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 للنقط املدرجة اجلماعي حسب ترتيب تداول اجمللس عامة فهرست

 وحبسب اجللسات االربع 2015اكتوبر  لشهرالعادية  يف جدول أعمال الدورة 

 

 اجلزء الاول 

   2015/    10/    14الجلسة االولى بتاريخ 

               

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة 

 
 

   االولى الجلسةحافظة  •

 الجدولة الزمنيةالكلمة االفتتاحية و •

التقرير االخباري  •

 

 
 

01  –  04   
05  –  08   
09  -  11 

 
 

01 

 دراسـة النظـام الداخلـي ملجلـس جماعـة مراكـش والتصويـت عليـه
 

 تقديم النظام الداخلي    •

 مداوالت المجلس حول المشروع  •

 النظام الداخلي   هفي مقرر المجلس بما •
 

 
 
افقة اعباالجم  املو   

12  –  99 
 

13  –  14   
15  –  72 
73  – 99   

 
 

 اجلزء الثان 
   2015/   10/   26الجلسة الثانية بتاريخ  

 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة 

 : الثانيةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية •

 

 01  -  04 
05  -  08 

 

افقة  تشكيل اللجن الدائمة ملجلس جماعة مراكش.  2    21  –  09 املو

افقة  انتخاب رؤساء اللجن الدائمة ملجلس جماعة مراكش ونوابهم. 3    53  –  22 املو
 

4 
( سبعة  املاء 7انتـداب  لتوزيع  املستقلة  للوكالـة  االداري  املجلس  في  مراكش  جماعة  ملجلس  ممثلين   )

 والكهرباء ملراكـش.

افقة     67  –  54 املو

5 ( ملجل7انتـداب سبعة  ممثلين  االد(  املجلس  في  مراكش  جماعة  ملدينة  س  والتنمية  التجهيز  لشركة  اري 

 مراكـش.

افقة     79  –  68 املو

 
 
 

6 
السبعة  املتصرفين  بين  من  مراكش  ملدينة  والتنمية  التجهيز  لشركة  االداري  للمجلس  رئيس  انتـداب 

ش في  املساهمة  بشأن  اتفاق  بروتوكول  ملقتضيات  طبقا  مراكش  جماعة  ملجلس  التجهيز  املمثلين  ركة 

 . AVILMARوالتنمية ملدينة مراكـش 

 

افقة   املو

 

 

80  –  84   

 

افقة  ( ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري للمحطـة الطريقية للمسافريـن.2انتـداب ممثلين اثنين ) 7  املو
 

85  –  90   
 

8 
لث من اتفاقية إطار  ( ممثلين ملجلس جماعة مراكش في لجنة التتبع طبقا للفصل الثا3انتـداب ثالثة )

 وجامعة القاض ي عيـاض. للشراكة والتعاون املبرمة بين مجلس جماعة مراكش 

 

افقة   املو

 

91  –  97 

 

9 
محمد  الجامعي  االستشفائي  للمركز  االداري  املجلس  في  مراكش  جماعة  ملجلس  ممثلين  انتـداب 

 السـادس.

 

افقة   املو

 

98  –  108 

 
10 

اقبــة مؤسسـ( ملجلس جما 1انتـداب ممثل واحد ) ات الرعاية االجتماعيـة طبقـا  عة مراكش في لجنة مر

 املتعلـق بشروط فتـح مؤسسات الرعاية االجتماعيـة وتدبيـرها. 14.05للقانون رقـم 

 

افقة   املو

 

109  –  113   
 

افامل ( ملجلس جماعة مراكش في لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي. 1انتـداب ممثل واحد ) 11 قة و  
 

114  –  118   
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 اجلزء الثالث 
   2015/    11/    04الجلسة الثالثة بتاريخ 

 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة 

 :الثالثةحافظة الجلسة  • 

 الجدولة الزمنية  •

 

 01  –  04 
05   

 

تأجيل البث في    مت والتصويت عليهـا. 2016دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية  12
النقطتين لجلسة  

05 /11/2015  
افقة  مع املو

باإلجماع على 

املخصص االجمالي  

املرصود للمقاطعات 

برسم السنة املالية  

2016 

 
 
 
 

05  –  14    

 
 
 
13 

 

 

 والتصويت عليهـا  2016دراسـة حسابات النفقات من املبالــغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية 

 
14 

ا الدراســة فقــة علــى اتفاقيــة اســداء خــدمات استشــارية بــين مجلــس جماعــة مــراكش والســيد احمــد واملو

  الهرجاني.

 

افقة باإلجماع   املو
 

 

15  –  25    
 
15 

افقــة علــى اتفاقيــة شــراكة إلنجــاز برنــامي مشــاريع التطهيــر الســائل بمدينــة مــراكش فــي إطــار  الدراســة واملو

 املياه العادمة.  البرنامي الوطني للتطهير السائل ومعالجة 

 نقطة واردة من عامل عمالة مراكش()                                                                                                                                            

 

افقة باإلجماع   املو

 

 

26  –  46   

 

 اجلزء الرابع 
 

   2015/    11/  05يخ  الجلسة الرابعة بتار

 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة 

 :الرابعةحافظة الجلسة  • 

 الجدولة الزمنية  •

 

 01  –  04 
05 

 

 
 
 
12 

 والتصويت عليهـا. 2016دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية 
 

 *تقارير اجتماعات اللجنة

 *مشروع امليزانية

 اجمللس*مداوالت 

 *مقررات اجمللس

 *امليزانية

 

 

 

افقة باإلجماع   املو

 
 
 
 
 
 
 

06  –  120   

 

13 

 

 والتصويت عليهـا  2016املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية دراسـة حسابات النفقات من املبالــغ  
 

افقة باإلجماع   املو

 

121 -  186 
  

 مد السادس نصره هللارفوعة إلى مقام حضرة صاحب الجاللة امللك محالبرقية امل

 

 

188  –  189   
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    2015

 

 2015حمضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 04/11/2015بتاريخ  اجللسـة الثالثة

2015

012015187202015

1410201528102015

2015

2015042015

 

 

86

86

66

 رئيس جملس مجاعة مراكش دئحممد العربي بلقا 1
 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 2
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2 
 

  
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 3
 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 4

 لس مجاعة مراكشالنائب الرابع لرئيس جم أمحد املتصدق 5

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 6

 النائبة السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خذجية الفضي 7

 مجاعة مراكشالنائب السابع لرئيس جملس  عبد الرزاق جبور 8

 النائبة الثامنة لرئيس جملس مجاعة مراكش أمال ميصرة 9
 النائبة التاسعة لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 10
 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 11

 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 12

 عضو اجمللس اجلماعي رياضيوسف أيت  13

 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 14

 "          "          " رتوفيق بلوجو 15
 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 16

 "          "          " عادل املتصدق 17
 "          "          " عبد اهلادي فاري 18

 "          "          " حممد الزراف 19
 "          "          " عبد االله الغلف 20

 "          "          " الشافقيعبد الواحد  21
 "          "          " سفيان بنخاليت 22
 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 23

 "       "          "    عبد الصمد العمراني 24
 "          "          " خليل بوحلسن 25

 "          "          " حممد ايت بويدو 26
 "          "          " محيد خورزك 27

 "          "          " حممد بنبال 28

 "          "          " أمحد عبيلة 29

 "          "          " عبد الفتاح رزكي 30

 "          "          " حسن بباوي 31

 "          "          " إشراق البويسفي 32

"          "      "     مريم خاي 33  



 ( 4/11/2015ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2015ر محضر الدورة العادية لشهر أكتوب

3 
 

 "          "          " حممد لكبار 34

 "          "          " عبد العزيز مروان 35

 "          "          " السعيد ايت احملجوب 36

 "          "          " عبد اجمليد بناني 37

 "          "          " حممد احلر 38

"          "      "     رشيد التمادلي 39  

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 40

 "          "          " محيد الشهواني 41

 "          "          " حممد االدريسي 42

 "          "          " عفيفة الزجناري 43

 "          "          " حممد بنلعروسي 44

 "          "          " كاريعبد الصمد الع 45

 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 46

 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 47
"          "      "     احلسني نوار 48  

 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 49
 "          "          " سعيدة ساللة 50

 "          "          " حممد نكيل 51

 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 52

 "          "          " ثورية بوعباد 53

"          "        "   موالي البشري طوبا 54  

 "          "          " عبد الغين دريوش 55

""          "           خليفة الشحيمي 56  

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 57

 "          "          " حفيظة جمدار 58

 "          "          " امساعيل امغاري 59

 "          "          " الزاويحممد ايت  60

 "          "          " عبد الكريم ملشوم 61

"      "          "     عبد الطيف ابدوح 62  
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 "          "          " حليمة باحممد 63

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 64

 "          "          " فاطمة ملكهون 65

 "          "          " جويدة العويدي 66

02

 "          "          "  يامينة العمراني االدريس 1

 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 2

18

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي  1
 عضو اجمللس اجلماعي امحد حمفوظ 2
 "          "          " عبداهلل األمكاري 3
 "          "          " وافارمحان عبد ال 4
 "          "          " حياة املشفوع 5
 "          "          " زكية ملريين 6
 "          "          " حبيبة الكرشال 7
 "          "          " عبد العزيز البنني 8
 "          "          " املصطفى الشهواني 9
 "          "          " ةحممد باق 10
 "          "          " املصطفى الوجداني 11
 "          "          " ابراهيم بوحنش 12
 "          "          " جنيب رفوش 13
 "          "          " يوسف بن الزاهر 14
 "          "          " حسن اهلواري 15
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 16
 "          "          " حممد بوغربال 17
 "          "          " امحاد أطرحي 18
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 

 

 

 

 

الجلسة 

 ة الثالث

 

 

 االربعاء 

04/11/2015 

 
 

الساعة  
العاشرة  

صباحا بقاعة  
االجتماعات  

الرسمية  
لمجلس  
جماعة 
مراكش 

بشارع محمد  
 السادس 

 
 
 
 
 

(  6ستة )  

 ساعات 

 

املالية  ر د 12 السنة  برسم   مراكش  جماعة  مجلس  ميزانية  مشروع   2016اسـة 

 والتصويت عليهـا. 

من   13 النفقات  حسابات  السنة  دراسـة  برسم  للمقاطعات  املرصودة  املبالــغ 

 والتصويت عليهـا  2016املالية 

مجلس   14 بين  استشارية  خدمات  اسداء  اتفاقية  على  افقة  واملو الدراسة 

 راكش والسيد احمد الهرجاني. جماعة م

 
15 

التطهير   مشاريع  برنامي  إلنجاز  شراكة  اتفاقية  على  افقة  واملو الدراسة 

ومعالجة  السائل  للتطهير  الوطني  البرنامي  اطار  في  مراكش  بمدينة  السائل 

 )نقطة واردة من عامل عمالة مراكش(                                 املياه العادمة.  
 

2016

201578.00

28.200.000.00

10

2016

2016

76.812.550
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 بالميزانية تقرير اللجنة المكلفة  
والشؤون المالية والبرمجة

2016

76.812.550

28.200.000.00

10

2016

245254

113.14

2015

2016

022015

▪ 2016 

- 

-  

- 
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مراكش   لمدينة  الجماعي  المجلس  مقررات  بموضوع  اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  النقطة،  مناقشة  مستهل  في 
لها والمتعلقة بالمنح االجمالية المخصصة للمقاطعات والتي من خال  2015المتخذة خالل الدورة العادية لشهر يوليوز  

 تم تخصيص ما يلي:  
 

 مبلغ منحة التسيري املخصصة
2016برسم سنة  اتلمقاطعل

7.500.000.001.906.739,795.593.260,21 املنارة

6.500.000.00894.126,055.605.873,95 جليز

6.000.000,00559.567,425.440.432,58 نةمراكش املدي

4.200.000,00569.984,843.630.015,16 سيدي يوسف بن علي

299.581,903.700.418,10 4.000.000,00 النخيل

والتي   التقرير  تقديم  في  سلفا  المذكورة  والتنظيمية  القانونية  المستجدات  استعرض  ان  وبعد  ذلك،  عقب 
شار اليها في الجدول اعاله،  اعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس قسم التخطيط تستوجب الغاء المنح الم

 .  2016للمقاطعات برسم السنة المالية  خصص االجمالي للتسيير المرصود والدراسات االستراتيجية لتقديم الم
المر المالية  للمخصصات  جدول  من  االعضاء  السادة  تمكين  تم  ان  وبعد  االطار،  هذا  للمقاطعات  وفي  صودة 

المن عن  كرونولوجية  لمحة  القسم  رئيس  السيد  قدم  بالتقرير،   السنوات المرفق  لخمس  للمقاطعات  المخصصة  ح 
القانوني والمسطرة  جهة  من  القانون  االخيرة  في  الواردة  الجديدة  بالمقتضيات  مذكرا  ذلك،  في  المتبعة  المداوالتية  ة 

الحساب المعتمدة والتي على اساسها تم الرفع من المخصص االجمالي   التنظيمي المتعلق بالجماعات من جهة وطريقة
الى   للمقاطعات  المرصود  المحل   550,00 812 76للتسيير  والتدبير  المحلي  التنشيط  من  عوض  لكل  ي 

من ميزانية الجماعة واعتمادا على مقتضيات قرار وزير الداخلية المحدد   10%استنادا على نسبة    000,00 200 28
ع على المقاطعات حسب ما هو  الدنى للحصة المتعلقة بالتنشيط المحلي والمعايير المعتمدة في ذلك والتي ستوزللحد ا

المعت المعايير  ان  على  المرفق  الجدول  في  المقاطعات مضمن  على  للتسيير  االجمالي  المخصص  توزيع  في  مدة 
 واحتسابه ، تم االستناد على ما يلي: 

 عدد السكان  ▪
 طول الطرق  ▪
 عة المقاطمساحة  ▪
 عدد البنايات، التجهيزات، الساحات والمقابر التابعة للمقاطعة ▪

حين خصص    في  %15مضيفا انه أعطي لمعايير عدد السكان، طول الطرق والمساحة نفس المعامل الذي هو  
 هذه النسب تضرب في مبلغ المنحة االجمالية لنخلص في األخير إلى الحصص الجديدة  ،%55للمعيار الرابع معامل  
 المخصصة للمقاطعات 

دة للمقاطعات وطريقة التوزيع، فتح باب المناقشة  عقب ذلك، وبعد االطالع على المخصصات المالية المرصو 
 وابداء الرأي سجل من خالله السادة االعضاء االستفسارات والمالحظات االتية: 

حقق لها استقالال ماليا واداريا عن  التنويه بالمستجدات القانونية التي سترفع من االداء التدبيري للمقاطعة وت
 الجماعة. 

المخصصا  للمقاطعات مما  امكانية عدم كفاية  المسندة  الجديدة   المرصودة مقارنة مع الصالحيات  المالية  ت 
 يتطلب ابقاء الباب مفتوح لدعمها وفق اليات اخرى. 

 االختصاص.  ضرورة ضبط االختصاصات الموكولة للجماعة وللمقاطعة تفاديا للتقاطعات وتنازع 
لتدبير المحلي اعتمادا على المعايير المقدمة  ضبابية طريقة توزيع المخصصات المالية بين التنشيط المحلي وا

بالنسبة لمعيار   %55لمعيار السكان مقابل    %15لوجود بعض التناقضات في احتساب المبالغ  )سبب إعطاء معامل  
مقاطعات عدد سكانها قليل وتجهيزاتها كثيرة والعكس صحيح(   التجهيزات عند احتساب مبلغ المنحة، علما أن هناك

 ض معامل التجهيزات وزيادة معامل عدد السكان في عملية االحتساب. وجب خفمما يست
وجود بعض الحيف في المخصص المالي االجمالي المرصود لمقاطعة النخيل والذي يتطلب اعادة النظر في  

في الطرق والتجهيزات والتساؤل حول مدى صحة ومصداقية المعايير المتخذة المبلغ المحدد لما تعانيه من نقص حاد  
 منحها هذه الحصة. ل
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وردا على استفسارات السادة االعضاء، تدخل السيد رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية موضحا ان هناك 
 اختصاصات جديدة للمقاطعات كانت من اختصاص المجلس وتتعلق بما يلي: 

ماليين درهم، وحاليا تم نقل هذا االختصاص للمقاطعات مع   10كان يخصص لها المجلس نحو    ت:الطرقا صيانة   
 ماليين درهم  8اعتماد 

العمومية:  اإلنارة  نحو     صيانة  المجلس  لها  يخصص  االختصاص    11كان  هذا  نقل  تم  وحاليا  درهم،  مليون 
 ماليين درهم   10للمقاطعات مع اعتماد 

البنايات اإلد   تم    شارة المقاطعات:ارية الموضوعة رهن إصيانة  كان يخصص لها المجلس مليوني درهم، وحاليا 
 نقل هذا االختصاص للمقاطعات مع اعتماد مليون درهم. 

للبنايات الموضوعة رهن إشارة المقاطعات:   ماليين    10كان يخصص له المجلس نحو    استهالك الماء والكهرباء 
ماليين درهم بالنسبة    4ماليين درهم، واالبقاء على    6للمقاطعات مع اعتماد  درهم، وحاليا تم نقل هذا االختصاص  

 للبنايات الموضوعة رهن إشارة المجلس الجماعي. 
 : تم نقل هذا االختصاص بالكامل للمقاطعات مع االعتماد الخاص به وهو مليون درهم.صيانة المقابر 

ا تدخلت  المجلس، طالبةكما  لرئيس  السادسة  النائبة  تغليب    لسيدة  في  النقاش  توجيه  االعضاء  السادة  المصلحة من 
مؤكدة على   مقاطعة على حدة،  كل  استحضارالعامة عوض  في   ضرورة  األولوية  المقاطعات وإعطاء  تدبير  في  الحكامة  مبدأ 

 افق جديدة احداث التجهيزات والمرافق مع احتفاظ المجلس باعتمادات إلنشاء مر
النا السيد  السياق، تدخل  المجلس مؤكدا علوفي ذات  الرابع لرئيس  المتحكم في توجهات ئب  التدرج هو  أن عامل  ى 

قوانين  يميزها صدور  التي  االنتقالية  المرحلة  االعتبار ظروف هذه  بعين  االخذ  مع  له  أول ميزانية  المجلس عند وضع  مكتب 
المسير المكتب  جعل  ما  أن  مضيفا  أخذه    جديدة،  هو  التسيير  ميزانية  من  المنحة  أولية يقتطع  مرحلة  في  أنه  االعتبار  بعين 

الحصص   وتجريبية هذه  توزيع  في  المكتب  وجدها  التي  الصعوبة  تسجيله  مع  المجازفة،  تقبل  ال  والتي  الميزانية  وضع  في 
 خصوصا وأن المقاطعات ما زالت تحتفظ بشق الصيانة دون التجهيز. 

تعانيه    لما  والتجهونظرا  الطرق  في  كبير  نقص  من  النخيل  مبلغ  مقاطعة  نقل  النائب  السيد  اقترح  يزات، 
 درهم من الحصة المقترحة لمقاطعة المنارة إلى مقاطعة النخيل.  312.550

المخصصة لمقاطعة  الحصة  اليه اعاله من  المشار  المبلغ  اقتطاع  امكانية  النائب بخصوص  السيد  وتعقيبا على تدخل 
 ن مؤيد للمقترح ومتحفظ عليه. مقاطعة النخيل، فتح باب النقاش من جديد بي المنارة لفائدة

في حين أيد السيد رئيس مجلس مقاطعة النخيل المقترح فاتحا الباب الى امكانية اعادة النظر في المخصصات المالية 
 المرصودة عند االقتضاء. 

للتسيير  االجمالي  المخصص  ببرمجة  الخاصة  دوراتها  اشغال  تعقد  لم  المقاطعات  مجالس  ان  عليه، وحيث  وتأسيسا 
برسم سنة  ا لها  بهذه   2016لمرصود  الجماعي  المجلس  يتوصل  لم  وبالتالي  المرصودة  المبالغ  من  النفقات  اطار حسابات  في 

والتنظيمية المشار اليها سالفا )القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات و   الحسابات قبل فاتح اكتوبر، ونظرا للمستجدات القانونية
والتي فرضت االخذ بحرفية النص اي انه ال يتعين ان تقل  2016

الجماعة عن   لفائدة مقاطعات  المخصصات االجمالية  المائة من ميز  10نسبة مجموع  وبناء على مقتضيات انية الجماعةفي 
صر مجلس الجماعة تلقائيا الحساب الخاص بالمقاطعة من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والتي من خاللها يح 252المادة 

 هه رئيس مجلس المقاطعة الى رئيس مجلس الجماعة قبل فاتح اكتوبر، فان اللجنة ارتأت األخذ بالمخصص االجمالياذا لم يوج
لس الجماعي على اساس رفع مقترحين بخصوصه إلى الجمع العام للمج2016للتسيير المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية

المخص على   بالحفاظ  سواء  القرار  المالية  التخاذ  السنة  برسم  للمقاطعات  المرصود  للتسيير  االجمالي  النحو    2016ص  على 
مبلغ اقتطاع  امكانية  او  بالتقرير  للنقص   312.550  المرفق  بالنظر  النخيل  مقاطعة  إلى حصة  المنارة  مقاطعة  من حصة  درهم 

 ت والمرافق.الحاصل على مستوى كل التجهيزا

2016

24.312.550.001.906.739,7922.405.810.21 املنارة

17.000.000.00894.126,0516.105.873.95 جليز

14.000.000.00559.567,4213.440.432.58 مراكش املدينة

11.000.000.00569.984,8410.430015.16 سيدي يوسف بن علي

299.581,9010.200.418.10 10.500.000.00 النخيل
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76.812.550

10%
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2016

2016

24.000.000.001.906.739,7922.093.260.21 املنارة

17.000.000.00894.126,0516.105.873.95 جليز

14.000.000.00559.567,4213.440.432.58 مراكش املدينة

11.000.000.00569.984,8410.430015.16 سيدي يوسف بن علي

299.581,9010.512.968.1 10.812.550.00 النخيل

2016

2016
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افقة على اتفاقية اسداء خدمات استشارية بين مجلس جماعة مراكش والسيد احمد الهرجاني  . الدراسة واملو
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 14النقطة رقم             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 الشــؤون القانونيــة  المكلفة بجنــة للاتقريـــر اجتمــاع 

 وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي  

النقط   بعض  تحضير  اطار  اكتوبر  المدرجة  في  العادية لشهر  الدورة  أعمال  عقدت  ،  2015في جدول 
  2015نونبر    3يوم  الثالثاء    االشؤون القانونية وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي اجتماعب  فةالمكل  جنةللا

على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات الرسمية بمجلس الجماعة بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس  
 وذلك لدراسة النقطة التالية:  رئيس اللجنة مد بوغربال برئاسة مح

 قية اسداء خدمات استشارية بني جملس مجاعة مراكش والسيد امحد اهلرجان افقة على اتفاالدراسة واملو  ▪

 من أعضـاء اللجنــة الســادة :االجتماع  حضر  -

 سالله ، حليمة بامحمد.  ةسعيد

 ـة السادة :ـشــارك من أطــر الجماع -

 رئيس قسم اعمال المجلس :   محمد المحير 
   مة عمال اللجن الدائرئيس قسم تنظيم أ :     سعيد الكرس 

 والمنازعات القضائية   قسم الشؤون القانونيةرئيس  :    فتح هللا اليزيدي   
 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :     بوزيتي رشيد 

 

اسداء خدمات استشارية  في مستهل االجتماع، وبعد ان تم تمكين السادة االعضاء من مشروع اتفاقية  

المرفقة بالتقرير،  قدم السيد رئيس اللجنة كلمة ترحيبية    حمد الهرجاني بين مجلس جماعة مراكش والسيد ا

النقطة ومتفقا   تلبية الدعوة، مذكرا بموضوع  مع السادة االعضاء على  في حق السادة الحضور شاكرا لهم 

 طريقة ومنهجية دراسة االتفاقية. 

 ى االمر ذلك. عقب ذلك، تم تالوة مواد االتفاقية ومناقشتها بإدخال تعديالت ان اقتض

ان    االعضاء  للسادة  تبين  وحيث  المواد،  لكل  دراستها  وبعد  االتفاقية،  على  االطالع  وبعد  وعليه،  

من القانون    96ة تنص عليه المقتضيات القانونية الجديدة في الفصل  االساس العام  لالتفاقية موضوع النقط

د احمد الهرجاني وتجربته في الشؤون االدارية،  التنظيمي المتعلق بالجماعات، واعتبارا للسيرة الذاتية للسي

 االتفاقية على اساس االخذ بالتعديالت بخصوص الفصول االتية:  ابدت اللجنة موافقتها على 

 .  2015: تم تمت اضافة التاريخ المقترح للتكليف بهذه المهمة وهو فاتح اكتوبر  الفصل االول 

الثالث للمتعاقد  الفصل  تعويض شهري  اقتراح  تم  الصالحية في    درهم   12.000معه    :  كامل  للمجلس  ويبقى 
 الرفع من هذا التعويض أو التقليص منه. 

 :  تم اضافة عبارة والمحاكم المختصة بمراكش. الفصل الثامن

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة 
 بوغربال  محمد
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 .  2015بهذه المهمة وهو فاتح اكتوبر للتكليف : تم تمت اضافة التاريخ المقترح  الفصل االول  -

ويبقى للمجلس كامل الصالحية    درهم   12.000: تم اقتراح تعويض شهري للمتعاقد معه    الفصل الثالث -

 في الرفع من هذا التعويض أو التقليص منه. 

 :  تم اضافة عبارة والمحاكم المختصة بمراكش. الفصل الثامن -

12000

24000

12000

15000

16000
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 2015نونبر   04بتاريخ  10/2015/   12مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2015من جدول أعمال دورة أكتوبر الرابعة عشرة  النقطـة      

 

⬧ 2015

042015
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43

وهـم الســـادة43

 يقـرر ما يلـــي 
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  منصب رئيس ديوان خدمات لتوليعقد اتفاق إلسداء 

 رئاسة مجلس جماعة مراكش 

 بين

 محمد العربي بلقائد في شخص رئيسه السيد   مجلس جماعة مراكش ▪

 والسيد احمد الهرجاني ▪

 يدي ايفينمبيتسي بس 1971نونرب  10املزداد بتاريخ  ▪

  JD 14856احلامل للبطاقة الوطنية رقم:  ▪

 مكرر مراكش 938رقم  1القاطن ب  ح م بلبكار  ▪

 احلاصل على ماسرت يف العلوم القانونية ▪

 :الديباجة

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7) 1436رمضان  20الصادر يف  1.15.85بناء على الظهري الشريف رقم  

 منه. 179و  96اجلماعات وخاصة املادتني املتعلق ب 113.14

( بسن نظام للمحاسبة العمومية 2010يناير  03) 1431حمرم  17الصادر يف  2.09.441بناء على املرسوم رقم  

 ماعات احمللية وجمموعاتها.للج

ة املكتسبة يف هذا االدارية والتجربة واخلربوالدراية بالشؤون  امحد اهلرجانيواعتبارا للكفاءة اليت يتمتع بها السيد  

 ، وبالنظر للخلق والسلوك االجتماعي القويم.اجملال

 (04/11/2015)جلسة بتاريخ  2015بر ملداوالت اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر اكتووتبعا  
 

 :على مايلي  نالطرفيتم االتفاق بين 

 الفصل االول: موضوع عقد االتفاق

ئاسة جملس اجلماعة بتقديم خدماته  كرئيس لدى ديوان ر  2015فاتح اكتوبر  ابتداء من  جانيامحد اهلريكلف السيد 
 لديوان رئيس اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش. 

 الفصل الثاني: مدة عقد االتفاق وتجديده

حد الطرفني كتابة عن للتجديد بصفة تلقائية اال اذا عرب ا قابلة 1/10/2015لعقد ملدة ثالث سنوات ابتداء من  ابرم هذا ا
 داخل اجل ال يقل عن شهرين قبل انتهاء مدة العقد. رغبته يف عدم جتديدها وذلك

 التعويضالفصل الثالث: 

 .درهم 15.000,00مخسة  عشر الف  شهريا صافيا قدره تعويضااليه  املسندة يتقاضى املتعاقد معه مقابل اخلدمة

 رار ووسائل العملالفصل الرابع: نفقات النقل وتعويضات االستق
مبناسبة تنقالته او استقراره من اجل القيام باملهام املنوطة به من تعويض يومي لإلقامة املخول الطار يستفيد املتعاقد معه 

 املتصرفني املمتازين.
 وتوضع رهن اشارته ادوات العمل من جتهيزات مكتبية و وسيلة التنقل للقيام باخلدمات املوكولة اليه.
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في   مراكش  بمدينة  السائل  التطهير  مشاريع  برنامي  إلنجاز  شراكة  اتفاقية  على  افقة  واملو البرنامي    إطار الدراسة 

                                       .العادمةالوطني للتطهير السائل ومعالجة املياه 
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15

 بالمرافق العمومية والخدمات   تقرير اللجنة المكلفة
الجلسة االولى 

2015

2119807102015

2053030102015022015

الدراسة واملوافقة على اتفاقية شراكة إلجناز برانمج مشاريع التطهري السائل مبدينة مراكش يف اطار الربانمج  ▪
 . عاجلة املياه العادمةالوطين للتطهري السائل وم 

- 

 

-  

محمد اإلدريسي،    جويدة العويدي، عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، يوسف بن الزاهير، إشراق البويسفي، خليل بولحسن،

 .، مريم خاي، عبد الفتاح رزكيالعباسي المحجوب، موالي حفيظ قضاويالسعيد ايت 

- 

 

كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    السيدة نائبة رئيس اللجنة  ،  وبعد ان القتفي بداية االجتماع

الدعوة تلبية  لهم  السادة االعضاء على حيثيات  مذكرة بموض   شاكرة  الدراسة، والطالع  النقطة موضوع  وع 

أعطت الكلمة للسيد رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق  االتفاقية المعروضة المرفقة بهذا التقرير،  

 . توضيحاتال   لتقديم

العام لعقد هذه  ، بداية،  الى السياق  فيهشامال تطرق    عرضا   السيد رئيس القسم   قدم وفي هذا االطار،     

تمويل وإنجاز    من اجل   في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة   االتفاقية المندرجة 

 على الشكل االتي:  2018  – 2015نوات  س  4على مدى    مشاريع التطهير السائل بمدينة مراكش
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 اطراف االتفاقية 

 وزارة الداخلية   ▪
   المكلفة بالبيئة. ير الطاقة والمعادن والبيئة الوزارة المنتدبة لدى وز ▪
 جماعة مراكش   ▪
 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش  ▪

 
 مكونات المشروع

 العادمة والمياه الشتوية إنجاز وتمديد قنوات تصريف المياه  •

 إنجاز أشغال توسعة محطة تصفية المياه العادمة  •
 ن تصفية المياه العادمة إنجاز محطة تصفية األوحال الناتجة ع •

 درهم  480.000.000,00 التكلفة االجمالية للمشاريع المبرمجة  التركيبة المالية للمشروع  

 
 

 توزيع المساهمات المالية  

 درهم  58.000.000,00 وزارة الداخلية

  الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة 
 المكلفة بالبيئة 

 

 درهم  86.000.000,00

 درهم  336.000.000,00 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش 

 
 التزامات جماعة مراكش  

بطلبات عروضالحضور في    الخاصة  فتح األظرفة  المرتبطة    األثمان  عملية 
 . المبرمجة  بالمشاريع 

 في تسليم األشغال بعد توصلها بجميع التقارير الخاصة بها الحضور  

 

مقدما عرضا عاما  اكد في    السيد ممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء   تدخل   ،  ذلكعقب     

على   االتفاقية بدايته  هذه  اطار    أهمية  في  تدخل  والتي  المبرمجة  المشاريع  مختلف  وكذا  جهة  التطور  من 

ا تطابق المعايير  وجعلهتجديد قنوات التطهير  بغية    الطبيعي واالمتداد الجغرافي لالشغال التي تقوم بها الوكالة

قنوات أحادية )مياه األمطار، المياه العادمة( وكذلك    ذات  الجزء الكبير من الشبكة هي لكون    القياسية المعتمدة 

المعرضة   المناطق  من  وغيرهما  برادي  ومنطقة  المحاميد  مثل  والعمرانية  االقتصادية  المشاريع  ربط 

وكذا توسيع محطة المعالجة الحالية والمخصص لها   درهم  مليون  177للفيضانات وذلك بغالف مالي يصل إلى  

  150مليون درهم وأيضا مشروع تثمين الحمأ المنشط الناتج عن محطة المعالجة والبالغ حجمها    132مبلغ  

بحيث يصبح   %80إلى    %20طن سنويا وذلك عن طريق التجفيف الشمسي ليرتفع مستوى الجفاف به من  

لدى الصناعي  لالستعمال  مساحة  شركا  قابال  المشروع  لهذا  خصص  وقد  واألسمدة  االسمنت  هكتار    20ت 

 بجماعة المنابهة بجانب المطرح العمومي الجديد. 

و  وبعد  االتفاقية  مقتضيات  على  المناقشة االطالع  باب  االعضاء    فتح  السادة  ثمن  الرأي،  وابداء 

مر بمدينة  السائل  التطهير  مشاريع  نجاز  اجل  من  ترومها  التي  العامة  ان  االهداف  غير  التوضيحات  اكش، 

االتفاقية هذه  في  للبث  كافية  غير  المقدمة  مطالبينوالوثائق  الوكالة  ،  ممثل  الماء    السيد  لتوزيع  المستقلة 

 ق الضرورية لتوضيح الرؤية. بكل الوثائاللجنة   بمد والكهرباء  

الث الغد  يوم  الى  ذلك  المعروضة وتأجيل  االتفاقية  في  البث  اللجنة عدم  ارتأت  نونبر    3الثاء  وعليه، 

 على الساعة الثانية بعد الزوال الى حين قيام ممثل الوكالة بالالزم على ان اشغال اللجنة  مفتوحة.   2015

                                                               

 نائبة رئيس اللجنة  

 حفيظة مجدار                                                                    
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15

 بالمرافق العمومية والخدمات   تقرير اللجنة المكلفة
  الثانية الجلسة 

يخ  اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية المنعقد بتار  في اجتماع   والمجلس الحاضرين  تبعا التفاق أعضاء اللجنة

المذكورة اشغالها في   2015/ 02/11 اللجنة  استأنفت  الرؤية،  التوضيحات إليضاح  بالمزيد من  اللجنة  القاضي باطالع 

بعد الزوال برئاسة السيدة حفيظة مجدار نائبة الثانية والنصف    على الساعة  2015نونبر    3يوم الثالثاء  اجتماع ثان  

 . رئيس اللجنة

 :  للجنة السيدمن أعضاء ااشغال هذه الجلسة  حضر  -

 :من أعضاء المجلس السادةاشغال هذه الجلسة   في  شاركو -

 :شارك من أطر الجماعة السادةكما  -

  

 :  يدانشارك من المصالح الخارجية السو -

 

االجتماع بداية  وبعد   في  المستقلة  ،  الوكالة  أعدته  تقني  كتيب  من  األعضاء  السادة  الماء    تمكين  لتوزيع 

خرائط   يتضمن  االتفاقيةومعلومات    والكهرباء  موضوع  الثالثة  المشاريع  اعطت  حول  اللجنة ،  رئيس  نائبة  السيدة 

 . التي أعدتها الوكالةم المحتويات التي تتضمنها الوثيقة المذكورة لتقدي   الكلمة للسيد خالد فتحي

السادة األعضاء بخصوص المشاريع الثالثة  تدخالت  انصبت    ،وابداء الرأي  تم فتح باب المناقشة  ،ذلك عقب    

 تقديم استفسارات ومالحظات ومقترحات فيما يخص بنود االتفاقية همت ما يلي:    عن

دراسات المتعلقة بتطوير شبكة التطهير على الجانب الغربي من المدينة دون الجانب  ز اليعن سبب تركالتساؤل   -

 الشرقي )سيدي يوسف بن علي والنخيل( 

من  ضرور - الوقاية  في  ألهميته  نظرا  علي  بن  يوسف  سيدي  مقاطعة  شرق  في  الواقع  المائي  الخندق  صيانة  ة 

 . الفيضانات

 . االلتزام بإرجاع حالة الشوارع إلى أصلها بعد إنجاز األشغال فوراو  ضرورة احترام الوكالة المستقلة لمدة االنجاز  -

في اللوحات التعريفية الخاصة بالمشاريع الثالث والتنصيص على ذلك في    مراكش  إلى جماعة  المطالبة باإلشارة  -

 . صلب االتفاقية

 . كين مشروع محطة التجفيف والتأكد من موافقة المال إلنجازضرورة تحديد األراضي الالزمة  -

 إضافة عبارة المحاكم المختصة "بمراكش"  -

يوما مشمسا    320ا أن مدينة مراكش تعرف  علم  %80نسبة تجفيف الحمأ إلى  االستفسار حول امكانية وصول    -

   .بحسب االحصائيات الرسمية

بامكانية    - المشروع  المطالبة  الكولف في هذا  األسمدة واالسمنت ومسيري مالعب    استغاللعند    إشراك شركات 

 . الحمأ المجفف في إنتاج االسمدة واالسمنت 
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قدم  قد  والكهرباء  الماء  لتوزيع  المستقلة  الوكالة  ممثل  ان  وحيث  جهة  من  االتفاقية  ألهمية  وبالنظر 

موضوع   أبدت اللجنة موافقتها على مشروع االتفاقية  التوضيحات الكافية، وبعد ان اتضحت الرؤية للسادة االعضاء،  

   :وهي كاالتي المالحظات التي أبداها القسم التقني تضمينها مرفقة بتقرير اللجنة على اساس  الدراسة  كما هي

من الفقرة الثانية من الفصل الرابع )التزامات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء(    6تغيير النقطة   ▪

 كما يلي: 

بالت - المشاركة  األطراف  كل  موافاة  مع  األشغال  لسير  التقني  األشغال  التتبع  بإنجاز  الخاصة  قارير 

دعوتهم كتابة لتتبع األشغال وحضور اجتماعات األوراش وذلك مباشرة بعد إعطاء األمر  المبرمجة و

 بالشروع في إنجاز األشغال ودعوتهم للحضور في تسلمها. 

ل  تلتزم الوكالة قبل الشروع في االعالن عن الصفقات الالزمة لتنفيذ هذه المشاريع بتقديم ملف كام -

التحمالت(  ودفاتر  )تصاميم  العروض  للجماعة    لطلب  والممثلة  المشروع  بتتبع  المكلفة  للجنة 

إنجاز   قبل  عليه  كانت  ما  إلى  الطرق  حالة  إرجاع  يخص  فيما  مسبقا  الرأي  إلبداء  وذلك  الحضرية 

 األشغال موضوع االتفاقية. 

 

 ورفعت الجلسة على الساعة الرابعة مساء 

   

 

 النظر ولمجلسكم الموقر واسع 
 

 

 نائبة رئيس اللجنة                                                               

 حفيظة مجدار                                                                
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.  رئيس املجلس الجماعي رئاسة الجلسةهذه االثناء، وبعد التحاقه بالقاعة تولى السيد  في

في إطار البرنامج الوطني  تندرج    

  مراكش على سائل بمدينة  تمويل وإنجاز مشاريع التطهير ال  من اجل   المياه العادمة للتطهير السائل ومعالجة  

 المشاريع هي:  وهذه 2018 – 2015سنوات  4مدى 

 . إنجاز وتمديد قنوات تصريف المياه العادمة والمياه الشتوية •

 . إنجاز أشغال توسعة محطة تصفية المياه العادمة •

 . الناتجة عن تصفية المياه العادمةإنجاز محطة تصفية األوحال  •

هي  ليةجماالا    االتفاقية    درهم  480.000.000,00  للمشروع  ،فان 

المكلفة    الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة و  وزارة الداخلية

لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش الوكالة المستقلة  و  جماعة مراكش بالبيئة و

 

• 

- 

 

 

•  

- 
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- 

 

 

•  

- 
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 2015نونبر   04بتاريخ  10/2015/   13مقرر عدد      
 :المتعلقـة  2015من جدول أعمال دورة أكتوبر الخامسة عشرة  النقطـة      

 

)نقطة واردة من عامل عمالة مراكش(

⬧ 2015

042015

 

 

⬧  

⬧  

⬧ 

 

⬧  

⬧  
 

45 

45

وهـم الســـادة45
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