٌفةة الشةحٌمًبالمصةر البلةدي شةار  دمحم الخةامس برباسةة السةٌد  الصةؽر بماعة االجتماعةات 

 االتٌـة:  ةالنمط

 . الدراشُ واملصادقُ علِ اتفاقًُ ظراكُ بني مجاعُ مراكغ واجلنعًُ الرياضًُ ىادٍ اللىكب الرياضٌ املراكعٌ  -10
 

 ادة: حضر االجتما  من أعضاء اللجنة الس -

 دمحم اٌت بوٌدو، عبد الهادي بن عال، ششراق البوٌسفً.

 المجلس السادة:من أعضاء  فً االجتما  شارن -

الحسٌن نوار، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم بالة، عبد الصمد العكاري، حفٌظة مجدار، عبد الؽنً درٌوش، دمحم 

 نكٌل، توفٌك بلوجور.
 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عادل نزار

 ل المجلسعن لسم أعما :   رشٌـد بوزٌتً  

 عن لسم أعمال المجلس :       سعد نجاي  

 من ممثلً الفعالٌات الرٌاضٌة السادة: فً االجتما  بخصوص النمط المعروضة كما شارن -

 ربٌس الجامعة الملكٌة لرٌاضة الجمباز :  عبد الرزاق بٌطاري

 ربٌس جمعٌة المارطون الدولً لمراكش :   دمحم لكنٌدري

 ٌة المارطون الدولً لمراكشعن جمع :   فإاد بنخطاب

 عن جمعٌة المارطون الدولً لمراكش       عبد الرحمان البوماوي : 

 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  01: النمطة رلم 
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بالتفاصٌل العامة لتمرٌر اللجنة المكلفة  ، ذكر السٌد ربٌس اللجنةمنالشة هذه النمطة مستهلفً 

 23جتماعها المنعمد بتارٌخ بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً خالل ا

والذي عرؾ حضور كل من السٌدٌن عبد الصادق بٌطاري وٌوسؾ ظهٌر عن المكتب المدٌري لنادي  2107ٌناٌر 

اتفالٌة شراكة بٌن جماعة مراكش ونادي الكوكب المراكشً ومجموعة من السادة االعضاء والمتمحور حول 

اشؽال االجتما  والمتمٌزة فً بداٌتها بإثارة جدل لانونً  ، مستعرضا تفاصٌلالكوكب المراكشً فر  كرة المدم

( واسفر النماش، بعد تدخل ونادي الكوكب المراكشً فر  كرة المدمحول اهلٌة وصفة الطرؾ المتعالد معه )اي 

المتعلك  31019ممثلً المكتب المدٌري للجمعٌة، على ان هذا االخٌر هو الممثل المانونً للجمعٌة وفما للمانون 

 فرعا رٌاضٌا. 08التربٌة البدنٌة والرٌاضة وله ب

وتبعا لذلن، اضاؾ السٌد ربٌس اللجنة، تمت منالشة النمطة بالصٌؽة الممترحة مع التركٌز على منح 

فر  كرة المدم نفس المنحة التً كان سٌتماضاها بموجب االتفالٌة المنتهٌة صالحٌتها وبالتالً لم ٌعد من الممكن 

لجمعٌة الرٌاضٌة لنادي الكوكب المراكشً التمدم بطلب الدعم على ان ٌتكفل هذا االخٌر ألي فر  من فرو  ا

بتوزٌع هذه المنحة على بالً الفرو  على اساس رفع المنحة المخصصة لفر  كرة السلة بمناسبة صعوده لمسم 

ن متابعة عملٌات الصفوة والتنصٌص على احداث لجنة التتبع فً نص مشرو  االتفالٌة وذلن لتمكٌن المجلس م

 الصرؾ بالنسبة لجمٌع الفرو  التابعة لجمعٌة نادي الكوكب المراكشً.

وعلٌه، اضاؾ السٌد ربٌس اللجنة، وفً ظل ؼٌاب مسودة لالتفالٌة، فمد تم االتفاق على اعتبار االتفالٌة 

سٌك مع الكاتب العام المنتهٌة صالحٌتها كمرجع اساسً مع تكلٌؾ لسم الشباب والثمافة، الرٌاضة والتربٌة بتن

للمكتب المدٌري لنادي الكوكب المراكشً لتكٌٌؾ الفصل الخاص باألهداؾ مع الطابع العام الرٌاضً مادام االمر 

 ٌتعلك بجمٌع الفرو  المنضوٌة تحت لواء نادي الكوكب المراكشً.

 23/10/2107ما  عمب ذلن، وبعد ان انهى السٌد ربٌس اللجنة تذكٌره بالمضمون العام للتمرٌر عن اجت

للجنة المشار الٌه اعاله، اوضح ان رباسة ومكتب المجلس لد عدل بدوره صٌؽة النمطة نتٌجة النماش الذي تم 

اثارته بخصوص الطرؾ الممرر ابرام االتفالٌة معه بعد توصله بإرسالٌة من ربٌس الجمعٌة الرٌاضٌة لنادي 

للمكتب المدٌري فً تولٌع الشراكات والعمود مع  الكوكب الرٌاضً المراكشً تمضً باألهلٌة المانونٌة

للجمعٌة  (08)المإسسات العمومٌة والمجالس المنتخبة، مخبرا السادة االعضاء ان الفرو  الثمانٌة عشرة 

صادلت فً محضر رسمً على عدم تمدٌم اي طلب دعم كٌفما كان شكله للمجلس الجماعً فً حالة المصادلة 

 على هذه االتفالٌة.

عد ان تم توزٌع مشرو  لالتفالٌة بحسب ما تم االتفاق علٌه، ونظرا لؽٌاب ممثلٌن عن المكتب وب    

المدٌري للجمعٌة عند منالشة هذه النمطة من جهة ووجود بعض تفاصٌل االتفالٌة بخصوص الدعم الممترح 

ة ممبلة والتً حدد فً ٌوم منحه لكل من فرعٌن كرة الٌد وكرة السلة، فمد تمرر تؤجٌل البث فً االتفالٌة الى جلس

 .  2107فبراٌر  03االثنٌن 

 ربٌس اللجنة

 خلٌفة الشحٌمً        



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

113 
 

 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

114 
 

 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

115 
 

 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

116 
 

 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

117 
 

 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

118 
 

 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

119 
 

 



 (11/02/2012لست الثاهيت بخاريخ ملجلس جماعت مراكش )الج 2012محظر الذورة العادًت لشهر فبراًر 

120 
 

  

 
 

تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول  اسةتكمال للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفةً اطةار طبما

الموجهة لكل من السةادة أعضةاء  16/12/2107 بتارٌخ 2709وتبعا للدعوة عدد ، 2107 اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

بالشةةإون الثمافٌةةة والرٌاضةةٌة والتنمٌةةة االجتماعٌةةة اركة فةةً أشةةؽال  اللجنةةة المكلفةةة اللجنةةة والمجلةةس للحضةةور والمشةة

على السةاعة العاشةرة والنصةؾ  2107 فبراٌر 03 االثنٌن ٌوم هااجتماع، عمدت اللجنة المذكورة واشران المجتمع المدنً

ربٌس اللجنة لتدارس  خلٌفة الشحٌمً بالمصر البلدي شار  دمحم الخامس برباسة السٌد الكبر صباحا بماعة االجتماعات 

 االتٌـة:  ة المتبمٌةالنمط

 . الدراشُ واملصادقُ علِ اتفاقًُ ظراكُ بني مجاعُ مراكغ واجلنعًُ الرياضًُ ىادٍ اللىكب الرياضٌ املراكعٌ  -10
 

 ادة: حضر االجتما  من أعضاء اللجنة الس -

 عواطؾ البردعً، عبد الهادي فاري، دمحم اٌت بوٌدو.

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتما  شارن -

احمد المتصدق، عبد الرحٌم الفٌرامً، عبد الصمد العكاري، حفٌظة مجدار، دمحم نكٌل، عبد االله الؽلؾ، ي عبد الحفٌظ 

 المؽراوي، احمد محفوظ، عبد الهادي وٌسالت، احمد عبٌلة، عادل المتصدق، ابراهٌم بوحنش .
 

 ة مراكش السادة:شارن من أطر جماعكما  -

 المدٌر العام للمصالح  : عبد الكرٌم الخطٌب
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عادل نزار

 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌـد بوزٌتً  

 كما شارن فً االجتما  من ممثلً المكتب المدٌري للجمعٌة الرٌاضٌة لنادي الكوكب الرٌاضً المراكشً السادة: -

 الكاتب العام للمكتب المدٌري للجمعٌة الرٌاضٌة لنادي الكوكب الرٌاضً المراكشً :  لرزاق بٌطاريعبد ا
 نابب ربٌس المكتب المدٌري للجمعٌة الرٌاضٌة لنادي الكوكب الرٌاضً المراكشً :  دمحم نجٌب جندب

 

وة، تال السٌد ربٌس خالل هذه الجلسة، وبعد الكلمة الترحٌبٌة بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدع

والذي تم خالله توزٌع مشرو  لالتفالٌة، ؼٌر انه تم  12/12/2107اللجنة نص تمرٌر اجتماعها السابك بتارٌخ 

تؤجٌل البث فٌها لؽٌاب ممثلٌن عن المكتب المدٌري للجمعٌة من جهة ووجود بعض التفاصٌل بخصوص الدعم 

 والتً تستوجب المدارسة. الممترح منحه لكل من فرعٌن كرة الٌد وكرة السلة

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  01: النمطة رلم 
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عمب تالوة نص التمرٌر، وبعد االطال  على مشرو  االتفالٌة فً نسخته االولى، فتح باب المنالشة 

وابداء الرأي، ثمن على اثره السادة االعضاء مبادرة رباسة ومكتب المجلس الجماعً فً تنظٌم وتمنٌن الدعم 

كوكب الرٌاضً المراكشً فً شخص مكتبها المدٌري الشًء الممنوح لكافة فرو  الجمعٌة الرٌاضٌة لنادي ال

الذي سٌترتب بموجب هذه االتفالٌة التاسٌس لنموذج دعم خاص عبر تجمٌعه وتوحٌد المخاطب  عمال بإرسالٌة 

 مولعة من طرؾ الفرو  الرٌاضٌة للجمعٌة المرفمة بالتمرٌر .

االجمالً للدعم الممرر منحه للجمعٌة وارتباطا بمنالشة فصول مشرو  االتفالٌة، وحٌث ان المبلػ 

درهم  فً حٌن ان الموز  منه على بعض  605110111011الرٌاضٌة لنادي الكوكب الرٌاضً المراكشً ٌصل الى 

درهم مما اثار نماشا حول المتبمى منه  602110111011الفرو  التً ٌتضمنها الفصل الثانً من المشرو  هو 

 رهم .د 3110111011وكٌفٌة توزٌع مبلػ 

درهم  3110111011وفً هذا االطار، لدم السادة االعضاء مجموعة من السٌنارٌوهات لتوزٌع مبلػ 

اسوة بفر  كرة  اسفرت على تبنً ممترح دعم نادي الكوكب الرٌاضً المراكشً فر  كرة الٌد بالمبلػ المذكور

 السلة مادام ٌنتمٌان لمسمً الصفوة.

 م الفصل الثانً كفمرة اخٌرة تمضً بماٌلً:كما اضاؾ السادة االعضاء تعدٌال ٌه

فً حالة عدم التزام المكتب المدٌري بتحوٌل المبالػ المشار الٌها فً الجدول اعاله للفرو  المبٌنة، "

 ".  فً الموضو  تظلمتفسخ هذه االتفالٌة بمجرد تمدٌم 

عة مراكش والجمعٌة وعلٌه، وبعد نماش مستفٌض، وبالنظر ألهمٌة االتفالٌة كضابط تعالدي بٌن جما

الرٌاضٌة لنادي الكوكب الراضً المراكشً ٌروم توحٌد الدعم لتنمٌة الحركة الرٌاضٌة بالمدٌنة وتعزٌز مكانته 

فمد ابدت اللجنة موافمتها على اتفالٌة شراكة  بٌن جماعة مراكش والجمعٌة الرٌاضٌة نادي الكوكب الوطنٌة، 

 : مبادئ الموجهة االتٌةاخذا بعٌن االعتبار الالرٌاضً المراكشً 

اٌالء اهمٌة كبر  لهذه االتفالٌة باعتبارها سابمة فً تدبٌر الجماعات الترابٌة لملؾ دعم الجمعٌات  

الرٌاضٌة عبر تسوٌمها اعالمٌا من جهة  مع حضور الرإساء المنتدبٌن لفرو  الجمعٌة الرٌاضٌة 

اعالمً تواصلً ٌنظم لهذه  حفلاطار  بٌس المكتب المدٌري فً االتفالٌة وذلن فًوتولٌعهم صحبة ر

تولٌع االتفالٌة بحضور كافة الفعالٌات الرٌاضٌة للجمعٌة الرٌاضٌة تخلٌذا لهذا الحدث ؼٌر  الؽاٌة عند

 المسبوق.

على الولوؾ على تفعٌل تمٌٌم هٌاكل المرالبة والمحاسبة لتتبع صرؾ مالٌة الجمعٌة الرٌاضٌة وفروعها  

مع تضمٌن االتفالٌة الحسابات البنكٌة للفرو  المشمولة  لنتابج المحصلةربط الدعم المالً با اساس

 .بعملٌة الدعم

 لتنهً اللجنة على الساعة الثانٌة عشرة تدارس كل النمط المدرجة فً جدول اعمالها .

 ولمجلسكم المولر واسع النظر                                                    

 ربٌس اللجنة 

 الشحٌمً    خلٌفة
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 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

 شكرا السٌد ربٌس اللجنة، واآلن نفتح باب النماش حول هذه النمطة. 

 بالمرافك العمومٌة والخدماتربٌس اللجنة المكلفة  السٌد شبراهٌم بوحنش 

صحٌحه فً نص االتفالٌة فالفصل الثانً ٌنتهً عند عبارة: " أرٌد أن أنبه شلى خطؤ مادي وجب ت 

وألجل ذلن تلتزم الجمعٌة بتعببة كل الوسابل الضرورٌة لتنفٌذ األهداؾ المشار شلٌها" ونمر مباشرة للفصل 

" ثم بعد الجدول "على ثالث الثالث: "تود  مبالػ الدعم فً حسابات الفرو  المبٌنة فً الجدول أسفله

دول سٌنتمل من الفصل الثانً شلى بداٌة الفصل الثالث فً الصٌؽة التالٌة: "تود  مبالػ الدعم فً دفعات" فالج

 حسابات الفرو  حسب ما هو مبٌن فً الجدول أسفله".

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

ذؾ أوال أشكر اللجنة على عملها المضنً والمتمٌز للخروج بمشرو  هذه االتفالٌة، لكن ألترح ح 

الفصل الثالث لكً تكون هذه االتفالٌة أكثر نجاعة ألنه ؼٌر واضح فإعطاء نسب متفرلة ال ٌساعد على الدلة 

 .فً المعامالت لذلن وجب شعطاء مبلػ الدعم دفعة واحدة

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي

نخراط الجمٌع لدعمها، أوال نادي الكوكب المراكشً هو فرٌك المدٌنة وهو مدرسة كروٌة تفرض ا 

بالة بضرورة حذؾ الفصل للٌل، وأتفك مع السٌد دمحم بالنسبة لمبلػ الدعم فٌجب المصادلة علٌه رؼم أنه 

الثالث برمته أي الفمرة األولى المتعلمة بالدفعات والثانٌة الخاصة باستؽالل األعمدة االشهارٌة مجانا لذلن 

المجلس ٌبمى رهن ششارة الجمعٌة فً أٌة تسهٌالت حسب  ومكتبألترح دعم الجمعٌة دعم نمدي مباشر 

 المناسبات.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم نكٌل

مالٌٌن  5وكب المراكشً وكان مبلػ الدعم كسابما كانت االتفالٌة مبرمة مع فر  كرة المدم لنادي ال 

ذا المكتب المدٌري ولٌس فر  كرة درهم، أما اآلن فاالتفالٌة مبرمة مع المكتب المدٌري لنادي الكوكب، فلما

فالمجلس  فً المواد الخاصة باتفالٌة شراكة 003004المانون التنظٌمً الجدٌد  ه بممتضىألن أوالالمدم؟ 

الجماعً أصبح ملزما بإبرام اتفالٌات شراكة مع الجمعٌات ذات المنفعة العامة والمكتب المدٌري لدٌه هذه 

عدة مرات فً اجتماعات اللجنة للخروج بهذه الصٌؽة، والواضح أن  ثانٌا تمت منالشة االتفالٌة الصفة،

حٌث ٌتم دعم الجمعٌات بناء على برنامج  المجلس الحالً وضع بصمة مهمة فً تؤهٌل الرٌاضة بالمدٌنة

وجدٌة العمل وفً شحد  مواد االتفالٌة نجد أنه كل سنة ٌتم دراسة االتفالٌة ومد  تنفٌذ أهدافها فً شطار 

هو وضع ربٌس المكتب المدٌري أو مٌٌم االتفالٌة المضمنة فً الفصل الرابع الذي ألترح فٌه تعدٌال لجنة لت

من ٌنوب عنه ضمن أعضاء لجنة المتابعة والتمٌٌم عوض شطار مإهل، كذلن لدي التراح آخر هو أن ٌفتح 

ال ها ابات الفرو  فٌفتضمٌن حسالمكتب المدٌري حساب خاص لهذه االتفالٌة لمحاسبته وتمٌٌم االتفالٌة 

لذلن وجب حذؾ  ولٌس الفرو ٌتماشى مع فتح الحساب الخصوصً ألن االتفالٌة مبرمة مع المكتب المدٌري 

، أما التراحً األخٌر فهو أن ٌعطى مبلػ الدعم دفعة واحدة شذا كانت السٌولة متوفرة وشال حسابات هذه الفرو 

 فعلى دفعتٌن كؤلصى حد.
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 عضو المجلس الجماعً يالسٌد عبد الهادي فار

أنوه باالنسجام الكبٌر الذي عاشته اللجنة بٌن جمٌع األطراؾ خالل دراستها لهذه النمطة صراحة 

 والكل خرج راضٌا عن االتفالٌة فما علٌنا شال تثمٌنها والمصادلة علٌها.

 عضو المجلس الجماعً أحمد عبٌلةالسٌد 

من وجهة نظري وضعنا دفعات وفك  استفاضة، أنحضرنا خالل اجتما  اللجنة ونالشنا الموضو  با

 لذلن ال أتفك على حذؾ الفصل الثالث. نسب معٌنة فً االتفالٌة كً تسهل عملٌة المحاسبة

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً 

أنا متفك مع االخوة األعضاء الذٌن طالبوا بحذؾ الفصل الثالث وشعطاء مبلػ الدعم دفعة واحدة فنحن  

بناء المدٌنة ونشاهد فرو  نادي الكوكب المراكشً تتخبط فً أزمات مالٌة بشكل محرج، كما أتساءل ما أ

كً ٌؤخذه المكتب المدٌري بعٌن االعتبار، وبالنسبة  سبب عدم تحدٌد أجل لصرؾ الدعم من طرؾ الجماعة؟

فر  كرة المدم ضمن فرق للفصل السادس المتعلك بإنهاء االتفالٌة فمد وضع من شروط شنهابها عدم بماء 

لسم الصفوة وهذا ؼٌر منطمً ألن االتفالٌة مبرمة مع المكتب المدٌري بجمٌع فروعه ولٌس فر  كرة المدم 

 فمط ألن هذا األمر سٌخلك ضؽطا على فرٌك كرة المدم وسٌتركز االهتمام حوله على حساب بالً الفرو 

 .ابج فرٌك كرة المدمومصٌر المكتب المدٌري بجمٌع فروعه سٌبمى معلما بنت

 عضو المجلس الجماعً السٌد ٌوسؾ اٌت رٌاض

مشكورون االخوة على شثارتهم للفصل الثالث فالطرؾ المتعالد معه مكتب مدٌري لناد رٌاضً لدٌه  

شدارة ومن باب الحكامة أن ٌتم تتبع صرؾ الدعم الممدم خالل سنة عبر ثالث دفعات مع اشتراط "ال ٌمكن فً 

حوال أن ٌكون الدعم الممنوح من الجماعة موضو  تموٌل عجز مالً تعرفه مالٌة الجمعٌة" أي حال من األ

ونحن نعرؾ أن النوادي ؼالبا ما تعانً من مشاكل مالٌة، فهذه مالٌة الجماعة ومن حمها تتبع تدبٌر دعمها، 

 .عكس صرؾ الدعم دفعة واحدةوبالتالً أنا مع بماء هذا الشرط ألنه ٌضمن االستمرارٌة 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

ال ٌخؾ على السادة األعضاء أن توجه المجلس هو دعم الرٌاضة والثمافة والفن، كما نتفك أن نادي 

الكوكب المراكشً هو فرٌك من فرق المدٌنة ولٌس الوحٌد، هنان أندٌة أخر  تنشط لطا  الرٌاضة بمراكش 

نختلؾ عن األدوار التً لدمها نادي الكوكب المراكشً فً سنوات وال بد من رد االعتبار لها، كذلن ال 

أن ننالش معطى هام وهو هل المجلس نت أتمنى الٌوم كالثمانٌنات فً عهد ربٌسه آنذان السٌد المدٌوري، أنا 

الجماعً لدٌه رؼبة فً تجدٌد االتفالٌة؟ ونبدي رأٌنا فً التجدٌد، كذلن لدي مالحظات شكلٌة تتعلك بما ورد 

ففً الصفحة الرابعة منه جاء ما ٌلً: " ... وحٌث أن المبلػ اإلجمالً للدعم الممرر منحه  ً تمرٌر اللجنةف

ملٌون سنتٌم" فعبارة "الممرر" تتنافى مع صفة اللجنة االلتراحٌة، أما فٌما ٌتعلك بالجانب  651للجمعٌة 

ملٌون سنتٌم  311فالجهة بإمكانٌاتها تمدم  عمالمالً فؤنتم تعرفون التركٌبة المالٌة لنادي الكوكب فً شطار الد

ملٌون سنتٌم أٌضا فالجماعة  651وهو دعم مناسب والجماعة بإكراهاتها تمترح الٌوم مبلػ كدعم للنادي 

تدعم فمط وال تموم بشراكات من هذا النو  فبالرجو  اللتزامات الشرٌن الذي هو نادي الكوكب المراكشً 

شهارٌة على صدرٌة األلمصة تحمل اسم الجماعة وهذا فٌه لبس ألن الجماعة نجده ملزم بوضع الٌافطات اال

ملٌون  651وتموم بدعمها فمط، ومبلػ لٌست عالمة تجارٌة بل لها التزامات اتجاه جمعٌات المجتمع المدنً 

 سنتٌم هو لٌمة منحة ظلت لوالٌتٌن تشتؽل بها مماطعة جلٌز.
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 ماعً )فً شطار نمطة نظام(عضو المجلس الج السٌد المصطفى الوجدانً

 تدخل السٌد بولحسن تدخل جٌد، لكن أعطٌته السٌد الربٌس ولتا طوٌال نرٌده نحن كذلن. 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

 ال مانع عندي السٌد الوجدانً. 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد االله الؽلؾ

جاء على لسان مجموعة من االخوة األعضاء أن االتفالٌة ودعم نادي الكوكب المراكشً  حمٌمة وكما 

على اعتبار أن الجماعة تساهم فً التنشٌط الرٌاضً ضمن نفوذها الترابً  بجمٌع فروعه أصبح أولوٌة ملحة

لمزاٌدة فً دعمه وبالتالً ففرٌك الكوكب المراكشً باعتباره اسم كبٌر راكم مجموعة من اإلنجازات ال مجال ل

أو لٌمة هذا الدعم لذا فنحن أحوج الٌوم شلى دعم هذا الفرٌك، فالنماش كان مستفٌضا فً اجتماعات اللجنة 

حول ما شذا كان الدعم سٌوجه للمكتب المدٌري أو للفرو  مباشرة وتوصٌات اللجنة ألمت بجمٌع الجوانب 

هذا األخٌر بصرؾ الدعم للفرو ، ٌجب أن نسجل وخرجنا برأي موحد وهو دعم المكتب المدٌري مع التزام 

ٌدعم الرٌاضة بمدٌنة مراكش وعلى رأسها نادي الكوكب المراكشً  باعتزاز سٌدي الربٌس أن هذا المجلس

بمدٌنة  ونتمنى أن تحظى المدٌنة بفرٌك آخر فً لسم الصفوة، هذه كلها مإشرات تدل على حركٌة رٌاضٌة

تفالٌة تمت االشارة شلى أنها سارٌة المفعول لمدة أربع سنوات وأنا مراكش، وعلى مستو  الشكل فً اال

ألترح حسب رأًٌ المتواضع أن تملص شلى سنتٌن، كذلن جاء فً االتفالٌة أن من التزامات نادي الكوكب 

ٌجب أن ٌظهر نتابج ملموسة مع أنه ٌعانً حالٌا من اختالالت أبرزها عدم المراكشً أن مركز التكوٌن 

أشهر بذرٌعة أن المجلس لم ٌصرؾ الدعم  7شلى  6تخدمٌن بهذا المركز بمستحماتهم ما ٌمرب توصل المس

 للنادي.

 عضو المجلس الجماعً السٌد السعٌد اٌت المحجوب

ملٌون سنتٌم ٌتساءل السادة  31طون الدولً حول مبلػ ارأتفاجؤ من مسؤلة أنه فً نمطة الم    

ذا ال نسؤل عن ما سنتٌم ملٌون 651لنمطة موضو  اتفالٌة لٌمتها األعضاء عن مآلها بشكل دلٌك عكس هذه ا

وتراكم مشاكل تسٌٌره وعدم اهتمامه بالفتٌان الموهوبٌن فً المدٌنة  ب المراكشً فً السنواتكالكو لدم

لٌس هو لٌمة الدعم بل عدم محاسبة  فاإلشكالحٌث ٌتم بٌعهم لفرق بمدن أخر  كالرباط والدار البٌضاء لذلن 

ك على نتابجه المخٌبة وسوء تسٌٌره، فهل من المعمول أن أسوء موسم لنادي الكوكب المراكشً ندعمه الفرٌ

 .المالعب بالمؽرب أفضلملٌون؟ هذا فرٌك ال ٌشرؾ المدٌنة مع أن ملعبه من  651بمبلػ 

 عضو المجلس الجماعً السٌد توفٌك بلوجور

دفعات مسؤلة ؼٌر عملٌة  3سٌد نكٌل على أن لدي مالحظات أوال حول الفصل الثالث أنا متفك مع ال 

ولكن شن كانت السٌولة المالٌة ال تسمح بصرؾ الدعم دفعة واحدة فؤنا ألترح أن ٌتم على دفعتٌن، وبالنسبة 

فمد كان باألحر  أن  ،سنوات فلم تم زٌادة المدة 3للفصل الخامس المتعلك بالمدة ففً االتفالٌة السابمة كانت 

سنوات، أما الفصل السادس فؤنا مع مالحظة السٌد االدرٌسً  3و على األلل اإلبماء على تملص شلى سنتٌن أ

ٌجب أن ٌشمل المتعلمة بإلؽاء االتفالٌة شن لم ٌحافظ فرٌك كرة المدم على مكانته فً لسم الصفوة فهذا الشرط 

دم، كذلن أإٌد ما جاء جمٌع فرو  نادي الكوكب المراكشً المتواجدة فً لسم الصفوة ولٌس فمط فر  كرة الم

فً الجدول المضمن فً تمرٌر اللجنة والموضح للفرو  المستفٌدة من الدعم والزام المكتب المدٌري بتحوٌل 

هذا الدعم للفرو  حسب المبالػ المبٌنة فً هذا الجدول، وأضٌؾ أن المدٌنة لدٌها أندٌة أخر  ؼٌر الكوكب 
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ً لسم الصفوة مثله مثل نادي الكوكب لكرة الٌد بل شن نتابجها المراكشً ففرٌك المولودٌة لكرة الٌد ٌمارس ف

 أفضل من هذا األخٌر لذلن عند توزٌع منح الفرق الرٌاضٌة ٌجب مراعاة هذا المعطى.

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن السٌد أحمد محفوظ

الفرق فً السنوات الماضٌة أنه أصبح لدٌنا مبدأ دعم الفرق على ؼرار أعتمد بحكم معاٌشتنا لهذه  

االجتماعً  ، فدعم الفرق األولى أصبح ضرورة نظرا لدورهاالمجالس الجماعٌة على الصعٌد الوطنً

واإلنسانً وااللتصادي، أما بالنسبة لشروط ودفعات هذا الدعم فٌجب أن تراعً شمكانٌات الجماعة، والشروط 

 تها اللجنة شروط مهمة ألن مراجعة االتفالٌة ستحفز نادي الكوكب المراكشً على تمدٌم المزٌد.التً وضع

 عضو المجلس الجماعً السٌدة حفٌظة مجدار

نادي الكوكب المراكشً هو النادي األول فً مدٌنة مراكش وأنا مع دعم هذا النادي وٌجب أن تكون  

 نو  رٌاضً. 08ل ممارسة لدٌنا ؼٌرة اتجاهه وٌظهر عمله الجبار من خال

 )فً شطار نمطة نظام(  عضو المجلس الجماعً السٌدة حمٌد الشهوانً

م ٌحمك النادي نتابج فإذا ل فً الحمٌمة فرٌك الكوكب المراكشً ؼنً عن التعرٌؾ وٌجب أن ٌدعم 

  ؤتً أحد لٌمول أن ذلن كان بسبب عدم دعم المجلس للفرٌك. شٌجابٌة لن ٌ

 عضو المجلس الجماعً دانًالمصطفى الوجالسٌد 

مالٌٌن درهم والمجلس ٌدعمه  3فالجامعة الملكٌة لكرة المدم تدعم هذا النادي بمبلػ  ،حسب معلوماتً 

ملٌون سنتٌم وهو مبلػ مهم، لكن هل الجماعة تتوفر على مٌزانٌة تمكنها من دعم جمعٌات بهذا  651بمبلػ 

وكرة الٌد حمك نتابج هامة، لكن عند تصفحً لنص االتفالٌة  فعال نادي الكوكب المراكشً لكرة المدمالمبلػ؟ 

لم أجد فً التزامات نادي الكوكب حدٌثا عن النتابج، فالدعم ٌجب أن ٌرتبط بالنتابج ألن هذا الفرٌك لم ٌعد 

حسب النتابج المحممة،  ٌشرؾ المدٌنة لذلن أطلب من مسإولً النادي االلتزام مع المجلس مع تعدٌل االتفالٌة

 ضا أشٌر أن المدٌنة لدٌها أندٌة أخر  فً حاجة ماسة للدعم.أٌ

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان 

أشكركم على تدخالتكم النٌرة فً الموضو ، أوال هنان شجما  على أن نادي الكوكب المراكشً  

شكرها على دورها فً تؤطٌر المجال الرٌاضً ومحاربة آفة واألندٌة األخر  بالمدٌنة والتً من هذا المنبر ن

المخدرات من خالل اهتمام األطفال والشباب بالرٌاضة وخلك جو من المتعة بالرؼم من بعض الهزابم فال 

ٌمكن أن نذكر مدٌنة مراكش دون ذكر نادي الكوكب المراكشً، وبالتالً فمن واجبنا كمجلس جماعً أن 

وجه له بعض المالحظات ولم ال بعض االنتمادات ألن الهدؾ الواحد بالنسبة لمسٌري ندعم هذا النادي وأن ن

 المجلس الجماعً هو ششعا  المدٌنة.الكوكب وأعضاء 

من أجل تعزٌز جوانب التعاون عن طرٌك الشراكة ولٌس فمط وفً هذا االطار أتت هذه االتفالٌة 

بادلة لمدة معٌنة على خالؾ الدعم الممنوح بناء على الدعم العادي فالشراكة معناها عمد ٌرتب التزامات مت

برنامج والذي تنتهً مدته بانتهاء السنة المالٌة، هنان مالحظات لانونٌة وأخر  تمنٌة من أجل تعدٌل 

  وهً: فإن وافمتم علٌها سنمر للمصادلة على النمطة االتفالٌة والتً سؤعرضها على أنظاركم
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الفتاوي حول استؽالل األعمدة االشهارٌة مجانا فهذا األمر سٌدخلنا فً المالحظة التً أثارها السٌد  (0

 فتدبٌر االشهار له طرق خاصة وبالتالً فؤنا مع حذؾ هذه الفمرة.اختصاص آخر 

( تعدٌل الفصل الثانً الذي حدد الحسابات البنكٌة للفرو  هنا ألترح أن ٌبمى توزٌع مبلػ الدعم كما تم 2

وضع هذا المبلػ فً حساب المكتب المدٌري لنادي الكوكب المراكشً دون ذكر رلم االتفاق علٌه ولكن أن ٌ

وفً  الحساب فً االتفالٌة على أساس أن ٌحول هذا األخٌر المبالػ كما هً محددة فً االتفالٌة شلى الفرو 

 حالة عدم التزام المكتب المدٌري بتحوٌل المبالػ تفسخ االتفالٌة بمجرد تمدٌم تظلم. 

دفعات وأن تصبح دفعتٌن نسبة كل واحدة  3ألترح حذؾ النسب المضمنة فٌه على  سبة للفصل الثالث( بالن3

على أساس أن ٌتم صرؾ الدفعة األولى فً الجزء األول من الموسم والدفعة الثانٌة فً الجزء الثانً  51%

  منه.

، فالسنة ستكون ض أربع سنوات( فٌما ٌتعلك بمدة االتفالٌة ألترح تحدٌدها فً سنتٌن لابلة للتجدٌد عو4

 سنة اختبارٌة.

 )فً شطار نمطة نظام( عضو المجلس الجماعً السٌد المصطفى الوجدانً

بالنسبة للفصل الثانً فتدخلً كان واضحا نحن مع دعم جمعٌة نادي الكوكب المراكشً بل ٌمكن  

مشمولة بالنتابج، ففً ؼٌاب  ملٌون سنتٌم ولكن ٌجب أن تكون 651دعمها فً السنة الممبلة أكثر من مبلػ 

نتابج شٌجابٌة ال نرٌد دعم هذا الفرٌك، فإما أن ٌشرؾ المدٌنة أو نعطً الفرصة ألندٌة أخر ، وبالتالً أرٌد 

 تعدٌل الفصل الثانً لٌراعً هذا الممتضى.

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

 لن بالضبط داخل الفصل الثانً السٌد الوجدانً؟أٌن ترٌد شضافة تعدٌ 

 )فً شطار نمطة نظام( عضو المجلس الجماعً السٌد المصطفى الوجدانً

 بالنسبة للصٌؽة السٌد الربٌس فؤنتم أفضل منً فً شدراجها. 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

ن شمٌن: الشك األول هو المدة فخالل سنتٌن شن لم تكن هنان نتابج فلن ٌتم فٌما ٌتعلك بالمحاسبة هنا 

تجدٌد االتفالٌة، أما الشك الثانً فٌرتبط ببماء الفرٌك فً لسم الصفوة وذلن ٌشمل جمٌع الفرو  التً تمارس 

  كرة فً هذا المسم وبالتالً سنعدل هذا الممتضى لٌشمل جمٌع الفرو  الممارسة فً لسم الصفوة عوض فر

 المدم فمط.

 شذن شن لم ٌكن هنان أي تدخل شضافً نمر شلى التصوٌت على االتفالٌة مع التعدٌالت الممترحة. 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 7152فبراٌر  51بتارٌخ  145/02/2017ممرر عدد 
 :المتعلمـة 2107العادٌة لشهر فبراٌر  من جدول أعمال الدورةالعاشرة  النمطـة      
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 فمد تم االتفاق على عمد اتفالٌة أهداؾ حركة رٌاضٌة شاملة

 بٌن 

 ممرها االجتماعً المصر البلدي بشار  دمحم الخامس بلمابد  العربً دمحم بٌسها السٌدبرممثلة  جماعة مراكش

 من جهـة                                                               

 "  الجماعـة"  ٌصطلح علٌه فً االتفالٌة ب

 

  بالسٌد  ةثلمم الجمعٌة الرٌاضٌة لنادي الكوكب الرٌاضً المراكشً المكتب المدٌريو

 ٌوسؾ ظهٌر ربٌس المكتب المدٌري وممره االجتماعً بشار  موالي الحسن مركب العربً بن مبارن

 من جهة أخر 

 " الجمعٌـة"  ٌصطلح علٌه فً االتفالٌة ب 

 : الهـدؾ وموضـو  االتفالٌـةالفصـل األول

لرٌاضٌة لنادي الكوكب الرٌاضً والجمعٌة ا جماعة مراكشتـروم االتفالٌة تحدٌد أهداؾ وشروط الشراكة بٌن 

 المراكشً المكتب المدٌري فً مجال تنمٌة الحركة الرٌاضٌة بتراب المدٌنة .

بتطبٌك  مكتب المدٌريالٌلتزم وتبعـا لذلن، تلتزم الجماعة بدعم الجمعٌة دون أن تنتظر منها عابدا مالٌا، فً حٌن 

 ر العام للجماعة ورإٌتها للرٌاضة.برنامج عمل مرتبط باألهداؾ المسطرة وانخراطه فً التصو

 الجمعٌة: التزامـات الفصـل الثانـً

الممدم، أو بمصاحبة الجماعة، فً اتخاذ كل  اباالنخراط الفعلً عبر برنامجه تلتزم الجمعٌةبممتضى هذه التفالٌة، 

نمٌة الوعً المجتمعً من أجل األعمال الضرورٌة إلنعاش وتنمٌة الحركة الرٌاضٌة فً شطار مٌثاق رٌاضً أخاللً ٌهدؾ شلى ت

 المصلحة العامة.

 بالمٌـام بما ٌلـً : تلتزم الجمعٌة ولهـذه الؽاٌـة

  التزامات خاصة بتنفٌذ المشرو: 

  

  تولٌع اتفالٌات خاصة بٌن المكتب المدٌري والفرو  حول برنامج عملها والمبلػ المخصص لها و موافاة الجماعة بنسخ

 منها.

 الرٌاضٌة بخلك مراكز التكوٌن لجمٌع الفرو  لتشمل كافة الشرابح وبمختلؾ األعمار ذكـورا  توسٌـع نطـاق الممارسة

 وشناثـا وكذا المناطك المحرومة الهامشٌة فً شطار الهواٌة والترفٌه مع االنفتاح على المإسسات التعلٌمٌة والجامعٌـة.

 ب والعنؾ واالعتداء على الممتلكات العمومٌة تنظٌـم أنشطة إلبراز لٌم الوطنٌة والمواطنة الحمة ومحاربة التعص

 والخاصة بمناسبة شجراء المبارٌات سواء داخل المدٌنة أو خارجها مع المٌام ببرامج لمحاربة استعمال المنشطـات.

 ةالممارس ندٌةاألالجتماعٌة واألخاللٌة بشكل ترفٌهً أثناء شجراء مبارٌات ااجتماعٌة عبر تسوٌك المٌم  ةوضـع سٌاس 

 بطولة.بال
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 من جهة ولتمرٌـر الرسالة النبٌلة الرٌاضةعب الستمالة وتمرٌب الجماهٌر من المٌـام ببرامج وعروض التنشٌط بالمال 

 ولٌمها المرجعٌـة.  لنادي الكوكب الرٌاضً المراكشً المكتب المدٌري

 لتعـاون مع المصالح اإلدارٌة ششـران ممثـل عن الجماعة فً كل التظاهرات والمناسبات الرٌاضٌة الرسمٌة من جهة وا

 .الجماعٌة المختصة أثناء تنظٌم الجماعة لتظاهرات رٌاضٌة والمساهمة فً التنشٌط االجتماعً والثمافً والرٌاضً 

  أطر( بما ٌرفع من مستو   -حكام –المٌـام ببرامج التكوٌن والتؤطٌر التمنً واإلداري والطبً لفابدة الجمعٌة )العبٌن

 .الفرو احترافٌة 

 

 التزامات خاصة بالحكامة وحسن التدبٌر والوسابل االشهارٌة 
 

  موافاة الجماعة بتمرٌر صرؾ كل شطر من أشطر المنحة مرفك بكشؾ الحساب البنكً ونسخ من الوثابك والبناٌات

 المثبتة للصرؾ

  الٌة والمحاسباتٌة شطة الممامة، والوضعٌة المبنكً للفرو  ٌتضمن األن فر تمدٌم تمرٌر سنوي أدبً ومالً عن كل

 تنفٌذ هذه االتفالٌة تتضمن جردا لمختلؾ أوجه العملٌات المنجزة مصادق علٌه من طرؾ محاسباتً.المتعلمة بسٌر و

  ٌمنع منعا كلٌا أن ٌكون المبلػ الممنوح من طرؾ جماعة مراكش لفابدة الجمعٌة أو جزء منه مصارٌؾ أو مستحمات

شركاء فٌها أو  ري للنادي أو لذوٌهم وألصولهم أوملكٌة أعضاء بالمكتب المدٌ لفابدة شركات أو مإسسات أو ؼٌرها فً

كما ال ٌجوز أن  متصرفٌن بالوكالة أو فً ملكٌة أحد المنخرطٌن أو لذوٌهم وألصولهم أو شرٌن فٌها أو متصرؾ بالوكالة،

جمٌع األشخاص المذكورٌن ، وتطبك أو للتبادل  أو تعوٌضات أو مستحمات مع  تكون مصارٌؾ عمود لالكتراء أو لاللتناء

 ٌر ببالً فرو  النادي والمنخرطٌن.نفس األحكام على أعضاء المكتب المس

 احترام مبادئ الحكامة و التدبٌر اإلداري الجٌد والشفاؾ. 

  للجمعٌة وفروعها لبل متم شهر أكتوبر من كل سنة .تمدٌم المٌزانٌات التولعٌة 

 ووسابل التواصل. الرٌاضٌة اعة لها من خالل شعار الجماعة فً كل المرافكتلتزم الجمعٌة باإلشارة لدعم الجم 

 دون شروط وتبسٌط المساطر الكفٌلة لذلن بجمٌع الفرو  توسٌع لاعدة االنخراط وفتح المجال للراؼبٌن فٌه 

  ء بشعار الجماعة اشهارٌة خاصة بالجماعة خالل النمـل التلفـزي للمبارٌات تتعلك سوا لوحاتكمـا تلتزم الجمعٌة بوضع

أو بؤي عرٌضة اشهارٌة ترؼب الجماعة فً وضعها فً الملعب على أساس أن تضمن الجمعٌة ذلن فً عمدها مع 

 المستشهرٌن.

  وضع شعار الجماعة بالممٌص فً وسط الصدر. 

  اثنتـان وراء  ٌةوالماعات الرٌاض فتـات خاصة بشعـار وكذا اسـم الجماعة بالملعبالوٌستوجـب على الجمعٌة نصـب ثالثـة

 :المرمٌٌن وثالثـة فً الواجهة األمامٌة للمنصة الشرفٌة تحمل 

 

 
  مراكش المساند الرسمً لنادي الكوكب الرٌاضً المراكشً جماعة

 
 

وذلن برسالة  المجلس وأطـرهألعضاء  والماعات الرٌاضٌة كما تمـدم الجمعٌـة للجماعة سنوٌـا بطابـك ولوج الملعب

 حصر عدد البطابك وتود  بمكتب الضبط المركزي. رسمٌة ٌتم فٌها

ٌمكن للمجلس الجماعً التداول فً شؤن مراجعة االتفالٌة وذلن  شحد  التزاماتهاؼٌـر أنه شذا تخلفت الجمعٌـة عن  

 بإٌماؾ الدعـم.

 وألجـل ذلن، تلتزم الجمعٌة بتعببة كل الوسابل الضرورٌة لتنفٌذ األهداؾ المشار شلٌها أعاله.

 التالًحسب الجدول  فر جدٌد خاص بمبلػ الدعم مع التزامها بتوزٌع حصة الدعم لكل فتح حساب بنكً م الجمعٌة تلتز 

  .ٌوما عند التوصل بالمبلػ اإلجمالً 15فً اجل ال ٌتعد  ادناه
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 درهم 6.500.000.00للدعم :  اإلجمالًلمبلػ ا

 
 ر ـــــــــاسم الف

 
 المبلػ المحول بالدرهم

 

 

 لمراكشً لكرة المدمالكوكب ا
 

5.000.000.00  

 

 الكوكب المراكشً لكرة السلة
 

600.000.00 

 

 الٌد الكوكب المراكشً لكرة
 

600.000.00 

 

 الكوكب المراكشً للجمباز
 

200.000.00 

 

 اإلٌماعًالجمباز و  يللوثٌر الكوكب المراكشً 
 

100.000.00 

 

الٌها اعاله للفرو  المذكورة، تفسخ هذه االتفالٌة بمجرد تمدٌم تظلم  وفً حالة عدم التزام الجمعٌة بتحوٌل  المشار 

 فً الموضو .

 : التزامـات الجماعـة الفصـل الثالـث

فً اسم نادي البنكً  فً حسابدرهم ) ستة مالٌٌن وخمسمابة الؾ درهم (   6.500.000000ولدره  ٌود  مبلػ الدعم 

  بوكالة التجاري وفا بنن مفتوح  50 0001754000306116 450 007حت رلم ت الكوكب الرٌاضً المراكشً المكتب المدٌري

 )الحً الشتوي( على دفعتٌن:

  : 50الدفعة األولى% . 

 : 50 الدفعة الثانٌة% . 
 

ؼٌـر انه، ال ٌمكن، بؤي حال من األحوال، أن ٌكون الدعـم الممنوح من الجماعة موضو  تموٌل عجز مالً تعرفه            

 لجمعٌـة.مالٌة ا

 لجنة التتبع والتمٌٌم: الرابعالفصـل 

ٌتـم تمٌٌـم شروط تطبٌـك وانجاز المشارٌـع وبرامـج العمل المسطرة فً شطـار اجتما  خاص سنوي بحضور ربٌس 

 .مكتب المدٌريأو من ٌنوب عنه وكذا شطـار مإهـل عن الجماعة مراكش 

مد  تطابك النتابج المحصلة مع األهداؾ المصادلة علٌها كدلن حول التمارٌر المالٌة واالدبٌة ووٌتمحـور التمٌٌـم حول 

 المسطرة ومد  ولع أعمال وأنشطة الجمعٌـة بالنظر لمنفعتها الجتماعٌة والمصلحة الجماعٌـة.

الفتحاص مالٌة الجمعٌة   Auditeurوٌحك للجنة تمدٌم ملتمس لربٌس الجماعة بتعٌٌن مرالب مالً متخصص

 .وفروعها

 : مـدة االتفالٌـةخامسالالفصـل 

باستثناء فً حاالت اإللؽاء أو  2018شلى ؼاٌة سنة  2017ابتداء من سنة ( 2سنتٌن ) تحـدد مـدة االتفالٌة فً 

 المراجعة كما هو منصوص علٌه سابمـا.

وتؤشٌر السٌد الوالً عامل عمالة مراكش  جماعة مراكشمصادلة مجلس  بـح االتفالٌة سارٌة المفعول بعدوتص 

 .لٌهاع
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 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً النابب األول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

 وبه نكون لد انهٌنا التداول فً النمط المدرجة فً جلستنا هاته.

 رفعت الجلسة على الساعة الرابعة والربع عشٌة

 

 

 


