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 جمللض مجاعة مرانش 6102 أنتوبرللنخغر العاو للدورة العادية لشهر  اخلنضفهرشت اجللصات 
 

 01/6102/  06 – 10تخارخي  6102فِرست اجللس خني الأوىل وامثاهَة من ادلورة امؼادًة مضِر أأكخوجر 
 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة رقم النقطة

  

  10/01/6102خافظت الجلست ألاولى  

 
 

بدون نصاب 
 قانوني

 

 
   06/01/6102خافظت الجلست الثاهيت 

  اليلمت الافخخاخيت والجذولت الضمىيت 

 الاخاظت علما 

 10 – 13 

14 – 16 

17 

 

0 

اظالع املجلس الجماعي على الخلشيش الاخباسي لشئيس املجلس في صأن الاعمال التي جم الليام بها في اظاس 

 املخعلم بالجماعاث3 00.301مً اللاهىن الخىظيمي سكم  012لمادة الغالخياث املخىلت اليه ظبلا ل

 
 تم إطالع المجلس

 

18 – 10 

 

1 
  3 6102-6102اظالع املجلس الجماعي ملذًىت مشاهط  على وضعيت الذخىل املذسس ي 

 تم إطالع المجلس

 

11 - 21 

 

 

 

 

2 
اس جىظيم املؤجمش العالمي لخغيراث اظالع املجلس الجماعي ملذًىت مشاهط على اسخعذاداث الجماعت في اظ

 COP223املىاخيت 

 

 

 تم إطالع المجلس

 

20 – 70 

 

 

3 
 اظالع املجلس الجماعي ملذًىت مشاهط  على مضاسيع املبادسة الىظىيت للخىميت البضشيت3 

 

 تم إطالع المجلس

 

 

71 - 003 

 
 

 

 01/6102)ظحاحِة(/ 62 – 61تخارخي  6102فِرست اجللس خني امثامثة وامراتؼة من ادلورة امؼادًة مضِر أأكخوجر 
 

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة رقم النقطة
 

 

 

 

  61/01/6102خافظت الجلست الثالثت 

 اليلمت الافخخاخيت والجذولت الضمىيت  

 
 

 

 

10 – 13 

14 
 

 

 

4 
اكف باسخغالل ًخعلم حماعي جىظيمي كشاس في البث   ظشيم عً ادًتوالع الىاسيت والذساحاث السياساث مى

 3الىكىف عذاداث

 
 في البث تأجيل تم

جلسة  إلى النقطتين

66/01/6106 

 

15 - 14 

  
 

اكف السياساث والذساحاث الىاسيت والعادًت3 5  حعذًل هىاش الخدمالث املخعلم بئًجاس مىخىج اسخغالل مى
 

افلت على اجفاكيت جذبير املعشح العمىمي الجذًذ بين حماعت  6   مشاهط والجماعاث املجاوسة3الذساست واملى
 الموافقة

 

15 - 41 

 

البث في جخعيغ خذود العشق العامت إلخذار ظشيم عمىميت بحي املالح وهضع ملىيت اللعع الاسضيت والذوس  7

 السىىيت والحلىق العيييت املشجبعت بها ملا حسخلضمه العمليت مً مغلحت عامت3  

 
 الموافقة

 

42 - 50  

 

 مفىضيت للضشظت بحي الحاسة حىاس املضشخت الجماعيت بباب دوالت3جخغيػ علاس حماعي إلخذار البث في مسعشة  01
 

تم التخلي عن 
 مسطرة التخصيص

 
 

51 - 62 
 

افلت على اجفاكيت بين حماعت مشاهط ووالًت امً مشاهط مً احل اخذار ملش مفىضيت  8 الذساست واملى

 للضشظت بحي الحاسة بباب دوالت3

 
 الموافقة

 
 

 البث في هشاء ساخت مدعت اللعاس الثاهىيت لفائذة صشهت "سىبشاجىس" على مسخىي صاسع الحسً الثاوي3 00

 )هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت مشاهط(3                                                                                                

 
 

 تم تأجيل البث في
 النقطتين

 

 
 

63 - 71   

 البث في اكخىاء الىعاء العلاسي اليائً بامللحلت الاداسيت املحاميذ مً احل اخذار مالعب سياضيت3   01

 مشاهط( )هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت                                                                                                 
 

  البث في اكخىاء اللععت الاسضيت املضيذ عليها السىق الجماعي اصلي3 02
 الموافقة

 

70 - 77 

 

  حعذًل هىاش الخدمالث املخعلم بخدذًذ صشوط دعم مضاسيع الجمعياث مً ظشف املجلس الجماعي ملشاهط3 03
 الموافقة

 
 

 

78 – 040 
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  اخيت()حلست عب 62/01/6102الشابعت خافظت الجلست 

 ولمت افخخاخيت والجذولت الضمىيت 

  

042 - 046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 

مً الىظام الذاخلي  00الاحابت على اسئلت هخابيت ملذمت مً ظشف اعضاء املجلس الجماعي ظبلا للمادة 

 ملجلس حماعت مشاهط واالحي:

الضفكة اخلاصة بتدبري االىارة العنومية )حاعرة مكدو مً طرف الصيد حمند احلر عغو اجمللض اجلناعي حول تعثر  0الصؤال رقه 
 االىوار( مع تسويد اجمللض بيصدة مً تكرير اخلبري الدولي واطالع اجمللض على تكرير جلية الضفكات حول اختيار الشرنة الفائسة.

 مبديية مرانش.مكدو مً طرف الصيد عبد اهلادي تلناعي عغو اجمللض اجلناعي حول تكييه الصري واجلوالٌ  6الصؤال رقه 
مكدو مً طرف الصيد خليفة الشخيني عغو اجمللض اجلناعي حول تكييه وتكويه االىشطة الثكافية والرياعية املضادم  3الصؤال رقه 

 عليها يف اللحً ودورات اجمللض.
 مكدو مً طرف الصيد احلصني ىوار عغو اجمللض اجلناعي حول وععية االشوام مبديية مرانش. 4الصؤال رقه 

مكدو مً طرف الصيد عبد الغين دريوش عغو اجمللض اجلناعي حول مال توصيات اللحً ودورات اجمللض الواردة يف الدورات  5صؤال رقه ال
 الصابكة.

 مكدو مً طرف الصيد حمند ايت الساوي عغو اجمللض اجلناعي حول تكييه االىشطة الضيفية للنصابح مبديية مرانش. 6الصؤال رقه 

 
 
 
 
 
 

 
ابة على تمت اإلج

 األسئلة الكتابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047 – 053 

 

 6102فِرست اجللسة اخلامسة من ادلورة امؼادًة مضِر أأكخوجر 
 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة

   حلست صواليت( 01/6102/ 62الخامستخافظت الجلست( 

 ولمت افخخاخيت والجذولت الضمىيت 

 

 10 - 13 

14 

 

61 
اكيذ فخذ واغالق املحالث املفخىخت للعمىم3  وضع كشاس   جىظيمي حماعي ًدذد مى

 ) هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت مشاهط(                                                                                                 

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى دورة 

 الحقة

 

15 - 18  

 

16 
" الفشظ وملاسبت الىىع ؤ املساواة وجيافالاسدضاسيت املسماة "هيئت  هيئتاظالع املجلس الجماعي على جشهيبت ال

 مً الىظام الذاخلي ملجلس حماعت مشاهط3 05املحذزت ظبلا للمادة 

 

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى دورة 

 الحقة

 

01 

 
 

11 

 

افلت على بشهامج عمل حماعت  3 6166 – 6102مشاهط  الذساست واملى

 

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى دورة 

 الحقة

 

01 - 02 

 

اكف السياساث والذساحاث الىاسيت والعادًت عً ظشيم  1 البث في كشاس جىظيمي حماعي ًخعلم باسخغالل مى

 عذاداث الىكىف3

 
 الموافقة

 

 

03 - 16 

 

1 

 

 اكف السياساث والذساحاث الىاسيت والعادًت3حعذًل هىاش الخدمالث املخعلم بئًجاس مىخىج اسخغالل مى 

 

 البث في تأجيل تم
دورة  إلى النقطة

 الحقة

 

17 - 27  

 

  والخغىيذ عليها3 6102دساسـت مضشوع ميزاهيت مجلس حماعت مشاهط بشسم السىت املاليت  61
 الموافقة

 

28 – 054 

 

  61023جدىيل  اعخماداث بعض فغىل امليزاهيت بشسم سىت  61 
فقةالموا  

 

055- 061 
 
 
 

 

 والخغىيذ عليها 6102دساست خساباث الىفلاث مً املبالــغ املشعىدة للملاظعاث بشسم السىت املاليت  61
 

 

 الموافقة
 

062- 212 
 

 
 
 

افلت على جدىيل اعخماداث بعض فلشاث خساب الىفلاث مً املبالغ املشعىدة بشسم سىت  12 لبعض  6102املى

 مً اللاهىن الخىظيمي املخعلم بالجماعاث3 601املادة  امللاظعاث ظبلا مللخضياث

 
 الموافقة

 

213 - 217 

 
 اليلمت الخخاميت 

 البركيت

  
 

218- 221 
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  6102 اكزىثشانذوسح انعبدَخ نؾهش                            ًشاكؼنانًجهظ انجًبعٍ   

 جهغخ عهُُخ                                   

 6102 انتوبرالعادية لشهر حمغر الدورة 

     61/01/6102الثالثة بتاريذ لصةة اجل

عمذهب  ثبنثخثجهغخ  6102اكزىثش انًجهظ انجًبعٍ نًذَُخ يشاكؼ اؽغبل دوسره انعبدَخ نؾهش واصم   

صجبحب ثمبعخ انجهغبد انشعًُخ نهًجهظ  خًغىٌ دلُمخ عهً انغبعخ انعبؽشح و 6102اكزىثش   61انخًُظ  َىو 

سئُظ انًجهظ انجًبعٍ نًذَُخ يشاكؼ  ثهمبئذثؾبسع دمحم انغبدط رحذ سئبعخ انغُذ دمحم انعشثٍ  انجًبعٍ

يًثال نهغُذ هًخ  لبئذ انًهحمخ االداسَخ ثبة ربغضود )انًُطمخ انحضشَخ لؾُؼ(   النخ اًَبٌح وثًحضش انغُذ

 .خ ثبنىالَخلغى انجًبعبد انًحهُ سئُظانىانٍ عبيم عًبنخ يشاكؼ وانغُذ انًزكىس يىطبعٍ 

 :    حضـش يٍ  اطـش جًبعخ يشاكؼ ثصفخ اعزؾبسَخ انغــبدح -

 نهًصبنح  انعبوانًذَش  :  عجذ انكشَى انخطُت

 سئُـظ لغى اعًبل انًجهظ :      دمحم انًحُش          

 سئُظ لغى انؾؤوٌ انمبَىَُخ وانًُبصعبد انمضبئُخ :   فزح هللا انُضَذٌ

 ى انجُئخ ورأهُم انغكٍ غُش انالئكسئُظ لغ :   عجذ انغٍُ اوؽٍ

 سئُظ لغى انًًزهكبد انجًبعُخ :   هؾبو ثم انحىرٍ

 سئُغخ لغى انًُضاَُخ وانًحبعجخ :   وفـبء يُُبرٍ

 سئُظ لغى انًشافك انكجشي انعًىيُخ انًحهُخ  :   عجذ االنه سوحٍُ

 سئُظ لغى انؾجبة، انثمبفخ، انشَبضخ وانزشثُخ :   انحغٍُ انضواق

 سئُظ لغى انًىاسد انجؾشَخ :    ُُطىدمحم ث

 سئُظ لغى انعًم االجزًبعٍ  :  عجذ انعضَض االيشٌ

 عٍ لغى اعًبل انًجهظ :   خهُم يىنُح 

 عٍ لغى اعًبل انًجهظ :   ععذ َجبٌ 
 

 عضىا 62 :  انعذد انمبَىٍَ انزٌ َزكىٌ يُه انًجهظ انجًبعٍ  -

 عضىا 26  :    عـذد االعضـبء انًضاونُـٍ يهبيهــى  -

عضىا 26 :     عـذد األعضــبء انحبضشَـــٍ  -

 رئيض دلمض مجاعة ورانش ذلىد العربي بمكائد 0
 الٍائب االوه لرئيض دلمض مجاعة ورانش يوٌض بَ شميىاُ 1

 الٍائب الجاٌي لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الصالً شي نوري 2

 انشالٍائب الجالح لرئيض دلمض مجاعة ور ذلىد توفمة 3

 الٍائب الرابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش أمحد املتصدم 4

 الٍائب اخلاوض لرئيض دلمض مجاعة ورانش ووالي احلصَ املٍادي 5

 الٍائب الجاوَ لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الرزام دبور   6

 الٍائبة الجاوٍة  لرئيض دلمض مجاعة ورانش  اواه ويصرة 7
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 تاشع لرئيض دلمض مجاعة ورانشالٍائب ال عواطف الربدعي 8

 الٍائب العاشر لرئيض دلمض مجاعة ورانش مجاه الديَ العهرود 01

 ناتب اجملمض اجلىاعي خالد الفتاوي 00

 ٌائب ناتب اجملمض اجلىاعي ووالي احفيغ قضاوي العباشي 01

 عضو اجملمض اجلىاعي يوشف أيت رياض 02

 "         "          "  عبد اجمليد ايت الكاضي 03
 "          "          " توفيل بمودور 04

 "          "          " عبد اهلادي ويصالت 05
 "          "          " عاده املتصدم 06

 "          "          " عبد اهلادي فاري 07
 "          "          " ذلىد السراف 08

 "         "          "  عبد االلْ الػمف 11
 "          "          " اويٍة العىراٌي االدريصي 10

 "          "          " امحد ذلفوظ 11
 "          "          " عبد الرمحاُ وافا 12
 "          "          " شفياُ بٍداليت 13
 "          "          " حياة املشفوع 14
 "          "        "   عبد الصىد العىراٌي 15

 "          "          " خمين بوحلصَ 16

 "          "          " محيد خورزك 17

 "          "          " ذلىد بَ بال 18

 "          "          " أمحد عبيمة 21

 "          "          " عبد الفتاح رزني 20

"   "          "        حصَ بباوي 21  

 "          "          " إشرام البويصفي 22

 "          "          " ذلىد لهبار 34

 "          "          " زنية املريين 35
 "          "          " عبد العسيس ورواُ 36

 "          "          " الصعيد ايت احملذوب 37

"       "          "    عبد اجمليد بٍاٌي 38  

 "          "          " عبد العسيس البٍني 39
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 "          "          " ذلىد احلر 40
 "          "          " رشيد التىادلي 41

 "          "          " ذلىد االدريصي 42
 "          "          " ذلىد بٍمعروشي 43

 "          "          " ذلىد باقة 44

 "          "          " املصطفى الودداٌي 45

 "          "          " عبد الصىد العهاري 46
 "          "          " ابراِيي بوحٍش 47

 "          "          " عبد الرحيي الفرياوي 48

 "          "          " ووالي عبد احلفيغ املػراوي 49

"          "       "    احلصني ٌوار 50  

 "          "          " شعيدة شاللة 51
 "          "          " ذلىد ٌهين 52
 "          "          " حصَ اهلواري 53
 "          "          " عبد الصىد اهلٍيدي 54

 "          "          " ثورية بوعباد 55
"          "  "         ووالي البشري طوبا 56  

 "          "          " عبد الػين دريوش 57

 "          "          " خميفة الشخيىي 58
 "          "          " عبد اهلادي بَ عال 59

 "          "          " عبد اهلادي تمىاضي 60

 "          "          " حفيعة دلدار 61

"          "        "   ذلىد ايت الساوي 62  

 "          "          " عبد المطيف أبدوح 52

 "          "          " حميىة باذلىد 53

 "          "          " عبد العسيس بوشعيد 54
 "          "          " فاطىة ملهّوُ 55
 "          "          " دويدة العويدي 56
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 ال احــــذ  :     ء انغبئجُــٍ ثعـــزسعـذد  األعضـب  -

  

 عضـىا    01 :        عـذد  األعضبء انغبئجُـٍ ثـذوٌ عــزس -

 
 الٍائب الصادشة لرئيض دلمض مجاعة ورانش خدجية فضي 0

 "          "          " عبد الواحد الشافكي 1

 "          "          " عدٌاُ بَ عبد اهلل 2
 "          "          " وهاريعبد اهلل اال 3
 "          "          " عبد اجمليد الدوٍاتي 4

 "          "          " ذلىد ايت بويدو 5
 "          "          " وريي خاي 6

 "          "          " حبيبة الهرشاه 7
 "          "          " فاطىة السِراء املٍصوري 8
 "          "          " الشّواٌيمحيد  01
 "          "          " املصطفى الشّواٌي 00
 "          "          " عفيفة السجناري 01
 "          "          " جنيب رفوش 02

 "          "          " عبد اجلمين بٍصعود 03

 "          "          " يوشف بَ الساِر 04
 "          "          " عين اوػاريامسا 05
 "          "          " عبد الهريي ملشوً 06
 "          "          " ذلىد بوغرباه 07
 "          "          " امحاد اطرحي 08
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 )ربٌس الجلسة(ربٌس المجلس الجماعً النابب االول ل السٌد ٌونس بن سلٌمان

 الرحٌمبسم هللا الرحمان 

 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السادة و السٌدات األعضاء المحترمٌن

 السادة أطر االدارة الجماعٌة

 أٌها الحضور الكرٌم

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

 اشتػاله وواقف الصيارات والدرادات الٍارية والعادية عَ طريل عدادات الوقوف.البح يف قرار تٍعيىي مجاعي يتعمل ب 5

 تعدين نٍاش التخىالت املتعمل بإجيار وٍتوج اشتػاله وواقف الصيارات والدرادات الٍارية والعادية. 6

 جملاورة.الدراشة واملوافكة عمى اتفاقية تدبري املطرح العىووي اجلديد بني مجاعة ورانش واجلىاعات ا 7
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البح يف ختطيط حدود الطرم العاوة إلحداخ طريل عىووية حبي املالح وٌسع ومهية الكطع االرضية والدور الصهٍية 
 واحلكوم العيٍية املرتبطة بّا ملا تصتمسوْ العىمية وَ وصمخة عاوة.  

 

9 
 شرحة اجلىاعية بباب دنالة.البح يف وصطرة ختصيص عكار مجاعي إلحداخ وفوضية لمشرطة حبي احلارة دوار امل

 

01 
الدراشة واملوافكة عمى اتفاقية بني مجاعة ورانش ووالية اوَ ورانش وَ ادن احداخ وكر وفوضية لمشرطة حبي احلارة 

 بباب دنالة 

 
00 

 نراء شاحة ذلطة الكطار الجاٌوية لفائدة شرنة "شوبراتور" عمى وصتوى شارع احلصَ الجاٌي.
 ) هلطت ملترحت مً السيد الىالي عامل عمالت مساهط(                                

 
06 

 اقتٍاء الوعاء العكاري الهائَ باملمخكة االدارية احملاويد وَ ادن احداخ والعب رياضية.
 ) هلطت ملترحت مً السيد الىالي عامل عمالت مساهط(                                

 

03 
 الرضية املشيد عميّا الصوم اجلىاعي ازلي.البح يف اقتٍاء الكطعة ا

 

04 
 تعدين نٍاش التخىالت املتعمل بتخديد شروط دعي وشاريع اجلىعيات وَ طرف اجملمض اجلىاعي ملرانش

 
05 

 وضع قرار تٍعيىي مجاعي حيدد وواقيت فتح واغالم احملالت املفتوحة لمعىوً.
                                                      ) هلطت ملترحت مً السيد الىالي عامل عمالت مساهط(                                                                       
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 :  (11/01/1105 )جلسة بتارٌخ  1105جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  منالنمطة الخامسة 

سخغالل مىاكف السياساث والذساحاث الىاسيت والعادًت عً ظشيم البث في كشاس جىظيمي حماعي ًخعلم با

 عذاداث الىكىف

 )ربٌس الجلسة(ربٌس المجلس الجماعً النابب االول ل السٌد ٌونس بن سلٌمان 

االجتماع  تمرٌر  نص  اببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوةالكلمة للسٌدة ن

مكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات واللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة المشترن بٌن اللجنة ال

 حول هذه النمطة.

  

 .المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات اللجنة ناببة ربٌس لسٌد حفٌظة مجدارا
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  5:  النمطة رلم

 

  املشرتك بني جتماعالاتقرير 
خلدمات باملرافق العمومية وا املكمفة المجنة 

والمجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية 
 والربجمة

 

 
 

  5النقطة رقم حول 
 2016اك توبر  لشهر العادية  جدول اعمال الدورةمن 

 
 

البث يف قرار تيظيني مجاعي يتعلل باشتغالل مواقف الصيارات 
 والدراجات اليارية والعادية عً طريل عدادات الوقوف.
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 1105دول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر فً جــً اطار استكمال تحضٌر بعض النمط المدرجة فــ 
اجتمعت اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشـإون المالٌة  ،ـة و نوعٌــة النمط المعروضة للدراســةوبالنظر لطبٌعـ

الحسٌن نوار السٌد  ترأسه ثان اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات فً اجتماع مشترنو والبرمجة
دٌة عشرة صباحا بماعة على الساعة الحا 1105اكتوبر  03بمعٌة السٌدة حفٌظة مجدار وذلن ٌوم الجمعة 

 االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس، وذلن لتدارس النمطة التالٌة :
البث يف قرار ثنظيمي حماعي يجعلق باسجغالل مواقف السيارات والدراحات النارية والعادية عن طريق  -5

 عدادات الوقوف.
 

 ادة :حضر من اعضاء اللجنتٌن الســ -

   سالت، خلٌل بولحسن، ابراهٌم بوحنش .عبد الهادي وٌ

  : ادةـــس السـمن اعضاء المجلشارن   -

 موالي احفٌظ لضاوي، العباسً، خلٌفة الشحٌمً
   : ادةاطـــر جماعـة مراكش بصفة استشارٌة الســارن من كما شـ  -

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بلحوتً
  اعمال المجلس لسم عن :  عادل الزرود

 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  شٌد بوزٌتًر
 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :   دمحم ارفا

 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجاي  
 

فً بداٌة االجتماع، وبعد ان تم تمكٌن السادة االعضاء من المرار التنظٌمً ٌتعلك باستؽالل موالؾ المركبات 

وترحٌب فً حك السادة  شكرمرفك بهذا التمرٌر، لدم السٌد ربٌس الجلسة كلمة باألداء بتراب جماعة مراكش ال

البث فً لرار تنظٌمً جماعً ٌتعلك الحضور لتلبٌة الدعوة، مذكرا بالنمطة المتبمٌة المعروضة للدراسة والمتعلمة ب

 باستؽالل موالؾ السٌارات والدراجات النارٌة والعادٌة عن طرٌك عدادات الولوؾ.

ح الموضوع، اعطى السٌد ربٌس الجلسة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي لدم ولتوضٌ 

اسباب ودواعً اعداد لرار تنظٌمً باستؽالل موالؾ المركبات باألداء عن طرٌك عدادات الولوؾ بتراب جماعة 

ٌد وتنظٌم مراكن المركبات مراكش، مإكدا على ان  السٌاق العام لطرح الموضوع ٌرتبط باإلرادة العامة فً تحد

والسٌما بمدٌنة من حجم مراكش التً تعرؾ الباال كبٌرا من طرؾ الزوار طٌلة  السنة سواء مؽاربة او اجانب، 

اضافة الى توصٌات المجلس الجهوي للحسابات فً تمارٌره االخٌرة والماضٌة بضرورة تهٌا لرار تنظٌمً خاص 

  باستؽالل موالؾ السٌارات.

ع على المرار المعروض، لدم السادة االعضاء تعدٌالت شكلٌة واخرى فً المضمون وبعد االطال

 . تضمنها الجدول المرفك بالتمرٌر

وبه تكون اللجنة لد ابدت موافمتها على المرار موضوع النمطة وفك التعدٌالت الممترحة الموضوع 

 تحتها خط فً الجدول.

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
 4: الرلمذات  النمطة
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افم العمىميت والخذماث واللجىت امليلفت بامليزاهيت والضؤون املاليت والبرمجت ضترنحذول حعذًالث امللترخت في اظاس الاحخماع امل  بين اللجىت امليلفت باملش
 

 مهطوم الفصن بعد التعدين مهطوم الفصن يف الكزار التهظيمي االصمي ر.ف
 

 الدٌباجة

َئات أأخرى امعادر تدٌفِذٍ امظِري املخؼلق ابملراكدة املامَة ندلوةل ػىل املًضب ت امؼ 20.11تياء ػىل املاهون رمق  امة ُو
ميَ مبوجة املاهون رمق .611هومفرب 00) 0161من رمضان  02تخارخي  000..0.1امرشًف رمق  مت ( كٌل مت ثـَرٍي وح

 6100اؾسعس01) 01.6من رمضان  02تخارخي  0.00.012امعادر تدٌفِذٍ امظِري امرشًف رمق  60.01

 
 

 حذؾ هذا المانون لعدم المالبمة

 
 

0 
 

 موضوع الكزار
هيدف ُذا املرار ا ىل حتدًد وثيظمي اراكن املركحات غن ظًرق الأداء ابمضوارع، الأزكة وامحاحات امؼمومِة نلوكوف 

 ترتاب جٌلػة مراكش .

..... 

  موضوع الكزار

ىل حتدًد وثيظمي اراكن املركحات غن ظًرق الأداء ابمضوارع ، الأزكة وامحاحات امؼ مومِة نلوكوف ترتاب جٌلػة هيدف ُذا املرار ا 

 وفك المابمة التً ترفك بإعالن طلبات عروض االثمان مراكش

... 
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 االصتعماالت املمهوعة
مييع ػىل املرثفلني ؾسل املركحات ، ا ظالهحا ، ظَاىهتا ، غرضِا نلحَع أأو أأي وضاط أ خر يف املرفق امؼمويم مال راكن 

 امليظم .
 مراكن نلمركحات  مؤدى غهنا ابمضوارع والأزكة وامحاحات امؼمومِة :حتدث مبوجة ُذا كرار جٌلغي 

ًمت حتََني املراكن اخملععة نلوكوف املؤدى غيَ لك س ية مامَة مبوجة املوامئ املرفلة ابل ػالن غن ظلحات غروض 
جيار مٌخوج مواكف املركحات  .الأمثان املخؼللة اب 

 ٌضار ا ىل الأماكن املؤدى غهنا مبا ًًل :
ة ثحني تداًة امضوارع والأزكة وغيد ثلاظؼِا ثفِد تداًة امليعلة امليظمة تواسعة ػدادات اموكوف / مو 0 حات ا خداًر

 وحكون ابملواظفات امخامَة :
كون جحم انلوحة  مرت، 01..ثثخت ػىل معود ظوهل  مترت/ 01.11ٍو مترت، 01.11سً  سً
 ٍكذة ػلهيا ماًًل :  وحكون واحضة امرؤًة،

P   ًفِد ثواجد موكف مٌظم :: حرف لثُين 

... 
 /تعحاؿة املراكن تلون أأزرق معوما6

حلى انلون الأزرق  ميكن معاحة الامذَاز ظَاؿة تؼغ املراكن تلون خمامف حسة الثفاق مع اجمللس ادلاغي ًو
 ُو انلون امرمسي نلمياظق املؤدى غهنا .

 انلون الأظفر ُو انلون امرمسي ملراكن احلجز اخلاص.

 املمهوعة االصتعماالت
 مييع ػىل املرثفلني ؾسل املركحات، ا ظالهحا، ظَاىهتا، غرضِا نلحَع أأو أأي وضاط أ خر يف املرفق امؼمويم مال راكن امليظم .

 حتدث مبوجة ُذا كرار جٌلغي مراكن نلمركحات  مؤدى غهنا ابمضوارع والأزكة وامحاحات امؼمومِة :
لك س ية مامَة مبوجة املوامئ املرفلة ابل ػالن غن ظلحات غروض الأمثان املخؼللة  ًمت حتََني املراكن اخملععة نلوكوف املؤدى غيَ

جيار مٌخوج مواكف املركحات  اب 
 ٌضار ا ىل الأماكن املؤدى غهنا مبا ًًل :

ة ثحني تداًة امضوارع والأزكة وغيد ثلاظؼِا ثفِد تداًة امليعلة امليظمة تواسعة ػدادات اموكوف وحكون 0 / موحات ا خداًر
 ملواظفات امخامَة :اب

كون جحم انلوحة  مرت، 01..ثثخت ػىل معود ظوهل  مترت/ 01.11ٍو مترت، 01.11سً وٌراعى فً ذلن الخصوصٌات  سً

 .التمنٌة لكل منطمة على حدة
 ٍكذة ػلهيا ماًًل :  وحكون واحضة امرؤًة،

P  : حرف لثُين ًفِد ثواجد موكف مٌظم : 

... 
 ما/تعحاؿة املراكن تلون أأزرق معو 6

حلى انلون الأزرق ُو انلون امرمسي  ظَاؿة تؼغ املراكن للمستؽلميكن  تلون خمامف حسة الثفاق مع اجمللس ادلاغي ًو
 نلمياظق املؤدى غهنا .

اللون االخضر هو اللون الرسمً لمراكن الحجز الخاص واللون االصفر هو اللون الرسمً 
 للمراكن المنظمة بالولوؾ بالعدادات
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 انو لذوي اإلعاقات اذتزنيةختصيص أم

 ختعط وجواب ابمليعلة املؤدى غهنا مراكن خاظة مفائدة الأصخاص ذوي ال ػاكات احلركَة

 

 اصبح هذا الفصل هو الرابع فً الترتٌب لوجود خطؤ فً ترتٌب الفصول
 ختصيص أمانو لذوي اإلعاقات اذتزنية

 .وبالنسبة لبالً المراكن خاص ذوي ال ػاكات احلركَةختعط وجواب ابمليعلة املؤدى غهنا مراكن خاظة مفائدة الأص

 حتديد مدة اإلرناى الكصوى باملهطكة املؤدى عهها 5

 حتدد أأرتع ساػات مكدة كعوى مال راكن املسموح تَ تيفس املركن ابمليعلة املؤدى غهنا

 

 تم حذؾ هذا الفصل بؤكمله
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 مهع مؤقت لزنو املزنبات

 : فة مؤكذَ اراكن املركحات ابملراكن املرخعة خاظة يف احلالت امخامَةميكن تلرار جٌلغي ، مٌع تع
   دواغي امليفؼة امؼامة  -
 ا جناز أأصـال معومِة -
كامة ثظاُرات زلافِة ورايضَة -  ا 
 تؼغ املياس حات . -

 جسمل وسخة من املرار املذكور ل دارة امرشكة املس خـةل كدل امرشوع يف امليع املؤكت .

 تمهع مؤقت لزنو املزنبا

 : ميكن تلرار جٌلغي ، مٌع تعفة مؤكذَ اراكن املركحات ابملراكن املرخعة خاظة يف احلالت امخامَة
   دواغي امليفؼة امؼامة  -

جناز أأصـال معومِة -  ا 
كامة ثظاُرات زلافِة ورايضَة -  ا 

 تؼغ املياس حات . -

حك فً هذه الحالة وال ٌ  امليع املؤكتكدل امرشوع يف المستؽلاو  جسمل وسخة من املرار املذكور ل دارة امرشكة املس خـةل

 . مطالبة الجماعة باي تعوٌض
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 حتديد أيام األداء

ٍكون ال راكن  ابمليعلة املؤدى غهنا ابمضوارع والأزكة امليظمة غن ظًرق الأداء خاضع ملأداء ظَةل أأايم امس ية ، ماػدا 

 ػات وامخوكِت احملدد ابمفعل تؼدٍ .أأايم الأحد وأأايم الأغَاد اموظيَة وادلًًِة ، وذكل خالل امسا
أأما ابمًس حة مالراكن ابملرائة املض َدة وامحاحات امؼمومِة مالراكن املـللة ، فذكون خاضؼة ملأداء ظَةل أأايم امس ية وػىل 

 . 61ساػة / 61مدى 

 حتديد أيام األداء

ماعدا أٌام  أأايم امس ية ، خاضع ملأداء ظَةل دالعداٍكون ال راكن  ابمليعلة املؤدى غهنا ابمضوارع والأزكة امليظمة غن ظًرق 

 ، وذكل خالل امساػات وامخوكِت احملدد ابمفعل تؼدٍ .األحد والٌوم االول من االعٌاد الدٌنٌة
داء ظَةل أأايم امس ية وػىل مدى   . 61ساػة / 61أأما ابمًس حة مالراكن ابملرائة املض َدة وامحاحات امؼمومِة مالراكن املـللة ، فذكون خاضؼة ملأ
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 حتديد توقيت األداء

 حيدد ثوكِت الأداء ابمؼدادات اكل يت : 

 ظَةل أأايم الأس حوع ماػدا ًوم الأحد والأغَاد-
 اتخداء من امساػة امثامٌة ظحاحا ا ىل امساػة امساتؼة مساء*  
 : أأما خالل صِر رمضان فِكون ثوكِت الأداء اكمخايل-
ىل امسا    19H00-09H00)ػة امساتؼة مساء )* من امساػة امخاسؼة ظحاحا ا 
ىل ممت صِر ؾضت من لك س ية   *امخوكِت امعَفي من فاحت ًوهَو ا 

ىل امخاسؼة مَال  ىل امواحدة تؼد امزوال ومن امراتؼة تؼد امزوال ا   . *من امثامٌة ظحاحا ا 

ع مللذضَات كياش امخحمالت املخؼلق ابس خـالل أأما فامي ًخؼلق تخؼرفة اموكوف ابملراكن امـري امليظمة تواسعة  ػدادات ال راكن فا هنا ختض

 . مواكف امس َارات وادلراجات امؼادًة وامياًرة

 حتديد توقيت األداء

 حيدد ثوكِت الأداء ابمؼدادات اكل يت : 

والٌوم االول من االعٌاد الدٌنٌة وفما لما هو وارد فً ظَةل أأايم الأس حوع ماػدا ًوم الأحد -

 اعاله التاسعالفصل 
 الصٌفً من الثامنة صباحا الى الحادٌة عشرة لٌال التولٌت

 التولٌت الشتوي من الساعة الثامنة صباحا الى التاسعة مساء
     
 تم حذؾ بالً الفمرة 
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 تعزيفات اإلرناى ، العدادات اآللية وتذنزة اإلرناى 

فة امخامَة :ًؤدى غن اراكن املركحات ابملراكن املؤدى غهنا ابمضوارع والأ   زكة امخؼًر
ٌلن ملك ساػة يف امليعلة امليظمة غن ظرق امؼدادات الآمَة ، مع ا ماكهَة ا ضافة درمه واحد ملك ساػة  6)- ( دُر

 ا ضافِة ، دون جتاوز سلف لأرتع ساػات مكدة كعوى مال راكن املسموح تَ .
ة ابمًس حة  06ػىل ظحاحا  0درامه/ساػة من  2ا ىل  .حتدد جسؼرية كارة يف هعاق فرصاة من - مَال كدسؼرية هناًر

ة غيد  ػالن ُذٍ امدسؼرية املارة ػىل موحات ا خداًر مت ا  نلمرائة ، حسة امسؼة ووس حة امللأ اخلاظة جلك مرأ ب ، ًو
 مدخل لك مرأ ب ، مبوجة حمرض نلجية مضرتكة تني ادلاػة وامسلعة احمللَة وامرشكة أأو امضخط اذلايت املس خـل .

لذ  . ني ، الأوىل مدارشة غن ظًرق امؼداد الآيل وامثاهَة غن ظًرق ال خنراطًمت الأداء تعًر
 العدادات اآللية :

مزاما ذات املواظفات امخامَة :  ثلوم امرشكة أأو امضخط املس خـل تيعة ػدادات الأداء ابمضوارع والأزكة وحكون ا 
 ا ماكهَة جضـَلِا ابمعاكة امضمس َة وامحعارايت امكِرابئَة -
 جسدًد واحد ػىل الأكل ثخوفر ػىل مدخل -
ٌلن ومخسة درامه ػىل الأكل  -  ا ماكهَة اس خؼٌلل اميلود من فئة درمه ، دُر
ذا ثوفرت دلى امرشكة -  أأو املس خـل . ا ماكهَة اس خؼٌلل تعاكة الأداء ندلفع املس حق ، ا 
 مروهة اكمةل مربجمة الأسؼار وامخوكِت -
 ػدم احدساب وكت ال راكن اجملاين -
حلى نلرشكة أأو امضخط املس خـل اكمل امعالحِة يف حتدًد مدة الاراكن  جرف - غ الآةل نليلود امزائدة ًو

ر امؼدادات امليعحة واملرخط هبا متاص َا مع امخعور امخكٌومويج يف ُذا اجملال ، وذكل ػىل هفلهتا .  ثعٍو
ة حتدد ماكن ثواجدٍ ، ثثخت جبواٍر مدارشة حتمل ا صارة ًد هبا مع  ةل .ٌضار ا ىل لك ػداد تلوحة ا خداًر

 االخنزاط أو االشرتانات :
ابغخحار اموضع امخحفزيي ميظام الاصرتااكت ابمًس حة ملس خؼمًل املرفق ، خيول نلمجلس ال داري نلرشكة أأو نلمس خـل 

 حتدًد جسؼرية الاخنراط أأو أأظياف الاصرتااكت نلفئات امخامَة :
 امساكن ومه املاظيون يف املياظق املـعاة تواسعة ػدادات اموكوف  . -

 موظفوا ال دارات امؼمومِة وجٌلػة مراكش : ومه املوظفون اذلٍن حتَط املياظق املؤدى غهنا مبلر ثوظَفِم -

 مس خخدموا املؤسسات اخلاظة : ومه اذلٍن حتَط املياظق املؤدى غهنا مبلر معلِم -

 املِيَون : ومه املٌلرسون ملِية ما وحتَط املياظق املؤدى غهنا مبلر ممارس هتم نلمِية  -

 ؾحون معوما : وًلعد هبم لك خشط ٍراتد املياظق املؤدى غهناامرا -

ذا رؾحت احلق يف الاس خفادة من اصرتااكت ملاتل أأمثية مٌاس حة ػىل أأل ًخجاوز ػددمه امًس حة احملددة . -  ميكن مِذٍ امفئات ا 
... 

 تعزيفات اإلرناى ، العدادات اآللية وتذنزة اإلرناى 

 التالٌة:التعرٌفات  بالعدادات  ملؤدى غهنا ابمضوارعًؤدى غن اراكن املركحات ابملراكن ا

مع اضافة درهم واحد عن كل امؼدادات الآمَة  ظًرقيف امليعلة امليظمة غن درهمان للساعة االولى ( 1)

  ساعة اضافٌة
 تَ . دون جتاوز سلف لأرتع ساػات مكدة كعوى مال راكن املسموحتحذؾ عبارة : 

مَال كدسؼرية هناًرة  06ظحاحا ػىل  0درامه/ساػة من  2ا ىل  .كارة يف هعاق فرصاة من  حتدد جسؼرية تحذؾ بالً الفمرة "

ة غيد مدخل  ػالن ُذٍ امدسؼرية املارة ػىل موحات ا خداًر مت ا  ابمًس حة نلمرائة ، حسة امسؼة ووس حة امللأ اخلاظة جلك مرأ ب ، ًو
 ة وامرشكة أأو امضخط اذلايت املس خـل .لك مرأ ب ، مبوجة حمرض نلجية مضرتكة تني ادلاػة وامسلعة احمللَ

لذني ، الأوىل مدارشة غن ظًرق امؼداد الآيل وامثاهَة غن ظًرق ال خنراط  . ًمت الأداء تعًر
 العدادات اآللية :

الشوارع واالزلة بمواصفات تمنٌة تموم الشركة او الشخص المستؽل بتوفٌر عدادات االداء ب
  مكن من تحدٌد ساعة الشروع والمؽادرةت

 ا ماكهَة جضـَلِا ابمعاكة امضمس َة وامحعارايت امكِرابئَة -

 ثخوفر ػىل مدخل جسدًد واحد ػىل الأكل -

ٌلن ومخسة درامه ػىل الأكل  -  ا ماكهَة اس خؼٌلل اميلود من فئة درمه ، دُر

ذا ثوفرت دلى امرشكة -  أأو املس خـل . ا ماكهَة اس خؼٌلل تعاكة الأداء ندلفع املس حق ، ا 

 الأسؼار وامخوكِتمروهة اكمةل مربجمة  -

 ػدم احدساب وكت ال راكن اجملاين -

ر امؼدادات امليعحة  - حلى نلرشكة أأو امضخط املس خـل اكمل امعالحِة يف ثعٍو حتدًد مدة الاراكن  جرفغ الآةل نليلود امزائدة ًو

 واملرخط هبا متاص َا مع امخعور امخكٌومويج يف ُذا اجملال ، وذكل ػىل هفلهتا .

ة حتدد ماكن ثواجدٍ ، ثثخت جبواٍر مدارشة حتمل ا صارة ًد هبا معةلٌضار ا ىل لك ػداد تل  وحة ا خداًر
ٌتعٌن على المستؽل عرض نموذج للعداد المزمع بواسطته : مع اضافة الفمرة التالٌة -
ستؽالل اثناء اشؽال لجنة فتح اظرفة العروض المفتوحة مع ملؾ تمنً مرتبط بهذه العدادات الا

اجراء تجربة مٌدانٌة للعدادات  بول الشروع فً  االستؽالل اال بعدوال ٌسمح للمتعهد المم
 الممبولة من طرؾ المصالح التمنٌة الجماعٌة.

الحصول على موافمة صرٌحة وكتابٌة من طرؾ المذكورة اال بعد  الٌسمح بتؽٌٌر العدادات
 . جماعة مراكش وبعد اجراء اختبار جدٌد للعدادات المؽٌرة

على انظار المجلس الجماعً فً الفمرتٌن بعده راط او االشتراكات ٌمكن عرض نظام االنخ
 .للبث فٌها 
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  اإلعفاءات
 ثؼفى من واجدات الأراكن املركحات امخامَة:

 مركحات ادلاػة احلرضًة دلاػة مراكش واحلامةل مضارة ال غفاء  -
 واملركحات احلامةل نلضارات امخامَة : -
من اموظين؛ش: ويه املركحات امخاتؼة مال   -  دارة امؼامة ملأ
 و.م:  ويه املركحات امخاتؼة نلوكاًة املدًية؛ -
متدة ابملـرب واخلاظة جرؤساء امحؼر ادلتلوماس َة؛ -  ر.ب.د: ويه املركحات امخاتؼة نلسفارات املؼ
 م.د: ويه املركحات امخاتؼة نلميظٌلت ادلومَة؛ -
دكِلة ، حتدسة اتخداء من  061ء ملدة ل ثخؼدى أأما س َارات ال سؼاف وس َارات هلل الأموات فذؼفى من الأدا -

ة ادلاغَة .  ثوكِت ثثخِت امللعق ػىل امواهجة امزجاجِة الأمامِة من ظرف مراكة امرشظة ال داًر

  اإلعفاءات
 ثؼفى من واجدات الأراكن املركحات امخامَة:

 لمراكش الترابٌة الجماعاتمركحات  -

من اموظين؛ش: ويه املركحات امخاتؼة مال دارة امؼامة  -  ملأ
 و.م:  ويه املركحات امخاتؼة نلوكاًة املدًية؛ -

متدة ابملـرب واخلاظة جرؤساء  -  ادلتلوماس َة؛ البعثاتر.ب.د: ويه املركحات امخاتؼة نلسفارات املؼ
 م.د: ويه املركحات امخاتؼة نلميظٌلت ادلومَة؛ -

 م: السٌارات التابعة للدولة -
  .دلٌمة 51لمدة ال تتعدى ت فذؼفى من الأداء أأما س َارات ال سؼاف وس َارات هلل الأموا

 ٌحذؾ بالً الفمرة
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 التشامات الضائل 

 ؛جية ػىل لك ظاحة مركحة ابمليعلة املؤدى غهنا
 أأن ًودع مركحخَ داخل ال ظار احملدد مال راكن؛ -
 اكذياء ثذكرة ال راكن حسة املدة امزمٌَة املخوكؼة؛ -
 ضلك حكون فَِ ملروءة من اخلارج ػرب امواهجة امزجاجِة الأمامِة؛وضع امخذكرة امللذياة داخل املركحة ث  -

ػدم جتاوز فرتة ال راكن خبمسة دكائق كدل اكذياء امخذكرة حتدسة اتخداء من ثوكِت ثثخِت امللعق ػىل امواهجة  -
ة ادلاغَة .  امزجاجِة الأمامِة من ظرف مراكة امرشظة ال داًر

 التشامات الضائل

 
 ام مبدأٌن:ٌجب على السابك احتر

وضع تذكرة بداٌة الولوؾ داخل المركبة بشكل تكون فٌه ممروءة من الخارج عبر الواجهة  -
 .الزجاجٌة االمامٌة

  .االداء على مدة االركان حسب مدة الولوؾ والتسعٌرة المحددة -
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 املهام املخولة ألعواى الشزطة اإلدارية 

 يعلة املؤدى غهناامسِر ػىل احرتام كواػد ثيظمي ال راكن ابمل  -
حتٍرر حمارض مؼاًيات حالت خمامفات كواػد ال راكن امليظم احملددة يف امفعل امؼارش من ُذا املرار يف حق  -

 املركحات املؼيَة .
 وضع ملعق ال هذار وال صؼار ػىل امواهجة امزجاجِة الأمامِة نلمركحة حسة املؼاًية. -
 ،كٌل يه حمددة يف امفعل امساتع غرش. ال رشاف ػىل اس خخالص املس خحلات من املرثفلني -

 املهام املخولة ألعواى الشزطة اإلدارية 

 حسب ما هو وارد فً هذا المرار امسِر ػىل احرتام كواػد ثيظمي ال راكن ابمليعلة املؤدى غهنا -

 تحذؾ بالً الفمرة:
 رش من ُذا املرار يف حق املركحات املؼيَة .حتٍرر حمارض مؼاًيات حالت خمامفات كواػد ال راكن امليظم احملددة يف امفعل امؼا -
 وضع ملعق ال هذار وال صؼار ػىل امواهجة امزجاجِة الأمامِة نلمركحة حسة املؼاًية. -
  ال رشاف ػىل اس خخالص املس خحلات من املرثفلني ،كٌل يه حمددة يف امفعل امساتع غرش -
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 حاالت خمالفات قواعد تهظيم اإلرناى
  / ابمًس حة نلؼموم :0
 ػدم اكذياء ثذكرة ال راكن ووضؼِا وراء امواهجة امزجاجِة الامامِة. -
كد من ػدم الأداء -  .اس خحاةل كراءة امخذكرة من امواكِة الامامِة تؼد امخبأ

 
 هذا الفصلٌحذؾ 
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جتاوز فرتة ال راكن خبمسة دكائق كدل اكذياء امخذكرة، حتدسة اتخداء من ثوكِت ثثخِت امللعق ػىل امواهجة  -

ة ادلاغَة .امزجاجِة الامامِة من ظ  رف مراكة امرشظة ال داًر
كرث من  -  دكائق 0جتاوز هناًة ال راكن املسموح تَ ابمخذكرة امللذياة تبأ

صخاص ذوي ال ػاكات احلركَة - متدة ابلأماكن اخملععة ملأ  .اراكن املركحات ؿري احلامةل نلضارات املؼ
 / ابمًس حة نلميخرظني :6

 كة الاصرتاكحاةل الأراكن خارج امليعلة احملددة يف تعا -

 حاةل اىهتاء ظالحِة تعاكة الاصرتاك -
 حاةل ػدم غرض تعاكة الاصرتاك او اس خحاةل كراءهتا -
ة ادلاغَة امليخدب من ظرف  - ًمت حتٍرر حمارض حالت خمامفة كواػد ثيظمي الأراكن من ظرف  غون امرشظة ال داًر

 دار والثعال .رئُس جٌلػة مراكش وحيرر الاصؼار املخضمن ميفس املؼلومات كعد الاخ 

 . حمرض خمامفة كواػد ثيظمي الأراكن -
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 

 اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس                            ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدماتناببة 
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ميي  كرار ثيظ
 ػدد.............. تخارخي ..............

 مواكف املركحات ابلأداء ترتاب جٌلػة مراكشابس خـالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

    
 اململكة املغربية  

 وزارة الداخليــــــــــــــــــــة          

 والية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش 
 مجاعة مراكش            

 املديرية العامة  للمصاحل           
 قســم املمتلكـات اجلماعيـة        
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 إن رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش  :
ميي 6100ًومَوز  1)  .016من رمضان  61امعـادر يف    0-00-00تٌـاء ػىل امظِري امرشًـف رمق  - ( تدٌفِذ املاهون امخيظ

 املخؼلق ابدلاػات . .00-01رمق 

املخؼلق ابمخيظمي املايل نلجٌلػات احمللَة وٍلوػاهتا امعادر تدٌفِذٍ امظِري امرشًف رمق  10.10تياء ػىل املاهون رمق  -

 (.6110فرباٍر  00) 01.1من ظفر  66امعادر يف  0.10.16

َئات أأخرى امعادر تدٌفِذٍ امظِري  20.11تياء ػىل املاهون رمق  - املخؼلق ابملراكدة املامَة ندلوةل ػىل املًضب ت امؼامة ُو

ميَ مبوجة املاهون رمق .611هومفرب 00) 0161من رمضان  02تخارخي  000..0.1رشًف رمق ام  مت امعادر  60.01( كٌل مت ثـَرٍي وح

 ( .6100اؾسعس01) 01.6من رمضان  02تخارخي  0.00.012تدٌفِذٍ امظِري امرشًف رمق 

مبيح تؼغ امرخط يف اصـال املكل  ( املخؼلق0010هوهرب 01) 0.20حمرم  66تياء ػىل امظِري امرشًف امعادر يف  -

 امؼمويم امحدلي .

ميَ 0000هوهرب1.) 1..0ظفر  61تياء ػىل امظِري امرشًف امعادر يف  - مت ( ًخؼلق ابصـال الأمالك امؼمومِة مؤكذا كٌل وكع ح

.  وثـَرٍي

لحذالل املؤكت املخؼلق اب 0000هوهرب  1.تخعحَق ظِري  6111ماًو  11تخارخي  .6.00006تياء ػىل املرسوم رمق  -

مالك امؼامة .  ملأ

( تخحدًد امرشوط اميت ثيفذ هبا ثللائَا 0001اًو م  62) 0111من رجة  00تخارخي  6.10.001تياء ػىل املرسوم رمق  -

ىل اس خدداب الأمن وضٌلن سالمة املرور وامعحة واحملافظة ػىل امعحة امؼمومِة.  امخداتري امرامِة ا 

( ثسن هظام نلمحاس حة امؼمومِة نلجٌلػات احمللَة 6101ًياٍر .) 01.0من حمرم  01ظادر يف  6.10.110تياء ػىل املرسوم رمق  -

 وٍلوػاهتا .

هظمة املؼمول هبا يف ُذا اجملال . -  تياء ػل ابيق اميعوص والأ

متع خالل دورثَ امؼادًة مضِر ......................... -  وثحؼا ملداولت جملس جٌلػة مراكش اجمل

 : ًلرر ماًًل

 موضوع املرار  امفعل الأول :

ىل حتدًد وثيظمي اراكن املركحات غن ظًرق الأداء ابمضوارع ، الأزكة وامحاحات امؼمومِة نلوكوف  هيدف ُذا املرار ا 

 ترتاب جٌلػة مراكش .
ت ادلتلوماس َة وجس خثىن من مٌاظق الاس خـالل املراكن اخملععة مفائدة تؼغ ال دارات واملؤسسات امؼمومِة أأو اخلاظة وامحؼثا

 وامليظٌلت ادلومَة وامَِئات ذات املعلحة امؼامة .

 

 مفِوم تؼغ املععلحات املس خؼمةل يف ُذا املرار :

: يه لك ساحة اتتؼة نلمكل امؼام جس خؼمل مكركن نلمركحات ، ومفذوحة يف وجَ مجَع املرثفلني    la placeابحة معومِة نلوكوف 

 ـل غن ظًرق امؼدادات .، مـللة جس خـل مكرأ ب أأومفذوحة جس خ
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لك وس َةل هلل مِا جعلخان ػىل الأكل جسري ػىل امعًرق امؼمومِة تواسعة كوهتا الآمَة اذلاثَة أأو تواسعة كوة  :  Véhiculeمركحة 

 خارجِة .

 ُو ركن مركحة ملدة زمٌَة ابلأماكن امؼمومِة اخملععة الأراكن : Stationnementالأراكن 

 ن اخملعط لراكن مركحة واحدة.املاك :  une placeاملركن 

 يه امحياايت املؼدة مركن املركحات ، املفذوحة يف وجَ مجَع مس خؼمًل امعرق امؼمومِة املرأ ب املض َدة :

 يه لحئة امضوارع والأزكة وامحاحات امؼمومِة مال راكن اخلاضؼة ميظام ال راكن ابلأداء. املوامئ :

 مال راكن املؤدى غيَ . مس خؼمل املرفق امؼمويم :  Usageاملرثفق 

 .املراكدني ادلاغَني احمللفني  أأغوان امرشظة ال داًرة :

 

 ثؼًرف مراكن الأراكن واملراب املؤدى غهنا :   امفعل امثاين :

ثؼخرب مراكن نلمركحات لك جٌحات امعرق ولك امحاحات امؼمومِة مال راكن ولك املرائة املَِبأة ذلكل ، ماػدا مامت مٌؼَ مبوجة 

ىل ُذٍ الأماكن تواسعة موحات أأو ػالمات جضوًٍرة .كرار  ضار ا   جٌلغي أأو كاهون امسري ، ٌو

 

 الاس خؼٌللت املميوػة    :امفعل امثامر 

ظالهحا ، ظَاىهتا ، غرضِا نلحَع أأو أأي وضاط أ خر يف املرفق امؼمويم مال راكن امليظم .  مييع ػىل املرثفلني ؾسل املركحات ، ا 

 غي مراكن نلمركحات  مؤدى غهنا ابمضوارع والأزكة وامحاحات امؼمومِة :حتدث مبوجة ُذا كرار جٌل

ًمت حتََني املراكن اخملععة نلوكوف املؤدى غيَ لك س ية مامَة مبوجة املوامئ املرفلة ابل ػالن غن ظلحات غروض الأمثان 

جيار مٌخوج مواكف املركحات .  املخؼللة اب 
ىل الأماكن املؤدى غهنا مبا ًًل :  ٌضار ا 

خداًرة ثحني تداًة امضوارع والأزكة وغيد ثلاظؼِا ثفِد تداًة امليعلة امليظمة تواسعة ػدادات اموكوف وحكون 0 / موحات ا 

 ابملواظفات امخامَة :

مترت/ 01.11مرت،وٍكون جحم انلوحة  01..ثثخت ػىل معود ظوهل  مترت، 01.11سً  سً
 ٍكذة ػلهيا ماًًل : وحكون واحضة امرؤًة،

P  ُين ًفِد ثواجد موكف مٌظم :: حرف لث 

 غحارة مٌعلة مٌظمة ال راكن حمدودة ومراكدة 

 غحارة خدوا ثذكرحمك من الآةل

 غحارة ثذكرة ال راكن رضوًرة -

 هناًخَ–امخوكِت امؼادي : تداًخَ  -
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 هناًخَ–ثوكِت رمضان : تداًخَ  -

 امخوكِت امعَفي من اترخي تداًخَ وهناًخَ -

 َ يف ثيظمي الاخنراطأأسفل انلوحة رمق امضعر مالس خؼاهة ت -
 /تعحاؿة املراكن تلون أأزرق معوما6

حلى انلون الأزرق ُو انلون امرمسي  ميكن معاحة الامذَاز ظَاؿة تؼغ املراكن تلون خمامف حسة الثفاق مع اجمللس ادلاغي ًو

 نلمياظق املؤدى غهنا .

 انلون الأظفر ُو انلون امرمسي ملراكن احلجز اخلاص.
 ختعَط أأماكن ذلوي ال ػاكات احلركَة  : امفعل اخلامس  

 ختعط وجواب ابمليعلة املؤدى غهنا مراكن خاظة مفائدة الأصخاص ذوي ال ػاكات احلركَة

 حتدًد مدة ال راكن املعوى ابمليعلة املؤدى غهنا      :  امفعل امسادس

 ا س املركن ابمليعلة املؤدى غهنحتدد أأرتع ساػات مكدة كعوى مال راكن املسموح تَ تيف

 مٌع مؤكت مركن املركحات  : امفعل امساتع   

 ميكن تلرار جٌلغي ، مٌع تعفة مؤكذَ اراكن املركحات ابملراكن املرخعة خاظة يف احلالت امخامَة :

   دواغي امليفؼة امؼامة  -

جناز أأصـال معومِة -  ا 
كامة ثظاُرات زلافِة ورايضَة -  ا 
 تؼغ املياس حات . -

 ارة امرشكة املس خـةل كدل امرشوع يف امليع املؤكت .جسمل وسخة من املرار املذكور ل د

 مواكف مؤكذة   :امفعل امثامن   

حداث تعفة مؤكذة مرائة مركن املركحات مؤدى غهنا يف احلالت امخامَة :  ميكن ا 

 ظَةل أأايم املِرجاانت -

 ظَةل أأايم امخظاُرات امرايضَة وامثلافِة وامفٌَة -
 ظَةل أأايم املؼارض -
 ومسَةخالل املياس حات امل -
 أأسواق مؤكذة . -

 حتدًد أأايم الأداء   :امفعل امخاسع   

داء ظَةل أأايم امس ية ، ماػدا أأايم الأحد وأأاي - م ٍكون ال راكن  ابمليعلة املؤدى غهنا ابمضوارع والأزكة امليظمة غن ظًرق الأداء خاضع ملأ

 دٍ .الأغَاد اموظيَة وادلًًِة ، وذكل خالل امساػات وامخوكِت احملدد ابمفعل تؼ

داء ظَةل أأايم امس ية وػىل مدى   61أأما ابمًس حة مالراكن ابملرائة املض َدة وامحاحات امؼمومِة مالراكن املـللة ، فذكون خاضؼة ملأ

 . 61ساػة /
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 حتدًد ثوكِت الأداء   :امفعل امؼارش   

 حيدد ثوكِت الأداء ابمؼدادات اكل يت : 

 ظَةل أأايم الأس حوع ماػدا ًوم الأحد والأغَاد-

ىل امساػة امساتؼة مساء   * اتخداء من امساػة امثامٌة ظحاحا ا 

 أأما خالل صِر رمضان فِكون ثوكِت الأداء اكمخايل :-

ىل امساػة امساتؼة مساء )    19H00-09H00)* من امساػة امخاسؼة ظحاحا ا 

ىل ممت صِر ؾضت من لك س ية   *امخوكِت امعَفي من فاحت ًوهَو ا 

ىل ام  ىل امخاسؼة مَال .*من امثامٌة ظحاحا ا   واحدة تؼد امزوال ومن امراتؼة تؼد امزوال ا 

 أأما فامي ًخؼلق تخؼرفة اموكوف ابملراكن امـري امليظمة تواسعة  ػدادات ال راكن فا هنا ختضع مللذضَات كياش امخحمالت املخؼلق ابس خـالل

 مواكف امس َارات وادلراجات امؼادًة وامياًرة .

 فات ال راكن ، امؼدادات الآمَة وثذكرة ال راكن ثؼًر  :    امفعل احلادي غرش

 ًؤدى غن اراكن املركحات ابملراكن املؤدى غهنا ابمضوارع والأزكة امخؼًرفة امخامَة :

ضافِة ، دون 6)- ضافة درمه واحد ملك ساػة  ا  ماكهَة ا  ٌلن ملك ساػة يف امليعلة امليظمة غن ظرق امؼدادات الآمَة ، مع ا  ( دُر

 ساػات مكدة كعوى مال راكن املسموح تَ . جتاوز سلف لأرتع

ىل  .حتدد جسؼرية كارة يف هعاق فرصاة من - مَال كدسؼرية هناًرة ابمًس حة نلمرائة، حسة  06ظحاحا ػىل  0درامه/ساػة من  2ا 

خداًرة غيد مدخل لك مرأ ب ، مب ػالن ُذٍ امدسؼرية املارة ػىل موحات ا  مت ا  وجة حمرض امسؼة ووس حة امللأ اخلاظة جلك مرأ ب ، ًو

 نلجية مضرتكة تني ادلاػة وامسلعة احمللَة وامرشكة أأو امضخط اذلايت املس خـل.

لذني ، الأوىل مدارشة غن ظًرق امؼداد الآيل وامثاهَة غن ظًرق ال خنراط .  ًمت الأداء تعًر
 امؼدادات الآمَة :

مزاما ذات املواظفات امخامَة :ثلوم امرشكة أأو امضخط املس خـل تيعة ػدادات الأداء ابمضوارع والأزكة وحكو  ن ا 

ماكهَة جضـَلِا ابمعاكة امضمس َة وامحعارايت امكِرابئَة -  ا 

 ثخوفر ػىل مدخل جسدًد واحد ػىل الأكل -
ٌلن ومخسة درامه ػىل الأكل  - ماكهَة اس خؼٌلل اميلود من فئة درمه ، دُر  ا 
ذا ثوفرت دلى امرشكة - ماكهَة اس خؼٌلل تعاكة الأداء ندلفع املس حق ، ا   و املس خـل .أأ  ا 
 مروهة اكمةل مربجمة الأسؼار وامخوكِت -
 ػدم احدساب وكت ال راكن اجملاين -
حلى نلرشكة أأو امضخط املس خـل اكمل امعالحِة يف ثعوٍر امؼدادات امليعحة  - حتدًد مدة الاراكن  جرفغ الآةل نليلود امزائدة ًو

 ىل هفلهتا .واملرخط هبا متاص َا مع امخعور امخكٌومويج يف ُذا اجملال ، وذكل ػ
صارة ًد هبا معةل . خداًرة حتدد ماكن ثواجدٍ ، ثثخت جبواٍر مدارشة حتمل ا  ىل لك ػداد تلوحة ا   ٌضار ا 

 الاخنراط أأو الاصرتااكت :

ابغخحار اموضع امخحفزيي ميظام الاصرتااكت ابمًس حة ملس خؼمًل املرفق ، خيول نلمجلس ال داري نلرشكة أأو نلمس خـل حتدًد جسؼرية 

 أأو أأظياف الاصرتااكت نلفئات امخامَة : الاخنراط
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 امساكن ومه املاظيون يف املياظق املـعاة تواسعة ػدادات اموكوف  . -

 موظفوا ال دارات امؼمومِة وجٌلػة مراكش : ومه املوظفون اذلٍن حتَط املياظق املؤدى غهنا مبلر ثوظَفِم -
 هنا مبلر معلِممس خخدموا املؤسسات اخلاظة : ومه اذلٍن حتَط املياظق املؤدى غ -
 املِيَون : ومه املٌلرسون ملِية ما وحتَط املياظق املؤدى غهنا مبلر ممارس هتم نلمِية  -
لعد هبم لك خشط ٍراتد املياظق املؤدى غهنا -  امراؾحون معوما : ًو
ذا رؾحت احلق يف الاس خفادة من اصرتااكت ملاتل أأمثية مٌاس حة ػىل أأل ًخجاوز ػددمه امً  -  س حة احملددة.ميكن مِذٍ امفئات ا 

 أأظياف امحعاكات :

 تعاكات اصرتاك خاظة يف حدود مٌعلة مؼَية -

 تعاكات اصرتاك ػامة متكن املس خفِدٍن من ال راكن جلك مٌاظق امؼدادات -
 تعاكات اصرتااكت خاظة ابملراتد امسعحَة املـللة -
 تعاكات خاظة ابملراتد املـعاة -

خؼني أأن حتمل تعاكات الاصرتاك اخلاظة ابمضوارع   والأزكة وجواب ماًًل :ًو

 ػىل وجَ امحعاكة ٍكذة ماًًل : -ا

 رمقا جسلسلَا -

 رمق جسجَل املركحة ؛ -
 هوغَة امال صرتاك ؛ -
 حدود مٌعلة الأراكن املسموح هبا ؛ -
 مدة امعالحِة ؛ -
 غحارة اهظر ال جراءات خلفَ -
 ظِر امحعاكة ٍكذة ػلهيا ماًًل : -ب -

 

ة امليخرظة ويف حدود امليعلة املميوحة ، ل ميكن اسدددامِا ولس خؼٌلمِا ملركحة أأخرى متيح ُذٍ امحعاكة لس خؼٌلل خاص ووحِد نلس َار  -

 ؿري اخلاظة هبا أأو اس خؼٌلمِا ابمًس حة نلمركحات اخملامفة مرشوط الاصرتاك.
خدار امرشكة ػىل امرمق امِاثفي اذلي جية أأن حيدد مزوما - ثالف امحعاكة ، ػىل امليخرط ا  ابنلوحات  يف حاةل رسكة أأو ضَاع أأو ا 

 ال خداًرة .
امًسخة امحدًةل من امحعاكة من أأجل احلعول ػىل وسخة امحعاكة امضائؼة أأو املرسوكة أأو املخلفة ، جية ػىل املرثفق امليخرط حتٍرر  -

ذا اكهت  مية الاخنراط ا  مية امحعاكة دون ك ميَ ل دارة امرشكة املس خـةل ، وأأداء ك امحعاكة ثرصحي ابمرشف خبعوص املوضوع وثوكِؼَ وجسل

ميِا نلميخرط يف حِيَ .  موضوع امخرصحي لزامت ساًرة املفؼول ، وجسل
أأما تعاكات الاخنراط اخلاظة ابملرائة سواء املـللة أأو املـعاة ، فِيي خشعَة ل حتمل أأي متَزي وميكن اس خؼٌلمِا لأًة مركحة رشًعة  -

دخال امليخرط ملركحخني يف املرائة يف هفس اموكت.  ػدم ا 
 ثخضمن ثذكرة ال راكن وجواب ما ًًل :  اكن :ثذكرة ال ر 

 غحارة : ضع ُذٍ امخذكرة وراء امواكِة امزجاجِة واجؼلِا ملروءة من اخلارج ؛ -

 ساػة هناًة ال راكن املسموح تَ ؛ -

 اترخي امَوم؛ -
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 امس امضارع املثخت تَ امؼداد اذلي أأخذت مٌَ امخذكرة؛ -

 املحلؽ املؤدى؛ -

 ة؛رمق امؼداد اذلي أأخذت مٌَ امخذكر  -

 : ال غفاءات امفعل امثاين غرش   

 ثؼفى من واجدات الأراكن املركحات امخامَة:

 مركحات ادلاػة احلرضًة دلاػة مراكش واحلامةل مضارة ال غفاء 

 واملركحات احلامةل نلضارات امخامَة :

من اموظين؛  ش: ويه املركحات امخاتؼة مال دارة امؼامة ملأ

 اًة املدًية؛و.م:  ويه املركحات امخاتؼة نلوك

متدة ابملـرب واخلاظة جرؤساء امحؼر ادلتلوماس َة؛  ر.ب.د: ويه املركحات امخاتؼة نلسفارات املؼ

 م.د: ويه املركحات امخاتؼة نلميظٌلت ادلومَة؛

لعق دكِلة ، حتدسة اتخداء من ثوكِت ثثخِت امل 061أأما س َارات ال سؼاف وس َارات هلل الأموات فذؼفى من الأداء ملدة ل ثخؼدى 

 ػىل امواهجة امزجاجِة الأمامِة من ظرف مراكة امرشظة ال داًرة ادلاغَة .

 : امزتامات امسائق امفعل امثامر غرش   

 جية ػىل لك ظاحة مركحة ابمليعلة املؤدى غهنا؛

 أأن ًودع مركحخَ داخل ال ظار احملدد مال راكن؛ -

 اكذياء ثذكرة ال راكن حسة املدة امزمٌَة املخوكؼة؛ -

 ذكرة امللذياة داخل املركحة ثضلك حكون فَِ ملروءة من اخلارج ػرب امواهجة امزجاجِة الأمامِة؛وضع امخ -

ػدم جتاوز فرتة ال راكن خبمسة دكائق كدل اكذياء امخذكرة حتدسة اتخداء من ثوكِت ثثخِت امللعق ػىل امواهجة امزجاجِة الأمامِة من  -

 ظرف مراكة امرشظة ال داًرة ادلاغَة .

 : املِام اخملوةل لأغوان امرشظة ال داًرة راتع غرش   امفعل ام

 امسِر ػىل احرتام كواػد ثيظمي ال راكن ابمليعلة املؤدى غهنا -

 حتٍرر حمارض مؼاًيات حالت خمامفات كواػد ال راكن امليظم احملددة يف امفعل امؼارش من ُذا املرار يف حق املركحات املؼيَة . -

  امواهجة امزجاجِة الأمامِة نلمركحة حسة املؼاًية.وضع ملعق ال هذار وال صؼار ػىل -

 ال رشاف ػىل اس خخالص املس خحلات من املرثفلني ،كٌل يه حمددة يف امفعل امساتع غرش. -

 : حالت خمامفات كواػد ثيظمي ال راكنامفعل اخلامس غرش   

 / ابمًس حة نلؼموم : 0

 ة الامامِة.ػدم اكذياء ثذكرة ال راكن ووضؼِا وراء امواهجة امزجاجِ -

كد من ػدم الأداء -  اس خحاةل كراءة امخذكرة من امواكِة الامامِة تؼد امخبأ
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جتاوز فرتة ال راكن خبمسة دكائق كدل اكذياء امخذكرة، حتدسة اتخداء من ثوكِت ثثخِت امللعق ػىل امواهجة امزجاجِة الامامِة من  -

 ظرف مراكة امرشظة ال داًرة ادلاغَة .

كرث من جتاوز هناًة ال راكن ا -  دكائق 0ملسموح تَ ابمخذكرة امللذياة تبأ

صخاص ذوي ال ػاكات احلركَة. - متدة ابلأماكن اخملععة ملأ  اراكن املركحات ؿري احلامةل نلضارات املؼ

 / ابمًس حة نلميخرظني :6

 حاةل الأراكن خارج امليعلة احملددة يف تعاكة الاصرتاك

 حاةل اىهتاء ظالحِة تعاكة الاصرتاك

 ض تعاكة الاصرتاك او اس خحاةل كراءهتاحاةل ػدم غر 

ًمت حتٍرر حمارض حالت خمامفة كواػد ثيظمي الأراكن من ظرف  غون امرشظة ال داًرة ادلاغَة امليخدب من ظرف رئُس جٌلػة مراكش 

 وحيرر الاصؼار املخضمن ميفس املؼلومات كعد الاخدار والثعال .

 حمرض خمامفة كواػد ثيظمي الأراكن 
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 ملحوظة: 

   ربٌس مجلس جماعة مراكش وترأس الجلسة العربً بلمابدالتحك بالماعة السٌد دمحم  فً هذه االثناء

 ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

حول حوتً ربٌس لســم الممتلكــات الجماعٌــة لتمدٌــم مزٌد من التوضٌح ال الكلمــة للسٌد هشام بل 

 .وعهذا الموض

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌةهشام بل الحوتً السٌد 

ان هذه النمطة تتعلك بمشروع لرار تنظٌمً ٌهدؾ الى تنظٌم ولوؾ السٌارات والدراجات النارٌة  

والعادٌة عن طرٌك وضع عدادات الولوؾ، وذلن لتالفً االختالالت والسلبٌات التً ٌعرفها هذا المطاع كالزٌادة 

 فً التسعٌرة.

 .عداد هذا المرار التنظٌمً إلذا ولد تم استلهام التجربة من مدٌنة الرباط ه 

وهذه الوثٌمة التعالدٌة تؤتً فً اطار تنظٌمً لتكمل مشروع كناش التحمالت المنظم لمطاع ولوؾ  

 السٌارات والدراجات العادٌة والنارٌة بالمدٌنة والذي هو موضوع تعدٌل فً هذه الدورة .

 ربٌس مجلس جماعة مراكش بً بلمابدالسٌد دمحم العر

 . نمطةنفتــــح بـــاب المنالشــــة حـــــول هــــذا ال 

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي

ان أهمٌة المشروع تكمن فً اننا انتملنا من التدبٌر المفوض الذي ترتبت عنه عدة مشاكل الى التدبٌر  

 :وهً  تً فتتعلك ببعض االضافات الى هذا المرار الجماعًأما مالحظا .الذاتً لكن بطرٌمة عصرٌة

المخالفات مثال اضافة عبارة " ٌترتب عن مخالفة هذا المانون اضافة ممتضٌات تتعلك بجزاءات  -

فً بل ألترح حرمان المخالؾ حتى من المشاركة  " التنظٌمً الؽاء الرخصة بعد االنذار االول

أٌة وان عدم ترتٌب . ثالث سنوات  جماعة لفترة معٌنة كسنتٌن أوالمزاٌدات  الخاصة بال وأالمنالصات 

 عن المخالفات ٌفرغ النصوص التنظٌمٌة من ممتضٌاتها .جزاءات 

التً كلؾ التناإها وتركٌبها الجماعة و -ألترح إعادة استعمال العدادات التً كانت تستخدمها افٌلمار -

 سٌستفٌد من المراكن . عن طرٌك تؤجٌرها الزامٌا لمنوذلن  –أمواال طابلة 

 عضو المجلس الجماعً السٌد المصطفى الوجدانً

أرٌد اثارة انتباه السادة االعضاء الى أننا بصدد دراسة لرار تنظٌمً أما الشروط والممتضٌات التً  

 فمحلها هو كناش التحمالت الذي سٌتم اعداده الحما.أشار الٌها السٌد خالد الفتاوي 

 المجلس الجماعً عضو السٌد خلٌل بولحسن

فانً ألترح أن تتم دراسته  ألهمٌتهلمد تمت دراسة هذا المرار التنظٌمً فً اطار اللجنة، لكن نظرا  

  .حتى نستفٌد من مشاركة كل السادة االعضاء بشكل تفصٌلً داخل هذه الجلسة 
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الباب مستمال عن خصوص البند المتعلك بالعدادات فٌجب أن ٌكون لرارنا فً هذا بأما عن المالحظات ف  

 لن على جمٌع المستوٌات سواء التمنٌة أو التنظٌمٌة.ذٌلمار وفأي ارتباط بشركة ا

   عضو المجلس الجماعً السٌد المصطفى الوجدانً

ل ) تتمة التدخل ـون الداخلً فً ما ٌخص مدة التدخــد على ضرورة احترام ممتضٌات المانـبداٌة أإك 

 ؼٌر مسجلة(

 ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات شالسٌد ابراهٌم بوحن

بعد كبٌرا  الطاع المراكن اضطراب لمد جاء مشروع هذا المرار فً تولٌت مهم حٌث عرؾ تسٌٌر  

 مرحلة شركة افٌلمار.

، ولمد تمت منالشته داخل اولة تنظٌم هذا المطاع بشكل عصريوان الهدؾ من هذا المرار هو مح 

ٌسعنا اال  للجنة الى أهمٌته ومالبمته لتحسٌن جودة الخدمة فً هذا المطاع و الاللجنة منالشة وافٌة، وخلصت ا

 ونشٌد به. أن نثمنه

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم نكٌل

 ألنهطؤ خان كان هنان  يال أدر..... 01) التدخل ؼٌر مسجل باستثناء العبارة التالٌة (: ..... الفصل  

 .04التنظٌمً محدود بالفصل  بٌنما المرار 06ٌحٌلنا على الفصل 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

بخصوص العدادات الممترح احداثها اتساءل كٌؾ ستتم عملٌة زجر المخالفٌن وهل سٌتم اللجوء مجددا  

أما الممتضى المهم الذي أطالب المجلس بالحرص علٌه فهو توحٌد   االلفال أم الى اجراء اخر.استعمال  الى

للحراس المابمٌن على هذه المراكن وذلن تفادٌا للمشاكل التً تمع بٌن المواطنٌن ومن ٌدعون أنهم اللباس 

 حراس.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم الحر

اذا كــان هذا الموضوع ٌدخل  فً اطــار االبتكار واالبداع لتدبٌر هذا المرفك فإننا مع هذا المرار ، لكن  

شركة افٌلمار الن شركة افٌلمار هً  تجهٌزات، الشك االول وٌتعلك باسترجاع  هذا المرار ٌتكون من شمٌن

مستملة عن المجلس الجماعً وأطلب توجٌه السإال للسٌد المكلؾ بالممتلكات الجماعٌة هل هنان محضر 

 )كالم ؼٌر مسجل( ... تجهٌزاتالسترجاع تلن ال

 نابب ربٌس المجلس الجماعً السٌد ٌونس بن سلٌمان

 هالجتن مراكن السٌارات بمراكش تعرؾ اختالالت فً التدبٌر ولد حاولت المجالس السابمة معاإففعال  

، لكن تدبٌر هذه الشركة أبان بدوره عن خلل كبٌر، ولذلن لان المكتب المسٌر عن طرٌك احداث شركة افٌلمار

راحة المرتفمٌن سواء  الخدمة والحرص علىلد فكر فً اصدار هذا المرار الذي نطمح من وراءه الى تحسٌن 

كلفٌن سكان المدٌنة أو الوافدٌن علٌها، فالكل ٌعانً من سوء تدبٌر هذا المطاع ومن سوء معاملة الم

 .ٌر محاضر لدى الشرطة بهذا الخصوص، مما ٌصل فً بعض االحٌان الى تحرباالستخالص فً هذه المراكن
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ال تبمى أالربٌسٌة و الشوارعتجار فً ولذلن فمد حاولنا من خالل هذا المشروع أن نلبً رؼبة ال 

 ، مما ٌسبب لهم ضررا تجارٌا كبٌرا.مام محالتهم التجارٌة لمدة طوٌلةالسٌارات مركونة أ

خذ بعٌن االعتبار ألمن الكنً ألترح تؤجٌل البث فً هذا المرار الى الجلسة الممبلة من أجل التكمن  

كذلن واإلستؽالل مدة  وأك بموضوع االلفال أو التعرٌفة المالحظات التً أبداها السادة االعضاء فٌما ٌتعل

 .فٌهاموضوع االستفادة من عدادات شركة افٌلمار التً تعد الجماعة مساهمة 

 عضو المجلس الجماعً ابدوح عبد اللطٌؾ  دـالسٌ

جرابً، إأرى ان هذا الموضوع ال ٌستدعً التؤجٌل ألن هذا الموضوع هو مبدبً أكثر منه موضوع  

 ال ٌمكن بتاتا طبما للمانون أن تموم الجماعة بؤي اجراء اال عن طرٌك لرار صادر عن المجلس . ألنه

لى ، تستدعً منا المسارعة ار كتوصٌة المجلس االعلى للحساباتكما أن االسباب الداعٌة الى هذا المرا 

 ت .روع كناش التحمالالموافمة على هذا المرار خصوصا أن محط النماش الحمٌمً سٌكون مش

 وان من شؤن تؤجٌل البث فً هذه النمطة تؤجٌل البث فً عدد من النمط المرتبطة بها. 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

سٌلؽً المرار التنظٌمً هل  و كافة تراب الجماعةهذا المرار سٌكون ساري المفعول فً  هلاتساءل  

الربٌسٌة أم  الشوارعفً فمط طرٌمة تملٌدٌة وهل سٌتم تطبٌمه السابك الذي كان ٌسٌر بممتضاه هذا المطاع ب

فً  مواطنٌنال  الربٌسٌة أن ٌإدي الى معاناة الشوارع، الن من شؤن تطبٌمه فً ؼٌر حاء المدٌنةأنفً كافة 

 االحٌاء السكنٌة وؼٌرها.

مة كجلٌز وساحة ، وأن ٌشمل فمط االماكن المهأماكن تطبٌك هذا المرار بكل دلة لذلن البد من تحدٌد 

 .جامع الفنا والشوارع الربٌسٌة 

مع أنه ال ٌوجد  06وكما أشار الى ذلن السٌد دمحم نكٌل فانه ٌحٌلنا الى الفصل  03أما فٌما ٌخص الفصل  

 فصال. 04 إالفً هذا المرار 

 خطاء وباإلضافة الى ذلن البد من االشارة الى مدة االستؽالل والى التولٌت حتى ال نمع فً نفس اال 

ساعــة  13ساعـة على  13، والترح فً هذا الباب أن ٌكون التولٌت مستمرا ارالتً ولعنا فٌها مع شركة افٌلم

 الل المراكن.أٌام فً االسبوع حتى ال نترن أي مجال للحـراس العشوابٌٌن الحت 6و

والتً ٌتم لشركة فالترح ابسط العدادات وهً تلن المحمولة من طرؾ أعوان ا ،أما بالنسبة للعدادات 

عن طرٌمها تسلٌم ورلة االستؽالل ألصحاب السٌارات فور ركن سٌارتهم ، وفٌها جانب اٌجابً وهو التواصل 

 وهإالء االعوان. تاالٌجابً الذي ٌحدث بٌن أصحاب السٌارا

 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

ادة االعضاء هو المشروع االصلً ؼٌر أن للتصحٌح فمط فان مشروع المرار الذي وزع على الس 

هو مشروع المرار كما عدلته اللجنة، لذلن فان االدارة ستوزع حال فالمشروع الذي كان ٌجب أن ٌوزع 

حذؾ منه لد جلٌز وساحة جامع الفنا دون ؼٌرها، كما أنه  والشوارع الكبرى فمط  همالمشروع المعدل والذي ٌ

 ل.الممتضٌات المتعلمة بوضع االلفا
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ات الجماعٌة تالوة مشروع المرار التنظٌمً كما تم تعدٌله ــم الممتلكــب من السٌد ربٌس لســلذلن أطل 

 من طرؾ اللجنة. 

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة السٌد هشام بل الحوتً 

 السٌد ربٌس المسم لام بتالوة الجدول المرفك بالتمرٌر والمتضمن للتعدٌالت.

 المجلس الجماعًعضو  دمحم بالةالسٌد 

تؤجٌل البث فً هذه النمطة  نظرا للتعدٌالت الكثٌرة التً أجرتها اللجنة على مشروع المرار فانً ألترح 

  من أجل تمكٌن السادة االعضاء من الولت الكافً لدراسة هذه التعدٌالت . ممبلةالى جلسة 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم نكٌل

، مع ضرورة التوصل بنسخة المشروع ذه النمطة الى الجلسة الممبلةً هأإٌد ممترح تؤجٌل البث ف 

 المعدلة كاملة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

فٌة كان متاحا داخل لجنة أستؽرب كٌؾ تتم المطالبة بتؤجٌل النمطة مع أن المجال لدراستها دراسة وا 

 أعضاء. 4و 3ثناء منالشة النمطة عن رؼم ذلن لم ٌزد عدد االعضاء الحاضرٌن أو. المالٌة

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد اللطٌؾ ابدوح

حٌث ٌتعلك االمر بمرار أرى بالعكس أنه ٌجب االسراع فً البث فً هذه النمطة نظرا ألنها جاهزة  

 تنظٌمً فمط، أما الممتضٌات االخرى فمحلها هو كناش التحمالت.

 الجماعً جلسالم ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

وكذلن النمطة السادسة المتعلمة بكناش  ةسنإجـل هذه النمطة الى الجلسـة الممبلاش حسما لهذا النمـ 

 .التحمالت
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 :(11/01/1105 )جلسة بتارٌخ  1105جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  منالنمطة السابعة 

افلت على اجفاكيت جذبير املعشح ال  عمىمي الجذًذ بين حماعت مشاهط والجماعاث املجاوسة3الذساست واملى

 

 الجماعً المجلس ربٌس السٌد دمحم العربً بلمابد

الكلمة للسٌدة ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوة نص  تمرٌر  االجتماع 

لفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة المشترن بٌن اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات واللجنة المك

 والبرمجة حول هذه النمطة.

  

 .المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات اللجنة ناببة ربٌس السٌد حفٌظة مجدار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  7 - 6: النمطتان ذات الرلمٌن

 

 االجتماع املشرتك بني تقرير 
باملرافق العمومية واخلدمات  املكمفة المجنة 

والمجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية 
 والربجمة

 

 
 

   7 – 6 النقطتين ذات الرقمينحول 
 2016اك توبر  لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 

تعديل نياش التخنالت املتعلل بإجيار ميتوج اشتغالل مواقف  -6
 الصيارات والدراجات اليارية والعادية.

الدراشة واملوافكة على اتفاقية تدبري املطرح العنومي اجلديد بني  -7
 .مجاعة مرانش واجلناعات اجملاورة
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وبالنظر  1105دول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر فً جــً اطار تحضٌر بعض النمط المدرجة فــ 

 للجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشـإون المالٌة والبرمجةاجتمعت ا ،لطبٌعــة و نوعٌــة النمط المعروضة للدراســة

الحسٌن نوار بمعٌة السٌدة السٌد  اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات فً اجتماع مشترن ترأسهو

على الساعة الحادٌة عشرة صباحا بماعة االجتماعات  1105اكتوبر  02حفٌظة مجدار وذلن ٌوم الخمٌس 

 ي شارع دمحم الخامس، وذلن لتدارس النمطة التالٌة :الكبرى بالمصر البلد

البث يف قرار ثنظيمي حماعي يجعلق باسجغالل مواقف السيارات والدراحات النارية والعادية عن طريق 

 عدادات الوقوف.

 ثعديل كناش الجحمالت املجعلق بإيخار منجوج اسجغالل مواقف السيارات والدراحات النارية والعادية.

 .املوافقة عىل اثفاقية ثدبري املطرح العمومي الخديد بني حماعة مراكش والخماعات املخاورةالدراسة و 
 

 حضر من اعضاء اللجنتٌن الســــادة : -

   عبد الهادي وٌسالت، عبد الرحٌم الفٌرامً.، أحمد عبٌلة  

  : س الســـادةـــمن اعضاء المجلشارن   -

 ٌفة الشحٌمً.عواطؾ البردعً، م احفٌظ لضاوي العباسً، خل 

   : الســــادةاطـــــر جماعــــة مراكش بصفة استشارٌة شــــارن من كما   -

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بلحوتً
 ربٌس لسم البٌبة والسكن ؼٌر الالبك :      عبد الؽنً أوشن

  اعمال المجلس لسم عن :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجاي  

 

بداٌة االجتماع، لدم السٌد ربٌس الجلسة كلمة شكر وترحٌب فً حك السادة الحضور لتلبٌة  فً
الدعوة، مذكرا بالنمط المعروضة للدراسة والمتعلمة بتدبٌر مرافك عمومٌة جماعٌة ذات اهمٌة بالؽة الرتباطها 

 المباشر بالخدمات التً تمدم للمواطن وتمت دراستها كاالتً:

 

 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
 6 – 5النمطتان ذات الرلمٌن: 
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 7الهكطة رقم: 

 .الدراصة واملوافكة عمى اتفاقية تدبري املطزح العمومي ادتديد بني مجاعة مزانش وادتماعات اجملاورة
 

فً بداٌة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من مشروع االتفالٌة موضوع الدراسة، أعطت 

للسٌد ربٌس لسم البٌبة وتؤهٌل السكن ؼٌر السٌدة ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات الكلمة 

 الالبك لتمدٌم االطار العام لطرح االتفالٌة وخطوطها العرٌضة.

هذا الصدد، أوضح السٌد ربٌس المسم  أن هذه االتفالٌة تتعلك باالستؽالل المشترن للمطرح العمومً الجدٌد  

بالمطرح العمومً المدٌم المتواجد بجماعة حربٌل  حٌث أن تدبٌر ومعالجة النفاٌات على مستوى مدٌنة مراكش كان ٌتم

لكن تمرر إؼالق هذا المطرح وتحوٌله إلى فضاء أخضر وإحداث مطرح جدٌد لطمر النفاٌات ومعالجتها وتثمٌنها 

هكتار وٌدبر بطرٌمة التدبٌر  180كلم عن مدٌنة مراكش والذي تمدر مساحته ب  34بمنطمة المنابهة على بعد حوالً 

هكتارات أنجز بشراكة مع وزارة البٌبة حٌث  10بٌنا أن شطره األول الذي ٌتضمن إنشاء حوض بمساحة المفوض، م

ملٌون درهم فً انتظار إنشاء حوضٌن متبمٌٌن، كما أن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش لد بدأ فً  54ساهمت بمبلػ 

أن بعض الجماعات المجاورة ترمً نفاٌاتها ، لكن االشكال المطروح هو 2016ٌونٌو  20استؽالل المطرح الجدٌد ٌوم 

درهم ٌتم دفعها للشركة  99.12بشكل عشوابً رؼم التحاور معها ورؼم أن تكلفة الطن الواحد ارتفعت إلى ما لدره 

درهم عند اشتؽال مركز الفرز والتثمٌن، مضٌفا أنه انتمل إلى  198المكلفة بتدبٌر المطرح على انه سترتفع الى حوالً 

من هذه الجماعات لتمدٌم مشروع تدبٌر المطرح الجدٌد لكن لم ٌجد استجابة بحجة أن هذه الجماعات ال تملن مجموعة 

اإلمكانٌات الكافٌة، بالرؼم من أن المطلوب من الجماعات المجاورة الراؼبة فً االستفادة من المطرح دفع التكلفة التً 

كدا أنه فً األخٌر تم اٌماؾ رمً نفاٌات هذه الجماعات تطلبها الشركة المدبرة فمط دون أٌة مصارٌؾ أخرى، مإ

بحضور السٌد النابب المكلؾ بالمطاع وتم االتفاق بتشاور مع مصالح الوالٌة على أن أٌة جماعة مجاورة ترؼب فً 

االستفادة من خدمات المطرح العمومً الجدٌد علٌها أن تدفع تكلفة الطن التً تطلبها الشركة التً تدبر المطرح، 

وبالتالً فالمجلس الجماعً سٌكون بمثابة صلة وصل بٌن هذه الجماعات والشركة، ولتنظٌم وتمنٌن هذه العملٌة تم 

إنجاز مشروع االتفالٌة المعروض للدراسة مع جماعة تحناوت كنموذج، مضٌفا أن هذه البادرة تعتبر خطوة أولى فً 

 أفك إحداث مجموعة الجماعات مستمبال.

 لنماش، حٌث تمحورت استفسارات ومالحظات السادة األعضاء حول ما ٌلً:بعد ذلن فتح باب ا

  التساإل حول سبب عدم إبرام هذه االتفالٌة مع المجلس اإلللٌمً أو المجلس الجهوي مادام أن الجماعات

 المجاورة ال تملن اإلمكانٌات التً تفرضها االتفالٌة.

 ام هذه االتفالٌة من جهة ومدى لدرة المطرح الجدٌد على التساإل حول مدى استعداد  الجماعات المجاورة إلبر

 استٌعاب نفاٌاتها وتثمٌنها.

 .المطالبة بعدم تؤثٌر االتفالٌة على روح المشروع المتمثلة فً تثمٌن النفاٌات وإنتاج الطالة الكهربابٌة 

 .التساإل حول تواجد فرشة مابٌة فً مكان إنشاء المطرح الجدٌد 

 اد طرق لفرز النفاٌات على مستوى المنازل.ضرورة التفكٌر فً اٌج 

 .التساإل حول حجم عابدات الجماعة من مشروع المطرح الجدٌد 

 .التراح المٌام بزٌارة للمطرح الجدٌد للولوؾ على طرٌمة تدبٌره 
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ولإلجابة على هذه التساإالت، تدخل من جدٌد السٌد ربٌس لسم البٌبة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالبك مإكدا  على أن 

المجلس اإلللٌمً أو الجهوي ال ٌملن الصفة المانونٌة لعمد اتفالٌة من هذا النوع مع الجماعة ألن تدبٌر النفاٌات هو 

اختصاص حصري للجماعة، مشٌرا على أن هذه األخٌرة ال تعرض خدمات المطرح الجدٌد على الجماعات المجاورة 

دت أن ثمن الطن الواحد من النفاٌات لابل للتفاوض فً وهذا ما تم فهمه بالخطؤ من طرؾ هذه الجماعات حتى اعتم

حٌن أن الثمن  هو موضوع صفمة تمت فً إطار عمد التدبٌر المفوض بٌن جماعة مراكش والشركة المدبرة حالٌا 

سنوات، مبٌنا أن الطالة االستٌعابٌة للمطرح لن تطرح إشكاال بمدر ما  5سنة لابل للمراجعة كل  20للمطرح مدته 

سنة ونصؾ، مإكدا أن مجموعة من  22مسؤلة العمر االفتراضً للمطرح الجدٌد الذي ٌتولع أن ٌصل إلى  ستطرحه

الجماعات المجاورة أبدت استعدادها البرام االتفالٌة على ؼرار جماعة تحناوت، مشٌدا بمركز فرز وتثمٌن النفاٌات 

وطنً حٌث سٌعرؾ فً المرحلة األولى إنشاء خطٌن الصلبة المزمع إنشاإه والذي ٌعتبر األول من نوعه على الصعٌد ال

 طن فً الساعة. 30للفرز والتثمٌن وستصل الطالة االستٌعابٌة لكل واحد منها 

سنوات من اآلن  3وفً نفس السٌاق، أشار السٌد ربٌس المسم إلى أن  الفرز والتثمٌن سٌساهم خالل سنتٌن إلى  

النصؾ، مضٌفا أن الجماعة بصدد إنجاز مشروع بالتراح من وزارة  فً تملٌص كمٌة النفاٌات التً ٌتم طمرها إلى

ملٌون درهم إلنتاج ؼاز عضوي مستخرج من  17ملٌون درهم ساهمت فٌه وزارة البٌبة بمبلػ  21.5البٌبة بتكلفة 

، مإكدا أن مالٌٌن درهم سنوٌا 8النفاٌات لتولٌد الطالة الكهربابٌة سٌمكن من تخفٌض تكلفة االنارة العمومٌة بحوالً 

المكان المتواجد علٌه المطرح الجدٌد ال ٌتوفر على فرشة مابٌة كما أن المطرح مزود بؽطاء مطاطً ال ٌسمح بتسرب 

عصارة النفاٌات والتً ٌتم تجمٌعها ومعالجتها، مبٌنا أن المطرح الجدٌد سٌذر على الجماعة مداخٌل من المتولع أن 

سنوات، مضٌفا أن هنان مشروع للفرز على  10رهم ستتضاعؾ بعد مرور ملٌون د 14.9تصل فً السنة األولى إلى 

مستوى المنازل بتموٌل من وزارة البٌبة لكنه مازال لٌد الدراسة ألن ذلن مرتبط بالدرجة األولى بسلوكٌات المواطنٌن 

فً إنجاحه كما  ومدى وعٌهم بهذه العملٌة، مشٌرا فً األخٌر بضرورة التفكٌر فً فرض رسوم على المطاع للمساهمة

 هو الحال بالنسبة للتطهٌر السابل.

وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث أن مشروع االتفالٌة النموذجٌة سٌساهم فً حل إشكال رمً الجماعات المجاورة 

لنفاٌاتها بشكل عشوابً وما ٌشكله ذلن من تؤثٌر سلبً على البٌبة  ونظرا لكون مثل هذه االتفالٌات من شؤنها تكرٌس 

ٌن الجماعات والتشجٌع على تكوٌن مجموعة الجماعات لحل اإلشكاالت المشتركة، فمد وافمت اللجنة على التعاون ب

استنادا على االتفالٌة  تدبٌر المطرح العمومً الجدٌد بٌن جماعة مراكش والجماعات المجاورةمشروع اتفالٌة 

 المعروضة.

أعمال ول دفي ج الخامسة المدرجةنقطة ال البث في رفعت الجلسة على الساعة الثالثة حيث تم تأجيلو
 .2016اكتوبر  14الجمعة  إلى جلسة اليوم المواليالدورة 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 

  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس   ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدماتناببة 
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 الجماعً المجلس ربٌس  العربً بلمابددمحم السٌد

جماعة مراكش والجماعات المجاورة لها التً تلمً نفاٌاتها فً المطرح ان االمر ٌتعلك باتفالٌة بٌن  

 العمومً.

والسبب هو أن بعض هذه الجماعات تدعً أنها ؼٌر لادرة على أداء الرسم الحمٌمً الذي نإدٌه نحن  

، لذلن البد من تصحٌح هذه الوضعٌة التً تكلؾ درهم للطن الواحد 087لبالػ للشركة المكلفة بهذا المطرح وا

الجماعة أموال طابلة علما أن جمع النفاٌات المنزلٌة ووضعها فً المطرح العمومً ٌكلؾ الجماعة ثلث 

 نها.ملٌار سنوٌا ، وهذه معضلة حمٌمٌة تإرلنا وتجعلنا نبحث عن الحلول الناجعة للتخفٌؾ م 23المٌزانٌة أي 

 وبخصوص موضوع النمطة فهنان طرٌمتان ممترحتان للتعامل معه. 

اما أن تتكلؾ " الجهة " بتدبٌر المطرح العمومً لٌصبح مطرحا " جهوٌا " نظرا لكون  -0

 الجماعات المجاورة تستؽله هً كذلن مثل الجماعة أورٌكة وجماعة تحناوت.

 أو أن نعمـــل على تكوٌــن " مجموعـــة الجماعات " . -1
 

 ربٌس لسم البٌبة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالبك السٌد عبد الؽنً أوشن
 

ان المطلوب من الجماعات التً تستؽل المطرح العمومً هو المساهمة فً تكالٌؾ التسٌٌر أما  

 االستثمار االولً فمد تحمله المجس الجماعً لمراكش وحده.
  

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد اللطٌؾ ابدوح
 

ن المجهود الكبٌر الذي بذلته الجماعة من أجل انجاز مشروع المطرح العمومً مع ما تطلبه اننا نثم 

ذلن من أموال واعتمادات ضخمة ولذلن فٌكفٌها ما تحملته حالٌا لتدبٌر موضوع النفاٌات وبالتالً فال ٌمكن أن 

عة وفك حجم النفاٌات جما تتحمل عن الجماعات المجاورة المساهمات المالٌة التً من المفروض أن تإدٌها كل

 ، خصوصا وأن هذا المطاع ٌستهلن ثلث مٌزانٌة الجماعة .التً تنتجها

، انما البد من بشكل أكثر مسإولٌة فً هذا المطاعان هذه االتفالٌة تجعل الجماعات االخرى تنخرط  

الٌة تحت اشراؾ ، والترح فً هذا الباب أن تكون هذه االتفط جزابً ٌتعلك بالتخلؾ عن االداءاضافة شر

 المجلس االللٌمً أو مجلس الجهة، ألنه ال ٌجب على جماعة مراكش أن تحل محل أي منها.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار
 

ان لطاع النظافة لطاع حساس ولم ٌعد باإلمكان تدبٌره بمعزل عن الجماعات المجاورة لذلن فان  

ضرورٌا واتساءل ان كانت هنان امكانٌة ولو فً البداٌة لتخفٌض  اشران هذه الجماعات المجاورة أصبح امرا

 السعر بالنسبة لتلن التً لٌست لها موارد كبٌرة تمكنها من أداء السعر كامال. 
 

  عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

فسنا فً ، ذلن اننا نخشى اذا استعجلنا أن ندخل أنتتطلب الكثٌر من الترٌث والتفكٌران هذه النمطة 

، مما المالٌة لالنخراط فً هذا المشروعورطة بسبب أن بعض الجماعات المجاورة ؼٌر مستعدة من الناحٌة 

سٌجعل الحمل كله ٌبمى على عاتك مدٌنة مراكش، وانها لمناسبة مواتٌة لكً نجعل هذا الحمل على عاتك 
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سنوات، لذلن فمولفً من  4لٌار خالل م 31مجلس الجهة أو المجلس االللٌمً مما سٌوفر على الجماعة لرابة 

 هذه النمطة هو طلب التؤجٌل .

 كاتب المجلس الجماعً السٌد خالد الفتاوي 

م كافة االشكالٌات المرتبطة ان هذه النمطة من االهمٌة بمكان واتمنى أن نعمد ٌوما دراسٌا حولها لفه 

نظرا الن سعر وضع النفاٌات فً المطرح أما عن هذه االتفالٌة فهً تضر بمصالح الجماعة بشكل كبٌر بها. 

طن  111، وذلن باإلضافة الى درهم للطن الواحد، أي أن التكلفة لد تضاعفت 087الى  88العمومً لد انتمل من 

 درهم. 087درهم للطن الواحد وتإدي عنها  25ٌومٌا موضوع االتفالٌات الفرعٌة والتً تؤخذها الجماعة بمبلػ 

اطار الحرص على مٌزانٌة الجماعة االتفاق مع شركات كندٌة أو المانٌة وان  ولمد كان من الممكن فً 

، الن هذه النفاٌات ٌتم تولٌد عوض أن نإدي نحن عن هذه النفاٌاتنبٌعها نفاٌاتنا ونحصل من ذلن أمواال 

ٌة االصلٌة ، لذلن البد من الولوؾ بجدٌة ومراجعة االتفالتم بٌعها للمكتب الوطنً للكهرباءالطالة منها ومن 

، ان الجماعة تملن حالٌا عدٌلها بما ٌصب فً مصلحة الجماعةالتً كان فٌها هدر لمالٌة الجماعة ومحاولة ت

موم هً باالستثمار فً هذا هكتار فً جماعة المنابهة وٌمكن تخصٌص جزء منها لشركات اخرى ت 071

 .المجال

هذا االطار التعالد مع شركات أخرى بثمن  طن، وٌمكن فً 741ان المنتوج الٌومً من النفاٌات ٌبلػ   

 3ل بعد ، الى أن نصهذه النفاٌات الى المطرح العمومًدرهم للطن لنمل  1871ألل من الثمن الحالً الذي هو 

 إدي عنها.سنوات الى مرحلة أن تبٌع الجماعــة النفاٌات عوض أن ت

ولم ٌعد من الممبول العمل بها .  ،عةرعٌة ماهً اال هدر ألمول الجماخالصة المول أن االتفالٌات الف

 كما أنه البد من مراجعة الثمن المتعالد علٌه مع الشركة التً تسٌر المطرح حالٌا.

  عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

، ذلن أن ملٌار سنتٌم 080ان جماعة مراكش تإدي عن جماعة المشور المصبة سنوٌا ما ٌمارب من  

درهم للطن فسوؾ نجد أننا  111طن من النفاٌات فاذا ضربنا هذا العدد فً  041نتج ٌومٌا جماعة المصبة ت

درهم مع العلم أن هذه الجماعة لها موارد مهمة من المنطمة السٌاحٌة التً  218111نإدي عنها ٌومٌا مبلػ 

لتزاماتها لذلن الترح أن تملكها وربما مٌزانٌتها أحسن من مٌزانٌة المجلس الجماعً بالممارنة مع مداخٌلها وا

ٌتم تطبٌك هذه االتفالٌة بؤثر رجعً، حتى نتمكن من استرجاع االموال التً ادٌناها على الجماعات االخرى منذ 

 افتتاح المطرح الجدٌد.

هنان طرؾ اخر ٌجب أن ٌإدي كذلن وهم الخواص وتحدٌدا الوحدات الصناعٌة الكبٌرة التً تنتج  

ن ٌكون بٌننا وبٌنها كناش تحمالت ٌضبط هذه العاللة أو أن ٌتحمل هإالء الخواص النفاٌات بكمٌات كبٌرة وا

 نمل نفاٌاتهم بنفسهم الى المطرح العمومً وٌإدوا عنها الرسوم الواجبة هنان .

  عضو المجلس الجماعً السٌد المصطفى الوجدانً

نظافة لثلث المٌزانٌة ولمد ذكر ان المجلس الجماعً ٌعانً أزمة مالٌة كبٌرة تتثمل فً استنزاؾ لطاع ال 

فً اطار اللجنة أن هنان شركة امارتٌة تطلب فمط تخصٌص بمعة أرضٌة وستموم هً بكامل االستثمار فً هذا 

 المجال لذلن أطلب مزٌدا من التوضٌح حول هذا االمر .
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 ــا.وفــً االخٌــر أطالــب بتؤجٌل البث فً هذه النمطة الى حٌن استكمال الدراســة حولهـ 

  عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم اٌت الزاوي

ان احداث المطرح الجدٌد لد حل الكثٌر من مشاكل التطهٌر الصلب لكن المشكل الكبٌر هو النفاٌات  

علٌها نمل نفاٌاتها الى هذا  االصناعٌة  للشركات والمماوالت حٌث أن هذه الشركات والمماوالت أصبح مستعصٌ

، وبالتالً أصبحت ترمً نفاٌاتها خارج وحداتها لم ٌعد بوسعها تحمل مصارٌؾ النملالمطرح البعٌد ألنها 

 الصناعٌة مما ٌجبر الجماعة على تحمل مصارٌؾ نملها وادخالها الى المطرح العمومً.

وبالتالً تعفً لذلن أطلب من السٌد ربٌس المجلس الجماعً اٌجاد صٌؽة تخفؾ عن هذه الشركات  

 رٌؾ نمل النفاٌات الصناعٌة وادخالها الى المطرح العمومً.مل مصاتح الجماعة من

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم نكٌل

لمد اتت هذه النمطة فً ولتها المناسب خصوصا واننا على ابواب احتضان المإتمر العالمً للمناخ  

Cop 22.لكن ما ٌخٌؾ فً هذه  ، وهذه تعتبر اشارة لوٌة من المجلس الجماعً لكل المتدخلٌن فً هذا المطاع

كل التحمل المالً  بمىبحٌث ال ٌ بد من تعدٌل هذه االتفالٌةولذلن فال االتفالٌة هو موضوع التحمالت المالٌة،

ٌكون تعالد كل جماعة على حدة مع الشركة المكلفة بالمطرح ٌجب أن انما ان حدها وعلى جماعة مراكش و

 العمومً.

الفتاوي وهً أن النفاٌات المنزلٌة أصبحت سلعة تباع خالد ٌها السٌد أما النمطة االهم فهً التً أشار ال 

فً طرٌمها الى تطبٌك هذه التجربة التً هً مدٌنة الرباط  كذلندٌر شاهدة على ذلن واوهنان تجربة مدٌنة اك

 ناهٌن عن تجارب المدن االوربٌة فً هذا المجال.

  عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

المشروع ٌعتبر مشروعا نموذجٌا لٌس فمط على الصعٌد المحلً وانما على الصعٌد الوطنً مما  ان هذا 

، أما عن تكالٌؾ المطاع ككل وكما أكد لنا ارج الوطن لد اشادت بهذا المشروعهنان هٌبات خوٌجعلنا نفتخر به 

عن االداء عن جماعات اخرى للجماعة أن تتولؾ بد الالسٌد احمد المتصدق فهً فً ازدٌاد مستمر لذلن فؤوال 

 ال ٌجٌز لها المانون أن تإدي عنها وثانٌا البد من التعامل مع هذه الجماعات بالممتضٌات المانونٌة اذ الوالتً 

 ٌحك  لها أن تضع نفاٌاتها فً المطرح العمومً دون اداء الواجبات المترتبة عن ذلن.

فة فً العمومٌات وٌجب اضا ة دلٌمة حتى ال نبكالتفالٌة دراسكل ما سبك ٌحتم علٌنا أن ندرس هذه ا 

هذه االتفالٌة أن ٌتم الؽاإها ولٌس فمط عرض الموضوع على  ٌاتالل بممتضبند ٌنص على أنه فً حال االخ

 انظار السلطة المحلٌة.

 نابب ربٌس المجلس الجماعً سلٌمان السٌد ٌونس بن

، لكن ٌجب أن نضع االمور فً سٌالها ةضاء العدٌد من المالحظات الوجٌهلمد أثار السادة االع 

من  المدبرة مع الشركةالى عمد اتفالٌة التارٌخً واستحضار الظروؾ والمالبسات التً أدت بالمجلس السابك 

لهذا كبٌر مصنع لتحوٌل النفاٌات المنزلٌة وتدوٌرها بشراكة مع الجماعة ولد كان هنان تحمس  احداثأجل 

ش لٌست كبالً الجماعات المحٌطة وباعتبار كذلن للنماشات التً كانت تدور المشروع باعتبار أن مدٌنة مراك

 حٌنها مع المإسسات الدولٌة حول البٌبة وتدوٌر النفاٌات.
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أما عن االتفالٌة فً حد ذاتها فهً تتعلك بخلك شراكة مع الجماعات المحٌطة بالمدٌنة باعتبار أن  

، لكن أؼلب هذه من المحٌط البٌبً لمدٌنة مراكش جزأٌتالمحٌط البٌبً لهذه الجماعات ٌشكل جزءا ال 

من الناحٌة  ال ٌمكنهابة لٌست لها امكانٌات مادٌة كبٌرة كما أنه صالمالمشور الجماعات باستثناء جماعة 

، ة مراكش هً صاحبة تفوٌض االمتٌازرة للمطرح العمومً باعتبار أن مدٌنبلتعالد مع الشركة المداالمانونٌة 

 أي تعالد ٌجب أن ٌكون مع المدٌنة ولٌس مع الشركة. وبالتالً فان

وان مما حدا بالمجلس الى تحدٌد صالحٌة هذه االتفالٌة فً سنة واحدة لابلة للتجدٌد التلمابً هو لتمٌٌم  

أحس أنه لد لد ن المجلس الجماعً الحالً أل وكذلن ،التجربة ومرالبة مدى التزام الجماعات المجاورة باألداء

النفاٌات المنزلٌة ٌتم التعامل معها فً دول أخرى على  باعتبار انر بالمجلس السابك فً هذه االتفالٌة تم التؽرٌ

فً اطار استمرارٌة االدارة وعدم امكانٌة الؽاء االتفالٌات لكنه مضطر أنها سلعة تباع ولٌس عببا ٌإدى عنه 

ولة الخروج من المؤزق الذي وضعت فٌه لمحاان ٌعمل بهذه االتفالٌة لمدة محدودة السابمة بهذه البساطة 

فمد حاول المجلس اجراء تعدٌالت   ملٌون درهم 21الجماعة بعد دخول وزارة البٌبة على الخط بمساهمة تبلػ 

على هذه االتفالٌة من شؤنها التخفٌؾ من سلبٌاتها وذلن فً انتظار البحث عن حل بدٌل ٌحافظ على جودة 

 الخدمة مع التخفٌؾ من التكلفة.

  عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم الحر

مخٌفة المعطٌات التً ذكرها السٌد الربٌس بخصوص تكلفة لطاع النظافة وتؤثٌرها على المٌزانٌة  إن 

كنانٌش التحمالت التً ٌتم تدبٌر هذا  بما فً ذلن، لذلن ألترح أن ٌتم منالشة هذا الموضوع فً شمولٌته جدا

كناش التحمالت الخاص بالمطرح المدٌم وجمع النفاٌات وكناش الخاص بت المطاع بواسطتها : كناش التحمال

كناش التحمالت الخاص بالمطرح العمومً  و -ملٌار 15الذي ٌكلؾ   -رز النفاٌاتالخاص بمطاع فالتحمالت 

 211ملٌار المترتب عن تحوٌل محطة الفرز وكذلن مبلػ  1.7ملٌار باإلضافة الى مبلػ  7ٌكلؾ  الذي  الجدٌد

ن المطاع ٌكلؾ بمجمله اذا لم تكن أرلامً الٌون التً تكلفها احداث محطة الفرز بالمطرح المدٌم مما ٌعنً م

 ملٌار . 41حوالً خاطبة 

ملٌار الخاص بمحطة الفرز فهو ان كناش التحمالت الخاص بهذا  01أما سبب استحضاري لمبلػ  

ملٌار عندما  3ٌمكن " للشركة أن ترجع  للمجلس مبلػ  المطاع ٌتضمن بندا فٌه اختالل كبٌر ألنه ذكر فٌه أنه "

 .تبٌع النفاٌات وهذا االختالل ٌتمثل فً لفظة " ٌمكن" التً لد تستؽلها هذه الشركة للتملص من أداء هذا المبلػ

أو أن تنمص  لذلن أرى أن تعدل هذه اللفظة فً كناش التحمالت لٌصبح أداء هذا المبلػ اجباري على الشركة

ملٌار  3علما أن محطات الفرز ال تكلؾ عادة أكثر من ، المطرح العمومًاستؽالل هذا المبلػ من تكلفة  الشركة

كذلن البد من مراجعة كناش التحمالت هذا وكل كنانٌش التحمالت  .ملٌار 01فكٌؾ وصلت التكلفة اذا الى 

لى اكثر من ذلن الن التخلص من السابل ملٌار بل ا 51المتعلمة بتدبٌر النفاٌات واال ستصل التكلفة مستمبال الى 

 ملٌار اضافٌة . 01الذي تخلفه النفاٌات فً المطرح المدٌم لد تصل تكلفته الى 

، فؤلول اننا لم نستطع استخالص الواجبات المترتبة عن الفنادق لفابدة االتفالٌة الحالٌة أما بخصوص

اعات المجاورة والتً ال تتوفر فً الجماعة فكٌؾ سنستطٌع استخالص رسوم وضع النفاٌات من الجم

كما أن الخازن الجهوي لٌس طرفا فً هذه االتفالٌة كً  مٌزانٌاتها على تبوٌب خاص بؤداء هذه الواجبات.

ٌستطٌع أن ٌستخلص للجماعة هذه الواجبات مباشرة من الجماعات المتخلفة عن االداء، ثم ان شاحنات 

النظافة لد ستصل الى المدٌنة بعد الزوال أي بعد أن تكون مصالح   االزبال التً ستؤتً من الجماعات المجاورة

 ات .لتً ستمر منها هذه الشاحنـارات الامت بتنظٌؾ المدٌنة لذلن البد من تحدٌد المس
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خالصة المول أنه لتفعٌل هذه االتفالٌة البد من ادخال الخازن الجهوي كطرؾ فٌها حتى ٌضمن 

ماعات المعنٌة واال فستضٌع أموال الجماعة وٌمتلا المطرح العمومً للجماعة أن تستخلص حمولها من الج

سرٌعا بالنفاٌات وستضطر الجماعة فً امد لرٌب الى البحث عن مطرح اخر مع ما ٌكلؾ ذلن من اعتمادات 

 كبٌرة. 

 نابب ربٌس المجلس الجماعً ي الحسن المنادي

من ٌوهم الناس أن االتفالٌات التً تم نً مستعد للمراهنة ضد فإ ،حتى أكون واضحا فً هذا الباب 

، ذلن أن المجلس الجماعً فً فترة معٌنة وجد نفسه فً جمع النفاٌات هً فً صالح المدٌنةمجال  فًعمدها 

وبٌنما نتحدث نحن عن التدبٌر المفوض هنان جهات تتحدث عن . را على أن ٌكمل فٌهبأصبح مجوخندق 

 . استرجاع المرفك 

ا سلمناها ماهً المٌمة المضافة التً أتت بها الشركة ممابل أنن، ٌطرح نفسه والسإال الكبٌر الذي

، لمد كان علٌنا عندما انتهت العمدة السابمة أن نمؾ ولفة تؤمل وان نجرى لراءة كمجلس المرفك وااللٌات

 دلٌمة لطرٌمة التدبٌر .

بة المالٌة التً ٌتم بها تدبٌر هذا لمد أن االوان للتفكٌر الجدي فً هذه المعضلة وذلن بالنظر الى التركٌ 

 . %03فً حٌن أن المصارٌؾ تتصاعد بنسبة  %4المطاع فً ضوء ان مداخٌل الجماعة ال تنمو اال بنسبة 

ان تدبٌر شإون الجماعة بطرٌمة سلٌمة ومنطمٌة وصحٌة ٌحتاج الى اعتمادات كبٌرة لكن فً ظل هذه  

 السٌاسة فلن نحمك لهذه الجماعة أي شًء. 

التفكٌر فً اشران الجهة هو مسإولٌة الدولة وٌجب أن تمدم الدعم الالزم لذلن، وان ألرب السبل  ان 

عة بل ٌجب أن ٌكون تحت مسإولٌة لحل معضلة المطرح العمومً هو اال تبمى مسإولٌته على عاتك الجما

 . هالمحٌطة باٌجب تكوبنها من الجماعة والجماعات مجموعة جماعات " "

 الجماعً المجلس ربٌس عربً بلمابددمحم ال السٌد

ان موضوع النفاٌات لٌس موضوعا خاصا بالمدٌنة وحدها بل بمحٌطها كذلن ولذلن البد من معالجة  

 هذا االمر فً اطاره الشامل واشران الجماعات االخرى.

 فعال اننا حالٌا نإدي عن هذه الجماعات ولكن ذلن لٌس باألمر الجدٌد وال ٌمكننا أن نمنع هذه 

الجماعات من وضع نفاٌاتها فً المطرح العمومً الن هنان تعلٌمات من الجهات المركزٌة بعدم اثارة أي 

مشكل فً هذا الظرؾ، كل ما ٌمكننا فعله هو أن نصادق نحن على هذه االتفالٌة وان ندعو الجماعات المحٌطة 

لكً تتمكن هذه الجماعات من ادراج  ، الن ذلن هو السبٌل الوحٌدخراط فٌها وموافمة مجالسها علٌهاالى االن

 نفمات المطرح العمومً فً مٌزانٌاتها، وبالتالً تصبح هذه النفمات اجبارٌة االداء.

  عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

ان هذا الموضوع ٌبدو فً ظاهره بسٌطا لكننا ٌجب أن نفرق بٌن أمرٌن : اوال ما هو ضروري وملزم  

ولفة  ، وثانٌا وهو ما أشار الٌه السٌد دمحم الحر من ضرورة اجراءمل باالتفالٌة لمدة سنةة على العأي الموافم

 تؤملٌة لمشاكل هذا المطاع الذي ٌستنزؾ أمواال طابلة من المٌزانٌة.
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وهل  ٌماؾ النزٌؾ المالً فً هذا المجال .إلوسإالً هل هنان امكانٌة إللؽاء االتفالٌة السابمة وذلن  

درهم للطن الواحد الى  087عادة المفاوضات بشؤن انماص مبلػ استؽالل المطرح العمومً من إلهنان امكانٌة 

 هنان امكانٌة لفسخ هذا التعالد عندما ال تستجٌب الشركة المدبرة للمطرح لهذا الطلب ثم أو هل مبلػ الل ،

 التعالد مع شركات اخرى بشروط تفضٌلٌة.

 جماعًعضو المجلس ال السٌد عبد اللطٌؾ ابدوح

ونحن على علم بكل االكراهات  .كرتاننا كؤعضاء مجلس جماعً لد استحضرنا كل المعطٌات التً ذ   

والمعٌمات، ونحن على ٌمٌن أن التطور الطبٌعً لتدبٌر الشؤن المحلً ٌمتضً المرور عبر مراحل بحٌث تكون 

ار اخرى جدٌدة لتدبٌر أمثل لهذا بعد خمس سنوات من االن أفك هرظتولد  .المرحلة الالحمة أحسن من السابمة

ل لمد فهمنا من خال التطور فً تحدٌث وسابل التدبٌر أمر محمود فً اطار الحكامة الجٌدة.علما ان المطاع 

المجلس الى هذا االختٌار أخذا بعٌن االعتبار أن موضوع النفاٌات ٌجب تدفع  مختلؾ التدخالت االكراهات التً

انما هنان مسإولٌات محددة لكل طرؾ من االطراؾ فً  .مع محٌطها البٌبً ر وحدة المدٌنةتناوله من منظو

 هذا المحٌط البٌبً وٌجب أن ٌموم كل طرؾ بما علٌه.

 ربٌس لسم البٌبة وتؤهٌل السكن ؼٌر الالبك السٌد عبد الؽنً أوشن

داد هذا كٌر بالسٌاق الذي تم فٌه ٌاعداد هذا المشروع. لمد تم اعذٌبدو لً أنه من الضروري الت 

الخاص بدبٌر النفاٌات الصلبة والذي ٌحتوي على العدٌد من التدابٌر  11817المشروع فً اطار المانون 

االجبارٌة التً ٌجب على الجماعة احترامها علما أن النص المانونً ٌحث على اللجوء الى النصوص التنظٌمٌة 

الداخلٌة  الت بتوافك مع لجنة من وزارةكالتصمٌم العضوي والتصمٌم الطالً.  ولد تم اعداد كناش التحم

ملٌون درهم لم ٌتم الموافمة علٌها اال بعد تمرٌر  51.  وللتذكٌر فان المنحة البالؽة ولجنة من وزارة البٌبة

الصفمة للشركة المعنٌة مع اشتراط احداث وحدة للفرز ووحدة للتثمٌن ولد أعمب ذلن الموافمة على منحة اولى 

ملٌون  60اجمالٌا لدره ملٌون درهم اي مبلؽا   06 ومنحة ثانٌة بمبلػ ملٌون درهم  43بلػ من وزارة البٌبة بم

ملٌون درهم  21، وكذلن اتفالٌة بمبلػ كانت تحترم كل المعاٌٌر المطلوبةالتً منحت بالنظر الى أن الصفمة 

 010الجمالٌة وصلت الى ة للحث على عملٌة الفرز أي أن  المبالػ اٌملٌون درهم اضاف 11ولدعم مركز الفرز 

 .ملٌون درهم لدعم هذا المشروع 

، أربعة منها شرعت فً االجراءات االدارٌة عات المحٌطة المعنٌة فعددها تسعةأما بالنسبة للجما  

 لالنخراط فً هذه االتفالٌة ونحن فً انتظار أن تحذو الجماعات المتبمٌة حذوها.

ل للمراجعة وٌحتوي على بند ٌنص على أنه اذا كان هنان أما بالنسبة لعمد التدبٌر المفوض فهو لاب 

تؽٌٌر فً االطار المانونً أو فً االطار المإسساتً أو اذا ظهرت تمنٌات جدٌدة لمعالجة أو فرز أو تثمٌن 

 سنوات. 5أو  4النفاٌات ٌمكن عندها مراجعة هذا العمد مما ٌعنً أنه ٌمكن مراجعة هذا العمد كل 

درهم للطن فهو ٌتضمن تكلفة االستثمار واالستؽالل  087ستؽالل المطرح والبالؽة أما بالنسبة لرسم ا 

  ارة النفاٌات.صع معالجة   للمطرح ومحطة الفرز ومحطة التثمٌن ومحطة

 الجماعً المجلس ربٌس السٌد دمحم العربً بلمابد

ء المجلس الجماعً عضااننً أنوه بالنماش العالً الذي عرفته هذه النمطة وهذا ٌظهر الوعً الكبٌر أل 

على مصالح المدٌنة ومالٌتها  ة، ولد ظهر فً هذا النماش أفكار جدٌدة وحماس كبٌر وؼٌربمضاٌا الجماعة
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، وسوؾ نستنٌر بهذه االفكار وهذه الممترحات حتى نجد الحلول الناجعة لهذا المطاع والترح لبل ذلن وبٌبتها

 الطالع المٌدانً على الوضع هنان .اجراء زٌارة للمطرح المدٌم والمطرح الجدٌد ل

أما بخصوص االتفالٌة فهنان أربع جماعات مجاورة لد وافمت علٌها وهذا مإشر فً االتجاه الصحٌح  

مما سٌعزز مولفنا بعدم االداء عن الجماعات التً ال ترٌد أن تنخرط فً هذه االتفالٌة بل أكثر من ذلن سنلجؤ 

 مً.ن استعمال المطرح العمومالى منعها 

كرت سابما، مع اضافة لذلن أهٌب بالسادة االعضاء التصوٌت على هذه االتفالٌة لكل االسباب التً ذ   

كلما  تعدٌل بسٌط فً الفصل السابع ٌنص على أنه لٌس من الضروري عرض هذه االتفالٌة على المجلس

 انخرطت فٌها جماعة جدٌدة .

  عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

 عن اآلداء. بل المرور للتصوٌت اضافة بند ٌتعلك بتؤخر الجماعات المنخرطة فً االتفالٌةالترح ل 

ون هنان اسباب كفال ٌجب انتظار اكتمال مدة سنة لفسخها عندما تللبند المتعلك بفسخ اإلتفالٌة  أما بالنسبة

 .تمتضً ذلن

 نابب ربٌس المجلس الجماعً سلٌمان السٌد ٌونس بن

التراحه ٌجب أن ٌكون بصٌؽته المكتوبة ولٌس فمط كفكرة، أما بالنسبة لفسخ ان أي تعدٌل ٌتم  

االتفالٌة لبل مرور السنة فهنان امران ٌجب التفرٌك بٌنهما وهما الفسخ وابطال العمد بحٌث أن ابطال العمد هو 

 المتعالد بشؤنها.امات رجوع االطراؾ الى مرحلة ما لبل التعالد بٌنما الفسخ فهو أثر مباشر فً تنفٌذ االلتز

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

كرت لكنً أوضحت بما ال مزٌد علٌه المبررات والدواعً التً لد ٌر خاؾ عنً االعتبارات التً ذ  ؼانه  

تدعو الى الفسخ لبل الفترة الممررة والصٌؽة التً ألترحها فً هذا الباب هً كالتالً " ٌحك للجماعة أن 

 ورة والمصلحة  العامة الى ذلن" .فالٌة كلما دعت الضرتفسخ هذه االت

 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

ولذلن سؤعرض هذه  اللبو ٌلك لم مترحن التعدٌل المفإمن خالل استمراء اراء السادة االعضاء  

المجلس بتولٌع  على اساس االخذ بممترح التفوٌض لربٌس ٌة على التصوٌت بدون هذا التعدٌلاالتفال

االتفالٌات الخاصة مع الجماعات المجاورة دون الرجوع للمجلس الجماعً للتداول بحٌث ان االتفالٌة 

 المعروضة هً بمثابة نموذج.

 ان لم ٌكن هنان اي اضافة، اعرض االتفالٌة والممترح على التصوٌت. 

 مالحظـــة 

 ... الؽـــداء وجبةتناول  ــــذ استراحــة من أجـــلبعـــد اجـــراء التصوٌـــت على النمطـــة تـــم أخ 

 تم االستبناؾ على الساعة الثالثة والربع عشٌة. 
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 :  (20/10/2016)جلسة بتارٌخ  2016 اكتوبرمن جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر الثامنة  النمطة

املالح وهضع ملىيت اللعع الاسضيت  البث في جخعيغ خذود العشق العامت إلخذار ظشيم عمىميت بحي 

 والذوس السىىيت والحلىق العيييت املشجبعت بها ، ملا حسخلضمه العمليت مً مغلحت عامت 3

 

 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

لتــالوة التمرٌــر  المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة الكلمــــة للسٌـــد الحسٌــن نوار ربــٌس اللجنــة 

 المتعلــك بهذه النمطــة.

 المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربــٌس اللجنــة السٌد الحسٌن نوار
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 مدٌنة مراكشالمجلس الجماعً ل

 

 

 

   13 – 10 – 9 – 8: ذات االرلام: النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 وامليزانية
 

 
 

   13 – 10 – 9 – 8 النقط ذات االرقامحول 
 2016اك توبر  لشهر العادية  جدول اعمال الدورةمن 

 

ث طريل عنومية حبي املالح وىسع ملهية الكطع البث يف ختطيط حدود الطرم العامة إلحدا. 8
 االرعية والدور الصهيية واحلكوم العييية املرتبطة بها ملا تصتلسمه العنلية مً مضلخة عامة. 

البث يف مصطرة ختضيط عكار مجاعي إلحداث مفوعية للشرطة حبي احلارة جوار املشرحة . 9
 اجلناعية بباب دنالة.

اتفاقية بني مجاعة مرانش ووالية امً مرانش مً اجل احداث مكر الدراشة واملوافكة على . 10
 مفوعية للشرطة حبي احلارة بباب دنالة .

 البث يف اقتياء الكطعة االرعية املشيد عليها الصوم اجلناعي ازلي.. 13
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بالمٌزانٌةة والشةإون  وتبعا لالجتماع االفتتاحً للجنة المكلفةةللممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل،  طبما

ة جماعةة مةراكش برسةم والذي تم خاللةه عةرض النمطةة المتعلمةة بمشةروع مٌزانٌة 11/18/1105المنعمد بتارٌخ  المالٌة البرمجة
 المتبمٌةة ، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمطانون التنظٌمةً المتعلةك بالجماعةاتمةن المة 074ممتضةٌات المةادة ل تبعا 1106السنة المالٌة 

الموجهةة لكةل مةن  15/01/1105بتارٌخ  11787عدد  ، وتبعا للدعوة1105فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  المدرجة
اللجنةةة والمجلةةس للحضةةور والمشةةاركة فةةً أشةةؽال  اللجنةةة المكلفةةة بالمٌزانٌةةة والشةةإون المالٌةةة البرمجةةة، السةةادة أعضةةاء 

وبعةد تمكةٌن السةادة االعضةاء مةن  ،وبحضور السادة األطر اإلدارٌة والتمنٌة الجماعٌةة المةدبرٌن لالعتمةادات المالٌةة بالمٌزانٌةة
المرفمةةة بةةبعض الوثةةابك المنصةةوص علٌهةةا فةةً المرسةةوم رلةةم و 1106وثٌمةةة مشةةروع مٌزانٌةةة جماعةةة مةةراكش برسةةم سةةنة 

الماضً بتحدٌةد لابمةة الوثةابك الواجةب ارفالهةا بمٌزانٌةة الجماعةة المعروضةة علةى  1105ٌولٌوز  18الصادر بتارٌخ  18058205
علةى السةاعة  1105 تةوبراك 06 االثنٌناجتماعاتها ٌوم  ثانً المذكورةعمدت اللجنة  لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة،

العاشةةرة والنصةةؾ صةةباحا بماعةةة االجتماعةةات الكبةةرى بالمصةةر البلةةدي شةةارع دمحم الخةةامس برباسةةة السةةٌد الحسةةٌن نةةوار ربةةٌس 
   اللجنة لتدارس النمط االتٌـة:

البث في جخطيط حدود الطسق العامت إلحداث طسيم عمىميت بحي املالح وهصع ملىيت اللطع الازضيت والدوز . 6

 لسىىيت والحلىق العيييت املسجبطت بها ملا حسخلصمه العمليت مً مغلحت عامت. ا

 بحي الحازة جىاز املضسحت الجماعيت بباب دوالت.البث في مسطسة جخغيػ علاز جماعي إلحداث مفىضيت للضسطت . 7

مفىضيت للضسطت الدزاست واملىافلت على اجفاكيت بين جماعت مساهط ووالًت امً مساهط مً اجل احداث ملس . 01

 بحي الحازة بباب دوالت .

 البث في اكخىاء اللطعت الازضيت املضيد عليها السىق الجماعي اشلي.. 01

 والخغىيت عليها. 7105. دزاسـت مضسوع ميزاهيت مجلس جماعت مساهط بسسم السىت املاليت 05

 والخغىيت عليها. 7105ملاليت . دزاست حساباث الىفلاث مً املبالــغ املسعىدة للملاطعاث بسسم السىت ا06

لبعض  7104. املىافلت على جحىيل اعخماداث بعض فلساث حساب الىفلاث مً املبالغ املسعىدة بسسم سىت 71

 مً اللاهىن الخىظيمي املخعلم بالجماعاث. 732امللاطعاث طبلا مللخضياث املادة 

 ى مسخىي صازع الحسً الثاوي.. هساء ساحت محطت اللطاز الثاهىيت لفائدة صسهت "سىبساجىز" عل00
 هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت مشاهط()                                                                                                                             

 يد مً اجل احداث مالعب زياضيت.. اكخىاء الىعاء العلازي اليائً بامللحلت الادازيت املحام07
 هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت مشاهط()                           

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 عبد الهادي تلماضً. عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراوي، ٌوسؾ اٌت رٌاض،

 :ضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادةكما ح - 

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  ي الحسن المنادي

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً :  عبد الرزاق جبور

 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطؾ البردعً

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
  02 – 01 – 8 – 7: االرلامذات  النمط
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 لس السادة:من أعضاء المج فً االجتماع شارن -

عبد الهادي بن عال، خلٌل بولحسن، عادل المتصدق، عبد الرحٌم الشحٌمً، حفٌظة مجدار، خلٌفةم حفٌظ لضاوي، 

 .الفٌرامً، احمد بن بال 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة  :      وفاء منٌاتً
 ارد المالٌةربٌس لسم تنمٌة المو  :  عبد الحك مدا
 لسم تنمٌة الموارد المالٌة  :       دمحم بورضوٌة
 وكٌل المداخٌل  :                     الخمار لمؽاري
 ربٌس مصلحة الوعاء الضرٌبً :  عماد المٌدومً

 عن المجازر الحضرٌة :  عبد اللطٌؾ عرعرة
 ربٌس لسم تؤهٌل االدارة الجماعٌة :  دمحم بركادي

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً
 ربٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة :  فتد هللا الٌزٌدي

 عن لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة :  عبد الكبٌر الكبدي
 عن لسم أعمال المجلس :      رشٌد بوزٌتً              
 عمال المجلسعن لسم أ :      عادل الزرود               
 عن لسم اللجن الدابمة :      سعد نجاي                 

 كما شارن السٌد سمٌر  لوكٌدي مهندس طوبوؼرافً خاص متعالد مع الجماعة

 
فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المبمٌة من 

بعد ان تم افتتاح جلسة اللجنة  1105رجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر جدول اعمال اللجنة والمد
وكذا النمطة المتعلمة بتحوٌل اعتمادات بعض فصول وتدارس بشكل مبدبً مشروع المٌزانٌة  11/18/1105بتارٌخ 

ع السادة االعضاء تناولت فً منالشة مشروع المٌزانٌة، وباتفاق م وفً انتظار البدء ، 1105المٌزانٌة برسم سنة 
على   11/01/1105اللجنة بالدراسة النمط االخرى المدرجة فً جدول اعمال جلسة المجلس الجماعً الممررة بتارٌخ 

 النحو االتً:

البث يف ختطيط حدود الطزم العامة إلحداث طزيل عمومية حبي املالح ونشع ممهية الكطع االرضية والدور الضههية واذتكوم . 8
 هية املزتبطة بها ملا تضتمشمه العممية مو مصمحة عامة. العي

 

فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من بطالة تمنٌة تتعلك بالموضوع والمرفمة بهذا 

التمرٌر، أعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة، الذي أوضح أن حً المالح عرؾ عدة أشؽال فً إطار 

جاز مشارٌع "مراكش ... الحاضرة المتجددة" لكنه ٌعانً من صعوبة الولوج إلٌه، لذلن تم التفكٌر على مستوى إن

مجلس مماطعة المدٌنة فً مسطرة نزع ملكٌة مجموعة من الدور السكنٌة إلحداث طرٌك عمومٌة لتٌسٌر الولوج إلى 

طرة الجزء األكبر منه هو المعنً بعملٌة نزع الملكٌة المعنً بهذه المس 0هذا الحً، مشٌرا أنه بالنسبة للمنزل رلم 

على انه إذا ارتؤى صاحب المنزل ضرورة نزع الجزء المتبمً فالجماعة ملزمة بالتنابه طبما  1م 48بمساحة 

، مإكدا أنه تمت مراسلة مصالح الوالٌة مباشرة بعد برمجة هذه النمطة فً 01881لممتضٌات لانون التعمٌر رلم 

من أجل عمد اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم التً ستنعمد فً ٌوم ؼذ  1105شتنبر  12دورة المجلس بتارٌخ  جدول أعمال

لتحدٌد مبالػ التعوٌض المستحمة لذوي الحموق، كما تمت مراسلة السٌد مدٌر الوكالة الحضرٌة الذي  07/01/1105

 ها المشروع. لم ٌر مانعا فً المٌام بمسطرة تحدٌد الطرق نظرا لألهمٌة التً ٌكتسٌ

بعد ذلن فتح باب النماش، وحول مطالبة السادة االعضاء بتحدٌد امتداد الطرٌك العمومٌة المزمع إحداثها بدلة، 

اعطٌت الكلمة للسٌد الطبوؼراؾ المتعالد مع الجماعة الذي أوضح أن الطرٌك العمومٌة المزمع تشٌٌدها لتسهٌل 

ع مرورا بطرٌك بالرج وصوال للمحٌط الخارجً لحً المالح، مشٌرا إلى الولوج لحً المالح ستمتد من أمام لصر البدٌ

 أن مشارٌع "مراكش ... الحاضرة المتجددة" التً سٌستفٌد منها الحً لن تعرؾ رواجا إال بإحداث هذه الطرٌك.
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لى مسطرة وتبعا لذلن، وبعد ان تبٌن للسادة االعضاء المنفعة العامة من انجاز الطرٌك، أبدت اللجنة موافمتها ع

ونزع ملكٌة المطع االرضٌة والدور السكنٌة والحموق العٌنٌة تحدٌد الطرق العامة إلحداث طرٌك عمومٌة بحً المالح 

وفك ما هو مضمن فً البطالة المرفمة بالتمرٌر وفك فً انتظار  المرتبطة بها لما تستلزمه العملٌة من مصلحة عامة

لػ التعوٌض المخصصة ألصحاب المنازل المعنٌٌن بالعملٌة وعرضها على انظار عمد اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم لتحدٌد مبا

 المجلس الجماعً مباشرة.
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 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

النمطة المعروضة علٌنا ؼٌر مكتملة من الناحٌة التمنٌة والمالٌة بخصوص التعوٌضات، وعلٌه ادعوكم إلبداء الموافمة 

 على اساس ان تستكمل المصالح الجماعٌة المختصة االجراءات االدارٌة والمانونٌة فً الموضوع. المبدبٌة

 باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

لة أطلب فً اطار المفاوضات التً ستتم مع المالكٌن المعنٌن أن تكون التسوٌة حبٌة، وان تتم كل العملٌات المماث 

 بالتراضً.

 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

فً مثل هذه العملٌات هو محاولة تسوٌة االمر بالتراضً وال ٌتم اللجوء  الجماعٌةبالطبع فان الخٌار االول للمصالح  

 فً الحاالت التً ٌستعصً فٌها التراضً . االالى مسطرة نزع الملكٌة عن طرٌك التماضً 

 على التصوٌــت. الموافمة المبدبٌةـــــم فانً اعـــرض واذا سمحت 
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  (20/10/2016)جلسة بتارٌخ  2016اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  من جدولالنمطــة التاسعة : 

البث في مسعشة جخغيػ علاس حماعي إلخذار مفىضيت للضشظت بحي الحاسة حىاس املضشخت الجماعيت بباب  -

 والت3د

 (20/10/2016)جلسة بتارٌخ  2016اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  النمطة العاشرة من جدول : 

افلت على اجفاكيت بين حماعت مشاهط ووالًت امً مشاهط مً احل اخذار ملش مفىضيت  - الذساست واملى

 للضشظت بحي الحاسة بباب دوالت

 

 ًالجماع المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

الكلمــــة للسٌـــد بالنظر الرتباط النمطتٌن من حٌث الموضوع الترح علٌكم التداول فً شانهما معا،  

اتٌن لتــالوة التمرٌــر المتعلــك به المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة الحسٌــن نوار ربــٌس اللجنــة

 .النمطتٌن

 مٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةالمكلفة بال ربــٌس اللجنــة الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   13 – 10 – 9 – 8: ذات االرلام: النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 وامليزانية
 

 
 

   13 – 10 – 9 – 8 النقط ذات االرقامحول 
 2016اك توبر  لشهر العادية  جدول اعمال الدورةمن 
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بالمٌزانٌةة والشةإون  وتبعةا لالجتمةاع االفتتةاحً للجنةة المكلفةةاري بها العمةل، للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الج طبما

والةذي تةم خاللةه عةرض النمطةة المتعلمةة بمشةروع مٌزانٌةة جماعةة مةراكش برسةم  11/18/1105المنعمةد بتةارٌخ  المالٌة البرمجة
 المتبمٌةةة ، وفةةً اطةةار تحضةةٌر الةةنمطلجماعةةاتانون التنظٌمةةً المتعلةةك بامةةن المةة 074ممتضةةٌات المةةادة ل تبعةةا 1106السةةنة المالٌةةة 

الموجهةة لكةل مةن  15/01/1105بتةارٌخ  11787عةدد  ، وتبعةا للةدعوة1105فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  المدرجة
وبحضةور السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌةة والشةإون المالٌةة البرمجةة، 

وبعد تمكٌن السادة االعضاء مةن وثٌمةة مشةروع  ،السادة األطر اإلدارٌة والتمنٌة الجماعٌة المدبرٌن لالعتمادات المالٌة بالمٌزانٌة
الصةادر بتةارٌخ  18058205والمرفمة ببعض الوثابك المنصوص علٌها فً المرسوم رلم  1106مٌزانٌة جماعة مراكش برسم سنة 

ً بتحدٌةةد لابمةةة الوثةةابك الواجةةب ارفالهةةا بمٌزانٌةةة الجماعةةة المعروضةةة علةةى لجنةةة المٌزانٌةةة والشةةإون الماضةة 1105ٌولٌةةوز  18
علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ صةباحا  1105 اكتةوبر 06 االثنةٌناجتماعاتها ٌوم  ثانً المذكورةعمدت اللجنة  المالٌة والبرمجة،

   امس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة:بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخ

البث في جخطيط حدود الطسق العامت إلحداث طسيم عمىميت بحي املالح وهصع ملىيت اللطع الازضيت والدوز . 6

 السىىيت والحلىق العيييت املسجبطت بها ملا حسخلصمه العمليت مً مغلحت عامت. 

بحي الحاسة حىاس املضشخت الجماعيت بباب ػ علاس حماعي إلخذار مفىضيت للضشظت البث في مسعشة جخغي3 9

 دوالت3

افلت على اجفاكيت بين حماعت مشاهط ووالًت امً مشاهط مً احل اخذار ملش مفىضيت 3 01 الذساست واملى

 للضشظت بحي الحاسة بباب دوالت 3

 جماعي اشلي.البث في اكخىاء اللطعت الازضيت املضيد عليها السىق ال. 01

 والخغىيت عليها. 7105. دزاسـت مضسوع ميزاهيت مجلس جماعت مساهط بسسم السىت املاليت 05

 والخغىيت عليها. 7105. دزاست حساباث الىفلاث مً املبالــغ املسعىدة للملاطعاث بسسم السىت املاليت 06

لبعض  7104املسعىدة بسسم سىت  . املىافلت على جحىيل اعخماداث بعض فلساث حساب الىفلاث مً املبالغ71

 مً اللاهىن الخىظيمي املخعلم بالجماعاث. 732امللاطعاث طبلا مللخضياث املادة 

 . هساء ساحت محطت اللطاز الثاهىيت لفائدة صسهت "سىبساجىز" على مسخىي صازع الحسً الثاوي.00
 هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت مشاهط()                                                                                                                             

 . اكخىاء الىعاء العلازي اليائً بامللحلت الادازيت املحاميد مً اجل احداث مالعب زياضيت.07
 الت مشاهط()هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عم                           

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 عبد الهادي تلماضً. عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراوي، ٌوسؾ اٌت رٌاض،

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة - 

 س الجماعً )عضو اللجنة(النابب الخامس لربٌس المجل :  ي الحسن المنادي

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً :  عبد الرزاق جبور

 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطؾ البردعً

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
  02 – 01 – 8 – 7: االرلامذات  النمط
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 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

صدق، عبد الرحٌم عبد الهادي بن عال، خلٌل بولحسن، عادل المتالشحٌمً، حفٌظة مجدار، خلٌفةم حفٌظ لضاوي، 

 .الفٌرامً، احمد بن بال 

 

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة  :      وفاء منٌاتً
 ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة  :  عبد الحك مدا
 لسم تنمٌة الموارد المالٌة  :       دمحم بورضوٌة
 وكٌل المداخٌل      :                 الخمار لمؽاري
 ربٌس مصلحة الوعاء الضرٌبً :  عماد المٌدومً

 عن المجازر الحضرٌة :  عبد اللطٌؾ عرعرة
 ربٌس لسم تؤهٌل االدارة الجماعٌة :  دمحم بركادي

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً
 ابٌةربٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المض :  فتد هللا الٌزٌدي

 عن لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة :  عبد الكبٌر الكبدي
 عن لسم أعمال المجلس :      رشٌد بوزٌتً              
 عن لسم أعمال المجلس :      عادل الزرود               
 عن لسم اللجن الدابمة :      سعد نجاي                 
 دي مهندس طوبوؼرافً خاص متعالد مع الجماعةكما شارن السٌد سمٌر  لوكٌ

 
فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المبمٌة من 

بعد ان تم افتتاح جلسة اللجنة بتارٌخ  1105جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

وكذا النمطة المتعلمة بتحوٌل اعتمادات بعض فصول المٌزانٌة وتدارس بشكل مبدبً مشروع المٌزانٌة  11/18/1105
فً منالشة مشروع المٌزانٌة، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة  وفً انتظار البدء ، 1105برسم سنة 

على النحو   11/01/1105اعً الممررة بتارٌخ بالدراسة النمط االخرى المدرجة فً جدول اعمال جلسة المجلس الجم
 االتً:

 
 

 البث يف مضطزة ختصيص عكار مجاعي إلحداث مفوضية لمشزطة حبي اذتارة جوار املشزحة ادتماعية بباب دنالة.. 9

رة الدراصة واملوافكة عمى اتفاقية بني مجاعة مزانش ووالية امو مزانش مو اجن احداث مكز مفوضية لمشزطة حبي اذتا. 01
 بباب دنالة .

 

تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من االتفالٌة موضوع الدراسة والمرفمة بهذا بخصوص هاتٌن النمطتٌن، وبعد 
 ونظرا الرتباطهما فً الموضوع، فمد تمرر منالشتهما معا. التمرٌر

الذي ات الجماعٌة ولتمدٌم دواعً طرحه النمطتٌن، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلك
أشار إلى أن السبب وراء ذلن راجع إلى تنامً مجموعة من الظواهر المهددة ألمن الساكنة بحً الحارة، موضحا أنه 
بموجب هذه االتفالٌة تضع الجماعة رهن إشارة األمن الوطنً الوعاء العماري المتكون من محلٌن سكنٌٌن بجوار 

ة ممابل أن تموم اإلدارة العامة لألمن الوطن ببناء الممر وتجهٌزه، مضٌفا المشرحة الجماعٌة إلحداث مفوضٌة للشرط
فً نفس السٌاق أن هذا العمار عبارة عن سكن وظٌفً األول تستؽله موظفة بالمشرحة والثانً عبارة عن بناٌة 

الرسم  فوق جزء من 1م 410مهدمة ومهجورة سٌتم ضمهما وهدمهما إلنشاء المفوضٌة بمساحة إجمالٌة تمدر ب 

/م وٌندرج ضمن الملن الخاص الجماعً، مبٌنا أن هذه العملٌة تحتاج لبماء المحلٌن المذكورٌن 5654العماري عدد 

 فً ملكٌة الجماعة وأن ٌتم تخصٌصهما للمنفعة العامة.
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 بعد ذلن فتح باب النماش، حٌث تمحورت مالحظات واستفسارات السادة األعضاء حول ما ٌلً:

  م توفر إدارة األمن الوطنً على مٌزانٌة اللتناء عمار من أجل إنشاء المفوضٌة.االستؽراب من عد 
  ًالتساإل حول أسباب نزول المادة الثالثة من االتفالٌة ما دام أن مدٌرٌة األمن هً التً ستشٌد المشروع فه

 الملزمة بشكل تلمابً بتحمل مصارٌؾ الصٌانة والتزود بالماء والكهرباء.
 مبادرة ما دام أنها ستساعد على استتباب أمن المواطنٌن بالمنطمة.اإلشادة بهذه ال 
 .االستفسار حول المولع ومدى تؤثٌره على إنشاء المفوضٌة ما دام أنه ٌمع داخل درب ضٌك 
 . التساإل حول سبب عدم تحدٌد سمؾ زمنً النتهاء األشؽال باالتفالٌة 
  المحلٌن موضوع االتفالٌة.االستفسار حول عملٌة ترحٌل الموظفة التً تستؽل أحد 

ولإلجابة على هذه التساإالت، تدخل من جدٌد السٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لٌوضح أن الجزء األكبر من 
العمار ٌمع بالواجهة الربٌسٌة ولهذا تم اختٌاره إللامة مفوضٌة الشرطة حٌث ستتوفر على مدخل ربٌسً وآخر 

ت اتفالٌات سابما بهدؾ دعم األمن بالمدٌنة، مشٌرا أن الموظفة التً تسكن أحد ثانوي، مذكرا بؤنه لد سبك وان أبرم
المحلٌن تستؽله بممتضى لرار للمجلس كسكن وظٌفً وٌمكن إلؽاإه من أجل المصلحة العامة، مضٌفا أنه سٌتم 

رٌة العامة لألمن الشروع فً األشؽال بمجرد التولٌع على االتفالٌة من الطرفٌن وفك برمجة المشروع من طرؾ المدٌ
 الوطنً تبعا للسنة المالٌة الخاصة بها.

وتبعا للتوضٌحات الممدمة فً الموضوع واالطالع على مواد االتفالٌة، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة المبدأ 
 العام المتمثل فً عنصر المصلحة العامة فً اطار تمرٌب ادارة االمن الوطنً من المواطنٌن، فمد ابدت اللجنة

 موافمتها على الموضوع ككل من خالل ما ٌلً:

مسطرة تخصٌص عمار جماعً إلحداث مفوضٌة للشرطة بحً الحارة جوار المشرحة الجماعٌة  اوال:  الموافمة على
 بباب دكالة.

الموافمة على اتفالٌة بٌن جماعة مراكش ووالٌة امن مراكش من اجل احداث ممر مفوضٌة للشرطة بحً ثانٌا:  
كما هً مرفمة بالتمرٌر على اساس التفكٌر فً احداث مفوضٌات اخرى لالمن الوطنً فً المناطك باب دكالة الحارة ب

 .التً تعرؾ انفالتات امنٌة بالمدٌنة
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 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

تلكات الجماعٌة بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، اعطً الكلمة للسٌد هشام بل الحوتً ربٌس لسم المم 

 لتمدٌم التوضٌحات. 

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة حوتًال السٌد هشام بل

هنان تعدٌل فً االتفالٌة ٌتعلك بإعادة تهٌبة هذٌن المحلٌن من طرؾ مصالح مدٌرٌة االمن الوطنً  

جدول االعمال  من 8ولٌس الهدم واعادة البناء وبالتالً اصبحت النمطة  اداري ممرلٌكونا صالحٌن الحتضان 

 المتعلمة بمسطرة التخصٌص الؼٌة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

اتساءل ما مصٌر الممر السابك لمفوضٌة االمن الذي كان متواجدا لرب تكنة رجال المطافا ولماذا ال  

 طراؾ رابحة.بذلن الممر بحٌث تكون جمٌع اال 1م  411االرضٌة التً تفوق مساحتها  البمعةتتم معاوضة هذه 

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

 اذ اطالب بعدم هدمهمانحن كلنا مع االمن انما عندي تحفظ فٌما ٌتعلك بعبارة هدم المحلٌن السكنٌٌن،  

 اال بعد توفر التصامٌم الالزمة ومٌزانٌة اعادة البناء.

 الجماعً المجلس ربٌسدمحم العربً بلمابد  السٌد

 االمــــر ٌتعلــك بالهــدم وانما بإعــادة التهٌبـة.لم ٌعــد  

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم نكٌل

فانً الترح تعدٌل الفصل الثانً كاالتً : تلتزم مصالح  ،بمــا أن االمــر ٌتعلــك بإعادة التهٌبة 

 المدٌرٌة العامة لألمن الوطنً بإعادة تهٌبة المحلٌن السكنٌٌن.

صل الثالث فٌصبح كالتالً " تتحمل مدٌرٌة االمن الوطنً مصارٌؾ صٌانة محل أما بالنسبة للف 

 ..." التهٌبة والمحافظة على تجهٌزاته

 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

 سلٌمــان تــالوة نص التعدٌــالت. أطلـــب من السٌــد ٌونس بن 

 نابب ربٌس المجلس الجماعً سلٌمان السٌد ٌونس بن

المــادة االولى : تلتزم جماعة مراكش بوضع رهن اشارة مصالح االمن بمراكش المنزلٌن الكابنٌن  

 ... بحً الحارة بمنطمة باب دكالة لٌستؽال كممر لمفوضٌة أمنٌة تابعة للمدٌرٌة العامة لألمن الوطنً مساحتها

تهٌبة المحلٌن السكنٌٌن المشٌدٌن تلتزم مصالح المدٌرٌة العامة لألمن الوطنً بالمـــادة الثانٌــة:  

على المطعة األرضٌة وتمدٌم تصمٌم خاص بالمفوضٌة األمنٌة المشار إلٌها أعاله وذلن لصد الترخٌص 

 بالترمٌم واالصالح البناٌة اإلدارٌة على المطعة األرضٌة المعنٌة.
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صالح، تتحمل المدٌرٌة العامة بعد اعادة تهٌبة هذه البناٌة واتمام اشؽال الترمٌم واالالمادة الثالثة :  

لألمن الوطنً مصارٌؾ صٌانة محل البناٌة والمحافظة على تجهٌزاتها وأداء واجبات مصارٌؾ ربط 

 واستهالن الماء والكهرباء والهاتؾ على نفمتها الخاصة.

 المادة الرابعــة : ٌتـــم حذفهـــا. 

 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

فً البث  على اساس ان لتصوٌتلالمعدلــة  فً صٌؽتها هذا التوضٌــح أعــرض هذه االتفالٌــةبعـــد  

 مفوضٌة للشرطة بحً الحارة جوار المشرحة الجماعٌة بباب دكالة إلحداثمسطرة تخصٌص عمار جماعً 

 موضوع النمطة
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  (20/10/2016)جلسة بتارٌخ  2016ادٌة لشهر اكتوبر اعمال الدورة الع من جدول الحادٌة عشرةالنمطــة : 

 هشاء ساخت مدعت اللعاس اللاهىهيت لفائذة صشهت " سىبشاجىس" على مسخىي صاسع الحسً الثاوي 3 

 نمطة ممترحة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش

  (20/10/2016رٌخ )جلسة بتا 2016اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  من جدول الثانٌة عشرةالنمطة : 

 . اكخىاء الىعاء العلاسي اليائً بامللحلت الاداسيت املحاميذ مً احل اخذار مالعب سياضيت

 نمطة ممترحة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش

 

 الجماعً المجلس ربٌسدمحم العربً بلمابد  السٌد

 اتٌن النمطتٌن.أطلب من السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة تالوة التمرٌر المتعلك به 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   13 – 10 – 9 – 8: ذات االرلام: النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
والشؤون املالية  بامليزانية املكمفة المجنة 

 وامليزانية
 

 
 

   13 – 10 – 9 – 8 النقط ذات االرقامحول 
 2016اك توبر  لشهر العادية  جدول اعمال الدورةمن 

 

البث يف ختطيط حدود الطرم العامة إلحداث طريل عنومية حبي املالح وىسع ملهية الكطع . 8
 تصتلسمه العنلية مً مضلخة عامة.  االرعية والدور الصهيية واحلكوم العييية املرتبطة بها ملا

البث يف مصطرة ختضيط عكار مجاعي إلحداث مفوعية للشرطة حبي احلارة جوار املشرحة . 9
 اجلناعية بباب دنالة.

الدراشة واملوافكة على اتفاقية بني مجاعة مرانش ووالية امً مرانش مً اجل احداث مكر . 10
 مفوعية للشرطة حبي احلارة بباب دنالة .

 البث يف اقتياء الكطعة االرعية املشيد عليها الصوم اجلناعي ازلي.. 13
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بالمٌزانٌةة والشةإون  بعةا لالجتمةاع االفتتةاحً للجنةة المكلفةةوتللممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمةل،  طبما

والةذي تةم خاللةه عةرض النمطةة المتعلمةة بمشةروع مٌزانٌةة جماعةة مةراكش برسةم  11/18/1105المنعمةد بتةارٌخ  المالٌة البرمجة
 المتبمٌةةة تحضةةٌر الةةنمط ، وفةةً اطةةارانون التنظٌمةةً المتعلةةك بالجماعةةاتمةةن المةة 074ممتضةةٌات المةةادة ل تبعةةا 1106السةةنة المالٌةةة 

الموجهةة لكةل مةن  15/01/1105بتةارٌخ  11787عةدد  ، وتبعةا للةدعوة1105فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  المدرجة
السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌةة والشةإون المالٌةة البرمجةة، وبحضةور 

وبعد تمكٌن السادة االعضاء مةن وثٌمةة مشةروع  ،طر اإلدارٌة والتمنٌة الجماعٌة المدبرٌن لالعتمادات المالٌة بالمٌزانٌةالسادة األ
الصةادر بتةارٌخ  18058205والمرفمة ببعض الوثابك المنصوص علٌها فً المرسوم رلم  1106مٌزانٌة جماعة مراكش برسم سنة 

وثةةابك الواجةةب ارفالهةةا بمٌزانٌةةة الجماعةةة المعروضةةة علةةى لجنةةة المٌزانٌةةة والشةةإون الماضةةً بتحدٌةةد لابمةةة ال 1105ٌولٌةةوز  18
علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ صةباحا  1105 اكتةوبر 06 االثنةٌناجتماعاتها ٌوم  ثانً المذكورةعمدت اللجنة  المالٌة والبرمجة،

   الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة:بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد 

البث في جخطيط حدود الطسق العامت إلحداث طسيم عمىميت بحي املالح وهصع ملىيت اللطع الازضيت والدوز . 6

 السىىيت والحلىق العيييت املسجبطت بها ملا حسخلصمه العمليت مً مغلحت عامت. 

 بحي الحازة جىاز املضسحت الجماعيت بباب دوالت.اث مفىضيت للضسطت البث في مسطسة جخغيػ علاز جماعي إلحد. 7

الدزاست واملىافلت على اجفاكيت بين جماعت مساهط ووالًت امً مساهط مً اجل احداث ملس مفىضيت للضسطت . 01

 بحي الحازة بباب دوالت .

 البث في اكخىاء اللطعت الازضيت املضيد عليها السىق الجماعي اشلي.. 01

 والخغىيت عليها. 7105زاسـت مضسوع ميزاهيت مجلس جماعت مساهط بسسم السىت املاليت . د05

 والخغىيت عليها. 7105. دزاست حساباث الىفلاث مً املبالــغ املسعىدة للملاطعاث بسسم السىت املاليت 06

لبعض  7104ت . املىافلت على جحىيل اعخماداث بعض فلساث حساب الىفلاث مً املبالغ املسعىدة بسسم سى71

 مً اللاهىن الخىظيمي املخعلم بالجماعاث. 732امللاطعاث طبلا مللخضياث املادة 

 هشاء ساخت مدعت اللعاس الثاهىيت لفائذة صشهت "سىبشاجىس" على مسخىي صاسع الحسً الثاوي3. 00
 هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت مشاهط()                                                                                                                             

 3 اكخىاء الىعاء العلاسي اليائً بامللحلت الاداسيت املحاميذ مً احل اخذار مالعب سياضيت073
 )هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت مشاهط(                           

  

 ر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة:حض -
 عبد الهادي تلماضً. عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراوي، ٌوسؾ اٌت رٌاض،

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة - 

 اللجنة(النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً )عضو  :  ي الحسن المنادي

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً :  عبد الرزاق جبور

 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطؾ البردعً

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
  02 – 01 – 8 – 7: االرلامذات  النمط
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 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

الفٌرامً،  عبد الهادي بن عال، خلٌل بولحسن، عادل المتصدق، عبد الرحٌمالشحٌمً، حفٌظة مجدار، خلٌفةم حفٌظ لضاوي، 

 .احمد بن بال 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة  :      وفاء منٌاتً
 ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة  :  عبد الحك مدا
 لسم تنمٌة الموارد المالٌة  :       دمحم بورضوٌة
 ٌلوكٌل المداخ  :                     الخمار لمؽاري
 ربٌس مصلحة الوعاء الضرٌبً :  عماد المٌدومً

 عن المجازر الحضرٌة :  عبد اللطٌؾ عرعرة
 ربٌس لسم تؤهٌل االدارة الجماعٌة :  دمحم بركادي

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً
 ربٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة :  فتد هللا الٌزٌدي
 عن لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة :  لكبديعبد الكبٌر ا

 عن لسم أعمال المجلس :      رشٌد بوزٌتً              
 عن لسم أعمال المجلس :      عادل الزرود               
 عن لسم اللجن الدابمة :      سعد نجاي                 

 ً خاص متعالد مع الجماعةكما شارن السٌد سمٌر  لوكٌدي مهندس طوبوؼراف

 
فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المبمٌة من 

بعد ان تم افتتاح جلسة اللجنة بتارٌخ  1105جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 
وكذا النمطة المتعلمة بتحوٌل اعتمادات بعض فصول المٌزانٌة مبدبً مشروع المٌزانٌة  وتدارس بشكل 11/18/1105

فً منالشة مشروع المٌزانٌة، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة  وفً انتظار البدء ، 1105برسم سنة 
 على النحو االتً:  11/01/1105خ النمط االخرى المدرجة فً جدول اعمال جلسة المجلس الجماعً الممررة بتارٌ

 

 . نزاء صاحة حمطة الكطار الثانوية لفائدة شزنة "صوبزاتور" عمى مضتوى شارع اذتضو الثاني.00

                                                       (

 نقطة مقترحة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(

 ملمحكة االدارية احملاميد مو اجن احداث مالعب رياضية.. اقتهاء الوعاء العكاري الهائو با01

                                                       (

 (نقطة مقترحة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

 

بالنسبة لهاتٌن النمطتٌن، ونظرا لؽٌاب التوضٌحات الكافٌة الخاصة بهما على اعضاء اللجنة، فمد تمرر عدم 

 ث فٌهما الى حٌن تمدٌم المعطٌات من طرؾ المصالح المختصة بالوالٌة .الب

اكتوبر  11وبه تكون اللجنة لد انهت دراستها للنمط الممرر ادراجها فً جلسة المجلس الجماعً لٌوم الخمٌس 

 وبالً النمط االخرى. 1106لتبدأ مباشرة تدارس مشروع مٌزانٌة جماعة مراكش برسم السنة المالٌة  1105

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة
 الحسٌن نوار          
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 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

هاتٌـن النمطتٌن الى حٌن توفــر فً  التداول والبث فسنإجــل ،تبعــا لما جــاء فً تمرٌر اللجنة 

 المعطٌات الكاملة حولهما.

 )نمطة نظام( جماعًعضو المجلس ال  السٌد دمحم الحر

كراء ساحة محطة المطار الثانوٌة لفابدة شركة  المتعلمة بطلب بخصوص النمطة الحادٌة عشرة 

حول سعً احدى  جورأرٌد أن أثٌر االنتباه الى ما ٌ"سوبراتور" على مستوى شارع الحسن الثانً، 

بوضع  ة المعنٌةالجماعٌ صالحالم المإسسات الى تحفٌظ المطعة االرضٌة موضوع النمطة لفابدتها، لذلن أطالب

 على هذه العملٌة. اتعرضه

 النابب االول لربٌس المجلس الجماعً سلٌمان السٌد ٌونس بن

هذه الجهة ملكٌتها لها. ومع ذلن سوؾ  تثبتان تحفٌظ بمعة أرضٌة لفابدة أٌة جهة ٌتطلب أوال أن  

أنه لٌس هنان تخوؾ من أن ٌسعى المكتب تتابع المصالح الجماعٌة المعنٌة هذا الموضوع باإلضافة الى 

الوطنً للسلن الحدٌدٌة الى تحفٌظ هذه المطعة مادام أنه لد تمدم بطلب رسمً للمجلس الجماعً من أجل 

 كرابها وبالتالً فبتمدٌمه لهذا الطلب ال ٌمكنه أن ٌدعً الملكٌة .

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز مروان

ذا هو خبر صحٌح وأن المكتب الوطنً للسلن الحدٌدٌة لد باشر عملٌة التحفٌظ أوكد أن خبر التحفٌظ ه 

، لذلن فمد أصبح لزاما أن ٌضع 0818أنه لام بعملٌة نزع الملكٌة فً سنة  تثبتبدعوى أنه ٌمتلن وثابك 

ا المجلس الجماعً تعرضه على هذه العملٌة كما أن المحافظ على االمالن العمارٌة ملزم بمبول تسجٌل هذ

 التعرض.

 الجماعً المجلس ربٌسدمحم العربً بلمابد  السٌد

أطلب من السٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة المٌام بما ٌلزم والتحمك لدى المحافظة على االمالن  

 هذا الموضوع ووضع تعرض الجماعة علٌه عند االلتضاء. منالعمارٌة 
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  (20/10/2016)جلسة بتارٌخ  2016دورة العادٌة لشهر اكتوبر اعمال ال من جدول الثالثة عشرةالنمطة : 

 البـث في اكخىـاء اللععـت الاسضيت املضيذ عليها السىق الجماعي أصلـــي3 -

 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

لتــالوة  ٌة والبرمجةالمكلفة بالمٌزانٌة والشإون المال الكلمــــة للسٌـــد الحسٌــن نوار ربــٌس اللجنــة 

 .بهذه النمطةالتمرٌــر المتعلــك 

 

 المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربــٌس اللجنــة الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   13 – 10 – 9 – 8: ذات االرلام: النمط

 
 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 وامليزانية
 

 
 

   13 – 10 – 9 – 8 قامالنقط ذات االر حول 
 2016اك توبر  لشهر العادية  جدول اعمال الدورةمن 

 

البث يف ختطيط حدود الطرم العامة إلحداث طريل عنومية حبي املالح وىسع ملهية الكطع . 8
 االرعية والدور الصهيية واحلكوم العييية املرتبطة بها ملا تصتلسمه العنلية مً مضلخة عامة. 

ختضيط عكار مجاعي إلحداث مفوعية للشرطة حبي احلارة جوار املشرحة  البث يف مصطرة. 9
 اجلناعية بباب دنالة.

الدراشة واملوافكة على اتفاقية بني مجاعة مرانش ووالية امً مرانش مً اجل احداث مكر . 10
 مفوعية للشرطة حبي احلارة بباب دنالة .

 وم اجلناعي ازلي.البث يف اقتياء الكطعة االرعية املشيد عليها الص. 13
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بالمٌزانٌةة والشةإون  وتبعةا لالجتمةاع االفتتةاحً للجنةة المكلفةةللممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمةل،  طبما

ٌزانٌةة جماعةة مةراكش برسةم والةذي تةم خاللةه عةرض النمطةة المتعلمةة بمشةروع م 11/18/1105المنعمةد بتةارٌخ  المالٌة البرمجة
 المتبمٌةةة ، وفةةً اطةةار تحضةةٌر الةةنمطانون التنظٌمةةً المتعلةةك بالجماعةةاتمةةن المةة 074ممتضةةٌات المةةادة ل تبعةةا 1106السةةنة المالٌةةة 

الموجهةة لكةل مةن  15/01/1105بتةارٌخ  11787عةدد  ، وتبعةا للةدعوة1105فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  المدرجة
عضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌةة والشةإون المالٌةة البرمجةة، وبحضةور السادة أ

وبعد تمكٌن السادة االعضاء مةن وثٌمةة مشةروع  ،السادة األطر اإلدارٌة والتمنٌة الجماعٌة المدبرٌن لالعتمادات المالٌة بالمٌزانٌة
الصةادر بتةارٌخ  18058205والمرفمة ببعض الوثابك المنصوص علٌها فً المرسوم رلم  1106مٌزانٌة جماعة مراكش برسم سنة 

الماضةةً بتحدٌةةد لابمةةة الوثةةابك الواجةةب ارفالهةةا بمٌزانٌةةة الجماعةةة المعروضةةة علةةى لجنةةة المٌزانٌةةة والشةةإون  1105ٌولٌةةوز  18
علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ صةباحا  1105 اكتةوبر 06 االثنةٌناجتماعاتها ٌوم  ثانً المذكورةعمدت اللجنة  المالٌة والبرمجة،

   بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة:

دوز البث في جخطيط حدود الطسق العامت إلحداث طسيم عمىميت بحي املالح وهصع ملىيت اللطع الازضيت وال. 6

 السىىيت والحلىق العيييت املسجبطت بها ملا حسخلصمه العمليت مً مغلحت عامت. 

 بحي الحازة جىاز املضسحت الجماعيت بباب دوالت.البث في مسطسة جخغيػ علاز جماعي إلحداث مفىضيت للضسطت . 7

ملس مفىضيت للضسطت  الدزاست واملىافلت على اجفاكيت بين جماعت مساهط ووالًت امً مساهط مً اجل احداث. 01

 بحي الحازة بباب دوالت .

 البث في اكخىاء اللععت الاسضيت املضيذ عليها السىق الجماعي اصلي3. 01

 والخغىيت عليها. 7105. دزاسـت مضسوع ميزاهيت مجلس جماعت مساهط بسسم السىت املاليت 05

 والخغىيت عليها. 7105سىت املاليت . دزاست حساباث الىفلاث مً املبالــغ املسعىدة للملاطعاث بسسم ال06

لبعض  7104. املىافلت على جحىيل اعخماداث بعض فلساث حساب الىفلاث مً املبالغ املسعىدة بسسم سىت 71

 مً اللاهىن الخىظيمي املخعلم بالجماعاث. 732امللاطعاث طبلا مللخضياث املادة 

 ز" على مسخىي صازع الحسً الثاوي.. هساء ساحت محطت اللطاز الثاهىيت لفائدة صسهت "سىبساجى 00
 هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت مشاهط()                                                                                                                             

 ملحاميد مً اجل احداث مالعب زياضيت.. اكخىاء الىعاء العلازي اليائً بامللحلت الادازيت ا07
 )هلعت ملترخت مً السيذ الىالي عامل عمالت مشاهط(                           

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 عبد الهادي تلماضً. عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م عبد الحفٌظ المؽراوي، ٌوسؾ اٌت رٌاض،

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة - 

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  ي الحسن المنادي

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً :  عبد الرزاق جبور

 الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً :  عواطؾ البردعً

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
  02 – 01 – 8 – 7: االرلامذات  النمط
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 ء المجلس السادة:من أعضا فً االجتماع شارن -

عبد الهادي بن عال، خلٌل بولحسن، عادل المتصدق، عبد الرحٌم الشحٌمً، حفٌظة مجدار، خلٌفةم حفٌظ لضاوي، 

 .الفٌرامً، احمد بن بال 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة  :      وفاء منٌاتً
 ة الموارد المالٌةربٌس لسم تنمٌ  :  عبد الحك مدا
 لسم تنمٌة الموارد المالٌة  :       دمحم بورضوٌة
 وكٌل المداخٌل  :                     الخمار لمؽاري
 ربٌس مصلحة الوعاء الضرٌبً :  عماد المٌدومً

 عن المجازر الحضرٌة :  عبد اللطٌؾ عرعرة
 ربٌس لسم تؤهٌل االدارة الجماعٌة :  دمحم بركادي
 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  حوتًهشام بل ال

 ربٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة :  فتد هللا الٌزٌدي
 عن لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة :  عبد الكبٌر الكبدي

 عن لسم أعمال المجلس :      رشٌد بوزٌتً              
 لسم أعمال المجلس عن :      عادل الزرود               
 عن لسم اللجن الدابمة :      سعد نجاي                 

 كما شارن السٌد سمٌر  لوكٌدي مهندس طوبوؼرافً خاص متعالد مع الجماعة

 
فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المبمٌة من 

بعد ان تم افتتاح جلسة اللجنة بتارٌخ  1105والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  جدول اعمال اللجنة

وكذا النمطة المتعلمة بتحوٌل اعتمادات بعض فصول المٌزانٌة وتدارس بشكل مبدبً مشروع المٌزانٌة  11/18/1105

تفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة فً منالشة مشروع المٌزانٌة، وبا وفً انتظار البدء ، 1105برسم سنة 

على النحو  11/01/1105بالدراسة النمط االخرى المدرجة فً جدول اعمال جلسة المجلس الجماعً الممررة بتارٌخ 

 االتً:

 البث يف اقتهاء الكطعة االرضية املشيد عميها الضوم ادتماعي اسلي.. 02
 

ة األعضاء من نسخة من البطالة التمنٌة المتعلمة بها فً مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن الساد

والمرفمة بهذا التمرٌر، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي ذكر السادة 

طعة والخاص بالموافمة على مبدأ التناء الم 1105األعضاء بالممرر الذي اتخذه المجلس خالل دورته العادٌة لشهر ماي 

/م ممٌد باسم الدولة الملن الخاص والمساحة 28061األرضٌة موضوع النمطة، مبٌنا أنها جزء من الرسم العماري عدد 

سنتٌار والذي شٌدته جمعٌة تجار سوق أزلً فً إطار اتفالٌة شراكة مع  41آر و  71الممام علٌها سوق أزلً تمدر ب 

أن هذا السوق بمً دون تسوٌة لوضعٌته العمارٌة إلى أن تم االتفاق ، مشٌرا إلى 0887مجلس بلدٌة المنارة جلٌز سنة 

مع جمعٌة التجار على ضرورة المٌام بها، لذلن لرر المجلس التناء السوق فً انتظار تفوٌت المحالت المتواجدة به 

األرضٌة المشٌد علٌها  للمعنٌٌن باألمر، مضٌفا أن المطلوب من اللجنة هو البث فً الموافمة النهابٌة على التناء المطعة

 سوق أزلً. 

وتؤسٌسا على ذلن، وبعد أن أبدى المجلس موافمته المبدبٌة على عملٌة التناء المطعة األرضٌة خالل دورة ماي 

، وحٌث أن ذلن من شؤنه إؼناء الوعاء العماري للجماعة، ثمنت اللجنة لرار المجلس بموافمتها النهابٌة على 1105

درهم للمتر المربع  411دا إلى المعطٌات والمبلػ المضمن فً البطالة التمنٌة المرفمة بالتمرٌر اي عملٌة االلتناء استنا

درهم حسب ما لررته اللجنة االدارٌة للتمٌٌم خالل اجتماعها لٌوم  381818111211الواحد اي بمبلػ اجمالً لدره 

11/18/1105. 
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 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

 نفتــــح بـــــاب المنالشــــة حـــول هـــذه النمطـــة . 

 عضو المجلس الجماعً السٌد احمد محفوظ

لذلن فان توجه المجلس  ،ان مشكل هذا السوق لدٌم جدا ولد عانى منه التجار المعنٌون كثٌرا 

 هثمنونحن ن، محمود هو توجه تسوٌة الوضعٌة العمارٌة لكافة االسواق بالمدٌنة ومنها هذا السوقلالجماعً 

 كل االسواق بصفة نهابٌة.اسٌحل مش ألنه

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

، لكن بالنظر الى ما ذكرتم من أن هذا الموضوعل لحان المجلس كله ٌدعم تجار هذا السوق وٌسعى  

فان هذا الموضوع سوؾ  ،ةالمجلس ٌعانً من أزمة مالٌة من جراء لطاع النظافة الذي ٌستهلن ثلث المٌزانٌ

ٌثمل بدوره كاهل المجلس والسإال هو كٌؾ سٌتم التعامل ادارٌا مع هإالء التجار بعد تسوٌة الوضعٌة وما 

شكل التعالد الذي سٌتم معهم  وهل ستكون مبالػ الكراء مناسبة أم أنها ستكون مرتفعة طبما للتحلٌل الذي 

س سٌاسة تفوٌت الدكاكٌن سٌعمبها ارتفاع فً السومة الكرابٌة لدمه السٌد الحر حٌث أوضح أن اعتماد المجل

 وفً حصول الجماعة على مداخٌل من جراء االشهار والضرابب.

 الجماعً المجلس ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد

ان موضوع تفوٌت المحالت التجارٌة لد اشتؽلت علٌه المجالس السابمة دون أن تصل الى نهاٌة  

نعمل جهدنا الستكمال المسطرة اذا وافمت وزارة الداخلٌة وان نهج سٌاسة تسوٌـــة وضعٌة المسطرة لكننا س

االسواق هو توجه ال رجعة فٌه لكنه ال ٌمكن تسوٌته دفعة واحدة الن طالة الجماعة ال تحتمل ذلن بل ستتم 

 التسوٌة على مراحل وحسب االمكانات المتوفرة وحسب االولوٌات .

مع المستفٌدٌن فسنترن لهم الخٌار : فمن أراد التملٌن فسنجرى معهم عمد  أما بخصوص التعالد 

 للبث فٌه . حٌنهوكل ذلن سٌتم عرضه على المجلس فً  تملٌن ومن أراد االٌجار فله ذلن .

 واذا سمحتـــم فســوؾ أعرض هذه النمطـــة على التصوٌــــت.
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 :  (20/10/2016)جلسة بتارٌخ  2016 اكتوبررة العادٌة لشهر من جدول اعمال الدوالرابعة عشرة  النمطة

 حعذًل هىاش الخدمالث املخعلم بخدذًذ صشوط دعم مضاسيع الجمعياث مً ظـشف املجلس الجماعـي ملشاهط 

 

ربٌس ربٌس المجلس الجماعً الماعة اللتزامات رسمٌة، لٌترأس السٌد النابب االول ل هذه االثناء، ؼادر السٌدفً :  ملحوظة
 المجلس الجلسة.

 

 

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

الرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة و الكلمة للسٌد خلٌفة الشحٌمً ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة 

 واشران المجتمع المدنً لتالوة التمرٌر المتعلك بهذه النمطة.

 

  الرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنًو ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة فة الشحٌمًخلٌ السٌد
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  14:  النمطة رلم

 
 

 اجتماع تقرير 
 بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة المجنة 

 والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني
 

 
 

  14النقطة رقم حول 
 2016توبر اك  لشهر العادية  جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 
 

تعديل نياش التخنالت املتعلل بتخديد شروط دعه مشاريع 
  اجلنعيات مً طرف اجمللض اجلناعي ملرانش.
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، عمدت اللجنة 1105الدورة العادٌة لشهر اكتوبر بعض النمط المدرجة فً جدول اعمال  فً اطار تهٌا 

 01المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتمٌة االجتماعٌة اشران المجتمع المدنً اجتماعا ٌوم االثنٌن 

دي شارع دمحم لصباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر الب والنصؾ على الساعة العاشرة 1105اكتوبر 

تعدٌل كناش التحمالت الخامس برباسة السٌد خلٌفة الشحٌمً ربٌس اللجنة وذلن لتدارس النمطة التالٌة : 

    .المتعلك بتحدٌد شروط دعم مشارٌع الجمعٌات من طرؾ المجلس الجماعً لمراكش

  :السادة ة من اعضاء اللجنـاالجتماع  فً حضر* 

 عبد الهادي بن عال، عواطؾ البردعً

  : السادة مـن اعضاء المجلس فً االجتماع شـارن -

الحسٌن نوار، عبد الهادي تلماضً، حفٌظة مجدار، م احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الهادي وٌسالت، ابراهٌم 

 بوحنش، عادل المتصدق، توفٌك بلوجور .

  :ا شارن فً االجتماع من اطر جماعة مراكش بصفة استشارٌة السادةكم  -

 ربٌس لسم الشباب الثمافة الرٌاضة والتربٌة :  الحسٌن الزواق
 ربٌس مصلحة الشراكة ودعم مشارٌع الجمعٌات :  عادل نزار

 ربٌس مصلحة اللجن الدابمة :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم اعمال المجلس :  سعد نجاي

 
  
كناش التحمالت مشروع السادة االعضاء الحاضرٌن من ، وبعد ان تم تمكٌن االجتماع فً بداٌة 

فً صٌؽته المعدلة مصحوبا بمذكرة تمدٌم والمرفمٌن بالتمرٌر، لدم السٌد  المخصص لمنح ودعم للجمعٌات

الذٌن حضوا السادة االعضاء ، مهنبا مبولهم تلبٌة الدعوةالحضور ل السادة فً حك ربٌس اللجنة كلمة ترحٌبٌة

لهم مسٌرة موفمة للدفاع عن ومتمنٌا   1105اكتوبر  6بثمة مواطنً مدٌنة مراكش خالل االنتخابات التشرٌعٌة 

 مصالح المدٌنة والجهة.

 

 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 03 النمطة ذات الرلم:
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اعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس مصلحة الشراكة ودعم  ، ولتمدٌم النمطة المعروضة للنماش،بعد ذلن 

وذلن لتؤسٌس عاللة جدٌدة مع هٌبات المجتمع  ً التعدٌلالذي سلط الضوء على دواع مشارٌع الجمعٌات

تحدٌد شروط دعم مشارٌع ل المخصص الخطوط العرٌضة لكناش التحمالت مستعرضا  المدنً بجماعة مراكش

المطب الثمافً والمطب  - االلطاب المابلة للدعم ) المطب االجتماعًو اهدافه االساسٌةمن خالل  الجمعٌات

  المشارٌع .تمدٌم  االلٌات الجدٌدة التً ستمكن من انتماء طلبات الدعم ومسطرة (، اضافة الىالرٌاضً

  ، تم خالله تثمٌن المبدأ العام، ؼٌر انه النماشبعد الكلمة التمدٌمٌة للسٌد ربٌس المصلحة، فتح باب   

  :وممترحات عامة واخرى خاصة على الشكل االتً مالحظاتسجلت 

 ٌات على االلتزام ومواكبة هذه المبادرة مع المساهمة فً تؤهٌلها عبر ضرورة مراعاة مدى لدرة الجمع

 المٌام بدورات تكوٌنٌة فً هذا المجال.

 انتداب خبٌر فً الحسابات لدراسة مصارٌؾ الجمعٌات والتحمك منها لعدم وجود مرالبة  امكانٌة

 متخصصة او اٌة الٌة للتحمك من عملٌة صرؾ الجمعٌات .

 المانون من  54مع الممتضٌات النصٌة للمادة  تً ستطرأ على كناش التحمالتمالبمة التعدٌالت ال

 . المتعلك بالجماعات  التنظٌمً

  بالبوابة ووضعها السنوٌة  هابرامجتحدٌد محاور ضرورة اعادة النظر فً زمن دعم الجمعٌات و

رٌاضٌة والتنمٌة الترافع امام لجنة الشإون الثمافٌة وال امكانٌة التراحمع  االلكترونٌة للمجلس

 دلابك للمشارٌع المعروضة لالستفادة من المنح. 01االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً لمدة 

  مصادر تموٌل مكونات  التنسٌك بٌن جمٌع التفكٌر فً امكانٌة  تجمٌع مسطرة تمدٌم الدعم عبر

 (.الجمعٌات )الجماعة، الجهة، العماالت

  الجمعٌات وتمٌٌمها بناء على انشطتها مع التركٌز على المتابعة اعتماد تنمٌط ممنهج لمشارٌع ضرورة

 الدلٌمة.

  تموٌة لجنة التتبع والتموٌم مع توفٌر االلٌات التً تمكنها من المٌام بواجبها على احسن وجه وفً هذا

 الصدد فان االطر التابعة لمسم الشباب والثمافة والرٌاضة والتربٌة للٌلة وؼٌر مإهلة.

  ٌوم دراسً خاص بالجمعٌات تتم فٌه المنالشة المباشرة ما بٌن االدارة والمجتمع المٌام بتمدٌم ممترح

المدنً تحمٌما لمبدأ المماربة التشاركٌة مع تعٌٌن لجنة وظٌفٌة ٌتم توسٌعها حسب الحاجة على ان 

الات التً االنفتاح على جامعة الماضً عٌاض واالستعانة بالطمع  تحترم لراراتها اثناء دراسة الملفات

 .تزخر بها والسٌما فً الجانب الثمافً

  للمنحة ولٌمتهامدى استحمالها  اشران مجالس المماطعات فً تمٌٌم نشاط الجمعٌات وتحدٌدامكانٌة 

  بناء على سٌاسة المرب التً تجسدها هذه الوحدات.
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ران المماطعات مع ، فاالتجاه المإٌد رأى بضرورة اشولد الق هذا الممترح تجاذبات بٌن مإٌد ومتحفظ

تموٌة مبدأ الثمة بٌنها وبٌن المجلس الجماعً فً مجال تمٌٌم نشاط الجمعٌات، ؼٌر ان االتجاه المتحفظ اكد 

ان بعض المماطعات ال تموم بواجبها وتخضع تمٌٌم الجمعٌات لمزاٌدات سٌاسٌة صرفة وال تستحضر على  

كً الذي منح مإخرا لمجالس المماطعات بالنسبة للفرق تجوٌد صرؾ االموال العمومٌة اثناء التوزٌع اللوجستٌ

مما حدى به الى المطالبة بحفاظ  الرٌاضٌة على الخصوص وال سٌما خالل مرحلة الحملة االنتخابٌة االخٌرة

 المجلس الجماعً على اختصاصه فً تمدٌم الدعم.

عم لجمعٌات المجتمع وتؤسٌسا على ذلن، وبالنظر ألهمٌة كناش التحمالت كضابط لمسطرة تمدٌم الد

المدنً، وحٌث انه تم التؤسٌس لحكامة على مستوى الجمعٌات، فمد ابدت اللجنة موافمتها على كناش التحمالت 

موضوع النمطة على اساس اعتماد التعدٌالت المضمنة فً الجدول المرفك وكذا االخذ بعٌن االعتبار الممترحات 

ً اطار وضع ضوابط مسطرٌة فً تمدٌم الدعم والتمٌٌم ومواكبة المذكورة اعاله  باعتبارها توصٌات تندرج ف

بٌن المجلس الجماعً وبعض الجمعٌات التً انشطة الجمعٌات مع الحرص على عرض ملفات الشراكات 

 .تستفٌد من مبالػ جد مهمة لصد تمٌٌم نشاطها وعطاءها

 ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة على الزوال                    

 

 لمجلسكم المولر واسع النظرو

 

 ربٌس اللجنة 

 خلٌفة الشحٌمً                                                                                 
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 التعديالت املكرتحة مو طزف المحهة املهمفة بالشؤوى الثكافية والزياضية والتهمية االجتماعية واشزاك اجملتمع املدني

 التعديالت املكرتحةةةةةةةةة ةةروع اليط االصلةةةةةةةيمشةةةة ر.ظ
 الصفحة

  :العيواٌ 0 
  مشروع كناش التحمالت المخصص بالمنح والدعم الممدم للجمعٌات

 العيواٌ
 

 
 

 الصفحة

 3 

  األقطاب القابلة للدعم 

 ن الدعم المالً للجمعٌات المخصص من طرف جماعة مراكش األلطاب التالٌة:ٌتضم
0  

 مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة -
 الجمعٌات التً تشؽل فً المجال اإلنسانً واالجتماعً -

 ... دون تؽٌٌر -

  األقطاب القابلة للدعم 

 األلطاب التالٌة:ٌتضمن الدعم المالً للجمعٌات المخصص من طرف جماعة مراكش 
0  
 مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة -

 والتعاونٌات الخاصة بمطاع الصناعة التملٌدٌةالجمعٌات التً تشؽل فً المجال اإلنسانً واالجتماعً  -
 ... دون تؽٌٌر -

 
 
 

 الصفحة

3 

 محاور الدعم حسب األلطاب 
ٌمكن حصرها حسب المجاالت  تتضمن ألطاب الدعم عدة محاور مؤهلة لبرمجة مشارٌع

 فً المحاور اآلتٌة:
 

 محاور الدعم الخاصة بالجمعٌات االجتماعٌة واإلنسانٌة: -1
... 

تنشٌط المرافك االجتماعٌة بالمدٌنة ) سواء المرافك التابعة لجماعة مراكش أو التابعة  -
 للمصالح الخارجٌة " شرٌن" 

 

 محاور الدعم حسب األلطاب 
تتضمن ألطاب الدعم عدة محاور مؤهلة لبرمجة مشارٌع ٌمكن حصرها حسب المجاالت فً المحاور 

 :اآلتٌة
 

 محاور الدعم الخاصة بالجمعٌات االجتماعٌة واإلنسانٌة: -1

- ... 
ح تنشٌط المرافك االجتماعٌة بالمدٌنة ) سواء المرافك التابعة لجماعة مراكش أو التابعة للمصال -

 الخارجٌة " شرٌن" 

 دعم تعاونٌات الصناعة التملٌدٌة -
 

 
 
 

 الصفحة

4 

  
 محاور الدعم المتعلمة بالفرق واألندٌة الرٌاضٌة: -0

... 
 محاور الدعم المتعلمة بالجمعٌات المهتمة بالمٌدان الرٌاضً: -1

    ... 
 

 

 اضافة الفمرة االتٌة
 أنواع الدعم 

-  
- 

 
 

-  
- 
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 الصفحة

 5 

 

 

 0

0  

1  

اضافة الفمرة االتٌة
 والرٌاضٌة كل سنة اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌةٌتم تنمٌط المشارٌع اعتمادا على جدول التنمٌط تهٌبه 

 وإشران المجتمع المدنً فً اجتماع سابك ولبل إعالن طلب المشارٌع. االجتماعٌة والتنمٌة

 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة

 5 

 مسطرة طلب المشارٌع والبث فٌها 
 تمر عملٌة توزٌع المنح على مختلف الجمعٌات عبر المراحل التالٌة:

إعداد وتحٌٌن دلٌل المساطر ودفاتر التحمالت 
 الخاصة بالمجاالت والمحاور المستهدفة

 اللجنة الوظٌفٌة
 المجلس التداولً

 خالل دورة أكتوبر

بدعم اإلعالن عن طلبات العروض الخاصة 
 الجمعٌات حسب ألطاب ومحاور الدعم المحددة

رئٌس المجلس الجماعً أو النائب المفوض له فً 
 المطاع

 

 خالل شهر ٌناٌر
وٌنشر اإلعالن فً ممر المجلس الجماعً وممرات 

 العماالت واأللالٌم وممرات الدوائر والمٌادات 
الشبٌبة  مندوبٌات: التعاون الوطنً ،الثمافة،

 والرٌاضة والمصالح الخارجٌة

 مسطرة طلب المشارٌع والبث فٌها 
 تمر عملٌة توزٌع المنح على مختلف الجمعٌات عبر المراحل التالٌة:

تحدٌد المحاور والمجاالت المستهدفة وجدول تنمٌط 
 المشارٌع

 لجنة الوظٌفٌةال

 خالل دورة أكتوبر

اإلعالن عن طلبات العروض الخاصة بدعم الجمعٌات حسب 
 ألطاب ومحاور الدعم المحددة

 رئٌس المجلس الجماعً أو النائب المفوض له فً المطاع

 

 خالل شهر دجنبر
ٌنشر اإلعالن فً ممر المجلس الجماعً وممرات العماالت و

 واأللالٌم وممرات الدوائر والمٌادات 
مندوبٌات: التعاون الوطنً ،الثمافة، الشبٌبة والرٌاضة 

 والمصالح الخارجٌة

 
 
 

 الصفحة

 7 

ارات الدعم وتنفٌذ المسطرة المالٌة ٌتم إعداد لر
لتحوٌل الدعومات لفائدة الجمعٌات المستفٌدة طبما 
للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة المعمول بها فً هذا 

 الصدد
 المصالح اإلدارٌة

 رئٌس جماعة مراكش

 خالل شهر ماي وٌونٌو 

 ٌتم إعداد لرارات الدعم وتنفٌذ المسطرة المالٌة

الجمعٌات المستفٌدة طبما للممتضٌات المانونٌة  

 والتنظٌمٌة المعمول بها فً هذا الصدد
 المصالح اإلدارٌة

 رئٌس جماعة مراكش
  



 عباخيت( 62/01/6102والجلست الشابعت بخاسيخ  61/01/2610لجلست الثالثت بخاسيخ ملجلس حماعت مشاهط )ا 6102مدضش الذوسة العادًت لضهش اهخىبش 

96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة

 8 
 

 
 
 

 اجهزة الحكامة
 

 :  الموافمة على مبالػ الدعم
ٌصادق مجلس جماعة مراكش بؤؼلبٌة اعضابه على الدعم الممدم للجمعٌات بناء على 
تمرٌر اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران 

 المجتمع المدنً
 

 :  لتتبع والمرالبة* ا
جماعة مراكش  مصالح خاصة لمرالبة وتتبع عملٌة تنفٌذ البرامج تحدث ادارة 

والمشارٌع المستفٌدة من الدعم وتموم بتحرٌر تمارٌر لضبط مراحل وسٌر تنفٌذ 
 المشارٌع 

 
 : الجزاءات* 

فً حالة عدم تنفٌذ المشروع ٌطلب من الجمعٌة تمدٌم توضٌحات مكتوبة عند االسباب 
المبالػ المالٌة الى الخزٌنة الجماعٌة اما تكون جماعة التً حالت دون انجازه وارجاع 

 مراكش مضطرة للجوء الى المضاء .

 
 

 

 عدل الفصل بؤكمله:
 

 : اجهزة الحكامة 
 
 : اللجنة االنتماء االولى تتكون من -أ   
 تخضع طلبات المنح والدعم المالً للمشارٌع للدراسة من طرؾ لجنة مكونة من: -
 من ٌعٌنه ربٌسا. ربٌس المجلس الجماعً او 
 ًربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدن 
 المدٌر العام للمصالح او من ٌنوب عنه 
 ربٌس لسم الشباب الثمافة الرٌاضة والتربٌة 
 ًربٌس لسم العمل االجتماع 
 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة او من ٌنوب عنها 
 ساء مجالس المماطعات او من ٌنوب عنهمرإ 

 وٌمكن ان تستشٌر عند الضرورة بالً لجان المجلس او كل من ترى حضوره ضروري. 
 

بناء على جدول تنمٌط ٌوضع لهذا الؽرض، تبدي هذه اللجنة رأٌها المعلل حول لبول الطلبات 
جنة الشإون الثمافٌة واستجابتها للشروط والمعاٌٌر المحددة وترفع توصٌاتها فً محضر الى ل

 والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً للمصادلة .

 
 اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً -ب 

اعً فً تموم هده اللجنة بالبث فً ممترحات لجنة االنتماء األولً وإحالتها على أنظار المجلس الجم
 جلسته العمومٌة

 المجلس الجماعً -ت
ٌوافك مجلس جماعة مراكش بؤؼلبٌة أعضابه على الدعم الممدم للجمعٌات بناءا على تمرٌر اللجنة 

 مكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنً.
 التتبع والمرالبة -ث 

لمرالبة وتتبع عملٌة تنفٌذ البرامج والمشارٌع المستفٌدة  ٌحدث ربٌس جماعة مراكش مصالح خاصة
من الدعم تحت إشراؾ لجنة االنتماء األولً وتموم بتحرٌر تمارٌر لضبط مراحل وسٌر تنفٌذ المشارٌع 

 وتهدؾ هذه المرالبة للتؤكد من االستعمال المناسب والسلٌم للدعم طبما لألهداؾ المحددة.
 الجزاءات : 

ذ المشروع ٌطلب من الجمعٌة تمدٌم توضٌحات مكتوبة عن األسباب التً حالت دون فً حالة عدم تنفٌ
انجازه وإرجاع المبالػ المالٌة إلى الخزٌنة الجماعٌة وإما تكون جماعة مراكش مضطرة للجوء إلى 

 المضاء.



 عباخيت( 62/01/6102والجلست الشابعت بخاسيخ  61/01/2610لجلست الثالثت بخاسيخ ملجلس حماعت مشاهط )ا 6102مدضش الذوسة العادًت لضهش اهخىبش 

97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصفحة 

8/01 

 الوثابك الضرورٌة لتمدٌم طلب الحصول على الدعم
 ول على الدعم وجوبا من الوثائك التالٌةتكون ملف طلب الحص

 * طلب دعم مشروع موجه إلى السٌد  رئٌس  جماعة مراكش.
 * الملف المانونً للجمعٌة فً خمس نسخ مشهود بمطابمتها لألصل ٌتضمن:

 المانون األساسً للجمعٌة  -
 وصل اإلٌداع -
إلدالء لدى محضر آخر جمع عام لتجدٌد مكتب الجمعٌة، مع ضرورة التزام الجمعٌة با  -

إدارة جماعة مراكش بالمحضر الجدٌد فً حال تجدٌد المكتب خالل نفس السنة مرفولا 
 بوصل اإلٌداع ودلن فً خمس نسخ.

 الئحة أعضاء المكتب  -
شهادة بنكٌة تحمل االسم الكامل للجمعٌة كما هو وارد فً لانونها األساسً وكدا رلم  -

 حسابها البنكً  
 رسم السنة المنصرمة فً نسختٌن لكل منهما.التمرٌران األدبً والمالً ب -

 
* الملف التكمٌلً لطلب الدعم ٌتضمن الوثائك التالٌة مولع علٌها من طرف الممثل المانونً 

 للجمعٌة وهً:
نسخة من المرسوم الذي بموجبه منحت صفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعٌات ذات  -

 النفع العام 
 سب النموذج المرفك فً المالحك بطالة تمنٌة للبرامج أو المشروع ح -
 تصرٌح بالشرف بصحة المعلومات المدلى بها من طرف الجمعٌة    -
نسخة من محضر اجتماع المكتب المسٌر للجمعٌة الذي تمرر خالله تمدٌم البرنامج أو  -

 المشروع مولع من طرف أغلبٌة أعضاء المكتب.
 التزام الشركاء اآلخرٌن فً حالة وجودهم مولع علٌه -
 ة إدارٌة تثبت  توفر الجمعٌة على ممر إلٌواء المشروع عند االلتضاءوثٌم -
كناش التحمالت الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعٌات وهٌئات المجتمع المدنً مولع  -

 علٌه من طرف الممثل المانونً للجمعٌة

 اضافة االلتراحات التالٌــــة :* 
 
 مالوثابك الضرورٌة لتمدٌم طلب الحصول على الدع -  
 ٌتكون ملؾ طلب الحصول الدعم وجوبا من الوثابك التالٌة:" 
.... 
.... 

 

كناش التحمالت الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعٌات وهٌئات المجتمع المدنً مولع علٌه من طرف 
 .الممثل المانونً للجمعٌة

 : اضافــــة
 
 

41111 

ٌة الملف التكمٌلً لطلب الدعم ٌتضمن الوثائك التالٌة مولع علٌها من طرف الممثل المانونً للجمع* 
 وهً:

0 

1 

3
 

3. 

 

الصفحة 

01 
 جدول تنمٌط ملفات طلبات المنح ودعم المشارٌع. 0حذؾ الملحك رلم  المالحك

 

 



 

 

 

 انًًهكخ انًغشثُخ

 وصاسح انذاخهُخ

 وعًبنخ يشاكؼ والَخ جهخ يشاكؼ أعفٍ

 جًبعخ يشاكؼ

 انًذَشَخ انعبيخ نهًصبنح

 انثمبفخ انشَبضخ وانزشثُخ انؾجبة لغى

 دعى يؾبسَع انجًعُبديصهحخ انؾشاكخ و

 
 

 
 

انخبؿ ثبنذعى   كُبػ انزحًالد

وانؾشاكخ يع انجًعُبد وهُئبد 

 انًجزًع انًذٍَ 
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 الفهرس

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 3 الديباجة -
 4 األساسية األهداف -
 4 القابلة للدعم األقطاب -
 5 األقطابمحاور الدعم حسب  -
 6 المعايير المعتمدة في انتقاء ملفات الدعم -
 01 ةمالحكا ةأجهز -

 00 الوثائق الضرورية لتقديم طلب الحصول على الدعم -

 06 المالحق -

 03 (0تصرٌح بالشرف / الملحك)

 04 (6بطالة تمنٌة للتعرٌف بالجمعٌة / الملحك)

 06 (3/ الملحك )انجازات الجمعٌة خالل السنتٌن االخٌرتٌن 

 07 (4بطالة تمنٌة عن  المشروع / الملحك )

 66 (5ملف الدعم / الملحك رلم ) وصل بإٌداع

 63 (6/ الملحك رلم ) من اجل دعم مالً لمشروع شراكةنموذج اتفالٌة 

 63 (7/ الملحك رلم ) من اجل دعم مالً لمٌزانٌة التسٌٌر شراكةنموذج اتفالٌة 
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 الــدٌباجــــة  

 
 ْٛٔاٌخبظ ثبٌجّبػبد  113.14 سلُ  اٌزٕظ١ّٟ ثٕبء ػٍٝ اٌمب 

 1958ٔٛٔجش  15اٌّٛافك  1378جّبدٜ األٌٚٝ  03اٌػبدس فٟ  1.58.376ٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌطش٠ف ػذد ث 

اٌػبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش  ٠75.00ضجظ ثّٛججٗ دك رأس١س اٌجّؼ١بد وّب رُ رؼذ٠ٍٗ ثّٛجت اٌمبْٔٛ ػذد 

فجشا٠ش  18فٟ اٌػبدس  1.09.39، ٚاٌظ١ٙش اٌطش٠ف سلُ :١ٌٛ٠2002ٛص  05ثزبس٠خ  1.02.206اٌطش٠ف سلُ 

 .07.09ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ  2009

  ُسِضبْ  13اٌػبدس فٟ  1.10.150اٌػبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌطش٠ف سلُ   30.09ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سل

 ( اٌّزؼٍك ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بضخ.2010غطذ  24) 1431

  ٍُك ثّذٚٔخ اٌّذبوُ اٌّب١ٌخاٌّزؼ 62.99اٌّغ١ش ٚاٌّزُّ ثّٛججٗ اٌمبْٔٛ سلُ   52.06ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سل 

   ( ثسٓ ٔظبَ  ٠2010ٕب٠ش  03اٌّٛافك )  1431ِذشَ  17اٌػبدس فٟ  2.09.441ٚثٕبء ػٍٝ اٌّشسَٛ ػذد

 .اٌّذبسجخ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍجّبػبد اٌّذ١ٍخ ِٚجّٛػبرٙب

  اٌّزؼٍمخ ثبٌطشاوخ ث١ٓ اٌّؤسسبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌجّؼ١بد  7/2003ٚثٕبء ػٍٝ دٚس٠خ اٌٛص٠ش األٚي ػذد

 .١ٔٛ٠2003ٛ  27اٌّٛافك  1422سث١غ اٌثبٟٔ  26ٜبدسح ثزبس٠خ اٌػ

  فٟ رم١ٕٓ اٌطشاوخ ِغ جّؼ١بد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ دٛي رٕف١ز اٌّطبس٠غ ٚ سغجخ ِٓ اٌّجٍس اٌجّبػٟ ٌّذ٠ٕخ

ٚإسسبء ثمبفخ جذ٠ذح رمَٛ ػٍٝ اٌّشدٚد٠خ  ٚ  اٌز٠ّٕٛخ اٌّزؼٍمخ ثبٌزٕط١ظ اٌثمبفٟ ٚاٌش٠بضٟ ٚاالجزّبػٟ

دػُ ِطبس٠غ اٌجّؼ١بد ثّب ٠زٕبست ٚسغجزٙب األو١ذح فٟ إلبِخ ِطبس٠غ ٚأٔططخ دم١م١خ رزٛخٝ إٌجبػخ فٟ 

 رذػ١ً لذس ِز١ّض ِٓ اٌذىبِخ ٚاٌزذث١ش األِثً فٟ إٔجبص اٌجشاِج ٚرٕف١ز٘ب.

  جٍسخ ثزبس٠خ  2016ٚرجؼب ٌّذاٚالد ِجٍس جّبػخ ِشاوص خالي دٚسرٗ اٌؼبد٠خ ٌطٙش اوزٛثش(

20/10/2016. ) 

 ُد ٘ذا اٌذفزش اٌّزؼٍك ثبٌطشٚط ٚ اٌزذّالد اٌزٟ رضجظ ٚرذذد ِؼب١٠ش االسزفبدح ِٓ دػُ جّبػخ اػزّب ر

 ع ٚ أٔططخ اٌجّؼ١بد ٚا١ٌٙئبد اٌّجزّغ اٌّذِٟٔشاوص ٌّطبسٞ
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 االهداؾ االساسٌة لكناش التحمالت 

- 

- 

 

-  

-   

-  

-  

-  

 

  األقطاب القابلة للدعم 

 

 

0.  

 مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة -

 ً تشتغل فً المجال اإلنسانً واالجتماعً.الجمعٌات الت -

1.  

 الجمعٌات العاملة فً المجال الثمافً -

 الجمعٌات المهتمة بالبعد البٌئً والتنموي -

3.  

 الفرق واألندٌة الرٌاضٌة -

 الجمعٌات المهتمة بالمٌدان الرٌاضً -
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 :محاور الدعم حسب األقطاب 

 

0 

دور  –دور الطالبة  –دور األٌتام  –تحسٌن وضعٌة النزالء بمؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة: دور األطفال  -

 مسنٌن.العجزة وال –الطالب 

1  

 إدماج وتأهٌل األشخاص دوي االحتٌاجات الخاصة. -

 دعم المشارٌع المدرة للدخل. -

تموٌة لدرات المؤسسات والجمعٌات االجتماعٌة فً مجال التسٌٌر والتدبٌر وإعداد وتنفٌذ وتمٌٌم  -

 البرامج والمشارٌع.

ماعٌة بالمدٌنة ) سواء المرافك التابعة لجماعة مراكش أو التابعة للمصالح تنشٌط المرافك االجت -

 الخارجٌة "شرٌن" (

  
 

0 

 المٌام باألعمال المسرحٌة  -

 تنظٌم ندوات وموائد مستدٌرة  -

 التأطٌر والتكوٌن   -

 ....( -أمسٌات   -و ترفٌهٌة ) صبحٌات  تنظٌم أنشطة ثمافٌة أ -

 .......(-فنٌة  –موسٌمٌة  –مسرحٌة  –شعرٌة  –أدبٌة  –تنظٌم مهرجانات )ثمافٌة  -

 تنظٌم أٌام دراسٌة و تحسٌسٌة  -

تنشٌط المرافك الثمافٌة بالمدٌنة ) سواء المرافك التابعة لجماعة مراكش أو التابعة للمصالح  -

 الخارجٌة " شرٌن" (

 ادرات الرامٌة إلى الحفاظ على التراث.دعم المب -

 دعم المبادرات الرامٌة  إلى إنعاش السٌاحة بالمدٌنة.  -

 دعم المبادرات الرامٌة إلى إنعاش وتموٌة النسٌج الثمافً بالمدٌنة والنهوض به. -

 التنمٌب وجمع المنشورات المدٌمة والمخطوطات لعرضها بمتحف مراكش التابع للجماعة.  -

 ت التً من شأنها المساهمة فً إشعاع الكتاب وتنمٌة اإلبداع األدبً.تنظٌم التظاهرا -

النهوض بالمراءة العمومٌة عن طرٌك إحداث مراكز للمراءة والمطالعة وتنظٌم الموافل الثمافٌة  -

 والخزانات المتنملة. 

 .إحداث مراكز لتلمٌن استعمال الحاسوب لفائدة األشخاص األمٌٌن فً هذا المجال -
 

2 

 التدخالت المرتبطة بالتنمٌة المستدامة والمحافظة على البٌئة والموارد الطبٌعٌة . -
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0.  
كرة  ،كرة المدم لمنافسة:برامج الفرق الرٌاضٌة لأللعاب الجماعٌة حسب التخصصات وألسام ا -

 .الكرة الطائرة كرة السلة، الٌد،

 برامج الفرق واألندٌة الرٌاضٌة أللعاب الفردٌة حسب التخصصات. -

1  

  .دعم البرامج السوسٌو رٌاضٌة -

 .فولة والشباب دعم البرامج المتعلمة بأهمٌة الرٌاضة ودورها فً تأطٌر الط -

 

 أنواع الدعم 

 دعم مشروع الجمعٌة: ٌتمثل فً تمدٌم مساهمة مالٌة من اجل انجاز مشروع محدد -

تدبٌر سٌرها دعم مٌزانٌة التسٌٌر: ٌتمثل فً تمدٌم منحة تدفع فً حساب الجمعٌة لمساعدتها على  -

 العادي خالل السنة الجارٌة.

 

 الفرق واالندٌة الرٌاضٌة المشاركة فً إحدى البطوالت الرسمٌة للجامعات والعصب. -

 الجمعٌات التً تدبر مراكز اإلٌواء أو العناٌة باألشخاص فً وضعٌة صعبة أو فً وضعٌة إعالة. -

 

 ي انتقاء طلبات الدعمالمعايير المعتمدة ف 

0.  

 .وجود الجمعٌة فً وضعٌة لانونٌة -

 .انسجام طبٌعة نشاط الجمعٌة مع مجاالت ومحاور الدعم حسب األلطاب -

من المانون التنظٌمً للجماعات التً تنص على  65تام لممتضٌات المادة االحترام واالنضباط ال -

منع كل عضو من أعضاء الجماعة من أن ٌربط مصالح خاصة معها فً تموٌل مشارٌع الجمعٌات 

 .او أصوله أو فروعهلفائدة زوجه  سواء بصفة شخصٌة أو بصفته مساهما أو وكٌال عن غٌره أو

1 

 .المسٌر للجمعٌة بالموافمة على المشروع ممرر المكتب -

 .مالئمة المشروع موضوع الدعم مع ألطاب ومحاور الدعم -

 .مالئمة المشروع للمهام المنوطة بالجمعٌة طبما لمانونها األساسً -
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0 -  

ترام مواعٌد انعماد الجموعات العامة، الجدولة الزمنٌة لالجتماعات، الحكامة الداخلٌة للجمعٌة )اح -

 .كٌفٌة اتخاذ المرارات ...(

لدرة الجمعٌة على تدبٌر البرنامج أو المشروع )الموارد المالٌة والبشرٌة، التجربة المتراكمة،  -

 .اللوجستٌن...(

 .عته تمتضً ذلنتوفر الجمعٌة على ممر الحتضان البرنامج أو المشروع إذا كانت طبٌ -

منجزات الجمعٌة خالل الثالث السنوات األخٌرة خصوصا تجربتها فً مجال انجاز برامج أو  -

 .مشارٌع مشابهة
 

6 -  

 .درجة استجابة البرنامج أو المشروع لحاجٌات المستفٌدٌن -

 .لدرة األنشطة الممترحة فً البرنامج أو المشروع على حل المشاكل المطروحة -

 .التمائٌة البرنامج أو المشروع مع برامج عمومٌة أخرى -

 .وجود شركاء مؤسساتٌٌن آخرٌن -

 .نسبة مساهمة الجمعٌة وبالً الشركاء فً البرنامج أو المشروع -

 .توفر شروط االستمرارٌة فً البرنامج أو المشروع -

 .احترام المماربة التشاركٌة -

ال من المجاالت المستهدفة والمشار إلٌها فً وتضاف إلى هده المعاٌٌر معاٌٌر أخرى خاصة بكل مج -

 كنش التحمالت.

    

. 

 والبث فيهامسطرة طلب المشاريع 

 تحدٌد المحاور والمجاالت المستهدفة وجدول تنمٌط المشارٌع

 اللجنة الوظٌفٌة

 خالل دورة أكتوبر
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اإلعالن عن طلبات العروض الخاصة بدعم الجمعٌات حسب ألطاب ومحاور 
الدعم المحددة

 رئٌس المجلس الجماعً أو النائب المفوض له فً المطاع

 

 خالل شهر دجنبر

مرات وٌنشر اإلعالن فً ممر المجلس الجماعً وممرات العماالت واأللالٌم وم

 الدوائر والمٌادات

 مندوبٌات: التعاون الوطنً ،الثمافة، الشبٌبة والرٌاضة والمصالح الخارجٌة

فً  ٌتم استمبال ملفات الجمعٌات الراغبة فً الدعم لدى مصالح المحددة 

 إعالن طلب المشارٌع

 محددة فً إعالن طلب المشارٌعالمصالح اإلدارٌة ال

 ٌناٌر 30إلى غاٌة  10ابتداء من 

 كما ٌمكن تمدٌد المدة بمرار من الرئٌس

 

تتم دراسة الملفات المرشحة للدعم السنوي لبرامجها ومشارٌعها 

 .مباشرة بعد انتهاء اآلجال المحددة لوضع هده الملفات

 لجنة االنتماء األولً

 خالل شهر فبراٌر

 

ٌتم البث فً الملفات المرشحة لالستفادة من الدعم السنوي مباشرة بعد انتهاء 

والتراح مبالغ الدعم للبرامج أو  مرحلة دراستها من لبل لجنة االنتماء األولً،

 ع الممدمةالمشارٌ

 اللجنة الوظٌفٌة

 المجلس التداولً

 خالل دورة فبراٌر
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ٌتم إعداد اتفالٌات شراكة حسب ألطاب ومحاور الدعم مع الجمعٌات 
 درهم 51.111.11التً استفادت باعتماد مالً ٌساوي أو ٌفوق 

 المجلس الجماعً
 اعة مراكشرئٌس جم

 خالل دورة فبراٌر
 

ٌتم إعداد لرارات الدعم وتنفٌذ المسطرة المالٌة لتحوٌله لفائدة 
الجمعٌات المستفٌدة طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة المعمول 

 بها فً هذا الصدد

 اإلدارٌةالمصالح 
 رئٌس جماعة مراكش

 خالل شهر مارس و ابرٌل 
 

ٌتم تتبع  ،مباشرة بعد تحوٌل االعتمادات لفائدة الجمعٌات المستفٌدة
صرفها وفك االلتزامات الواردة فً دفاتر التحمالت واتفالٌات 

الشراكة المبرمة فً حال وجودها

 
 ة االنتماء االولًلجن

 المصالح اإلدارٌة
 طٌلة فترة تنفٌذ المشارٌع 

 

تنطلك عملٌة تمٌٌم البرامج أو المشارٌع مباشرة بعد نهاٌة عملٌة التتبع 
المشار إلٌها سابما وذلن لمعرفة مدى مطابمتها مع مجاالت التدخل 

ف الجمعٌة باالستمارة ومدى استجابتها للمتطلبات الممدمة من طر
الخاصة بالبرامج او المشارٌع ولٌاس مدى التزامها بممتضٌات 
المانون ودفتر التحمالت واالتفالٌة فً حال وجودها ولٌاس اثار 

 البرنامج او المشروع ودرجة انعكاسه على المستفٌدٌن

 لجنة االنتماء االولً

 المصالح اإلدارٌة

 تنفٌذ المشارٌع بعد نهاٌة
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 اجهزة الحكامة : 

     

 تخضع طلبات المنح والدعم المالً للمشارٌع للدراسة من طرؾ لجنة مكونة من:

 .ربٌس المجلس الجماعً او من ٌعٌنه ربٌسا 
 شران المجتمع ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وا

 المدنً او ناببه.
 .المدٌر العام للمصالح او من ٌنوب عنه 
 .ربٌس لسم الشباب الثمافة الرٌاضة والتربٌة 
 .ًربٌس لسم العمل االجتماع 
 .ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة او من ٌنوب عنها 
 .رإساء مجالس المماطعات او من ٌنوب عنهم 

 ان المجلس او كل من ترى حضوره ضروري. وٌمكن ان تستشٌر عند الضرورة بالً لج

 وفً حالة اختالؾ اعضاءها، ٌرجع االمر الى ربٌس المجلس الجماعً للبث فً االختالؾ.

بناء على جدول تنمٌط ٌوضع لهذا الؽرض، تبدي هذه اللجنة رأٌها المعلل حول لبول الطلبات 

الى لجنة الشإون الثمافٌة  واستجابتها للشروط والمعاٌٌر المحددة وترفع توصٌاتها فً محضر

 والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً للمصادلة .

 

الجماعً فً  تموم هده اللجنة بالبث فً ممترحات لجنة االنتماء األولً وإحالتها على أنظار المجلس

 جلسته العمومٌة

 

ٌوافك مجلس جماعة مراكش بؤؼلبٌة أعضابه على الدعم الممدم للجمعٌات بناءا على تمرٌر اللجنة 

 مكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنً.

 

خاصة لمرالبة وتتبع عملٌة تنفٌذ البرامج والمشارٌع المستفٌدة ٌا جماعة مراكش خالٌحدث ربٌس 

من الدعم تحت إشراؾ لجنة االنتماء األولً وتموم بتحرٌر تمارٌر لضبط مراحل وسٌر تنفٌذ المشارٌع 

 وتهدؾ هذه المرالبة للتؤكد من االستعمال المناسب والسلٌم للدعم طبما لألهداؾ المحددة.

  

دم تنفٌذ المشروع ٌطلب من الجمعٌة تمدٌم توضٌحات مكتوبة عن األسباب التً حالت فً حالة ع

دون انجازه وإرجاع المبالػ المالٌة إلى الخزٌنة الجماعٌة وإما تكون جماعة مراكش مضطرة للجوء إلى 

 المضاء.
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 الوثائق الضرورية لتقديم طلب الحصول على الدعم 

 

 :وبا من الوثابك التالٌةٌتكون ملؾ طلب الحصول على الدعم وج

 .طلب دعم مشروع موجه إلى السٌد  رئٌس  جماعة مراكش 
 :الملف المانونً للجمعٌة فً خمس نسخ مشهود بمطابمتها لألصل ٌتضمن 

 المانون األساسً للجمعٌة  -
 وصل اإلٌداع -
محضر آخر جمع عام لتجدٌد مكتب الجمعٌة، مع ضرورة التزام الجمعٌة باإلدالء لدى  -

اعة مراكش بالمحضر الجدٌد فً حال تجدٌد المكتب خالل نفس السنة مرفولا إدارة جم
 بوصل اإلٌداع ودلن فً خمس نسخ.

  الئحة أعضاء المكتب -
  شهادة بنكٌة تحمل االسم الكامل للجمعٌة كما هو وارد فً لانونها األساسً وكدا رلم حسابها

 ؟ ؟ ؟ البنكً.
 رف آخر مساعدة مالٌة )منحة أو دعم( من المجلس تمرٌر مالً مدعم بالوثائك المثبتة ألوجه ص

الجماعً استفادة منها الجمعٌة ومصادق علٌه من طرف خبٌر فً المحاسبة بالنسبة للمبالغ التً 

 .درهم. ٌبرر مجموع المٌمة المالٌة للمشروع 51111تساوي او تفوق 

 الممثل المانونً  الملف التكمٌلً لطلب الدعم ٌتضمن الوثائك التالٌة مولع علٌها من طرف

 للجمعٌة وهً:

نسخة من المرسوم الذي بموجبه منحت صفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعٌات ذات النفع  -
 العام 

كناش التحمالت الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعٌات وهٌئات المجتمع المدنً مولع  -
النسبة للجمعٌات علٌه من طرف الممثل المانونً للجمعٌة مع تعبئة وتولٌع جمٌع مالحمه ب

بمٌزانٌة  4الراغبة فً االستفادة من منحة دعم التسسٌر ٌجب تعوٌض المالحك رلم 

الجمعٌة خالل السنة الماضٌة وكذا المٌزانٌة التولعٌة للسنة موضوع طلب المنحة وبرنامج 
 أنشطتها السنوٌة.

الدعم اإلدالء بجمٌع الوثائك المنصوص علٌها ضمن شروط المبول المبدئً لطلبات  -
 وشروط تمٌٌم البرامج والمشارٌع.
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 ًالحكـان
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:  الخغشيذ بالضشف 0امللحم سكم  

 : ..................................................................................أنا المولع أسفله السٌد 

 ...........................................................:...........................رلم البطالة الوطنٌة

 :رئٌس جمعٌـــــــــة     

 .......................................................................................... 

 ................................: ........................................................حاملـــــــة مشروع  

 أصرح بان الجمعٌة  المشار إلٌها :

 من المانون التنظٌمً للجماعات. 56لٌست فً أي حالة من حاالت تضارب المصالح حسً الفصل  -

فً وضعٌة لانونٌة  وانها لٌست فً اي نزاع مع جماعة مراكش وان كل الوثائك والمعلومات المدلى  -

 بها صحٌحة

 ٌرجى تحوٌل المبلغ المطلوب إلى : ،موافمة على طلب الدعمفً حالة ال

 رلم الحساب البنكً:

(RIB.)............................................................................................................... 

 ..............................................:...............................عنوان المؤسسة البنكٌة أو البرٌدٌة
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 كت جلىيت للخعشيف بالجمعيت بعا: 6امللحم سكم  

 خاعت بالجمعيتمعلىماث 

 جلذًم الجمعيت

  اسُ اٌجّؼ١خ 

  ربس٠خ اٌزأس١س

  ػٕٛاْ اٌجّؼ١خ

  اٌٙـبرـف

  اٌفبوـس

  اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

  سلُ اٌذسبة اٌجٕىٟ ٌٍجّؼ١خ

  ِذح غالد١خ ِىزت اٌجّؼ١خ

  آخش ربس٠خ ٌزجذ٠ذ ِىزت اٌجّؼ١خ

  اٌجّؼ١خاالسُ اٌىبًِ ٌشئ١س 

  ػٕٛأٗ

  سلُ اٌٙبرف سئ١س اٌجّؼ١خ

  اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٌشئ١س اٌجّؼ١خ

  ِب اسّٙب:  ال  ٔؼُ ً٘ اٌجّؼ١خ ػضٛ فٟ ضجىخ جّؼ٠ٛخ؟

  ػذد٘ب  ال  ٔؼُ ً٘ ٌٍجّؼ١خ فشٚع

   روٛس  إٔبس ػذد أػضبء اٌّىزت

  ذوىز   إهاث عدد املىخسطين

 مجاالث أوضعت الجمعيت

  - اٌجّؼ١خ١ِبد٠ٓ رذخً 
-  

-  

-  

 -  

  ٚطٕٟ  جٙٛٞ  ِذٍٟ   ِسزٜٛ رذخً اٌجّؼ١خ
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 الخذبير إلاداسي للجمعيت

  ال  وعم هل حعلد الجمعيت جمىعاتها العامت في آلاجاٌ املحددة ؟

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على هظام داخلي ؟

  ال  وعم هل ًخم جداٌو املسؤوليت داخل الجمعيت ؟

  ال  وعم ضس الاجخماعاث؟هل جىجد الخلازيس ومحا

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على أزصيف؟

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على سجل املساسالث؟

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على جلازيس حغيلت أوضطتها التي جمت خالٌ السىىاث السابلت؟

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على سجل املىخسطين؟

 معيتالخذبير املالي للج

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على سجل محاسباحي؟

  ال  وعم هل ًخم جحضير امليزاهيت الخىكعيت سىىيا؟

  ال  وعم هل جلىم الجمعيت بافخحاظ حساباتها مً طسف خبير في املحاسبت؟ 

 املىاسد البضشيت العاملت بالجمعيت

 املىاسد البضشيت
 العذد         

 الزهىس  إلاهار
   ىن املخطىع

   ألاجساء

 الخىاعل الذاخلي والخاسجي

  ال  وعم هل جىظم الجمعيت للاءاث جىاعليت مىخظمت مع املىخسطين ؟

  ال  وعم هل جلىم الجمعيت بخعميم املحاضس وجلازيس ألاوضطت؟

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على خطت للخىاعل الخازجي؟ 



 ( الاخيرجين 6خين )السي إهجاصاث الجمعيت خالل(:.امللحم سكم)

 املضشوع

 الخاسيخ

 مبلغ الذعم املحغل عليه الضشواء امليان

 عذد املسخفيذًً

جاسيخ 

 الضشوع

جاسيخ 

 الاهتهاء
 إهار رهىس 

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 بعاكت جلىيت عً املضشوع :    1 امللحم سكم

 عاكت جلىيت للخعشيف باملضشوعب

 .جىدع هزه البعاكت بعذ ملئها و جىكيعها مً ظشف سئيس الجمعيت بمىخب الضبغ لجماعت مشاهط

 معلىماث خاعت باملضشوع

 جلذًم املضشوع 

  انًجبل انزٌ َهًه انًؾشوع

  اعى انًؾشوع

  عُىاٌ انًؾشوع

  اٌجٙخ رىطٍُ انًؾشوع

  االل١ٍُ/اٌؼّبٌخ

  اٌجّبػخ

  االسُ اٌىبًِ انًغـؤول عٍ انًؾشوع

  سلُ اٌٙبرف

  ػٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

  اٌّّٙخ اٌزٟ ٠طغٍٙب داخً اٌجّؼ١خ
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 بعاكت جلىيت للمضشوع

  انًجبل انزٌ َهًه انًؾشوع

  اعى انًؾشوع

 

 

انًؾبكم و انحبجُبد انزٍ 

 رجشس انًؾشوع

 

 

 

 

 

 

 انهذف انعبو نهًؾشوع
 

 

 

 

 األهذاف انخبصخ نهًؾشوع

 

 

 

 

 

 

 

 انُزبئج انًزىخبح

 

 

 

 

 

 

 

 انفئبد انًغزهذفخ 

 )يع ركش انعذد(

 

 بضيل مباصس

  

  

  

 

 بضيل غير مباصس

  

  

  

  يذح إَجبص انًؾشوع
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 مىىهاث املضشوع ومذة إلاهجاص

 مذة إلاهجاص املسؤول مىىهاث املضشوع

   

   

   

   

 الذساست الخلىيت

  ال  وعم هل هىان حاجت لدزاست جلىيت للمضسوع ؟

  ال  وعم هل جم إهجاشها ؟

 في خالت وحىد هزه الذساست :

  مً كام برالً ؟

  ولفتها ؟

 في خالت عذم وحىد هزه الذساست :

  مً سيلىم بئهجاشها ؟

  اليلفت املسجلبت للدزاست ؟

  بخذبير املضشوع:املىاسد البضشيت امليلفت 

 ظشيلت املساهمت املؤهالث املهمت  الاسم

    

    

    

    



 عباخيت( 62/01/6102والجلست الشابعت بخاسيخ  61/01/2610لجلست الثالثت بخاسيخ ملجلس حماعت مشاهط )ا 6102مدضش الذوسة العادًت لضهش اهخىبش 

117 
 

 

 ألاظشاف املساهمت في املضشوع 

 ظبيعت املساهمت صشواء املضشوع
مبلغ / كيمت 

 املساهمت

وسبتها مً 

 ميزاهيت املضشوع

وحىد التزام 

 هخابي

     جماعت مساهط 

     الجمعيت

  ال  وعم    .........

  ال  وعم    .........

  ال  وعم    .........

  %011   الخيلفت إلاحماليت 

 الخفغيل املالي للذعم املعلىب مً حماعت مشاهط )صامل الضشائب(

 الخيلفت إلاحماليت سعش الىخذة  عذد الىخذاث الخعيين

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  املجمىع
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 صيت لخفادي املعيلاث املحخملت:إلاحشاءاث الاخترا

 إلاحشاءاث الاختراصيت املعيلاث املحخملت

  

  

  

  

 

 آلياث جذبير وجدبع وجلييم املضشوع: 

 

 

 

 

 

 إمضاء سئيس الجمعيت 
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 وعل الاًذاع  :    0 امللحم سكم

 

   وصم إَذاع

 ملف الدعم الخاص بالجمعيات برسم سنة..........

 .............................../............رقم:.......

 

ٚاٌّزؼٍك ثطٍت ػشٚؼ ِطبس٠غ اٌذػُ اٌخبظ ثبٌجّؼ١بد  ،ٌإلػالْ اٌزٞ أطٍمزٗ جّبػخ ِشاوصرجؼب 

 .........................خ ِشاوص ثشسُ سٕخ ............ػٍٝ غؼ١ذ جّبػ

 ........................................ ػفخ:اٌ .................................... : ٠طٙذ اٌس١ذ )ح(

 ................................................................................. : إْ اٌجّؼ١خ اٌّسّبح

د ٍِف ٌطٍت اٌذػُ اٌّبٌٟ اٌّزؼٍك ثبٌجّؼ١ب ................................................... ثزبس٠خ: أٚدػذلذ 

 ٌذٜ جّبػخ ِشاوص.

 

 ........................................................ : اٌمطت اٌّزؼٍك ثّطشٚع اٌذػُ -

 ......................................................... اٌّذٛس اٌخبظ ثّجبي اٌذػُ : -

 

 

ثزبس٠خ......................دشس ثّشاوص 



 
 (ربٌس الجلسة  لنابب االول لربٌس المجلس الجماعً )ا ٌونس بن سلٌمان السٌد

الخاص بالدعم والشراكة بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة وتمكٌنكم من الصٌؽة النهابٌة لكناش التحمالت   

 نفتــــح بــــــاب المنالشـــــة حــــول هــذه النمطـــة . مع الجمعٌات وهٌبات المجتمع المدنً،

 المجلس عضو السٌد احمد عبٌلة

من المجلس الجماعً، ومن وزارة الشبٌبة ومن   : جهات 2هنان جمعٌات تستفٌد من الدعم من  

لذلن البد من اضافة بند الى كناش التحمالت ٌلزم الجمعٌات التً . للمال العام مجلس الجهة مما ٌعتبر استؽالال

 من الجهات االخرى. د منهتطلب الدعم بالتصرٌح بالدعم الذي تستفٌ

 عضو المجلسعال  لسٌد عبد الهادي بنا

لمد تم االتفاق خالل اجتماع لجنة الشإون الثمافٌة على أن عملٌة االنتماء ٌجب أن ٌعود فٌها  

االختصاص الى اللجنة ، لكننا نتفاجؤ الٌوم بان االمر تؽٌر لذلن نرٌد توضٌحا حول ذلن، واتمنى أن ٌتم تفعٌل 

 ، ومن ضمنها التوصٌة المتعلمة بإعادة تمٌٌم الشراكة مع الجمعٌات.وصت بها اللجنةكل التوصٌات التً أ

 عضو المجلس بال السٌد دمحم بن

عدة  اننا عندما نتحدث عن المجتمع المدنً فإننا نتحدث عن مجموعة من الجمعٌات التً منحت 

طار عدة مشاكل وحساسٌات فً افً  تسبب، ولد كان موضوع المنح 1100ٌصالحٌات فً اطار دستور 

المجالس السابمة حٌث كان االمر ٌعتبر بمثابة رٌع لبعض الجمعٌات العتبارات انتخابٌة ولذلن فان كناش 

ع بجدٌة عن المشارٌع التً ، وكذلن إلجبار الجمعٌات عن الدفاهذه الممارسات عالتحمالت لد وضع للمطع م

  .، عوض أن تتبنى مشارٌع لٌست لهاتمدمها

ار المشارٌع ذات االهمٌة والمردودٌة فً مجال التنشٌط ٌند االنتماء ٌجب اختواالهم من ذلن هو أنه ع 

 فً هذا المجال. اً بحٌث ترفع عن الجماعة بعض العبالثمافً واالجتماع

 عضو المجلس السٌد عبد الهادي فاري

الرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة و اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌةالترح ان ٌضاؾ نابب ربٌس 

اسوة بالموظفٌن  فً حالة ؼٌابه الى لجنة االنتماء كنابب للربٌس اللجنة المطاعاتٌة اشران المجتمع المدنًو

 ونوابهم.ارإساء االلسام 

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

جلس تبمى مجرد التراحات، ٌمكن من الناحٌة المبدبٌة فان التعدٌالت التً تمترحها اللجنة على الم 

 للمجلس الجماعً أن ٌؤخذ بها كلها أو ببعضها أو ٌرفضها .

أما بالنسبة لتعاونٌات الصناع التملٌدٌن فهً ال تدخل فً اطار الجمعٌات الن لكل منها لانون ٌنظمه ،  

 وان من شؤن لبول مثل هذا التعدٌل أن ٌفسد المسطرة وٌعرلل صرؾ المنح.

 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة ن الزواقالسٌد الحسٌ

بالنسبة للتعاونٌات فهنان فصل خاص فً المٌزانٌة تحت عنوان " منح ممدمة لتعاونٌات الصناعة  

 ٌتعلك بالجمعٌات دون ؼٌرها. فً كناش التحمالت التملٌدٌة" وبالتالً فان االمر هنا
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 (ربٌس الجلسة  بٌس المجلس الجماعً )النابب االول لر ٌونس بن سلٌمان السٌد

، حذؾ التعدٌل المتعلك بالتعاونٌاتلذلن أطلب  ،ان ما ذكره السٌد الحسٌن الزواق ٌإكد ما ذهبت الٌه 

أما فٌما ٌتعلك بلجنة االنتماء فانً ألترح اضافة العبارة التالٌة" وفً حالة اختالؾ أعضابها ٌرجع االمر الى 

 الؾ".الربٌس للبث فً هذا االخت

 عضو المجلس السٌد خلٌل بولحسن

ان موضوع الترافع عن المشارٌع الممدمة هو الذي ٌبٌن للجنة ان كانت الجمعٌة المعنٌة هً صاحبة  

 المشروع أم مجرد " ممتبسة له".

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

، الن لها المتبٌنةالترافع عن المشارٌع لدى اللجنة من لبل الجمعٌات ال أحد ٌجادل فً أهمٌة ونجاعة  

، لكنً الممترحة المعنٌة ومن حمٌمة المشروع لجمعٌاللجنة فعال من معرفة مدى جدٌة ا مكنذلن هو ما سٌ

ؤجٌل جٌا إلفساح المجال للجمعٌات للتؤللم مع الممتضٌات الجدٌدة وبالتالً تٌأعتمد أنه ٌجب االخذ باألمر تدر

 السنة الممبلة.ابتداء من بدئ العمل بشرط الترافع 

، لذلن فال ٌم عمل أٌة جمعٌةٌأما بالنسبة للشرط المتعلك بثالث سنوات فؤرى أن سنتٌن كافٌتٌن لتم 

، أما بالنسبة لتعاونٌات الصناع التملٌدٌن فهً ال تدخل فً اطار سنوات 2داعً لتؽٌٌر الشرط من سنتٌن الى 

اضافة العبارة التالٌة" وفً حالة اختالؾ أعضابها ٌرجع االمر الى  ، معلكل منها لانون ٌنظمه الجمعٌات الن

المكلفة مع اعتماد االطر رإساء االلسام او نوابهم وذا ربٌس اللجنة الربٌس للبث فً هذا االختالؾ" 

 به.او ناب الرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنًو بالشإون الثمافٌة

كناش التحمالت الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعٌات وهٌبات المجتمع  ا سمحتـم فانـً أعـرضواذ

 على التصوٌــت .المدنً فً صٌؽته النهابٌة 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عباخيت( 62/01/6102والجلست الشابعت بخاسيخ  61/01/2610لجلست الثالثت بخاسيخ ملجلس حماعت مشاهط )ا 6102مدضش الذوسة العادًت لضهش اهخىبش 

122 
 

 

 2012اكتوبر  20بتارٌخ  10/2016/ 119ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1105اكتوبر  من جدول أعمال دورة  الرابعة عشرة النمطـة      

 

 

 بتعدٌل كناش التحمالت المتعلك بتحدٌد شروط دعم مشارٌع الجمعٌات  

 من طرؾ المجلس الجماعً لمراكش

 2016

202016

 113.1492

 

 

 

 

  

  

 . 

  
 

 

32 

32

 وهـم الســـادة32

 يكةرر ما يلةةةي
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 انًًهكخ انًغشثُخ

 وصاسح انذاخهُخ

 وعًبنخ يشاكؼ والَخ جهخ يشاكؼ أعفٍ

 جًبعخ يشاكؼ

 انًذَشَخ انعبيخ نهًصبنح

 انثمبفخ انشَبضخ وانزشثُخ انؾجبة لغى

 يصهحخ انؾشاكخ ودعى يؾبسَع انجًعُبد

 
 

 

ثبنذعى  انخبؿ  كُبػ انزحًالد

وانؾشاكخ يع انجًعُبد وهُئبد 

 انًجزًع انًذٍَ 
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 الــدٌباجــــة  
 

 ْٛٔاٌخبظ ثبٌجّبػبد  113.14 سلُ  اٌزٕظ١ّٟ ثٕبء ػٍٝ اٌمب 

  1958ٔٛٔجش  15اٌّٛافك  1378جّبدٜ األٌٚٝ  03اٌػبدس فٟ  1.58.376ثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌطش٠ف ػذد 

اٌػبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش  ٠75.00ضجظ ثّٛججٗ دك رأس١س اٌجّؼ١بد وّب رُ رؼذ٠ٍٗ ثّٛجت اٌمبْٔٛ ػذد 

فجشا٠ش  18اٌػبدس فٟ  1.09.39، ٚاٌظ١ٙش اٌطش٠ف سلُ :١ٌٛ٠2002ٛص  05ثزبس٠خ  1.02.206اٌطش٠ف سلُ 

 .07.09ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ  2009

  ُسِضبْ  13اٌػبدس فٟ  1.10.150ٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌطش٠ف سلُ اٌػبدس ثز  30.09ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سل

 ( اٌّزؼٍك ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بضخ.2010غطذ  24) 1431

  ُاٌّزؼٍك ثّذٚٔخ اٌّذبوُ اٌّب١ٌخ 62.99اٌّغ١ش ٚاٌّزُّ ثّٛججٗ اٌمبْٔٛ سلُ   52.06ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سل 

   ( ثسٓ ٔظبَ  ٠2010ٕب٠ش  03اٌّٛافك )  1431ِذشَ  17اٌػبدس فٟ  2.09.441ٚثٕبء ػٍٝ اٌّشسَٛ ػذد

 .اٌّذبسجخ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍجّبػبد اٌّذ١ٍخ ِٚجّٛػبرٙب

  اٌّزؼٍمخ ثبٌطشاوخ ث١ٓ اٌّؤسسبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌجّؼ١بد  7/2003ٚثٕبء ػٍٝ دٚس٠خ اٌٛص٠ش األٚي ػذد

 .١ٔٛ٠2003ٛ  27اٌّٛافك  1422سث١غ اٌثبٟٔ  26ٜاٌػبدسح ثزبس٠خ 

 ّفٟ رم١ٕٓ اٌطشاوخ ِغ جّؼ١بد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ دٛي رٕف١ز اٌّطبس٠غ بػٟ ٌّذ٠ٕخ ٚ سغجخ ِٓ اٌّجٍس اٌج

ٚإسسبء ثمبفخ جذ٠ذح رمَٛ ػٍٝ اٌّشدٚد٠خ  ٚ  اٌز٠ّٕٛخ اٌّزؼٍمخ ثبٌزٕط١ظ اٌثمبفٟ ٚاٌش٠بضٟ ٚاالجزّبػٟ

رزٛخٝ إٌجبػخ فٟ دػُ ِطبس٠غ اٌجّؼ١بد ثّب ٠زٕبست ٚسغجزٙب األو١ذح فٟ إلبِخ ِطبس٠غ ٚأٔططخ دم١م١خ 

 رذػ١ً لذس ِز١ّض ِٓ اٌذىبِخ ٚاٌزذث١ش األِثً فٟ إٔجبص اٌجشاِج ٚرٕف١ز٘ب.

  جٍسخ ثزبس٠خ  2016ٚرجؼب ٌّذاٚالد ِجٍس جّبػخ ِشاوص خالي دٚسرٗ اٌؼبد٠خ ٌطٙش اوزٛثش(

20/10/2016. ) 

 ُػُ جّبػخ اػزّبد ٘ذا اٌذفزش اٌّزؼٍك ثبٌطشٚط ٚ اٌزذّالد اٌزٟ رضجظ ٚرذذد ِؼب١٠ش االسزفبدح ِٓ د ر

 .ع ٚ أٔططخ اٌجّؼ١بد ٚا١ٌٙئبد اٌّجزّغ اٌّذِٟٔشاوص ٌّطبسٞ
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 االهداف االساسية لكناش التحمالت 

- 

- 

 

-  

-   

-  

-  

-  

 

 طاب القابلة للدعم األق 

 

 

0.  

 مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة -

 الجمعٌات التً تشتغل فً المجال اإلنسانً واالجتماعً. -

1.  

 الجمعٌات العاملة فً المجال الثمافً -

 ت المهتمة بالبعد البٌئً والتنمويالجمعٌا -

3.  

 الفرق واألندٌة الرٌاضٌة -

 الجمعٌات المهتمة بالمٌدان الرٌاضً -
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 :محاور الدعم حسب األقطاب 

 

0 

دور الطالب  –دور الطالبة  –دور األٌتام  –تحسٌن وضعٌة النزالء بمؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة: دور األطفال  -

 العجزة والمسنٌن. –

2  

 إدماج وتأهٌل األشخاص دوي االحتٌاجات الخاصة. -

 عم المشارٌع المدرة للدخل.د -

تموٌة لدرات المؤسسات والجمعٌات االجتماعٌة فً مجال التسٌٌر والتدبٌر وإعداد وتنفٌذ وتمٌٌم  -

 البرامج والمشارٌع.

تنشٌط المرافك االجتماعٌة بالمدٌنة ) سواء المرافك التابعة لجماعة مراكش أو التابعة للمصالح  -

 الخارجٌة "شرٌن" (

  
 

0 

 المٌام باألعمال المسرحٌة  -

 تنظٌم ندوات وموائد مستدٌرة  -

 التأطٌر والتكوٌن   -

 ....( -أمسٌات   -تنظٌم أنشطة ثمافٌة أو ترفٌهٌة ) صبحٌات   -

 .......(-فنٌة  –موسٌمٌة  –مسرحٌة  –شعرٌة  –أدبٌة  –تنظٌم مهرجانات )ثمافٌة  -

 تنظٌم أٌام دراسٌة و تحسٌسٌة  -

تنشٌط المرافك الثمافٌة بالمدٌنة ) سواء المرافك التابعة لجماعة مراكش أو التابعة للمصالح  -

 الخارجٌة " شرٌن" (

 دعم المبادرات الرامٌة إلى الحفاظ على التراث. -

 دعم المبادرات الرامٌة  إلى إنعاش السٌاحة بالمدٌنة.  -

 لرامٌة إلى إنعاش وتموٌة النسٌج الثمافً بالمدٌنة والنهوض به.دعم المبادرات ا -

 التنمٌب وجمع المنشورات المدٌمة والمخطوطات لعرضها بمتحف مراكش التابع للجماعة.  -

 تنظٌم التظاهرات التً من شأنها المساهمة فً إشعاع الكتاب وتنمٌة اإلبداع األدبً. -

راكز للمراءة والمطالعة وتنظٌم الموافل الثمافٌة النهوض بالمراءة العمومٌة عن طرٌك إحداث م -

 والخزانات المتنملة. 

 .إحداث مراكز لتلمٌن استعمال الحاسوب لفائدة األشخاص األمٌٌن فً هذا المجال -
 

2 

 لى البٌئة والموارد الطبٌعٌة .التدخالت المرتبطة بالتنمٌة المستدامة والمحافظة ع -
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0.  
كرة  ،كرة المدم برامج الفرق الرٌاضٌة لأللعاب الجماعٌة حسب التخصصات وألسام المنافسة: -

 .الكرة الطائرة كرة السلة، الٌد،

 ب التخصصات.برامج الفرق واألندٌة الرٌاضٌة أللعاب الفردٌة حس -

2  

  .دعم البرامج السوسٌو رٌاضٌة -

 .دعم البرامج المتعلمة بأهمٌة الرٌاضة ودورها فً تأطٌر الطفولة والشباب  -

 

 أنواع الدعم 

 دعم مشروع الجمعٌة: ٌتمثل فً تمدٌم مساهمة مالٌة من اجل انجاز مشروع محدد -

دعم مٌزانٌة التسٌٌر: ٌتمثل فً تمدٌم منحة تدفع فً حساب الجمعٌة لمساعدتها على تدبٌر سٌرها  -

 العادي خالل السنة الجارٌة.

 

 اركة فً إحدى البطوالت الرسمٌة للجامعات والعصب.الفرق واالندٌة الرٌاضٌة المش -

 الجمعٌات التً تدبر مراكز اإلٌواء أو العناٌة باألشخاص فً وضعٌة صعبة أو فً وضعٌة إعالة. -

 

 المعايير المعتمدة في انتقاء طلبات الدعم 

0.  

 .وجود الجمعٌة فً وضعٌة لانونٌة -

 .انسجام طبٌعة نشاط الجمعٌة مع مجاالت ومحاور الدعم حسب األلطاب -

من المانون التنظٌمً للجماعات التً تنص على  65االحترام واالنضباط التام لممتضٌات المادة  -

مصالح خاصة معها فً تموٌل مشارٌع الجمعٌات  منع كل عضو من أعضاء الجماعة من أن ٌربط

 .او أصوله أو فروعهلفائدة زوجه  سواء بصفة شخصٌة أو بصفته مساهما أو وكٌال عن غٌره أو

1 

 .ممرر المكتب المسٌر للجمعٌة بالموافمة على المشروع -

 .مالئمة المشروع موضوع الدعم مع ألطاب ومحاور الدعم -

 .للمهام المنوطة بالجمعٌة طبما لمانونها األساسً مالئمة المشروع -
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0 -  

الحكامة الداخلٌة للجمعٌة )احترام مواعٌد انعماد الجموعات العامة، الجدولة الزمنٌة لالجتماعات،  -

 .كٌفٌة اتخاذ المرارات ...(

ٌة على تدبٌر البرنامج أو المشروع )الموارد المالٌة والبشرٌة، التجربة المتراكمة، لدرة الجمع -

 .اللوجستٌن...(

 .توفر الجمعٌة على ممر الحتضان البرنامج أو المشروع إذا كانت طبٌعته تمتضً ذلن -

خصوصا تجربتها فً مجال انجاز برامج أو مشارٌع  السنتٌن االخٌرتٌنمنجزات الجمعٌة خالل  -

 .هةمشاب
 

6 -  

 .درجة استجابة البرنامج أو المشروع لحاجٌات المستفٌدٌن -

 .لدرة األنشطة الممترحة فً البرنامج أو المشروع على حل المشاكل المطروحة -

 .التمائٌة البرنامج أو المشروع مع برامج عمومٌة أخرى -

 .وجود شركاء مؤسساتٌٌن آخرٌن -

 .لشركاء فً البرنامج أو المشروعنسبة مساهمة الجمعٌة وبالً ا -

 .توفر شروط االستمرارٌة فً البرنامج أو المشروع -

 .احترام المماربة التشاركٌة -

وتضاف إلى هده المعاٌٌر معاٌٌر أخرى خاصة بكل مجال من المجاالت المستهدفة والمشار إلٌها فً  -

 كنش التحمالت.

    

. 

 مسطرة طلب المشاريع والبث فيها

 تحدٌد المحاور والمجاالت المستهدفة وجدول تنمٌط المشارٌع

 اللجنة الوظٌفٌة

 خالل دورة أكتوبر
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اإلعالن عن طلبات العروض الخاصة بدعم الجمعٌات حسب ألطاب ومحاور 
الدعم المحددة

 رئٌس المجلس الجماعً أو النائب المفوض له فً المطاع

 

 خالل شهر دجنبر

وٌنشر اإلعالن فً ممر المجلس الجماعً وممرات العماالت واأللالٌم وممرات 

 الدوائر والمٌادات

 مندوبٌات: التعاون الوطنً ،الثمافة، الشبٌبة والرٌاضة والمصالح الخارجٌة

فً  ٌتم استمبال ملفات الجمعٌات الراغبة فً الدعم لدى مصالح المحددة 

 إعالن طلب المشارٌع

 المصالح اإلدارٌة المحددة فً إعالن طلب المشارٌع

 ٌناٌر 30إلى غاٌة  10ابتداء من 

 كما ٌمكن تمدٌد المدة بمرار من الرئٌس

 

تتم دراسة الملفات المرشحة للدعم السنوي لبرامجها ومشارٌعها 

 .مباشرة بعد انتهاء اآلجال المحددة لوضع هده الملفات

 لجنة االنتماء األولً

 خالل شهر فبراٌر

 

بث فً الملفات المرشحة لالستفادة من الدعم السنوي مباشرة بعد انتهاء ٌتم ال

والتراح مبالغ الدعم للبرامج أو  مرحلة دراستها من لبل لجنة االنتماء األولً،

 المشارٌع الممدمة

 اللجنة الوظٌفٌة

 المجلس التداولً

 خالل دورة فبراٌر
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م إعداد اتفالٌات شراكة حسب ألطاب ومحاور الدعم مع الجمعٌات ٌت

 درهم 51.111.11التً استفادت باعتماد مالً ٌساوي أو ٌفوق 

 المجلس الجماعً

 رئٌس جماعة مراكش

 خالل دورة فبراٌر
 

ات الدعم وتنفٌذ المسطرة المالٌة لتحوٌله لفائدة ٌتم إعداد لرار

الجمعٌات المستفٌدة طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة المعمول 

 بها فً هذا الصدد

 المصالح اإلدارٌة

 رئٌس جماعة مراكش

 خالل شهر مارس و ابرٌل 
 

ٌتم تتبع  ،عتمادات لفائدة الجمعٌات المستفٌدةمباشرة بعد تحوٌل اال

صرفها وفك االلتزامات الواردة فً دفاتر التحمالت واتفالٌات 

الشراكة المبرمة فً حال وجودها

 
 لجنة االنتماء االولً

 المصالح اإلدارٌة

 طٌلة فترة تنفٌذ المشارٌع 

 

ٌم البرامج أو المشارٌع مباشرة بعد نهاٌة عملٌة التتبع تنطلك عملٌة تمٌ

المشار إلٌها سابما وذلن لمعرفة مدى مطابمتها مع مجاالت التدخل 

ومدى استجابتها للمتطلبات الممدمة من طرف الجمعٌة باالستمارة 

الخاصة بالبرامج او المشارٌع ولٌاس مدى التزامها بممتضٌات 

تفالٌة فً حال وجودها ولٌاس اثار المانون ودفتر التحمالت واال

 البرنامج او المشروع ودرجة انعكاسه على المستفٌدٌن

 لجنة االنتماء االولً

 المصالح اإلدارٌة

 بعد نهاٌة تنفٌذ المشارٌع
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 اجهزة الحكامة : 

     

 لً للمشارٌع للدراسة من طرؾ لجنة مكونة من:تخضع طلبات المنح والدعم الما

 .رئيس المجلس الجماعي او من يعينه رئيسا 
  رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني او

 نائبه.
 .المدير العام للمصالح او من ينوب عنه 
 ة او من ينوب عنه.رئيس قسم الشباب الثقافة الرياضة والتربي 
 .رئيس قسم العمل االجتماعي او من ينوب عنه 
 .رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة او من ينوب عنها 
 .رؤساء مجالس المقاطعات او من ينوب عنهم 

 وٌمكن ان تستشٌر عند الضرورة بالً لجان المجلس او كل من ترى حضوره ضروري. 

 ربٌس المجلس الجماعً للبث فً االختالؾ. وفً حالة اختالؾ اعضاءها، ٌرجع االمر الى

بناء على جدول تنمٌط ٌوضع لهذا الؽرض، تبدي هذه اللجنة رأٌها المعلل حول لبول الطلبات 

واستجابتها للشروط والمعاٌٌر المحددة وترفع توصٌاتها فً محضر الى لجنة الشإون الثمافٌة 

 ً للمصادلة .والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدن

 

تموم هده اللجنة بالبث فً ممترحات لجنة االنتماء األولً وإحالتها على أنظار المجلس الجماعً فً 

 جلسته العمومٌة

 

أعضابه على الدعم الممدم للجمعٌات بناءا على تمرٌر اللجنة  ٌوافك مجلس جماعة مراكش بؤؼلبٌة

 مكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنً.

 

خاصة لمرالبة وتتبع عملٌة تنفٌذ البرامج والمشارٌع المستفٌدة جماعة مراكش خالٌا ٌحدث ربٌس 

شراؾ لجنة االنتماء األولً وتموم بتحرٌر تمارٌر لضبط مراحل وسٌر تنفٌذ المشارٌع من الدعم تحت إ

 وتهدؾ هذه المرالبة للتؤكد من االستعمال المناسب والسلٌم للدعم طبما لألهداؾ المحددة.

  

فً حالة عدم تنفٌذ المشروع ٌطلب من الجمعٌة تمدٌم توضٌحات مكتوبة عن األسباب التً حالت 

ون انجازه وإرجاع المبالػ المالٌة إلى الخزٌنة الجماعٌة وإما تكون جماعة مراكش مضطرة للجوء إلى د

 المضاء.
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 الوثائق الضرورية لتقديم طلب الحصول على الدعم 

 

 :ٌتكون ملؾ طلب الحصول على الدعم وجوبا من الوثابك التالٌة

 .طلب دعم مشروع موجه إلى السٌد  رئٌس  جماعة مراكش 
 لف المانونً للجمعٌة فً خمس نسخ مشهود بمطابمتها لألصل ٌتضمن:الم 

 المانون األساسً للجمعٌة  -
 وصل اإلٌداع -
محضر آخر جمع عام لتجدٌد مكتب الجمعٌة، مع ضرورة التزام الجمعٌة باإلدالء لدى  -

إدارة جماعة مراكش بالمحضر الجدٌد فً حال تجدٌد المكتب خالل نفس السنة مرفولا 
 داع ودلن فً خمس نسخ.بوصل اإلٌ

  الئحة أعضاء المكتب -
  شهادة بنكٌة تحمل االسم الكامل للجمعٌة كما هو وارد فً لانونها األساسً وكدا رلم حسابها

  البنكً.
  تمرٌر مالً مدعم بالوثائك المثبتة ألوجه صرف آخر مساعدة مالٌة )منحة أو دعم( من المجلس

غ التً لٌه من طرف خبٌر فً المحاسبة بالنسبة للمبالالجماعً استفادة منها الجمعٌة ومصادق ع

 .ٌبرر مجموع المٌمة المالٌة للمشروع درهم 51111تساوي او تفوق 

  ًالملف التكمٌلً لطلب الدعم ٌتضمن الوثائك التالٌة مولع علٌها من طرف الممثل المانون

 للجمعٌة وهً:

بالنسبة للجمعٌات ذات النفع نسخة من المرسوم الذي بموجبه منحت صفة المنفعة العامة  -
 العام 

كناش التحمالت الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعٌات وهٌئات المجتمع المدنً مولع  -
علٌه من طرف الممثل المانونً للجمعٌة مع تعبئة وتولٌع جمٌع مالحمه بالنسبة للجمعٌات 

مٌزانٌة ب 4الراغبة فً االستفادة من منحة دعم التسسٌر ٌجب تعوٌض المالحك رلم 

الجمعٌة خالل السنة الماضٌة وكذا المٌزانٌة التولعٌة للسنة موضوع طلب المنحة وبرنامج 
 أنشطتها السنوٌة.

اإلدالء بجمٌع الوثائك المنصوص علٌها ضمن شروط المبول المبدئً لطلبات الدعم  -
 وشروط تمٌٌم البرامج والمشارٌع.
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 ًالحكـان
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:  الخغشيذ بالضشف 0امللحم سكم  

 : ..................................................................................أنا المولع أسفله السٌد 

 :......................................................................................رلم البطالة الوطنٌة

 :ة رئٌس جمعٌـــــــــ    

 .......................................................................................... 

 : ........................................................................................حاملـــــــة مشروع  

 أصرح بان الجمعٌة  المشار إلٌها :

 من المانون التنظٌمً للجماعات. 56من حاالت تضارب المصالح حسً الفصل لٌست فً أي حالة  -

فً وضعٌة لانونٌة  وانها لٌست فً اي نزاع مع جماعة مراكش وان كل الوثائك والمعلومات المدلى  -

 بها صحٌحة

 ٌرجى تحوٌل المبلغ المطلوب إلى : ،فً حالة الموافمة على طلب الدعم

 رلم الحساب البنكً:

(RIB.)............................................................................................................... 

 :.............................................................................عنوان المؤسسة البنكٌة أو البرٌدٌة
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 بعاكت جلىيت للخعشيف بالجمعيت : 6امللحم سكم  

 خاعت بالجمعيتمعلىماث 

 ًم الجمعيتجلذ

  اسُ اٌجّؼ١خ 

  ربس٠خ اٌزأس١س

  ػٕٛاْ اٌجّؼ١خ

  اٌٙـبرـف

  اٌفبوـس

  اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

  سلُ اٌذسبة اٌجٕىٟ ٌٍجّؼ١خ

  ِذح غالد١خ ِىزت اٌجّؼ١خ

  آخش ربس٠خ ٌزجذ٠ذ ِىزت اٌجّؼ١خ

  االسُ اٌىبًِ ٌشئ١س اٌجّؼ١خ

  ػٕٛأٗ

  سلُ اٌٙبرف سئ١س اٌجّؼ١خ

  االٌىزشٟٚٔ ٌشئ١س اٌجّؼ١خاٌجش٠ذ 

  ِب اسّٙب:  ال  ٔؼُ ً٘ اٌجّؼ١خ ػضٛ فٟ ضجىخ جّؼ٠ٛخ؟

  ػذد٘ب  ال  ٔؼُ ً٘ ٌٍجّؼ١خ فشٚع

   روٛس  إٔبس ػذد أػضبء اٌّىزت

  ذوىز   إهاث عدد املىخسطين

 مجاالث أوضعت الجمعيت

  - ١ِبد٠ٓ رذخً اٌجّؼ١خ
-  

-  

-  

 -  

  ٟٚطٕ  جٙٛٞ  ِذٍٟ   ِسزٜٛ رذخً اٌجّؼ١خ
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 الخذبير إلاداسي للجمعيت

  ال  وعم هل حعلد الجمعيت جمىعاتها العامت في آلاجاٌ املحددة ؟

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على هظام داخلي ؟

  ال  وعم هل ًخم جداٌو املسؤوليت داخل الجمعيت ؟

  ال  وعم هل جىجد الخلازيس ومحاضس الاجخماعاث؟

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على أزصيف؟

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على سجل املساسالث؟

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على جلازيس حغيلت أوضطتها التي جمت خالٌ السىىاث السابلت؟

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على سجل املىخسطين؟

 الخذبير املالي للجمعيت

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على سجل محاسباحي؟

  ال  وعم ًخم جحضير امليزاهيت الخىكعيت سىىيا؟ هل

  ال  وعم هل جلىم الجمعيت بافخحاظ حساباتها مً طسف خبير في املحاسبت؟ 

 املىاسد البضشيت العاملت بالجمعيت

 املىاسد البضشيت
 العذد         

 الزهىس  إلاهار
   املخطىعىن 

   ألاجساء

 الخىاعل الذاخلي والخاسجي

  ال  وعم جمعيت للاءاث جىاعليت مىخظمت مع املىخسطين ؟هل جىظم ال

  ال  وعم هل جلىم الجمعيت بخعميم املحاضس وجلازيس ألاوضطت؟

  ال  وعم هل جخىفس الجمعيت على خطت للخىاعل الخازجي؟ 
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 ( الاخيرجين 6السيخين ) إهجاصاث الجمعيت خالل(:.امللحم سكم)

 املضشوع

 الخاسيخ

 لغ الذعم املحغل عليهمب الضشواء امليان

 عذد املسخفيذًً

جاسيخ 

 الضشوع

جاسيخ 

 الاهتهاء
 إهار رهىس 
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 بعاكت جلىيت عً املضشوع :    1 امللحم سكم

 بعاكت جلىيت للخعشيف باملضشوع

 .ها و جىكيعها مً ظشف سئيس الجمعيت بمىخب الضبغ لجماعت مشاهطجىدع هزه البعاكت بعذ ملئ

 معلىماث خاعت باملضشوع

 جلذًم املضشوع 

  انًجبل انزٌ َهًه انًؾشوع

  اعى انًؾشوع

  عُىاٌ انًؾشوع

  اٌجٙخ رىطٍُ انًؾشوع

  االل١ٍُ/اٌؼّبٌخ

  اٌجّبػخ

  االسُ اٌىبًِ انًغـؤول عٍ انًؾشوع

  سلُ اٌٙبرف

  ٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔػ

  اٌّّٙخ اٌزٟ ٠طغٍٙب داخً اٌجّؼ١خ
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 بعاكت جلىيت للمضشوع

  انًجبل انزٌ َهًه انًؾشوع

  اعى انًؾشوع

 

 

انًؾبكم و انحبجُبد انزٍ 

 رجشس انًؾشوع

 

 

 

 
 

 

 انهذف انعبو نهًؾشوع
 

 

 

 

 األهذاف انخبصخ نهًؾشوع

 

 

 

 

 

 

 

 ىخبحانُزبئج انًز

 

 

 

 

 

 

 

 انفئبد انًغزهذفخ 

 )يع ركش انعذد(

 

 بضيل مباصس

  

  

  

 

 بضيل غير مباصس

  

  

  

  يذح إَجبص انًؾشوع
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 مىىهاث املضشوع ومذة إلاهجاص

 مذة إلاهجاص املسؤول مىىهاث املضشوع

   

   

   

   

 الذساست الخلىيت

  ال  وعم وع ؟هل هىان حاجت لدزاست جلىيت للمضس 

  ال  وعم هل جم إهجاشها ؟

 في خالت وحىد هزه الذساست :

  مً كام برالً ؟

  ولفتها ؟

 في خالت عذم وحىد هزه الذساست :

  مً سيلىم بئهجاشها ؟

  اليلفت املسجلبت للدزاست ؟

  املىاسد البضشيت امليلفت بخذبير املضشوع:

 ظشيلت املساهمت املؤهالث املهمت  الاسم
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 ألاظشاف املساهمت في املضشوع 

 ظبيعت املساهمت صشواء املضشوع
مبلغ / كيمت 

 املساهمت

وسبتها مً 

 ميزاهيت املضشوع

وحىد التزام 

 هخابي

     جماعت مساهط 

     الجمعيت

  ال  وعم    .........

  ال  وعم    .........

  ال  وعم    .........

  %011   ت إلاحماليت الخيلف

 الخفغيل املالي للذعم املعلىب مً حماعت مشاهط )صامل الضشائب(

 الخيلفت إلاحماليت سعش الىخذة  عذد الىخذاث الخعيين

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  املجمىع
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 إلاحشاءاث الاختراصيت لخفادي املعيلاث املحخملت:

 شاءاث الاختراصيتإلاح املعيلاث املحخملت

  

  

  

  

 

 آلياث جذبير وجدبع وجلييم املضشوع: 

 

 

 

 

 

 إمضاء سئيس الجمعيت 
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 وعل الاًذاع  :    0 امللحم سكم

 

   وصم إَذاع

 ملف الدعم الخاص بالجمعيات برسم سنة..........

 رقم:....................................../............

 

ٚاٌّزؼٍك ثطٍت ػشٚؼ ِطبس٠غ اٌذػُ اٌخبظ  ،ػالْ اٌزٞ أطٍمزٗ جّبػخ ِشاوصٌإلرجؼب 

 .........................خ ِشاوص ثشسُ سٕخ ............ثبٌجّؼ١بد ػٍٝ غؼ١ذ جّبػ

 ........................................ اٌػفخ: .................................... : ٠طٙذ اٌس١ذ )ح(

 ................................................................................. : ؼ١خ اٌّسّبحإْ اٌجّ

ٍِف ٌطٍت اٌذػُ اٌّبٌٟ اٌّزؼٍك  ................................................... ثزبس٠خ: أٚدػذلذ 

 ثبٌجّؼ١بد ٌذٜ جّبػخ ِشاوص.

 

 ........................................................ : اٌمطت اٌّزؼٍك ثّطشٚع اٌذػُ -

 ......................................................... اٌّذٛس اٌخبظ ثّجبي اٌذػُ : -

 

 

 ثزبس٠خ.......................دشس ثّشاوص 

 

 

 التوقيع والخاتم              
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 مً احل دعم مالي ملضشوع همىرج  اجفاكيت صشاهت  :    2 امللحم سكم

 نموذج اتفالٌة شراكة

 بٌن

 المجلس الجماعً لمراكش

 وجمعٌة ...........................................

 من أجل الدعم المالً لمشروع:...................................

 اجــــة ــالــديب
 

  .اٌخبظ ثبٌجّبػبد 113.14سلُ  اٌزٕظ١ّٟ ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ -

ٔٛٔجش  15اٌّٛافك  1378جّبدٜ األٌٚٝ  03اٌػبدس فٟ  1.58.376ثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌطش٠ف ػذد  -

اٌػبدس ثزٕف١زٖ  ٠75.00ضجظ ثّٛججٗ دك رأس١س اٌجّؼ١بد وّب رُ رؼذ٠ٍٗ ثّٛجت اٌمبْٔٛ ػذد  1958

دس اٌػب1.09.39ٚاٌظ١ٙش اٌطش٠ف سلُ :  ،١ٌٛ٠2002ٛص  05ثزبس٠خ  1.02.206اٌظ١ٙش اٌطش٠ف سلُ 

 .07.09ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ  2009فجشا٠ش  18فٟ 

سِضبْ  13اٌػبدس فٟ  1.10.150اٌػبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌطش٠ف سلُ   30.09ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

 ( اٌّزؼٍك ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بضخ2010غطذ  24) 1431

 زؼٍك ثّذٚٔخ اٌّذبوُ اٌّب١ٌخاٌّ 62.99اٌّغ١ش ٚاٌّزُّ ثّٛججٗ اٌمبْٔٛ سلُ   52.06ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

( ثسٓ  ٠2010ٕب٠ش  03اٌّٛافك ) 1431ِذشَ  17اٌػبدس فٟ  2.09.441ٚثٕبء ػٍٝ اٌّشسَٛ ػذد   -

  .ٔظبَ اٌّذبسجخ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍجّبػبد اٌّذ١ٍخ ِٚجّٛػبرٙب

اٌّزؼٍمخ ثبٌطشاوخ ث١ٓ اٌّؤسسبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌجّؼ١بد  7/2003ٚثٕبء ػٍٝ دٚس٠خ اٌٛص٠ش األٚي ػذد  -

 ١ٔٛ٠2003ٛ  27اٌّٛافك  1422سث١غ اٌثبٟٔ  26ٌػبدسح ثزبس٠خ ٜا

ِشاوص فٟ اٌّسبّ٘خ فٟ دػُ جّؼ١بد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ ِٚسبػذرٙب ٚ سغجخ ِٓ اٌّجٍس اٌجّبػٟ ٌّذ٠ٕخ  -

 .ٌزذم١ك  أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اإلجزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌش٠بض١خ

 ٚجّؼ١بد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ. وٕبش اٌزذّالد اٌخبظ ثبٌذػُ ٚاٌطشاوخ ِغ ا١ٌٙئبدٚثٕبء ػٍٝ  -

 ٚثٕبء ػٍٝ طٍت اٌجّؼ١خ اٌّسجً رذذ ػذد ................ ثزبس٠خ ......... ...... .. -

  .ٚثٕبء ػٍٝ اٌٍّف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍجّؼ١خ -

 ... جٍسخ ٠َٛ ......اٌّزخز خالي دٚسرٗ اٌؼبد٠خ ٌطٙش .....ّمشس اٌّجٍس اٌجّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوص ٚرجؼب ٌ -

 اٌذػُ اٌّخػع ٌجّؼ١بد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ ثشسُ اٌسٕخ اٌّب١ٌخ...........ثبٌّٛافمخ ػٍٝ ِجٍغ 
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 ولع اإلرفبق ثٍُ
 

 ِّثال ثشئ١سٗ اٌس١ذ دمحم اٌؼشثٟ ثٍمب٠ذ  انًجهظ انجًبعٍ نًذَُخ يشاكؼ

 وطشف أٚي ٚاٌّطبس إ١ٌٗ فٟ اإلرفبل١خ  ثبٌجّبػخ

 .......................................................................................وجًعُخ 

وطشف ثبٟٔ  . ....... .................................ِّثٍخ ثشئ١سٙب )أٚ سئ١سزٙب( اٌس١ذ )ح(.......... ....

 ٚاٌّطبس إ١ٌٗ فٟ اإلرفبل١خ ثبٌجّؼ١خ

 عهً يب َهٍ:

 المادة األولى: موضوع اإلتفالٌة
اٌجّؼ١خ اٌّسّٝ  طشٚعرمذ٠ُ اٌذػُ اٌّبٌٟ ٌّ لٛاػذرذذ٠ذ ضشٚط ٚ ِٛضٛع ٘زٖ اإلرفبل١خ ٘ٛ

............................................................................................  

 ٚاٌّطبس إ١ٌٗ فٟ اٌجطبلخ اٌزم١ٕخ اٌّشفمخ.

 رؼزجش اٌجطبلخ اٌزم١ٕخ ٌٍّطشٚع جضءا ال ٠زجضأ ِٓ اإلرفبل١خ.

 االتفالٌةأهداؾ المادة الثانٌة: 
 رسؼٟ ٘زٖ االرفبل١خ إٌٝ رذم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ:

 .رٕف١ز ِطشٚع اٌجّؼ١خ اٌّذذد فٟ اٌجطبلخ اٌثم١ٕخ اٌّشفمخ ثبإلرفبل١خ -

 اٌّسبّ٘خ فٟ اٌزٕط١ظ اٌثمبفٟ ٚاٌش٠بضٟ ٚاإلجزّبػٟ ِٓ خالي دػُ ِطشٚع اٌجّؼ١خ.   -

 سخهاوتارٌخ سرٌانها وف المادة الثالثة: مدة اإلتفالٌة
سٕخ ٚادذح ٠ّٚىٓ رّذ٠ذ ِذرٙب ٌسٕخ ثب١ٔخ إرا رؼزس رٕف١ز اٌّطشٚع خالي اٌسٕخ فٟ  ٘زٖ االرفبل١خرذذد ِذح 

 اٌّب١ٌخ. 

 المادة الرابعة: التزامات األطراؾ المتعالدة

 : الجماعـــيمجلس  ال  * التزامات 
............................................ ثذسبة اٌجّؼ١خ سلُ ... .................رمذ٠ُ دػُ ِبٌٟ لذسٖ ...... -

اٌّفزٛح ثبٌٛوبٌخ اٌجٕى١خ ......................................................................... ٌّطشٚع اٌجّؼ١خ 

 ٌٍّطشٚع اٌّسّٝ ............................................................ اٌٛاسد ٚغفٗ ثبٌجطبلخ اٌزم١ٕخ 

 الجمعية  *التزامات  
 انزضايبد حىل انزذثُش اإلداسٌ انجُذ -1

ثبدزشاَ ِجبدئ اٌذىبِخ ٚاٌزذث١ش اإلداسٞ اٌج١ذ ٚادزشاَ اٌّمزض١بد إٌّػٛظ ػ١ٍٙب  رٍزضَ اٌجّؼ١خ - 

 فٟ لبٔٛٔٙب األسبسٟ ٚالس١ّب:

 ػمذ اٌجّٛع اٌؼبِخ داخً ا٢جبي اٌّذذدح - 

 ١بوً اٌجّؼ١خ فٟ ارخبر اٌمشاسرذاٚي اٌّسؤ١ٌٚخ ٚإضشان ٘ - 

  اٌزٛفش ػٍٝ سجالد ٌزذ٠ٚٓ اٌّذبضش ٚاٌّشاسالد - 

 انزضايبد حىل انزذثُش انًبنٍ -2
 رخػ١ع اٌّجٍغ اٌّبٌٟ ٌزٕف١ز اٌّطشٚع. -

 .اٌزٛفش ػٍٝ سجً ِذبسجبرٟ ٌٍّذاخ١ً ٚاٌّػبس٠ف  -

 رخػ١ع ِجٍغ ِبٌٟ ٌزغط١خ ِػبس٠ف اٌّذبست اٌّؼزّذ. -

 .د ٌٍّّزٍىبد ٚاٌزج١ٙضاد ٚإٌّمٛالداٌزٛفش ػٍٝ جش -
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 انزضايبد حىل رُفُز انًؾشوع انًذعى -3
 .رٕف١ز اٌّطشٚع طجك اٌّٛاغفبد اٌٛاسدح فٟ اٌجطبلخ اٌزم١ٕخ اٌّشفمخ - 

  .إخجبس اٌجّبػخ ػٕذ اٌجذء  ثزٕف١ز اٌّطشٚع ٚػٕذ اإلٔزٙبء - 

  .ّطشٚع ِسه سجً خبظ ثجشد اٌزج١ٙضاد ٚاٌّؼذاد اٌّمزٕبح فٟ إطبس اٌ - 

اإلضبسح إٌٝ اٌجّبػخ وطش٠ه داػُ ٌٍّطشٚع ِغ ٚضغ ضؼبس ٚاسُ اٌجّبػخ ػٍٝ وً اٌٛسبئً اٌذػبئ١خ  -

 ٚاٌزٛاغ١ٍخ.

 رمذ٠ُ  رمش٠ش أدثٟ ِٚبٌٟ ٚ اٌٛثبئك اٌّثجزخ ٌٍػشف ػٕذ ٔٙب٠خ رٕف١ز اٌّطشٚع. -

 ػخ.اٌّطبسوخ ِجبٔب إرا طٍت ِٕٙب رٌه فٟ رٕط١ظ اٌزظب٘شاد اٌزٟ رٕظّٙب اٌجّب -

إسجبع ِجٍغ ِسبّ٘خ اٌّجٍس اٌجّبػٟ فٟ دبٌخ ػذَ رٕف١ز اٌّطشٚع ثؼذ ِشٚس سٕز١ٓ ػٓ رٛل١غ  -

 .اإلرفبل١خ

 شروط صرف مبلغ مساهمة المجلس الجماعي لمراكش*
 ِجٍغ ِسبّ٘خ اٌّجٍس اٌجّبػٟ ٌّشاوص ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌجّؼ١خ ادزشاَ اٌمٛاػذ اٌزب١ٌخ ػٕذ غشف  

 .دسُ٘ 5000ب٠ٕخ ثخػٛظ ج١ّغ ػ١ٍّبد اٌػشف اٌزٟ رفٛق اإلدالء ثبٌزم٠ّٛبد اٌّزج  -

 .٠ذًّ ػجبسح "ٌذبٍِٗ" ج١ّغ ػ١ٍّبد اٌػشف رزُ ػٓ طش٠ك رذ٠ًٛ ثٕىٟ أٚ ض١ه  ال -

 تتبع والتمٌٌماإلعداد وال:  خامسةالمادة ال

ٛسح ٌّػبٌخ اٌمسُ اٌثمبفٟ رزجغ رٕف١ز اٌّطشٚع ٚػٍٝ اٌجّؼ١خ اٌّسزف١ذح ِٛافبح اٌّػبٌخ اٌّزو  ٠ؼٙذ

    .ثج١ّغ اٌزمبس٠ش ٚاٌٛثبئك اٌزٟ رطٍجٙب

رذفظ ِذبضش اٌززجغ ٚاٌزم١١ُ ثّػبٌخ اٌجّبػخ ٚرؼزّذ وّشجغ ٌٍجٕخ اٌّخزػخ ثزمذ٠ُ اٌذػُ خالي 

 اٌسٕٛاد اٌّمجٍخ

 المادة السادسة: تعدٌل المشروع
ٚع أٚ ٠ّىٓ فٟ دبٌخ ثشٚص غؼٛثبد غ١ش ِزٛلؼخ أٚ لٛح لب٘شح إدخبي رؼذ٠الد ػٍٝ رشو١جخ اٌّطش

ِىٛٔبرٗ ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش ٚخالغبد اٌّػبٌخ اٌجّبػ١خ اٌّىٍفخ ثبٌززجغ ِٚٛافمخ غش٠ذخ ِٓ سئ١س 

 .اٌّجٍس اٌجّبػٟ

 فض النزاعات السابعة:المادة 

ػٕذ دذٚس ٔضاع ٔبرج ػٓ رأ٠ًٚ أٚ رٕف١ز ِذٌٛي ٘زٖ اإلرفبل١خ، ٚثؼذ اسزٕفبد وً اٌذٍٛي فٟ إطبس ِٓ 

 اٌّخزػخ. اٌّذبوُ، ٠ذبي ٍِف إٌضاع ػٍٝ أٔظبس ٠ٓاٌّزؼبلذ ٓف١اٌزشاضٟ ٚاٌزٛافك ث١ٓ اٌطش

 .......................................................حرر بمراكش في :                     

 

 لمراكش مجلس الجماعيرئيس ال

 

 )ة( الجمعية  رئيس
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 يزاهيت الدسيير همىرج اجفاكيت صشاهت مً احل دعم مالي مل :    2 امللحم سكم

 نموذج اتفالٌة شراكة

 بٌن

 المجلس الجماعً لمراكش

 وجمعٌة ................................

 ............... من أجل الدعم المالً لمٌزانٌة التسٌٌر برسم سنة
 اجــــة ــالــديب

 

 اٌخبظ ثبٌجّبػبد  113.14سلُ  اٌزٕظ١ّٟ ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ -

ٔٛٔجش  15اٌّٛافك  1378جّبدٜ األٌٚٝ  03اٌػبدس فٟ  1.58.376ش٠ف ػذد ثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌط -

اٌػبدس ثزٕف١زٖ  ٠75.00ضجظ ثّٛججٗ دك رأس١س اٌجّؼ١بد وّب رُ رؼذ٠ٍٗ ثّٛجت اٌمبْٔٛ ػذد  1958

اٌػبدس 1.09.39ٚاٌظ١ٙش اٌطش٠ف سلُ :  ،١ٌٛ٠2002ٛص  05ثزبس٠خ  1.02.206اٌظ١ٙش اٌطش٠ف سلُ 

 .07.09ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ  2009فجشا٠ش  18فٟ 

 13اٌػبدس فٟ  1.10.150اٌػبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌطش٠ف سلُ   30.09ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

 ( اٌّزؼٍك ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بضخ2010غطذ  24) 1431سِضبْ 

اٌّزؼٍك ثّذٚٔخ اٌّذبوُ  62.99اٌّغ١ش ٚاٌّزُّ ثّٛججٗ اٌمبْٔٛ سلُ   52.06ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

 ٌّب١ٌخا

( ثسٓ  ٠2010ٕب٠ش  03اٌّٛافك )  1431ِذشَ  17اٌػبدس فٟ  2.09.441ٚثٕبء ػٍٝ اٌّشسَٛ ػذد   -

 ٔظبَ اٌّذبسجخ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍجّبػبد اٌّذ١ٍخ ِٚجّٛػبرٙب 

اٌّزؼٍمخ ثبٌطشاوخ ث١ٓ اٌّؤسسبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌجّؼ١بد  7/2003ٚثٕبء ػٍٝ دٚس٠خ اٌٛص٠ش األٚي ػذد  -

 ١ٔٛ٠2003ٛ  27اٌّٛافك  1422غ اٌثبٟٔ سث١ 26اٌػبدسح ثزبس٠خ ٜ

ِشاوص فٟ اٌّسبّ٘خ فٟ دػُ جّؼ١بد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ ِٚسبػذرٙب ٚ سغجخ ِٓ اٌّجٍس اٌجّبػٟ ٌّذ٠ٕخ  -

 .ٌزذم١ك  أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اإلجزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌش٠بض١خ

 ٟٔ.ٚثٕبء ػٍٝ وٕبش اٌزذّالد اٌخبظ ثبٌذػُ ٚاٌطشاوخ ِغ ا١ٌٙئبد ٚجّؼ١بد اٌّجزّغ اٌّذ -

 ٚثٕبء ػٍٝ طٍت اٌجّؼ١خ اٌّسجً رذذ ػذد ................ ثزبس٠خ .......................... -

 ٚثٕبء ػٍٝ اٌٍّف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍجّؼ١خ  -

 ....….... جٍسخ ٠َٛ....وص خالي دٚسرٗ اٌؼبد٠خ ٌطٙش ...ٚثٕبء ػٍٝ ِمشس اٌّجٍس اٌجّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشا -

 ................... بد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ ثشسُ اٌسٕخ اٌّب١ٌخثبٌّٛافمخ ػٍٝ ِجٍغ اٌذػُ اٌّخػع ٌجّؼ١
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 ولع اإلرفبق ثٍُ
وطشف أٚي ٚاٌّطبس إ١ٌٗ فٟ ذ  ثشئ١سٗ اٌس١ذ دمحم اٌؼشثٟ ثٍمبئِّثال انًجهظ انجًبعٍ نًذَُخ يشاكؼ

 رفبل١خ ثبٌجّبػخاال

ِّثٍخ  ......................................................................................................وجًعُخ

وطشف ثبٟٔ  ......... .........................................ثشئ١سٙب )أٚ سئ١سزٙب( اٌس١ذ )ح(..............

 ٚاٌّطبس إ١ٌٗ فٟ اإلرفبل١خ ثبٌجّؼ١خ

 عهً يب َهٍ:

 المادة األولى: موضوع اإلتفالٌة

اٌذػُ اٌّبٌٟ ١ٌّضا١ٔخ رس١١ش  ٚغشف  رمذ٠ُ ذ ضشٚط ٚلٛاػذرذذ٠ ِٛضٛع ٘زٖ اإلرفبل١خ ٘ٛ

 اٌجّؼ١خ ثشسُ اٌسٕخ اٌّب١ٌخ .......  

 االتفالٌةالمادة الثانٌة: أهداؾ 

 رسؼٟ ٘زٖ االرفبل١خ إٌٝ رذم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ:

 رذم١ك أ٘ذاف اٌجّؼ١خ ِٓ خالي دػُ ١ِضا١ٔخ رس١١ش٘ب -

 ٟ ٚاإلجزّبػٟ اٌّسبّ٘خ فٟ اٌزٕط١ظ اٌثمبفٟ ٚاٌش٠بض -

 وتارٌخ سرٌانها وفسخها المادة الثالثة: مدة اإلتفالٌة

 .لبثٍخ ٌٍزجذ٠ذ سٕخ ٚادذح غ١شفٟ  ٘زٖ االرفبل١خرذذد ِذح 

 المادة الرابعة: التزامات األطراؾ المتعالدة

 : الجماعـــيمجلس  ال  * التزامات 
....... .... اٌّفزٛح .................. ؼ١خ سلُثذسبة اٌجّ لذسٖ ...................... رمذ٠ُ دػُ ِبٌٟ

  .ٌذػُ ١ِضا١ٔخ رس١١ش٘ب ....بٌخ اٌجٕى١خ ....................ثبٌٛو

 الجمعية  *التزامات  
 انزضايبد حىل انحكبيخ وانزذثُش اإلداسٌ انجُذ -0

 رٍزضَ اٌجّؼ١خ  ثبدزشاَ ِجبدئ اٌذىبِخ ٚاٌزذث١ش اإلداسٞ اٌج١ذ ٚادزشاَ اٌّمزض١بد إٌّػٛظ

 ػ١ٍٙب فٟ لبٔٛٔٙب األسبسٟ ٚالس١ّب:

 .ػمذ اٌجّٛع اٌؼبِخ داخً ا٢جبي اٌّذذدح - 

 .رذاٚي اٌّسؤ١ٌٚخ ٚإضشان ١٘بوً اٌجّؼ١خ فٟ ارخبر اٌمشاس - 

 .اٌزٛفش ػٍٝ سجالد ٌزذ٠ٚٓ اٌّذبضش ٚاٌّشاسالد  - 
 

 انزضايبد حىل انزذثُش انًبنٍ -6

 ٚ رغط١خ ػجض اٌسٕخ إٌّػشِخ.ػذَ رخػ١ع ِٕذخ اٌّجٍس اٌجّبػٟ ألداء د٠ْٛ ا -

 .اٌزٛفش ػٍٝ سجً ِذبسجبرٟ ٌٍّذاخ١ً ٚاٌّػبس٠ف -

 رخػ١ع ِجٍغ ِبٌٟ ٌزغط١خ ِػبس٠ف اٌّذبست اٌّؼزّذ. -

 اٌزٛفش ػٍٝ جشد ٌٍّّزٍىبد ٚاٌزج١ٙضاد ٚإٌّمٛالد -
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 (ربٌس الجلسة  النابب االول لربٌس المجلس الجماعً ) ٌونس بن سلٌمان السٌد

نا جلستنا هاته من دورة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش ، وموعدنا فً الجلسة الممبلة حسب ما هو وبه نكون لد انهٌ 

 مضمن فً الجدولة الزمنٌة للدورة .

 

 

 ورفعــــت الجلســــة على الساعـــة الرابعـــة والنصـــؾ مســــاء.                        
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مً الىظام الذاخلي  00الاحابت على اسئلت هخابيت ملذمت مً ظشف اعضاء املجلس الجماعي ظبلا للمادة 

 ملجلس حماعت مشاهط واالحي:

الضفكة اخلاصة بتدبري االىارة العنومية )حاعرة مكدو مً طرف الصيد حمند احلر عغو اجمللض اجلناعي حول تعثر  0الصؤال رقه 
 االىوار( مع تسويد اجمللض بيصدة مً تكرير اخلبري الدولي واطالع اجمللض على تكرير جلية الضفكات حول اختيار الشرنة الفائسة.

 مبديية مرانش.مكدو مً طرف الصيد عبد اهلادي تلناعي عغو اجمللض اجلناعي حول تكييه الصري واجلوالٌ  6الصؤال رقه 
مكدو مً طرف الصيد خليفة الشخيني عغو اجمللض اجلناعي حول تكييه وتكويه االىشطة الثكافية والرياعية املضادم  3الصؤال رقه 

 عليها يف اللحً ودورات اجمللض.
 مكدو مً طرف الصيد احلصني ىوار عغو اجمللض اجلناعي حول وععية االشوام مبديية مرانش. 4الصؤال رقه 

مكدو مً طرف الصيد عبد الغين دريوش عغو اجمللض اجلناعي حول مال توصيات اللحً ودورات اجمللض الواردة يف الدورات  5صؤال رقه ال
 الصابكة.

 مكدو مً طرف الصيد حمند ايت الساوي عغو اجمللض اجلناعي حول تكييه االىشطة الضيفية للنصابح مبديية مرانش. 6الصؤال رقه 

 
 
 
 
 
 

 
ابة على تمت اإلج

 األسئلة الكتابية
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  6102انذوسح انعبدَخ نؾهش اكزىثش                         ًشاكؼنانًجهظ انجًبعٍ 

 جهغخ عهُُخ                                      

 6102حمغر الدورة العادية لشهر انتوبر 

 )فرتة صباحية(   62/01/6102الرابعة بتاريذ  اجللصة

 62ثجهغخ ساثعخ عمذهب َىو االسثعبء   6102 واصم انًجهظ انجًبعٍ نًذَُخ يشاكؼ اؽغبل دوسره انعبدَخ نؾهش اكزىثش  

عهً انغبعخ انحبدَخ عؾشح صجبحب ثمبعخ االجزًبعبد  6102اكزىثش 

َىَظ ثٍ عهًُبٌ انُبئت االول نشئُظ انًجهظ انجًبعٍ نًذَُخ يشاكؼ 

دمحم انشكًٍ  يًثال نهغُذ انىانٍ انحضشَخ لؾُؼ( انًُطمخ ) 

عٍ لغى انجًبعبد انًحهُخ ثبنىالَخ

 :    حضـش يٍ  اطـش جًبعخ يشاكؼ ثصفخ اعزؾبسَخ انغــبدح - 

 سئُـظ لغى اعًبل انًجهظ :      دمحم انًحُش          

 سئُظ لغى انجُئخ ورأهُم انغكٍ غُش انالئك :   عجذ انغٍُ اوؽٍ

 سئُغخ لغى انًُضاَُخ وانًحبعجخ :   وفـبء يُُبرٍ

 عٍ لغى رًُُخ انًىاسد انًبنُخ  :     دمحم ثىسضىَخ

 لغى رًُُخ انًىاسد انًبنُخ سئُظ :    عجذ انحك يذا

 سئُظ لغى انًًزهكبد انجًبعُخ  :   هؾبو ثم انحىرٍ

 سئُظ لغى انذساعبد االعزشارُجُخ وانزخطُظ  :   نعشَجُخ عًُش

 سئُظ انمغى انزمٍُ :    ٌ انطُت عُُُح

 سئُظ لغى انًشافك انعًىيُخ انًحهُخ انكجشي :   عجذ االنه سوحٍُ

 سئُظ لغى انؾجبة، انثمبفخ، انشَبضخ وانزشثُخ :   انحغٍُ انضواق

 سئُظ لغى انًىاسد انجؾشَخ :    دمحم ثُُطى

 سئُظ لغى انزًُُخ االلزصبدَخ واَعبػ انؾغم  :   غٍ وهجٍح 

 عٍ لغى اعًبل انًجهظ :    ععذ انُجبٌ

 عٍ لغى اعًبل انًجهظ :   خهُم يىنح

 

 عضىا 62 :  انعذد انمبَىٍَ انزٌ َزكىٌ يُه انًجهظ انجًبعٍ  -

 عضىا 62  :    عـذد االعضـبء انًضاونُـٍ يهبيهــى  -

عضىا  17 :     بضشَـــٍعـذد األعضــبء انح  -

 الٍائب االوه لرئيض دلمض مجاعة ورانش يوٌض بَ شميىاُ 0
 الٍائب الجاٌي لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الصالً شي نوري 1

 الٍائب الجالح لرئيض دلمض مجاعة ورانش ذلىد توفمة 2

 الٍائب الرابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش أمحد املتصدم 3

 الٍائب اخلاوض لرئيض دلمض مجاعة ورانش املٍادي ووالي احلصَ 4

 الٍائب التاشع لرئيض دلمض مجاعة ورانش عواطف الربدعي 5

 الٍائب العاشر لرئيض دلمض مجاعة ورانش مجاه الديَ العهرود 7

 ناتب اجملمض اجلىاعي خالد الفتاوي 7
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 ٌائب ناتب اجملمض اجلىاعي ووالي احفيغ قضاوي العباشي 8

         عضو اجملمض اجلىاعي ه املتصدمعاد 01
 "          "          " خمين بوحلصَ 00
 "          "          " حصَ بباوي 01

 "          "          " وريي خاي 02

 "          "          " عبد اجمليد بٍاٌي 03

 "          "          " ذلىد بٍمعروشي 04

"          "        "   ذلىد باقة 05  

 "          "          " عبد الصىد العهاري 06

 "          "          " ابراِيي بوحٍش 07
 "          "          " احلصني ٌوار 08

 "          "          " يوشف بَ الساِر 11
 "          "          " ثورية بوعباد 10
"          "          " ووالي البشري طوبا 11  

 "          "          " خميفة الشخيىي 12

 "          "          " حفيعة دلدار 13

 "          "          " ذلىد ايت الساوي 14

 "          "          " عبد الهريي ملشوً 15
 "          "          " حميىة باذلىد 16

 

 عضى واحذ 10  :    نغبئجُــٍ ثعـــزسعـذد  األعضـبء ا  -
 

 رئيض دلمض مجاعة ورانش ذلىد العربي بمكايد 0
 

 

 عضـىا    86 :       عـذد  األعضبء انغبئجُـٍ ثـذوٌ عــزس -
 

 الٍائب الصادشة لرئيض دلمض مجاعة ورانش خدجية فضي 0

 الٍائب الصابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الرزام دبور 1

 الٍائبة الجاوٍة  لرئيض دلمض مجاعة ورانش  ويصرةاواه  2

 عضو اجملمض اجلىاعي يوشف أيت رياض 3

 "          "          " عبد اجمليد ايت الكاضي 4

 "          "          " توفيل بمودور 5
 "          "          " عبد اهلادي ويصالت 6
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 "  "          "         عبد اهلادي فاري 7
 "          "          " ذلىد السراف 8
 "          "          " عبد االلْ الػمف 01

 "          "          " اويٍة العىراٌي االدريصي 00
 "          "          " عبد الواحد الشافكي 01

 "          "          " امحد ذلفوظ 02

 "          "  "         عدٌاُ بَ عبد اهلل 03

 "          "          " عبد اهلل االوهاري 04
 "          "          " عبد الرمحاُ وافا 05

 "          "          " شفياُ بٍداليت 06
 "          "          " حياة املشفوع 07

 "          "          " عبد اجمليد الدوٍاتي 08
 "          "          " اٌيعبد الصىد العىر 11
 "          "          " ذلىد ايت بويدو 10

 "          "          " محيد خورزك 11
 "          "          " ذلىد بَ بال 12

 "          "          " أمحد عبيمة 13

 "          "          " عبد الفتاح رزني 14

"          "       "    إشرام البويصفي 15  
 "          "          " ذلىد لهبار 16

 "          "          " زنية املريين 17
 "          "          " عبد العسيس ورواُ 18

  الصعيد ايت احملذوب 21

 "          "          " حبيبة الهرشاه 20
 "          "          " عبد العسيس البٍني 21
 "          "          " ذلىد احلر 22
 "          "          " رشيد التىادلي 23

 "          "          " فاطىة السِراء املٍصوري 24
 "          "          " محيد الشّواٌي 25
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 "          "          " املصطفى الشّواٌي 26
"   "          "        ذلىد االدريصي 27  
 "          "          " عفيفة السجناري 28
 "          "          " املصطفى الودداٌي 31

 "          "          " عبد الرحيي الفرياوي 30

 "          "          " ووالي عبد احلفيغ املػراوي 31

 "          "          " جنيب رفوش 32

"          "          " عبد اجلمين بٍصعود 33  

 "          "          " شعيدة شاللة 34

 "          "          " ذلىد ٌهين 35
 "          "          " عبد الصىد اهلٍيدي 36

 "          "          " عبد الػين دريوش 37

 "          "          " عبد اهلادي بَ عال 38
 "          "          " ضيعبد اهلادي تمىا 41

 "          "          " حصَ اهلواري 40
 "          "          " امساعين اوػاري 41
 "          "          " عبد المطيف أبدوح 42

 "          "          " عبد العسيس بوشعيد 43
 "          "          " ذلىد بوغرباه 44

 "          "          " وُفاطىة ملهّ 45
 "          "          " امحاد اطرحي 46
 "          "          " دويدة العويدي 47
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 )ربٌس الجلسة(ربٌس المجلس الجماعً النابب االول ل السٌد ٌونس بن سلٌمان

 بسم هللا الرحمان الرحٌم

 السٌد ممثل السلطة المحترم

 عضاء المحترمٌنالسادة و السٌدات األ

 السادة أطر االدارة الجماعٌة

 أٌها الحضور الكرٌم

المتعلمة باإلجابة على االسبلة  05أشؽال دورتنا العادٌة فً جلستها الرابعة المخصصة للنمطة رلم  نستؤنؾ

 وهً على الشكل التالً:الكتابٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06 

 

مً الىظام الذاخلي  00الجماعي ظبلا للمادة الاحابت على اسئلت هخابيت ملذمت مً ظشف اعضاء املجلس 

 ملجلس حماعت مشاهط واالحي:

ملدم مً طسف السيد دمحم الحس عضى املجلس الجماعي حٌى حعثر الغفلت الخاعت بخدبير الاهازة العمىميت  0السؤاٌ زكم 

يس لجىت الغفلاث حٌى اخخياز )حاضسة الاهىاز( مع جصويد املجلس بيسخت مً جلسيس الخبير الدولي واطالع املجلس على جلس 

 الضسهت الفائصة.

 ملدم مً طسف السيد عبد الهادي جلماض ي عضى املجلس الجماعي حٌى جلييم السير والجىالن بمدًىت مساهط. 7السؤاٌ زكم 

ت ملدم مً طسف السيد خليفت الشحيمي عضى املجلس الجماعي حٌى جلييم وجلىيم الاوضطت الثلافيت والسياضي 1السؤاٌ زكم 

 املغادق عليها في اللجً ودوزاث املجلس.

 ملدم مً طسف السيد الحسين هىاز عضى املجلس الجماعي حٌى وضعيت الاسىاق بمدًىت مساهط. 2السؤاٌ زكم 

ملدم مً طسف السيد عبد الغني دزيىش عضى املجلس الجماعي حٌى ماٌ جىعياث اللجً ودوزاث املجلس الىازدة  3السؤاٌ زكم 

 سابلت.في الدوزاث ال

ملدم مً طسف السيد دمحم اًت الصاوي عضى املجلس الجماعي حٌى جلييم الاوضطت الغيفيت للمسابح بمدًىت  4السؤاٌ زكم 

 مساهط.
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 )ربٌس الجلسة(ربٌس المجلس الجماعً النابب االول ل السٌد ٌونس بن سلٌمان

 

 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 ملكدمة من طرف بعض اعضاء اجمللس اجلماعيورقة عن االسئلة الكتابية ا

ميُ يف الشل  42يف اطار  تطبٔل املكتضٔات اجلدٓدٗ اليت اتٙ بَا الكاىٌْ التيظٔنٕ املتعلل باجلناعات يف املادٗ 

مً اليظاو الداخلٕ جمللس مجاع٘ مزانش  13ّ  12، 11املتعلل باألسٝل٘ الهتابٔ٘، ّطبكا مليطْم املْاد 

عنلٔ٘ طزح االسٝل٘  ّتكدٓه االجْب٘، فكد تْصلت رٜاس٘ اجمللس اجلناعٕ  بست٘ اسٝل٘ نتابٔ٘ امليظن٘ مسطزٓا ل

فزدٓ٘ مكدم٘ مْقع٘ مً طزف بعض اعضاٛ اجمللس اجلناعٕ  تتعلل مبساٜل تَه مصاحل اجلناع٘ ّقد احرتمت 

 مً اليظاو الداخلٕ املذنْر أٖ: 11الشزّط الْاردٗ يف املادٗ 

  ّحدٗ املْضْع. •

  تَدف إىل خدم٘ أغزاض تَه أحد أعضاٛ اجمللس أّ أقزباُٜ. أٌ ال •

   أٌ ال تتضنً تْجُٔ تَه شدصٔ٘ إىل جَ٘ معٔي٘. •

  أٌ ال تتعدٚ سؤاال ّاحدا بصف٘ فزدٓ٘ ّ مخس٘ عً نل فزٓل عً نل دّرٗ. •
 

العادٓ٘ لشَز  ّتبعا لذلو، ّتطبٔكا ملكتضٔات الكاىْىٕ امليظه، مت ادراج ٍذِ االسٝل٘ ضنً جدّل اعنال الدّرٗ 

ّخصصت  ّرتبت حسب تارٓذ التْصل بَا ّتسجٔلَا بهتاب٘ ضبط جملس مجاع٘ مزانش    2012انتْبز 

 ّٓتعلل االمز باألسٝل٘ االتٔ٘:هلا ٍذِ اجللس٘ الصباحٔ٘ لتكدٓه  االجابات عيَا 

  ت بخدبير الاهازة ملدم مً طسف السيد دمحم الحس عضى املجلس الجماعي حٌى حعثر الغفلت الخاع 0السؤال سكم

العمىميت )حاضسة الاهىاز( مع جصويد املجلس بيسخت مً جلسيس الخبير الدولي واطالع املجلس على جلسيس لجىت 

 الغفلاث حٌى اخخياز الضسهت الفائصة.

  ملدم مً طسف السيد عبد الهادي جلماض ي عضى املجلس الجماعي حٌى جلييم السير والجىالن  6السؤال سكم

 .بمدًىت مساهط

  ملدم مً طسف السيد خليفت الشحيمي عضى املجلس الجماعي حٌى جلييم وجلىيم الاوضطت الثلافيت  .السؤال سكم

 والسياضيت املغادق عليها في اللجً ودوزاث املجلس.

  ملدم مً طسف السيد الحسين هىاز عضى املجلس الجماعي حٌى وضعيت الاسىاق بمدًىت مساهط. 1السؤال سكم 

  لدم مً طسف السيد عبد الغني دزيىش عضى املجلس الجماعي حٌى ماٌ جىعياث اللجً ودوزاث م 0السؤال سكم

 املجلس الىازدة في الدوزاث السابلت.

  ملدم مً طسف السيد دمحم اًت الصاوي عضى املجلس الجماعي حٌى جلييم الاوضطت الغيفيت للمسابح  2السؤال سكم

 بمدًىت مساهط.
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مً الىظام  00اسئلت هخابيت ملدمت مً طسف اعضاء املجلس الجماعي طبلا للمادة  الاجابت على: 66الٍكطة رقي  

 الداخلي ملجلس جماعت مساهط واالحي8
ملدم مً طسف السيد دمحم الحس عضى املجلس الجماعي حٌى حعثر الغفلت الخاعت بخدبير الاهازة العمىميت )حاضسة  : 6السؤال رقم 

 جلسيس الخبير الدولي واطالع املجلس على جلسيس لجىت الغفلاث حٌى اخخياز الضسهت الفائصة. الاهىاز( مع جصويد املجلس بيسخت مً

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

جوابا على السإال المذكور نإكد عدم وجود أي تعثر لهذه الصفمة ألن اإلجراءات اإلدارٌة الخاصة 

شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة األنوار" وصلت إلى المرحلة األخٌرة، حٌث أن وزارة الداخلٌة  بالمصادلة على

طلبت تعدٌل بعض الفصول والمالحظات خاصة فٌما ٌتعلك بموافمة وزارة االلتصاد والمالٌة على دخول شركة 

من تمرٌر الخبٌر الدولً، فنحن االستثمارات الطالٌة فً رأسمال هذه الشركة. أما فٌما ٌتعلك بمتلمس تمدٌم نسخة 

لٌس لدٌنا أي علم بهذا التمرٌر ألنه وكما تعرفون هذه الصفمة تمت تحت إشراؾ شركة االستثمارات الطالٌة 

 وبالتالً فلٌس هنان أي تعثر.

 ساهط.8 ملدم مً طسف السيد عبد الهادي جلماض ي عضى املجلس الجماعي حٌى جلييم السير والجىالن بمدًىت م2السؤال رقم 

جوابا على هذا التساإل، فالسٌر والجوالن بالمدٌنة حالٌا هو موضوع دراسة شاملة تحدد طرق تدبٌره وكل 

 ما ٌتعلك به وسنمدمها للمجلس فً جلسة الحمة.

ملدم مً طسف السيد خليفت الشحيمي عضى املجلس الجماعي حٌى جلييم وجلىيم الاوضطت الثلافيت والسياضيت  :3السؤال رقم 

 غادق عليها في اللجً ودوزاث املجلس.امل

 ،تمٌٌم وتموٌم االنشطة الثمافٌة والرٌاضٌة المصادق علٌها فً اللجن ودورات المجلس ورد فً السإال

  موضوع السإال. بخصوص اممرر ٌسبك ان اتخذ لماحٌط مجلسكم علما انه  وارٌد ان

ثمافٌة والرٌاضٌة واالجتماعٌة والعاللة مع اللجن، فمد سبك للجنة المكلفة بالشإون لؼٌر انه على مستوى 

المجتمع المدنً ان تدارست نمطة تتعلك بتشخٌص الوضعٌة الحالٌة لألنشطة الثمافٌة والرٌاضٌة واالجتماعٌة 

 بتراب جماعة مراكش.

وخالل هذه االجتماعات تم اطالع اللجنة على اهم االنشطة االشعاعٌة التً اعتاد المسم تنظٌمها وكذا تلن  

 الممكن برمجتها مستمبال.

 : منها 1105تنظٌم عدة انشطة اشعاعٌة برسم سنة الجماعة دأبت على  هذا واحٌطكم علما ان  

 .حفل التمٌز/ مسابمة تجوٌد المرآن الكرٌم/ االٌام الرمضانٌة/ السباق النسوي على الطرٌك -

لتمى الجمعٌات من موعده خالل شهر ماي فمد تمرر تؤجٌل تنظٌم م cop22كما انه نظرا لتنظٌم الممة لعالمٌة 

 .1105بداٌة شهر دجنبر الى 

وكتمٌٌم لهذه األنشطة فهو تمٌٌم جٌد نظرا لما تعرفه من إلبال للمواطنٌن ومتابعة سواء من طرؾ  

 الجمعٌات أو الساكنة.
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 دًىت مساهط.ملدم مً طسف السيد الحسين هىاز عضى املجلس الجماعي حٌى وضعيت الاسىاق بم :4السؤال رقم 

 : هنان ثالثة انواع من االسواق:لى وضعٌة االسواق من حٌث التنظٌمسنجٌب ع

 : االسواق املهيللة -0

بالنسبة لهذه االسواق فانها خضعت فٌما سبك لعملٌة الهٌكلة وتم بالتالً تحدٌد البحة المكترٌن والمستؽلٌن 

ت الجماعٌة بتنسٌك مع مصالح لسم تنمٌة الموارد للمحالت التجارٌة المتواجدة بها، وتعمل مصالح لسم الممتلكا

المالٌة على تحٌٌن وضعٌة المستؽلٌن والمكترٌن وتحدٌد سنوي للسومة الكرابٌة المرتبطة بها عالوة على تحٌٌن 

 لوابح المكترٌن الذٌن تنازلوا عن كراء محالتهم التجارٌة.

العمارٌة المرتبطة ببعض االسواق فً ومنذ مدة عملت المصالح المختصة الجماعٌة على تهٌا الرسوم 

اطار نظام الملكٌة المشتركة لتوفٌر االرضٌة المانونٌة لصد تفوٌت هذه المحالت فً حال لرر المجلس الجماعً 

ذلن، ولد همت هذه العملٌة كال من السوق الشرلً االحمدي، سوق البهجة، سوق ازٌكً، وتجري آخر الترتٌبات 

 الخاصة بسوق الزهور وسوق ابواب مراكش للدكاكٌن.الستخراج الرسوم العمارٌة 

 االسواق املعترب كفضاء اليواء الباعة اجلائلني:  -1

بعد بناء هذه االسواق تم حصر البحة المستفٌدٌن بموجب محاضر منجزة من طرؾ السلطة االدارٌة 

لس الجماعً اما عن المحلٌة وممثلً الجماعة لصد تسوٌة وضعٌة استؽالل هذه االسواق بموجب مداوالت المج

 الزهور. ،لمحامٌدطرٌك الكراء او التفوٌت وٌتعلك االمر بكل من سوق ازٌكً، السوق العصري الحً الدمحمي، ا

 فضاءات الباعة املتجولني :  -2

فً اطار المماربة الجدٌدة التً تستهدؾ اٌواء الباعة المتجولٌن داخل فضاءات توفر ظروؾ التجارة فً 

م بناء مجموعة من االسواق عبارة عن فضاءات ممسمة على شكل جلسات تضم مختلؾ اجواء صحٌة وبٌبٌة ت

دٌنة االنشطة التجارٌة التً ٌمارسها هإالء الباعة فً اطار التجارة الؽٌر منظمة بشوارع وفضاءات وساحات الم

 . ، ابواب مراكش، بوعكاز، دوار الجدٌد وٌتعلك االمر بسوق العزوزٌة

ً طسف السيد عبد الغني دزيىش عضى املجلس الجماعي حٌى ماٌ جىعياث اللجً ودوزاث املجلس الىازدة في ملدم م :5السؤال رقم 

 الدوزاث السابلت.

جرت العادة ان ٌتم اصدار توصٌات من طرؾ اللجن الدابمة وؼالبا ما ٌتم تبنٌها من طرؾ المجلس 

تدرج بجداول اعمال دورات موالٌة للتداول واخذ الجماعً فً دوراته المنعمدة وتتم بلورتها فً اطار مشارٌع نمط 

 المرار بحٌث ان اللجن تعتبر من المصادر الداخلٌة االساسٌة اللتراح المشارٌع.

وتعتبر الدورات المتعلمة بتهٌا المٌزانٌة من اهم المحطات التً تتطرق للتدبٌر الشامل للجماعة سواء من 

 بٌر المرافك والتجهٌزات الجماعٌة.حٌث الشك المالً المحاسباتً او المتعلك بتد

فبخصوص الدورة العادٌة لشهر اكتوبر االخٌرة واثناء دراسة مشروع المٌزانٌة خلصت اللجنة المختصة 

توصٌة ذات اهمٌة بمكان اذ تروم تنمٌة المداخٌل وترشٌد وعملنة  01الى رفع مجموعة من التوصٌات وعددها 

 النفمات.
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لب المصالح الجماعٌة ذات العاللة بتنفٌذ هذه التوصٌات بالمٌام باإلجراءات وفً هذا االطار، فمد لامت اؼ

 االولٌة.

 :  بالنسبة لقسم تنمية املوارد املالية 

 بخصوص التوصٌات ذات العاللة بصالحٌات لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   

 للجناعة التوصية املتعلكة بتيظيه يوو دراصي حول آليات وصبل تينية املوارد املالية

علما ان اللجنة المطاعاتٌة حالٌا اصدرت توصٌات فً ذات االتجاه  ،فً انتظار المٌام  بهذا الٌوم الدراسً

، فمد تم عمد لماءات مع السٌد الخازن االللٌمً مرفولا بفرٌك 1106عند دراستها لمشروع المٌزانٌة برسم سنة 

 شتؽال المشترن وتٌسٌر وتدلٌل كل الصعوبات.عمله بؽٌة وضع اللبنات االولى فً اطار تحسٌن طرق اال

كما ان صدور الترسانة المانونٌة والتنظٌمٌة فً مجال المالٌة المحلٌة تستوجب عمد اٌام دراسٌة وتكوٌنٌة   

لالحاطة بها وكٌفٌات اجرأتها فً افك عمد ٌوم دراسً خاص بمالٌة جماعة مراكش وسبل تنمٌة الموارد وعملنة 

 النفمات. 

 ة املتعلكة بإعادة اليظز يف الضومة الهزائية للنباىي الضهيية واحملالت التجارية التابعة للجناعة مع تطبيل الشيادات :التوصي

بخصوص هذه التوصٌة، فنحٌطكم علما ان السومة الكرابٌة لهذه المحالت تعتبر زهٌد جدا على ان المصالح   

للمحالت التجارٌة مع  ./. 01بالنسبة للسكنٌات و  ./ 7مانون اي الجماعٌة تموم بتطبٌك الزٌادات وفما لما ٌمرره ال

مراجعة لوابح الملزمٌن المعنٌٌن بمستحمات االمالن الجماعٌة وذلن بعمد اجتماع تنسٌمً بٌن لسم ننمٌة الموارد 

 المالٌة و لسم تدبٌر الممتلكات الجماعٌة.

صالح الجماعٌة فً ممابل ذلن بسلن المسطرة ؼٌر ان معظم المستؽلٌن ال ٌإدون هذه الواجبات وتموم الم

 المانونٌة بالتبلٌػ المباشر عن طرٌك المفوضٌن المضابٌٌن الرؼامهم على اداء المستحمات لفابدة الجماعة.

 كما ان الموضوع ٌحتاج الى ولفة ألخذ المرار المناسب بعد دراسة كافة السٌنارٌوهات المحتملة.

مرار الجبابً الى تعدٌل الشك المتعلك باألمالن الجماعٌة الذي بمً مإجال وٌمكن مستمبال فً اطار تحٌٌن ال

 بعد تعدٌل الشك الجبابً.

 بالنسبة لقسم املمتللات اجلماعية :

فٌما ٌخص مآل التوصٌات ذات العاللة بتدبٌر الملن الجماعً، فمصالح لسم الممتلكات الجماعٌة عملت على    

ؾ تسوٌة وتطهٌر وضعٌة العمارات الجماعٌة لصد تضمٌنها بسجل محتوٌات اتخاذ مجموعة من االجراءات تستهد

 االمالن وذلن وفما للتدابٌر التالٌة : 

اجراء مسح عماري مٌدانً لمختلؾ االمالن الجماعٌة بصنفٌها العام والخاص وفك مماربة تستهدؾ التنطٌك  -

حها كال على حدة ضمن خرٌطة االمالن الجؽرافً للمناطك المستهدفة فً افك تجمٌع هذه المناطك بعد مس

 الجماعٌة.

الشروع فً ترتٌب االجراءات المانونٌة الؽٌر مسبولة بالنسبة للشوارع الكبرى للمدٌنة ارتباطا بما سبك ذكره فً  -

 اطار مسطرة تعٌٌن االزلة والشوارع العمومٌة . 
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الداخلة على اساس مواصلة  –لخامس دمحم ا –الزلطونً  -هكذا فمد تم تعٌٌن كل من شوارع عالل الفاسً 

اجراءات التعٌٌن بخصوص بالً الشوارع الكبرى للمدٌنة . والهدؾ من هذه العملٌة هو تحصٌن الملن العام 

 الجماعً بالمحاور المستهدفة وتؤسٌس سندات لملكٌتها لصد الشروع فً اجراءات تحفٌظها الحما .

 جماعة لصد تعزٌز وتنمٌة  رصٌدها العماري.مواصلة حٌازة العمارات الموهوبة لفابدة ال -

 الحرص على الحاق مرافك التجزبات والمجموعات السكنٌة باألمالن العامة الجماعٌة -

باليضبة للتوصية املتعلكة مبزاجعة مكتضيات نياش التحنالت لضبط العالقة التعاقدية مبا يضنً محاية حلكوم املزتفكني الزاغبني يف  

 ت ٍذا املزفل دوٌ تعضف مً ارباب صيارات االصعافاالصتفادة مً خدما

فمد تم طرح سٌنارٌو لٌس فمط مراجعة كناشً التحمالت الخاصبن بمرفمً نمل المرضى والجرحى ونمل 

االموات المسلمـٌـن فمط، وانما وافك المجلس على استرجاع استؽالل المرفمٌـن معا ولد تم ارسال المرارٌن 

 ختصة.للتؤشٌرة لدى المصالح الم

باليضبة للتوصية املتعلكة ب اجياد صيغ عادلة تضنً التوسيع املتهافئ للنيح املكدمة جلنعيات اجملتنع املدىي خالل املزحلة املكبلة    

  اعتنادا على معايري موضوعية تعيد االعتبار لليضيج اجلنعوي اليشيط وفل مشاريع جادة تالمط مشانل الضانية

ٌل كناش التحمالت متعلك بدعم مشارٌع الجمعٌات ولد تمت الموافمة علٌة خالل فانه  تم تهٌا مشروع لتعد

 دورتنا هاته.

النمطة المتعلمة  1105وفً اطار الملتمسات: فعند تداول المجلس الجماعً خالل دورته العادٌة لشهر فبراٌر 

مع  1104م السنة المالٌة باطالع المجلس الجماعً على بٌان حصر النتٌجة العامة لمٌزانٌة جماعة مراكش برس

برمجة الفابض الحمٌمً برسم نفس السنة ، فمد تمت الموافمة على رفع ملتمس  للسٌد الوالً عامل عمالة مراكش 

لتحٌٌن وتفعٌل االتفالٌة المبرمة بٌن الخزٌنة العامة للمملكة ووالٌة جهة

 ملدم مً طسف عضى املجلس الجماعي السيد دمحم اًت الصاوي حٌى جلييم ألاوضطت الغيفيت ملسابح مدًىت مساهط :6السؤال رقم 

ابرٌل  5وم الثالثاء تبعا لمرار مكتب المجلس الجماعً لجلسة ٌ من حٌث التنظٌم:جوابا على هذا السإال، 

والمتعلك بتدبٌر المسابح بطرٌمة مباشرة من طرؾ مجالس المماطعات، عمل المجلس الجماعً من خالل  2016

المصالح المعنٌة بتهٌا وتتبع المسابح بعمد اجتماعات تحضٌرٌة  بحضور ممثلً المماطعات ومدٌري المسابح 

ماعات الى مجموعة من التدابٌر االساسٌة إلنجاح مرحلة وبإشراؾ السٌد المدٌر العام للجماعة وخلصت االجت

 السباحة :

 توحٌد طرٌمة العمل بالمسالح .0

 تدبٌر المباشر من طرؾ مصالح المماطعات .1

 تحدٌد الحاجٌات والوسابل البشرٌة واللوجستٌكٌة بتسٌٌر المسابح .2

 توفٌر االمن الكافً .3
 

الوضعٌة التمنٌة للمسابح وتحدٌد الخصاص بها  كما تمرر تشكٌل لجنة مختلطة لامت هذه االخٌرة بتشخٌص 

( من اجل تهٌبها باستثناء مسبحً الحً الدمحمي والكتبٌة   ( Bon de commande بعد ذلن لامت المماطعات بإعداد

 اللذان تكلفت بهما المصالح الجماعٌة .
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التنسٌك مع كما تداول خالل االجتماعات تحدٌد االختصاصات والمسإولٌات بحٌث تكلؾ المجلس ب 

المماطعات ومدٌري المسابح والتدخل بعد طلب من المماطعة لحل مجموعة من المشاكل التً تعٌك تدبٌر المسابح 

  وضمان جودتها .

 كما راسل المجلس الجماعً المصالح الخارجٌة المختصة بالتدخل لضمان االمن وسالمة المرتفمٌن :

الهالل االحمر  -المٌادة الجهوٌة للموات المساعدة -ٌة مراكشوال –مصالح الوالٌة  –كل من الولاٌة المدنٌة 

 المؽربً.

وهذا ما حصل هذه السنة بعد الحاح مبٌر ومراسالت عدٌدة بتوفٌر عتصرٌن بكل مسبح ) عنصر من االمن  

 الوطنً وعنصر من الموات المساعدة (.

فٌن مكلفٌن باستخالص المداخٌل اما بالنسبة للموارد البشرٌة فمد لام المجلس الجماعً بتوفٌر موظ 

( 38ة )ـ( ومعلمً السباح051والسهر على ضبط ولوج المرتفمٌن بكل المسابح الجماعٌة وبتشؽٌل السٌد العاملة ) 

ٌولٌو  01بناء على اللوابح الممترحة من طرؾ  المماطعات واعتمادها فً لجنة تشؽٌل الٌد العاملة الموسمٌة بتارٌخ 

 ٌة .بالمسابح الجماع 1105

وعمل المجلس كذلن على توفٌر العدد الكافً من مواد وادوات معالجة مٌاه المسابح وتزوٌدها بؤلة جدٌدة  

 لتنظٌؾ الصهارٌج خالل اشتؽالها .

 :من حٌث التحصٌل

اتخاد رباسة المجلس لرارا باعتماد استراتٌجٌة التدبٌر الحر والذاتً للمسابح مع اشران  1105عرفت سنة  -

 فً تدبٌر هذا المرفك على اساس سٌاسة المرب .                                                                                  المماطعات

ولد تم االستعانة فً هذا االطار بموظفٌن تابعٌن لمسم تنمٌة الموارد المالٌة   وآخرٌن تابعٌن للمماطعة اضافة     

 الى عمال موسمٌٌن .

وضع المسم رهن اشارة هذه العملٌة موظفٌن كلؾ البعض منهم بتذاكر الدخول للمسابح وآخرون بمرالبة  ولد 

الى ؼاٌة  04/16/1105توفر مرتادي المسابح على هذه التذاكر , وتتلخص وضعٌة مداخٌل المسابح من ٌوم الجمعة 

 كما ٌلً . 1104مع ممارنتها مع مداخٌل سنة  03/18/1105

 6318114811.  1105سنة  -  

 6078511811.  1104سنة  -  

 

وبالتالً فكتمٌٌم عام لتدبٌر المسابح هذه السنة هو تدبٌر حسن فً انتظار تجوٌده من خالل ممترحات 

 السادة أعضاء المجلس والسادة رإساء المماطعات.
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 )ربٌس الجلسة(ربٌس المجلس الجماعً النابب االول ل السٌد ٌونس بن سلٌمان

اآلن وبعد نهاٌة جلسة األسبلة الكتابٌة أدعوكم لمراءة سورة الفاتحة على روح أخ السٌد ربٌس أما 

المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش الذي وافته المنٌة ٌوم أمس، نطلب من هللا سبحانه وتعالى أن ٌؽفر له وٌرحمه 

 وٌسكنه فسٌح جنانه وأن ٌرزق أهله الصبر والسلوان.

 لمجلس الجماعًعضو ا دمحم بالةالسٌد 

كنت أحبذ سٌدي الربٌس أن تؤتٌنا األسبلة الكتابٌة على شكل عرض مفصل ممدم من صاحب السإال، ألننً 

 فً لحظة لم أعرؾ السإال من الجواب، لذلن أتمنى أن ٌإخذ هذا األمر بعٌن االعتبار مستمبال وشكرا.

 ٌس الجلسة()رب النابب األول لربٌس المجلس الجماعً ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

شكرا األستاذ بالة، نحن ملزمون طبما للمانون كمكتب مسٌر بؤن ندرج جمٌع أسبلة السادة األعضاء فً 

جلسة خاصة، ولد طرحنا األسبلة كما لدمها أصحابها وتمت اإلجابة علٌها، ونحن مستعدون أن ندرج أي سإال 

 توضٌحات المتعلمة بالسإال المطروح.كتابً لدم للمجلس وفك الممتضٌات المانونٌة وأن نمدم كافة ال

 

اآلن أرفع أشؽال الجلسة الصباحٌة على أن نعود الستبناؾ أشؽال الدورة فً جلسة زوالٌة على الساعة 

 الواحدة بعد الزوال. 

 

 

 

 

 

 

 


