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  2016الدورة االستثنائية لشهر يونيو                       مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                                

 2016يونيو  لشهراالستثنائية  حمضر الدورة

 29/06/2016الثانية بتاريخ اجللسـة 

 

 

تبعـا لمداوالت المجلس الجماعي لمدينة مراكش خالل جلسته االفتتاحية للدورة االستثنائية  

متبقية من جدول    2016/ 23/06بتاريخ    2016يونيو   نقطة  لتدارس  ثانية  في جلسة  الدورة  اشغال  بمواصلة  والقاضية 

الجماعي عدد   المجلس  الموجه ألعضاء  في شأن استئناف    23/06/2016خ  بتاري  14683اعمالها، وبنـاء على اإلخبار 

بعقـد جلسة ثانية   2016المجلس الجماعي لمدينة مراكش اشغال دورته االستثنائية لشهر يونيو  اشغال الدورة، استأنف  

على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي   2016يونيو      29يوم األربعاء  

تح  السادس  محمد  مراكش بشارع  لمدينة  الجماعي  المجلس  لرئيس  االول  النائب  سليمان  بن  يونس  السيد  رئاسة  ت 

والسيد  مراكش  الوالي عامل عمالة  للسيد  ممثال  االدارية السكجور  الملحقة  قائد  الشاوي  الغني  عبد  السيد  وبمحضر 

 المذكور موطاعي رئيس قسم الجماعات المحلية بالوالية بالنيابة. 

 : الســادةماعة مراكش بصفة استشارية ج من اطـرحضـر  -

 العام للمصالح المدير  :  عبد الكريم الخطيب

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير           

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بل الحوتي 

 رئيس قسم الدراسات االستراتيجية والتخطيط  :   سمير لعريبية 

 رئيسة مصلحة تنظيم جلسات المجلس :   سعيدة احميدي

 عن قسم اعمال المجلس  :   سعد نجاي

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   رشيد البوزيتي 

 عن قسم اعمال المجلس  :   خليل موليح 

 

 عضــــوا     86  : العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

 عضــــوا  86  :    مهامهــم عـدد االعضـاء المزاوليـن   -

عضــــوا    31 :      عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 2

 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 3

 عضو اجمللس اجلماعي اجمليد ايت القاضيعبد  4
 "          "          " توفيق بلوجور 5
 "          "          " عادل املتصدق   6

 "          "          " عبد اهلادي فاري 7
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 "          "          " حمفوظامحد  10

 "          "          " سفيان بنخاليت 11
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 "          "          " حممد بنلعروسي 18
 "          "          " حممد باقة 19

 "          "          " عبد الصمد العكاري 20

 "          "          " ابراهيم بوحنش 21

 "          "          " نواراحلسني  22

 "          "          " موالي البشري طوبا 23
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 "          "          " خليفة الشحيمي 25
 "          "          " عبد اهلادي بن عال 26
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 27

 "          "          " امساعيل امغاري 28

 "          "          " حممد ايت الزاوي 29

 "          "          " حليمة باحممد 30
 "          "          " أمحاد أطرحي 31

 

 اعضــاء 03 :    عـدد  األعضـاء الغائبيــن بعـــذر  -

 مجاعة مراكشرئيس جملس  حممد العربي بلقائد 1
 عضو اجمللس اجلماعي عدنان بن عبد اهلل  1

 عضو اجمللس اجلماعي حياة املشفوع 2
 



 ( 2016/ 29/06ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ  2016محضر الدورة االستثنائية املنعقدة خالل شهر يونيو 

3 
 

 

 عضـوا    52      :  الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -

 
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 1

 مجاعة مراكشالنائب الثالث لرئيس جملس  حممد توفلة 2

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 3

 النائبة السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش  خدجية فضي 4

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 5

 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش أمال ميصرة 6
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 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 10

 عضو اجمللس اجلماعي عبد اهلادي ويسالت 11
 "     "          "      امينة العمراني االدريسي 12

 "          "          " عبد الواحد الشافقي 13
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 "          "          " عبد الفتاح رزكي 22
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 "          "          " عبد العزيز مروان 25
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 "          "          " عبد العزيز البنني 27

 "          "          " حبيبة كرشال 28
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 ال أحــد  : الشاغـرة مناصبهــم عــدد األعضـاء -
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يونيو   االستثنائية  للدورة  االفتتاحية  جلسته  خالل  مراكش  لمدينة  الجماعي  المجلس  لمداوالت   2016تبعـا 

والقاضية بمواصلة اشغال الدورة في جلسة ثانية لتدارس نقطة متبقية من جدول اعمالها، وبعد   23/06/2016بتاريخ  

ه بموعدنا  اخباركم  تم  اان  هذه  للمداولة بخصوص  مباشرة  نمر  اجتماعها ذا  المختصة  اللجنة  ان عقدت  بعد  لنقطة 

 : 27/06/2016بتاريخ 

 

 :(2016/ 06/ 23)جلسة تاريخ   2016النقطة الحادية عشرة من جدول اعمال الدورة االستثنائية لشهر يونيو 

من اجل احداث      FIRST REST INTERNATIONAL MC DONALD’Sالدراسة والبث في طلب شركة ماكدونالدز

                           كشك خاص باملثلجات امام مطعم ماكدونالدز بجليز.

 )نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                    

 النائب االول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(  السيد يونس بن سليمان  

في بداية مناقشة هذه النقطة، أعطي الكلمة للسيد رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة    

 لتالوة تقرير اللجنة في الموضوع. 

 

 والشؤون المالية والبرمجةرئيس اللجنة المكلفة بالميزانية  السيد الحسين نوار 
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   11النقطة رقم :                 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريـــر اللجنــة المكلفـة بالميزانية 
 والشؤون المالية والبرمجة 

 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتبعا لمداوالت المجلس الجماعي خالل دورته  

  ، من جدول االعمال   11عند فتح باب النقاش حول النقطة رقم  (  23/06/2016)جلسة بتاريخ    2016االستثنائية يونيو  

المجلس،   لدورة  الثانية  للجلسة  النقطة  هذه  تحضير  اطار  عدد  وفي  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على  وبناء 

والبرمجة،    24/06/2016بتاريخ    14784 المالية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة  اشغال  في  والمشاركة  للحضور 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات    27/06/2016عقدت اللجنة المذكورة اجتماعها يوم االثنين  

الصغرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنة وذلك لدراسة النقطة المبقية  

 وهي كاالتي:  2016من جدول اعمال الدورة االستثنائية يونيو 

o الدراسة والبث يف طلب شركة ماكدونالدزFIRST REST INTERNATIONAL MC DONALD’S  

            . من اجل احداث كشك خاص باملثلجات امام مطعم ماكدونالدز جبليز  

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                            
 

 : لسـادة حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة ا ▪

 عبد الهادي التلماضي، عبد الهادي ويسالت، محمد باقة. 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السـادة: ▪

 اطرحي، خليفة الشحيمي.  عال، احمادحفيظة مجدار، عبد الهادي بن 

 

 كما شارك من اطر الجماعة بصفة استشارية السادة: ▪

 الجماعية رئيس قسم الممتلكات  : هشام بل الحوتي 

 عن قسم الممتلكات الجماعية  :  ثورية الهروش 

 عن المديرية العامة للمصالح : مصطفى محب العلوي

 عن قسم اعمال المجلس  :  عادل الزرود 

 عن قسم اعمال المجلس  :  رشيد بوزيتي 

 

   وشارك من المصالح الخارجية السيد:  ▪

 ممثل المركز الجهوي لالستثمار  بمراكش   :  اشرف بن لفقيه  
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الدعوة،     تلبية  لهم  الحاضرين شاكرا  االعضاء  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  رحب  االجتماع،  هذا  فــي مستهل 

مذكرا بظروف عرض هذه النقطة على انظار اللجنة المختصة عمال بمداوالت المجلس الجماعي في جلسته االولى المنعقدة  

القطاعاتية الجماعية المختصة    2016/ 06/ 23  بتاريخ بعد ان تم رفض التداول بشأنها وضرورة تدارسها على مستوى اللجنة 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.  28استنادا على المادة 

المرفقة بالتقرير والمضمنة     التقنية  البطاقة  الملف   سابقا فيوفي هذا الصدد، وبعد ان تم تمكين السادة االعضاء من 

لممثل   الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  اعطى  لالستثمار،  الجهوي  المركز  عن  ممثل  حضور  وبحكم  المجلس،  لدورة  المداوالتي 

 المركز ليقدم وجهة نظر المؤسسة التي ينتمي اليها وعالقتها بالموضوع. 

طلبا في الموضوع وهي حاملة    وفي هذا االطار، اكد ممثل المركز الجهوي لالستثمار على ان مؤسسته تلقت  

ومتبنية للمشروع االستثماري المقدم من طرف شركة ماكدونالدز  والمتعلق بإقامة كشك تجاري لبيع المثلجات بشارع محمد  

لكافة   واحترامه  الجمالية  المشروع  مميزات  على  الضوء  مسلطا  والتدبيرية،  االدارية  وكفاءته  المركز  لخبرة  نظرا  الخامس 

السال المحددات  ضوابط  الى  مشيرا  المسلح،  واالسمنت  البناء  مواد  استعمال  كعدم  العمل   بها  الجاري  التقنية  والمعايير  مة 

علما ان اللجنة التقنية بعد معاينتها للموقع  م     x  6,20م    6,7التقنية للكشك موضوع الطلب والذي يصل مقياس مساحته الى   

 م.  x  3,00م  3,00حددت 

د رئيس قسم الممتلكات الجماعية مذكرا بالمعطيات الواردة في البطاقة التقنية مشيرا الى ان  ومن جهته، تدخل السي  

 .   2م  20,91م =  x 4,70م 4,45 في:المساحة المطلوبة هي المحددة 

حول   الراي  وابداء  للمناقشة  المجال  فتح  التقنية،  البطاقة  على  واالطالع  للتوضيحات  االستماع  وبعد  ذلك،  عقب 

 االعضاء على اقامة المشروع لالعتبارات االتية:     تحفظ السادةيث  الموضوع ح

 االقتصادي. الترخيص بإقامة االكشاك يفتح المجال إلثارة اشكال الريع   ➢

البلبلة من خالل   ➢ الباب إلثارة  االكشاك سيفسح  بإقامة  تكافؤالترخيص  االمتياز    عدم  الفرص في االستفادة من هذا 

 الشهادات. ن هذا النوع وخصوصا المعطلين وحاملي مقارنة مع طلبات سابقة م 

ستؤثث     جمالية  لمسة  يضيف  ان  شأنه  من  االعضاء،  السادة  حسب  المقدم،  المشروع  ان  ورغم  ذلك،  على  وتأسيسا 

ان يدر على ميزانية الجماعة مدخوال ماليا قارا سواء من    وكذابيع المأكوالت "ماكدونالدز" من جهة    المحيط بمحلالفضاء  

حيث اتاوة استغالل الملك العام او الضريبة، فانه تم التحفظ على النقطة المعروضة للمدارسة اعتبارا إلمكانية مس الموضوع  

 تكافؤ الفرص في االستفادة من هذا النوع من االمتيازات.   المدينة وبمبدأبالسلم االجتماعي ذو االولوية بالنظر لخصوصيات 

ا المقاربتين سواء  اللجنة وعليه وبين  فان  االقتصادية والمالية من جهة والمقاربة االجتماعية،  لجمالية والمردودية 

ابدت تحفظها من الموافقة على الطلب المقدم إلقامة كشك لبيع المثلجات امام مطعم ماكدونالدز بجليز إلمكانية تهديده للسلم  

تحمل تبعات    المشاريع وعدملبية المتوقعة لمثل هذه  االجتماعي على اساس اعفاء المجلس الجماعي من مسؤولية النتائج الس

للتداول واخذ   06/2016/ 29في البث في النقطة على انظار المجلس الجماعي في الجلسة المقررة بتاريخ    وتحيل الحسمالقرار  

 القرار المناسب. 
 

 ورفعت اشغال اللجنة على الساعة الثانية عشرة زواال     

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر       
 رئيس اللجنة         

 الحسين نوار                                            
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المرور     عدم قبل  عن  اعتذار  برسالة  توصل  المجلس  بأن  علما  أحيطكم  أن  أريد  النقطة،  هذه  حول  للتداول 

حضور أشغال الدورة االستثنائية من طرف السيدة حياة المشفوع عضوة المجلس الجماعي إلصابتها بوعكة صحية،  

لتواجده   الجماعي  المجلس  عضو  عبد هللا  بن  عدنان  السيد  طرف  من  أخرى  اعتذار  الوطن،  ورسالة  أرض  خارج 

 ويلتمس العضوان من المجلس قبول اعتذارهما. 
 

 تم قبول االعتذارين بإجماع االعضاء الحاضرين. ة : ملحوظة

 

 اآلن أفتح باب التداول حول هذه النقطة.   
 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة 
 

تعود بها على المجلس، لذلك فال داعي  باختصار فاللجنة رفضت البث في النقطة نظرا للعواقب التي يمكن أن    

لمناقشتها، حيث قدم المجلس اقتراح لشركة ماكدونالد بإحداث الكشك داخل عقارها أو في السطح ونحن ال نقبل أن  

 يقام هذا الكشك على الملك العمومي، لذا فأنا أؤيد قرار اللجنة المختصة. 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد ايت الزاوي
 

شركة ماكدونالد تبيع المثلجات دون الحاجة إلقامة كشك لهذا الغرض ألنه سيعرقل حركة السير، وما إن نسمح    

بإقامته حتى تنهال على المجلس طلبات إقامة األكشاك، لذا فأنا أرفض إقامة هذا الكشك حتى ال نقع في مشاكل مع  

 المواطنين. 
 

  عضو المجلس الجماعي السيد ابراهيم بوحنش

يد أن أرفع توصية للمجلس بضرورة دراسة هذا الموضوع في شموليته بإقامة كناش تحمالت يضبط إقامة  أر 

 األكشاك وتدبيرها بطريقة جديدة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد االله الغلف

س  إثارة هذه النقطة تبين مدى وعي المجلس بأهمية االستثمار لمدينة في حجم مراكش، كما أنه حريص في نف  

الموافقة عليها إشكاالت   ما تمت  إذا  النقطة  العام، وسيترتب عن هذه  الوقت على حماية مصالح المواطنين والملك 

بمبادرات   قام  المجلس  أن  التسجيل  يجب  كما  القبيل،  هذا  الطلبات من  من  العديد  لتدفق  الباب  فتح  بينها  عديدة من 

 يكون رفض هذه النقطة في صالح مدينة مراكش.   حسنة لتشجيع االستثمار بالمدينة الحمراء، وأتمنى أن 

 النائب االول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(    السيد يونس بن سليمان

بعد إنهاء الئحة المتدخلين في هذه النقطة، أؤكد لكم كممثل عن المكتب المسير أن رئيس المجلس الجماعي  

ركة ماكدونالد بحي جليز، لكن برجوع المجلس إلى هذه النقطة  يهمه االستثمار لذا تم الترخيص بإعادة بناء عقار ش 

تبين أنه ليس في حاجة لها ولن تفيد في تشجيع االستثمار وضررها سيكون أكثر من نفعها ألن إقامة األكشاك في  

 الملك العمومي تتطلب إعداد استراتيجية واضحة في ظل كناش تحمالت يضمن التنافسية النزيهة. 

 ذ المناقشة، اعرض النقطة على التصويت.  اذن بعد استنفا
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بعد استنفاذ التداول في النقط المدرجة في جدول اعمال دورتنا االستثنائية هاته، أطلب من السيد نائب  

 صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا. كاتب المجلس تالوة نص البرقية المرفوعة إلى جناب  
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بعد تالوة نص البرقية، اود ان اتقدم بشكري للسيد ممثل السلطة االدارية المحلية والسيد ممثل الوالية   

 وتعاونهم. االعضاء على حضورهم والسادة 

 

  ورفعت الجلسة على الساعة الثانية عشرة والنصف. 

 


