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 جمللس جامعة مراكش   2020  يونيو/ يوليوزلشهر  الاس تثنائيةمن ادلورة  06/2020/ 26بتارخي  اجللسة الاول فهرست 
 

 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

 
 . االولىجلسة الحافظة  •

 الجدولة الزمنية الكلمة االفتتاحية و •
 

3 – 5 
6 – 7   

 

1 

رشكة   بني  املربم  الحافالت  عرب  الحرضي  النقل  مرفق  استغالل  لعقد  االستثنائي  التمديد  عىل   ALSA »املصادقة 

GROUPO »    يوليوز فاتح  من  تبتدئ  سنة  ملدة  وذلك  مراكش  غاية    2020ومدينة                      .2021يونيو    30اىل 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(

 
 دقة باألغلبية االمص 

8 – 20   
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الدراسة واملصادقة عىل ثالثة مالحق اضافية لعقد التدبري املفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بني مجلس جماعة  .1

 ، ويتعلق االمر بالرشكات التالية:رفق يف شأن تمديد مدة االستغاللمراكش والرشكات املفوض اليها تدبري امل

 TEO MARAشركة  ▪

  Derichebour كشبورديريركة ش ▪

 S.M.V.Mشركة  

 
 المصادقة باألغلبية 

 

21 – 205 
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  النظام الداخيل ملجلس جماعة مراكش. بعض موادتعديل 
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الجماعة من    19  وباء كوفيد ومحارصة    اطالع مجلس جماعة مراكش للوضع الصحي يف ظل تفيش وانتشار برتاب 

 املصالح الخارجية املختصة.املصالح الجماعية و لتنسيق بني كل من حيث التدخالت، التدابري الوقائية املتخذة وا

 

 

 

 جمللس جامعة مراكش   2020 يونيو/ يوليوزلشهر  الاس تثنائيةمن ادلورة   02/07/2020بتارخي  الثانية اجللسة  فهرست 
 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

 
 . االولىجلسة الحافظة  •

 5 – 3  الجدولة الزمنية ة والكلمة االفتتاحي
6 – 7   

  اطالع املجلس الجماعي ملراكش عىل النظام املعلوماتي املندمج املنجز لرقمنة االدارة الجماعية. 5

 المصادقة باألغلبية 
 

228 –  244   

  . 2021املخصص االجمايل للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية تحديد وتوزيع  6
 ماع المصادقة باإلج

 

245 –  253 

7 
   .2020تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية 

 المصادقة باإلجماع 
 

245 –  254 
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املحدد لنسب واسعار الرسوم والحقوق والوجيبات   01/03/2019بتاريخ    52تعديل القرار الجبائي املحيل عدد  

 . م تغيريه وتتميمها تكم املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش

 
 

 255  – 245 المصادقة باإلجماع 
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 حسب ما هو مضمن يف استدعاء الدورة* انتداب ممثلني جدد ملجلس جماعة مراكش يف الهيئات التالية:  .2

 اللجان المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية بالملحقات االدارية التابعة لمجلس جماعة مراكش.  ▪

 ار" تجهيز والتنمية لمدينة مراكش" "افلمالتنمية المحلية" ال المجلس االداري لشركة ▪

المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية  14.05من القانون رقم  15لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية طبقا للمادة  ▪

 االجتماعية وتدبيرها 

 لجنة التسيير لدى دار المنتخب لجهة مراكش اسفي  ▪

 دة" ية المحلية " باص سيتي متجدالمجلس االداري لشركة التنم

 
 
 
 باإلجماع المصادقة 

245 –  256 

10 
مراكش   جماعة  مجلس  بني  النفايات  وجمع  النظافة  لقطاع  املفوض  التدبري  لعقد  ملحق  عىل  واملصادقة  الدراسة 

 يف شأن تغيري االسم. Derichebour  ديريشبورك ورشكة 
 272  – 257 لمصادقة باألغلبية 

 الجاللة امللك محمد السادس ية بالله صاحب اىل السدة العال الربقية املرفوعة 
   274  – 273 تم تالوة البرقية 
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2020  يوليوز  02بتاريخ    الثانيةجلسة  ال  2020يوليوز    –منعقدة في شهري يونيو  دورة استثنائية     مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                          

 2020يوليوز  -يف شهري يونيو  نعقدةثنائية مدورة استحمضر مستخرج من 
 2020 يوليوز 02 بتاريخ الثانيةاجللسة 

 

وكذا النظام الداخلي   بناء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 

مراكش جماعة  من  وعمال    ،لمجلس  لكل  المشترك  البالغ  في  المضمنة  العامة الدا  وزارةبالتوجيهات  )المديرية  خلية 

ة لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم والجمعية المغربية  للجماعات الترابية( وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربي 

الجماعات، مجالس  وهيئاتها  إلى  الموجه  لرؤساء  الثالث  بمستوياتها  الترابية  الجماعات  مجالس  وأعضاء   رؤساء 

بشكل حضوري  الدورات العادية واالستثنائية  وهيئاتها  ساء مجالس الجماعات الترابيةؤروالذي يقضي بإمكانية عقد  

كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة  مع اتخاذ    سيق مع والة الجهات وعمال العماالت واألقاليمبتن

وطبقا للجدولة   ،عات في أحسن الظروفوالحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة اإلدارية المحلية حتى تمر هذه االجتما

 02  الخميسيوم    ثانيةفي جلسة  ستثنائية  الا  دورتهاشغال    عقد  مراكشلالمجلس الجماعي    واصل  الزمنية المسطرة،

الساعة    2020  يوليوز دقيقةعلى  واربعين  الجلسات    الحادية عشرة وخمس  اسفي بقاعة  مراكش  جهة  بمقر   الكبرى 

العرب العطاريمراكش وبمحضر السيد    ةرئيس مجلس جماع  بلقائدي  تحت رئاسة السيد محمد  المنطقة   أحمد  رئيس 

قسم الجماعات المحلية   رئيس  المذكور موطاعيممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد    لجامع لفناالحضرية  

 بالوالية. 

 :     حضـر من  اطـر جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة - 

   المدير العام للمصالح :   يب عبد الكريم الخط

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم تأهيل االدارة الجماعية :   محمد بركادي 

 رئيس قسم تنمية المارد المالية :   عبد الحق مدا 

 رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى والبيئة  :    محمد أرفا 

 التقني رئيس القسم  :   ي الطيب اسنينح 

 عن قسم اعمال المجلس  :    خليل مولح 

 عن قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 

 

 كما حضر من المصالح الخارجية الخاصة:  -
 "بروم"مدير مكتب الدراسات  :   عبد الرزاق عموري 

 

 عضوا  86 : لمراكش العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا  85  :    المزاوليـن مهامهــم اء عـدد االعضـ  -

عضوا  50 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 رئيس جملس مجاعة مراكش دحممد العربي بلقائ 1
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 2

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 3

 الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش ائبالن أمحد املتصدق 4
 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5

 النائب السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 6

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 7
 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش  امال ميصرة 8
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 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 9

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 10
 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 11

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 12

 "          "          " اجمليد ايت القاضيعبد  13

 "          "          " توفيق بلوجور 14

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 15

 "          "          " عادل املتصدق 16

 "          "          " عبد اهلادي فاري 17

 "          "          " حممد الزراف 18

 "          "          " عبد االله الغلف 19
 "          "          " امحد حمفوظ 20
 "          "          " سفيان بنخاليت 21

 "          "          " خليل بوحلسن 22
 "          "          " حممد ايت بويدو 23
 "          "          " محيد خورزك 24

 "          "          " حممد بن بال 25
 "          "          " أمحد عبيلة 26

 "          "          " عبد الفتاح رزكي 27

 "          "          " حسن بباوي 28
 "          "          " عبد اجمليد بناني 29
 "          "          " حبيبة الكرشال 30

 "          "          " حممد بنلعروسي 31

 "          "   "        حممد باقة 32

 "          "          " املصطفى الوجداني 33
 "          "          " عبد الصمد العكاري 34
 "          "          " ابراهيم بوحنش 35
 ""          "           عبد الرحيم الفريامي 36

 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 37

 "          "          " سني نوارحلا 38
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 39

 "          "          " سعيدة ساللة 40

 "          "          " حسن اهلواري 41
 "          ""           موالي البشري طوبا 42
 ""          "           عبد الغين دريوش 43
 "          "          " يفة الشحيميلخ 44

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 45
 "          "          " حفيظة جمدار 46
 "          "          " حممد ايت الزاوي 47
 "          "  "         حممد بوغربال 48

 "          "          " امحاد اطرحي 49
 "          "          " عويدية الجويد 50
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 ال أحــــــد    :     الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء -
 

 عضـوا    35     :      الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

 جملس مجاعة مراكشالنائب االول لرئيس  يونس بن سليمان 1
 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 2

 عضو اجمللس اجلماعي االدريسي امينة العمراني 3
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 4
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 5

 "          "          " عبد اهلل االمكاري 6

 "          "          " وافاعبد الرمحان  7
 "          "          " حياة املشفوع 8
 "          "          " يد الدمناتياجملعبد  9

 "          "          " عبد الصمد العمراني 10
 "          "          " إشراق البويسفي 11
 "          "          " مريم خاي 12
 "          "          " لكبارحممد  13

 "          "          " زكية ملريين 14
 "          "          " روانعزيز معبد ال 15
 "          "          " السعيد ايت احملجوب 16
 "          "          " عبد العزيز البنني 17
 "          "          " حممد احلر 18

 "          "          " رشيد التمادلي 19

 " "          "          فاطمة الزهراء املنصوري 20

 "          "          " محيد الشهواني 21

 "          "          " حممد االدريسي 22

 "          "          " عفيفة الزجناري 23

 "          "          " جنيب رفوش 24
 "          "          " يوسف بن الزاهر 25

 "          "          " حممد نكيل 26
 "          "          " صمد اهلنيديال عبد 27
 "          "          " ثورية بوعباد 28
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 29
 "          "          " امساعيل امغاري 30
 "          "          " عبد الكريم ملشوم 31
" "          "          عبد اللطيف أبدوح 32  

 "          "          " حليمة باحممد 33

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 34
 "          "          " فاطمة ملكهون 35

 

 عضو واحد 01 :        المزاولين مهامهم غير عـدد  األعضاء  -
  64ادة  جلس الجماعي إلى حين البث في طلب العزل طبقا لمقتضيات المالسيد المصطفى الشهواني موقوفا عن ممارسة مهمته كعضو الم  يعتبر   :لحوظة م

 عضو.  85المتعلق بالجماعات وبالتالي، فعدد األعضاء المزاولين مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو   113.14رقم   من القانون التنظيمي 
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   رئيس مجلس جماعة مراكش ائدالسيد محمد العربي بلق

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السلطة المحترم ممثل  السيد

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

الدورة    نواصل هذه  السيد    االستثنائيةأشغال  من  بطلب  مراكشوالمنعقدة  عمالة  عامل    ، الوالي 

 جدولتها الزمنية كاالتي: و
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 يف اجللسة الثانية يف جلستني والنقط املتداول بشأنها ستثنائية للمجلس اجلماعي ملراكش منعقدةالامنية لدورة اجلدولة الز

 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

  التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت
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الحادية  الساعة 
   عشرة صباحا

بقاعة   
االجتماعات  
الكبرى بمقر  
جهة مراكش  

 اسفي 
 

 

 
 
 

 
حسب  

مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 
 
 

 

  اطالع املجلس الجماعي ملراكش عىل النظام املعلوماتي املندمج املنجز لرقمنة االدارة الجماعية. 5

  .2021تحديد وتوزيع املخصص االجمايل للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  .3 6

   .2020فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية تحويل بعض اعتمادات  .4 7

8 
دة ميزانيتة لحقوق والوجيبات املستتحقة لفائتاملحدد لنسب واسعار الرسوم وا  01/03/2019بتاريخ    52تعديل القرار الجبائي املحيل عدد   .5

 .كما تم تغيريه وتتميمه جماعة مراكش
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 حسب ما هو مضمن يف استدعاء الدورة* انتداب ممثلني جدد ملجلس جماعة مراكش يف الهيئات التالية:  .6
 ة مراكش. اللجان المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية بالملحقات االدارية التابعة لمجلس جماع ▪
 افلمار" المجلس االداري لشركة التنمية المحلية" التجهيز والتنمية لمدينة مراكش" "  ▪

 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها  14.05من القانون رقم  15لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية طبقا للمادة  ▪

 في لجنة التسيير لدى دار المنتخب لجهة مراكش اس ▪

 المجلس االداري لشركة التنمية المحلية " باص سيتي متجددة" ▪

 

10 
  ديريشتبورك الدراسة واملصادقة عىل ملحق لعقد التدبري املفوض لقطاع النظافة وجمتع النفايتات بتني مجلتس جماعتة متراكش ورشكتة  .7

Derichebour  .يف شأن تغيري االسم 
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  الجماعي لمراكشجلس الم رئيسمحمد العربي بلقائد السيد 

 :  (02/07/2020بتاريخ  الثانيةجلسة ال)  2020 خالل شهري يونيو/ يوليوز المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  الخامسةالنقطة  

 اطالع املجلس الجماعي ملراكش على النظام املعلوماتي املندمج املنجز لرقمنة االدارة الجماعية. 

                                                                             
 

  المجلس الجماعي لمراكش رئيسمحمد العربي بلقائد السيد 

مدير مكتب  والسيد عبد الرزاق عموري   الجماعية  اإلدارةسم تأهيل رئيس ق  بركاديلمحمد ا  لسيدكل من االكلمة ل

 . قطةلتقديم عرض حول الن الدراسات "بروم" 

 

 الجماعية اإلدارةسم تأهيل رئيس ق  البركادي السيد محمد 
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 مدير مكتب الدراسات "بروم"   عبد الرزاق عموريالسيد 
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   رئيس مجلس جماعة مراكش ائدالسيد محمد العربي بلق

ذكر  ما  على  حثيثة    ،تعقيبا  بخطى  ماضية  الجماعة  تيسيرفان  أجل  بين  من  المصالح   التواصل  كل 
الشرك ومختلف  والمرتفقين  االخيرة  هذه  بين  وكذلك  تيسير  اءالجماعية  سبيل  في  مهمة  لتعد  الرقمنة  وان   ،

التنمية   احمد  وتوطيد  السيد  بالمناسبة  وأشكر  الجماعية  االدارات  مختلف  الالبين  هذذمتصدق  أشرف على  ا  ي 
د على انجاح وانجاز هذا المشروع الذي سيوفر  يقريب أو بع  من ساهم من  أشكر كل كما    ،المشروع منذ بدايته

 ، تراخيصال  يما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني أو النقل أو النظافة أو االسواق أو قاعدة بيانات مهمة سواء ف
فيها بما  المجاالت  كل  في  الشفافية  ضمان  مع  حق  وجه  بغير  االستفادة  ازدواجية  عدم  يضمن  الصفقات    مما 

رة الحجر  ، وهذا التوجه هو توجه عام على مستوى الدولة بصفة عامة خصوصا بعدما تبين أثناء فت العمومية
 . الصحي مدى أهمية موضوع الرقمنة 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة

كذلك توفير نفس التكوين  يجب    ،الى موضوع تكوين الموظفين في مجال الرقمنة والمعلوماتية  باإلضافة 
 ادة المستشارين. بالنسبة للس

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد عبيلة 

شقين  من  يتكون  وهو  الجماعة  لحاجيات  النظام  هذا  يستجيب  أن  لذلك  ا  : يجب  والبرمجيات  لتجهيزات 
بعين االعتبار موض للتجهيزاتأتساءل هل تم االخذ  المتابعة والصيانة  الحرص على    ،وع  وأوكد على ضرورة 

 للمستجدات التقنية والحاجيات المستجدة للجماعة. ها تطوير البرمجيات ومواكبت 

 عضو المجلس الجماعيبولحسن  خليلالسيد 

اإلدارة عن طريق الرقمنة ضمن  الى تطوير تسيير    يهدفنثمن هذا المشروع الطموح الذي    ،اننا بداية 
د  النظر الى أن الجماعة قغير أنه البد من التأكد من ضمان استمرارية هذا المشروع ب  ، التوجه العام للدولة ككل

،  سبق لها التعاقد بمبالغ طائلة بشأن رقمنة قطاع الحالة المدنية في الفترة االنتدابية السابقة للمجلس الجماعي
المشروع توقف حينها وان أهم جزء في هذا المشروع هو ادخال البيانات مما يحتاج الى تكوين الموظفين  لكن  

 .   ومواكبتهم للمستجدات

عاقد بشأنها مع الشركة صاحبة البرمجيات حتى نضمن حسن سير  تة المفيتعلق بالمد  ،ق الثانيأما الش 

 . ات الالزمة تحديثالعملية وتوفير الصيانة وال

فالبد من عقد يوم دراسي لهذا الموضوع الذي يكتسي أهمية بالغة للتسيير    ،األعضاءللسادة  نسبة  أما بال 

 ة . يالت التي تتيحها الرقمن المستقبلي لمصالح الجماعة عبر التسه

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش

ليص المدة  ، كما أطالب بتقمرتبطة بهذا المشروعالمجموعة من االمور  مناقشة  أطالب بعقد لقاء دراسي ل 
 . 2021الى 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الجليل بنسعود

في حجم جماعة مراكش علما    كبيرة   بالنسبة لجماعة   يكتسي أهمية بالغة خصوصا  ان موضوع الرقمنة  
أنه سبق للجنة  علما    ،في مجال الحالة المدنية  خاصة لذلك البد من تسريع الخطوات    ،إنجازه أننا تأخرنا كثيرا في  

جربتها فيما  الطالع واالستفادة من تدينة فاس التي كانت سباقة الى هذا المجال لمن السادة االعضاء أن زارت م
قد  ولشأن لم تكن في مستوى طموحات المدينة  هذا اللكن لألسف فان الشركة التي تعاقدنا معها ب   ،ق بالرقمنةيتعل
 حي. صبشكل واضح خالل فترة الحجر الخطورة وأهمية الرقمنة   تتبين 
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 عضو المجلس الجماعيري السيد عبد الهادي فا

رقمنة   موضوع  أصبح  ملحة  لقد  ضرورة  العمومية  ولذلك  االدارة  المجلس    فإننا،  انخراط  غاليا  نثمن 
العملية المناسبة سواء  الجماعي في هذه  التكوينات  فالموضوع يستحق عقد يوم دراسي وكذلك اجراء  ، ولذلك 

 لسادة االعضاء. لللموظفين  أو 

 عضو المجلس الجماعي السيد احمد محفوظ 

يستحق    ال ا اسناد الصفقات الى من  عرفتها هذه العملية ومنه  التي  ترات والتراكماـعثم من كل التــبالرغ 
الموضوع  باإلضافة في  االطراف  بعض  تدخالت  كل  الى  تجاوز  ومنها  النقائص  تلك  من  شيء  تدارك  تم  فقد   ،

بالصفقاتالشبهات   وت  ،المتعلقة  والمسؤولية  الشفافية  من  اطار  في  االن  يدبر  أصبح  االمر  االطر  الن  اعداد  م 
، هذا باإلضافة الى التدبير المعلوماتي للملفات العالقة مثل  االستراتيجي  اكبة هذا التحول ووم نهوض  الجماعية لل

الباعة الجائلين والبناء العشوائي وموضوع الدواوير الذي يؤرق كل مصالح الدولة ويستنزف االموال التي كان 
معلوماتي  ل هل سيشمل هذا التدبير ال. كما اتساء لقضايا الملحةمن المفروض أن تخصص للتشغيل وغيره من ا

ال االنارة  وموض موضوع  واالكرية  وعمومية  الممتلكات  وموضوع  النظافة  مثلاالتفاقيات    وتنفيذع    واالسواق 
 سوق بولرباح وباب دكالة وعين ايطي وسوق جليز الذي هو موضوع عدة احكام قضائية. 

 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي  السيد احمد المتصدق

هذا  مشروالمشرو  ان  هو  الع  ع  أنشطة  بكل  االحاطة  على  االدارة  يساعد  ان  شأنه  ومن  ماعة  جكبير 
والتنسيق في ما بينها عن طريق وضع هيكلة نموذجية وهذه المنصة الرقمية تشمل كل الخدمات من نقل وانارة  

المدنية والصفقات وغيرها تم  ، وكنموذج فقط مشروع حاضرة اعمومية ونظافة واسواق والحالة  الذي  النوار 
العمل بهذه الطريقة يشرف الجماعة ويشرف المجلس  بتد المتابعة وهذا  ويشرف  يره بشكل رقمي سهل عملية 

 . االدارة

باقي    شأن  شأنه  الرقمية  بالمنصة  قريبا  سيلتحق  الذي  االرشيف  مشروع  الى  كذلك  أشير  أن  لي  بقي 

منها في حينه ممكونات   توفر  ما  التي ستتم اضافة  المناسالمنصة  التكوينات  تتم  ع  كل مجال  للموظفين في  بة 

 اضافته. 

 للمصالح الجماعية  العام المديرالخطيب عبد الكريم  السيد

مشروع    مع  تالزمه  هو  المشروع  هذا  حسنات  من  حول  اان  التوجيهي  الدليل  هو  أهمية  يقل  ال  خر 
الجماعة خدمات  جودة  ونظام  قو   ،المساطر  دفعة  اعطاء  المشروعين  هذين  بين  الربط  شأن  من  للعمل  وان  ية 

لمواطنين مما يعتبر تحوال جذريا في التسيير الجماعي على أن يكون تاريخ ماي  وللخدمات المقدمة لالجماعي  
 المشروع. الحد االقصى الكتمال   2021

   رئيس مجلس جماعة مراكش ائدالسيد محمد العربي بلق

علما  طلب مجهودات جبارة  قد تطلب ومازال يت  ،ان تحويل هذا االمر من مجرد مشروع الى أرض الواقع 
ت هذا التوجه والذي هو توجه عام للدولة وصدرت بشأنه التوجيهات من وزارة  أن كل الجماعات الكبرى قد تبن

التطبيق المتعلق بالمداخيل والتطبيق  زانية والمحاسبة ثم تبعه  وقد بدأ االمر بالتطبيق الخاص بقسم المي   ،الداخلية
ملين أن نقلص  أ  ،تطبيق الشامل والذي يتوزع على شطرينعنه اليوم هو ال، لكن ما نتحدث  المتعلق بالرخص

ممكنة فترة  اقل  الى  االنجاز  لألعضاء  مدة  المناسبة  التكوينات  بتوفير  البشرية  الناحية  من  االستعداد  تم  وقد   ،
   ة. وللموظفين في مجال الرقمن 
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 :   ( 2020/ 02/07الجلسة الثانية بتاريخ  ) 2020ز الدورة االستثنائية يونيو/يوليومن جدول اعمال   السادسةالنقطة 

                               .2021تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 

                                              

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

بسبب إعالن   2020هذا الموضوع، وكما تعلمون لم نستطع عقد أشغال الدورة العادية لشهر ماي  وص  بخص

الصح الطوارئ  تفشي وباء كوفيديحالة  لتفادي  الدورة االستثنائية 19  ة  إلى هذه  النقطة  إدراج هذه  أجلنا  لذلك   ،  ،

ة ومنها عدم تدارس هذه النقطة في  وقبل سبق أن تواصلنا معكم عن بعد حول تداعيات هذه الجائحة على الجماع

 . 2020دورة ماي 

المالية  بالميزانية والشؤون  المكلفة  اللجنة  الكلمة للسيد الحسين نوار رئيس  والبرمجة لتالوة    واآلن أعطي 

 نص التقرير المتعلق بالنقطة. 

 

 اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة رئيس    الحسين نوار السيد 
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 :6النقطة رقم 
 .2021تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 

 

 :7النقطة رقم 

 .2020اكش برسم السنة املالية تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانية جماعة مر
 

 :8ة رقم النقط
املحدد لنسب واسعار الرسوم والحقوق  01/03/2019بتاريخ  52تعديل القرار الجبائي املحلي عدد 

.تم تغييره وتتميمهكما  والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش
   

 

 

 

(2020 )يونيو، يوليوزالدورة االستثنائية  جملس مجاعة مراكش  
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تحضــير الــنقط المدرجــة فــي جــدول اعمــال الــدورة  إطــارطبقــا للمقتضــيات القانونيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، وفــي 

بتـاريخ   7122وة رقـم  وتبعـا للـدع  ،02/07/2020و    26/06/2020في جلستين يومي  االستثنائية لمجلس جماعة مراكش المقرر عقدها  

ؤون الماليـة بالميزانيـة والشـاجتماع اللجنـة المكلفـة للحضور والمشاركة في أشغال  للسادة أعضاء المجلسالموجهة    22/06/2020

بقاعـة االجتماعـات   الحاديـة عشـر والنصـف صـباحاالسـاعة  علـى    2020  يونيـو  30  الثالثـاء، انعقد االجتماع المذكور يوم  والبرمجة

 لتدارس النقط االتية:  وذلكرئيس اللجنة،    الحسين نوار  برئاسة السيدقصر البلدي شارع محمد الخامس  الكبرى بال
 

 .2021وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية تحديد  :6النقطة رقم 
 

 .2020املالية  تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة :7النقطة رقم 
 

املحلي عدد  : 8النقطة رقم  الجبائي  القرار  املستحقة    01/03/2019بتاريخ    52تعديل  والوجيبات  والحقوق  الرسوم  واسعار  لنسب  املحدد 

 . كما تم تغييره وتتميمه لفائدة ميزانية جماعة مراكش 
 

  السادة: اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 . عبد الصمد العكاري، ي. عبد الحفيظ المغراوي، يسالتعبد الهادي و، عبد الهادي تلماضي
 

 كما حضر االجتماع: -

 )عضو اللجنة(  لرئيس المجلس الجماعي الثانيالنائب  :  السالم سي كوري عبد 

 )عضو اللجنة(  لرئيس المجلس الجماعيالنائب الخامس  :  ي. الحسن المنادي 
 

 

 :السادة اعضاء اجمللس اجلماعي من يف االجتماع شارك -

 خليفة الشحيمي، ي. احفيظ قضاوي العباسيعبد الهادي بن عال، 
 

 

 السادة:   بصفة استشارية من أطر جماعة مراكشما شارك ك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 تنمية الموارد الماليةرئيس قسم  :   عبد الحق مدا

 عن المديرية العامة للمصالح :  يم العلميالرحعبد 
 أعمال المجلسعن قسم  :   سعد نجاي 

 
بالنقط المعروضة   اللجنةذكر السيد رئيس  لهم تلبية الدعوة،    ة، وبعد الترحيب بالسادة الحضور شاكرفي مستهل االجتماع 

 كاالتي:  والتي تمت مناقشتها للدراسة 

 
 
 
 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020يونيو  26نائية بتاريخ دورة استث
 2020يوليوز  02و 

 

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةتقرير اجتماع اللجنة املكلفة 

 

 8و  7،  6رقم  النقط
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 .2021املالية لتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة  خصص االجمالي لتحديد وتوزيع امل :6النقطة رقم 
 

 

من  بداية،   األعضاء  السادة  تمكين  الخاصةوبعد  المرجعية  بالتقرير  بالموضوع  الوثائق  التوضيحات  و،  والمرفقة  لتقديم 
ون حدد نسبة  ي الذي ذكر أن القانلرئيس المجلس الجماع  الثانيالسيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد النائب    ى، أعطبخصوص النقطة

أنه    10% مبرزا  لمراكش،  الجماعي  المجلس  دائما  بها  يلتزم  والتي  للمقاطعات  كمنح  أدنى يخصص  كحد  الجماعة  ميزانية    تم من 

من هذه    %10نسبة  درهم وعند احتساب    864.861.984.15والتي بلغت    2019أي    اعتماد ميزانية الجماعة المحققة للسنة الماضية

باعتماد حصة    سيوزعمبينا أنه    درهم وهو المخصص اإلجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات،  86.486.198.41نجد مبلغ    يزانيةالم
 %10نسبة    وهذه السنة تم اقتراح  %3للتدبير المحلي وأخرى للتنشيط المحلي هذا األخير ووفق القانون ال يجب أن يقل عن نسبة  

المحلي  للتنشيط  أبالنسبة  مشيرا  اعت،  تم  معيارين  نه  المرافق  ماد  عدد  ومعيار  السكان  عدد  معيار  وهما  المخصص  توزيع  في 
ة بتراب كل مقاطعة، مضيفا أنه تم تدارس هذه المعايير والنسب على مستوى ندوة رؤساء مجالس المقاطعات  والتجهيزات المتواجد

 .وتم اعتماد نفس النسب هذه السنة 2019برسم ميزانية سنة 
 كاآلتي: السادة األعضاء  جاءت مالحظاتباب النقاش وإبداء الرأي حيث  تحف ،عقب ذلك 

 

 لتداعيات جائحة وباء كورونا على ميزانية الجماعة.  للمقاطعات مراعاة المخصص اإلجمالي ضرورة ➢

 االستفسار حول أسباب المساواة في توزيع المخصص بين مقاطعتي سيدي يوسف بن علي والنخيل.  ➢

 جائحة وباء كورونا. تأثير ماعة في تغطية التزاماتها في ظلريحية المالية للجالتساؤل حول مدى األ ➢

 .%10المطالبة بترك الحرية للمقاطعات في تحديد نسبة حصة التنشيط المحلي وعدم تقييدها في نسبة  ➢
 

 

أكد أن  جماعي الذي  لرئيس المجلس ال  الثاني أعطيت الكلمة من جديد للسيد النائب    على بعض هذه االستفسارات،   ولإلجابة 
، وهذا األمر تفرضه النفقات  2020ماليين درهم عن مخصص السنة المالية    10المخصص المعروض في هذه النقطة يقل بحوالي  

علي بن  يوسف  سيدي  مقاطعتي  بين  المخصص  توزيع  في  المساواة  أن  مبرزا  أن    والنخيل   االجبارية،  إلى  االخيرة راجع    هذه 
مؤكدا أن التوزيع    تعدادها السكاني أكبر،  ياوير في المقابل فمقاطعة سيدي يوسف بن عل بير من الدو مساحتها شاسعة وتضم عدد ك

المقاطعات  بين رؤساء مجالس  بتوافق  فيهتم  التصرف  يتم  لن  المقاطعات  وميزانية  الجماعة  ميزانية  أن  بالكامل سنة  م ، مضيفا  ا 
الخ  2021 طرف  من  النفقات  حساب  عدم حصر  بسبب  تدريجيا  ستقتصر  بل  وبالتالي  ماي  شهر  بحلول  إال  اإلقليمي  الجماعة  ازن 

لم تحدد بعد   2021على صرف النفقات االجبارية خاصة وأن حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة  كأولوية  
  .19جائحة وباء كوفيد بسبب تأثير  2020يأتي مبلغها أقل من سنة  وقد 

المالية المنتظرة من جراء تداعيات جائحة كورونا    لإلكراهاترح التحويل، و اعتبارا  اقشة مقتو بعد منوتأسيسا على ذلك،  
وكذا   جهة  اللجنة  من  ابدت  فقد  الظروف،  هذه  ظل  في  الجماعات  لنفقات  االمثل  بالترشيد  المتعلقة  الوزارية  التنظيمية  النصوص 

ع  برلى  موافقتها  للمقاطعات  المرصود  للتسيير  االجمالي  المالية  المخصص  السنة  في    2021سم  درهم    86.486.198.41والمحدد 

 وفق الجدول االتي:  التنشيط المحلي و التدبير المحليالمقترح توزيعه بحسب حصتي 
 

 

 المجموع النخيل  مقاطعة مقاطعة المنارة  مقاطعة جليز  مقاطعة سيبع مقاطعة المدينة المقاطعات 
المنحة المخصصة من  
المبالغ المرصودة برسم  

 2021سنة  
15.567.515.00 12.108.068.00 19.026.963.00 27.675.583.00 12.108.069.41 86.486.198.41 

الحصة الجزافية  
المخصصة للتنشيط  

    2021المحلي برسم سنة  
10% 

1.556.751.00 1.210.806.00 1.902.696.00 2.767.558.00 1.210.806.00 8.648.617.00 

الحصة المخصصة للتدبير  
 2021حلي برسم سنة  الم

14.010.764.00 10.897.262.00 17.124.267.00 24.908.025.00 10.897.263.41 77.837.581.41 

 
 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 

 رئيس اللجنة   

 الحسين نوار    
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 

    6 ة رقم: النقط

 
 

 ورقة تأطريية 
  حول النقطة السادسة

 2020يوليوز  –االستثنائية يونيو  لدورةجدول اعمال امن 
 

 .2021حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 
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املؤطر للمخصص االمجالي  القانوني والتنظيمي املرجع
 للمقاطعات

 245المادة 
تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من مخصص اجمالي 
، يخول للمقاطعة قصد مزاولة الصالحيات الموكولة اليها بموجب هذا  

ارية بالنسبة  يمي. ويشكل المخصص االجمالي نفقة اجبالقانون التنظ
للجماعة. ويحدد مجلس الجماعة المبلغ الكلي للمخصص االجمالي 

ات. ويوزع هذا المخصص وفق الشروط المنصوص المرصود للمقاطع
 بعده.  246عليها في المادة  

يتعين ان ال تقل نسبة مجموع المخصصات االجمالية لفائدة مقاطعات 
   في المائة من ميزانية الجماعة.   10ن  الجماعة ع

 246المادة 
للمقاطعات حصة تتعلق يتضمن المخصص االجمالي 

تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما  و حصة  بالتنشيط المحلي
 من طرف مجلس الجماعة باقتراح من رئيسه.

تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة 
بتدبير قضايا القرب المتمثلة في انعاش الرياضة والثقافة  

المرأة والمعاقين او  والبرامج االجتماعية الموجهة للطفولة و 
ي وضعية صعبة، وكذا للتعبئة وجدون فلألشخاص الذين ي

االجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد انجاز مشاريع 
 التنمية التشاركية.

تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب  
عدد سكان الجماعة، على ان ال يقل مبلغها عن حد ادنى  
يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة  

 بالداخلية.
 توزع هذه الحصة على اساس عدد سكان كل مقاطعة. 

تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة 
 بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات. 

يحدد مبلغ هذه الحصة حسب اهمية نفقات التسيير باستثناء  
ها موظفين والتكاليف المالية التي تتحملالنفقات المتعلقة بال

نية الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق ميزا
التابعة لصالحيات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا 

القانون التنظيمي استنادا على مضامين مخطط مديري 
 للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف مجلس الجماعة. 

اخل مجلس الجماعة حول حصة  في حالة عدم االتفاق د
محلي المخصصة لكل مقاطعة، يتم تحديد مبلغها  الالتدبير 

اخذا بعين االعتبار معدل االعتمادات التي تم صرفها فعليا  
 خالل الخمس سنوات المالية االخيرة لكل مقاطعة.

يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع مراعاة  
زات والمرافق التي يتم التغييرات التي تقع بالئحة التجهي 

ف المقاطعة. طرتدبيرها من   

 المادة االولى 
يحدد الحد االدنى للحصة المتعلقة المتعلق بالجماعات،    113.14من القانون التنظيمي رقم    246لفقرة الثالثة من المادة  تطبيقا ألحكام ا

من المخصص االجمالي للمقاطعات %3بالتنشيط المحلي للمقاطعات في نسبة 

 

2.17.3088

143832017

 

 

 249المادة 
السابقة ، بتوزيع  يقوم مجلس الجماعة كل سنة، تطبيقا لمقتضيات المادة 

المخصص االجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات ويتداول في شأن  
المبلغ االجمالي لالعتمادات التي يقترح ادراجها في هذا االطار بميزانية 

الجمالي المقترح،  سنة المالية الموالية. يبلغ المخصص االجماعة برسم ال
جماعة الى رئيس على هذا االساس، لكل مقاطعة من لدن رئيس مجلس ال

 مجلس المقاطعة وذلك قبل فاتح سبتمبر من كل سنة
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  2021السنة املالية منح املخصصة للمقاطعات برسم مشروع توزيع احلصص االمجالية لل

 درهم 864.861.984,15من جمموع امليزانية  %10درهم(  86.486.198,41)
 

 المجموع مقاطعة النخيل  مقاطعة المنارة  مقاطعة جليز  مقاطعة سيبع مقاطعة المدينة المقاطعات 

 990 911 64.590 411.094 192.774 122.889 120.643 2014عدد سكان المقاطعات حسب احصاء سنة  

 %100 %7.08 %45.08 %21.14 %13.47 %13.23 االجمالي للساكنة بمدينة مراكش النسبة المائوية لسكان كل مقاطعة مقارنة مع عدد 

 86.486.198.41 12.108.069.41 27.675.583.00 19.026.963.00 12.108.068.00 15.567.515.00 2021المنحة المخصصة من المبالغ المرصودة برسم سنة  

 8.648.617.00 1.210.806.00 2.767.558.00 1.902.696.00 1.210.806.00 1.556.751.00 %10   2021الحصة الجزافية المخصصة للتنشيط المحلي برسم سنة  

 77.837.581.41 10.897.263.41 24.908.025.00 17.124.267.00 10.897.262.00 14.010.764.00 2021الحصة المخصصة للتدبير المحلي برسم سنة  
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 . بعد استماعكم لتقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح حول النقطة 

 المجلس الجماعي  عضو   خليل بولحسنالسيد 

د على مؤشري عدد الساكنة وعدد  السنة الماضية ال يجب فقط االعتمابالنسبة لهذه النقطة، وكما سبق أن أشرت  

مقاطعةالم كل  التحتية وحاجيات  كالبنى  أخرى  التفكير في معايير  بل وجب  المخصص،  لتوزيع  االطار  رافق  هذا  ، وفي 

ير على مستوى تهيئة الساحات العمومية والتبليط  سبق أن تحدثنا عن مقاطعة سيدي يوسف بن علي فهي تحتاج الكث

مختلفة على  ة النخيل فهذه مقاطعات ال تستفيد عادة من مشاريع كبرى تتدخل فيها قطاعات  ونفس األمر بالنسبة لمقاطع

آن   لذلك  أخرى،  ومشاريع  والروحية  السياحية  المسارات  تأهيل  استفادت من  التي  مثال  المدينة  مراكش  مقاطعة  غرار 

 لهاتين المقاطعتين.  وان أن نفكر بشكل جماعي بعيدا عن أي اعتبارات في الرفع من المنحة المخصصةاأل

 المجلس الجماعي  نائب كاتب   ي. احفيظ قضاوي العباسيالسيد 

سبق أن تدخلت حول الموضوع في اجتماع لجنة المالية حول المعايير المتخذة لتوزيع المخصص، فرغم اعتماد  

اطعة النخيل، مع  معياري عدد الساكنة وعدد المرافق نجد دائما حصة مقاطعة سيدي يوسف بن علي مساوية لحصة مق

نت هذه األخيرة بها دواوير فحتى مقاطعة سيدي  ، فإذا كاكامل االحترام للسادة رئيس وأعضاء مجلس مقاطعة النخيل

مجالس   رؤساء  بين  الحصص  هذه  على  االتفاق  تم  أنه  مسألة  أفهم  ال  كما  الدواوير،  من  العديد  بها  علي  بن  يوسف 

ابن المنطقة، كذلك فانتم على اطالع على    لب أن يكون رئيس مجلس المقاطعة ، وفي هذا االطار كنت دائما أطالمقاطعات

والجمعيات التي تنشط في تراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، فإذا كان رئيس مجلس هذه المقاطعة ال يملك  األنشطة  

تر أن  المخصص  من  حصتها  ونريد  مصلحتها  تهمنا  جد  عن  أبا  المنطقة  هذه  كأبناء  فنحن  عليها،  ويبقى  غيرة  تفع، 

تستحق حصة  دول التوزيع فمقاطعة المنارة  وباالطالع على جوفي األخير،  ألعضاء مجلس المقاطعة تتبع أوجه صرفها،  

 . نظرا لشساعة مساحتها، وحصة مقاطعة مراكش المدينة منطقية ألنها منطقة سياحية وتاريخية  أكبر

 المجلس الجماعي  عضو   محمد ايت الزاويالسيد 

أن   مقاطعة  المالحظ  أن  حصة  العلم  مع  تتغير،  لم  المجلس  هذا  بداية  منذ  علي  بن  يوسف  المقاطعة  سيدي  هذه 

هشة  أن    منطقة  االعتبار  بعين  األخذ  يجب  لهذا  كافية،  غير  لها  المقترحة  فالحصة  وبالتالي  كثيرة،  إصالحات  وتحتاج 

 زء األخير يحتاج إصالحات كبرى. نصف مساحة مقاطعة سيدي يوسف بن علي حاضرة والنصف اآلخر بادية، وهذا الج

 المجلس الجماعي  عضو   ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

النصف   التقارير  تبين  الرئيس مرة أخرى ان  السيد  أترجاك  لذلك  الموضوع،  نعيده عند مناقشة هذا  الكالم  نفس 

 . %10إلى  %3رفعتم نسبة التنشيط المحلي من   كما، سنوية للمقاطعات أوجه صرف المنح

 المجلس الجماعي  عضو    أحمد محفوظ سيد لا

بالفعل نوعا من التفرقة، لكن يجب أن يكون لدينا منظور شمولي، ومع ذلك أعتقد أن مكتب  هذا التوزيع يخلق  

وكما أشار بعض االخوة األعضاء كانت تسير المقاطعات بأقل    ، ففعال هناك معاناةالمجلس على دراية بوضعية المقاطعات

همتنا كأعضاء، فالمقاطعات تحتاج إلى دعم  ر تدبير األزمة، لكن ومن باب المسؤولية ال بد من إنجاح مما يمكن في إطا

كمديرية الجماعات المحلية وغيرها للمساهمة في تنمية    ومنها من لها موروث من الدواوير يوجب تدخل جهات أخرى

 هذه المناطق. 
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 المجلس الجماعي  عضو     المصطفى الوجدانيالسيد 

المدينة موضو  سيكون بما أنني عضو في مجلسها، فكما تعلمون تم رصد مبلغ    ،ع تدخلي حول مقاطعة مراكش 

، والعلم عند هللا هل ستستفيد من  في قطاعات متنوعة  في إطار المشاريع التنموية التي برمجت بها  مهم لهذه المقاطعة 

خفيض  وأنا ال أهدف من هذا الكالم إلى طلب ت  ،نفس المبلغ السنة المقبلة بسبب سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة

ندبر شؤون هذه   كنا  السابق  الحصة، ألننا في المجلس  نحتاج مشروعا مدروسا لالستفادة من  للمقاطعة وإنما  المنحة 

بمبلغ   دراس  6المقاطعة  تدبر وفق  ترتفع حصتها وأن  أن  وأود  ولدي غيرة عليها  المقاطعة  ابن  فانا  درهم،    اتماليين 

 للخصاص الذي تعرفه المقاطعة.  معمقة

 المجلس الجماعي  عضو     عبد الغني دريوشالسيد  

كان بودي ان تمكنونا إضافة لهذا الجدول بالجدول القانوني المتضمن لطريقة التوزيع بالنسب، فقد اشتغلنا به في  

إذا تحدثنا عن معيار الساكنة    االسنة األولى حيث نقارن نسبة السكان مع نسبة الطرق والمرافق الخاصة بكل مقاطعة، أم

فالمنارة ستأخذ   فالمشكل غير مطروح    ،من المخصص  %50لوحده  التي أمامنا، كذلك  النتيجة  التوافق أعطانا  لكن هذا 

،  ، وانا اعرف أن المكتب المسير يفكر في المدينة ككل وليس جزء بعينهبالنسبة لميزانية التسيير بل ميزانية التجهيز

 .أوجه صرف هذه الحصصف الدعم الذي تمنحه الجماعة للجمعيات فيجب تتبع بع ومراقبة أوجه صر أيضا وكما يتم تت 

 المجلس الجماعي  عضو    عبد االله الغلفالسيد 

اعتدنا في هذا المجلس على تقبل الرأي والرأي اآلخر في جو يسوده االحترام والتفاعل اإليجابي من طرف المكتب  

تبيان معطيات وحقائق ال يجب نكرانها،    ،د القضاويالمسير، وأنا أحيي تدخل السي لكني سأختلف معه قليال من خالل 

جماعة تؤثر فيها مجموعة من المحددات وال يتم توزيع الحصص  فكما يعرف الجميع التركيبة المالية التي تخرج بها ال

للخواطر الساكنة   إرضاء  عدد  أو  المساحة  المساحة    أو  تحدد  علمية  معطيات  هناك  االستثمارات  بل  حجم  الجغرافية، 

أتفاعل معه هو الظرفية االستثنائية الحالية التي تعيشها بالدنا  الحاجيات  المقبلة، وفي ظلها هل  ،  ... لكني ما أريد أن 

ركودا  تعرف  الحمراء  بالمدينة  القطاعات  من  وأن مجموعة  والتوقعات؟ خاصة  األرقام  تحقيق هذه  قادرون على    نحن 

م تراجع  إلى  مإضافة  في  الجماعة  والتعميرداخيل  كالعقار  حيوية  أن  جاالت  للساكنة  نقول  تجعلنا  المعطيات  هذه  كل   ،

ياق بعث السيد رئيس الحكومة أمس إرسالية حول قانون المالية التعديلي  الجماعة تشتغل بقدرات محدودة، وفي هذا الس

، وبالتالي فنقاشنا  جديدة في العديد من القطاعاتالمزمع إعداده والذي يرتكز على ترشيد النفقات وتوقيف التوظيفات ال

طرق إبداعية لتنمية موارد  اليوم حول هذه النقطة مع كامل االحترام اصبح متجاوزا، بل نحن مدعوون إلى التفكير في  

 الجماعة، فحتى حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة يمكن أن تتقلص. 

كأ فنحن  الظروف  هذه  كل  ظل  وفي  بالذلك  مطالبون  أطيافه  بكامل  مجلس  المسير  عضاء  المكتب  رفقة  لتكاثف 

 متع المواطن المراكشي بكافة خدمات القرب. للترافع أمام الجهات المختصة بما فيها البرلمان، ألن الهدف األسمى هو ت 

 المجلس الجماعي  عضو   يوسف ايت رياضالسيد 

غير المتواجد في القاعة زميل، صديق وأخ،    بن عليأود أن أشير أن السيد رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف  

وبحكم تواجدي في ندوة الرؤساء فكل ما يتحدث عنه االخوان غير صحيح، فأنا ال أدافع عنه لكن من باب األمانة يجب  

أن نعطي لكل ذي حق حقه، فهذا الرجل همه هو مقاطعة سيدي يوسف بن علي يدافع عنها بشراسة وبكل ما أوتي من  

 قوة. 
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   النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي   عبد السالم سي كوريالسيد 

، وأؤكد أن توزيع المخصص اإلجمالي على المقاطعات مؤطرة  أشكر السادة األعضاء على تفاعلهم مع هذه النقطة

التنظيمي   بالجماعات  113.14بالقانون  في    المتعلق  المقاطعات  نسبة  المشرع  حدد  إجبارية، حيث  نفقة  من    %10وهي 

في   المحلي  التنشيط  نسبة  الجماعة، وحدد  نسبة    %3ميزانية  الماضية  السنة  الخصوص حددنا  األقل وبهذا    %15على 

محددة قانونا  نظرا لتداعيات جائحة وباء كورونا، كما أن معايير توزيع المخصص    %10وهذه السنة قلصناها إلى نسبة  

، ورغم هذا وإذا اعتمدنا هذه المعايير بشكل  المتواجدة بكل مقاطعةويعتمد على عدد السكان وحجم التجهيزات والمرافق  

نسبة   على  ستستحوذ  المنارة  مقاطعة  أن  متأكدين  فكونوا  المخصص  %50كامل  الشاسعة،    من  لمساحتها  راجع  وذلك 

ليستفيد   عاتمدينة واحدة ونحكم مبدأ التوافق خالل ندوة رؤساء مجالس المقاط، لكن هذه تعدادها السكاني وعدد مرافقها

، كما أن برمجة مشاريع بمقاطعة ما يجعلنا نرفع من حصتها،  في استجابة في المجمل للمعايير والنسب القانونية  الجميع

، فحتى ميزانية الجماعة اعتمدنا فيها فقط النفقات االجبارية  وتبقى هذه المبالغ تقديرات وال نعرف إن كنا سنحققها أم ال

 . ، وهو نفس الشيء الذي اعتمدناه هذه السنةمليار 87مليار إلى   120من    مبلغهابأن قلصنا  

سواء   الرقابية  للهيئات  البعدية  للمراقبة  خاضعة  الجماعة  ميزانية  مثل  مثلها  المقاطعات  ميزانية  أن  أضيف  كما 

مرون بالصرف  وبالتالي فالمسؤولون هم اآل  للحسابات أو المفتشية العامة لإلدارات الترابية أو غيرهاالمجلس الجهوي  

 طعات طبقا للقانون. على مستوى المقا

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

اآلن وهذا التوزيع يتم وفق أريحية وتوافق ال مثيل له بين السادة رؤساء مجالس المقاطعات   الى  سنوات   5منذ  

وهذه الحصص لديها أوجه صرفها وال يجب    ،%10 وهي  والتزمنا دوما بالنسبة القانونية أال  ورئيس المجلس الجماعي، 

الم لمجالس  كأعضاء  وأنتم  أخرى،  واختصاصات  المقاطعات  اختصاصات  بين  أوجه صرف  الخلط  تحددون  من  قاطعات 

الحصة وتبرمجونها في دوراتكم وفي هذه الدورات وجب مناقشة اإلشكاالت الخاصة بالحصة أو تصحيح برمجتها، فنحن  

ددنا المخصص اإلجمالي وفقا للقانون رغم الظرفية الحالية لكن ال خيار لدينا  وإذا لم نستطع تحقيق  كمجلس جماعي ح

  %40حيث قلصنا نسبة    2020ميزانية تعديلية وقد ننقص من حصص المقاطعات كما حدث سنة  التقديرات قد نلجأ إلى  

 . نة ، ورغم ذلك فما تم تحديده اليوم ال شك ستنتفع منه الساكلكل مقاطعة

كافية  قيل  كذلك  مقاطعة سيدي يوسف بن علي غير  فيها    حاليا  ،أن حصة  المقاطعة يضخ  مليون    30مبلغ  هذه 

  9تضم بناء الطرق المهيكلة بمبلغ    ... الحاضرة المتجددة"   لتغطية صفقات في طور اإلنجاز تبعا لبرنامج "مراكش  درهم

اإلنج طور  في  الذي  ومنها  اكتمل  الذي  منها  درهم  بمبلغ  ماليين  الطرق  تقوية  المساحات    16از،  تهيئة  درهم،  مليون 

مليون درهم، وهذه المبالغ ال عالقة لها بحصة مقاطعة    5.3لغ  بناء دار للمسنين بمبو،  ماليين درهم  5الخضراء بمبلغ  

علي  بن  يوسف  المحلي   سيدي  والتنشيط  المقاطعة  تسيير  إلى  تذهب  نسبة    التي  في  القانون  حدده  األخير  من    %3هذا 

نظرا للظروف    %10وقلصناه هذه السنة إلى نسبة    %15ونحن خصصنا السنة الماضية نسبة    ،حصة المقاطعة على األقل

الذي بتشاور مع السادة رؤساء مجالس المقاطعات، وبهذه المناسبة أشكر السيد رئيس مجلس مقاطعة المنارة    الحالية

ملحقات إدارية وبها    10وتعدادها السكاني متضررة أكثر فهي تضم  يتوافق معنا كثيرا فهذه المقاطعة بالنظر لمساحتها  

 ، لكن هدفنا دائما هو أن يستفيد المواطن المراكشي من خيرات المدينة. صف سكان المدينةن
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 المجلس الجماعي  نائب كاتب   ي. احفيظ قضاوي العباسيالسيد 

سيدي يوسف بن علي حاضرا سأقول نفس  أنا أتحدث بشكل واضح وحتى وإن كان السيد رئيس مجلس مقاطعة  

مليون درهم   30، وكعضو في هذه المقاطعة فمن واجبي أن أدافع عنها، وأشكرك السيد الرئيس على إخبارنا بمبلغ  الكالم

الذي استفادت منه المقاطعة، لكني دائما ما أثير موضوع حديقة متواجدة أمام مقر المقاطعة والتي تحتاج لتهيئتها فمن  

 . يتم االهتمام بهذا المرفقنحن في السنة الخامسة من هذا المجلس وال العيب و

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 شكرا على تدخالتكم وتفاعلكم اإليجابي مع هذا الموضوع. 

للمقاطعات   االجمالي للتسيير المرصودعلى المخصص    سنمر إلى عملية التصويت  ،إذن، وإن لم يتبق أي متدخل

ال السنة  في    2021مالية  برسم  و  86.486.198.41والمحدد  المحلي  التنشيط  بحسب حصتي  توزيعه  المقترح  التدبير  درهم 

 . المرفق بتقرير اللجنة المحلي وفق الجدول
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 :   ( 2020/ 02/07الجلسة الثانية بتاريخ  ) 0202من جدول اعمال الدورة االستثنائية يونيو/يوليوز   السابعةالنقطة 

                               .2020تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية 

                                              

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

يد الحسين نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة  ة للسالكلمأعطي  ،  بداية

 . الخاص بالنقطةالتقرير نص 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة   السيد الحسين نوار 
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 :6النقطة رقم 
 .2021ملالية تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة ا

 

 :7النقطة رقم 

 .2020عض اعتمادات فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية تحويل ب
 

 :8النقطة رقم 
املحدد لنسب واسعار الرسوم والحقوق  01/03/2019بتاريخ  52تعديل القرار الجبائي املحلي عدد 

.ره وتتميمهتم تغييكما  والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش
   

 

 

 

(2020)يونيو، يوليوز ورة االستثنائية الد جملس مجاعة مراكش  
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تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة  إطـارللمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بهـا العمـل، وفـي   قاطب

 7122وتبعـا للـدعوة رقـم  ،02/07/2020و  26/06/2020فـي جلسـتين يـومي االستثنائية لمجلـس جماعـة مـراكش المقـرر عقـدها 

بالميزانيــة اجتمــاع اللجنــة المكلفــة والمشــاركة فــي أشــغال ضــور للح للســادة أعضــاء المجلــسالموجهــة  22/06/2020بتــاريخ 

 الحاديـة عشـر والنصـف صـباحاالسـاعة علـى  2020 يونيـو 30 الثالثاء، انعقد االجتماع المذكور يوم والشؤون المالية والبرمجة

لتـدارس الـنقط  وذلـكجنـة، رئـيس الل الحسين نوار بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد

 االتية:
 

 .2021تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  :6النقطة رقم 
 

 .2020فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية تحويل بعض اعتمادات  :7النقطة رقم 
 

املحدد لنسب واسعار الرسوم والحقوق والوجيبات املستحقة    01/03/2019بتاريخ    52  تعديل القرار الجبائي املحلي عدد: 8النقطة رقم 

 . كما تم تغييره وتتميمه لفائدة ميزانية جماعة مراكش 
 

  السادة: اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 . عبد الصمد العكاري، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي تلماضي
 

 جتماع:كما حضر اال -

 )عضو اللجنة(  لرئيس المجلس الجماعي الثانيالنائب  :  عبد السالم سي كوري 

 )عضو اللجنة(  المجلس الجماعيلرئيس النائب الخامس  :  ي. الحسن المنادي 
 

 

 :السادة اعضاء اجمللس اجلماعي من يف االجتماع شارك -

 خليفة الشحيمي، ي. احفيظ قضاوي العباسيعبد الهادي بن عال، 
 

 

 السادة:   بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   المحيرمحمد 

 تنمية الموارد الماليةرئيس قسم  :   عبد الحق مدا
 عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي

 عمال المجلسسم أعن ق  :   سعد نجاي 

 
االجتماع مستهل  شاكرفي  الحضور  بالسادة  الترحيب  وبعد  الدعوة،    ة،  تلبية  رئيس  لهم  السيد  بالنقط   اللجنةذكر 

 كاالتي:  والتي تمت مناقشتها المعروضة للدراسة 

 
 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020يونيو  26دورة استثنائية بتاريخ 
 2020يوليوز  02و 

 

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةتقرير اجتماع اللجنة املكلفة 

 

 8و  7،  6رقم  النقط
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 . 2020تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية   :7النقطة رقم 
 

 

مفي مس النقطة،تهل  هذه  من    ناقشة  األعضاء  السادة  تمكين  والمرفق  وبعد  التحويل  دواعي  لتقديم  و،  بالتقريرمقترح 
بإعادة برمجة   أوضح أن األمرلرئيس المجلس الجماعي الذي    الثانيالسيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد النائب    ى، أعطإدراجها 

من المبالغ    بأقلصفقات تم إبرامها  بأو    يتم صرفها ألسباب متعلقة بالعقار  اعتمادات في الجزء الثاني من ميزانية الجماعة لم
  فصول همت   3إلى    درهم  37.519.673.74مبلغ قدره    فصال مختلفا   25حيث تم التحويل من    ،Reliquat  التي كانت مخصصة لها 

 يلي:  ما
 استكمال تهيئة مشروع خزانة الال حسناء. -

 تهيئة مجموعة من الطرق واألزقة. -

 ع توسعة قنطرة حي الزيتون. رومش -

 
األعضاء أهمية المشاريع المحول إليها باعتبارها مهيكلة    تبين للسادة  ، وحيث وإبداء الرأي  المناقشة عقب ذلك فتح باب  

  تحويل بعض اعتمادات على  موافقتها  اللجنة    فقد ابدت،  على أساس التأكد من عدم المساس بمشاريع الحاضرة المتجددة   للمدينة
 كما هو مرفق بالتقرير.  2020ميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية  ز منالتجهي

 

 
 

           

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 

 رئيس اللجنة   

 الحسين نوار    
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

تنقيحه، جنة و كذا الملنص تقرير اللبعد استماعكم    بالتقرير بعد ان تم  التعديلي للمقترح االول المرفق   قترح 
، حيث أن معظم الفصول المحول منها  2020برسم سنة    التجهيز   تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانيةفاألمر يخص  

مزيد  تقديم  ول  ، رة المتجددة" ... الحاض  هو ما تبقى من بعض الصفقات مع عدم المساس بمشاريع برنامج "مراكش
 من التوضيحات الكلمة للسيد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي. 

 المجلس الجماعي  رئيسالنائب الثاني ل  عبد السالم سي كوريالسيد 

وتهم  ،  ومبينة على الشاشة  الكترونيا  اورقة تعديلية عن ما هو مضمن في تقرير اللجنة وقد توصلتم بههناك   
العتبارات  ولم تنجز    2017مليون درهم جزء منه مأخوذ من مشاريع تمت برمجتها منذ سنة   24المبلغ المحول وقدره 

وغيرها بالعقار  بأو   ، متعلقة  أنجزت  مشاريع  من  مأخوذ  آخر  لهاجزء  التي خصصت  التكلفة  من  المساس   قل   دون 
  اللة خزانة   ضم مشروع إنشاء هذه األخيرة وتتكملة إنجاز ، بل تم التحويل لالمتجددة" ... الحاضرة  بمشاريع "مراكش

قدره   محول  بمبلغ  المحول  6حسناء  المبلغ  الجديدة  الطريقية  المحطة  مشروع  درهم،  درهم   3.4  ماليين  ،  مليون 

 الطرق.  إلنجاز مليون درهم خصصناه    13، والمبلغ المتبقي مشروع قنطرة حي الزيتون المبلغ المحول مليونا درهم 

 جلس الجماعي لمراكش لما  رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

 . المقتـرح التعديلـيوح حول ـ اب المناقشة مفتـواآلن، ب 

 المجلس الجماعي  عضو   ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

مقبرة    لبناء  كان سيبرمج مشروع  فهل تم  على حد علمي  تنجز،  لم  لكنها  المدينة  بمقاطعة مراكش  نموذجية 
 المشروع؟ كذلك األمر بالنسبة إلتمام مشروع مسبح باب اغمات. التفكير من خالل هذه التحويالت في هذا 

 المجلس الجماعي  رئيسالنائب الثاني ل  عبد السالم سي كوريالسيد 

العقار،    لمشكل  تنجز  لم  مشاريع  أو  صفقات  بقايا  من  المذكور  المبلغ  تحويل  تم  فقد  وضحت،  أن  سبق  كما 
بالنسبة للمسابح فهي اعتمادات متبقاة  ودينة بل بمقاطعة المنارة،  والمقبرة النموذجية لن تنجز بمقاطعة مراكش الم

مليار لم يتم المساس بها، لكن بالمقابل حولنا    50ب    ، أما المشاريع التي في طور اإلنجاز تقدر اعتماداتهامن صفقات
 بقايا اعتمادات لصفقات أنجزت بأقل مما كان مبرمجا لها. 

 س الجماعي لمراكش مجلال  رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

نملك المقبرة النموذجية حددناها في إطار برنامج عمل الجماعة على أساس أن تنجز في إطار تعاقدي ألننا ال   
العقار المناسب لهذا المشروع الذي اخترنا له نواحي مقاطعة المنارة، فقد كنا نعول على المجلس اإلقليمي ليمنحنا  

م الشأن  هذا  في  وتواصلت  مجلس  العقار  أن  أخبرني  لكنها  الفكرة  حبذت  التي  المذكور  المجلس  رئيسة  السيدة  ع 
العقارات بعد بعض  يتسلم  لم  الموضوع    العمالة  المقابر  ليبقى  أما صيانة  التوفر على عقار مناسب،  إلى حين  معلقا 

 فهي من اختصاص المقاطعات. 

 المجلس الجماعي  عضو   خليل بولحسنالسيد 

حول أسباب عدم تخصيص اعتماد إلصالح سوق الجملة المتهالك والذي يذر  اؤل  بخصوص التحويل لدي تس  
تفويته أو كرائه لم نتوصل بعد بأي جواب من مصالح وزارة الداخلية على الجماعة مداخيل هامة خاصة ان مشروع  

إ بأي  الجماعي  المجلس  فيها  يقم  لم  والتي  اقترحتها  التي  للتعديالت  الجماعي  المجلس  اعتماد  باستثناء  بعد  جراء 
 . الموافقة المبدئية، وبالتالي نحن أمام سوق عشوائي في مدينة بحجم مراكش 

د الخاص بها، أطلب اإلبقاء على االعتما  ،وفي حال عدم تحويل موقعها  ،رة الجماعيةأيضا فيما يتعلق بالمجز  

 اعة قبل خلق مرافق جديدة. ولوية إصالح المرافق المتهالكة والتي تذر مداخيل على الجموفي المجمل أقترح كأ
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

والمجزرة    الجملة  سوق  في  التدخل  تم  حيث  سنة،  كل  في  مستمر  بشكل  األسواق  إصالح  على  نشتغل  نحن 
ناها على  الجماعية مع خلق أسواق أخرى، فأولوياتنا كمكتب مسير هي المشاريع المعروضة أمامكم وسبق أن عرض

 . 2021سنة  اللجنة المختصة وأبدت موافقتها، على أساس برمجة إصالحات أخرى برسم ميزانية

 المجلس الجماعي  عضو   عبد الغني دريوش السيد 

نتمنى أن نواصل البحث عن البقعة األرضية المناسبة، وبالرجوع للنقطة    ، بالنسبة لمشروع المقبرة النموذجية 
، واختم  المعلوماتي المندمج للجماعة حبذا لو تم إدخال رقمنة الخزانات البلدية في هذا النظام  السابقة الخاصة بالنظام

نحن كلنا مستشارون، ورئيس  تدخلي باإلشارة إال أننا كلنا نواب للرئيس والرئيس الوحيد الذي نعرفه هو سيادتكم و
 المقاطعة هنا عضو مجلس جماعي كباقي األعضاء. 

 المجلس الجماعي  رئيسالنائب الثاني ل  كوريعبد السالم سي السيد 

قامت    الجماعية  والمصالح  جديدة،  بناء مجزرة  يتضمن  الجماعة  فبرنامج عمل  المجزرة  بإصالح  يتعلق  فيما 
إلتمام المشروع الذي اصطدم بإشكال العقار غير المصفى، لذلك ولمدة سنتين ونحن نخصص  بالعديد من اإلجراءات  
المج لصيانة  ملحوظاعتمادات  بشكل  مرافقها  تحسنت  التي  الحالية  والذي  زرة  الجملة  لسوق  بالنسبة  األمر  كذلك   ،

 نخصص لصيانته سنويا اعتمادات. 

تهم    برمجتها  تمت  التي  لالعتمادات  بالنسبة  "مراكشاما  برنامج  مشاريع  الستكمال  الحاضرة    باألساس   ...

 .المتجددة" 

  ماعي لمراكشالمجلس الج  رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

تعديله  تم  التحويل كما  التصويت على  إلى عملية  يتبق أي متدخل إضافي، سنمر  لم  المقترح    إذن، وإن  وفق 
 . الثاني
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 :    (2020/ 02/07الجلسة الثانية بتاريخ  ) 2020الدورة االستثنائية يونيو/يوليوز من جدول اعمال   الثامنةالنقطة 

الجب القرار  عدد  تعديل  املحلي  والحقوق    2019/ 03/ 01بتاريخ    52ائي  الرسوم  واسعار  لنسب  املحدد 

 والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم تغييره وتتميمه. 

                                                                             

  اعي لمراكشالمجلس الجم  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية  في مستهل مناقشة هذه النقطة، الكلمة للسيد الحسين نوار  

 لتالوة التقرير المتعلق بها.  والبرمجة

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة    الحسين نوار السيد 
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 :6النقطة رقم 
 .2021مالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية تحديد وتوزيع املخصص االج

 

 :7النقطة رقم 

 .2020ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية تحويل بعض اعتمادات فصول 
 

 :8النقطة رقم 
املحدد لنسب واسعار الرسوم والحقوق  01/03/2019بتاريخ  52تعديل القرار الجبائي املحلي عدد 

.تم تغييره وتتميمه كما تحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكشوالوجيبات املس
   

 

 

 

(2020)يونيو، يوليوز الدورة االستثنائية  جملس مجاعة مراكش  
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تحضــير الــنقط المدرجــة فــي جــدول اعمــال الــدورة  إطــارطبقــا للمقتضــيات القانونيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، وفــي 
بتـاريخ   7122وتبعـا للـدعوة رقـم    ،02/07/2020و    26/06/2020في جلستين يومي  االستثنائية لمجلس جماعة مراكش المقرر عقدها  

بالميزانيـة والشـؤون الماليـة اجتماع اللجنـة المكلفـة للحضور والمشاركة في أشغال  للسادة أعضاء المجلسالموجهة    22/06/2020
بقاعـة االجتماعـات   الحاديـة عشـر والنصـف صـباحاالسـاعة  علـى    2020  يونيـو  30  الثالثـاء، انعقد االجتماع المذكور يوم  والبرمجة

 لتدارس النقط االتية:  وذلكرئيس اللجنة،    الحسين نوار  خامس برئاسة السيدالكبرى بالقصر البلدي شارع محمد ال
 

 .2021تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  :6النقطة رقم 
 

 .2020فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية تحويل بعض اعتمادات  :7النقطة رقم 
 

املحلي عدد  : 8رقم النقطة  الجبائي  القرار  املستحقة    01/03/2019بتاريخ    52تعديل  والوجيبات  والحقوق  الرسوم  واسعار  لنسب  املحدد 

 . كما تم تغييره وتتميمه لفائدة ميزانية جماعة مراكش 
 

  السادة: اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 . عبد الصمد العكاري، مغراويي. عبد الحفيظ ال، عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي تلماضي

 ما حضر االجتماع:ك -

 )عضو اللجنة(  لرئيس المجلس الجماعي الثانيالنائب  :  عبد السالم سي كوري 

 )عضو اللجنة(  المجلس الجماعيلرئيس النائب الخامس  :  ي. الحسن المنادي 
 

 :السادة اعضاء اجمللس اجلماعي من يف االجتماع شارك -

 شحيمي، ي. احفيظ قضاوي العباسية الخليفعبد الهادي بن عال، 
 

 

 السادة:   بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   المحيرمحمد 

 تنمية الموارد الماليةرئيس قسم  :   عبد الحق مدا
 جلسعن قسم أعمال الم :   سعد نجاي 

 
 

عدد    :8النقطة رقم  املحلي  الجبائي  القرار  والوجيبات    01/03/2019بتاريخ    52تعديل  والحقوق  الرسوم  لنسب واسعار  املحدد 

 .كما تم تغييره وتتميمه املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش 
 

 

المحدد لنسب   2019/ 01/03بتاريخ    52القرار الجبائي المحلي عدد    مقترحي تعديلمن  وبعد تمكين السادة األعضاء  بداية،  

،  حول دواعي إدراج النقطةلتقديم التوضيحات  و،  واسعار الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش 
  19و  8للسيد رئيس قسم تنمية الموارد المالية الذي أشار إلى أن األمر يتعلق بتعديل الفصلين  السيد رئيس اللجنة الكلمة    ىأعط

الجبا القرار  رقم  من  للفصل  بالنسبة  فالمقترح  المحلي،  المحجز  8ئي  رسم  من  الرفع  به  هو  المكوث  مدة  تقليص  بالنسبة    مع 
الميخالة   ظاهرة  محاربة  بهدف  والعربات  الحضري للحيوانات  بالمدار  المواشي  الفصل    وتربية  ان  في   19على  مرجعه  فيجد 

بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير ،  يق الدورية المشتركة  المستجدات القانونية المرتبطة بصدور وتطب
بموجب   المقررة،  والوثائق  الرخص  تسليم  وشروط  لشكل  المحدد  العام  البناء  لضابط  ونوعية،  جديدة  مقتضيات  تنفيذ  تهم 

اصبح النسخة ورخص    الجديدة،  الترميم  بمثابة رخص  والهدم  اإلصالح  وذلك  اعتبار رخصتي  البناء،  بمثابة رخصة  التسوية 
 . المتعلق بجبايات الجماعات المحلية المعمول به 47.06تماشيا مع قانون رقم 

 جملس مجاعة مراكش

 

 8و  7،  6رقم  النقط

 2020يونيو  26دورة استثنائية بتاريخ 
 2020يوليوز  02و 

 

 ؤون املالية والربجمةبامليزانية والشتقرير اجتماع اللجنة املكلفة 
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ذلك  الرأي    ،عقب  وإبداء  النقاش  باب  رقم  فتح  للفصل  بالنسبة  المقترح  التعديل  ال 8حول  تدخالت  جاءت  حيث  سادة  ، 

 األعضاء كاآلتي: 
 

 لتعديل وتوفير المأكل للحيوانات. عاب المحجوزات موضوع اقدرة المحجز على استي ضرورة تقوية ➢

 .أيام( 5االستفسار حول مآل المحجوزات بعد مرور مدة الحجز كما هي مقترحة في التعديل ) ➢

 محاربة ظاهرة الميخالة. المقترح اتخاذها لالتدابير ب  االشادة ➢

 د دفع الرسم.تكسير عربات الميخالة وعدم االكتفاء بحجزها أو إرجاعها بع  إمكانية ➢

الرفع من   ➢ بين الحيوانات في تحديد الرسم وكذا  التمييز   50الرسم المفروض على حجز عربة ذات عجلتين من  اقتراح 

 درهم.  200درهم إلى  100درهم وباقي العربات من  100درهم إلى 
 

 

الوقت المالية الذي أكد    رئيس قسم تنمية المواردأعطيت الكلمة من جديد للسيد    ،التساؤالتعلى بعض هذه    ولإلجابة 
الراهن يقتصر على الرفع من الرسم لالعتبارات المذكورة سابقا افق إيجاد الحلول والبدائل لتنزيل عملية الحجز بمقر مناسب  

ي مضيفا أن توفير المحجز جاء تماشيا مع طلب السلطات المحلية لتسهيل عملها ف   ،ةوكذا المأكل بالنسبة للحيوانات والدواب المحجوز
 . حجز هذا النوع من العربات

فقد أوضح السيد رئيس القسم أنه جاء انسجاما مع مقتضيات المرسوم بمثابة قانون  ،  19وبالنسبة لتعديل الفصل رقم  
في  ا  2.18.577عدد   الرخص    2019يونيو    12لصادر  تسليم  لشكل و شروط  المحدد  العام  البناء  بالموافقة على ضابط  القاضي 

ية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات  بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير و التجزئات العقار والوثائق المقررة  
لتطبيقها الصادرة  الجديدة  ،والنصوص  الرخص  تسليم  وشروط  شكل  ادراج  هو  الضابط  هذا  اسهامات  من  ان  المحدثة    على 

ر برخص اإلصالح و الهدم  مجال التعمير و البناء ويتعلق االم  المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في  66.12بموجب القانون رقم  

الجماعات    و بجبايات  المتعلق  القانون  مشروع  على  المصادقة  انتظار  في  انه  على  جهة  من  القانونية  غير  البنايات  تسوية 
البنايات غ طلبات رخص اإلصالح وتسوية  يتعين دراسة ملفات  الهدم والترخيصيالترابية  القانونية و  الرسوم   ر  لها وتصفية 

مثابة رخصة البناء المنصوص عليها  ببمثابة رخص الترميم و رخصة التسوية  هدم  بها باعتبار رخصتي اإلصالح و الالمتعلقة  
وهو ما كان موضوع الدورية المشتركة بين وزير الداخلية    المتعلق بجبايات الجماعات المحلية المعمول به  47.06رقم  بالقانون   

 . التي حددت كيفية احتساب هذه الرسوم 2020يونيو  18بتاريخ  D1206/2761ير واإلسكان عدد ووزير التعم 
 

من القرار الجبائي المحلي، حيث ركزت   19وإبداء الرأي حول التعديل المقترح للفصل رقم    بعد ذلك فتح باب المناقشة

درهم   150رميم والهدم باقتراح مبلغ  عمليات التالرسم على  مالحظات السادة األعضاء على تصنيف نوعية المساكن في تحديد  
 درهم.  100كواجب جزافي بالنسبة للفيالت عوض 

 

 من حيث ما يلي:  المقدمةوتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة االعضاء أهمية المقترحات التعديلية 
الثامن   ▪ المحلي  (8)الفصل  الجبائي  القرار  المساهمة من  افي    :  في  تداوله  تم  ما  الدتنزيل  من  االفتتاحية  ورة لجلسة 

و تفعيل " وما يترتب عنها من تشويه لصورة المدينة  االستثنائية الحالية في الشق المتعلق بالحد من ظاهرة "الميخالة

و   الحضري  المدار  داخل  باإلنسان  الدواب  تساكن  منع  شأن  في  سابقة  جماعية  تنظيمية  مرور  قرارات   المركبات منع 

والم بالدواب  الشالمجرورة  ببعض  اليدوية  الرئيسية  ركبات  الحضريوارع  نهج    ،لمراكش   لمدينة  بالمدار  استوجب  مما 

المحليةاسلوب   السلطة  تعاون  بالمحجز وتأسيس أرضية عملية في  الخاص  الرسم  بالرفع من  الصالحيات    ردعي  وفق 

 . المختصة مع المصالح الجماعية   المخولة اليها 

عشر   ▪ التاسع  ا (  19)الفصل  القرار  المحمن  المشتركة    :ليلجبائي  بالدورية  المتعلقة  القانونية  المقتضيات  تطبيق 

اعاله افقالخا   المذكورة  في  تعديال شكليا  باعتباره  العام  البناء  مقتضيات ضابط  بتنفيذ  المصادقة على مشروع    صة 

 . القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية

والتاسع عشر (  8)الثامن    اللجنة موافقتها على مقترحي التعديل للفصلين وعليه، وبالنظر لالعتبارات أعاله، فقد أبدت  
عدد  من    (19) المحلي  الجبائي  والوجيبات  2019/ 01/03بتاريخ    52القرار  والحقوق  الرسوم  واسعار  لنسب  المستحقة    المحدد 

 حسب الجدول المرفق بالتقرير لفائدة ميزانية جماعة مراكش 
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 

 رئيس اللجنة   

 الحسين نوار               
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 مستوى اللجنةاملتخذ على  املعروض على مستوى اللجنةلي ياملقرتح التعد الصيغة االصلية يف القرار اجلبائي احمللي ر.ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8الفصل 

 رسم 

 المحجــز 

 

 اء كما يلي: تحدد أسعار هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو السلع أو البضائع أو األشي 
 الحيوانــــات:   ▪
 

وعنـــــــــال الرقم  املدة القصوى لإلقامة واجب اإلقامة عن كل يوم 
01  .... ...  .... 
 خمسة عشرة يوما  دراهم  5 البقر والخيول والبغال والجمال  02

 خمسة عشرة يوما  دراهم  5 الحميـــر  03

 خمسة عشرة يوما  دراهم  3 الغنم والماعز  04

 خمسة أيام  درهم  1 الصغيرة  واجن والحيواناتوالد  القطط 05
 

 العــربــات:  ▪
 

القصوى لإلقامةاملدة  واجب اإلقامة عن كل يوم وعنـــــــــال الرقم  

 ستة أشهر  دراهم  10 عربات ذات عجلتين 01

 ستة أشهر  درهم  15 عربات ذات أربع عجالت  02

03  .... ...  .... 
 ستة أشهر  درهم   15 ت عربات مقطورة ذات أربع عجال 04

 

.. 

 

 ... الباقي ليس مقترح تعديل 
 

 هذا الرسم فيما يخص الحيوانات أو السلع أو البضائع أو األشياء كما يلي:  تحدد أسعار 
 الحيوانــــات:   ▪

 

وعنـــــــــال الرقم  املدة القصوى لإلقامة واجب اإلقامة عن كل يوم 
01  .... ...  .... 
 أيام خمسة درهم 100 لحميـــر  والخيول والبغال ا  02

 أيام خمسة درهم 100 البقر والجمال  03

 أيام خمسة درهم 50 الغنم والماعز  04

 خمسة أيام  درهم 1 الصغيرة  القطط والدواجن والحيوانات 05
 

 العــربــات:  ▪
 

 املدة القصوى لإلقامة واجب اإلقامة عن كل يوم وعنـــــــــال الرقم

 أيام خمسة درهم 50 نعربات ذات عجلتي 01

 أيام خمسة درهم 100 عربات ذات أربع عجالت  02

03  .... ...  .... 
 أيام خمسة درهم 100 عربات مقطورة ذات أربع عجالت  04

 ... الباقي ليس مقترح تعديل 
 

 
 
 
 
 
 

مقترح  التبنت اللجنة  
   المعروض عليها
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   19ل الفص 

 

 الرسم 

على  

عمليات  

 البناء 

 

 سم على عمليات البناء عن كل متر مربع مغطى كما يلي: غ الرمبال تحدد -أ
 

 الواجب عن كل مرت مربع وعنـــــــــال الرقم
 درهم  20 عمارات السكنى الجماعية 01
 درهم  20 السكن الفردي  02
 درهم 25 والمساكن ذات الطابع القروي الفيالت  03

 

 

 عمليات الترميم كما يلي: يحدد مبلغ -ب 
 

 الواجب عن كل مرت مربع وعــــنـــــال الرقم
 درهم  500  البنايات الصناعية واإلدارية والسياحية 01
 درهم  200 البنايات التجارية والمهنية 02
 درهم  100 الفيالت والمساكن ذات الطابع القروي  03
 درهم  100 السكن الفردي  04

 
 
 
 
 
 

البناء وعمليات التسوية )حس  تحدد -أ ب المساحة اإلضافية  مبالغ الرسم على عمليات 

 غطى كما يلي:  موضوع التسوية( عن كل متر مربع م
 

 لواجب عن كل مرت مربع وعنـــــــــال الرقم

  عمارات السكنى الجماعية 01
البنايات الصناعية، التجارية، المهنية،  

 السياحية واالدارية

 
 درهم  20

 درهم  20 السكن الفردي  02
 درهم  25 ع القروي والمساكن ذات الطابالفيالت  03

 

 كما يلي: والهدم يحدد مبلغ عمليات الترميم   -ب
 

 الواجب اجلزايف وعنـــــــــال الرقم
 عمارات السكنى الجماعية  01

 البنايات الصناعية، السياحية واالدارية
 درهم  500

 درهم  200 البنايات التجارية والمهنية 02
 درهم  150 الفيالت   03
 درهم   100 ت الطابع القروي اكن ذاوالمس   السكن الفردي 04

 

 
 
 
 
 
 

المقترح  تبنت اللجنة  
مع إعادة  المعروض عليها 

في   بعض البنود ترتيب 
  التسمية والواجب الجزافي 
برفع الواجب الخاص  

 بالفيالت 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

  ، من القرار الجبائي المحلي  19و  8ديل الفصلين رقمي  بعد إنصاتكم لنص تقرير اللجنة، فاألمر يتعلق بتع

 عمليات البناء. األول يخص رسم المحجز والثاني يهم الرسم على 

 واآلن باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

 المجلس الجماعي  عضو   خليل بولحسنالسيد 

  وفي مقاربة أخرى   كنا نأمل أن يفكر المكتب المسير في طريقة لتنمية المداخيل  ، بخصوص هذه النقطة

والعربات، حيث كنت آمل    بزجر أصحاب ظاهرة الميخالة 8للزجر، فحسب تقرير اللجنة ارتبط تعديل الفصل رقم  

والفقراء،   البسطاء  الجبائي خاصة وأنه يمس شريحة من  القرار  تعديل  بعيدا عن  نفكر في وسائل أخرى  أن 

درهم مع تقليص   100ودرهم   50دراهم إلى  3ر واألغنام من  فاليوم ال يمكننا الحديث عن االنتقال من حجز األبقا

، أيام  5درهم مع تقليص المدة إلى    50دراهم إلى    10جز العربات من  مدة الحجز، كما ال يمكننا االنتقال في ح

واجب   يملك  ال  من  هناك  وأحيانا  سير  لحادثة  كتعرضه  ظروفا  يعيش  بالحجز  المعني  الشخص  تعرفون  فكما 

 لي لم نعالج شمولية المشكل وحيثياته. الحجز، وبالتا

  درهم   150البناء بالنسبة للفيالت برفعه إلى    يمكننا تعديل رسم واجباتفال    19أما بالنسبة لتعديل الفصل  

قروض، لذلك وجب التفكير في  أخذ  درهم، فهناك من بنى الفيال عن طريق    100والمساكن القروية    للمتر مربع

مداخي لتنمية  مغايرة  التعدمقاربة  هذه  وأن  خاصة  الميخالة،  ظاهرة  ومعالجة  الجماعة  زمن  ل  في  أتت  يالت 

 ونا. تداعيات انتشار وباء كور

 المجلس الجماعي   عضو   محمد ايت بويدو السيد 

للدواب محجز  بإنشاء  يتعلق  المسير  ،فيما  المكتب  عليه  يشكر  أعطت  فهذا عمل  الميخالة  ظاهرة  ، ألن 

عالمي سياحية  لمدينة  سيئة  مراكشصورة  مدينة  وهي  أال  الذين ة  السلطة  ورجال  المواطنون  منها  ويعاني   ،

يقومون بمجهودات كبيرة مشكورين، لهذه األسباب نطالب دوما بمحاربة هذه الظاهرة، فرغم أن ممتهنيها من  

الطبقة الشعبية إال أن منهم من يمارس السرقة وسلوكات مشينة أخرى، فأنا ال أظن أن المكتب المسير كان 

المحجز إلى زيادة المداخيل اكثر من محاربة هذه الظاهرة، فأنا أقف شخصيا على  يهدف من خالل رفع رسم  

، فإذا لم نضع  معاناة رجال السلطة مع هذه الفئة بحكم تكليفي بتتبع لقطاع النظافة على مستوى مقاطعة جليز

لكريهة في كل  رقة وستنتشر الروائح احدا لها في القريب لن تستقطب مدينتنا السياح وسيتعرض مواطنونا للس

 . مكان

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

بقدر ما هو عملية زجرية لممارسي ظاهرة    رفع المداخيل  إلى  8تعديل الفصل  نحن ال نهدف من خالل  

 الميخالة. 

 المجلس الجماعي  عضو   ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

نة تعيش حالة من الركود بسبب الظروف الحالية، حيث يضطر البعض  الرئيس فالمدي  كما تعرف السيد 

من أصحاب العربات إلى استعمالها لنقل المواطنين من أجل تأمين لقمة العيش، فأن نأتي ونفرض عليهم واجب  

وتها الجسدية  ال تملك إال ق   درهم فهذا كثير، لذلك وجب التفكير في بديل مناسب لهذه الفئة التي   100حجز ب  

 العربة التي يبيع فيها الفواكه مثال. و

فنحن في مقاطعة مراكش المدينة منحنا عددا من األشخاص قرارات الهدم  ، 19وفيما يخص تعديل الفصل  

 .بثمن رمزي  درهم، لذلك أقترح فصل واجب الترميم عن واجب الهدم 100وال يمكننا أن نفرض عليهم رسم ب  
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 المجلس الجماعي  رئيسل  الثانيالنائب   وريعبد السالم سي كالسيد 

رقم   الفصل  لتعديل  لها    8بالنسبة  التي  السيارات  وال  النارية  الدراجات  يهم  ال  فهو  الجبائي  القرار  من 

خاصة    ، نحن اليوم نتحدث عن العربات المجرورة سواء بدراجة أو بغل أو حمار إلى غير ذلكقانونها الخاص

وتأدية مبلغ    الدابة له طبيعة زجرية ألنه عند حجز  مع تقليص المدة  من هذا الرسم    المستغلة للميخالة، فالرفع

، لذلك اقترحنا بالمحجز  دابتهدراهم في اليوم الموالي من طرف صاحبها لتحريرها فكأنما يؤدي واجب مبيت    5

  10يص المدة من  تقلأن  نة واستعمالها للميخالة، كما  تحديد مبلغ سيمنع صاحب الدابة من التجول بها في المدي

أيام الهدف منه تخفيف أعباء المأكل والمبيت عن الجماعة، وبعد انقضاء هذه المدة سيتم بيع الدابة في    5إلى  

 ، وهذه إجراءات كلها لمحاربة ظاهرة الميخالة.المزاد العلني

كان يؤدى عن    المتعلق بالرسم على عمليات الترميم والهدم ففي البداية  19أما فيما يخص تعديل الفصل  

فيا وهذا يعتبر تقليص كبير من مبلغ الرسم تصل نسبته إلى حوالي  كل متر مربع ليصبح بعد التعديل واجبا جزا

 .وهذا في مصلحة المواطن  80%

 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

و    8على تعديل الفصلين    التصويت إذن، وإن لم يتبق أي متدخل إضافي، أقترح عليكم المرور إلى عملية  

 . وفق ما مضمن في تقرير اللجنة الدائمة   19
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 :   ( 2020/ 02/07الجلسة الثانية بتاريخ  ) 2020من جدول اعمال الدورة االستثنائية يونيو/يوليوز   التاسعةالنقطة 

 ما هو مضمن في استدعاء الدورةسب * ح انتداب ممثلين جدد ملجلس جماعة مراكش في الهيئات التالية:

 بالملحقات االدارية التابعة لمجلس جماعة مراكش. اللجان المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية  ▪

 . المجلس االداري لشركة التنمية المحلية" التجهيز والتنمية لمدينة مراكش" "افلمار" ▪

 . الجتماعية وتدبيرهاالمتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية ا 14.05ن القانون رقم م 15لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية طبقا للمادة  ▪

 . ة التسيير لدى دار المنتخب لجهة مراكش اسفيلجن ▪

 .المجلس االداري لشركة التنمية المحلية " باص سيتي متجددة" ▪

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

على مقرر تعديل   في الجلسة االفتتاحية   مجلس جماعة مراكش  د التذكير انه سبق ان صادقريا  هذه النقطة،ب  يتعلق فيما  
وذلك بحذف عبارة    49النظام الداخلي لمجلس جماعة مراكش في مادته  

 وية و االنتداب في الهيئات المعروضة. "، اذ انه من شانه ان يفتح الباب ألعضاء المجلس لطلب العض

الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ  المصادقة سابقا خالل  على االستقاالت االختيارية 2020/ 11/03كما اذكر انه تمت 

  من النظام الداخلي49المجلس الجماعي لمراكش الممثلين في بعض الهيئات بأكثر من انتداب طبقا لمقتضيات المادة  ألعضاء

2020مارس 11بتاريخ 2020/ 2/03/ 478على الشكل المضمن في المقرر السابق عدد   التنافي(ش )حالة لمجلس جماعة مراك 

و مادام ان السلطة الوالئية لم تتعرض على المقرر المحال اليها المتعلق بحذف شكلية التنافي في اآلجال القانونية، فاذا  
 لى الشكل االتي: هيئات ع 5ناصب الشاغرة في  سمحتم سنبدأ بعملية االنتداب لشغل الم 

تمثيلية لالعدد القانوني   الهيئة

 املجلس بالهيئة
 مالحظة عدد املناصب الشاغرة 

 .اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقات االدارية التابعة جمللس مجاعة مراكش

 اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية

 ملقاطعة مراكش املدينةت االدارية لحقابامل

 

 منتدبني 6

 

 انتدابات شاغرة  3

 الملحقات اإلدارية

 الباهية/ باب اغمات / باب دكالة 

 

 

عدد تبعا ملقرر اجمللس اجلماعي ملراكش 
 مارس 11بتاريخ  478/2/03/2020
القاضي باملصادقة على الئحة االستقاالت  2020

ملمثلني اعي ملراكش ااجمللس اجلم االختيارية ألعضاء
يف بعض اهليئات بأكثر من انتداب طبقا ملقتضيات 

من النظام الداخلي جمللس مجاعة مراكش  49املادة 
  )حالة التنايف(

إضافة اىل استقالة اختيارية صادرة من السيد عبد 
احلفيظ املغراوي من انتدابه بامللحقة اإلدارية باب 

ريخ بتا 6307دكالة حتت رقم 
06/03/2020 

 اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية

 ملقاطعة املنارةبامللحقات االدارية 

 

 دبنيتمن 10
 انتدابات شاغرة  3

 الملحقات االدارية
 الحي الحسني/ المسيرة / بوعكاز

 

 اللجان احمللية الدائمة لنظام املساعدة الطبية

 ملقاطعة جليزبامللحقات االدارية 

 

 دبنيتمن 08
 ابات شاغرة نتدا 3

 الملحقات االدارية
 الحي المحمدي/ ايسيل/ الحي الشتوي 

 الطبية الدائمة لنظام املساعدةاللجان احمللية 

 سيدي يوسف بن علي بامللحقات االدارية ملقاطعة

 

 دبنيتمن 04
 انتدابان شاغران 2

 االدارية الشمالية/ الجنوبيةالملحقات 

 والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار"شركة التنمية احمللية " التجهيز 

 

 اجمللس االداري لشركة التنمية احمللية

 " التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" 

 

 
 

 منتدبني 7

 

 

 

 

 انتدابات شاغرة  5

عدد تبعا ملقرر اجمللس اجلماعي ملراكش 
 مارس 11بتاريخ  478/2/03/2020
 القاضي باملصادقة على الئحة االستقاالت 2020

اجمللس اجلماعي ملراكش املمثلني  االختيارية ألعضاء
يف بعض اهليئات بأكثر من انتداب طبقا ملقتضيات 

من النظام الداخلي جمللس مجاعة مراكش  49املادة 
  لتنايف()حالة ا

 الرعاية االجتماعية وتدبريها املتعلق بشروط فتح مؤسسات 14.05من القانون رقم  15جلنة مراقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية طبقا للمادة 
 

 

 جلنة مراقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية

 

 
 

 منتدب وحيد 1

 

 

 
 انتداب واحد شاغر  1

عدد تبعا ملقرر اجمللس اجلماعي ملراكش 
 مارس 11بتاريخ  478/2/03/2020

القاضي  2020 مارس 11بتاريخ  2020
 باملصادقة على الئحة االستقاالت االختيارية ألعضاء

لس اجلماعي ملراكش املمثلني يف بعض اهليئات جملا
من  49بأكثر من انتداب طبقا ملقتضيات املادة 

  النظام الداخلي جمللس مجاعة مراكش )حالة التنايف(
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جلماعي ملدينة مراكش مبقتضى مقرر سابق متخذ س الاتفاقية شراكة متعلقة بإحداث دار املنتخب مربمة بني وزارة الداخلية وجهة مراكش تانسيفت احلوز سابقا واليت اخنرط فيها اجمل

 .2010خالل الدورة العادية لشهر يوليوز 
 

 
 

 جلنة التسيري 

 لدى دار املنتخب جلهة مراكش اسفي

 

 منتدب وحيد 1

 
 انتداب واحد شاغر  1

السيد عبد  عنصادرة الختيارية الستقالة االتبعا ل
ر الصمد اهلنيدي من انتدابه بلجنة التسيري بدا

بتاريخ  6473املنتخب حتت رقم 
10/03/2020 

 شركة التنمية احمللية " باص سييت متجددة"
 

 اجمللس االداري لشركة التنمية احمللية

 "" باص سييت متجددة 

 

 

 منتدبني 3

 

 

 انتداب واحد شاغر  1

السيد يونس  عنصادرة الختيارية الستقالة االتبعا ل
ري لشركة " بن سليمان من انتدابه باجمللس اإلدا

خ بتاري 7546باص سييت متجددة" حتت رقم 
10/04/2020 

 

 * حسب ما هو مضمن في استدعاء الدورة انتداب ممثلين جدد ملجلس جماعة مراكش في الهيئات التالية:

 المساعدة الطبية بالملحقات االدارية التابعة لمجلس جماعة مراكش. اللجان المحلية الدائمة لنظام  ▪

10

 

 2020 مارس 11 بتاريخ  478/2/03/2020 مبقتضى املقرر عدد موضوع االستقالةامللحقة االدارية  اجلماعيس اسم عضو اجملل املقاطعات

 

 المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية  اللجنةفي  بالملحقة االدارية باب اغمات ممثل المجلس  محمد باقة

 ية ئمة لنظام المساعدة الطب في اللجنة المحلية الدا بالملحقة االدارية الباهيةممثل المجلس  عبد الرحيم الفيرامي

 

 في اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية   بالملحقة االدارية الحي الحسنيممثل المجلس  توفيق بلوجور 

 المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية  اللجنةفي  ارية المسيرة بالملحقة االدممثل المجلس  عادل املتصدق 

 المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية  اللجنةفي  بوعكاز  بالملحقة االدارية ممثل المجلس  عبد الهادي ويسالت 

 

 المحلية الدائمة لنظام المساعدة  اللجنة في   لحقة االدارية الحي المحمديبالم ممثل المجلس  بباوي الحسن 

 المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية   اللجنةفي   بالملحقة االدارية اسيلممثل المجلس  السعيد ايت املحجوب 

 حلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية جنة المفي الل بالملحقة االدارية الحي الشتوي ممثل المجلس  خليل بولحسن

 

 المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية  اللجنة في  بالملحقة االدارية الشمالية ممثل المجلس  عبد الهادي تلماض ي
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 املصطفى الوجدانيالسيد املترشح  عملية التصويت على انتداب

 بامللحقة االدارية باب دكالة لية الدائمة لنظام املساعدة الطبية ة املحباللجن

 44 املصطفى الوجداني  السيد عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـوفلد تـد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـسعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل المتصدق، محمأمال ميصرة،  

حبيبة   بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  عبد 
ع ويسالكرشال،  الهادي  ببـ بد  حسن  عبد  ـ الت،  الفيرام اوي،  المغ ـالرحيم  الحفيظ  ي.عبد  الوجدانـي،  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
وسي، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،  الحسن المنادي، محمد بنلعر  ي،العكرودد ايت الزاوي، جمال الدين  ـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44    : باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية باب دكالة  املصطفى الوجدانيعدد االعضاء املو

       : باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية باب دكالة املصطفى الوجدانيالسيد عدد االعضاء املمتنعين على انتداب 

  

 عبد الحفيظ املغراوي ب املترشح السيد  عملية التصويت على انتدا 

 اغمات باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية باب 

 44 عبد الحفيظ املغراوي عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـمحم  ي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض،بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سد العربي  ـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل المتصدق، محم

بال،   بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  جويدةعبد  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  حبيبة    توفيق  بويدو،  ايت  محمد  العويدي، 
ويسال الهادي  عبد  ببـ كرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدانـي،  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

  ، ، الحسين نوار الشحيمي، أحمد محفوظ  عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،    ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44:    اغماتالطبية بامللحقة االدارية باب باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة  عبد الحفيظ املغراوي عدد االعضاء املو

       : اغماتباللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية باب  عبد الحفيظ املغراوي عدد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد 
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 الرحيم الفيراميعبد  عملية التصويت على انتداب املترشح السيد  

 الباهية باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية 

 44الرحيم الفيرامي عبد عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل المتصدق، محم

إبراهيم   جبور،  الرزاق  محمدعبد  حبيبة    بوحنش،  بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدانـي،  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار با، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ. البشير طوعبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،    ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44:    الباهية باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية رحيم الفيراميلاعبد عدد االعضاء املو

       : الباهيةباللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية  الرحيم الفيراميعبد عدد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد 

 

  

 توفيق بلوجور عملية التصويت على انتداب املترشح السيد 

 الحي الحسني االدارية بامللحقة  باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية

 44توفيق بلوجور عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـالقاضي، عادل المتصدق، محممجيد ايت  يدة ساللة، عبد الأمال ميصرة، سع 

حبيبة   بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  عبد 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الـ الت،  عبد  الفيرااوي،  الحفـم رحيم  ي.عبد  المغ ي،  الوجدانـيظ  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
لهادي فاري،  ي، عبد المجيد بناني، عبد االحسن المنادي، محمد بنلعروس  ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44       : الحي الحسني  باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية توفيق بلوجور عدد االعضاء املو

       : الحي الحسني باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية  توفيق بلوجور السيد عدد االعضاء املمتنعين على انتداب 
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 عبد الهادي ويسالت عملية التصويت على انتداب املترشح السيد  

 بوعكازساعدة الطبية بامللحقة االدارية الدائمة لنظام امل باللجنة املحلية  

 44عادل املتصدق عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

  ي،ـ ة، عواطف البردعـد توفلـد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمـمحم
، عبد الغني دريوش،  د الزراف، عبد الجليل بنسعود ـمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل المتصدق، محمأ

حبيبة   بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  عبد 
ويس الهادي  عبد  حسن ـ الكرشال،  الفيرام ـ بب  الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدانـي،  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  مجدار،حفيظة  ي،  ـأطرح
وسي، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،  ي، محمد بنلعرالحسن المناد  ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44:     بوعكاز باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية عبد الهادي ويسالتعدد االعضاء املو

        : بوعكازباللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية  عبد الهادي ويسالتن على انتداب السيد عدد االعضاء املمتنعي

 

  

 الحسن بباوي عملية التصويت على انتداب املترشح السيد 

 املحمدي الحي  باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية 

 44الحسن بباوي عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـتوفلد  ـلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمربي بد العـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل المتصدق، محم

ب بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  حبيبة  عبد  بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  ال، 
ويسالكرشال،   الهادي  ببـ عبد  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدانـي،  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار ليفة الشحيمي، أحمد محفوظعبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خ  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،    ي،العكرود  د ايت الزاوي، جمال الدين ـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44      : املحمديالحي  دائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االداريةملحلية الباللجنة ا  الحسن بباوي عدد االعضاء املو

       : املحمديالحي باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية  الحسن بباوي عدد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد 
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 محمد ايت بويدوعملية التصويت على انتداب املترشح السيد 

 اسيل باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية 

 44محمد ايت بويدوعدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمـمحم
، عبد الغني دريوش،  د الزراف، عبد الجليل بنسعود ـأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل المتصدق، محم

جويدة بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  حبيبة    عبد  بويدو،  ايت  محمد  العويدي، 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدانـي،  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  مجدار،حفيظة  ي،  ـأطرح
الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،    ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44:    اسيل باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية محمد ايت بويدو عدد االعضاء املو

       : سيلاباللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية   محمد ايت بويدو عدد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد 

  

 محمد بن بال عملية التصويت على انتداب املترشح السيد 

 الحي الشتوي باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية 

 44محمد بن بال صويت على املترشح السيد عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء الت ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـالمتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمد العربي بلقائد، أحمد  ـمحم
، عبد الغني دريوش،  د الزراف، عبد الجليل بنسعود ـأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل المتصدق، محم

بلوجور، توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  حبيبة    عبد  بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدانـي،  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار د محفوظعبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحم  مجدار،حفيظة  ي،  ـأطرح
الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،    ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44:    الحي الشتوي  باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية  محمد بن بال عدد االعضاء املو

       : الحي الشتوي باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية  محمد بن بال عدد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد 
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 عودعبد الجليل بنس عملية التصويت على انتداب املترشح السيد  

 الشمالية باللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية 

 44عبد الجليل بنسعود عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـمد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل المتصدق، محم

حبيبة   بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  عبد 
ويسال الكرش الهادي  عبد  ببـ ،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدانـي،  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 
،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح

الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،    ي،لدين العكرودد ايت الزاوي، جمال اـمحمد باقة،  محم
 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 

 

افقين على انتداب السيد  44      : الشمالية داريةباللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة اال   عبد الجليل بنسعودعدد االعضاء املو

       : الشماليةباللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية  عبد الجليل بنسعودعدد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد 

  

 عبد الهادي بن عالانتداب املترشح السيد  عملية التصويت على 

 الجنوبيةباللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية 

 44عبد الهادي بن عالعدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـكوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي  ـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـالقاضي، عادل المتصدق، محمأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت  

ا  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  حبيبة  عبد  بويدو،  ايت  محمد  لعويدي، 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  الحفـاوي،  ي.عبد  المغ ي،  الوجدانـيظ  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
لهادي فاري،  الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد ا  ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـحمد باقة،  محمم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
افقين على انتداب السيد  44:    الجنوبية ة بامللحقة االداريةباللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبي عبد الهادي بن عال عدد االعضاء املو

        : الجنوبيةباللجنة املحلية الدائمة لنظام املساعدة الطبية بامللحقة االدارية  عبد الهادي بن عال عدد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد 

افقين على انتداب املترشحين بمجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" نفسه عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثنلحوظة: م •  . اء التصويتعدد االعضاء املو
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 * حسب ما هو مضمن في استدعاء الدورة التالية:ملجلس جماعة مراكش في الهيئات انتداب ممثلين جدد 

 . المجلس االداري لشركة التنمية المحلية" التجهيز والتنمية لمدينة مراكش" "افلمار" ▪
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 جمللس اجلماعي يف اجمللس االداري شركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش "افلمار"منتدبو ا

املؤسسة موضوع 

 االنتداب

العدد القانوني  الصفة داخل املؤسسة

للمنتدبني يف 

 اهليئة

العضو اجلديد  وضعية االنتداب وضعية االعضاء اجلماعيون املنتدبون 

 الوضعية عضو اجمللس املنتدب

 
 

 

ة التجهيز شرك

والتنمية ملدينة 

 مراكش "افلمار"

 

 

 
 
 

 منتدبني 7

 

  
 

 

  

   
   

   

   
   

شركة التجهيز 

والتنمية ملدينة مراكش 

 "افلمار"

  

5

  

 محمد بنلعروس ي عملية التصويت على انتداب املترشح السيد 

 املجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش ب

 44محمد بنلعروس يثناء التصويت على املترشح السيد عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة ا ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمـمحم
جليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  د الزراف، عبد الـالقاضي، عادل المتصدق، محمأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت  

حبيبة   بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  عبد 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  الحفـاوي،  ي.عبد  المغ ي،  الوجدانـيظ  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  حفيظة مجدار،ي،  ـحأطر
، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،  الحسن المنادي، محمد بنلعروسي  ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 عباسي.  ي. احفيظ قضاوي الخليل بولحسن، 
افقين على انتداب السيد  44      :   املجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش محمد بنلعروس ي عدد االعضاء املو

       :   املجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش محمد بنلعروس ي عدد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد 
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 محمد باقة لية التصويت على انتداب املترشح السيد مع

 املجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش ب

 44محمد باقة عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـسف ايت رياض، محمد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـالمتصدق، محمأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل  

بوي ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  حبيبة  عبد  دو، 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدان  راوي، ـي،  احماد  ـ المصطفى  ي، 

،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،  الحسن المنادي، محمد بنلعروسي  ي،الزاوي، جمال الدين العكرود  د ايت ـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44      :   املجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش محمد باقةعدد االعضاء املو

       :   املجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش محمد باقةد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد عد

 عبد الهادي بن عالعملية التصويت على انتداب املترشح السيد  

 املجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش ب

 44عبد الهادي بن عالثناء التصويت على املترشح السيد عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة ا ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمـمحم
الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،    د الزراف، عبد ـالقاضي، عادل المتصدق، محمأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت  

حبيبة   بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  عبد 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  الحفـاوي،  ي.عبد  المغ ي،  الوجدانـيظ  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،  الحسن المنادي، محمد بنلعروسي  ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 العباسي.   ي. احفيظ قضاويخليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44      :  االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش باملجلسعالعبد الهادي بن عدد االعضاء املو

       :  االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش باملجلسعالعبد الهادي بن عدد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد 

 املصطفى الوجدانيعملية التصويت على انتداب املترشح السيد 

 املجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش ب

 44املصطفى الوجداني عدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـالقاضي، عادل المتصدق، محمأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت  

ج بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  حبيبة  عبد  بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  ويدة 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  الحفـاوي،  ي.عبد  المغ ي،  الوجدانـيظ  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  وار ، الحسين نعبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
لهادي فاري،  الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد ا  ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44      :  ملدينة مراكش االداري لشركة التجهيز والتنمية باملجلس  املصطفى الوجدانيعدد االعضاء املو

       :  االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش باملجلس املصطفى الوجدانيعدد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد 
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 عبد الهادي ويسالت عملية التصويت على انتداب املترشح السيد  

 ينة مراكش املجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدب

 44عبد الهادي ويسالتعدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـالقاضي، عادل المتصدق، محمت  أمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد اي 

حبيبة   بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  عبد 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  الـاوي،  ي.عبد  المغ حفي،  الوجدانـيظ  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
لهادي فاري،  ا  الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد  ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44      :   االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش باملجلس عبد الهادي ويسالتعدد االعضاء املو

       :   شركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكشاالداري ل باملجلس عبد الهادي ويسالتعدد االعضاء املمتنعين على انتداب السيد 

 

5

، محمد باقة، عبد الهادي بن عال، المصطفى الوجداني  محمد بنلعروسي

ويسالت  الهادي  عبد  5  و 

102015262015

  

 عبد الهادي ويسالت لى انتداب املترشح السيد  عملية التصويت ع

 لمجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكشرئيسا ل

 44عبد الهادي ويسالتعدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـبيلة، يوسف ايت رياض، محمالسالم سي كوري، أحمد عد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد  ـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل المتصدق، محم

بوحنش إبراهيم  جبور،  الرزاق  محمدعبد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  حبيبة    ،  بويدو،  ايت 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدانـي،  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار شير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظعبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. الب  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،    ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـحممحمد باقة،  م

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيد  44      :  شلمجلس االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكل ويسالت رئيسا عبد الهاديعدد االعضاء املو

       :  االداري لشركة التجهيز والتنمية ملدينة مراكشلمجلس ل عبد الهادي ويسالت رئيساالسيد عدد االعضاء املمتنعين على انتداب 
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 * حسب ما هو مضمن في استدعاء الدورة مراكش في الهيئات التالية:نتداب ممثلين جدد ملجلس جماعة  ا

 .المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها 14.05من القانون رقم  15مؤسسات الرعاية االجتماعية طبقا للمادة لجنة مراقبة  ▪

 
11032020

49

4782032020112020

 

 

من القانون رقم  15مراقبة مؤسسات الرعاية االجتماعية طبقا للمادة منتدب اجمللس اجلماعي ملراكش يف جلنة 

 املتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبريها 14.05

 

املؤسسة موضوع 

 االنتداب

نوني للمنتدبني يف العدد القا الصفة داخل املؤسسة

 اهليئة

العضو اجلديد  وضعية االنتداب وضعية االعضاء اجلماعيون املنتدبون 

 الوضعية عضو اجمللس املنتدب
 

مؤسسات الرعاية 

   االجتماعية

 

 دب واحدتمن 1
 

المصطفى الوجداني

 

  
 

 

 مجدار ة حفيظة عملية التصويت على انتداب املترشح السيد

اقبة  مؤسسات الرعاية االجتماعية ممثلة للمجلس الجماعي بلجنة مر

 44حفيظة مجدار  ةالسيد ةدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشحع ⬧
 

 

ي،  ـ ، عواطف البردعة ـد توفلـد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـلمتصدق، محمأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل ا

حبيبة   بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  عبد 
ال عبد  ويسالكرشال،  ببـ هادي  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدانراوي،  ـي،  احماد  ـ المصطفى  ي، 

،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،    ي،ودد ايت الزاوي، جمال الدين العكرـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  يل بولحسن، خل
 

افقين على انتداب السيد اقبة مؤسسات الرعاية االجتماعيةحفيظة مجدار  ةعدد االعضاء املو 44      :ممثلة للمجلس الجماعي بلجنة مر

اقبة مؤس حفيظة مجدار  ةالسيدعدد االعضاء املمتنعين على انتداب         : سات الرعاية االجتماعيةممثلة للمجلس الجماعي بلجنة مر
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 * حسب ما هو مضمن في استدعاء الدورة نتداب ممثلين جدد ملجلس جماعة مراكش في الهيئات التالية:ا

 . المنتخب لجهة مراكش اسفيلجنة التسيير لدى دار  ▪

6473100320204

2010

 التسيري  لدى دار املنتخبمنتدب اجمللس اجلماعي ملراكش يف جلنة 

 اتفاقية شراكة متعلقة بإحداث دار املنتخب مربمة بني وزارة الداخلية وجهة مراكش تانسيفت احلوز سابقااستنادا على 

 .2010العادية لشهر يوليوز  فيها اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش مبقتضى مقرر سابق متخذ خالل الدورة واليت اخنرط

املؤسسة موضوع 

 االنتداب

 العضو اجلديد املنتدب وضعية االنتداب وضعية االعضاء اجلماعيون املنتدبون  العدد القانوني للمنتدبني يف اهليئة الصفة داخل املؤسسة

 الوضعية عضو اجمللس
 

  دار املنتخب
 

 

 واحددب تمن 1

 

عبد الصمد 
الهنيدي 

 

  
 

 

 

 احمد عبيلة  عملية التصويت على انتداب املترشح السيد

 التسيير بدار املنتخب للمجلس الجماعي بلجنة   ممثال 

 44احمد عبيلة على املترشح السيدعدد االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمـمحم
الغني دريوش،  د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد  ـأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل المتصدق، محم

محمد بوحنش،  إبراهيم  جبور،  الرزاق  حبيبة    عبد  بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدانـي،  المصطفى  احماد  ـ راوي،  ي، 

،  ، الحسين نوار عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ  حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
الحسن المنادي، محمد بنلعروسي، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،    ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

افقين على انتداب السيدعدد اال   44    :    ممثال للمجلس الجماعي بلجنة التسيير بدار املنتخباحمد عبيلة  عضاء املو
       :   ممثال للمجلس الجماعي بلجنة التسيير بدار املنتخباحمد عبيلة  السيدعدد االعضاء املمتنعين على انتداب 
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 * حسب ما هو مضمن في استدعاء الدورة جماعة مراكش في الهيئات التالية:ملجلس انتداب ممثلين جدد 

 . المجلس االداري لشركة التنمية المحلية " باص سيتي متجددة"  ▪

75461004202013

 

 متجددة"منتدب اجمللس اجلماعي ملراكش يف اجمللس االداري لشركة التنمية احمللية "باص سييت 

وع املؤسسة موض

 االنتداب

العدد القانوني  الصفة داخل املؤسسة

 للمنتدبني يف اهليئة

 العضو اجلديد املنتدب وضعية االنتداب وضعية االعضاء اجلماعيون املنتدبون 

 الوضعية عضو اجمللس

 

 شركة التنمية احمللية

  "باص سييت متجددة" 

 

ممثل في المجلس  
 للشركة االداري  

 

 
 
 

 منتدبني 3

 

بن سليمان  يونس 

 

 
 

 

 محتفظ بانتدابه  - عبد السالم سي كوري 

 ا بانتدابه ةمحتفظ - عواطف البردعي 
 

 

 

 إبراهيم بوحنش  عملية التصويت على انتداب املترشح السيد

 املجلس االداري االساس ي لشركة التنمية املحلية "باص سيتي ممثال للمجلس الجماعي ب

 44إبراهيم بوحنش  االعضاء الحاضرين بالقاعة اثناء التصويت على املترشح السيدعدد  ⬧
 

 

ي،  ـ ة، عواطف البردعـد توفلـد العربي بلقائد، أحمد المتصدق، عبد السالم سي كوري، أحمد عبيلة، يوسف ايت رياض، محمـمحم
د الزراف، عبد الجليل بنسعود، عبد الغني دريوش،  ـالمتصدق، محمأمال ميصرة، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، عادل  

جبور،  الرزاق  حبيبة    عبد  بويدو،  ايت  محمد  العويدي،  جويدة  بنخالتي،  سفيان  بلوجور،  توفيق  بال،  بن  محمد  بوحنش،  إبراهيم 
ويس الهادي  عبد  ببـ الكرشال،  حسن  الفيرام ـ الت،  الرحيم  عبد  المغ ـاوي،  الحفيظ  ي.عبد  الوجدان  راوي، ـي،  احماد  ـ المصطفى  ي، 

،  ، الحسين نوار بن عال، ي. البشير طوبا، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظعبد االله الغلف، عبد الهادي    حفيظة مجدار،ي،  ـأطرح
، عبد المجيد بناني، عبد الهادي فاري،  الحسن المنادي، محمد بنلعروسي  ي،د ايت الزاوي، جمال الدين العكرودـمحمد باقة،  محم

 ي. احفيظ قضاوي العباسي.  خليل بولحسن، 
 

انتداب   على  افقين  املو االعضاء  بوحنش  سيدالعدد  الجماعي    إبراهيم  للمجلس  سيتي ممثال  "باص  املحلية  التنمية  لشركة  االساس ي  االداري    باملجلس 

 44      :             متجددة
االعضاء   انتداب    املمتنعينعدد  بوحنش  السيدعلى  الجماعي    إبراهيم  للمجلس  سممثال  "باص  املحلية  التنمية  لشركة  االساس ي  االداري    يتي باملجلس 

         :             متجددة

 

434102019172019

1 

2 

3 
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 :   ( 2020/ 02/07الجلسة الثانية بتاريخ  ) 2020من جدول اعمال الدورة االستثنائية يونيو/يوليوز   العاشرةالنقطة 

جماعة   مجلس  بين  النفايات  وجمع  النظافة  لقطاع  املفوض  التدبير  لعقد  ملحق  على  واملصادقة  الدراسة 

 في شأن تغيير االسم.  Derichebour ديريشبوركمراكش وشركة 

                                                                             

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

لتالو والخدمات  العمومية  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  رئيس  نائبة  مجدار  حفيظة  للسيدة  التقرير    نص   ةالكلمة 

 المتعلق بالنقطة. 

 

 

 المكلفة بالمرافق العمومية والخدماتاللجنة  رئيسنائبة    حفيظة مجدار ةالسيد
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 :1النقطة رقم 
 « ALSA GROUPO »املصادقة على التمديد االستثنائي لعقد استغالل مرفق النقل الحضري عبر الحافالت املبرم بين شركة  

 .   2021يونيو  30الى غاية  2020ومدينة مراكش وذلك ملدة سنة تبتدئ من فاتح يوليوز 
 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                    

 :2النقطة رقم 

الدراسة واملصادقة على ثالثة مالحق اضافية لعقد التدبير املفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش 

 والشركات املفوض اليها تدبير املرفق في شأن تمديد مدة االستغالل، ويتعلق االمر بالشركات التالية:
 TEO MARAشركة ▪

  Derichebour ركة ديريشبوركش▪

 S.M.V.Mشركة ▪

 :10النقطة رقم 
الدراسة واملصادقة على ملحق لعقد التدبير املفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش وشركة 

 في شأن تغيير االسم.  Derichebour ديريشبورك

   

 

(2020)يونيو، يوليوز الدورة االستثنائية  جملس مجاعة مراكش  
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تحضــير الــنقط المدرجــة فــي جــدول اعمــال الــدورة  إطــارطبقــا للمقتضــيات القانونيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، وفــي 

بتـاريخ   7121وتبعـا للـدعوة رقـم    ،02/07/2020و    26/06/2020في جلستين يومي  االستثنائية لمجلس جماعة مراكش المقرر عقدها  

، انعقـد االجتمـاع بـالمرافقاجتمـاع اللجنـة المكلفـة  للحضور والمشاركة فـي أشـغال    المجلسللسادة أعضاء  الموجهة    22/06/2020

بقاعـة االجتماعـات الكبـرى بالقصـر البلـدي شـارع محمـد  زواال السـاعة الثانيـة عشـرعلـى   2020  يونيـو  25  الخمـيسالمذكور يوم  

 لتدارس النقط االتية:  وذلك،  الخيرباتفاق مع هذت ا  رئيس اللجنةة حفيظة مجدار نائبة  الخامس برئاسة السيد
 

ومدينة    » ALSA GROUPO «املصادقة على التمديد االستثنائي لعقد استغالل مرفق النقل الحضري عبر الحافالت املبرم بين شركة    :1النقطة رقم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                         .2021يونيو  30الى غاية  2020مراكش وذلك ملدة سنة تبتدئ من فاتح يوليوز 

لقطاع    :2النقطة رقم  املفوض  التدبير  لعقد  اضافية  مالحق  ثالثة  على  واملصادقة  مراكش  الدراسة  جماعة  مجلس  بين  النفايات  وجمع  النظافة 

 والشركات املفوض اليها تدبير املرفق في شأن تمديد مدة االستغالل، ويتعلق االمر بالشركات التالية:
 TEO MARAشركة  ▪

  Derichebour ركة ديريشبوركش ▪

 S.M.V.Mشركة  ▪

التدبير املفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش وشركة  : 10النقطة رقم  الدراسة واملصادقة على ملحق لعقد 

 في شأن تغيير االسم.   Derichebour ديريشبورك
            

 

  السادة: اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 الزاوي.بوحنش، سفيان بنخالتي، عادل المتصدق، محمد ايت  إبراهيم
 

 كما حضر االجتماع: -

 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي :   أحمد المتصدق
 

 

 :السادة اعضاء اجمللس اجلماعي من يف االجتماع شارك -

 عبد الهادي بن عال، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي ويسالت.
 

 

 السادة:   بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   الكريم الخطيب عبد 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير

 رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى  :   محمد أرفا
 رئيس مصلحة النظافة :  المصطفى إيزيكي 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
االجتماع  مستهل  الفي  بالسادة  الترحيب  وبعد  شاكر،  الدعوة،    ةحضور  تلبية  بالنقط لهم  الجلسة  رئيسة  السيدة  ذكرت 

 مرفقي النقل الحضري والنظافة وجمع ونقل النفايات المنزلية، وتم تدارسها كاالتي:  المعروضة للدراسة ذات العالقة بتنظيم 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020يونيو  26دورة استثنائية بتاريخ 
 2020يوليوز  02و 

 

 باملرافق العمومية واخلدماتتقرير اجتماع اللجنة املكلفة 

 

 10و  2،  1رقم  النقط
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على ملحق لعقد التدبير املفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش  الدراسة واملصادقة    :10النقطة رقم 

 في شأن تغيير االسم.   Derichebour  ديريشبوركوشركة 
 

 

، أعطت السيدة نائبة رئيس اللجنة الكلمة للسيد النائب  إدراجهابدواعي    ولإلحاطة ،  في مستهل مناقشة هذه النقطة

الذي   الجماعي  المجلس  لرئيس  الجماعة    أشار الرابع  توصل  إلى  بطلب  إلى  اسمها  تغيير  حول  ديريشبورك  شركة  من 

 "ARMAS     ،"ان الجماعية    موضحا  المثبتة  طلبت  المصالح  الوثائق  وكذا  الموضوع  في  توضيحات  تقديم  الشركة  من 

ا الضريبية(،  لتغيير  والبيانات  التجاري  )السجل  الحالية،  لتسمية  التسمية  الوثائق مع  تطابق هذه  أنه  مؤكدا على  مضيفا 

الشركة من مستحقاتها الذي    ،ولمزيد من االستشارة في الموضوع وتمكين  اإلقليمي  الخازن  إلى    وافىتم إرسال الملف 

 ركة وهو موضوع النقطة المعروضة. الجماعة بضرورة إعداد ملحق للعقد حول تغيير تسمية الش

فتح الرأي    المناقشةباب    وبعد  معززا  حيث  ووإبداء  جاء  اسمها  بتغيير  الشركة  طلب  أن  األعضاء  للسادة  تبين 

أبدت   بالوثائق المثبتة لتطابق المعطيات مع التسمية الحالية تبعا لتوضيحات السيد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي،

وشركة    موافقتهااللجنة   مراكش  جماعة  مجلس  بين  النفايات  وجمع  النظافة  لقطاع  المفوض  التدبير  لعقد  ملحق  على 

 ". ARMAS" شركة   اسمها إلى في شأن تغيير  Derichebourديريشبورك  
 

           

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 

 نائبة رئيس اللجنة  

 حفيظة مجدار      
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 المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

ديريشبورغ النظافة  فشركة  اللجنة،  تقرير  لنص  إنصاتكم  تغيير    بعد  عملية  على  وسنصادق  اسمها،  غيرت 

الكترونيا، فصاحب الشركة   المبرم مع هذه الشركة والذي توصلتم به  االسم بمقتضى ملحق لعقد التدبير المفوض 

اآلن   لكنه  فرنسيين  شركاء  مع  فيها  مساهما  كان  أحيزون  يوسف  السيد  كاملة  اقتنى الجديد  وأصبحت    ، أسهمها 

 ". ARMAمل، وغير تسميتها إلى شركة "أرما بالتالي شركة مغربية بالكا

 فسأتلو عليكم نص الملحق كامال كما توصلتم به والمعروض على الشاشة.  ،وإذا سمحتم 
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 المجلس الجماعي لمراكش رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

التي   القانونية  اإلشكاالت  عن  استفسرنا  السياق  هذا  أرسلنا في  حيث  الموضوع،  هذا  يطرحها  أن  يمكن 
تطبيق   واجبه  من  والذي  الشركة  مستحقات  صرف  عن  المسؤول  بصفته  اإلقليمي  الخازن  السيد  إلى  استشارة 
القانون، كما راسلنا مصالح وزارة الداخلية الذين أخبرونا شفهيا ان المسألة ال تطرح أي إشكال لكننا ال زلنا في  

ي، إذن ونظرا للظرفية التي تعيشها الشركة سنصادق اليوم على تغيير اسمها على أساس أن انتظار جوابهم الكتاب
 سلطات الرقابة هي التي تملك الحق في التأشير على الملحق من عدمه. 

 باب المناقشة مفتوح حول النقطة. اذن، 

 المجلس الجماعي   عضو   خليل بولحسنالسيد 

؟ فهذا  األول هل الجماعة من اختصاصها أن تصادق على تغيير اسم الشركة  :هذا الموضوع يطرح سؤالين
دور أجهزة وإدارات أخرى، والجماعة تعاقدت مع شركة ديريشبورغ وصوتنا في الجلسة السابقة على تمديد العقد  

نمدد العقد    ، كان علينا أن نناقش الملف في رمته وأن تكون الرؤية واضحة، فال يمكننا اليوم أن مع "ديريشبورغ" 
معين تحمالت  وكناش  معينة  بمعايير  شركة  تكون    ،مع  لن  "ديريشبورغ"  لشركة  المرجعية  والمعطيات  فاألرقام 

، والخازن اإلقليمي ال يملك رأي قانوني حول أحقية الجماعة في التصويت على تغيير اسم  مطابقة لشركة "أرما" 
ختصاص الجماعة فهناك مسطرة خاصة بهذا األمر تقوم بها  الشركة، وانا أعيد وأؤكد تغيير اسم الشركة ليس من ا

 . جهات أخرى، أما شركة "أرما" يمكن أن تشارك في طلب العروض القادم ألننا نشجع الشركات المغربية

الثاني السؤال  الشركة؟   : أما  تغيير اسم  المصادقة على  الجماعة من  ما مصلحة  الجماعة هي    فهو  فمصلحة 

رغ" على أساس  مصلحة المواطن والتي تتجلى في الخدمات والمعطيات المرجعية فالجماعة تعاقدت مع "ديريشبو

،  هذه الظرفية إمكانات هامة وأسطول محترم، من الجيد تشجيع المنتوج الوطني خاصة في    أنها شركة أجنبية ذات

لكن الفلسفة التي صوتنا بها على تمديد العقد مخالفة اليوم لهذه النقطة، ففي الجلسة االفتتاحية كنا نقول بضرورة  

تشجيع   بدعوى  شركة  اسم  نغير  واليوم  الصحية  الطوارئ  حالة  انتهاء  بعد  للمشاركة  األجنبية  الشركات  تشجيع 

 قد وأن نمنح الفرصة للشركات المحلية ومن بينهم شركة "أرما". المنتوج المحلي، كان باألحرى أال نمدد الع

 المجلس الجماعي  عضو    المصطفى الوجدانيالسيد 

أنا أرى أن الشركة ستحافظ على رقم األصل التجاري، الرقم الضريبي، رقم الضمان االجتماعي، العنوان إلى  
ساعة بالمحكمة التجارية، والجماعة ليست مساهما في    24، لكن االسم التجاري ال يتطلب إعداده أكثر من  غير ذلك

والخازن اإلقليمي ما عليه إال أن يؤدي    ألن هذا من حق المدير العام للشركة  الشركة حتى تصادق على تغيير االسم 
الشركة اسم  عن  النظر  بغض  والمستحقات  المسألة  أرى  هكذا  أنا  فالمرجو  ،  مغاير  قانوني  معطى  هناك  كان  إذا 

 التوضيح. 

 المجلس الجماعي  عضو  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

في رأيي ليس من حق الجماعة تغيير اسم الشركة، فهذا األمر من اختصاص جهات أخرى، وهذه النقطة ال  
الدورة هذه  أعمال  جدول  في  لطرحها  في    ،داعي  تمر  القانونية  والمسائل  العقد  تمديد  على  صوتنا  أن  سبق  فقد 

 دواليب اإلدارة وفق مساطر خاصة، وإال وجب مدنا بالسند القانوني لهذا األمر. 

 المجلس الجماعي  عضو  محمد ايت بويدو السيد 

وجهة   فمن  للتأشير؟  الداخلية  وزارة  مصالح  إلى  الملف  وبعثنا  النقطة  على  إذا صوتنا  االشكال  يطرح  أين 

فيجب فتح   النظافةنظري األمر يقتصر فقط على شركة أصبحت مغربية وتود تغيير اسمها، أما التنافس لتدبير قطاع  

 . وفرها مغاربة الباب أمام الجميع مغاربة وأجانب فهدفنا هو الجودة ونتمنى أن ي
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 المجلس الجماعي  عضو   يوسف ايت رياضالسيد 

، فهذه األخيرة غيرت اسمها بالفعل  ليست الجماعة هي من ستغير اسم الشركة  ، من خالل فهمي للموضوع
ولصرف   معها  العقد  مددنا  دمنا  وما  العالم،  مستوى  على  أخرى  وجماعات  مراكش  جماعة  مع  تعاقد  ولديها 

فاألمر بسيط وهذه المصادقة مساهمة من الجماعة لعدم خلق إشكال قانوني للشركة وهذا رأي الخازن    مستحقاتها 
 ، وهذه مساهمة تشجع الشركات المغربية. اإلقليمي الذي يطلب من الجماعة إعداد ملحق خاص بهذا األمر

 المجلس الجماعي  عضو   عبد الجليل بنسعود السيد 

النقطة فهمته من   رياض،   ، ما  ايت  السيد  تدخل  أكده  ما  الشركة وهذا  اسم  يغير  لن  الجماعي  المجلس  أن 
ونحن بصدد تأكيد أننا مددنا العقد مع شركة أصبحت مغربية بالكامل وغيرت اسمها وفق المساطر المعمول بها ال  

 أقل وال أكثر. 

 المجلس الجماعي  عضو   عبد االله الغلفالسيد 

داخلي خاص بالشركة وال سلطة للمجلس الجماعي فيه، فهي عقدت جمع عام    األول  :هذه النقطة بها شقان
استثنائي غيرت على إثره اسمها وهذا شأنها الداخلي، أما الشق الثاني فيتعلق بالعقد المبرم بين الجماعة والشركة  

ير المفوض الذي وكناش التحمالت، فما قمتم به كمكتب مسير هو عين الصواب ألنه يؤسس لعمل جديد مرتبط بالتدب
، والدليل هو التفاعل اإليجابي لسلطات الوصاية مع هذه الملفات، فحتى القانون  تبرمه الجماعات الترابية بالمغرب

حيث سنصادق مبدئيا على    لم يفصل في هذه األمور، وما قمتم به هو ربح للزمن السياسي  113.14التنظيمي رقم  
وستربح   القانونية،  الناحية  من  خاصة  المختصة  المراقبة  سلطات  طرف  من  الملف  تدارس  أساس  على  النقطة 

 الجماعة آليات قانونية وجب على جماعات أخرى على الصعيد الوطني االستئناس بها. 

  النائب الثامن لرئيس المجلس الجماعية أمال ميصرة السيد 

النازلة تتغير    هذه  لم  إذا  ونقارن  العمومية  الصفقات  قانون  إلى  الرجوع  وجب  حلها  أردنا  إذا  أمامنا  التي 
 فعلينا إعداد ملحق للعقد.  ...(  معطيات الشركة )االسم، رقم الحساب البنكي 

 المجلس الجماعي   عضو   المصطفى الوجداني السيد  

المجلس أنها غيرت اسمها، وانت كرئيس للمجلس كان  بالنسبة لي اتضحت الصورة، فالشركة أبلغت رئاسة  
لديك الخيار أال تعرض هذا المعطى علينا، لكن بحكم تواصلك الدائم معنا ومن واجبك تبليغنا اخترت إدراجه كنقطة  
في جدول أعمال هذه الدورة، وبدون تعقيد لألمور فصاحب الشركة هو من اختار تغيير االسم مع االحتفاظ بجميع  

 الشركة القانونية.  معطيات

   لرئيس المجلس الجماعي الثانيالنائب عبد السالم سي كوري  السيد

بتغيير االسم طبقا   كما قال السيد الوجداني نحن لن نصادق على تغيير اسم الشركة ألن هذه األخيرة قامت 
وبياناتها   التجاري  محافظة على سجلها  وبقيت  العمل،  بها  الجاري  للقانون شركة  للقوانين  وطبقا  إذن  الضريبية، 

"أرما"  شركة  اسمها  أصبح  شركة  "ديريشبورغ"  مع  تعاقدنا  كجماعة  أننا  هو  المطروح  االشكال  لكن   ،
"ديريشبورغ" وإذا اردنا تأدية مستحقاتها فهل سنؤديها لشركة "ديريشبورغ" أم لشركة "أرما"؟ وبما أن الشركة  

التغيير للمصادقة عليه من طرف المجلس  غيرت اسمها والعقد سيطاله تغيير فال   للعقد يتضمن هذا  بد من ملحق 
الجماعي كما تمت المصادقة على العقد األصلي، وقد راسلنا الخازن اإلقليمي بشكل مسبق في الموضوع واكد لنا  

 لكي يتمكن الخازن  ضرورة إعداد ملحق للعقد يبين أن شركة "ديريشبورغ" غيرت اسمها ليصبح شركة "ارما" 
من أداء مستحقات الشركة باسمها الجديد، ورغم ذلك فبعد مصادقة المجلس الجماعي على هذه النقطة هناك مرحلة  
شركة   إطار  في  وسنبقى  النقطة  رفض  يعني  فهذا  التأشير  رفضت  فإذا  المختصة،  المحلية  السلطات  تأشير 

 إلى حين حل االشكال.  "ديريشبورغ" 
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 الجماعي  المجلس عضو  عبد الهادي فاري السيد 

" ب "تغييرها لالسم" لتبيان  تغيير االسم  حيث أقترح استبدال عبارة "   لدي مالحظة بخصوص صيغة النقطة 
 أن الشركة هي التي غيرت اسمها وكي ال يبدو االمر وكأننا نتوافق على اسم معين. 

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  السيد محمد العربي بلقائد  

أكثر تحفظا منكم بخصوص هذا الموضوع، فعندما توصلنا بمراسلة الشركة فنحن لم نبع أو  أؤكد لكم أننا كنا  
الشركات فهي ال تستقر على    تعرفهاعادية    مسائل فهذه أمور داخلية تخص الشركة، وهذه    ،نشتر أو دخلنا كمساهم

ا االطار اشترى شخص  حال فمنها من تهبط أسهمها ومنها من ترتفع وهناك من يشتر أسهما او يبيعها، وفي هذ
الشركات   ألن  "أرما"  إلى  العالمية"  "ديريشبورغ  وليس  مراكش"  "ديريشبورغ  من  اسمها  وغير  الشركة  أسهم 

إنشاء فرع بهذه المدينة، وبالتالي  على  األجنبية عندما تدبر مرفقا بمدينة ما على الصعيد الوطني فالقانون يجبرها  
به الجماعة  راسل  للشركة  الجديد  بالوثائق  فالمالك  معززا  المعطى  بدفع   المثبتة ذا  مطالبا  التي    كاملة  المستحقات 

كيف سنحول  فمع شركة "ديريشبورغ"  هو  مبرم  التوقفت منذ شهر فبراير لشركة "أرما"، لكننا تساءلنا أن العقد  
ن اإلقليمي  باستمرار، واستشرنا الخاز  ونتشاورلذلك بقينا متخوفين من هذا الموضوع    ؟التعاقد إلى شركة "أرما" 

ألنه المكلف بدفع مستحقات الشركة الذي أخبرنا بضرورة إعداد ملحق للعقد يتضمن موافقة المجلس الجماعي على  
تغيير اسم الشركة من "ديريشبورغ مراكش" إلى "أرما مراكش"، وتبقى الكلمة الفيصل بيد سلطات الرقابة، فحتى  

ال السيد  لرقابة  تخضع  األعمال  بجدول  نقطة  يتم  إدراج  ولن  فسيرفضها  الجماعة  اختصاص  تكن من  لم  فإن  والي 
 .إدراجها

، ومنطقيا األمر بسيط على حد فهمنا، أما قانونيا فسلطات  كما أشير أن هذه النقطة ال عالقة لها بتمديد العقد

اليوم ال إشكال فيه وال القرارات التي يتخذها المجلس، فتصويتنا  قانونية  يعدو ان    الرقابة هي من تقرر في مدى 

قانونية سوية الشركة في وضعية  تكون  منا كي  أنه في استشارتنا شفويا مع مصالح يكون مساهمة  لكم  ، وأؤكد 

لكن ننتظر جوابهم الكتابي المتمثل في التأشير على هذا الملحق    وزارة الداخلية اخبرونا أن األمر ال يخلق أي إشكال

 من عدمه. 

متدخل   أي  يتبق  لم  وإن  التصويتإذن،  عملية  إلى  المرور  عليكم  أقترح  المعروض    إضافي،  الملحق  على 

 .عليكم
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

قد   نكون  للنقط    أنهيناوبه  هذه  دراستنا  رفع  وقبل  هاته،  االستثنائية  دورتنا  اعمال  في جدول  المدرجة 

الملك   باهلل  العالية  السدة  الى  المرفوعة  البرقية  نص  لتالوة  المجلس  كاتب  نائب  للسيد  الكلمة  اعطي  الجلسة، 

 محمد السادس نصره هللا و ايده. 

 

 كاتب المجلسنائب  السيد ي احفيظ قضاوي العباسي
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على   الجماعي  المجلس  اعضاء  للسادة  امتناني  و  بشكري  اتقدم  ان  اود  الدورة،  هذه  جلسة  رفع  قبل 
 الجماعة. كذا اطر وموظفي  الدورة ومواكبتهم اشغال مداوالت 

 . عشية  دقيقة  واربعين الثالثة الساعة تشير الى  وكانت رفعت الجلسة 

 


